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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα ενότητα εστιάζει σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στον 

ελληνικό χώρο με έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο που διαμένουν στην Ελλάδα. Η ενότητα αποσκοπεί στο α) 

να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς γύρω από ζητήματα που αφορούν 

εκπαιδευτικές πρακτικές χρήσιμες για  παιδιά-εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο 

στο σχολικό περιβάλλον, β) να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς με θεωρητικά 

εργαλεία που θα τους/τις καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματικούς/ 

αποτελεσματικές στο έργο τους, ειδικότερα σε θεματικές σχετικές με τη γλωσσική 

εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο και γ) να 

ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς για την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με 

την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο στην 

Ελλάδα.  

Ειδικότερα, η ενότητα επικεντρώνεται σε θεματικές σχετικά με τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκπαίδευση μαθητών και 

μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο καθώς και τη γλωσσική εκπαίδευση με 

εστίαση στην ελληνική γλώσσα, την περιγραφή της τρέχουσας συνθήκης σχετικά 

με την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο 

στην Ελλάδα, με έμφαση στη γλωσσική τους εκπαίδευση, καθώς και την 

εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών στη βάση δημοκρατικών αξιών. 
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, θα είστε σε θέση 

να: 

• αξιοποιείτε την έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας αναγνωρίζοντας πώς 

τα στερεότυπα επηρεάζουν τη συνύπαρξη με τον Άλλον αλλά και πώς 

στοιχεία πολιτισμικής προέλευσης επηρεάζουν την ανθρώπινη επικοινωνία 

και συμπεριφορά  

• περιγράφετε ενέργειες-μέτρα που επίσημα έχει λάβει το ελληνικό Υπουργείο 

Παιδείας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με έμφαση σε όσα 

αφορούν την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο 

(Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα στο πλαίσιο των 

Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση 

των Προσφύγων – ΔΥΕΠ) 

• διακρίνετε ζητήματα και προβληματισμούς αναφορικά με τη σχέση 

διγλωσσίας-πολυγλωσσίας και μάθησης, τη γλωσσική διδασκαλία με εστίαση 

στην ελληνική γλώσσα καθώς και την παρεχόμενη δίγλωσση -πολύγλωσση 

εκπαίδευση στην Ελλάδα  

• εντοπίζετε παιδαγωγικές αρχές, τεχνικές και μοντέλα που προάγουν τη 

συμμετοχικότητα και την πολιτειότητα στο ελληνικό σχολείο 
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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

• Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Τάξεις υποδοχής - 

Φροντιστηριακά τμήματα 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία 

• Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) - 

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) 

• Γλωσσική Κοινότητα 

• Δημοκρατικά σχολεία 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται σε ζητήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Οι πρώτες αναφορές σε θέματα που συνδέονται με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση εντοπίζονται τη δεκαετία του 1950, όταν σε 

πολλές χώρες, υπήρξε ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής σε μετανάστες μαθητές και μαθήτριες, καθώς και για ζητήματα σχετικά 

με τη διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας (Portera, 2008). Ο όρος 

«πολυπολιτισμική εκπαίδευση» (multicultural) αναδείχθηκε μέσα από 

επιστημονικές δημοσιεύσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

έκανε λόγο για προγράμματα «διαπολιτισμικά» (intercultural) (Portera, 2008). Με 

απλούς όρους, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η «πολυπολιτισμικότητα» αναφέρεται 

στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές αξίες, νόρμες, θρησκείες και τρόπους 

σκέψης, ενώ η «διαπολιτισμικότητα» αναφέρεται στον επιθυμητό τρόπο 

προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας, σύμφωνα με τον οποίο οι διαφορές και οι 

ομοιότητες λαμβάνονται υπόψη, έρχονται σε επαφή και οδηγούν σε 

αλληλεπίδραση (Portera, 2008).   

Στο κεφάλαιο αυτό η ενασχόληση με θεωρητικά ζητήματα δεν αποτελεί 

προτεραιότητα. Έναν από τους στόχους του κεφαλαίου, όμως, αποτελεί η 

περιγραφή παρεμβάσεων που θεσμικά έχει προωθήσει η ελληνική πολιτεία ως 

διαπολιτισμικές. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται να αποσαφηνιστούν σύντομα 

βασικοί όροι που καθιστούν περισσότερο κατανοητή την υπάρχουσα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Στη συζήτηση αυτή θα αποτελούσε παράλειψη η μη αναφορά 

στον όρο «ένταξη». Ο όρος αυτός φαίνεται να κυριαρχεί σε επίσημες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις, όπως προκύπτει από αναφορές στην εκπαίδευση προσφύγων στην 

οποία δίδεται έμφαση στο παρόν επιμορφωτικό υλικό, αλλά και σε σχέση με άλλες 

ομάδες όπως οι παλιννοστούντες και οι Ρομά, θέματα τα οποία θα μας 

απασχολήσουν στη συνέχεια. Επιπλέον, ο όρος «ένταξη» βρίσκεται σε σχέση 

διαλεκτική με τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Μάμας, 2014). 

Αν και από τη δεκαετία του 1980, ο όρος «ένταξη» (inclusion) απασχόλησε κυρίως 

προσεγγίσεις σχετικές με την ειδική αγωγή (Ferguson, 2008͘͘· Symeonidou, 2017), 
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πλέον από πολλούς εκπαιδευτικούς ερευνητές αξιοποιείται για να περιγράψει ένα 

ευρύτερο παράδειγμα εκπαίδευσης όλων των μαθητών και μαθητριών που 

επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών για συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη 

μάθηση (Petrou, et al., 2009). Αν και δεν έχει υπάρξει συμφωνία στη διατύπωση 

ενός μοναδικού ορισμού για την «ένταξη» (Florian, 2014), o όρος αναφέρεται στην 

παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης στο κοινό σχολείο, το οποίο μπορεί να 

«φιλοξενεί» όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά 

(Symeonidou, 2017).  

Η ενίσχυση της ένταξης έχει προωθηθεί διεθνώς σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής μέσω της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα το 1994 (Hardy & Woodcock, 2015). 

Στην Ελλάδα ο όρος «ένταξη» (inclusion) κυριαρχεί σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα. Συχνά ο όρος «ένταξη» αναφέρεται σε 

ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ικανότητες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, 

μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες (Zoniou‐Sideri et al., 2006). 

Παρά τη σημασία που δίδεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε επίπεδο ρητορικής 

στην Ελλάδα στην ένταξη όλων των μαθητών (με έμφαση σε μαθητές με ειδικές 

ικανότητες), οι Zoniou‐Sideri et al. (2006) εντοπίζουν ασυνέχειες και κενά στην 

πραγμάτωση ενός μοντέλου ένταξης στην πράξη. Ένας βασικός παράγοντας για 

την επιτυχή ή μη πραγμάτωση της ένταξης στην εκπαίδευση συνδέεται με τις 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (Avramidis & Norwich, 2002). 

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως, ενώ οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι θετικοί 

απέναντι στην ένταξη, εκφράζουν διαφοροποιημένες απόψεις για τη φοίτηση στο 

κοινό σχολείο μαθητών με ειδικές ανάγκες, ανάλογα με το είδος και τον βαθμό/την 

πολυπλοκότητα της ιδιαιτερότητας των μαθητών αυτών (Avramidis & Kalyva, 

2007). Περιοριστικές για την ένταξη αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

αναδεικνύει και η έρευνα των Zoniou‐Sideri & Vlachou (2006), όπως η άποψη ότι η 

ένταξη δεν είναι εφικτή για όλους, ότι η ένταξη επαφίεται σε ειδικούς επιστήμονες 

και όχι στους δασκάλους γενικής αγωγής και ότι η ύπαρξη ξεχωριστής εκπαίδευσης 

παρέχει ασφαλές καταφύγιο στους μαθητές που τη χρειάζονται. Τα παραπάνω 

υποδηλώνουν την ανάγκη για εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα ένταξης. Αξίζει να σημειωθεί πως μία πρόταση για την εκπαίδευση των 
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εκπαιδευτικών περιλαμβάνει διεπιστημονικές σπουδές γύρω από τον αποκλεισμό 

και την ένταξη με την προοπτική να προετοιμαστούν οι «εκπαιδευτικοί της 

ένταξης» (Slee, 2001). 

Μέσα από μία επισκόπηση εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ένταξη, ξεχωρίζει 

το μοντέλο εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στη Νορβηγία, μοντέλο που 

θεωρήθηκε πρότυπο για τα εκπαιδευτικά συστήματα στις δυτικές χώρες 

(Telhaugetal., 2006). Οι αρχές της ισότητας και της δημοκρατικότητας βρίσκονταν 

πάντα στη βάση του νορβηγικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου εδώ και δύο 

δεκαετίες η ένταξη (Fasting, 2013): α) αναφέρεται στη συμμετοχή όλων των 

μαθητών σε κοινότητες μάθησης όπου κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει την 

ευκαιρία να καλλιεργήσει στο μέγιστο όλες του/της τις δεξιότητες (to achieve one’s 

own full potential), β) αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα των μαθητών ως 

πλούτο και ενισχύει τη συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης στη βάση των 

αρχών της δημοκρατίας και της συνεργασίας και γ) αφορά ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα (μαθητής, δάσκαλος, γονέας) στην οποία όλοι μπορούν να αποτελούν 

σημαντικό τμήμα σε επίπεδο ακαδημαϊκό, κοινωνικό και πολιτιστικό.  

Η συγγραφική ομάδα θεωρεί ως επιθυμητή μορφή ένταξης-ενταξιακής 

εκπαίδευσης αυτήν που περιγράφεται από το νορβηγικό μοντέλο. Η προσέγγιση 

αυτή αποδίδεται ακριβέστερα στην ελληνική γλώσσα με τον όρο «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση». Στην ελληνική και κυπριακή βιβλιογραφία, η «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση» συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων των μαθητών (Υφαντή & Ξενογιάννη, 2004). 

Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (2009), η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με την 

προσπάθεια για υπερπήδηση των φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή και τη 

μάθηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το 

κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή τους. Η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση εστιάζει στη λεπτομερή ανάπτυξη κουλτούρων, 

πολιτικών και πρακτικών στα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς επίσης και στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να γίνουν ικανά να ανταποκρίνονται στην 

ποικιλότητα/διαφορετικότητα των μαθητών και των μαθητριών και να τους/τις 
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αντιμετωπίζουν ισότιμα. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης ενός 

σχολείου για όλους (Αγγελίδης, 2009· Μάμας, 2014).   

Ωστόσο, στο πλαίσιο του παρόντος επιμορφωτικού υλικού, επιλέγεται να 

χρησιμοποιείται ο όρος «ένταξη» κυρίως για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή είναι 

περισσότερο συνεπής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στα σχετικά ελληνικά 

επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής. Δεύτερον, επειδή η συγγραφική ομάδα 

θεωρεί πως οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών 

και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο βρίσκονται εγγύτερα στην έννοια της 

ένταξης παρά της συμπερίληψης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Δομών 

Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ), όπου δε φοιτούν οι μαθητές και 

μαθήτριες με προσφυγικό υπόβαθρο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές/τις 

υπόλοιπες μαθήτριες, δεν μπορεί να γίνει λόγος για συμπεριληπτική εκπαίδευση 

αλλά μόνο για μερική χωροταξική ένταξη των μαθητών και μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο στο κοινό σχολείο. 

Στην παρούσα ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζει σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών 

και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο στην Ελλάδα. Έτσι, τα περισσότερα 

παραδείγματα αφορούν αυτούς τους μαθητές και αυτές τις μαθήτριες ενώ 

πλαισιώνονται από θεωρητικές αναφορές γύρω από θεματικές σχετικές με τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη γλώσσα και την 

εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο καθώς και τη 

γλωσσική διδασκαλία με εστίαση στην ελληνική γλώσσα, την περιγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών και 

μαθητριών στην Ελλάδα καθώς και την εκπαίδευση των μαθητών και των 

μαθητριών στη βάση δημοκρατικών αξιών. 
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2. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 

 

Σκέψεις και αναπαραστάσεις που προβάλλονται στο βίντεο αποκαλύπτουν 

στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας διακατέχουν και επηρεάζουν την 

επικοινωνία με τους γύρω μας, αφού συχνά βάζουμε «ταμπέλες» στους διπλανούς 

μας. Σύμφωνα με τον Νικολάου (2011, σ. 210), τα στερεότυπα είναι: 

υπεργενικευμένες, αξιολογικές, υπερβολικές και οπωσδήποτε αθέμιτες 

σκέψεις (απόψεις) για κάποιον άλλο ως μέλος μιας συγκεκριμένης 

κατηγορίας (π.χ. δάσκαλοι, γιατροί, Ασιάτες κ.λπ.). Η προκατάληψη είναι η 

στάση απέναντι στον Άλλο, η οποία συχνά τροφοδοτείται από τη 

στερεοτυπική σκέψη. Ενώ το στερεότυπο είναι η απεικόνιση του Άλλου, με 

την προκατάληψη εκφράζεται η ετοιμότητα για θετική ή αρνητική στάση 

έναντι του Άλλου.   

Οι αντιλήψεις και οι αντιδράσεις μας μπορεί να συνδέονται με φόβο μπροστά στην 

συνύπαρξη με το ανοίκειο, στη συνύπαρξη με ανθρώπους που φέρουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως γλώσσα, θρήσκευμα, πολιτισμικές παραδόσεις, φόβο που 

συνήθως στηρίζεται σε στερεοτυπικές αναπαραστάσεις για τον  Άλλο.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Πόσο εύκολα βάζουμε ετικέτες στον Άλλον; 

Το ακόλουθο διαφημιστικό μήνυμα αναφέρεται σε ένα δημοφιλές 

σε όλους μας προϊόν  (που προβλήθηκε σε χώρες του εξωτερικού). 

[Coca Cola removes labels for Ramadan: https://youtu.be/84OT0NLlqfM] 

Αφού το παρακολουθήσετε, απαντήστε σύντομα:  

• Ποια από αυτά τα στερεότυπα των συμμετεχόντων στο πείραμα 

πιθανόν να επηρέαζαν και τη δική σας κρίση, αν βρισκόσασταν στο 

σκοτάδι;  

• Πώς αισθανθήκατε μετά την παρακολούθηση του βίντεο; 
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Εικόνα 1: Ήρωες από την ταινία Αλαντίν 

«διαμαρτύρονται» για την ταύτιση των 

Αράβων/Αραβισσών με τρομοκρατικές 

ενέργειες  

Σε στερεοτυπικές αντιλήψεις μερίδας πολιτών προσέκρουσαν σε πολλές 

περιπτώσεις προσπάθειες που υλοποίησε η ελληνική πολιτεία κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 2016-2017 για την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο. Αυτές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συχνά συνάντησαν 

αντιδράσεις πολιτών που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν σε επίπεδα έντονης 

διαμαρτυρίας. Ενδεικτικά παραδείγματα διαμαρτυρίας προβάλλονται στις 

ακόλουθες δύο επιστολές συλλόγων γονέων (Σεπτέμβριος 2016): α) στην 

περίπτωση του Ωραιοκάστρου (όπως προβλήθηκε σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα) και 

β) στην περίπτωση της Φιλιππιάδας (όπως προβλήθηκε σε ιστότοπο εφημερίδας). 

Ανάλογες αντιδράσεις φαίνονται και στο ακόλουθο απόσπασμα από δελτίο 

ειδήσεων: https://youtu.be/-AzNSqwRz9g. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα βασικό επιχείρημα που κατά καιρούς εκφράστηκε 

κατά της συνεκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο με 

τους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο στην Ελλάδα 

στηρίχθηκε σε φόβους για ζητήματα υγείας. Σχετική απάντηση δόθηκε άμεσα από 

αρμόδιους φορείς της ελληνικής πολιτείας. Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

και παρουσιάζονται διεξοδικότερα στο ακόλουθο βίντεο 

https://youtu.be/fuqLOhLKNJE . 

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/syllogoi-goneon-apeiloyn-me-katalipsi-sto-sholeio-entahthoyn-prosfygopoyla
http://www.protothema.gr/greece/article/612282/ohi-se-prosfugopoula-kai-apo-sholeio-stin-filippiada
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/component/k2/112-paidia-apo-xorous-filoksenias-prosfygon-metanaston-sta-sxoleia-yparxoun-kindynoi-gia-tin-ygeia-ton-paidion-tis-xoras-mas-erotiseis-kai-apantiseis
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Εικόνα 2:  

Οι Γιατροί του Κόσμου εμβολιάζουν παιδιά 

σε καταυλισμούς προσφύγων  

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση που έκανε ο 

Πέτρος Μουτεβέλης, Εθελοντής Σύμβουλος Γιατρών του Κόσμου, στο πλαίσιο της 

διά ζώσης κατάρτισης με θέμα «Ανορθολογικοί φόβοι και πραγματικότητα, σχετικά 

με τα ζητήματα Υγείας και την Εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων» (βλ. υλικό 

του κ. Μουτεβέλη στο αποθετήριο).  

Παρά τα εμπόδια που σε πολλές περιπτώσεις ανέκυψαν, 2.643 μαθητές και 

μαθήτριες με προσφυγικό υπόβαθρο φοιτούσαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με δεδομένα της Επιστημονικής 

Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων (ΕΕΣΠΠ, 2017).  

Ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό 

υπόβαθρο απασχολούν την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. Επί μέρους θέματα 

σχετικά με τη σχολική και γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο προσεγγίζονται ακολούθως. 

 

  

Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση 

Ντάνη, Σ. (2017). Όψεις του προσφυγικού φαινομένου, Ενότητα 2. Η μη αποδοχή της 

ετερότητας: Αναπαραστάσεις της ετερότητας, κοινωνικός αποκλεισμός, ρητορική 

μίσους. ΕΑΠ - PROJECT PRESS. 

Δραγώνα, Θ. (2011). Κλειδιά και αντικλείδια: Στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Αθήνα: ΕΚΠΑ. 
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3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η ανάγκη για ενασχόληση με τη διαπολιτισμική επικοινωνία προκύπτει από τις 

δυσκολίες που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν διαφορετικοί 

πολιτισμοί συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Συχνά 

παρατηρούνται πολιτισμικές αντιπαραθέσεις λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία 

ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

 

 Η επικοινωνία ορίζεται ως «διαδικασία δημιουργίας, ανταλλαγής, ερμηνείας και 

αξιολόγησης, αξιοποίησης συμβόλων, σημάτων, πληροφοριών και μηνυμάτων» 

(Νικολάου, 2011, σ. 214). Η διαπολιτισμική επικοινωνία ορίζεται από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης ως η «διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα, αλλά και σε 

κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς διαφορετικών πολιτισμών, 

όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 

ΜΜΕ. Περιλαμβάνει λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μέσω διαφόρων κωδίκων 

(βλ. Νικολάου, 2011, σ. 217). Η Καρακατσάνη (2003) αναφέρεται στην ανάγκη για 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας. Με απλούς όρους μπορεί να 

σημειωθεί ότι η διαπολιτισμική ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα να μπορείς 

να αλληλεπιδράς αποτελεσματικά και κατάλληλα σε μία διαπολιτισμική 

κατάσταση ή ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο (Perry & Southwell, 2011). Ωστόσο, 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Καταιγισμός Ιδεών  

Πριν προχωρήσετε στη μελέτη της ενότητας, γράψτε σε μισό φύλλο 

Α4 τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη «Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση».   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Χειραψία 

Μία Σύρια μουσουλμάνα μητέρα δεν ανταποδίδει την κίνηση για 

χειραψία που ξεκίνησε ο Έλληνας δάσκαλος του γιου της, όταν 

την υποδέχθηκε στο σχολείο.  

Ο δάσκαλος αισθάνθηκε προσβεβλημένος, αν και προσπάθησε να το κρύψει. 

• Νομίζετε πως πρόθεση της μητέρας ήταν να προσβάλει τον δάσκαλο; 

• Πώς νομίζετε ότι αισθάνθηκε η μητέρα με το περιστατικό; 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ     Έργο PRESS: Provision of Refugee Education and Support Scheme  14 

αναγνωρίζεται πως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το πώς η διαπολιτισμική 

ικανότητα ορίζεται, μετριέται και αναπτύσσεται, ειδικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

(ό.π.).  

Στους μαθητές μεταδίδονται μέσα από το σχολείο γνώσεις, αξίες και δεξιότητες. Η 

επικοινωνία, και ιδιαίτερα η διαπολιτισμική επικοινωνία, εντάσσεται στην 

κατηγορία των δεξιοτήτων (Νικολάου, 2011)1.  

Στη διαπολιτισμική επικοινωνία, τα εμπόδια που προκύπτουν από τη γλωσσική 

διαφορά και τη διαφοροποιημένη συμπεριφορά λόγω πολιτισμικής προέλευσης 

χρειάζεται να ξεπεραστούν μέσα από ομοιότητες που ενώνουν.  

 

* Απάντηση: Ενώ στον δυτικό κόσμο μεταφέρεται το μήνυμα (από αριστερά προς τα δεξιά) του ότι ο 

εξουθενωμένος στην έρημο άνδρας αφότου πίνει το διαφημιζόμενο προϊόν αναζωογονείται και 

αρχίζει να τρέχει, στον ανατολικό κόσμο η ανάγνωση ασυνείδητα μπορεί να γίνει από δεξιά προς τα 

αριστερά λόγω της φοράς της γραφής από τα δεξιά προς τα αριστερά. Δηλαδή, το μήνυμα που ο 

αναγνώστης λαμβάνει είναι πως ο άνδρας που τρέχει στην έρημο, όταν πιει το υγρό, εξουθενώνεται 

και πέφτει κάτω. Η παρούσα δραστηριότητα στηρίχθηκε σε υλικό που παρουσιάστηκε στον Γ΄ 

Κύκλο της Διά Ζώσης Κατάρτιση από την Αρώνη Γκέλη.    

 

  

                                                             
1 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο διάγραμμα που υπάρχει στο βιβλίο 
Νικολάου, (2011). Διαπολιτισμική διδακτική: Το νέο περιβάλλον – Βασικές αρχές. Αθήνα: 
Πεδίο. σελ. 215. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Γίνετε διαφημιστές και διαφημίστριες! 

Η διαφημιστική εταιρεία στην οποία εργάζεστε ανέλαβε το νέο διαφημιστικό 

σποτ ενεργειακού ποτού που διατίθεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι 

ακόλουθες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν σε εφημερίδες που διαφήμισαν το 

προϊόν. Ενώ η διαφήμιση απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια στη δυτική 

Ευρώπη, δεν είχε την ίδια απήχηση στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να υποθέσετε 

γιατί; * 

 

Εικόνα 3. Διαφήμιση Ενεργειακού Ποτού 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ     Έργο PRESS: Provision of Refugee Education and Support Scheme  15 

3.2 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, γίνονται συχνά αναφορές στον όρο 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση» τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του παρόντος επιμορφωτικού οδηγού η 

διαπολιτισμικότητα νοείται κατά κύριο λόγο ως ένας τρόπος εκπαίδευσης που, 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη μαθητών και μαθητριών με χαρακτηριστικά 

διαφορετικά από εκείνα των περισσότερων συμμαθητών και συμμαθητριών τους, 

καλλιεργεί ένα σχολικό περιβάλλον με συγκεκριμένο έθος, που στηρίζεται στην 

αποδοχή και τον σεβασμό των ποικίλων γνωρισμάτων του Άλλου, τη δημιουργία 

κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και τη φροντίδα για παροχή ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση, αλλά και την κοινωνική, πολιτισμική και 

οικονομική ζωή (Νικολάου, 2011).  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και αφετέρου προτεραιότητα του παρόντος 

επιμορφωτικού οδηγού δεν αποτελεί να αναλύσει σε βάθος ζητήματα θεωρητικά 

(γύρω από διάφορες προσεγγίσεις) ούτε να προβάλει μία προσέγγιση ως ορθότερη 

ή κυρίαρχη των άλλων, η συγγραφική ομάδα περιορίζεται σε μια περιγραφική 

αξιοποίηση γενικών αρχών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ ακολούθως 

παρουσιάζει κατά κύριο λόγο τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

νοείται και προάγεται σε επίπεδο επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Έτσι, γίνεται αναφορά σε κεντρικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που αφορούν 

συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες - μιας και με αυτόν κυρίως τον τρόπο έχει 

εκφραστεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό πεδίο. 

Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες, στα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών 

χωρών, η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού ως προς την εθνότητα, τη 

γλώσσα ή και τη θρησκεία θεωρείται δεδομένη (Ασκούνη & Ανδρούσου, 2001), στην 

Ελλάδα, μέχρι και πριν από 50 χρόνια, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ενιαίο και εθνικά περιχαρακωμένο στα ελληνικά 

εθνικά δεδομένα (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Η ελληνική γλώσσα, η εθνική 

ιστορία και η ελληνορθόδοξη πίστη βρίσκονταν στον πυρήνα του τρόπου 
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διαπαιδαγώγησης των Ελλήνων μαθητών (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Η 

πεποίθηση περί της πολιτισμικής, εθνοτικής, θρησκευτικής και γλωσσικής 

ομοιογένειας και ομογένειας του πληθυσμού της χώρας ήταν κυρίαρχη (Νικολάου, 

2011). Εξαίρεση αποτελούσε η εκπαίδευση των μαθητών της μειονότητας της 

Θράκης.2 

Ωστόσο, τη δεκαετία 1970-1980 επαναπατρίστηκαν περίπου 330.000 ομογενείς. Η 

παλιννόστηση δημιούργησε νέα δεδομένα που η ελληνική δημόσια εκπαίδευση 

αντιμετώπισε ακολουθώντας μια αντισταθμιστική προσέγγιση με την οποία 

προσπάθησε να αντιμετωπίσει το γλωσσικό και πολιτισμικό «έλλειμμα» των 

μαθητών (κυρίως παιδιών μεταναστών που επαναπατρίστηκαν από τη Γερμανία) 

μέσα από τάξεις υποδοχής (ενταγμένες στο κανονικό σχολείο που λειτουργούσαν 

αυτόνομα με ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα) και φροντιστηριακά τμήματα (οι 

παλιννοστούντες μαθητές εγγράφονται απευθείας στις κανονικές τάξεις του 

σχολείου και δέχονται ενισχυτική διδασκαλία 6 ώρες εβδομαδιαία εκτός σχολικού 

ωραρίου) (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Ακόμη, τα σχολικά έτη 1984-85 και 1985-86 

ιδρύθηκαν τα Σχολεία Αποδήμων (που μετονομάστηκαν σε Σχολεία 

Παλιννοστούντων) για αγγλόφωνα παιδιά στην Αθήνα και για γερμανόφωνα 

παιδιά στη Θεσσαλονίκη που, ενώ στόχευαν στη σταδιακή ένταξη των μαθητών 

στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, καθιερώθηκαν ως μορφή εκπαίδευσης και η 

πλειονότητα των εγγεγραμμένων μαθητών αποφοίτησε από λύκεια 

παλιννοστούντων (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001).   

Μετά το 1989 οι παλιννοστούντες δεν είναι μόνο Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει 

στο εξωτερικό αλλά κυρίως ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την 

Αλβανία. Συγχρόνως, μετά το 1990, αυξάνεται ο αριθμός των αλλοδαπών που 

                                                             
2 Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη 
μειονότητα στην Ελλάδα (Ασκούνη, 2006). Με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923 που υπογράφηκε 
μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μ. Ασία το 1922, πραγματοποιήθηκε υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσμών, σύμφωνα με την οποία Χριστιανοί που ζούσαν σε τουρκικά εδάφη 
μετακινήθηκαν σε ελληνικά και Μουσουλμάνοι που ζούσαν σε ελληνικά εδάφη μετακινήθηκαν σε 
τουρκικά εδάφη. Ωστόσο, πληθυσμοί κάποιων περιοχών εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική 
ανταλλαγή, όπως οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Η Συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζει, 
ρυθμίζει και προστατεύει τη νομική υπόσταση της μειονότητας καθώς και τα γλωσσικά, 
πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά δικαιώματά της (Lytra, 2007). Αν και η κατάσταση είναι 
συνθετότερη, μπορεί να ειπωθεί πως η μουσουλμανική μειονότητα αποτελείται από 
Τουρκόφωνους, Σλαβόφωνους Πομάκους και Ρομά (Τρουμπέτα, 2001).  
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έρχονται να εργαστούν και να ζήσουν στην Ελλάδα (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001).3 

Αυτή τη δεκαετία σημειώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης μειονοτήτων τόσο σε επίπεδο θεωρητικής 

προσέγγισης και έρευνας από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και σε επίπεδο επίσημης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει η πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης που από το 1984 δραστηριοποιείται σε 

ζητήματα κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης των Ρομά4 (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 

2001). Η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την εκπαίδευση παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών ενίσχυσε και την εκπαίδευση των μαθητών Ρομά και των μαθητών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης (Νικολάου, 2011).  

Επίσημα, το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση» 

με τον Νόμο 2413 του 1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ελήφθησαν 

αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

Οι ενέργειες που ξεχώρισαν είναι οι ακόλουθες:  

• ιδρύθηκαν η Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) (πλέον το Ινστιτούτο δεν υφίσταται),  

• εκσυγχρονίστηκαν οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα,  

• ιδρύθηκαν τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (βλ. επικαιροποιημένο 

κατάλογο με τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ακολουθεί, 

• υλοποιήθηκαν τέσσερα μεγάλα έργα που αφορούσαν εκπαίδευση 

συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού ως εξής (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 

2003):  

✓ Πρόγραμμα για τη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη Παλιννοστούντων 

και Αλλοδαπών Μαθητών (www.diapolis.auth.gr) 

                                                             
3 Για περισσότερες πληροφορίες για τις μετακινήσεις πληθυσμών από και προς την Ελλάδα βλ. 
Παπαδοπούλου, Δ. (2017). Όψεις του προσφυγικού φαινομένου, Ενότητα 3. Το προσφυγικό φαινόμενο: 
η ελληνική και η διεθνής εμπειρία. ΕΑΠ-PROJECTPRESS. 
4 Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιείται ο όρος Ρομά ως ο πιο συνεπής με την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία καθώς και με την ορολογία που αξιοποιείται στον επίσημο δημόσιο λόγο. 

https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-sxoleia-diapolitismikis-ekpaideyshs.html
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-sxoleia-diapolitismikis-ekpaideyshs.html
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✓ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων (ενδεικτικά πληροφορίες 

μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα για την τωρινή 

εκδοχή του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» 

(www.keda.uoa.gr/roma ) 

✓ Πρόγραμμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης της 

μουσουλμανικής μειονότητας (www.museduc.gr/el/) 

✓ Πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών (Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων 

Εξωτερικού) (www.ediamme.edc.uoc.gr/ellinoglossi/index.php/el) 
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3.3 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

3.3.1 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτικά 

Φροντιστηριακά Τμήματα   

Το 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε τις 

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), αποβλέποντας στην άρση των 

ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους 

τους μαθητές. Τη σχολική χρονιά 2016-2017 η λειτουργία τμημάτων στο πλαίσιο των 

Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία-Τάξεις 

Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017».5 

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) 

ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»,6 στο πλαίσιο 

των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), προβλέπεται παροχή διδακτικής 

υποστήριξης μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ελληνική γλώσσα με 

απώτερο σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών αυτών στις κανονικές τάξεις.  

Ειδικότερα, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, προβλέπονται: 

Α) Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ, για ετήσια φοίτηση μαθητών με ελάχιστη ή μηδενική 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν μερικά 

μαθήματα στην κανονική τους τάξη, ενώ στις ΤΥ Ι ΖΕΠ ακολουθείται εντατικό 

πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

                                                             
5 Η ανωτέρω Πράξη, για το σχολικό έτος 2016-2017 αφορούσε στη μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στο γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό προκειμένου να 
παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη 
στόχευε στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.  
6 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έγγραφο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την 
ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017 σε δημοτικά σχολεία 
της χώρας» (Αρ.Πρωτ. 152029/Δ1/19-09-2016/ΥΠΑΙΘ, 7Ω764653ΠΣ-69Ε) 
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Β) Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ, για (έως και τριετή) φοίτηση μαθητών με μέτριο 

επίπεδο ελληνομάθειας. Οι μαθητές αυτοί υποστηρίζονται στα Ελληνικά ή και σε 

περισσότερα μαθήματα είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία 

είτε εκτός κανονικής τάξης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 131024/Δ1/29-08-2016 υπουργική απόφαση7, 

προβλέπεται η φοίτηση (εκτός σχολικού ωραρίου) σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά 

Τμήματα ΖΕΠ (Εν. ΦΤ. ΖΕΠ) (3 έως 8 μαθητών), μαθητών Ρομά, Αλλοδαπών, 

Παλιννοστούντων, Προσφύγων, προερχόμενων από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

που είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ ΖΕΠ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες 

είτε, παρόλο που παρακολούθησαν υποστηρικτικά μαθήματα, εξακολουθούν να 

δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην «κανονική» τάξη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης8 ενδιαφέροντος έχει συγκροτήσει ομάδες 

εργασίας με έργο την αναπροσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων 

Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αναμένεται να 

οδηγήσει στον εμπλουτισμό των εγκυκλίων που αφορούν τη λειτουργία των 

Τάξεων Υποδοχής το σχολικό έτος 2017-2018. Σύμφωνα με σχετικό κείμενο9, κύρια 

αντικείμενα εργασίας των ομάδων είναι τα ακόλουθα:  

• η αναθεώρηση των χρησιμοποιούμενων διαγνωστικών εργαλείων και η 

τυποποίηση των διαδικασιών προσδιορισμού και αντιστοίχισης του 

υφιστάμενου επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε παιδιού, καθώς και του 

επιπέδου ελληνομάθειας, με στόχο την ορθή κατάταξή του σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο και τάξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά όταν 

                                                             
7Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υπουργική Απόφαση 131024/Δ1/2016 – ΦΕΚ 
2687/2016/Β/29.08.2016 «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων 
Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.». 
8 
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/201
7/2017-04-12_prosklisi_ty.pdf  
9 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
Απόσπασμα Πρακτικού 5/02-02-2017 με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής και ομάδων εργασίας για την 
αναπροσαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής» (Αρ.Πρωτ. 793/07-
02-2017, (ΑΔΑ: ΩΥΞΣΟΞΛΔ-Ξ2Η).  
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πρόκειται για μαθητή/τρια νεοεισερχόμενο/η στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα  

• η διαμόρφωση ανοιχτού αναλυτικού προγράμματος για α) τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και β) τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από 

το περιεχόμενο 

• οι διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που 

αναρτάται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ και προέρχεται από τα προγράμματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

• προτάσεις για συνεργασία του διδάσκοντα της Τάξης Υποδοχής και της 

κανονικής τάξης με σκοπό α) την υποστήριξη της μαθησιακής πορείας του 

μαθητή που φοιτά σε Τάξη Υποδοχής και β) την ενίσχυση του κλίματος 

συνεργασίας και αποδοχής στη σχολική τάξη.  

Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν 

τάξεις υποδοχής ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018 ορίζονται βάσει σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης (118066/Δ1/2017-ΦΕΚ 2639/2017/Β/28.07.2017)10  

3.3.2 Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο: Δομές 

Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στις επίσημες πολιτικές σχετικά με την εκπαίδευση 

μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο στην Ελλάδα.  

Τον Οκτώβριο του 2016, με Κοινή Υπουργική Απόφαση11 ρυθμίστηκαν ζητήματα 

αναφορικά με την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που συνοπτικά παρουσιάζονται ακολούθως. 

Οι ΔΥΕΠ (με τμήματα που αριθμούν από 10 έως 20 μαθητές) προβλέπεται να 

λειτουργούν μέσα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας 

                                                             
10 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2017). Υπουργική Απόφαση 118066/Δ1/2017-ΦΕΚ 
2639/2017/Β/28.07.2017 «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».  
11 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - 
Οικονομικών. Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 - ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 «Ίδρυση, 
οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-31_KYA_dyep.pdf
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προσφύγων και ανήκουν διοικητικά σε αυτές τις σχολικές μονάδες (ώρες 

λειτουργίας 14.00-18.00). Αξίζει να σημειωθεί πως στην Υπουργική Απόφαση 

διευκρινίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για τη 

συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και 

κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ.  

ΔΥΕΠ δύνανται να λειτουργούν ως παραρτήματα σχολικών μονάδων και εντός των 

κέντρων φιλοξενίας (ώρες λειτουργίας: 8.30 έως 12.30). Ειδικότερα για τη φοίτηση 

νηπίων, προβλέπεται να ιδρυθούν ΔΥΕΠ ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων για την 

εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας 

εντός των κέντρων φιλοξενίας (ώρες λειτουργίας: 8.20 έως 13.00). Ως προς τα 

διδακτικά αντικείμενα και τον χρόνο διδασκαλίας κάθε αντικειμένου, σημειώνεται 

πως α) για το δημοτικό σχολείο προβλέπονται ανά εβδομάδα 6 ώρες Ελληνική 

Γλώσσα, 4 ώρες Αγγλικά, 3 ώρες Μαθηματικά, 3 ώρες Φυσική Αγωγή, 2 ώρες ΤΠΕ, 2 

ώρες Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και β) για το 

γυμνάσιο προβλέπονται ανά εβδομάδα 6 ώρες Ελληνική Γλώσσα, 4 ώρες Αγγλικά, 4 

ώρες Μαθηματικά, 2 ώρες Φυσική Αγωγή, 2 ώρες Πληροφορική και 2 ώρες 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής έχουν αναρτηθεί ανοικτά αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία 

των παραπάνω αντικειμένων. Ειδικά για την «Ελληνική Γλώσσα», προτείνεται η 

αξιοποίηση υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων Διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων» και 

«Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια 

Εκπαίδευση») για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας των 

μαθητών και των μαθητριών. 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/35-d-i-m-o-t-i-k-o-g-y-m-n-a-s-i-o-anoikto-analytiko-programma-kai-didaktiko-yliko
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/35-d-i-m-o-t-i-k-o-g-y-m-n-a-s-i-o-anoikto-analytiko-programma-kai-didaktiko-yliko
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Εικόνα 4: Μαθητές με προσφυγικό 

υπόβαθρο σε ΔΥΕΠ κατά το σχολικό 

έτος 2016-2017 

Στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ορίζονται Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (ΣΕΠ) που μεριμνούν για: 

• την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,  

• την καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών,  

• την ενημέρωση των προσφύγων για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού 

μέσου κοινωνικής ένταξης,  

• την εγγραφή και φοίτηση μαθητών στις ΔΥΕΠ, την εποπτεία και τον 

συντονισμό ενεργειών για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από τα 

κέντρα φιλοξενίας στις ΔΥΕΠ και αντίστροφα,  

• την ενημέρωση των γονέων και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων 

σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών μετά από συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ,  

• την τυχόν έναρξη λειτουργίας και την ομαλή λειτουργία παραρτημάτων 

σχολικών μονάδων στα κέντρα φιλοξενίας και  

• την παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων 

των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην 

τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων 

φορέων. 

Σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από την Επιστημονική Επιτροπή για τη 

Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων (2017), έως τον Μάρτιο 2017 ιδρύθηκαν και 

λειτούργησαν 107 ΔΥΕΠ σε αντίστοιχα σχολεία, σε επτά από τις δεκατρείς 

εκπαιδευτικές περιφέρειες. Στις μονάδες αυτές φοίτησαν 2.643 μαθητές σχολικής 
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ηλικίας (Δημοτικό και Γυμνάσιο)12. Δεδομένα του Απριλίου του 2017 καταγράφουν 

111 ΔΥΕΠ με 145 τμήματα (ΕΕΣΠΠ, 2017, σ.σ. 37-38). Επίσης, λειτούργησαν 3 ΔΥΕΠ που 

απευθύνονται σε νήπια13. Ακόμη, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, τοποθετήθηκαν 

62 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε 50 Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων στις ακόλουθες περιφέρειες (ΕΕΣΠΠ, 2017, σ. 33): Αττική: 14, Κεντρική 

Μακεδονία: 26, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 2, Στερεά Ελλάδα: 3, Ήπειρος: 4, 

Θεσσαλία: 4 και Ανατολικό Αιγαίο: 7. 

Θα αποτελούσε παράλειψη η μη αναφορά στο ότι οι μαθητές και μαθήτριες με 

προσφυγικό υπόβαθρο που διαμένουν στα νησιά του Αιγαίου δεν 

απέκτησαν πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, με απόφαση του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΕΕΣΠΠ, 2017, σ. 35). Ωστόσο, χρειάζεται να 

επισημανθεί πως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δραστηριοποιούνται και υλοποιούν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με μαθητές και μαθήτριες με προσφυγικό 

υπόβαθρο και στα ελληνικά νησιά (εκτός τυπικής εκπαίδευσης). Στο παρόν υλικό 

αξιοποιούνται σε πολλά σημεία υλικό και δράσεις από το συνεργαζόμενο με το 

PRESS, Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία». (βλ. υλικό 

της κας Βαφέα στο αποθετήριο). 

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναφορά σε μαθητές-μαθήτριες με προσφυγικό 

υπόβαθρο στο πλαίσιο του παρόντος υλικού αφορά, τις περισσότερες φορές, 

μαθητές-μαθήτριες ηλικίας που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα (έως 15 ετών), μιας και αυτή αποτέλεσε τη βασική ομάδα-στόχο των 

μέτρων και πολιτικών που εφαρμόστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Ωστόσο, και οι έφηβοι πρόσφυγες 

αποτελούν ομάδα στην οποία χρειάζεται να στραφεί το ενδιαφέρον.14 Ενδεικτικά, η 

                                                             
12 Οι αναφορές σε αριθμητικά δεδομένα επιλέγεται να προέρχονται από επίσημα κείμενα-εκθέσεις. 
Ωστόσο, και πάλι, αναγνωρίζεται πως αυτά μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή ή και να έχουν ήδη 
διαφοροποιηθεί. 
13 Η αναφορά στη λειτουργία νηπιαγωγείων προκύπτει από προφορική ενημέρωση υπευθύνων. Ως 
τώρα, η συγγραφική ομάδα του υλικού δεν έχει εντοπίσει κάποια επίσημη γραπτή αναφορά 
σχετικά.   
14 Σύμφωνα με στοιχεία της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 
Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων (2016), σε 40 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, οργανώθηκαν 
δράσεις και παρεμβάσεις από 76 φορείς -μεταξύ των οποίων ΜΚΟ διεθνείς ή ελληνικές, διάφορες 
συλλογικότητες, πανεπιστήμια, αλληλέγγυες ομάδες αλλά και ομάδες υψηλού μορφωτικού 

http://www.schedia-art.gr/el/goals.php
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Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων προτείνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την εκπαίδευση προσφύγων 15-18 ετών (ΕΕΣΠΠ, 2017, σ.σ. 90-

91): α) οργάνωση εντατικών μαθημάτων Ελληνικών και επαγγελματικού 

προσανατολισμού, β) χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως 

προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών, γ) οργάνωση ευέλικτων και πολύμορφων 

τάξεων υποδοχής στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή/και διεύρυνση 

των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, δ) αντιστοίχηση του απολυτηρίου γυμνασίου για 

όσους πρόσφυγες διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό και οργάνωση αντίστοιχου 

επιπέδου εξετάσεων ώστε να διευκολυνθεί η εγγραφή και φοίτηση προσφύγων 

στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ε) υλοποίηση προγραμμάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού και εξοικείωσης με τη ζωή στην Ελλάδα σε όλες 

τις τάξεις υποδοχής, στ) διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσα από όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, ζ) οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και ειδικών προγραμμάτων τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης που να απευθύνονται σε πρόσφυγες, η) οργάνωση ειδικών 

προγραμμάτων μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και θ) επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα σχετική με εκπαίδευση 

προσφύγων.        

Όσον αφορά στον σχεδιασμό για την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο για το σχολικό έτος 2017-2018, σημειώνεται ότι από το 

Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη διημερίδα με θέμα 

«Ένταξη προσφυγοπαίδων έως 15 ετών στην εκπαίδευση: ΔΥΕΠ ↔ Κέντρο 

Φιλοξενίας Προσφύγων και οι πολλαπλοί ρόλοι των Συντονιστών Εκπαίδευσης 

Προσφύγων» (26-27/6/2017)15 προκύπτει ότι ο Αν. Γενικός Γραμματέας ΥΠΠΕΘ 

επεσήμανε πως η σχολική χρονιά 2017-2018 θα είναι μια χρονιά ένταξης και 

επαναφοράς στην κανονικότητα για τα παιδιά προσφύγων και πως το ΥΠΠΕΘ θα 

                                                                                                                                                                                       
επιπέδου προσφύγων που διέμεναν στους καταυλισμούς- που απευθύνονταν σε παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες.  
15Πηγή: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2017/2017
-06-23_programma_dihmeridas_dyep.pdf  
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αξιοποιήσει την εμπειρία της σχολικής χρονιάς 2016-2017 με ευρύτερο στόχο την 

ένταξη των παιδιών προσφύγων στο πρωινό πρόγραμμα μέσω Τάξεων Υποδοχής16. 

 

  

                                                             
16 Μέλη της συγγραφικής ομάδας του παρόντος υλικού που παρακολούθησαν τη διημερίδα 
συνοψίζουν ακολούθως βασικά σημεία που διατυπώθηκαν από τους εισηγητές της διημερίδας 
σχετικά με τον σχεδιασμό για την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό 
υπόβαθρο για τη σχολική χρονιά 2017-2018:  α) η σχολική χρονιά 2017-2018 θα είναι ενταξιακή σε 
συνέχεια της προηγούμενης 2016-2017 που ήταν προ-ενταξιακή, β) επιχειρείται  χαρτογράφηση των 
τόπων που διαμένουν παιδιά προσφύγων ώστε να γίνει σωστή επιλογή σχολείων φοίτησής τους, γ) 
επιθυμητό στόχο αποτελεί η ένταξη των παιδιών προσφύγων στις πρωινές τάξεις, δ) επιχειρείται 
αναθεώρηση των τάξεων υποδοχής που θα αποτελέσουν βάση για την ένταξη των παιδιών 
προσφύγων το σχολείο (για περισσότερα δες 3.3.3.1.), ε) όσες ΔΥΕΠ υπάρξουν θα λειτουργήσουν 
από τον Σεπτέμβριο έως και τον Αύγουστο, στ) οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) θα 
τοποθετηθούν την 1η Σεπτέμβρη και θα προβλέπεται να επιβλέψουν την εκπαίδευση παιδιών 
προσφύγων όχι μόνο μέσα στα κέντρα φιλοξενίας αλλά και σε αστικούς χώρους και ζ) τέλος 
προβλέπεται να λειτουργήσουν νηπιαγωγεία μέσα στα κέντρα φιλοξενίας.   

Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση 
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Αθήνα: Πεδίο. 

Derman-Sparks, L. (2005).Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις: Παιδαγωγικά 

εργαλεία. (Μτφρ Α. Χουντουμιάδη, Ε. Μόρφη, Επιμ. Α. Χουντουμιάδη). Αθήνα: 

Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία». 

Neuliep, J. W. (2017). Intercultural communication: A contextual approach. Sage 

Publications. 
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4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Οι περισσότεροι μαθητές και οι περισσότερες μαθήτριες με προσφυγικό υπόβαθρο 

που φοιτούν/ θα φοιτήσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήλθαν για πρώτη 

φορά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, 

έχοντας διαφορετική μητρική γλώσσα/διαφορετικές μητρικές γλώσσες (κυρίως τα 

Αραβικά ή τα Φαρσί - για περισσότερα βλ. Κεφάλαια 4 και 5 του παρόντος υλικού).17  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη συνθήκη, το παρόν υλικό προσεγγίζει ζητήματα 

σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό 

υπόβαθρο στην Ελλάδα, στοχεύοντας να εφοδιάσει  τους/τις εκπαιδευτικούς με 

θεωρητικά εργαλεία σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να καταστούν 

περισσότερο αποτελεσματικοί/αποτελεσματικές στο έργο τους.    

4.1 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η Ελλάδα είναι ένα κράτος μονόγλωσσο18 με εθνική και επίσημη γλώσσα τη νέα 

ελληνική (Ανδρουλάκης, 2008).19 Η χρήση της γλώσσας από διάφορους ομιλητές με 

                                                             
17 Στην ενότητα αυτή, αξιοποιούνται θεωρητικά εργαλεία του Jim Cummins για την κατανόηση της 
διγλωσσίας (Σκούρτου, 2001, σ. 197) όπως η Αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών (language 
interdependence) και η Κοινή υποκείμενη γλωσσική ικανότητα (common underlying language 
proficiency).  
18 Τα κράτη διακρίνονται ως προς τη γλωσσική τους πολιτική ως εξής (Ανδρουλάκης, 2008, σ.σ. 123-
124): 

1.  Μονόγλωσσα Κράτη  Παραδείγματα 

1.1. Ουσιαστικά μονόγλωσσα Επίσημη γλώσσα είναι η μητρική 
γλώσσα της πλειονότητας 

Ελλάδα 

1.2. Ουσιαστικά Πολύγλωσσα Μία επίσημη γλώσσα και πολλές 
σημαντικές γλωσσικές μειονότητες 

 

1.2.1. Ενδογλωσσικά Επίσημη γλώσσα είναι η ομιλούμενη 
γλώσσα μιας κοινότητας 

Φιλιππίνες 

1.2.2. Εξωγλωσσικά Ως επίσημη γλώσσα επιλέγεται μία 
γλώσσα εκτός των παραδοσιακών 
ομιλούμενων – συχνά η γλώσσα 
τέως αποικιοκρατικής δύναμης  

Ζάμπια (Αγγλικά) 

2. Δίγλωσσα κράτη Δύο επίσημες γλώσσες Α) Βέλγιο 
(διαφορετικές 
μονόγλωσσες 
περιοχές) 

Β) Καναδάς (διγλωσσία 
παντού) 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά (βιολογικά, κοινωνικά, μορφωτικά, ψυχολογικά) 

προσφέρει στη γλώσσα ποικιλία, ενώ και η γλώσσα προσφέρει ποικίλες 

πιθανότητες χρήσης (Ανδρουλάκης, 2008).20 

Στο ελληνικό σχολείο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Ουσιαστικά, η 

ελληνική διδάσκεται ως μητρική γλώσσα σε όλους τους μαθητές, αν και για 

πολλούς η ελληνική δεν είναι απαραίτητα η μητρική γλώσσα. Στην 

πραγματικότητα, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στο σχολείο σε μαθητές με πολύ 

διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας και 

                                                                                                                                                                                       

3. Πολύγλωσσα κράτη  Λουξεμβούργο, Ινδία 

 

19 Στην ελληνική κοινωνία του 20ού αιώνα, παρατηρήθηκε ο γλωσσικός ανταγωνισμός της 
καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας. Το γλωσσικό ζήτημα αποτελεί ενδεικτική περίπτωση 
διμορφίας. Σύμφωνα με τον Ferguson (βλ. Ανδρουλάκης, 2008, σ. 119), η διμορφία είναι «μια 
γλωσσική κατάσταση, σχετικά σταθερή, στην οποία μια κοινώς ομιλούμενη ποικιλία προστίθεται σε 
μια αποκλίνουσα, κωδικοποιημένη, υπερκείμενη ποικιλία». Τρία ακόμη παραδείγματα διμορφίας 
που έδωσε ο Ferguson είναι (βλ Σκούρτου, 2001, σ. 192): α) της αραβικής γλώσσας, με τον 
διαχωρισμό της επίσημης γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το Κοράνι και τις ανεπίσημες μορφές 
που μιλιούνται στις διάφορες αραβικές χώρες, β) της γερμανικής γλώσσας στην Ελβετία, με τον 
διαχωρισμό ανάμεσα στην επίσημη μορφή και στο ελβετικό-γερμανικό ιδίωμα και γ) της γλώσσας 
της Αϊτής, με επίσημη μορφή τη γαλλική γλώσσα και ανεπίσημη την τοπική Creole, που προέκυψε 
από την επαφή της γαλλικής με την τοπική γλώσσα.    

Η γλωσσική ποικιλία μπορεί να είναι (Ανδρουλάκης, 2008): 

α) κάθετη, δηλαδή να επηρεάζεται από τα κοινωνικά κριτήρια του ομιλητή, όπως φύλο, ηλικία, 
εισόδημα, θρησκεία, μορφωτικό επίπεδο και  

β) οριζόντια. Η οριζόντια γλωσσική ποικιλία συνδέεται με τη διάκριση γλώσσας-διαλέκτου. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη (2008, σ. 113), ως «διάλεκτο θεωρούμε σήμερα μια τοπική, 
μη θεσμικά καθιερωμένη ποικιλία, ενώ ως γλώσσα, μία νόρμα ή ένα σύνολο από συγγενικές νόρμες, 
με τη διάλεκτο να είναι μία από τις πιθανές ποικιλίες της». Γενικά, η γλώσσα είναι έννοια ευρύτερη 
από τη διάλεκτο. Η διάλεκτος διακρίνεται και από το ιδίωμα που αποτελεί τοπικότερη ποικιλία και 
δεν έχει γραπτή παράδοση (Ανδρουλάκης, 2008).   

Στην Ελλάδα μιλιούνται αρκετές διάλεκτοι και κάποιες ακόμη γλώσσες. Παραδοσιακά 
καταγράφονται η ποντιακή, η καππαδοκική, η κατωιταλική και η τσακωνική διάλεκτος20 ως 
ομιλούμενες στον ελληνικό χώρο, καθώς και δύο μεγάλες ομάδες ιδιωμάτων: τα βόρεια (Θράκη, 
Μακεδονία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο) και τα νότια (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιο, Κρήτη, 
Νότιο Αιγαίο) (Ανδρουλάκης, 2008).  

Ακόμη, καταγράφονται οι ακόλουθες εδαφικές μειονοτικές γλώσσες που εδώ και αιώνες μιλιούνται 
σε περιοχές της σημερινής Ελλάδας (Ανδρουλάκης, 2008, σ. 126): α) Αρβανίτικα (κυρίως στη Στερεά 
Ελλάδα), β) Αρμένικα (Βόρεια Ελλάδα), γ) Βλάχικα/Αρωμουνικά (Θεσσαλία-Κεντρική Μακεδονία), δ) 
Εβραϊκά (αστικά κέντρα), ε) Πομάκικα (Θράκη), στ) Ρομανί (σε όλη την Ελλάδα), ζ) Σλαβο-
μακεδονικά (Μακεδονία) και η) Τουρκικά (Θράκη).  

Επιπλέον, μετά το 1990 που η Ελλάδα άρχισε να υποδέχεται περισσότερους μετανάστες, 
εντοπίζονται μεταναστευτικές μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα που προέρχονται από 
διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες: α) ινδο-ιρανικές: Κουρδικά, Περσικά, Ουρντού, β) σημιτικές:  

Αραβικά, γ) ινδο-ευρωπαϊκές.    
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διαφορετικές σχέσεις ισχύος ανάμεσα στις γλώσσες αυτές και στην ελληνική 

(Σκούρτου, 2001). 

Η ενασχόληση με γλωσσικά ζητήματα στο σχολείο είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω 

της διαφορετικής γλώσσας ή γλωσσικής ποικιλίας που πολλοί μαθητές ομιλούν 

καθώς και της συσχέτισης της γλώσσας με τη σχολική διαδρομή των μαθητών και 

τις κοινωνικές ανισότητες στη διεθνή βιβλιογραφία (Φραγκουδάκη, 2001). 

Ειδικότερα, για την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τον Bernstein, μαθητές από 

εργατικά στρώματα χρησιμοποιούν έναν κώδικα επικοινωνίας διαφορετικό από 

τον κώδικα του σχολείου, ο οποίος συνεπάγεται τη σχολική τους αποτυχία (βλ. 

Φραγκουδάκη, 2001). Αυτό, κατά τον Halliday, συμβαίνει όχι εξαιτίας της γλωσσικής 

διαφοράς, αλλά εξαιτίας της μη αναγνώρισης της γλωσσικής διαφοράς καθώς και 

της προκατάληψης που αξιολογεί αρνητικά τη γλώσσα των μαθητών (βλ. 

Φραγκουδάκη, 2001). Αξίζει να σημειωθεί ότι προσεγγίσεις, όπως του Γάλλου 

παιδαγωγού Freinet, πρότειναν η πρώτη ανάγνωση και γραφή να υλοποιείται από 

κείμενα και αφηγήσεις των μαθητών, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

μάθουν τη γραπτή μορφή της γλώσσας που μιλάνε (Φραγκουδάκη, 2001). 

Ακόμη και σήμερα επικρατούν αξιολογήσεις που χαρακτηρίζουν κάποιες γλώσσες ή 

γλωσσικές ποικιλίες ως ατελέστερες ή κατώτερες, παρά το επιστημονικό πόρισμα 

ότι καμία γλώσσα δεν είναι πλουσιότερη ή σωστότερη από καμία άλλη 

(Φραγκουδάκη, 2001). Συνηθισμένο επιστημονικό και παιδαγωγικό λάθος κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί που καλούν τους μαθητές να αναδιατυπώσουν κάτι «καλύτερα», 

προκρίνοντας ουσιαστικά ως καλύτερη την εκδοχή της πρότυπης (standard) 

γλώσσας. Δηλαδή, στο σχολείο, ενώ εύκολα θα θεωρούνταν «λάθος» η παραβίαση 

ενός κανόνα μορφολογίας, γραμματικής, σύνταξης ή φωνολογίας, «σωστή» 

θεωρείται αυτή η εκδοχή που έχει επιβληθεί από ανώτερη μερίδα της κοινωνίας 

(βλ. Φραγκουδάκη, 2001, σ. 124). Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής που παίζει 

ποδόσφαιρο πει «Η μπάλα βγήκε όξω», είναι πιθανόν να ακούσει σχόλια για το ότι 

δεν πρέπει να λέει «όξω» αλλά «έξω». Αυτή η πρακτική όμως, καταδικάζει ως 

λανθασμένητη μητρική γλώσσα του μαθητή, η οποία στο περιβάλλον του επιτελεί 

επιτυχώς τον επικοινωνιακό του σκοπό.  
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολυγλωσσίας οι διάφορες ομιλούμενες ποικιλίες, οι 

προφορές, οι συντάξεις είναι όλες εξίσου σωστές. Σύμφωνα με τη γλωσσολογία, 

σωστό είναι αυτό που λέει η γλωσσική κοινότητα (Φραγκουδάκη, 2001).  

Η έννοια της «γλωσσικής κοινότητας» έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν μιλάμε για 

δίγλωσσους μαθητές. Έτσι, σημασία αποκτά όχι μόνο η γνώση μιας γλώσσας, αλλά 

η συμμετοχή σε μια γλωσσική κοινότητα που συμφωνεί για το πώς και για ποιο 

σκοπό χρησιμοποιείται η γλώσσα ακολουθώντας κανόνες «πολιτισμικούς». Η 

συμφωνία για τους κανόνες χρήσης της γλώσσας/των γλωσσών επιτρέπει στα μέλη 

της γλωσσικής κοινότητας να έχουν σαφή εικόνα για το (Σκούρτου, 2001): α) ποια 

γλώσσα (π.χ. ελληνική), β) σε ποια μορφή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 

επιτευχθεί επικοινωνία (π.χ. επίσημη γλώσσα), γ) σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. 

σχολείο), δ) με συγκεκριμένο αποδέκτη (π.χ. μαθητές), ε) για συγκεκριμένο θέμα 

(π.χ. Μαθηματικά).  

 

Η συχνή παρουσίαση της πρότυπης γλώσσας στο σχολικό πλαίσιο ως της μόνης 

ορθής εκδοχής παραβλέπει ότι καίρια σημασία για την απόδοση νοήματος δεν 

έχουν μόνο οι λέξεις και η σύνταξη, αλλά και η περίσταση επικοινωνίας. Σύμφωνα 

με τον Ξυδόπουλο (2008, σ. 82), η ικανότητα που «επιτρέπει στους ομιλητές να 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Καλή γνώση Ελληνικών ή όχι*;  

Η Χούλια έχοντας υψηλού επιπέδου διπλώματα στα Ελληνικά, παρακολουθεί 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο αντικείμενο της Πληροφορικής σε ελληνικό 

Πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές της εξαίρουν τη γνώση της στα Ελληνικά. Ωστόσο, 

η Χούλια, όταν συνομιλεί με συμφοιτητές της, δεν τους καταλαβαίνει πάντα, 

ειδικά όταν αστειεύονται μεταξύ τους. Επιπλέον, δυσκολεύεται κάποιες φορές 

να εξυπηρετηθεί στο παντοπωλείο της γειτονιάς, όπου ο παντοπώλης 

απλοποιεί τα Ελληνικά του για να τη βοηθήσει να συνεννοηθούν.  

Αν ρωτήσετε α) τους καθηγητές της Χούλια, β) τους συμφοιτητές 

της Χούλια και γ) τον παντοπώλη για το αν γνωρίζει η Χούλια καλά 

Ελληνικά, ίσως λάβετε διαφορετικές απαντήσεις. Μπορείτε να 

σχολιάσετε τα παραπάνω αξιοποιώντας όσα διαβάσετε για τη 

«γλωσσική κοινότητα»; 

*Βασισμένη σε δραστηριότητα της  Σκούρτου (2001, σ. 182) 
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διαισθάνονται τη γραμματικότητα των προτάσεων στη γλώσσα τους και να 

αντιλαμβάνονται τη σημασία είναι γνωστή ως γλωσσική ικανότητα» ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή «η ικανότητα των ομιλητών για παραγωγή και 

κατανόηση της γλώσσας στο περιβάλλον, είναι γνωστή ως γλωσσική 

πλήρωση/επιτέλεση ή χρήση».    

 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Νόημα στις φράσεις 

Μπορείτε να διατυπώσετε το νόημα της φράσης; 

1. «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά τη Μαρία η γειτόνισσα που έχει 

καιρό να τη δει) 

2.  «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά ο αδερφός της τη Μαρία που τη βλέπει 

ανεβασμένη στην καρέκλα να αλλάζει τη λάμπα στο φωτιστικό ενώ 

πάντα η ίδια φοβόταν ότι θα πάθει ηλεκτροπληξία με αυτήν την 

ενέργεια) 

3.  «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά τη Μαρία η μητέρα της που τη βλέπει να τρώει 

την τούρτα που ετοίμασαν ως έκπληξη για τα γενέθλια του πατέρα την 

επόμενη μέρα) 

Γιατί η ίδια ακριβώς φράση αποκτά διαφορετικό νόημα στις παραπάνω 

περιπτώσεις; 
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4.2. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Μετά την προσφυγική ροή των τελευταίων μηνών, 2.643 μαθητές και μαθήτριες με 

προσφυγικό υπόβαθρο φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Δεδομένα 

Μαρτίου 2017 όπως παρατίθενται στην Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη 

Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων,  2017). Για τους νεοφερμένους αυτούς 

μαθητές, η ελληνική αποτελεί μία νέα, άγνωστη γλώσσα. Η πλειοψηφία των 

μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο δεν είχαν στο παρελθόν επαφή 

με την ελληνική γλώσσα, ενώ, για κάποιες οικογένειες με προσφυγικό υπόβαθρο 

που επιθυμούν να ζήσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας πιθανά να μην αποτελεί την κατά προτεραιότητα γλώσσα-στόχο 

εκμάθησης (ΕΕΣΠΠ, 2017). Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αποτελεί τη βασική 

γλώσσα στις εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται επίσημα από την ελληνική 

πολιτεία για τους μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο που διαμένουν στην Ελλάδα. 

Έτσι, η ελληνική γλώσσα βρίσκεται σε σχέση διγλωσσική με τη μητρική 

γλώσσα/μητρικές γλώσσες των μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο 

(περισσότερα για τις μητρικές γλώσσες Αραβική ή Φαρσί δες Κεφάλαια 4 και 5 του 

παρόντος υλικού).   

Η επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών στο σχολείο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ικανότητά τους να χειρίζονται τη γλώσσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολείου 

(Σκούρτου, 2001). Σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός έχει μια τάξη που 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: «Τραγουδώντας»   

Ακούστε το ακόλουθο τραγούδι: https://youtu.be/eHSrIkE1mbY. 

Προσπαθήστε να απαντήσετε:  

• σε ποιον απευθύνεται το τραγούδι; 

• ποια επαγγέλματα αναφέρονται σε αυτό; 

Τώρα, παρακολουθήστε το τραγούδι με τους υπότιτλους:  

https://youtu.be/v8B0O0GfhHg  και απαντήστε στις ίδιες ερωτήσεις. 

Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται ένας μαθητής/μία μαθήτρια με προσφυγικό 

υπόβαθρο όταν του ανατίθενται «απλές» εργασίες στην τάξη; 
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χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, τότε καίρια ζητήματα 

αποτελούν η σχέση διγλωσσίας21 και μάθησης και η σχέση διγλωσσίας και 

εκμάθησης της γλώσσας.  

Η Σκούρτου (2001, σ. 199) ορίζει τη διγλωσσία «ως την εναλλακτική χρήση δύο ή 

περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτομο». Το γλωσσικό ρεπερτόριο του 

δίγλωσσου ατόμου μπορεί να συγκροτείται από δύο ή περισσότερες γλώσσες ενώ η 

διγλωσσία ορίζεται σε σχέση με συγκεκριμένους χώρους χρήσης της γλώσσας.  

Σε κάθε συζήτηση σχετικά με τη διγλωσσία είναι σημαντική η αποσαφήνιση του τι 

εννοούμε με τον όρο «μητρική γλώσσα». Η Skutnabb-Kangas (βλ. Σκούρτου, 2001, σ. 

210) κατηγοριοποιεί διάφορα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη μητρική γλώσσα:  

α) προέλευση/χρονική ακολουθία γλωσσών (Μητρική είναι η γλώσσα που 

μαθαίνεις πρώτα),  

β) ικανότητα στη χρήση της γλώσσας (Μητρική είναι η γλώσσα που γνωρίζεις 

καλύτερα),  

γ) λειτουργίες που επιτελούν οι γλώσσες (Μητρική είναι η γλώσσα που 

χρησιμοποιείς περισσότερο),  

δ) στάσεις απέναντι στις άλλες γλώσσες (Εσωτερική ταύτιση: Μητρική είναι η 

γλώσσα με την οποία ταυτίζεσαι – Εξωτερική ταύτιση: Μητρική είναι η γλώσσα με 

την οποία σε ταυτίζουν οι άλλοι).    

 

Η UNESCO καθιέρωσε την 21η 

Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα  

Μητρικής Γλώσσας. 

Εικόνα 5: Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής 

Γλώσσας 2017  

Αξίζει να σημειωθεί πως η διγλωσσία – εναλλακτική χρήση γλωσσών δεν ταυτίζεται 

με την «τέλεια» γνώση δύο γλωσσών (κάτι που δεν μπορεί να συμβεί/οριστεί). Το 
                                                             
21 Η διγλωσσία δεν είναι μια κατάσταση στατική. Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν πολιτισμική 
ετερότητα και διγλωσσία είναι δυνατόν να οδηγούν σε νέες μορφές μονογλωσσίας (Σκούρτου, 
2001). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «γλωσσική μετατόπιση». 
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δίγλωσσο άτομο συχνά εναλλάσσει τις γλώσσες του προσπαθώντας να καλύψει τα 

κενά στη γλώσσα που μαθαίνει με στοιχεία από αυτήν που γνωρίζει περισσότερο 

και να κατανοήσει ή να διατυπώσει έννοιες στη γλώσσα που μαθαίνει 

χρησιμοποιώντας οικείες έννοιες από την πρώτη γλώσσα. Με το θέμα της 

εναλλαγής των γλωσσών συνδέεται και η πρακτική της χρήσης δύο ή 

περισσότερων γλωσσών μέσα στην ίδια επικοινωνιακή πράξη, γνωστή ως 

εναλλαγή κώδικα (codeswitching) (Σκούρτου, 2001, σ. 184).     

Ειδικά, για τα νέα στην ηλικία δίγλωσσα άτομα, η εναλλαγή κώδικα μπορεί να 

αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού τους. Από αυτήν την 

άποψη η εναλλαγή του κώδικα ξεπερνά τα όρια μιας απλής πρακτικής και η μελέτη 

της βοηθά ιδιαίτερα στη μελέτη της ταυτότητας των δίγλωσσων ατόμων 

(Γκόβαρης, βλ. Σκούρτου, 2001, σ. 205).  
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4.3  ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στην περίπτωση φοίτησης δίγλωσσων μαθητών στο σχολείο ενδιαφέρον αποκτά, 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, εάν προβλέπεται η αξιοποίηση της πρώτης 

γλώσσας των μαθητών ή εάν επιλέγεται μόνο μία γλώσσα (συνήθως η γλώσσα του 

σχολείου). Αυτό που απασχολεί την πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας 

στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών είναι η ακαδημαϊκή τους πρόοδος και η 

επίδοσή τους στο σχολείο. Συχνά, πολλοί/πολλές εκπαιδευτικοί αναζητούν τους 

λόγους σχολικής επιτυχίας ή αντίστοιχα αποτυχίας των δίγλωσσων μαθητών 

(Σκούρτου, 2001, σ. 219) στους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Σε ατομικές διαφορές (π.χ. ταλέντο για γλώσσες) 

2. Στη συγγένεια ή όχι των γλωσσών του δίγλωσσου μαθητή (π.χ. αν οι 

γλώσσες έχουν πολλά κοινά σημεία, τότε ο μαθητής τις μαθαίνει πιο 

εύκολα) 

3. Στον χρόνο παραμονής του στην Ελλάδα 

4. Στην υποστήριξη από το σπίτι (π.χ. προτίμηση της ελληνικής γλώσσας) που 

μεγιστοποιεί την έκθεση του μαθητή στη γλώσσα-στόχο 

5. Στη μη υποστήριξη από το σπίτι (π.χ. προτίμηση της μητρικής γλώσσας) που 

ελαχιστοποιεί την έκθεση του μαθητή στη γλώσσα-στόχο  

6. Στο γεγονός της διγλωσσίας 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα δύο πρώτα σημεία δεν επιδέχονται παρεμβάσεις. 

Όμως, θεωρούν πως μπορούν να επηρεάσουν τα υπόλοιπα σημεία με 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ουσιαστικά μέσω της μέγιστης δυνατής έκθεσης των 

μαθητών στην ελληνική γλώσσα (γλώσσα στόχο). Αυτή η προσέγγιση 

αντιλαμβάνεται τη γλωσσική ικανότητα σε διαφορετικές γλώσσες ως διαφορετική 

και ό, τι μαθαίνεται μέσω μιας γλώσσας ως μη έχον σχέση με ό, τι μαθαίνεται μέσω 

μιας άλλης. 

Σχηματικά, ο Cummins απέδωσε την παραπάνω 

προσέγγιση μέσα από δύο μπαλόνια (κάθε ένα 

συμβολίζει μία γλώσσα του δίγλωσσου ατόμου) τα 

οποία είναι ξεχωριστά και δεν επικοινωνούν.  

Για να φουσκώσει κάθε μπαλόνι, πρέπει να αξιοποιηθεί 
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αποκλειστικά το στόμιο και το κανάλι φουσκώματος 

του συγκεκριμένου μπαλονιού. Έτσι, όσες έννοιες, 

γνώσεις, πληροφορίες εισαχθούν σε μία γλώσσα, 

αναπτύσσουν αποκλειστικά τη γλώσσα αυτή. Το 

περιγραφόμενο μοντέλο διγλωσσικής ικανότητας 

βασισμένο στη χωριστή υποκείμενη ικανότητα 

εικονίζεται ακολούθως (Cummins, 2005, σ. 136): 

Ωστόσο, η παραπάνω προσέγγιση δεν επιβεβαιώνεται ερευνητικά. Αντίθετα, 

προκύπτει ότι όσοι γνωρίζουν καλά την πρώτη τους γλώσσα και συνεχίζουν να τη 

μαθαίνουν, μαθαίνουν καλά και γρήγορα τη δεύτερη γλώσσα (τα Ελληνικά στην 

περίπτωση των μαθητών και των μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο στην 

Ελλάδα). Στην πραγματικότητα, οι γλώσσες δεν κατακτώνται ανεξάρτητα η μία 

από την άλλη αλλά σε σχέση η μία με την άλλη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Σκούρτου (2001, σ. 223), «σύμφωνα με την αρχή της αλληλεξάρτησης των 

γλωσσών, οι γλώσσες που αποτελούν το γλωσσικό ρεπερτόριο του δίγλωσσου 

ατόμου δεν αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά ποσοτικά μεγέθη, αλλά σχέση» 

(Σκούρτου, 2001, σ. 223).  Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης μεταφέρονται εννοιολογικά 

και γλωσσικά στοιχεία από τη μια γλώσσα στην άλλη (Σκούρτου, 2001). 

Στον εγκέφαλο του δίγλωσσου μαθητή οι γλώσσες 

παρομοιάζονται με ένα μπαλόνι που μπορεί να 

φουσκώνει μέσα από δύο στόμια-κανάλια. Έτσι, οι 

έννοιες/πληροφορίες μπορεί να εισέρχονται από το 

κανάλι της μίας ή από το κανάλι της άλλης γλώσσας 

αλλά γίνονται κατανοητές στη βάση μίας κοινής 

ικανότητας. Όσο περισσότερο ενισχύεται αυτή η 

κοινή ικανότητα, τόσο αναπτύσσονται και οι 

ξεχωριστοί κώδικες στην επιφάνεια της γλωσσικής 

ικανότητας. Το Μοντέλο Διγλωσσικής Ικανότητας 

βασισμένο στην Κοινή Υποκείμενη Ικανότητα 

εικονίζεται ακολούθως (Cummins, 2005, σ. 136):  

 

 

Έτσι, αν για παράδειγμα, θεωρήσουμε ότι ένας μαθητής με προσφυγικό υπόβαθρο 

φέρει τη γλώσσα του (π.χ. Αραβική) στο ελληνικό σχολείο όπου η γλώσσα του 

σχολείου είναι η Ελληνική, τότε στον βαθμό που ο μαθητής έχει την ευκαιρία να 

αναπτύξει την ικανότητά του στην πρώτη του γλώσσα (Αραβικά), η ικανότητα 

αυτή θα μεταφερθεί στην ελληνική γλώσσα. Προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής 

έκθεση του μαθητή στην ελληνική γλώσσα στο σχολείο και στο περιβάλλον, καθώς 
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και το κίνητρό του να μάθει Ελληνικά. Έτσι, ο παράγοντας της πρώτης γλώσσας 

επηρεάζει τη μάθηση της γλώσσας-στόχου. Δηλαδή, «η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας έρχεται σε συνάρτηση, τουλάχιστον εν μέρει, με τη γνώση που έχει και 

που συνεχίζει να αναπτύσσει στην πρώτη του γλώσσα ο δίγλωσσος μαθητής: όσο 

πιο καλά ξέρει την πρώτη του γλώσσα τόσο καλύτερα θα μάθει την ελληνική» 

(Σκούρτου, 2001, σ. 222).  

Η διγλωσσική ικανότητα του ατόμου παρομοιάζεται με την εικόνα ενός διπλού 

παγόβουνου. Όπως τα παγόβουνα δείχνουν να αποτελούν διαφορετικούς όγκους 

με ξεχωριστές κορυφές, αλλά στηρίζονται σε μια κοινή βάση στο βάθος της 

θάλασσας, έτσι και οι γλώσσες του δίγλωσσου ατόμου παρουσιάζονται ως 

διαφορετικοί κώδικες (κορυφές παγόβουνων), αλλά βασίζονται σε μία κοινή 

υποκείμενη γλωσσική ικανότητα (Cummins, 2005, σ. 137).22  

Έτσι, στο ελληνικό σχολείο, ο δίγλωσσος μαθητής/η δίγλωσση μαθήτρια με 

προσφυγικό υπόβαθρο που έχει τα Αραβικά ως πρώτη γλώσσα και τα Ελληνικά ως 

δεύτερη γλώσσα-γλώσσα του σχολείου, ενεργοποιεί έννοιες και δομές της πρώτης 

του/της γλώσσας, για να κατανοήσει ανάλογες έννοιες και δομές στην ελληνική, με 

σκοπό να κατανοήσει το περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος. Για 

παράδειγμα, όταν ο μαθητής/η μαθήτρια με προσφυγικό υπόβαθρο μαθαίνει στα 

Ελληνικά την ώρα, δε χρειάζεται να μάθει εκ νέου την έννοια του χρόνου και τις 

διαιρέσεις του, γιατί αυτό το γνωρίζει ήδη από την πρώτη του γλώσσα (π.χ. 

Αραβικά). Αν δεν γνωρίζει τις αντίστοιχες έννοιες, στην πρώτη του/της γλώσσα, θα 

δυσκολευτεί και θα καθυστερήσει να τις μάθει μέσω της δεύτερης γλώσσας 

(ελληνικής).  

Με περισσότερο θεωρητικούς όρους, θα λέγαμε ότι τα παραπάνω αναδεικνύουν 

την αξία της προσθετικής διγλωσσίας, που  αναπτύσσεται, όταν η εισαγωγή της 

δεύτερης γλώσσας (συνήθως αυτής του σχολείου) δεν ακυρώνει την πρώτη 

γλώσσα του μαθητή. Έτσι, διατηρούνται και οι δύο γλώσσες, εμπλουτίζεται το 

γλωσσικό ρεπερτόριο των μαθητών καθώς επίσης αναπτύσσεται και διευρύνεται η 

                                                             
22 Πάντα υπάρχει περιθώριο για την κοινή υποκείμενη γλωσσική ικανότητα, ανεξαρτήτως 
συγγένειας ανάμεσα στις γλώσσες. Στην περίπτωση συγγένειας των γλωσσών, η μεταφορά και η 
αξιοποίηση της γνώσης ανάμεσα στις γλώσσες γίνεται «πιο ορατή» επειδή συντελείται και στο 
επίπεδο των κωδίκων και όχι μόνο στο «κρυμμένο» εννοιολογικό υπόβαθρο (Σκούρτου, 2001).  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ     Έργο PRESS: Provision of Refugee Education and Support Scheme  38 

κοινή υποκείμενη γλωσσική ικανότητα. Έτσι, ο όρος προσθετική αναφέρεται στη 

διεύρυνση της συνολικής γλωσσικής ικανότητας (Σκούρτου, 2001). Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι σε όλα τα είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης όπου σημειώνεται σχολική 

επιτυχία στο εξωτερικό αναπτύσσονται και οι δύο γλώσσες του δίγλωσσου μαθητή 

(Σκούρτου, 2001). 

Αντίθετα, όταν μια γλώσσα αναπτύσσεται εις βάρος μιας άλλης ως αποτέλεσμα 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, γίνεται λόγος για αφαιρετική διγλωσσία. Στην 

περίπτωση της αφαιρετικής διγλωσσίας, επειδή δεν προωθείται η ανάπτυξη και των 

δύο γλωσσών, αλλά μόνο της μιας, το αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση της κοινής 

υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας, με αντίστοιχα χαμηλές επιδόσεις γνωστικής 

ανάπτυξης (Σκούρτου, 2001, σ. 217).23  

 

Στο σημείο αυτό, προτείνεται η αξιοποίηση της παρουσίασης της Λήδας Στεργίου με 

θέμα «Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων και Πολιτισμική Επικοινωνία στην 

                                                             
23Σε μορφή σχολίου: Η αφαιρετική διγλωσσία θεωρήθηκε ότι οδηγεί στην ημιγλωσσία. Ο όρος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την αδυναμία των Φινλανδών δίγλωσσων ατόμων στη Σουηδία 
να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στις δύο τους γλώσσες. Πλέον ο όρος δε χρησιμοποιείται.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Μέγιστη δυνατή έκθεση των μαθητών  

στην ελληνική γλώσσα και εκμάθηση Ελληνικών  

Ο Σελίμ, μαθητής με προσφυγικό υπόβαθρο, εγγράφεται στην Α΄ τάξη ενός δημοτικού 

σχολείου της Αθήνας. Από τον πρώτο καιρό, η δασκάλα του παρατηρεί πως ο Σελίμ 

μάλλον υστερεί σε σχέση με τους συμμαθητές του στην πρόοδό του όσον αφορά την 

εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στα Ελληνικά. Η δασκάλα του θεωρεί 

πως οι δυσκολίες του Σελίμ οφείλονται στο ότι είναι δίγλωσσος, διαμένει λίγο καιρό 

στην Ελλάδα και οι γονείς του δεν μπορούν να τον βοηθήσουν με την ελληνική γλώσσα. 

Έτσι, όταν συναντά τη μητέρα του Σελίμ, την ενθαρρύνει να μην μιλούν Αραβικά στο 

σπίτι, αλλά να μιλούν Ελληνικά. Η μητέρα του Σελίμ, μην γνωρίζοντας Ελληνικά η ίδια, 

συνεχίζει να επικοινωνεί με τον γιο της στα Αραβικά. Στην αραβική γλώσσα 

εξακολουθεί να μιλά ο Σελίμ με τους υπόλοιπους συγγενείς και φίλους από τη Συρία 

που διαμένουν στην Αθήνα, πλέον σε διαμερίσματα και σε ευπρεπείς συνθήκες 

διαβίωσης. Μέχρι τον Ιανουάριο, ο Σελίμ μπορεί να γράφει και να διαβάζει Ελληνικά σε 

πολύ καλό επίπεδο. Η δασκάλα του, σε δεύτερη συνάντηση με τη μητέρα του, τη 

συγχαίρει που ακολούθησε τη συμβουλή της, ενώ εκείνη, διστακτικά, εξηγεί την 

πραγματική κατάσταση (με τη βοήθεια μεταφράστριας). Η δασκάλα εκπλήσσεται και 

αδυνατεί να εξηγήσει την πρόοδο του Σελίμ… Μπορείτε να τη βοηθήσετε;       
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Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων: Σχόλια για τις γλώσσες και τη γλωσσική 

διδασκαλία» που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Διά Ζώσης Κατάρτισης. 
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4.4. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:  
Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Επίσημα, στην Ελλάδα σήμερα η γλωσσική/επικοινωνιακή κατάσταση που 

επικρατεί είναι, σύμφωνα με τους όρους του Fishman, η ατομική διγλωσσία χωρίς 

κοινωνική διγλωσσία (Νικολάου, 2011). Δηλαδή, υπάρχουν άτομα ή ομάδες που 

χρησιμοποιούν δύο γλώσσες για την επικοινωνία τους (π.χ. η μειονότητα της 

Θράκης χρησιμοποιεί Τουρκικά και Ελληνικά), αλλά η κοινωνία και οι επίσημοι 

θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα αξιοποιώντας μόνο την ελληνική γλώσσα. Τα 

Ελληνικά είναι αναγκαία για την ανέλιξη των μελών των επιμέρους δίγλωσσων 

ομάδων (Νικολάου, 2011).  

Έτσι, και στον χώρο της δημόσιας ελληνικής εκπαίδευσης επικρατεί η κυρίαρχη 

γλώσσα, δηλαδή τα Ελληνικά. Το πρόγραμμα σπουδών μεριμνά για την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών στο σχολείο (Αγγλικά και επιλογή ανάμεσα σε Γαλλικά ή 

Γερμανικά24). Ώς τώρα βασικά μέτρα υποστήριξης για τους μαθητές που η ελληνική 

δεν αποτελεί την πρώτη τους γλώσσα αποτελούν οι Τάξεις Υποδοχής και τα 

Φροντιστηριακά Τμήματα (βλ. Ενότητα 3.3.3.1.)  

Ο Νόμος 2910/2001 προβλέπει την παροχή μαθημάτων μητρικής γλώσσας 

πρόσθετα από το αναλυτικό πρόγραμμα (Gropas & Triandafyllidou, 2011) καθώς και 

την αξιοποίηση δίγλωσσων δασκάλων (Palaiologou & Faas, 2012), αν και τα 

παραπάνω δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως. Για παράδειγμα, οι Kostouli & Mitakidou  

(2009) επισημαίνουν πως η Ρομανί γλώσσα δεν έχει αξιοποιηθεί στις εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που αφορούν τους Ρομά μαθητές στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο πλαίσιο 

κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων όπως στο «Εκπαίδευση 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» προβλέπονται απογευματινά 

μαθήματα στη μητρική γλώσσα των μαθητών (κυρίως Αλβανικά και Ρωσικά).25 

Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται πως κάποιες γλώσσες δεν 

αντιμετωπίζονται ως υψηλού κύρους ούτε από τους ίδιους τους ανθρώπους που τις 

έχουν μητρικές (π.χ. αλβανική γλώσσα και σλαβικές γλώσσες) και οι ίδιοι οι 

                                                             
24https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/706-leitoyrgia-dhmotika-didaskalia-devterhs-xenhs-
glwssas.html  
25http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51  
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μαθητές και οι γονείς τους δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξή τους και 

την περαιτέρω αξιοποίησή τους (Νικολάου, 2011). Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερης 

σημασίας είναι και οι αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και οι συνακόλουθες πρακτικές στις οποίες 

προβαίνουν (Simopoulos, et al., 2016).    

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προβλέπεται παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης 

(σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

μειονοτικά σχολεία της Θράκης26 καθώς και τα σχολεία των Αρμενίων και των 

Ισραηλιτών27 (Νικολάου, 2011), ενώ εδώ μπορεί να γίνει αναφορά και στα 

διαπολιτισμικά σχολεία (βλ. Ενότητα 3.3.2.). Στην Ελλάδα, υπάρχουν και κάποια 

ιδιωτικά σχολεία που συνήθως απευθύνονται σε παιδιά ξένων, υψηλόβαθμων 

εργαζόμενων και εποπτεύονται από τις μορφωτικές αντιπροσωπείες ξένων 

κρατών, με το πρόγραμμα σπουδών των οποίων λειτουργούν (Νικολάου, 2011).   

Ο Νικολάου (2011, σ. 248-249) προτείνει α) την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας 

των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο μέσα από διαπολιτισμικά προγράμματα, β) 

πιλοτική χρήση της μητρικής γλώσσας ως γέφυρας ώσπου να μπορεί να 

χρησιμοποιείται ικανοποιητικά η ελληνική γλώσσα, γ) αξιοποίηση καλών 

πρακτικών δίγλωσσης εκπαίδευσης που ήδη εφαρμόζονται στην Ελλάδα (σχολείο 

«Κυανούς Σταυρός») και δ) εξοικείωση Ελλήνων μαθητών με άλλες γλώσσες που 

ομιλούνται στην Ελλάδα μέσα από projects και αξιοποίηση τέχνης στην 

εκπαίδευση.  

                                                             
26https://www.pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-13-41-40/meionotika-sxoleia-amth 

https://www.pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-13-41-40/meionotika-sxoleia-de-amth 
27Ενδεικτικά: Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»  Νίκαιας, 
Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, Σχολεία της 
Γενικής Αρμενικής  Ένωσης Αγαθοεργίας, Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, 
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
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5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ  
ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνδέεται στενά με πεδία της εκπαίδευσης που 

αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτειότητα (Gundara, & Portera, 

2008). Ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο 

διαπλέκονται με ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων (Για περισσότερα βλ. 

Ενότητα 1). Κριτικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρέχουν 

πρόσφορο έδαφος για σχετικές συζητήσεις. Στο Κεφάλαιο αυτό αφιερώνεται λίγος 

χώρος, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο μίας προσέγγισης, 

εκείνης του Freinet, που η δυναμική της οδήγησε στην επίσημη εφαρμογή σχετικού 

επιμορφωτικού προγράμματος στην Ελλάδα (σε εξέλιξη για τα σχολικά έτη 2016-

2017 και 2017-2018 το «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της 

παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»)28.  

  

                                                             
28 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη δεκαετία της μεταπολίτευσης, έγινε 
προσπάθεια να εφαρμοστούν οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις  των Νηλ και Φρενέ στην Ελλάδα μέσα 
από τη λειτουργία του ιδιωτικού σχολείου «Το Εργαστήρι». Οι απόφοιτοι του σχολείου διατηρούν 
την ιστοσελίδα http://ergastiri-school.gr/?page_id=2. 
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5.1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Οι έννοιες της δημοκρατίας και της εκπαίδευσης των μαθητών στη βάση 

δημοκρατικών αρχών βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας των 

«δημοκρατικών σχολείων». Το πρώτο δημοκρατικό σχολείο που καταγράφεται 

στον ευρωπαϊκό χώρο είναι το Summerhill που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 

1921 και εξακολουθεί να λειτουργεί εμπνευσμένο από την παιδαγωγική του Νηλ. 

 

 

Εικόνα 7. Στιγμές σχολικής ζωής στο Summerhill29 

Σήμερα, υπάρχουν πολλά σχολεία που προωθούν δημοκρατικές αρχές στην 

εκπαίδευση των μαθητών τους. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη Δημοκρατική 

Εκπαίδευση (European Democratic Education Community) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό 

δίκτυο δημοκρατικών σχολείων του οποίου μέλη γίνονται σχολεία που 

συστηματικά προωθούν δημοκρατικές αρχές και βρίσκονται σε πιο οργανωμένη 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία με τα οποία μοιράζονται τις ίδιες 

                                                             
29Πηγή: http://www.summerhillschool.co.uk  

 

Εικόνα 6: A.S. Neill 

Ο Νηλ έχει γίνει γνωστός μέσα από το σχολείο Σάμερχιλ. Στον 

πυρήνα της εκπαιδευτικής πράξης του σχολείου βρίσκεται ο 

σεβασμός της ελευθερίας και των ενδιαφερόντων των 

μαθητών οι οποίοι μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον του οποίου 

το πλαίσιο συν-διαμορφώνουν (Saffange, 2000).   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9: Δημοκρατικά Σχολεία; 

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο: https://youtu.be/RhUx1pArrO4  

και καταγράψτε τις σκέψεις για το ποια από τα αναφερόμενα στοιχεία θεωρείτε 

εύκολο/εφικτό να εφαρμοστούν στο σχολείο σας. 
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αξίες. Εκτιμάται πως τα σχολεία αυτά υπερβαίνουν τα 70 ενώ όλο και περισσότερα 

σχολεία τείνουν να ακολουθούν πρακτικές των δημοκρατικών σχολείων. Στα 

σχολεία αυτά, η δημοκρατική εκπαίδευση έχει δύο κύριες εκφάνσεις:  

α) τη μάθηση που λαμβάνει χώρα με βάση την απόφαση του ίδιου του μαθητή που 

ρυθμίζει μόνος του το πρόγραμμά του (self-determined learning) και  

β) τη δημιουργία κοινότητας μάθησης στη βάση δημοκρατικών αρχών (ισότητας 

και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε όλους ανεξάρτητα από ηλικία και 

θέση/status).  

Ο ακόλουθος χάρτης απεικονίζει τα σχολεία που σήμερα είναι μέλη της Κοινότητας 

αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Εικόνα 8. Χάρτης με δημοκρατικά σχολεία στην Ευρώπη30 

 

                                                             
30 Πηγή: http://www.eudec.org/Member+Schools  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Παρακολουθήστε την ταινία Summerhill :  https://youtu.be/YpOLkQLGq_E    

Σημειώστε σε μία σελίδα στοιχεία δημοκρατικών αρχών που αναγνωρίζετε στην 

εκπαίδευση των μαθητών που παρουσιάζονται στην ταινία.  
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Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση 

Ξεκινώντας με την παιδαγωγική Freinet, Συλλογικό έργο, Μετάφραση: Χάρης 

Παπαδόπουλος, εκδόσεις Σκασιαρχείο, 2016. 

Célestin Freinet, Κριτική και Θεσμική παιδαγωγική. Για ένα σχολείο ελεύθερο, 

ανοικτό και συνεργατικό, Συλλογικό έργο, Επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος 

Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη, Εκδόσεις των συναδέλφων, (υπό έκδοση). 

Οδηγός συνεργατικής τάξης με την παιδαγωγική Freinet, Στέλλα Μπαδικιάν, (υπό 

έκδοση). 
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5.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ FREINET:  
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 

Εικόνα 9. Célestin Freinet31 

Στοιχεία δημοκρατικής εκπαίδευσης και συμμετοχικότητας προάγονται και μέσα 

από τις πρακτικές του Freinet. Σε επί μέρους σημεία της παρούσας ενότητας, έχει 

γίνει αναφορά στο έργο του Freinet, καθώς η προσέγγισή του έχει επηρεάσει 

σημαντικά την παιδαγωγική σκέψη και πρακτική.  

 

Ο Freinet έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση μαθητών με προσφυγικό 

υπόβαθρο ενώ δίδαξε σε πρόσφυγες μαθητές από την Ισπανία που φοίτησαν στο 

σχολείο του (Peyronie, 2000). Σήμερα, η προσέγγισή του έχει κερδίσει το 

ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί 

πως έχει δημιουργηθεί η Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο» (εκπαιδευτικό 

δίκτυο Freinet). Επίσης, τη σχολική χρονιά 2016-2017, το ΥΠ.Π.Ε.Θ ενέκρινε και 

υλοποιεί εκπαιδευτικό «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της 

παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»από εθελοντές/ντριες 

εκπαιδευτικούς των Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

                                                             
31Πηγή: https://skasiarxeio.wordpress.com  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: O Freinet στην τάξη σας! 

Παρακολουθήστε την ταινία «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να 

ονειρεύονται» https://youtu.be/lV5rfV3u-2U. 

Καταγράψτε σε μία σελίδα στοιχεία που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον σχετικά 

με τις διδακτικές μεθόδους που παρακολουθήσατε. Ποια στοιχεία εφαρμόζετε 

στην τάξη σας; Ποια θα θέλατε να εφαρμόζονται ευρύτερα; 

https://skasiarxeio.wordpress.com/
https://skasiarxeio.wordpress.com/
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Εκπαίδευσης Αττικής, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.32 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους 

τη συνεργατική μάθηση με την παιδαγωγική Φρενέ.33 

Το σχολείο Freinet είναι ένα σχολείο εργασίας, λαϊκό και  ανοιχτό στην κοινότητα 

(Καρακατσάνη, Νικολοπούλου, 2016). Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

σκοποί και τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής Φρενέ, όπως περιγράφονται στα 

έντυπα του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης που εποπτεύεται από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.   

Το δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι ελεύθερο, ανοικτό και δημοκρατικό. Σε αυτό:   

α) τα δικαιώματα κάθε μαθητή/τριας είναι σεβαστά, ανεξάρτητα από την 

κοινωνική του θέση, την καταγωγή ή τη θρησκεία του,  

β) βιώνεται η χαρά της πρωτοβουλίας, της ελεύθερης επιλογής, της δημιουργίας και 

του οράματος για τη βελτίωση της ζωής τους μέσα από τη μάθηση και την εργασία 

τους στο σχολείο,  

γ) οι δάσκαλοι/ες και οι μαθητές/τριες συνεργάζονται για την ανάπτυξη της κριτικής 

συνείδησης των μαθητών/τριών, με απώτερο σκοπό την κοινωνική τους 

χειραφέτηση,   

δ) η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και ο 

σεβασμός στη διαφορετικότητα αναπτύσσονται καθημερινά στη σχολική ζωή όχι 

ως γνώση αλλά ως βίωμα και  

ε) η τάξη και το σχολείο λειτουργούν ως κοινότητα. Μέσα στην τάξη-κοινότητα, 

αναπτύσσεται το δημοκρατικό πνεύμα και οι κοινοτικές αξίες της συλλογικότητας, 

της αλληλεγγύης και της ισότητας για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών 

                                                             
32 Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το διεθνές δίκτυο του «Κινήματος του Μοντέρνου 
Σχολείου» (FINEM) και το ελληνικό του τμήμα, η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της 
παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της 
κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση. Οι παραπάνω φορείς έχουν αναλάβει και την 
επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος. 
33 http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/26728-03-02-17-prosklisi-symmetoxis-ekpaideftikon-sto-pilotiko-
programma-epimorfosis-kai-efarmogis-tis-paidagogikis-frene-sti-dimosia-ekpaidefsi  
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προβλημάτων, των φαινομένων της βίας και της σχολικής διαρροής. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, αξιοποιούνται παιδαγωγικές τεχνικές και 

εργαστήρια που αναπτύσσουν την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία, την 

πρωτοβουλία, τον πολλαπλό γραμματισμό και την  πολιτειότητα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 α) το Τυπογραφείο: τα παιδιά εκδίδουν σχολικά έντυπα, εφημερίδα τάξης και 

«Μικρά Βιβλία»34 και γράφουν για να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να 

διαβαστούν από πραγματικό κοινό,  

β) ο Κινηματογράφος: οι μαθητές/τριες καλλιεργούν τον οπτικοακουστικό 

εγγραμματισμό και εκφράζουν τις ιδέες τους μέσα από την τέχνη, αναπτύσσουν τη 

φαντασία τους και δημιουργούν, 

 γ) η Διασχολική Αλληλογραφία και η Διαδικτυακή Επικοινωνία τάξεων: τα έργα των 

μαθητών/τριών έχουν πραγματικούς αποδέκτες, ξεπερνούν τα όρια της τάξης 

τους35,  

δ) η Βιβλιοθήκη: λειτουργεί ως κεντρικός και ζωτικός χώρος του σχολείου, με βιβλία 

από και για τους/τις μαθητές/τριες,  

ε) τα Εργαστήρια Τέχνης (ζωγραφική, θέατρο, χορός): αναπτύσσουν τη φαντασία, 

τη δημιουργικότητα, την έκφραση των παιδιών,  

στ) το Συμβούλιο (Συμβούλιο τάξης και Συμβούλιο σχολικής κοινότητας): είναι 

εργαλείο της τάξης και του σχολείου για την ανάπτυξη της πολιτειότητας, για την 

επίλυση προβλημάτων, την πειθαρχία και την πρόληψη κατά της βίας στο σχολείο  

ζ) ο Σχολικός Συνεταιρισμός για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δημιουργικών 

έργων και δράσεων. 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του Χάρη Παπαδόπουλου, 

σχολικού Σύμβουλου με ενεργή συμβολή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Φρενέ, που 

προβλήθηκε στο πλαίσιο της διά ζώσης κατάρτισης.   

                                                             
34 https://skasiarxeio.wordpress.com/σοφία-λάχλου-το-μικρο-βιβλιο 

Και οδηγίες, βήματα και τεχνικές βρίσκονται εδώ: http://mikra-
vivlia.weebly.com/beta942mualphataualpha-tauepsilonchinuiotakappa941sigmaf.html  
35 https://skasiarxeio.wordpress.com/κειμενα/σοφία-λάχλου/από-την-αλληλογραφία-στην-διαδικτυακ   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11: O Freinet εμπνέει σχολικές τάξεις στην Ελλάδα 

Δείτε παραδείγματα από εργασίες σχολείων-δασκάλων-μαθητών που 

έχουν εφαρμόσει τις παραπάνω τεχνικές. 

Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε εργασίες σχολείων στους ακόλουθους 

συνδέσμους: 

• Σχολική Εφημερίδα: https://skasiarxeio.wordpress.com/μαθητικές-

δημιουργίες/οι-φιλίες-των-παιδιών    

• Μικρά Βιβλία: http://mikra-vivlia.weebly.com/muiotakapparho940-

betaiotabetalambda943alpha.html  

• Σχολείο και Κινηματογράφος: https://skasiarxeio.wordpress.com/ειρήνη-

ζάζανη-ο-ψύλλος-μια-διδακτική  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Παρακολουθήστε την ταινία «Το Σκασιαρχείο»:  

https://youtu.be/lj6UCe378M4  

Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση 

Ξεκινώντας με την παιδαγωγική Freinet, Συλλογικό έργο, Μετάφραση: Χάρης 

Παπαδόπουλος, εκδόσεις Σκασιαρχείο, 2016. 

Célestin Freinet, Κριτική και Θεσμική παιδαγωγική. Για ένα σχολείο ελεύθερο, 

ανοικτό και συνεργατικό, Συλλογικό έργο, Επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, 

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη, Εκδόσεις των συναδέλφων, 

(υπό έκδοση). 

Οδηγός συνεργατικής τάξης με την παιδαγωγική Freinet, Στέλλα Μπαδικιάν, (υπό 

έκδοση). 
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6. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο ξεκίνημα του παρόντος κεφαλαίου, σκοπός του είναι α) να 

ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς γύρω από ζητήματα που αφορούν 

εκπαιδευτικές πρακτικές που θα βοηθήσουν την ένταξη των παιδιών-εφήβων με 

προσφυγικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον, β) να εφοδιάσει τους/τις 

εκπαιδευτικούς με θεωρητικά εργαλεία που θα τους/τις καταστήσουν περισσότερο 

αποτελεσματικούς/αποτελεσματικές στο έργο τους, ειδικότερα σε θεματικές 

σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό 

υπόβαθρο και γ) να ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς για την υπάρχουσα 

κατάσταση αναφορικά με την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με 

προσφυγικό υπόβαθρο στην Ελλάδα. Έτσι, ο οδηγός δεν προβλέπεται να προτείνει 

«καλές πρακτικές», οι οποίες, άλλωστε, σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα, μπορεί 

να διαφοροποιούνται με βάση το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής 

τάξης. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, θα αναφερθούμε σε κάποιες ιδέες που μπορεί να 

εμπνεύσουν κάποιους/κάποιες εκπαιδευτικούς.   

Πριν από όλα αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του PRESS (Άξονας 3 

Ευαισθητοποίηση-Ενδυνάμωση) αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ευρεία 

ευαισθητοποίηση πολιτών σε ζητήματα προσφύγων που θεωρείται καίρια για την 

μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική ενδυνάμωση των προσφύγων. Κατ’ αναλογία, 

μικρότερης εμβέλειας δράσεις ευαισθητοποίησης, μπορούν να υλοποιηθούν σε 

σχολικές μονάδες απευθυνόμενες στην τοπική κοινότητα αλλά και ειδικότερα 

στους μαθητές/τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Φορείς που το έργο τους 

συνδέεται με τα παραπάνω στέκονται αρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες σχολείων 

και εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12: Κάποιες ιστορίες δεν είναι για παιδιά 

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο (https://youtu.be/83xddaLj7f8) 

με τους μαθητές και τις μαθήτριες σας και συζητήστε για την 

πρόσφατη προσφυγική ροή στην Ελλάδα. 

http://www.press-eap.net/902xiomicronnualphasigmaf-3axis-3.html
http://www.press-eap.net/902xiomicronnualphasigmaf-3axis-3.html
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• πολλά γραφεία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων προτρέπουν τους 

εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προγράμματα με σχετική θεματική (όπως 

προσφυγικό ζήτημα, ανθρώπινα δικαιώματα, διαπολιτισμικός διάλογος). 

Ενδεικτικά, η Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών (Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων και 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής 

(Κεντρικός Τομέας), διοργάνωσε σεμινάριο με βιωματικά εργαστήρια για 

εκπαιδευτικούς με τίτλο «Τα βιβλία μας φέρνουν κοντά... διαβάζοντας στην 

τάξη για / με παιδιά πρόσφυγες». 36 Αναφορικά με την αξιοποίηση 

λογοτεχνικών βιβλίων, παρατίθεται η παρουσίαση της Μυρσίνης Ζορμπά από 

τη διά ζώσης κατάρτιση37. 

• Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση υλοποιεί δωρεάν σε 

σχολεία προγράμματα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε 

ζητήματα προσφύγων και σχετικές βιωματικές δράσεις. (Ενδεικτικό το 

πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;».) 

• Ακολούθως, το συνεργαζόμενο με το PRESS Κέντρο Παιδαγωγικής και 

Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» προτείνει Λίστα με λογοτεχνικά βιβλία 

που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη . 

• Πηγές σχετικού υλικού για εκπαιδευτικούς και σχολεία προτείνονται και από 

την Ύπατη Αρμοστεία: www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html  

Στο σημείο αυτό προτείνεται να αξιοποιηθεί υλικό που παρουσιάστηκε στη διά 

ζώσης κατάρτισης από την Μαρία Παπαδοπούλου με θέμα «Η γλωσσική 

εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: θεωρητικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δράσεων». 

                                                             
36http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata/27-2014-11-18-09-11-13/2014-11-18-09-28-
52/2015-01-16-09-40-39/973-seminario-kai-viomatika-ergastiria-ta-vivlia-mas-fernoun-konta-diavazontas-
stin-taksi-gia-me-paidia-prosfyges  
37Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για συγγραφή δίγλωσσων βιβλίων σε Ελληνικά και Αραβικά ως 
οδηγοί για τους πρόσφυγες. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί το εξής: Σιμόπουλος, Γ. (2016). 
Γέφυρες. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων. Αθήνα: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε. 

http://www.theatroedu.gr/el-gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/2017%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%8D;/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B72017.aspx
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13: Το ταξίδι της Λέιλα 

Χρησιμοποιώντας ένα λευκό χαρτί Α4 και ξυλομπογιές, να 

αποδώσετε (σκηνές από) το ταξίδι της εννιάχρονης Λέιλα από τη 

στιγμή που έφυγε από τη Συρία έως σήμερα που διαμένει σε 

διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και φοιτά σε δημοτικό σχολείο 

της γειτονιάς της. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Γλωσσική Κοινότητα: Σύμφωνα με την προσέγγιση του Hymes (1972, βλ. Σκούρτου, 

2001, Φραγκουδάκη, 2001), η γλωσσική κοινότητα είναι η κοινότητα 

χρηστών/ομιλητών γλώσσας (γλωσσών) που συμφωνεί όχι μόνο για τη γνώση μιας 

γλώσσας (γλωσσών) αλλά και για το πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η 

γλώσσα (οι γλώσσες) ακολουθώντας κανόνες «πολιτισμικούς». 

Διαπολιτισμική Επικοινωνία: διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα, αλλά και 

σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς διαφορετικών πολιτισμών, 

όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 

ΜΜΕ. Περιλαμβάνει λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μέσω διαφόρων κωδίκων 

(Συμβούλιο Ευρώπης, βλ. Νικολάου, 2011, σ. 217).  

Διγλωσσία: Στο πλαίσιο του παρόντος υλικού, η διγλωσσία (bilingualism) ορίζεται 

ως η εναλλακτική χρήση δύο (ή περισσότερων) γλωσσών από το ίδιο άτομο (ο 

αριθμός δύο χρησιμοποιείται παραδειγματικά). Η διγλωσσία δεν θεωρείται στατική 

κατάσταση και ορίζεται σε σχέση με συγκεκριμένους χώρους χρήσης της γλώσσας 

(Σκούρτου, 2001). Αντίθετα, η γλωσσική πολυμορφία-διμορφία αναφέρεται στη 

χρήση διαφορετικών μορφών της ίδιας γλώσσας (Σκούρτου, 2001). Ενδεικτική 

περίπτωση διμορφίας (diglossia) στην ελληνική κοινωνία του 20ού αιώνα αποτελεί ο 

γλωσσικός ανταγωνισμός της καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας 

(Ανδρουλάκης, 2008). 

ΔΥΕΠ: Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (με τμήματα που 

αριθμούν από 10 έως 20 μαθητές). Ιδρύθηκαν το σχολικό έτος 2016-2017 μέσα σε 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, στα 

όρια των οποίων λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και ως 

παραρτήματα σχολικών μονάδων και εντός των κέντρων φιλοξενίας για την 

εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό υπόβαθρο.  

ΖΕΠ: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, θεσμός που εισήχθη στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα το 2010, αποβλέποντας στην άρση των ανισοτήτων και στη 

διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Στο 
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πλαίσιο των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), προβλέπονται Τάξεις 

Υποδοχής και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα για παροχή διδακτικής 

υποστήριξης μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ελληνική γλώσσα με 

απώτερο σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών αυτών στις κανονικές τάξεις. 

Μητρική γλώσσα/Μητρικές γλώσσες: Ακολουθώντας την προσέγγιση της Skutnabb-

Kangas (βλ. Σκούρτου, 2001, σ. 210), μητρική γλώσσα (μπορεί να) είναι η γλώσσα 

που το άτομο Α) μαθαίνει πρώτα (προέλευση/χρονική ακολουθία γλωσσών), Β) 

γνωρίζει καλύτερα (ικανότητα στη χρήση της γλώσσας), Γ) χρησιμοποιεί 

περισσότερο (λειτουργίες που επιτελούν οι γλώσσες), Δ) ταυτίζει τον εαυτό του με 

αυτή (εσωτερική ταύτιση) ή ταυτίζεται με αυτήν από τους άλλους (εξωτερική 

ταύτιση) (στάσεις απέναντι στις άλλες γλώσσες). Ο ενικός αριθμός λειτουργεί 

παραδειγματικά, καθώς μπορεί ένα άτομο να έχει περισσότερες από μία μητρικές 

γλώσσες. 

Προκατάληψη: στάση απέναντι στον Άλλο, η οποία συχνά τροφοδοτείται από τη 

στερεοτυπική σκέψη. Με την προκατάληψη εκφράζεται η ετοιμότητα για θετική ή 

αρνητική στάση έναντι του Άλλου (Νικολάου, 2011, σ. 210) 

Πρότυπη γλώσσα: Η κυρίαρχη από τις ποικιλίες μιας εθνικής γλώσσας με κριτήρια 

στατιστικά (επειδή χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ομιλητές της εθνικής 

αυτής γλώσσας) αλλά και κοινωνικά (επειδή χρησιμοποιείται από ανώτερες 

κοινωνικά ομάδες μορφωμένων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα). 

Η πρότυπη γλώσσα διδάσκεται στην εκπαίδευση και αξιοποιείται από τους 

κρατικούς θεσμούς (Φραγκουδάκη, 2001). 

Στερεότυπα: υπεργενικευμένες, αξιολογικές, υπερβολικές και οπωσδήποτε 

αθέμιτες σκέψεις (απόψεις) για κάποιον άλλο ως μέλος μιας συγκεκριμένης 

κατηγορίας (π.χ. δάσκαλοι, γιατροί, Ασιάτες κ.λπ.) (Νικολάου, 2011, σ. 210). 
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