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Το σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος είναι υποχρεωµένο να αποδεσµευτεί 

από την πλήρη εξάρτησή του από τον εθνικό πολιτισµό και να στραφεί στο 
συνδυασµό εθνικού και υπερεθνικού µεγέθους. Οφείλει δηλαδή να εντάξει και 
άλλους πολιτισµούς στα προγράµµατά του, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στια 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των µαθητών, 
σηµαντικό µέρος των οποίων σήµερα αποτελούν οι αλλοδαποί. Είναι αναγκαίο 
εποµένως το σηµερινό σχολείο να υιοθετήσει µια νέα διαπολιτισµική εκπαίδευση, 
στην οποία θα συνυπάρχουν οµαλά µαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων και η οποία 
θα συµβάλλει στην υπέρβαση των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πολιτισµικών 
συνόρων. Το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα που οριοθετείται από 
συγκεκριµένους τρόπους διδακτικών προσεγγίσεων τίθεται σε κρίση, αφού δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σηµερινών τάξεων, αφού αυτές στην 
πλειοψηφία τους έχουν διαφορετική πληθυσµιακή σύνθεση από ότι στο παρελθόν. 
Το σχολείο αποτελεί µία µικρογραφία της κοινωνίας και το κοµβικό σηµείο που 

µπορεί και οφείλει να βοηθήσει το µαθητή να επιτύχει όχι µόνο τη γλωσσική, αλλά 
και την πολιτιστική και κοινωνική του ένταξη. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση έχει τη 
δυναµική να υποστηρίξει την ένταξη των µαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων, αφού 
εστιάζει στη δηµοκρατική συµβίωση, στην αναγνώριση της πολιτισµικής 
πολυµορφίας και στην ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών που δεν αφοµοιώνουν, 
αλλά αναδεικνύουν τη µοναδικότητα και οικουµενικότητα των µαθητών (Π. 
Μπερερής-Κ. Σιασιάκος, Γ. Λαζακίδου, 2007, 51). 
Η διαπολιτισµική τάξη στηρίζεται στην αρχή της ουµανιστικής ηθικής και έχει ως 

στόχο να προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των µαθητών, να εµπιστεύεται τον κάθε 
µαθητή χωριστά, ως προσωπικότητα, να βοηθά τους µαθητές να λειτουργούν ο κάθε 
ένας παραγωγικά µέσα στο χώρο δουλειάς του, χωρίς να απεµπολεί τον εαυτό του, τα 
πιστεύω του, τις ατοµικές και εθνικές καταβολές του. Η διαπολιτισµική τάξη 
υποστηρίζει το µαθητή να αναζητά την πολιτισµική του ταυτότητα, την ελευθερία και 
την αυτοεκπλήρωσή του. 

 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Η Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής 

αλλοδαπών. Η εισροή τους έχει πραγµατοποιηθεί µε µία πρωτοφανή µαζικότητα, από 
χώρες κυρίως στις οποίες παρατηρούνταν κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά 
προβλήµατα. Οι οµάδες αυτές εγκαταστάθηκαν σε όλη τη χώρα, κυρίως όµως στις 
µεγαλουπόλεις, τροποποιώντας την πληθυσµιακή, κοινωνική, οικονοµική και 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας µεταβλήθηκε 
οριστικά και τελεσίδικα. 

Η χώρα µας ήταν ανέτοιµη και απροετοίµαστη να δεχτεί τέτοιο µεγάλο κύµα 
µεταναστών, τόσο από πλευράς γενικότερου νοµοθετικού πλαισίου που αφορά τους 



ελεγκτικούς µηχανισµούς όσο και από πλευράς οικονοµικής, κοινωνικής αλλά και 
εκπαιδευτικής διαχείρισης. 

Η κατάσταση που δηµιουργήθηκε επιβάλλει την υιοθέτηση δράσεων, 
πρωτοβουλιών και ενεργειών σε κάθε τοµέα της ζωής του τόπου ώστε το 
µεταναστευτικό ζήτηµα να µη λειτουργήσει ανασταλτικά, αλλά απεναντίας ως 
κινητήρια δύναµη για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριµένα, στο χώρο της εκπαίδευσης, το φαινόµενο της µετανάστευσης 
επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην πληθυσµιακή σύνθεση των τάξεων. Πλήθος 
µεταναστών µαθητών συγκεντρώθηκαν στα σχολεία, η ένταξη των οποίων αποτελεί 
µεγάλη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και την ελληνική 
κοινωνία γενικότερα, αλλά και συγκεκριµένο στόχο του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Το σηµερινό σχολείο δεν µπορεί να λειτουργεί µε τον παραδοσιακό του τρόπο. 
Οφείλει να αναδιαταχθεί, να προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες 
(Δαµανάκης 2003).  

Τα νεοεµφανιζόµενα κοινωνικά ζητήµατα σε συνδυασµό µε τις επιστηµονικές 
έρευνες και θεωρίες δηµιουργούν µια σειρά από αναγκαιότητες που πρέπει άµεσα να 
οριοθετηθούν, να εισαχθούν και να ενταχθούν στην εκπαιδευτική πράξη. Οι 
πρακτικές που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι εντελώς αποσπασµατικές και 
επαφίενται στην ευαισθησία και το µεράκι των εκπαιδευτικών. Οι όποιες 
παρεµβάσεις διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να επιχειρούνται µέσα σε 
ένα πλαίσιο συγκεκριµένης παιδαγωγικής πρότασης που θα αντιµετωπίζει ολιστικά 
τις δηµιουργηθείσες αναγκαιότητες. 

Κατ΄αρχάς πρέπει να επισηµάνουµε ότι κάθε διαπολιτισµική εκπαίδευση οφείλει 
να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας που θα εφαρµοστεί και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του µαθητικού δυναµικού, αφού η εκπαίδευση γενικότερα και 
ιδιαίτερα η διαπολιτισµική εκπαίδευση περιέχει και αξιακές αναφορές. Έχει δηλαδή 
να κάνει µε τον τύπο του µαθητή-ανθρώπου που η κάθε κοινωνία θέλει να 
διαµορφώσει, αλλά και τις βασικές αρχές που η συγκεκριµένη κοινωνία υιοθετεί. Δεν 
µπορεί εποµένως να χαραχθεί και να εφαρµοστεί µια διαπολιτισµική εκπαίδευση που 
να περιέχει γενικεύσεις, νόµους και κανόνες κοινούς για κάθε κοινωνία.  

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση οφείλει να λαµβάνει υπόψη και τον τρόπο 
δηµιουργίας των πολυπολιτισµικών κοινωνιών.  Άλλες χώρες για παράδειγµα 
υπήρξαν πολυπολιτισµικές από την ίδρυσή τους, ενώ άλλες ήταν µονοπολιτισµικές 
και προέκυψαν ως πολυπολιτισµικές απρόσµενα. Να λαµβάνει επίσης υπόψη τον 
τρόπο και το είδος του µετακινούµενου πληθυσµού. Διαφορετικά είναι τα δεδοµένα  
για παράδειγµα σε περίπτωση οικονοµικών µεταναστών ή λόγω εµπόλεµης 
κατάστασης ή ακόµη και αν η πολυπολιτισµικότητα προέκυψε σταδιακά ή απότοµα. 
Ο χαρακτήρας δηµιουργίας των πολυπολιτισµικών κοινωνιών διαδραµατίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο όχι βέβαια στην ίδια την αντιµετώπιση ή όχι των µεταναστών, αλλά 
στον τρόπο αντιµετώπισης. 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση θα απέδιδε ουσιαστικότερα αν προσαρµόζονταν 
όχι µόνο στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε κοινωνίας, αλλά της κάθε σχολικής 
µονάδας ή και ακόµη και της κάθε σχολικής τάξης.  

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση εφαρµόστηκε κατά καιρούς µε βάση κάποια 
συγκεκριµένα µοντέλα. Τα χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας καθόρισαν και το 
µοντέλο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που θα γινόταν αποδεκτό. Τα µοντέλα 
αυτά είναι τα εξής: (Γκόβαρης 2001) 

Της αφοµοίωσης, όπου η χώρα υποδοχής δηµιουργεί τις συνθήκες ώστε οι 
µετανάστες µαθητές να αφοµοιωθούν στο εθνικό περιβάλλον και να µη διαφέρουν, µε 
τελικό στόχο να µη δηµιουργήσουν µελλοντικά προβλήµατα στη συνοχή της. 



Βοηθούνται δηλαδή οι µεταναστευτικές οµάδες να συµµετέχουν στη συνοχή και 
πρόοδο της χώρας στοιχισµένοι όµως στον εθνικό πολιτισµό και τα εθνικά 
χαρακτηριστικά (Obin Coulon 1999) 

Της ενσωµάτωσης, κατά το οποίο  το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής 
σέβεται και αποδέχεται την ιδιαιτερότητα των µεταναστών µαθητών, ως φορέων 
πολιτισµικών στοιχείων. Γίνεται δηλαδή αποδεκτή η δηµιουργία µιας διαφορετικής 
πολιτισµικής έκφρασης στους κόλπους της χώρας υποδοχής (Abdallah-Pretceille 
1992). 

Το πολυπολιτισµικό, το οποίο αποδέχεται όλες τις πολιτισµικές εκφάνσεις µε 
βάση την ισότητα και την αποδοχή (Μάρκου 1995) 

Το αντιρατσιστικό, το οποίο στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση έναντι των 
αρνητικών συνεπειών των στερεότυπων υποτίµησης των διαφορετικών 
οµάδων(Κούσουλας 2006) 

Το διαπολιτισµικό,  σύµφωνα µε το οποίο η ετερότητα γίνεται όχι µόνο αποδεκτή 
και ανεκτή αλλά απόλυτα σεβαστή. Το µοντέλο αυτό εξασφαλίζει την ισοτιµία των 
πολιτισµών και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, 
αποκλεισµούς και προκαταλήψεις (Abdallah-Pretceille 1992). 

Η κάθε κοινωνία, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της  
υιοθετεί και το αντίστοιχο µοντέλο, το οποίο έχει αντίκτυπο και στην εφαρµογή 
αντίστοιχων  διδακτικών µοντέλων. Σε κάθε περίπτωση ένα σύγχρονο διαπολιτισµικό 
πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει ποικίλα µαθήµατα και πρακτικές που θα έχουν 
σκοπό να ικανοποιούν τις ανάγκες ατόµων διαφορετικής προέλευσης µε, πολλές 
φορές, άνισες έως και ανύπαρκτες ευκαιρίες πρόσβασης σε µορφωτικά και κοινωνικά 
αγαθά. Τελικός στόχος ενός τέτοιου προγράµµατος είναι να αναπτυχθούν νέες 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές δοµές που να συντελέσουν ώστε να επιτευχθεί η 
πλήρης ένταξη των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα και κατά συνέπεια και στην 
κοινωνία. Η ένταξη αυτή, που αφορά στο γνωστικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 
επίπεδο, θα επιτευχθεί όταν το πρόγραµµα θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των 
µαθητών και θα αντανακλά την πολιτισµική διαφορετικότητα. Όταν οι εκπαιδευτικοί 
θα έχουν ίδιες προσδοκίες και θα δίνουν ίσες ευκαιρίες µάθησης σε όλους τους 
µαθητές, όταν οι διδακτικές µέθοδοι θα ανταποκρίνονται στο πολιτισµικό προφίλ 
κάθε µαθητή χωριστά, όταν το εκπαιδευτικό υλικό θα ανταποκρίνεται στο φάσµα 
όλων των οµάδων, ανεξάρτητα από τις πολιτισµικές, εθνικές ή φυλετικές διαφορές 
τους. 

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «διαστάσεις» που ασκούν 
ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή διαπολιτισµικών προγραµµάτων. 
Αυτές είναι: (Βαηκς 1999, 14-17) 

Η µείωση της προκατάληψης 
Η παιδαγωγική ισοτιµία, που σηµαίνει διαµόρφωση της διδασκαλίας µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές  
Η οικοδόµηση της γνώσης, που υποδηλώνει τον τρόπο που θα βοηθηθούν οι 

µαθητές από τους δασκάλους τους να αντιληφθούν πώς µέσα από διαφορετικές 
πολιτισµικές αντιλήψεις θα προσεγγίσουν τρόπους οικοδόµησης γνώσης. 

Η ενσωµάτωση περιεχοµένων, που υποδηλώνει τη χρήση πληροφοριών από 
διάφορους πολιτισµούς µέσα σε ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

Η δηµιουργία σχολικής κουλτούρας και δοµής ενδυνάµωσης, µε την έννοια της 
αναδιοργάνωσης του σχολείου, ώστε να επικρατεί ισότητα και να δίνεται 
ενδυνάµωση στην προοπτική µάθησης και ένταξης κάθε µαθητή. 

Την εφαρµογή των διαστάσεων αυτών εµποδίζουν ο  εθνοκεντρισµός, και οι 
προκαταλήψεις που καθιστούν αδύνατη την κατανόηση, την ανοχή και τη συνάντηση 



µε τον «άλλο». Αυτό συµβαίνει διότι οι  εθνικές οµάδες συνήθως υπερεκτιµούν τα 
γνωρίσµατα της δικής τους οµάδας και υποτιµούν των άλλων. Πρωταρχικός στόχος 
της πολιτείας είναι να βοηθήσει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν πως η 
κατανόηση και αποδοχή του «ξένου» θα λειτουργήσει ως παράγοντας διεύρυνσης της 
δικής τους ταυτότητας (Brumlik 1995, 79). Μέσα από αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις, µε 
διάλογο, συγκρούσεις, διαπραγµατεύσεις µε τον «άλλο» οι µαθητές διαµορφώνουν 
µια πολυσύνθετη ισορροπηµένη ταυτότητα 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι ένα κίνηµα µεταρρύθµισης και µία 
διαδικασία, της οποίας βασικός στόχος είναι να αλλάξει τη δοµή των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, ώστε οι µαθητές διαφόρων πολιτισµικών οµάδων να έχουν ίδιες ευκαιρίες 
επιτευγµάτων στο σχολείο (Βαηκς 1999, 14-15). Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει 
την αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών, καθώς και την απόκτηση επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων µέσα σε ένα πλαίσιο ανεκτικότητας, αποδοχής της ετερότητας και  
διάθεσης για διάλογο και συνεργασίες (Νικολάου 2000, 288). Η διαπολιτισµικότητα 
δηµιουργεί διαύλους επικοινωνίας και συνεννόησης µεταξύ των µαθητών και βοηθά 
στην επίλυση συγκρούσεων των πολιτιστικά διαφορετικών µαθητών µε απώτερο 
σκοπό την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.  Η διαπολιτισµική 
εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται ως µία διαδικασία µεταρρύθµισης όχι µόνο στο 
πλαίσιο της ισοτιµίας των µαθητών, αλλά στο πλαίσιο του µετασχηµατισµού του 
σχολείου και της κοινωνίας, ώστε να παρέχονται σε όλους τα µέσα να εκφραστούν ως 
ατοµικές και συλλογικές προσωπικότητες, να έχουν τις δικές τους πολιτισµικές 
απαιτήσεις και να βοηθούνται στην αναζήτηση πολιτιστικής ελευθερίας και 
αυτοεκπλήρωσης (Μάρκου 2001).  

 
 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΜΑΣ 

 
Τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο της µετανάστευσης και παλιννόστησης στην 

χώρα µας έχει αλλάξει σηµαντικά τη δηµογραφική σύνθεση πολλών σχολείων και 
περιοχών.  

Εκτιµάται ότι αλλοδαποί και παλιννοστούντες ξεπερνούν το 10% του συνολικού 
πληθυσµού. 

Ειδικότερα, οι αλλοδαποί και οι παλιννοστούντες µαθητές αποτελούν το 7,8% 
του συνολικού µαθητικού πληθυσµού στα Νηπιαγωγεία, ενώ στα Δηµοτικά σχολεία 
το ποσοστό φτάνει στο 11,9%. Η Ελλάδα αδιαµφισβήτητα είναι χώρα υποδοχής 
µεταναστών και οφείλει να αντιµετωπίσει δραστικά και θετικά τις συνέπειες που 
προκαλεί η σύγχρονη κοινωνική κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα απαιτεί ένα πολυπολυτισµικό 
σχολείο που µεριµνεί για τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των µαθητών του 
χωρίς να αποκλείει καµία οµάδα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τάξη, λοιπόν, 
πρέπει να λειτουργήσει ως κοινωνικό περιβάλλον µάθησης που προωθεί έννοιες, 
όπως η αποδοχή και η διαφορετικότητα,  αλλά και ως ένας ολοκληρωµένος, 
διοικητικά, φορέας που µπορεί να παρέχει όλη την απαραίτητη διδακτική στήριξη σε 
µαθητές που την χρειάζονται. 

Για το λόγο αυτό στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, πέραν του κανονικού 
προγράµµατος, εφαρµόζονται πρόσθετα σχολικά προγράµµατα, όπως αυτά της 
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης «Αρ.Φ.10/20/Γ1/708 (ΦΕΚ.1789/28-9-99)» και «Αρ. 
Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94  (ΦΕΚ 930/14.12.94/τ.Β)» Υπουργικές Αποφάσεις 

   



 
 

Θεσµοί Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
Η εκπαιδευτική πολιτική για την υποστήριξη των παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών µαθητών εκφράζεται µε δυο θεσµούς: 
� Τα σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ν. 2413/96και  
� Τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ) και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα (Φ.Τ Φ 

10/20/Γ1/708/7-9-1999 ΥΑ). 
Προκειµένου η εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει 

περισσότερο αποτελεσµατική, διαµορφώνεται ένα ευέλικτο σχήµα θεσµικής και 
διδακτικής παρέµβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής 
µονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού σταθµίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
µαθητών αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής µονάδας, να επιλέξει εκείνο το 
σχήµα που µπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά.  

Το θεσµικό σχήµα έχει αυτή τη µορφή:  
α. Τάξη Υποδοχής Ι και ΙΙ 
β.  Φροντιστηριακά Τµήµατα 
 

Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής 
Το πρόγραµµα των Τάξεων Υποδοχής, εντάσσεται µέσα στο Ωρολόγιο 

πρόγραµµα του σχολείου: 
 

 α.  Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Τάξη Υποδοχής 
είναι 9 και ο µεγαλύτερος 17. Σε περίπτωση που σε γειτονικά σχολεία υπάρχουν 
µαθητές που έχουν την ανάγκη να φοιτήσουν σε Τάξεις Υποδοχής, µπορούν να 
µεταγραφούν µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων τους και των Δ/ντών των Σχολείων 
µε απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης ή του Προϊσταµένου Γραφείου Π.Ε σε ένα Σχολείο 
στο οποίο τηρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η ίδρυση Τάξης 
Υποδοχής.  

  β. Η Τάξη Υποδοχής, λειτουργεί ως παράλληλη Τάξη και βοηθάει τους µαθητές 
να προσαρµοστούν οµαλά, να ενταχθούν στην τάξη τους και γενικότερα στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και το κοινωνικό περιβάλλον.  

   Διδάσκονται τα µαθήµατα του επίσηµου Αναλυτικού Προγράµµατος 
προσαρµοσµένου στις διδακτικές ανάγκες και δυνατότητες των συγκεκριµένων 
µαθητών. Η κατανοµή των διδακτικών ωρών, των µαθηµάτων καθορίζεται από το 
Σύλλογο διδασκόντων και το Σχολικό Σύµβουλο. 

   γ. Στην τάξη υποδοχής Ι εφαρµόζεται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και µαθησιακής προετοιµασίας. Το πρόγραµµα 
εφαρµόζεται µε παράλληλη παρακολούθηση µερικών µαθηµάτων στην κανονική 
τάξη. Στην τάξη υποδοχής ΙΙ εφαρµόζεται µικτό πρόγραµµα εσωτερικής και 
εξωτερικής γλωσσικής και µαθησιακής υποστήριξης των µαθητών που έχουν 
ενταχθεί σ΄ αυτές και το οποίο πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε 
παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία.  
 

Φροντιστηριακά Τµήµατα (1339 /  100642 /Γ1/14-9-2007).  
 

α.  Το πρόγραµµα των Φ.Τ παρακολουθείται από µαθητές παλιννοστούντες ή 
αλλοδαπούς, είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. και αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε 
εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά- γι’ αυτούς µέτρα- και παρακολούθησαν τα σχετικά 
µαθήµατα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους 



στην «κανονική τάξη». Η λειτουργία των Φ.Τ πραγµατοποιείται εκτός σχολικού 
ωραρίου.  

β.  Φροντιστηριακό Τµήµα, µπορεί να ιδρυθεί εκεί που ο µικρότερος αριθµός 
µαθητών που χρειάζεται να φοιτήσουν σε αυτό είναι 3 και ο ανώτερος 8. Μαθητές 
ευρύτερων περιοχών, µπορούν να εγγράφονται στο ίδιο Σχολείο µε τη σύµφωνη 
γνώµη των γονέων τους και των Γραφείων Εκπ/σης ώστε να εξασφαλίζεται ικανός 
αριθµός µαθητών για την ίδρυση Φροντιστηριακού Τµήµατος. Επίσης, µπορούν να 
ιδρύονται Φροντιστηριακά Τµήµατα σε σχολικές µονάδες και να φοιτούν σε αυτά 
µαθητές των πλησιέστερων Σχολείων, αφού εξασφαλιστεί η έγκριση των γονέων 
τους.  

γ.  Στα Φροντιστηριακά Τµήµατα, παρέχεται πρόσθετη διδακτική βοήθεια και 
λειτουργούν εκτός του διδακτικού ωραρίου, ως 8 ώρες την εβδοµάδα.  Διδάσκονται 
τα µαθήµατα της Νεοελληνικής γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας, καθώς και 
όποια άλλα µαθήµατα κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία µε το Σχολικό 
Σύµβουλο.  
 
Εποπτεία- παιδαγωγική καθοδήγηση 

α.  Ο Σχολικός Σύµβουλος, έχει την ευθύνη της επιστηµονικής και παιδαγωγικής 
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής και στα 
Φροντιστηριακά Τµήµατα, καθώς και της σύνταξης και εφαρµογής προγραµµάτων 
διδασκαλίας και χρήσης εποπτικού υλικού σε συνεργασία πάντοτε µε το διδακτικό 
προσωπικό. 

β.  Την ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής 
και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων έχουν ο Δ/ντής της σχολικής µονάδας και ο 
οικείος Προϊστάµενος. 

Για την λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής, καθορίζεται µε εισήγηση του 
Διευθυντή της σχολικής µονάδας και απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων ποιοι 
µαθητές θα παρακολουθήσουν τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ). 

Για τη φοίτηση των µαθητών στις Τάξεις Υποδοχής απαιτείται:  
α.  Διαπιστωτικό test µε το οποίο ανιχνεύεται το επίπεδο  ελληνοµάθειας του 

µαθητή.  
β.  Δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει το παιδί του την Τάξη 

Υποδοχής.  
Για τη λειτουργία των Φροντιστηριακών Τµηµάτων (Φ.Τ) απαιτείται απόφαση 

του Συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής 
µονάδας.  

Οι Σχολικοί Σύµβουλοι µετά τη λειτουργία των Τ.Υ/Φ.Τ πραγµατοποιούν 
παιδαγωγικές συναντήσεις και επιµορφωτικά σεµινάρια  µε σκοπό την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρµόσουν προγράµµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης καθώς και την παρουσίαση του διδακτικού υλικού στήριξης.  

                                                                                           
 
Ενισχυτική διδασκαλία (ΦΕΚ 171/91, τ.Α΄)  

Η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ένα σηµαντικό αντισταθµιστικό µέτρο που 
εφαρµόστηκε στην εκπαίδευση µε σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές που 
παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες να καλύψουν ελλείψεις ή να ξεπεράσουν 
δυσκολίες µάθησης, προκειµένου να µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα της 
τάξης τους.  



Στις σχολικές µονάδες που πλεονάζουν διδακτικές ώρες αυτές τότε συνήθως 
διατίθενται  για την κατάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας. . 
. 

 
Προπαρασκευαστικά προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ εφαρµόζει ειδικά προπαρασκευαστικά προγράµµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε τσιγγανόπαιδες για τη 
διευκόλυνση των οποίων χορηγείται ειδική κάρτα φοίτησης, µε την οποία γίνονται 
δεκτοί χωρίς την τυπική διαδικασία µετεγγραφής, σε περιπτώσεις που οι οικογένειές 
τους µετακινούνται. 

Για την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και 
τσιγγάνους µαθητές έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις σε συγκεκριµένα σχολεία. 

Σε σχολεία που δεν έχει συσταθεί σχετική οργανική θέση διατίθενται 
πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί ή προσλαµβάνονται µέσω ισχύουσας διαδικασίας 
αναπληρωτές, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, αφού υποβληθεί σχετικό αίτηµα στη 
Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης Ν.  2413/96   

Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισµικό πρέπει ο αριθµός των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθµού. Τα 
σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό πρόγραµµα. Για παλιννοστούντες 
και αλλοδαπούς µαθητές εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα σε 13 δηµοτικά σχολεία 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Χώρας.  

 
 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

        Στην Ελλάδα τα σχολικά έτη 2008-09 και 2009-10, µε βάση τα στοιχεία που 
δόθηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, όσον 
αφορά τα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε η παρακάτω 
εικόνα: 

Σε σύνολο 5501 Δηµοτικών Σχολείων µε συνολικό αριθµό µαθητών 596616 
µαθητών και 5948 Νηπιαγωγείων µε συνολικό αριθµό µαθητών 144647 
λειτούργησαν: 

Το 2008-09 
216 τάξεις Υποδοχής µε 3041 µαθητές από τους οποίους 1109 εντάχθηκαν σε 

τα κανονικά τµήµατα. Σ΄ αυτές φοίτησαν 2005 αλλοδαποί µαθητές, 248 παλλ/ντες και 
798 Ροµά. Από αυτούς εντάχθηκαν 681 αλλοδαποί µαθητές, 126 παλλ/ντες και 302 
Ροµά στις κανονικές τάξεις. 

209 Φροντιστηριακά τµήµατα µε 1529 µαθητές από τους οποίους 415 
εντάχθηκαν σε τα κανονικά τµήµατα. Σ΄ αυτά φοίτησαν 1364 αλλοδαποί µαθητές, 
101 παλλ/ντες και 64 Ροµά. Από αυτούς εντάχθηκαν 381 αλλοδαποί µαθητές, 17 
παλλ/ντες και 17 Ροµά στις κανονικές τάξεις 

Συνολικά το σχολικό έτος 2008-09 φοίτησαν στα δηµοτικά σχολεία της χώρας 
επίσης  11128 τσιγγανόπαιδες, από τους οποίους 1647 διέκοψαν τη φοίτηση και 
67825 αλλοδαποί-παλιννοστούντες, από τους οποίους 819 διέκοψαν τη φοίτηση. Στα 
νηπιαγωγεία φοίτησαν 1246 τσιγγανόπαιδες, από τους οποίους 281 διέκοψαν τη 
φοίτηση και 19612 αλλοδαποί-παλιννοστούντες, από τους οποίους 628 διέκοψαν τη 
φοίτηση 



 
Το 2009-10 
278 τάξεις Υποδοχής µε 4389 µαθητές από τους οποίους 1622 εντάχθηκαν σε 

τα κανονικά τµήµατα. Σ΄ αυτές φοίτησαν 2590 αλλοδαποί µαθητές, 423 παλλ/ντες και 
1376 Ροµά. Από αυτούς εντάχθηκαν 933 αλλοδαποί µαθητές, 218 παλλ/ντες και 471 
Ροµά στις κανονικές τάξεις 

247 Φροντιστηριακά τµήµατα µε 3030 µαθητές από τους οποίους 1618 
εντάχθηκαν σε τα κανονικά τµήµατα. Σ΄ αυτά φοίτησαν 2435 αλλοδαποί µαθητές, 
304 παλλ/ντες και 291 Ροµά. Από αυτούς εντάχθηκαν 1271 αλλοδαποί µαθητές, 210 
παλλ/ντες και 137 Ροµά στις κανονικές τάξεις 

Το σχολικό έτος 2009-10 φοιτούν στα δηµοτικά σχολεία της χώρας επίσης  
11734 τσιγγανόπαιδες και 79485 αλλοδαποί-παλιννοστούντες. Στα νηπιαγωγεία 
φοιτούν 1386 τσιγγανόπαιδες, από τους οποίους 281 διέκοψαν τη φοίτηση και 21514 
αλλοδαποί-παλιννοστούντες. Ο αριθµός αυτών που θα διακόψουν τη φοίτηση θα γίνει 
γνωστός στο τέλος του σχολικού έτους. 
 

Όσον αφορά τα προγράµµατα που διενεργήθηκαν µέσω ΕΣΠΑ, παρεµβάσεις 
πραγµατοποιήθηκαν σε 140 νηπιαγωγεία και 460 Δηµοτικά σχολεία. Στα παραπάνω 
σχολεία λειτούργησαν 169 τµήµατα σε νηπιαγωγεία και 1374 σε δηµοτικά σχολεία, 
καθώς και 173 τµήµατα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Τα τµήµατα παρακολούθησαν 
συνολικά 10734 αλλοδαποί και παλιννοστούντες-7453 σε δηµοτικά και 3281 σε 
νηπιαγωγεία. Στα έργα αυτά εργάστηκαν 700 εκπαιδευτικοί µε παρέµβαση από τους 
οποίους 600 δίδαξαν στα τµήµατα. Από αυτούς το 80% ήταν δάσκαλοι και 
νηπιαγωγοί και οι υπόλοιποι φιλόλογοι. 
 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στη νέα διαµορφωθείσα κατάσταση δεν µπορεί να 
αποδώσει εάν συνεχίσει να στηρίζεται στις συνήθεις µεθόδους διδασκαλίας και στις 
παιδαγωγικές πρακτικές που συνεχίζονται αδιάλειπτα και χωρίς µεταβολές τις 
τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, η ποικιλία χαρακτηριστικών των 
µαθητών, οι εµπειρίες των εκπαιδευτικών, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και 
να θεσµοθετηθούν µέτρα ένταξης των αλλοδαπών µαθητών στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και στην κοινωνία. Οι παρεµβάσεις αυτές πρέπει να εφαρµοστούν 
πρωτίστως σε σχολεία µε υψηλό αριθµό παλιννοστούντων και αλλοδαπών, αλλά και 
σε σχολεία µε µικρότερο αριθµό µε σκοπό την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων.  

Οι παρεµβάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: 
1. Λήψη µέτρων για εκµάθηση και ενίσχυση της ελληνικής Γλώσσας  
Η ελληνική πολιτεία οφείλει να λάβει µέτρα για την εντατική διδασκαλία της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής στους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, κατά το 
πρώτο χρόνο εισόδου των µαθητών στο σχολείο, ώστε αυτοί να αποκτήσουν 
ικανότητα χειρισµού της γλώσσας και να αναπτύξουν δεξιότητες γλωσσικής 
επικοινωνίας. Αυτό θα συντελέσει στην ισότιµη συµµετοχή των µαθητών στο σχολείο 
και κατ΄ επέκταση και στην κοινωνία, αλλά και στη γλωσσική ανάπτυξή τους. Τα 
µέτρα αυτά να συνεχίζονται και τα επόµενα έτη µε εξατοµικευµένη ενίσχυση, για 
όσους µαθητές δεν µπόρεσαν να αναπτύξουν πλήρη γλωσσική ανάπτυξη. Η σηµερινή 
αποσπασµατική χρήση του µέτρου αυτού δε βοηθά στην ένταξη των µαθητών αφού 



εφαρµόζεται κατά βούληση και χωρίς οργανωµένη παιδαγωγικά και διοικητικά 
παρέµβαση. 

2. Ψυχολογική, κοινωνική και συµβουλευτική υποστήριξη των µαθητών 
Είναι αναγκαία η δηµιουργία θεσµών υποστήριξης των µαθητών, οι οποίοι 

ερχόµενοι από περιοχές µε διαφορετικά πολιτισµικά, κοινωνικά, γλωσσικά 
περιβάλλοντα χρειάζονται ένα θετικό κλίµα που να προάγει την ψυχική τους υγεία 
και να διευκολύνει τη µάθησή τους. Οφείλουν να δηµιουργηθούν συµβουλευτικοί 
σταθµοί, τουλάχιστον σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στελεχωµένοι µε ειδικό 
προσωπικό αποτελούµενο από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, γλωσσολόγους, οι οποίοι 
θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου είναι 
αναγκαίο. Η λειτουργία αυτού του θεσµού πρέπει να στηρίζεται στις σύγχρονες 
τάσεις που επικρατούν στο χώρο της ψυχολογίας (Χ. Χατζηχρήστου 2003) 

3. Ανάπτυξη διαπολιτισµικών προγραµµάτων  
Για µια σύγχρονη και αποτελεσµατική διαπολιτισµική εκπαίδευση απαιτείται 

ένα ολοκληρωµένο διαπολιτισµικό πρόγραµµα διδασκαλίας, κεντρικά σχεδιασµένο, 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ξενόγλωσσων µαθητών. Στο πρόγραµµα 
αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανίχνευση γνώσεων και δεξιοτήτων 
που κατέχουν οι µαθητές, στον εντοπισµό των αδυναµιών, στον καθορισµό στόχων 
και αξιολόγησης, στην εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων και στρατηγικών 
προσαρµοσµένων στους στόχους και στις συνθήκες κάθε κοινωνίας. 

4. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
Οι σύγχρονες διαπολιτισµικές παρεµβάσεις απαιτούν πλήρη γνώση των 

κοινωνικών χαρακτηριστικών αλλά και των επιστηµονικών τρόπων-προτάσεων 
διαχείρισης των προβληµάτων των πολυπολιτισµικών κοινωνιών. Οι εκπαιδευτικοί 
είναι αναγκαίο να γνωρίσουν τρόπους αντιµετώπισης προβληµάτων καθηµερινής 
πρακτικής, να αποκτήσουν βούληση βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας, να 
διαµορφώνουν συνθήκες διδασκαλίας συµβατές στις συνθήκες λειτουργίας του 
σχολείου, της τάξης, των εκάστοτε µαθητών τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
διοργανωθούν επιµορφωτικά σεµινάρια ανά Διεύθυνση και Περιφέρεια, να 
πραγµατοποιούνται συναντήσεις ενηµέρωσης και ανταλλαγής εµπειριών, να 
προβάλλονται εναλλακτικές και καινοτόµες διδακτικές πρακτικές. Στις επιµορφώσεις 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν την 
επικοινωνιακή προοπτική της διδασκαλίας, να εφαρµόσουν ατοµοκεντρικές µεθόδους 
διδασκαλίας, να ξεπεράσουν την αποκλειστική χρήση παραδοσιακών µοντέλων 
διδασκαλίας, να προσανατολίσουν τη διδασκαλία στην κριτική εκπαιδευτική θεωρία, 
να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο ψυχολογικό κλίµα της τάξης. 

5. Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού 
Η επιτυχία της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό βαθµό 

και από το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας σε 
συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οφείλουν να σκύψουν µε προσοχή πάνω 
από αυτό το θέµα και να εκδώσουν βιβλία που θα ενισχύουν την εκµάθηση της 
ελληνική γλώσσας, θα βελτιώνουν τη µάθηση της οµάδας στόχου, θα αποτρέπουν τη 
σχολική διαρροή, θα διευρύνουν το γνωστικό πεδίο των ξενόγλωσσων µαθητών, θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, θα περιέχει στοιχεία από διαφορετικά πολιτισµικά 
περιβάλλοντα, θα βοηθά στην αναγνώριση του «άλλου»-του  «ξένου». Το υλικό αυτό 
πρέπει να στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, στην επικοινωνιακή 
προσέγγιση και να δίνει έµφαση στη ενεργό συµµετοχή των µαθητή. Να διέπεται δε 
από τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Δαµανάκη Μ. 1997), της ισοτιµίας 
των πολιτισµών, της αποδοχής του µορφωτικού κεφαλαίου, της παροχής ίσων 
ευκαιριών. 



 
 
 
6.  Αξιολόγηση διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
Η αξιολόγηση όλης της παρέµβασης κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση µπορεί 

και πρέπει να αφορά όλες τις παρεµβάσεις (εκπαιδευτικό υλικό, επιµόρφωση, 
προγράµµατα) και να ελέγχονται ποιοτικά και ποσοτικά οι στόχοι που τίθενται. Με 
τον τρόπο αυτό θα προσαρµόζεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση στα δεδοµένα που 
προκύπτουν και θα αναµορφώνεται ώστε να επιτυγχάνεται στο µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό η ένταξη των µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην ελληνική 
κοινωνία.  

 
Πέραν των παιδαγωγικών – διδακτικών παρεµβάσεων οφείλουν να γίνουν 

παρεµβάσεις και στο διοικητικό τοµέα. Υπάρχουν θέµατα που δυσχεραίνουν την 
εγγραφή, τη φοίτηση και την αποφοίτηση των αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτά τα προβλήµατα πρέπει να ξεπεραστούν και να 
διευκολυνθούν οι µαθητές να παρακολουθούν και να εντάσσονται εύκολα στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην ελληνική κοινωνία.  

Σαν παράδειγµα θα µπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω: Πιο συγκεκριµένα 
η εγγραφή και φοίτηση των µαθητών στην Π.Ε. ρυθµίζεται µε βάση το ΠΔ 200/98, 
201/98, το νόµο 3687 (ΦΕΚ 159Α), το νόµο 2327/95 (ΦΕΚ 156Α), η µε αριθµ. 
Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999 (ΦΕΚ 1789Β). Οι αλλοδαποί µαθητές πολλές φορές δεν 
έχουν για διάφορους λόγους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Πρέπει να υπάρξει 
ρύθµιση ώστε να διευκολύνονται οι µαθητές να αποδεικνύουν µε λιγότερο 
πολύπλοκες διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή 
και φοίτησή τους. Οι διευθυντές των σχολείων να υποχρεούνται να εγγράφουν τους 
αλλοδαπούς µαθητές και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η 
ισοκατανοµή τους στα σχολεία. Επίσης οι αλλοδαποί που διαβιούν µόνιµα στην 
ελληνική επικράτεια να έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση 
απολυτηρίου Δηµοτικού Σχολείου.  Υπάρχει πλήθος διοικητικών λειτουργιών που 
δηµιουργούν πρόβληµα στη φοίτηση των αλλοδαπών µαθητών και κατά συνέπεια 
στην εύρυθµη λειτουργία της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Αυτά είναι καιρός να 
καταγραφούν και να τροποποιηθούν-βελτιωθούν για να προκύψει µία νέα 
διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα της χώρας µας χαρακτηρίζεται από 
την ανοµοιογένεια του µαθητικού πληθυσµού. Η ανοµοιογένεια αφορά πολλά 
στοιχεία, σηµαντικότερα από τα οποία είναι η πολιτισµική και η γλωσσική 
διαφοροποίηση των µαθητών, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη 
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αναγνώριση αυτών των ιδιαιτεροτήτων 
και η λήψη παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών µέτρων µπορεί να 
συµβάλλει στη βοήθεια των µαθητών ώστε να ενταχθούν οµαλά στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και παράλληλα στη κοινωνία που ζουν.  
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