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Εισαγωγή  
 

Το μοντέλο Εργασίας με έναν μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό
πίσω στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό μοντέλο με σκοπό να διευκολύνει την απαιτητική εμπειρία
της μεταναστευτικής διαδικασίας και αναπροσαρμογής των παιδιών (6-14

ετών), να υποστηρίξει τις σχολικές κοινότητες για όλους τους μαθητές
χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργήσει αποτελεσματικό περιβάλλον
διδασκαλίας και μάθησης. 

Περιέχει μια σειρά βημάτων εργασίας που θα βοηθήσουν έναν μαθητή
που επιστρέφει στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα ή έρχεται εκεί για
πρώτη φορά αφού έχει τύχει σχολικής εκπαίδευσης σε άλλη χώρα.

Καλύπτει όλα τα στάδια, από τη λήψη απόφασης για μετακόμισης στο
εξωτερικό έως τους πρώτους μήνες μετάβασης σε ένα νέο σχολείο. Οι
αποδέκτες του μοντέλου είναι οι εκπαιδευτικές αρχές, το σχολικό
προσωπικό, οι δάσκαλοι, οι  εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι. 

Το παρών Μοντέλο Εργασίας θα μπορεί να αναπαραχθεί για να διασφαλίσει
τη μελλοντική χρηστικότητα σε διαφορετικά σχολικά συστήματα, κοινότητα
και χώρες που παλεύουν με τη διαφορετικότητα στον μαθητικό πληθυσμό
τους.

Το Μοντέλο είναι το πρωτότυπο έργο των συγγραφέων και βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην πρακτική εμπειρία, στις βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρο που
παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο. Το Μοντέλο παρουσιάζει όλα τα στάδια,

τα οποία θα έπρεπε ιδανικά να εξεταστούν στη διαδικασία προσαρμογής ενός
νέου μαθητή. Ωστόσο, εάν ορισμένα από τα στάδια δε μπορούν να
εφαρμοστούν στις προτεινόμενες ακολουθίες ή κάποιοι από τους ρόλους και
τις δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτελεστούν, θα πρέπει να αλλάξει και να
προσαρμοστεί σε κάθε σχολική κοινότητα ξεχωριστά. 
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Κεφάλαιο 1

ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ  ΕΝΌΣ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ  ΑΠΌ  
ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ  ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ   

Το πρώτο κεφάλαιο, εστιάζει στα χαρακτηρίστηκα ενός μαθητή που
επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα. Οι
ειδικοί και οι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι
για την υποστήριξη των παιδιών σχολικής ηλικίας, στη προσαρμογή στο
τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογική,

κοινωνιολογική, παιδαγωγική τους κατάσταση, καθώς και τυχόν προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω παράγραφοι εστιάζουν στην επιτυχή δομική
εκπαιδευτική σύνταξη και διευθέτηση αυτών των παιδιών, ενώ τονίζουν τις
κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, τις εκπαιδευτικές εμπειρίες και τις
επιδόσεις. 
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Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ( Luca, Foca, Gulei and Brebulet, 2012,

αναφορά στον Ciamaga, 2019), που διευθύνουν ομάδες εστίασης στη
Ρουμανία με ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως σχολικοί
σύμβουλοι και δάσκαλοι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία
επανένταξης των παιδιών μεταναστών που επέστρεψαν, βασίστηκε σε
μεμονωμένες παρεμβάσεις και τεχνογνωσία των δασκάλων, παρά σε μια
περιεκτική θεσμική στρατηγική, εκπαιδευτικές γνώσεις ή πόρους που
παρέχονται για την ομαλή και αποτελεσματική αναπροσαρμογή των
παιδιών. 

Αυτό σημαίνει ότι, για να επανενταχθεί στην πατρίδα και στο τοπικό
εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες. Για
να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα πρέπει να θεσπιστεί το πλαίσιο
επανένταξης της χώρας καταγωγής και οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ
του προορισμού και των χωρών καταγωγής (σχετικά με την εκπαίδευση,

την οικονομία, το πρότυπο αποχώρησης, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
και σχέσεις κτλ.) στη διάρκεια της οποίας τα παιδιά βρίσκονταν στον
εξωτερικό και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, καθώς και τις προσωπικές
τους προσδοκίες και στόχους ( Dustman, 2003, αναφορά στον Catalano,

2016). Με άλλα λόγια, οι ειδικοί της εκπαίδευσης μπορούν να περάσουν
από αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο για να διερευνήσουν και να
κατανοήσουν πώς η διαδικασία της μετανάστευσης μπορεί να επηρεάσει
τα παιδιά σε ψυχολογικό, κοινωνιολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο και να
είναι σε θέση να προσδιορίσουν την προετοιμασία των παιδιών όταν
πρόκειται για διαπροσωπικές δυσκολίες, κατάθλιψη, άγχος, κτλ. (Catalano,

2016). 
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ΜΑΘΗΤΈΣ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ  ΑΠΌ  ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ

ΣΎΣΤΗΜΑ -  ΤΟ  ΜΈΓΕΘΟΣ  ΤΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ  
 

1 . 1

Οι μαθητές που επιστρέφουν από το εξωτερικό στο τοπικό τους
εκπαιδευτικό σύστημα τείνουν να εξοικειωθούν με τον τρόπο ζωής και τα
συστήματα μάθησης της χώρας υποδοχής και σκεπτόμενοι αυτό, η
επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους φαίνεται να είναι δύσκολη.

Όπως διερεύνησε ο Ciomaga (2019), ο οποίος εστίασε την προσοχή στο
προφίλ και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που επιστρέφουν, εξήγησε ότι
τα παιδιά τείνουν να έχουν χαμηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, μέτρια έως
υψηλά επίπεδα άγχους και φόβου, έλλειψη εμπιστοσύνης στις κοινωνικές
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με ενήλικες, έλλειψη ενδιαφέροντος
για την οικοδόμηση των σχέσεων με τους συνομήλικους τους, χαμηλές
εκπαιδευτικές προσδοκίες, κτλ. Εστιάζοντας περισσότερο στις
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, οι δάσκαλοι και οι ειδικοί στα σχολεία θα
πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προσωπικότητα των παιδιών
όταν επιστρέφουν από το εξωτερικό για να ξαναρχίσουν την εκπαίδευση
τους στο τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για παράδειγμα, πρέπει να ορίσουν
εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αναπροσαρμογή
τους, να εντοπίσουν τυχόν ψυχικές ή/και σωματικές διαταραχές και
μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοήσουν τα συναισθήματα, να καθορίσουν
τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και να προσαρμόσουν ανάλογα το
πρόγραμμα σπουδών τους (Catalano, 2016). 

Μια πιο πρόσφατη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Σχολική
Επιθεώρηση της Επαρχίας Vrancea στη Ρουμανία, έδειξε ότι το 2016, 1210

παιδιά ηλικίας μεταξύ 6-7 ετών που προέρχονται από το εξωτερικό έκαναν
επανεγγραφήστο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το
2,52% του συνολικού σχολικού πληθυσμού της χώρας (Ciomaga, 2019).

Ένας άλλος ερευνητής, ο Brebulet, μελέτησε διεθνείς στατιστικές το 2018

για να υπολογίσει ότι οι Ρουμάνοι μαθητές που έφυγαν από τη χώρα
υποδοχής για να επιστρέψουν στη Ρουμανία, κυμαίνονταν συνολικά από
τους 150 000 έως 180 000 μαθητές μεταξύ 2008 και 2015 (Ciomaga,

2019). Όπως δήλωσε ο συγγραφέας Banton (2001) η εκπαιδευτική
εμπειρία είναι το κλειδί για τη δομική ενσωμάτωση (Vathi, Duciand

Dhembo, 2016), ειδικά όταν διασφαλίζεται η πολιτιστική και κοινωνική
ενσωμάτωση των παιδιών που επιστρέφουν και όπως υποστηρίζεται από
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (2020), η διαδικασία επανένταξης
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη και βιώσιμη όταν μπορούμε να
παρατηρήσουμε υψηλά επίπεδα ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας
των επαναπατρισθέντων. 
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Οι συγγραφείς επεξεργάζονται το συγκεκριμένο ζήτημα,

δηλώνοντας ότι οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις για την ομαλή
μετάβαση των παιδιών μεταναστών που επιστρέφουν στην
πατρίδα και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα διαφέρουν σε
κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Τέτοιοι παράγοντες εξαρτώνται από τις
διαπροσωπικές σχέσεις και την επαφή που έχουν τα παιδιά με
τους δασκάλους τους, τη διάρκεια του σχολείου, καθώς και την
υποστήριξη που λαμβάνουν εκτός και εντός του σχολείου. Οι
Crul και Schneider (2010) εστίασαν τις παρατηρήσεις τους στη
συγκριτική θεωρία του πλαισίου ένταξη, η οποία εξηγεί ότι
διάφορες αλλαγές σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις εντός των
εθνικών πλαισίων μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματική
ένταξη των παιδιών ( Vathi, Duci και Dhembo, 2016). Μιλώντας
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είναι πολύ σημαντικό να γίνει
αντιληπτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε μεγάλες κρίσεις όλα
αυτά τα χρόνια, ειδικά γύρω στο 1990, επηρεάζοντας τα έργα
ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας συγκρούσεις
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών ( Schimmelfennig,

2018). 

Αναφορικά με τα εθνικά πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) ανέφερε σχετικά με
την εκπαίδευση κα την κατάρτιση στην Κύπρο. Αναφέρθηκε ότι υπήρχε ανάγκη για
μια πιο περιεκτική εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τους μαθητές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο και, ως εκ τούτου, η εστίαση ήταν στην μεταρρύθμιση της ειδικής
εκπαίδευσης. Με αυτό το σκεπτικό, καθορίστηκαν πέντε προτεραιότητες για την
επιτυχή ένταξη των μαθητών που ξεκινούν και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους
στην Κύπρο, όπως η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτές οι προτεραιότητες
επικεντρώθηκαν επίσης στις ανάγκες σχολικού προσωπικού, και πιο συγκεκριμένα,

στη συνεχή προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ώστε να τους
προετοιμάσει καλύτερα να υποδεχτούν νέους μαθητές στις τάξεις τους. Η
δυνατότητα κατανόησης και ανάλυσης των αναγκών των μαθητών και η ανάπτυξη
ενός κατάλληλου και σχετικού προγράμματος σπουδών για μια πιο διαπολιτισμική
προσέγγιση αναφέρθηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2021, 12 154

αγόρια και κορίτσια από διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν εισέλθει στα δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, ενώ 6 131 μαθητές καταγράφηκε πως έφθασαν από
τρίτες χώρες. Επιπλέον, μια έκθεση για την εκπαίδευση των παιδιών-μεταναστών,

που αναπτύχθηκε το 2015 από την RANDEurope, υπολόγισε ότι το 10% του
πληθυσμού της ΕΕ, εκ των οποίων το 5% είναι παιδιά κάτω των 15 ετών, διέμενε σε
διαφορετική χώρα από την οποία γεννήθηκαν. 
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Σύμφωνα με τους Tromanset al. (2009), το μεταναστευτικό καθεστώς ενός
παιδιού καθορίζεται από τη χώρα διαμονής ή τη χώρα γέννησης.
Δεδομένου ότι οι οικογένειες μεταναστών και τα παιδιά τους μπορούν να
μετακινούνται ελεύθερα εντός των κρατών μελών της ΕΕ, ο πληθυσμός των
μεταναστών στην Κύπρο, είναι στο 61%, στη Σλοβακία 83% κτλ. Με βάση
Eurostat (2021), η στατιστική ανάλυση των μεταναστών ηλικίας κάτω των
15 ετών στη χώρα μετανάστευσης τους το 2019, κατέγραψαν 17 300

μετανάστες στην Ισπανία, 16 888 στην Ιταλία, 17 694 στην Πολωνία, ενώ
δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Κύπρο. Λαμβάνοντας υπόψη τον
συνολικό πληθυσμό που μετρήθηκε το 2019, 155 673 μετανάστες βρέθηκαν
στην Ισπανία, 114 812 στην Ιταλία, 8 709 στην Κύπρο και 138 405 στην
Πολωνία. Ένας μετανάστης, σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat (σελ.

1)είναι «άτομο που υποβάλλεται σε διαδικασία μετανάστευσης» και
μετανάστευση είναι «η ενέργεια με την οποία ένα άτομο, έχοντας
προηγουμένως διαμένει στην επικράτεια ενός κράτους, παύει να διαμένει
εκεί και μεταφέρετε στην επικράτεια ενός άλλου κράτους περίοδο που είναι
ή αναμένεται να είναι τουλάχιστον 12 μήνες». Όσον αφορά τα δεδομένα
μετανάστευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από χώρες της ΕΕ, αναφέρεται
ότι στην Ισπανία βρέθηκαν 18 927, 15, 10 145 στην Ιταλία, 672 στην Κύπρο
και 48 006 στην Πολωνία. 

Πρόσφατα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία (2021) αναφέρονται για
παιδιά που ήρθαν από σχολεία του εξωτερικού για να εγγραφούν για
πρώτη φορά στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα,

242 παιδιά, ηλικίας 5-14 ετών, εγγράφηκαν σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ 497

ηλικίας 6-14 εγγράφηκαν σε δημόσια σχολεία. Οι γλώσσες διδασκαλίας
στο δημόσια σχολεία του νησιού είναι τα ελληνικά και τα αρμενικά,

σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση τον Μάρτιο του 2021. Όσον αφορά
τον ιδιωτικό τομέα, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι τα αγγλικά, τα ελληνικά,

τα ρωσικά και τα γαλλικά. Επιπλέον, διδάσκονται περισσότερες γλώσσες
πέραν της βασικής γλώσσας διδασκαλίας σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Μερικές από αυτές είναι τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αρμενικά, τα ρωσικά,

τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα τούρκικα. Επιπρόσθετα με τα
πιο πάνω στοιχεία, οι συγγραφείς Vathoi, Duci kai Dhembo (2016)

στηρίχτηκαν στον κοινωνιολόγο Durkheim, ο οποίος υποστήριξε ότι η
γλώσσα είναι πρώτα ένα κοινωνικά φαινόμενο και ως εν τούτου, μπορεί
να είναι ένα μεγάλο εμπόδιο όταν πρόκειται για εκπαιδευτικές επιδόσεις
και στην ανάπτυξη της επικοινωνίας. 

10
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Ένα πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα (2019) στην Πολωνία εστίασε στις
προκλήσεις που βιώνουν τα παιδιά μεταναστών που επιστρέφουν στο σχολικό
περιβάλλον και εισήγαγε τη σημασία της επιστροφής μεταναστών σε σχέση με
την αναπτυξιακή μετάβαση. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να κατανοηθεί
ότι τα παιδιά, και ειδικά αυτά που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, είναι πολύ
ευαίσθητα στις αλλαγές, καθώς πρέπει να εξοικειωθούν με νέες εμπειρίες και
περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς Szydłowska, Durlik και
Grzymala-Moszczynska (2019), το πρόβλημα στο πολωνικό εκπαιδευτικό
σύστημα είναι η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που
επιστρέφουν από το εξωτερικό στην Πολωνία, αλλά είναι βέβαιο ότι το 

Με αυτό κατά νου, οι συγγραφείς υλοποίησαν ποιοτική έρευνα για την
καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των εμπειριών των
επαναπατρισθέντων σχετικά με την ένταξή τους στο σχολικό
περιβάλλον. Για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού, πήραν
συνεντεύξεις από 34 παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από 6-7 ετών έως 12-13 ετών,

συμπεριλαμβανομένων των εφήβων), 25 δασκάλους και 27 γονείς. Τα
παιδιά παρέμειναν σε χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο,

Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και
Νορβηγία για περίπου 6,5 χρόνια και επέστρεψαν στην Πολωνία 2

χρόνια πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά δεν
είχαν γλωσσικές δεξιότητες και είχαν περιορισμένες γνώσεις για το
πολιτισμικό πλαίσιο και τους κανόνες της χώρας και του
εκπαιδευτικού συστήματος. Μερικά από τα παιδιά ανέφεραν ότι
βίωσαν θυμό ή λύπη, λόγω της αρνητικής αξιολόγησης/ κριτικής των
δασκάλων τους (δηλαδή, χαμηλές βαθμολογίες). Έδειξαν επίσης
χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, χαμηλή ικανότητα και παθητικές
στάσεις. Αντίθετα, εκείνα τα παιδιά που έλαβαν ποιοτική υποστήριξη
από τους δασκάλους και τους συνομηλίκους τους και ένιωσαν
ευπρόσδεκτα στο σχολικό τους περιβάλλον φάνηκε να
προσαρμόζονται καλύτερα και γρηγορότερα στο εκπαιδευτικό
σύστημα. 

φαινόμενο αυτό αυξάνεται.
Εστίασαν την ανάλυσή τους στο
έργο (Un) για εύκολη επιστροφή
στο σπίτι, το οποίο είχε στόχο να
εντοπίσει συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των
παιδιών στα πολωνικά σχολεία και
να αναπτύξει στρατηγικές για τους
δασκάλους ώστε να μπορούν να
υποστηρίξουν τους μαθητές τους
στην επαναπροσαρμογή τους. 
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Μερικοί βασικοί παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ομαλή
επανένταξή τους σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι η ορατικότητα των
εκπαιδευτικών και η θετική και υποστηρικτική τους στάση, ο
επαγγελματισμός και η ευαισθησία τους και οι σύγχρονες γνώσεις τους. Με
αυτή την πρόθεση, οι συγγραφείς παρείχαν ορισμένες πρακτικές συστάσεις
για την προσαρμογή των παιδιών μεταναστών στο σχολικό σύστημα, όπως
το μερίδιο γνώσης μεταξύ υπαρχόντων και μεταναστών παιδιών σχετικά με
τους σχολικούς κανόνες, τη διάγνωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων, των
δυνατοτήτων, των ταλέντων και των ενδιαφερόντων των παιδιών, τη
συνεχή επικοινωνία με γονείς, ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών στις
προηγούμενες χώρες διαμονής κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι η προσαρμογή
αυτών των παιδιών γίνεται ευθύνη του δασκάλου και όχι μόνο των γονιών
τους, καθώς τείνουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
σχολικής ζωής και ευημερίας των παιδιών (Langa and Dumitru, 2016)
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΏΝ
ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ  ΑΠΌ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ
ΤΟΠΙΚΌ  ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

 

1 . 2

Για να διευκρινιστούν τα παραπάνω, η ψυχολογική προετοιμασία
των παιδιών που επιστρέφουν από το εξωτερικό στο τοπικό τους
εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
εκπαιδευτική ζωή και τις προκλήσεις που βίωναν στη
προηγούμενη χώρα διαμονής και τώρα στην πατρίδα τους κατά
την επιστροφή τους. Οι   κοινωνικές, πολιτιστικές και
συναισθηματικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν
κατά τη μετάβασή τους (Szydłowska, Durlik & Grzymala-

Moszczynska, 2019), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι
δάσκαλοι που καλωσορίζουν και ενσωματώνουν παιδιά στο
τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λάβουν υπόψη
ορισμένους βασικούς παράγοντες που μπορεί να έχουν
επηρεάσει ή μπορεί να επηρεάσουν την ψυχολογία και την
ευημερία των παιδιών κατά τη μετάβασή τους. Για παράδειγμα,

οι ψυχολογικές τους ανάγκες όπως η αυτοεκτίμηση και το άγχος,
η γνώση του πολιτισμικού πλαισίου και του τρόπου ζωής της
χώρας της επιστροφής, η δέσμευση κ.λπ. (Szydłowska, Durlik &

Grzymala-Moszczynska, 2019).

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Lu και Zhang (2016), «o ορισμός του υγιές μετανάστη
αναφέρεται στην γενικότερη υγιή κατάσταση των μεταναστών» (Stawarz et al.,

p.207). Ο IOM UN Migration (2016) υποστηρίζει ότι η επιστροφή στην πατρίδα
μπορεί να είναι πιο δύσκολη από την αναχώρηση, εξηγώντας ότι τα παιδιά που
πέρασαν μεγάλες περιόδους στο εξωτερικό τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην επαναπροσαρμογή στην πατρίδα τους, εξαιτίας του ότι πρέπει να
αναδιαμορφώσουν την κοινωνική και εκπαιδευτική τους ζωή , να ξαναχτίσουν την
αίσθηση του «ανήκω κάπου» και να ξεπεράσουν τις μεροληπτικές συμπεριφορές. Η
ποσοτική έρευνα του Ciomaga (2019) στο κοινωνικό πλαίσιο της Ρουμανίας εστίασε
το εύρος στις επιπτώσεις που προκαλεί η επιστροφή μεταναστών στην εκπαιδευτική
συμπεριφορά, με βάση τις αντιλήψεις των παιδιών και των δασκάλων. Η έρευνα
έδειξε ότι τα παιδιά παραλείψαν τα μαθήματά τους και μερικά από αυτά
εγκατέλειψαν ακόμη και το σχολείο, κάποια άλλα είχαν χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση
και συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός σχολείου και ανέπτυξαν λιγότερες
ικανότητες και δεξιότητες από ό,τι περίμεναν οι δάσκαλοί τους. Με βάση αυτά, οι
συγγραφείς Szydłowska, Durlik και Grzymala-Moszczynska (2019) διεύρυναν την
έρευνά τους σε ένα πολωνικό σχολείο συλλέγοντας εμπειρίες και δηλώσεις από
παιδία που πήραν συνέντευξη προκειμένου να μάθουν πόσο αποτελεσματική ήταν η
επιστροφή τους στο σχολείο. 
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Συμπερασματικά, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι
βίωναν συναισθήματα φόβου κατά τις πρώτες μέρες τους στο πολωνικό
σχολείο, δηλώνοντας ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν γνώριζαν την
επιστροφή τους. Για να δοθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο, πιο κάτω
παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα. Ένα αγόρι 15 ετών που επέστρεφε
από τη Γερμανία ανέφερε (Szydłowska, Durlik and Grzymala-

Moszczynska, 2019, σελ. 179):

“Υπήρχε πολύ άγχος, ήταν όπως ένιωθα πως θα το βιώσω. Το άγχος όμως
ήταν ακόμα μεγαλύτερο γιατί έπρεπε να πάω μόνος μου την πρώτη μέρα
του σχολείου αλλά και τις επόμενες πρώτες εβδομάδες. Τον πρώτο μήνα
έπρεπε να τα βγάλω πέρα μόνος μου”. 

Όπως δήλωσε μια μητέρα ενός 11χρονου αγοριού, που προέρχεται
από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον τρόπο που τον
αντιμετώπισαν οι καθηγητές του, «…δεν σκέφτηκαν ότι δεν ήταν σε
θέση να αντιγράψει κάτι γρήγορα» (Szydłowska, Durlik and

Grzymala-Moszczynska, 2019, σελ..181). Επίσης, οι διαφορές στα
σχολικά προγράμματα και  το σχολικό περιεχόμενο δημιουργούσαν
πολύ άγχος και δυσκολίες, ειδικά όταν επρόκειτο να δώσουν τις
τελικές τους εξετάσεις. Επιπλέον, η Delina, ένα 12χρονο κορίτσι από
την Αλβανία που επέστρεψε στην πατρίδα της από την Ελλάδα, 

 χρειάστηκε στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος, να περιγράψει τη
ζωή της σε μια από τις εργασίες της. Ανέφερε τα σχετικά για τη
δασκάλα της (Vathi, Duci and Dhembo, 2016, σελ. 11):

Τα παραπάνω εξηγούν ότι τέτοια εμπόδια μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη
πρόκληση για τους επαναπατρισθέντες όσον αφορά την εξέλιξη των
μαθησιακών τους ικανοτήτων και την ανάπτυξη νέων σχέσεων με
συνομηλίκους. Για παράδειγμα, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν την
πολωνική ποίηση, να μιλήσουν τη γλώσσα ή να διαβάσουν εγχειρίδια και
αυτό μπορεί να συνδεθεί με την έλλειψη υποστήριξης από τους δασκάλους
τους. 

“Τσακώθηκα με τη δασκάλα μου γιατί  σε μια
από τις εργασίες μας, έπρεπε να γράψουμε
μια μικρή ιστορία για τη ζωή, τις εμπειρίες
και τις εντυπώσεις μας…[…] και περιέγραψα
την Ελλάδα και έγραψα ότι η Ελλάδα είναι πιο
όμορφη από την Αλβανία… Και μου είπε «όχι,
δεν επιτρέπεται να γράψεις αυτό. Θα γράψεις
για την Αλβανία”. 
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Για τους Curtis, Thompson και Fairbrother (2018), τα κράτη της
Ευρώπης έχουν οριστεί ως «παγκόσμιος μαγνήτης
μεταναστευτικού κύματος», και είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται
συνεχώς. Ως εκ τούτου, ο Ciomaga (2019) ολοκλήρωσε τα
αποτελέσματα της έρευνας που συμπεριέλαβε παιδιά και
δασκάλους, και πρότεινε σχολικές δραστηριότητες που μπορούν να
εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας
και της ευημερίας των παιδιών που επέστρεψαν πίσω στη πατρίδα
τους, καθώς και ένταξη και ανάπτυξη τους σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Πρότεινε την ανάπτυξη ενός γλωσσικού συστήματος και
συμπληρωματικών μαθημάτων για σχολικά θέματα,

δραστηριότητες (δηλαδή, πολιτιστικές, εξωσχολικές, κ.λπ.),

εμπειρίες μάθησης βασισμένες στην καθημερινότητα και ομαδικές
δραστηριότητες μεταξύ των παιδιών που επέστρεψαν και των
συνομηλίκων τους. Τόνισε επίσης την μερικές πρακτικές που
μπορούν να προωθηθούν από το σχολείο, όπως η ενσωμάτωση
συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής για τους μαθητές
και τους γονείς τους, καθώς  μπορούν να μειώσουν το άγχος των
παιδιών και να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Προχώρησε σε
πρόσθετες προτάσεις και δραστηριότητες που μπορούν να
βελτιώσουν τη γενικότερη ανάπτυξη και την επανένταξη των
παιδιών που επιστρέφουν στην πατρίδα. 

Μερικές προτάσεις είναι, η μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών, η
ενσωμάτωση αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης, καθώς και η
παροχή σχετικής κατάρτισης σε δασκάλους και σε σχολικό προσωπικό για πώς να
βοηθήσουν του μαθητές να επανενταχθούν επιτυχώς με την επιστροφή τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας τους. Όσον αφορά τα εργαλεία και τις
πρακτικές που μπορούν να αναπτύξουν οι δάσκαλοι και το σχολικό προσωπικό για
να υποστηρίξουν την ομαλή επανένταξή τους, ο συγγραφέας πρότεινε δύο χωριστά
σχολικά εγχειρίδια. Ένα για τους δασκάλους και ένα για τα παιδιά που επιστρέφουν
στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον πρότεινε μια σειρά προαιρετικών
μαθημάτων και επιπροσθέτων φύλλων εργασίας, καθώς και ενημερωτικά έγγραφα
και σχετικό υλικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς που αφορά τις εκπαιδευτικές και
κοινωνικές επιπτώσεις των μαθητών-μεταναστών που επιστρέφουν πίσω στην
πατρίδα τους. Όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση που επηρεάζει τα παιδιά που
επιστρέφουν από το εξωτερικό στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, είναι
σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι όχι μόνο οι δάσκαλοι αλλά και τα ίδια τα παιδιά
που επιστρέφουν πρέπει να ενημερώνονται για τις ψυχολογικές δυσκολίες και
συνέπειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την άφιξή τους στη χώρα καταγωγής
τους, ξεκινώντας από μια ολοκληρωμένη γνώση για τέτοια θέματα, μερικές
συνοπτικές και περιεκτικές διαδικασίες σε σχέση με την επανένταξη τους. Για
παράδειγμα, τέτοιες ψυχολογικές πιέσεις, φαίνονται στην περιορισμένη συμμετοχή
και έλλειψη ενδιαφέροντος για εξωσχολικές δραστηριότητες, περιορισμένη
δέσμευση, χαμηλό κίνητρο, δυσκολίες επικοινωνίας, άγχος κ.λπ.
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ΕΓΓΕΝΈΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

1 . 3

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (2011, σ. 13) ορίζει την
επανένταξη «ως την επανένταξη ενός ατόμου σε μια ομάδα ή
διαδικασία, … ενός μετανάστη στην κοινωνία της χώρας
καταγωγής του ή της συνήθους διαμονής του/της … δίνει τη
δυνατότητα στον επαναπατρισθέντα να συμμετάσχει ξανά στην
κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας
καταγωγής του». Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
κοινωνική επανένταξη των παιδιών που επιστρέφουν στην
πατρίδα τους και στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, το
εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να επικεντρωθεί σε στρατηγικές
χωρίς αποκλεισμούς (δηλαδή έργα ομαδικής επανένταξης)
προκειμένου να «εμπλουτίσει» τις κοινωνικές σχέσεις εκείνων
των παιδιών που δεν έχουν κοινωνική δικτύωση κατά την άφιξή
τους στη χώρα καταγωγής τους. Μέσω τέτοιων στρατηγικών, τα
παιδιά που επιστρέφουν μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες με
τους συνομηλίκους τους και να αισθάνονται πιο κοινωνικά
ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον (Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης, 2011). 

Με αυτή την πρόθεση, οι δάσκαλοι πρέπει να εξετάσουν την ευημερία των
επαναπατρισθέντων πιο ολοκληρωμένα, εστιάζοντας την προσοχή στην ανάπτυξη
ενός εκπαιδευτικού πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς και σε τυχόν οικογενειακούς και
προσωπικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την
κοινωνιολογική κατάσταση των παιδιών (Gulei , 2015). Σύμφωνα με αυτό, δηλωνεται
ότι εκείνα τα παιδιά που επιστρέφουν και επανεντάσσονται σε ένα νέο κοινωνικό
περιβάλλον περνούν μια περίοδο γεμάτη άγχος, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν
νέες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις (Mesure & Savidan, 2006, που αναφέρεται στο
Gulei, 2015, σ. 145 ). Σε μια τέτοια περίπτωση, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση
των παιδιών και των οικογενειών, που επιστρέφουν,  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην ομαλή επανένταξή τους στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το
φαινόμενο υποδεικνύει διαφορές στα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια μεταξύ της
χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής τους, όπως οι στάσεις των συμμαθητών
τους, ο τρόπος ζωής, το μορφωτικό επίπεδο, τα συστήματα βαθμολόγησης, το
βιοτικό επίπεδο, οι οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις μαθητή-δασκάλου, καθώς και
σχέσεις μαθητή-μαθητή κ.λπ.
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Όπως αναφέρθηκε (Catalano, 2014, που αναφέρεται 2018):

"Ο όρος ‘μετανάστευση’ προϋποθέτει την επιστροφή του μετανάστη στη
χώρα καταγωγής του μετά από μια προσωρινή μετανάστευση. Οι
συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι ορατές σε πολλαπλούς τομείς: στην
εκπαίδευση, στην ψυχολογική ανάπτυξη, στην οικογενειακή
ψυχοκοινωνιολογία, στην κοινωνική εργασία και προστασία κ.λπ."

Η ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων μεταξύ
των παιδιών που επιστρέφουν και των συνομηλίκων τους μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την κοινωνική τους ταυτότητα και
ανθεκτικότητα. Η έλλειψη προσοχής και κοινωνικής υποστήριξης από
συνομηλίκους και δασκάλους προκαλεί τα παιδιά που επιστρέφουν να
αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και την κοινωνική τους εικόνα,

καθώς δεν γνωρίζουν τους κανόνες του σχολείου και τον τρόπο
λειτουργείας της κοινωνίας γενικότερα, ειδικά όταν έζησαν στο
εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι δάσκαλοι που καλωσορίζουν τα παιδιά που επιστρέφουν στο
σχολείο πρέπει να είναι ευαίσθητοι και να αντιλαμβάνονται τις
δυσκολίες αυτές και να διατηρούν τακτική επικοινωνία με τη
διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς των παιδιών. 

Ως εκ τούτου, τα παιδιά που επιστρέφουν στην πατρίδα τους και
επανεντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της γονικής
μετανάστευσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γονείς αντιμετωπίζουν
κοινωνικές, πολιτιστικές ή/και οικονομικές προκλήσεις και για αυτούς τους
λόγους είναι πολύ πιθανό οι ίδιοι και τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν
συμπεριφορές διακρίσεων κατά την επιστροφή τους. Μεταξύ άλλων
παραγόντων, η έλλειψη αποδοχής από τους συμμαθητές τους και η κοινωνική
συμμετοχή στις σχολικές ομάδες, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι αλλαγές στο
πρόγραμμα σπουδών μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα κοινωνικο-

συναισθηματικά προβλήματα (Catalano, 2018). Ο Vygotsky (1958, που
αναφέρεται στο Gulei, 2015) ανέφερε ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
παίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός
παιδιού, τόσο σε κοινωνικό τόσο και σε ατομικό επίπεδο. 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ένα
πολωνικό σχολείο, (Szydłowskaet al, 2019), κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι εκείνα τα παιδιά που είχαν υποστήριξη από
τους συνομηλίκους και τους δασκάλους τους μπορούσαν
εύκολα να είναι μέρος μιας ομάδας, να αισθάνονται
αυτοεκτίμηση και να τα καταφέρνουν για να ξεπεραστούν
αποτελεσματικά οι προκλήσεις. Ωστόσο, άλλα παιδιά που
επέστρεψαν ανέφεραν ότι βίωσαν σε μεγάλο επίπεδο την
κριτική των δασκάλων τους, που αγνοούσαν τις δυσκολίες και
τις προκλήσεις που περνούσαν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να βιώνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και βρήκαν πιο δύσκολο το
να αναπτυχθούν ικανοποιητικά στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό
πλαίσιο. Ανέφεραν ότι πήρε χρόνο για να γνωριστούν με
συνομήλικους τους και ένιωθαν μοναξιά και εγκατάλειψη λόγω
του γεγονότος ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά της χώρας και την ομιλούμενη γλώσσα. Ο
Jurek (2019) υποστήριξε ότι, τα παιδιά με γλωσσικές ατέλειες
που αισθάνονται ανίκανα να ανταπεξέλθουν στη γραφή και την
ανάγνωση στην τάξη, ένιωθαν ντροπή να μιλούν μπροστά από
τους συμμαθητές τους.

Εκτός από την παραπάνω παράγραφο, οι συγγραφείς (Jurek, 2019) συνέστησαν μια
λίστα πρακτικών για την επιτυχή προσαρμογή των παιδιών που επιστρέφουν σε νέα
περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι οι δάσκαλοι πρέπει να
διασφαλίσουν ότι οι μαθητές που επιστρέφουν θα συναντηθούν με τους υπόλοιπους
μαθητές της τάξης την πρώτη τους μέρα στο σχολείο και θα συστηθούν κατά τη
διαδικασία επανένταξης. Επιπλέον, οι μαθητές του σχολείου μπορούν να
καλωσορίσουν θερμά τα επαναπατρισθέντα παιδιά προετοιμάζοντας έναν σχολικό
χάρτη που να δείχνει το σχολικό κτήριο και τις σημαντικότερες αίθουσες. Αυτό
αυτόματα θα τους κάνει να αισθανθούν πιο άνετα στο νέο τους περιβάλλον. Οι
συγγραφείς προτείνουν επίσης στους δασκάλους να είναι προνοητικοί όσον αφορά
τις νέες ανάγκες των παιδιών και να προετοιμάσουν διαδραστικά εργαστήρια
προκειμένου να αυξηθεί η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία μεταξύ
των νέων παιδιών και των συμμαθητών τους και να αναπτύξουν το αίσθημα
ενσυναίσθησης. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μεροληπτικές συμπεριφορές
προς τα παιδιά που επιστρέφουν στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα και
δημιουργούν καλύτερες και ισχυρότερες σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Κατά
την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών, τα παιδιά που επιστρέφουν μπορούν να λάβουν
πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του σχολείου (δηλαδή ενδυματολογικό κώδικα,

συμπεριφορά και επικοινωνία με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, κ.λπ.)

και να μοιραστούν εμπειρίες που έζησαν στο εξωτερικό (δηλαδή ομιλούμενη
γλώσσα, πολιτισμός, φαγητό , και τα λοιπά.)
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Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι δάσκαλοι πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι
αξιολογούν τις ανάγκες, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των νέων μαθητών
τους διατηρώντας τακτική επικοινωνία με τους γονείς τους πριν και κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής τους στο σχολείο, καθώς και να παρακολουθούν τις
συμπεριφορές και τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους. σε
καθημερινή βάση προκειμένου να ελέγχονται τυχόν απροσδόκητες
αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αυτή
η μέθοδος θα βοηθήσει τους δασκάλους να εντοπίσουν τα ταλέντα και τα
πάθη των μαθητών που επιστρέφουν και τη θετική ή αρνητική ανταπόκρισή
τους σε διάφορες τάξεις και εργασίες. Σύμφωνα με αυτό, οι δάσκαλοι πρέπει
να παρέχουν σαφείς οδηγίες και να ρωτούν απευθείας τα παιδιά εάν
κατάλαβαν σωστά το μάθημα και τις εργασίες τους ή εάν υπάρχει ανάγκη
αναπροσαρμογής ώστε να ταιριάζουν με τις δεξιότητες και τις ανάγκες τους,
χωρίς να τα κάνουν να ντρέπονται ή να αισθάνονται άβολα μπροστά στους
συνομήλικους τους.  Μια σωστή δήλωση από έναν δάσκαλο σχετικά με τις
δυσκολίες που παρατήρησε σχετικά με την ένταξη ενός αγοριού που
προέρχεται από την Ισπανία είναι (Jurek, 2019, σελ. 181):

“Φυσικά, όλα οφείλονται στις εκπαιδευτικές
και διδακτικές διαφορές. Διδάσκω κυρίως
ιστορία και μπορώ να δω ότι το αγόρι έπρεπε
να προλάβει πολλά σε ότι αφορά την ήδη
διδασκόμενη ύλη. Σημαντικό είναι να
αναφέρω ότι βλέπω πως η κατάστασή του
είναι δύσκολη γιατί οι διαφορές στο
πρόγραμμα και την ύλη δεν είναι μόνο εδώ,

και όχι μόνο στην ιστορία”.
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ΤΟΠΙΚΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ   

1 . 4

Εκτός από την ψυχολογική και κοινωνιολογική κατάσταση
ενός μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό
του εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ζωτικής σημασίας να
ληφθεί υπόψη η παιδαγωγική προετοιμασία του μαθητή, να
κατανοηθεί η ακριβής κατάσταση του και δεχθεί την
απαραίτητη βοήθεια κατά τη διαδικασία προσαρμογής.
Συμπληρωματικά, ο όρος ‘παιδαγωγική’ αναφέρεται στις
μεθόδους, τα στυλ, τις πρακτικές καθώς και τις θεωρίες
διδασκαλίας. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές
που μπορεί να επιλέξει ένας δάσκαλος, επηρεάζονται και
πρέπει να επηρεάζονται από τις ατομικές ανάγκες των
μαθητών. Οι συνθήκες που θα μπορούσαν να εξεταστούν
μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορές στο σχολικό πρόγραμμα
σπουδών, τον τρόπο λειτουργίας του νέου εκπαιδευτικού
συστήματος, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τη
συνολική προσαρμογή σε μια διαφορετική εκπαιδευτική
προσέγγιση. Οι παραπάνω παιδαγωγικές προϋποθέσεις θα
αναλυθούν/ εξεταστούν παρακάτω.

Αρχικά, τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν σε όλη την Ευρώπη. Η εκπαίδευση στις
ευρωπαϊκές χώρες κατηγοριοποιείται σε τρία κύρια μοντέλα: ενιαία δομή, κοινό βασικό
πρόγραμμα σπουδών και διαφοροποιημένη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Ευρυδίκη, 2018). Η εκπαίδευση ενιαίας δομής αναφέρεται στο υποχρεωτικό σχολικό
σύστημα που παρέχεται από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς καμία μετάβαση, όπως
συμβαίνει στη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Πολωνία. Η διάταξη του κοινού πυρήνα
του προγράμματος σπουδών αναφέρεται στην πρόοδο στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση μόλις ολοκληρωθεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως το τρέχον σύστημα
στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Όσον αφορά το διαφοροποιημένο σύστημα
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν
διαφορετικά μονοπάτια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντίστοιχα να αποκτήσουν
διαφορετικές πιστοποιήσεις, όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Δεδομένου ότι υπάρχουν
παραλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν αναπόφευκτα
διαφορές στο πρόγραμμα σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε χώρα και
επομένως είναι ζωτικής σημασίας να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις και οι διαφορές του
νέου εκπαιδευτικού συστήματος στους νέους μαθητές που μπαίνουν στο σχολείο, αφού
αυτό θα βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή τους σε διαφορετικές ακαδημαϊκές
προσεγγίσεις. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως οι μαθητές που επαναπατρίζονται,
έρχονται αντιμέτωποι με ένα νέο σύνολο κανόνων, και νιώθουν σαν να είναι ξένοι στη
χώρα καταγωγής τους (Gambhir & Rhein, 2021).
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Για παράδειγμα, η υποβολή ερωτήσεων στον δάσκαλο σε κάποιο
εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να δείχνουν ότι ο μαθητής είναι ανίκανος να
κατανοήσει το μάθημα, ενώ σε ένα άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο να
φανερώνουν πως ο μαθητής ασχολείται ουσιαστικά με το μάθημα. Η
συμπλήρωση ασκήσεων σε ένα βιβλίο μπορεί να φαίνεται απαράδεκτη σε
μια χώρα, αλλά σε μια άλλη να αποτελεί μια συνηθισμένη ρουτίνα τάξης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, οι μαθητές εγκαταλείπουν τις
οικείες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και πρέπει να εξοικειωθούν με νέα
περιβάλλοντα και σε ένα καινούριο εκπαιδευτικό πλαίσιο

Επιπλέον, οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν στο νέο σχολικό
περιβάλλον και ότι αποτελούν μέρος των διαδικασιών και της κουλτούρας
του σχολείου προκειμένου να προσαρμοστούν πιο γρήγορα. Ο ρόλος του
δασκάλου θεωρείται αναπόσπαστο μέρος για την επιτυχή προσαρμογή των
μαθητών, προσφέροντας συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη και
οργάνωση της τάξης (Luckner & Pianta, 2011). Οι δάσκαλοι παίζουν
σημαντικό ρόλο στη συνολική σχολική εμπειρία του μαθητή, επηρεάζοντας
ακόμη και τη συμπεριφορά τους με τον τρόπο που τους υποστηρίζουν και
θέτουν τις προσδοκίες τους. 

Οι δάσκαλοι εστιάζουν επίσης στη διδασκαλία αξιών και πεποιθήσεων
καθώς και στην αξιολόγηση των προηγούμενων ικανοτήτων και των
μαθησιακών προκλήσεων των μαθητών. Οι παιδαγωγικές πρακτικές
διδασκαλίας τους, διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι
μαθητές θα ενσωματωθούν στη σχολική κουλτούρα και η έρευνα δείχνει
ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών, που
βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη, εμποδίζουν την
αποξένωση των μαθητών και αποτελούν θεμελιώδες μέρος της διαδικασίας
προσαρμογής (Mahmoudi et al. , 2018). 

Οι δάσκαλοι πρώτον πιστεύουν ότι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση και
δραστηριότητες που βασίζονται στη συνεργατική μάθηση μπορούν να
βοηθήσουν την ένταξη και τη μαθησιακή διαδικασία για όλη την τάξη και,
δεύτερον, χρησιμοποιούν μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή. Είναι πολύ σημαντικό
να κατανοήσουμε ότι η ενσωμάτωση στην σχολική κοινότητα είναι μια
ενεργή διαδικασία που περιλαμβάνει όχι μόνο τον μαθητή που επιστρέφει
στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τους συμμαθητές του και
τον δάσκαλο. Σύμφωνα με τον Biasutti (2020), οι δάσκαλοι πρέπει να
προωθούν συμπεριληπτικές συμπεριφορές στην τάξη και οι μαθητές
πρέπει να μάθουν να αποδέχονται και να διαπραγματεύονται τις
πολιτισμικές διαφορές σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. 
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Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις
γνωστικές, συναισθηματικές και γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών,

για να προάγουν την ευημερία των παιδιών. Είναι αλληλένδετα επειδή
η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της
συναισθηματικής επίγνωσης και οι προσωπικές συναισθηματικές
καταστάσεις μπορούν να εκφραστούν και να μοιραστούν μέσω της
λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας.    

Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν μετατόπιση
πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των μεταναστών και
των επαναπατρισθέντων οικογενειών έχει αυξηθεί στα περισσότερα
ευρωπαϊκά κράτη. Ως αποτέλεσμα, τα εκπαιδευτικά συστήματα
διερευνούν τρόπους για να κάνουν την εκπαίδευση πιο περιεκτική, να
καλύπτουν τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή και να αντιμετωπίζουν
προκλήσεις που προκύπτουν στην πορεία. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή
και σε βάθος επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης του σχολείου, του
προσωπικού, των μαθητών και των γονέων για να βοηθήσουν στη
διαδικασία προσαρμογής των μαθητών για να τους βοηθήσουν να
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις απαιτήσεις της νέας σχολικής
κουλτούρας με σεβασμό στις ανάγκες του μαθητή (Gresu et al, 2019). 

Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι η μάθηση είναι πιο επιτυχημένη όταν υιοθετούν
μεθόδους μάθησης με πράξη και πρακτικές δραστηριότητες που συνδέονται με
τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες και
πόρους της τάξης χωρίς αποκλεισμούς (Hedegaard 2006). Ως εκ τούτου, η
διαφοροποίηση εντός της τάξης θα πρέπει να εφαρμόζεται για να καλύψει όλες
τις ανάγκες των μαθητών και να συμβάλει στην κάλυψη τυχόν εκπαιδευτικών
κενών που προκύπτουν από την αλλαγή σχολείων και προγραμμάτων σπουδών.

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όχι μόνο οι μαθητές που
επέστρεψαν σπίτι, προκειμένου να μπορέσει ολόκληρη η τάξη να ασχοληθεί
πλήρως με τις διαδικασίες εκπαιδευτικής ένταξης (Biasutti, 2020).

Συνολικά, αν και υπάρχει περιορισμένη τρέχουσα έρευνα σχετικά με την
προσαρμογή των μαθητών που επιστρέφουν από το εξωτερικό στο εκπαιδευτικό
σύστημα της πατρίδας τους, είναι ωστόσο ένας κρίσιμος τομέας που αξίζει να
διερευνηθεί, καθώς μπορεί να αποδειχθεί επωφελής τόσο για τους μαθητές όσο
και για τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές πρέπει να προσαρμοστούν κοινωνικά,

ψυχολογικά καθώς και παιδαγωγικά στο νέο σχολικό περιβάλλον,

αντιμετωπίζοντας νέους κανόνες και κανονισμούς, νέους συμμαθητές, νέα
ακαδημαϊκά μαθήματα (Fisher et al, 1984). Η βιβλιογραφία τονίζει ότι τα
σχολεία είναι το πρωταρχικό περιβάλλον στο οποίο όλα τα παιδιά μπορούν να
αναπτύξουν κριτική σκέψη και οι δάσκαλοι θα πρέπει να προωθούν τις
συναισθηματικές δεξιότητες ολόκληρης της τάξης «για την ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης και της αίσθησης αλληλεγγύης» μεταξύ των παιδιών.
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ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΏΝ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ
ΑΠΌ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

Αρκετοί παράγοντες άγχους που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των μαθητών που
επιστρέφουν στο σπίτι από διαφορετική χώρα, είναι η κοινωνική και δικαστική πίεση
και οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις μεταξύ των παιδιών στο σχολείο. Μια άλλη
αγχωτική πτυχή είναι η απογοήτευση που μπορεί να προκύψει για τους μετανάστες
όταν συγκρίνουν τις προηγούμενες προσδοκίες τους για τη νέα τους ζωή (συχνά μη
ρεαλιστικά υψηλές) με την πραγματικότητα στη χώρα άφιξης (Rogers-Sirin, Ryce,

and Sirin, 2014). Αν και οι μαθητές επιστρέφουν στο τοπικό εκπαιδευτικό τους
σύστημα, πρέπει να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν με έναν νέο τρόπο ζωής,
να κάνουν νέες γνωριμίες, να μάθουν νέους κανόνες και κανονισμούς και να
ξεκινήσουν νέα ακαδημαϊκά μαθήματα, τα οποία είναι παράγοντες που θα μπορούσαν
να ασκήσουν πίεση στον μαθητή (Fisher et. al, 1984). Όταν επαναπατρίζονται, πρέπει
ακόμα να υιοθετήσουν τους νέους κανόνες που δεν έχουν μάθει ακόμη, καθώς και νέες
απαιτήσεις σχετικά με τις προσδοκίες συμπεριφοράς, τους προσανατολισμούς και τις
ικανότητες (Gambhir & Rhein, 2021) τους.

1 . 5

Η εμπειρία της προσαρμογής αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό
ψυχολογικό και συναισθηματικό γεγονός με ισχυρές
επιπτώσεις τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Κατά
την επιστροφή στο σπίτι, οι μαθητές όχι μόνο φέρνουν μαζί
τους τα σημάδια του μεταναστευτικού τους ταξιδιού (που
μπορεί να είναι μια φρικτή εμπειρία), αλλά πρέπει επίσης 
έχουν το άγχος του να
προσαρμοστούν σε ένα νέο
εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα
καινούργιο κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον με
αποτέλεσμα πλήθος προβλημάτων
και δυσκολιών που προκύπτουν.
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Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές είναι η
σχολική αποξένωση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εκπαιδευτικά
προβλήματα με αρνητικές συνέπειες στην πρόοδο των μαθητών, όπως
σχολική αποτυχία και περιορισμένη συμμετοχή στην τάξη (Frey, Ruchkin,

Martin, & Schwab-Stone, 2009; Hascher & Hadjar, 2018 ), καθώς οι
μαθητές μπορεί να μην αισθάνονται την ανάγκη για εκπαίδευση ούτε να
κατανοούν τον σκοπό της μάθησης (Newmann, Wehlage, & Lamborn,

1992). Σε μια τέτοια περίπτωση, οι μαθητές μπορεί να επιδείξουν επιθετική  

συμπεριφορά στο σχολείο, θέτοντας σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους
επιτυχία (Grecu et al, 2019).

Από την επιτόπια εργασία που ανέλαβαν όλοι οι εταίροι, έχει αποδειχθεί ότι
οι μαθητές που επέστρεψαν από το εξωτερικό στο εκπαιδευτικό σύστημα
της χώρας τους μπορεί να έχουν ακόμα προβλήματα με τη γλώσσα. Η πιο
ορατή δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές είναι η έλλειψη
επάρκειας στη μητρική τους γλώσσα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
μαθητές μπορεί να είχαν εγκαταλείψει τη χώρα πολύ νέοι με ελάχιστες
ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και ακόμη κι αν μιλούσαν τη
γλώσσα στο σπίτι, η γραπτή τους δεξιότητα μπορεί να υστερεί και να μην
είναι στο ίδιο επίπεδο με άλλους μαθητές της ηλικίας τους. 

Οι μαθητές μπορεί να μην είναι σε θέση να κατανοήσουν την
καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα και
άλλους συγκεκριμένους τοπικούς όρους. Τα γλωσσικά ζητήματα μπορούν
επίσης να επηρεάσουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και την
πολιτιστική τους ενσωμάτωση, καθώς περιορίζει τόσο τις μαθησιακές τους
δυνατότητες όσο και τη διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων με τους
συνομηλίκους (Szydłowska et al, 2019). Ορισμένοι μαθητές
αντιμετώπισαν διακρίσεις λόγω της ανεπαρκούς γλωσσικής τους ευχέρειας.
Η έρευνα του Ni Laoire (2011), δείχνει ότι ακόμη και η προφορά
ορισμένων παιδιών και άλλες πτυχές της συμπεριφοράς ήταν λόγοι να
τύχουν χλευασμό από τους συμμαθητές τους.

Ένας άλλος τομέας ανησυχίας που προέκυψε από την εργασία πεδίου είναι
ο ακαδημαϊκός και αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών που
διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές μπορεί να
έχουν χάσει μαθήματα όταν αλλάζουν χώρα και μπορεί να μην
αισθάνονται αρκετά ικανοί σε ορισμένα μαθήματα, καθώς μπορεί να
υπάρχει κενό στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα
μαθήματα ιστορίας και θρησκευτικής εκπαίδευσης.
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Οι μαθητές αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ταυτότητας, αφού πρέπει
να επανενταχθούν στην κοινωνία, και λόγω της νεαρής ηλικίας τους στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι σαν να είναι ξένοι και βιώνουν ένα
πολιτισμικό σοκ ανάλογα με το αν οι γονείς είχαν διατηρήσει στενές επαφές
με τους χώρα προέλευσης ή όχι. Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, οι
καθημερινές συνήθειες που τυχόν είχαν στην προηγούμενη χώρα διαμονής,
θα πρέπει να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται
στο πλαίσιο της πατρίδας τους. Μερικές συνήθειες που ίσως τύχουν
αναπροσαρμογής είναι οι διατροφικές συνήθειες, οι τρόποι χαιρετισμού, η
ομαδική λειτουργία, ορισμένα χόμπι και δραστηριότητες, ενδυματολογικός
κώδικας, πρότυπα εργασίας, ποσότητα εργασίας, τρόποι μελέτης, σύστημα
βαθμολόγησης, σχέσεις μαθητή-δασκάλου κ.λπ. Τα πάρα πάνω γίνονται με
διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα και επομένως οι απαιτήσεις είναι
διαφορετικές. Οι μαθητές μπορεί να αισθάνονται νοσταλγία και ακόμη και
θυμό όταν ‘αναγκάζονται’ να αλλάξουν χώρα, καθώς θα θέλουν χρόνο για
να καταλάβουν γιατί έφυγαν και να αισθανθούν ότι ανήκουν. Έχει
σημειωθεί ότι οι μαθητές αποκλείστηκαν από τους συμμαθητές τους επειδή
δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα τοπικά έθιμα (Szydłowska et al, 2019).

Επιπλέον, υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
να ληφθούν υπόψη όταν αντιμετωπίζουμε μαθητές που έχουν επιστρέψει
στη χώρα καταγωγής τους. Για παράδειγμα, η οικονομική κατάσταση των
γονιών, αφού το παιδί μπορεί να επωφεληθεί από επιπλέον μαθήματα για
να καλυφθεί μόνο εάν οι γονείς έχουν την οικονομική δυνατότητα. Επίσης,
η είσοδος στο σχολείο όταν ο δάσκαλος δεν έχει ενημερωθεί ότι ένας νέος
μαθητής θα μπει στην τάξη θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα και
το αίσθημα της απώλειας (Szydłowska et al, 2019). Επιπλέον, η
συμπεριφορά άλλων μαθητών προς τους επαναπατρισθέντες μπορεί να
επηρεάσει την προσαρμογή εάν δεν είναι αρκετά φιλικοί.

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν
υπόψη όταν αντιμετωπίζουμε μαθητές που επιστρέφουν στην πατρίδα
τους και στο τοπικό εκπαιδευτικό τους σύστημα. Οι μαθητές, οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν αλλά και πιθανές λύσεις για την καλύτερη
αντιμετώπιση αυτών των μαθητών ώστε να βοηθηθούν κατά τη διαδικασία
προσαρμογής, προκειμένου να είναι ομαλή και γρήγορη. Οι περιορισμένες
σχέσεις με τους συνομηλίκους, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που δεν
επικεντρώνονται στο μαθητή και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
μαθητών και η απουσία καθοδήγησης και επικοινωνίας ενηλίκων μπορεί να
οδηγήσουν στην αποτυχία της προσαρμογής.
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Κεφάλαιο 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  
ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ  ΑΠΌ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ  ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ

 Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του Μοντέλου
εργασίας με μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό του
εκπαιδευτικό σύστημα. Το προτεινόμενο μοντέλο καλύπτει συνολικά τις
δραστηριότητες από τη στιγμή που οι γονείς αποφασίζουν να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή του μαθητή στο νέο
σχολείο. Στόχος αυτού του Μοντέλου είναι να καθοδηγήσει το παιδί και τους
γονείς του αποτελεσματικά και ικανοποιητικά στη διαδικασία αλλαγής του
τόπου διαμονής και του εκπαιδευτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη το
ψυχολογικό, παιδαγωγικό, κοινωνιολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Πρέπει
να επισημανθεί ότι οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαδικασία προσαρμογής του παιδιού και, στο μέτρο του δυνατού, θα
πρέπει να υποστηρίζονται σε αυτό το έργο (μέσω εκπαίδευσης,
συναντήσεων, επιπλέον εκπαιδεύσεων, ψυχολογικής υποστήριξης κ.λπ.).
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ΣΤΆΔΙΑ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ  ΜΑΘΗΤΉ
ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ  ΑΠΌ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ  ΣΤΟ

ΤΟΠΙΚΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

2 . 1
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Το μοντέλο αποτελείται από δύο κύρια μέρη χωρισμένα σε διάφορα στάδια: 

 

 

(1) τις ενέργειες των γονέων πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους,
 

και 
 

 (2) μια σειρά από ενέργειες του σχολείου και των γονέων από την πρώτη επαφή με το
σχολικό περιβάλλον μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους, μέχρι την πλήρη

προσαρμογή του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον.

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα επιμέρους στάδια του Μοντέλου:

 

 



Βήμα  1

Προετοίμασε το παιδί για την επικείμενη αλλαγή
 

Οι ενέργειες των γονέων: 

- να συζητήσουν με τα παιδιά τους ότι πρόκειται να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους

- να πληροφορήσουν το σχολείο που πηγαίνει τώρα το παιδί για την
απόφαση τους να επιστρέψουν στην πατρίδα 

- να επιλέξουν καινούργιο σχολείο για τα παιδιά τους στην πατρίδα
τους 

- να επικοινωνήσουν με τα επιλεγόμενα σχολεία και να συλλέξουν
πληροφορίες για το ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν για την

εγγραφή των παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο
-  να ολοκληρώσουν τις ενέργειές μετακίνησης των παιδιών από το

παλιό τους σχολείο 

- να επιτρέψουν στα παιδιά να αποχαιρετήσουν τους συμμαθητές
και τους δασκάλους τους από το τρέχον σχολείο τους 

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος;

 

- γονείς
- υπεύθυνοι δάσκαλοι τάξης στο τρέχον σχολείο  

- υπεύθυνοι τάξης στο μελλοντικό σχολείο 

- δάσκαλοι και διδακτικό προσωπικό από το
τρέχον σχολείο των παιδιών 
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Βήμα  2
 

Ποιος συμμετέχει στην
υλοποίηση αυτού του βήματος;

 

- οι γονείς
- ο διευθυντής του επιλεγμένου
σχολείου στη χώρα καταγωγής
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Εξοικείωση των γονέων με την ιδιαιτερότητα του σχολείου και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων
διατυπώσεων που σχετίζονται με την εγγραφή ενός παιδιού στο συγκεκριμένο σχολείο.

 

Τα καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου:

- γνωριμία με την οικογένεια, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της
- εξοικείωση των γονέων με τις αρχές λειτουργίας του σχολείου και τα εσωτερικά έγγραφα που ρυθμίζουν

τις δραστηριότητες του ιδρύματος
- Παροχή στους γονείς ενός πακέτου καλωσορίσματος
- καθορισμός των κανόνων επικοινωνίας με το σχολείο

- Συζήτηση για τα επόμενα βήματα της εισαγωγής του παιδιού στο σχολείο 

- συμμετοχή των γονέων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του μαθητή που επιστρέφει από το
εξωτερικό στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα, μέρος Ι

- ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις δυνατότητες λήψης προαιρετικής υποστήριξης από άλλα ιδρύματα
- λήψη απόφασης για την εισαγωγή του μαθητή σε συγκεκριμένη τάξη και ενημέρωση των γονέων για την

απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας
- διορισμός ενός βοηθού οικογένειας μεταναστών ως συντονιστή της εφαρμογής του μοντέλου

 

 

 



Συνάντηση μεταξύ των γονέων και του σχολικού
παιδαγωγού/ψυχολόγου και του οικογενειακού βοηθού

παλιννοστούντων.

 

Ενημέρωση των γονέων:

(1) πώς να υποστηρίξουν το παιδί, 
(2) τι πρέπει να συζητήσουν με το παιδί πριν από τη μετάβαση
στο σχολείο και μετά την επιστροφή από το σχολείο, ιδίως την

πρώτη ημέρα του σχολείου
(3) πώς να αντιδράσουν στις δυσκολίες που μπορεί να

παρουσιαστούν.

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος: 

 

- οι γονείς
- σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός

- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων 
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Βήμα  3
 



Προετοιμασία της τάξης για την εισαγωγή
νέου μαθητή και διορισμός κηδεμόνα της

τάξης.
 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του βήματος;

 

- ο δάσκαλος της τάξης στην οποία εντάσσεται ο νέος μαθητής
- το σχολείο 

- ψυχολόγος/παιδαγωγός
- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων 

- συμμαθητής-κηδεμόνας
 

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του βήματος;

 

- οι γονείς
- διευθυντής του σχολείου

- δάσκαλος της τάξης στην οποία εντάσσεται ο νέος μαθητής
- σχολικός ψυχολόγος/ παιδαγωγός

- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων 

 

Ανάπτυξη του μέρους Ι του Ατομικού Σχεδίου Προσαρμογής Μαθητή
(IPAP) 

 

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει: 
- συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοτήτων με αναφορά των ατόμων που

είναι υπεύθυνα για την υλοποίησή τους
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Βήμα  4
 

Βήμα  5
 



Επίσκεψη του μαθητή και των γονέων του στο σχολείο.

 

Στόχος αυτού του βήματος:
- η δημιουργία αίσθησης ασφάλειας και εξοικείωσης με την

τοπογραφία του νέου σχολικού κτιρίου
- γνωριμία του μαθητή με τον δάσκαλο της τάξης, τον
διευθυντή του σχολείου και τον κηδεμόνα της τάξης του

 

 

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος;

 

- οι γονείς
- ο δάσκαλος της τάξης στην οποία εντάσσεται ο

νέος μαθητής
- συμμαθητής-κηδεμόνας

 

 

32
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

Βήμα  6
 



Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή ενός νέου μαθητή.

 

Θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαδικασία προσαρμογής του μαθητή 

- εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το Ατομικό Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή
- συζήτηση των αρχών αξιολόγησης των επιστημονικών επιτευγμάτων του παιδιού

- ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθητή μέχρι σήμερα σε ξένο σχολείο
- εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας από την οποία

ήρθε ο μαθητής
 

 

 

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος;

 

- Διευθυντής του σχολείου
- ο δάσκαλος της τάξης στην οποία εντάσσεται ο νέος

μαθητής
- οι καθηγητές της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή

- σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός
- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων.

Η πρώτη ημέρα του μαθητή στη νέα τάξη.

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του βήματος;

 

- οι γονείς
- ο δάσκαλος της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή

- οι καθηγητές της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή
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Βήμα  7
 

Βήμα  8
 



Υποστήριξη του παιδιού κατά τη διαδικασία προσαρμογής του στο νέο
σχολείο σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο.

 

Θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
- πραγματοποίηση περιόδων διαμόρφωσης

- εφαρμογή της μεθόδου project και της ομαδικής εργασίας σε επιμέρους
μαθήματα

- παροχή ατομικής υποστήριξης στον μαθητή κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στο σχολείο από ειδικούς του σχολείου, τον εκπαιδευτικό

της τάξης, τους καθηγητές μαθημάτων και τον βοηθό οικογένειας
επαναπατρισθέντων

- υποστήριξη του παιδιού και συνεργασία με το σχολείο από τους γονείς
- τακτικές συναντήσεις μεταξύ των γονέων, του οικογενειακού βοηθού

επαναπατρισθέντων, του δασκάλου της τάξης και των καθηγητών θεμάτων
 

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος;

 

- ο δάσκαλος της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή
- καθηγητές μαθημάτων της τάξης που φιλοξενεί

τον μαθητή
- σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός

- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων 

- γονείς.
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Βήμα  9



Υποστήριξη της γνωστικής λειτουργίας του μαθητή και παροχή
βοήθειας στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

 

Θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
- παρατήρηση της εργασίας του μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

και αξιολόγηση των σχολικών του επιτευγμάτων
- η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη
του μέρους ΙΙ του ατομικού σχεδίου προσαρμογής του μαθητή (IPAP)

- Παρουσίαση του ΟΠΔΠ στους γονείς του μαθητή και διεξοδική συζήτησή
του μαζί τους.

 

Ποιος συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του
βήματος;

 

- ο δάσκαλος της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή
- καθηγητές μαθημάτων της τάξης που φιλοξενεί τον

μαθητή
- βοηθός οικογένειας επαναπατρισθέντων 

- διευθυντής του σχολείου
- γονείς.

 

 

 

Αξιολόγηση των ενεργειών που αναλήφθηκαν για την υποστήριξη του μαθητή/της μαθήτριας στη
διαδικασία προσαρμογής του/της μετά την επιστροφή του/της στη χώρα καταγωγής του/της.
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Βήμα  1 0

Βήμα  1 1



ΟΙ  ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΤΩΝ  ΓΟΝΙΏΝ  ΠΡΙΝ  ΝΑ
ΕΠΙΣΤΡΈΨΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΤΡΊΔΑ  ΤΟΥΣ  

2 . 2

 Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας προσαρμογής ενός μαθητή σε ένα νέο σχολείο, γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες από τους γονείς, ενώ το παιδί
εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο στο εξωτερικό ή όταν οι γονείς έχουν αποφασίσει μετά την επιστροφή τους και το παιδί πρόκειται να ξεκινήσει
εκπαίδευση σε σχολείο της πατρίδας. Βασικός στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία του παιδιού για την αλλαγή που περιμένει (σχολείο, τόπος

διαμονής).

Να μιλήσουν στο παιδί τους για την επιστροφή στην πατρίδα - οι
γονείς πρέπει να είναι ειλικρινείς με το παιδί, να του πουν τι πρόκειται
να συμβεί και τι περιμένει το παιδί στο εγγύς μέλλον. Η συζήτηση
πρέπει να είναι ήρεμη, δίνοντας στο παιδί μια αίσθηση ασφάλειας. Θα
πρέπει επίσης οι γονείς να είναι σε θέση να, απαντήσουν σε όλες τις
ερωτήσεις και να αντιμετωπίσουν όλα τα άγχη που μπορεί να έχει το
παιδί. Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς μπορούν να επωφεληθούν από την
υποστήριξη ψυχολόγου, παιδαγωγού ή δασκάλων στο τρέχον σχολείο
του παιδιού.

 Σε αυτό το στάδιο, το καθήκον των γονέων είναι:

 Ο γονέας θα πρέπει να γνωρίζει ότι, π.χ. η λύπη και ο θυμός είναι
φυσικά συναισθήματα για ένα παιδί. Είναι σημαντικό να τα
αποδεχτούν, να μιλήσουν για αυτά και να δώσουν χρόνο στο παιδί να
τα βιώσει (αυτά τα συναισθήματα δεν πρέπει να αγνοούνται ή να τα
αρνούνται και οι γονείς δεν πρέπει να πείθουν το παιδί ότι είναι
διαφορετικό από αυτό που νιώθει ο ίδιος).
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Βήμα  1



Να ενημερώσουν το τρέχον σχολείο του παιδιού
σχετικά με την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα
του - το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί μπορεί να
αποτελέσει μεγάλη υποστήριξη για την οικογένεια σε
αυτό το αρχικό στάδιο της διαδικασίας προσαρμογής.
Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν την απόφαση για
επιστροφή στην πατρίδα με σκοπό να μπορέσουν να
υποστηρίξουν το παιδί και να ανταποκριθούν στις
ανάγκες και τις ανησυχίες του/της που μπορεί να
εκφράσουν.

Να πουν στο παιδί ότι θα μπορεί να διατηρεί επαφή με
τους φίλους του μέσω του δικτύου.

Να επιλέξουν το νέο σχολείο του παιδιού στη χώρα
καταγωγής - οι γονείς θα πρέπει, εάν υπάρχει μια
τέτοια επιλογή, να αναλύσουν προσεκτικά τα σχολεία
που βρίσκονται κοντά στον μελλοντικό τόπο διαμονής
τους και να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις
προσδοκίες και τις ανάγκες του παιδιού τους. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναλύσουν την προσφορά
των σχολείων (ιστοσελίδα, απόψεις για το σχολείο
κ.λπ.) και να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του
σχολείου.
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Να επικοινωνήσουν με το επιλεγμένο σχολείο και να συλλέξουν πληροφορίες από τη
διοίκησή του σχετικά με τις ενέργειες που σχετίζονται με την αλλαγή σχολείου ή την
εγγραφή του παιδιού στο επιλεγμένο σχολείο - οι γονείς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να
ανταποκριθούν στις τυπικές και νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την αλλαγή
σχολείου. Θα πρέπει να φροντίσουν για τα σχετικά έγγραφα από το προηγούμενο σχολείο
του εξωτερικού, τα οποία θα ζητήσει ο διευθυντής στο επιλεγμένο σχολείο της χώρας
προέλευσης.
Να λάβουν σχετικά έγγραφα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία της εκπαίδευσης του
παιδιού τους και να ολοκληρώσουν όλες τις διατυπώσεις που σχετίζονται με την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο.

Να δώσουν την ευκαιρία στο παιδί να αποχαιρετήσει τους συμμαθητές και τους
δασκάλους από το ξένο σχολείο - το σωστό κλείσιμο του προηγούμενου σταδίου της
εκπαίδευσης είναι σημαντικό στη διαδικασία προσαρμογής σε ένα νέο σχολείο. Το παιδί
θα πρέπει να αποχαιρετήσει τους φίλους και τους δασκάλους του – να τραβήξει τη
γραμμή για να μπορέσει να συνάψει νέες σχέσεις με μια αίσθηση γαλήνης και
πεποίθησης ότι κάτι τελειώνει και κάτι αρχίζει.

 Γονείς,
 Διευθυντές σε σχολεία που πιθανόν να φοιτήσει το παιδί, 
 Διευθυντής στο επιλεγμένο σχολείο της χώρας καταγωγής,
 Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του τρέχοντος σχολείου του παιδιού.

Σε αυτό το στάδιο της εφαρμογής του Μοντέλου εμπλέκονται τα ακόλουθα μέλη:



ΔΡΆΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΌ  ΓΟΝΕΊΣ  ΚΑΙ
ΣΧΟΛΕΊΟ  ΜΕΤΆ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΏΝ  ΣΤΗΝ

ΠΑΤΡΊΔΑ  ΤΟΥΣ  

2 . 3

 Βήμα  2
 

 Το πρώτο βήμα μετά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής θα πρέπει να είναι μια συνάντηση μεταξύ των γονέων και του διευθυντή στο σχολείο
που πρόκειται να φοιτήσει το παιδί τους. Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση των γονέων με την λειτουργεία του σχολείου και η ολοκλήρωση των

απαραίτητων ενεργειών σχετικά με την εγγραφή ενός παιδιού σε ένα συγκεκριμένο σχολείο.

 Να γνωριστεί με την οικογένεια και να κατανοήσει τις ανάγκες και τις
προσδοκίες που έχουν από το παιδί. 
Να βοηθήσει τους γονείς να εξοικειωθούν με τις αρχές λειτουργίας του
σχολείου και τα εσωτερικά έγγραφα που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του
ιδρύματος (καταστατικό, οργάνωση σχολικών εργασιών, εκπαιδευτικό και
παιδαγωγικό πρόγραμμα κ.λπ.).

Να παρέχει στους γονείς πακέτο καλωσορίσματος που περιλαμβάνει σχολικούς
κανονισμούς, σχολικό χάρτη, στοιχεία επικοινωνίας του διευθυντή/δασκάλου
τάξης/ψυχολόγου/παιδαγωγού/οικογενειακού βοηθού μετανάστη κ.λπ.

 Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου: Να θέσει τους όρους επικοινωνίας με το σχολείο.

Να συζητήσει για τα επόμενα βήματα εισαγωγής του παιδιού
στο σχολείο - επεξήγηση του Μοντέλου και συζήτηση των
επόμενων βημάτων που θα γίνουν για την αποτελεσματική
προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο.

Να δώσει στους γονείς να συμπληρώσουν  το
Ερωτηματολόγιο μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό
στο Τοπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Μέρος Ι (Παράρτημα 1),

που περιέχει προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με
την προηγούμενη εκπαίδευση σε ξένο σχολείο, επιστημονικά
επιτεύγματα κ.λπ.
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Να ενημερώσει τους γονείς για τις δυνατότητες λήψης προαιρετικής
υποστήριξης από άλλους φορείς (ανάλογα με τις ανάγκες της
οικογένειας), π.χ. ψυχολογικό και παιδαγωγικό συμβουλευτικό κέντρο,

κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, γραφεία δωρεάν νομικής βοήθειας,
μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στην τοπική κοινωνία (βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, ενορίες κ.λπ.).

Να πάρει απόφαση για την εισαγωγή του μαθητή σε μια συγκεκριμένη
τάξη και να ενημερώσει τους γονείς για την απόφαση του. Εάν
υπάρχουν πολλές τάξεις στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης του
μαθητή, ο διευθυντής θα πρέπει να επιλέξει την τάξη που θα προσφέρει
στον μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό τις καλύτερες συνθήκες
προσαρμογής.
Να ορίσει τον οικογενειακό βοηθό ως συντονιστής εφαρμογής του
Μοντέλου (σύνδεσμος μεταξύ σχολείου και γονέων) και να το
παρουσιάσει στους γονείς του μαθητή. Η θέση του βοηθού μπορεί να
ανατεθεί στον δάσκαλο της τάξης στην οποία πρόκειται να ενταχθεί ο
επαναπατρισθέντας μαθητής.

Γονείς,
Διευθυντής του επιλεγμένου σχολείου της πατρίδας της οικογένειας.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:
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Βήμα  3
 

 Το επόμενο βήμα για την εφαρμογή του Μοντέλου είναι μια συνάντηση
γονέων με τον σχολικό παιδαγωγό/ψυχολόγο και τον οικογενειακό βοηθό.

Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να προετοιμάσει και να καθοδηγήσει
τους γονείς για το πώς να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το παιδί τους στη
διαδικασία προσαρμογής στο νέο σχολείο. Οι ειδικοί του σχολείου θα
πρέπει να παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας προσαρμογής
του παιδιού και τις πιθανές δυσκολίες, αλλά κυρίως να ενημερώνουν τους
γονείς (1) πώς να υποστηρίξουν το παιδί, (2) πως και για ποια πράγματα να
μιλήσουν στο παιδί πριν πάει στο σχολείο και μετά την επιστροφή από το
σχολείο, ειδικά την πρώτη μέρα του σχολείου (3) πώς να αντιδρούν στις
δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Η συνάντηση θα πρέπει να
παρέχει την ευκαιρία στους ειδικούς να μιλήσουν με τους γονείς ως
συνεργάτες και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις και να αντιμετωπίσουν
τυχόν αμφιβολίες των γονέων.

Γονείς,
Σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός,
Οικογενειακή βοηθός 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι γονείς θα πρέπει να
συμμετέχουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ‘Ενός μαθητή
που επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό του εκπαιδευτικό
σύστημα’ μέρος II (Παράρτημα 1), το οποίο περιέχει πληροφορίες
για την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική λειτουργία του παιδιού
και περιγραφή των αναγκών και των προσδοκιών που έχουν οι
γονείς των μαθητών προς το σχολείο καθώς και τη διαδικασία
προσαρμογής του παιδιού τους στο νέο σχολείο.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει
τους:
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Βήμα  4
 

 Σκοπός του επόμενου βήματος στην εφαρμογή του Μοντέλου
είναι η κατάλληλη προετοιμασία της τάξης για την εισαγωγή
ενός νέου μαθητή και ο διορισμός και η προετοιμασία
συμμαθητή-κηδεμόνα. Ο ρόλος του συμμαθητή-κηδεμόνα
είναι να υποστηρίξει τον νέο μαθητή - να τον βοηθήσει να
προηγηθεί στο σχολείο, να διευκολύνει την προσαρμογή στο
μαθητικό περιβάλλον και πιθανώς να βοηθήσει στην
εκπλήρωση εκπαιδευτικών απαιτήσεων (π.χ. βοήθεια με τις
εργασίες για το σπίτι). Ο συμμαθητής-κηδεμόνας πρέπει να
λειτουργεί ως μέντορας και «καλό πνεύμα» για τον νέο
μαθητή.

 Ο δάσκαλος της τάξης ή ο σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός
θα πρέπει να συναντήσει την τάξη που φιλοξενεί τον νέο
μαθητή, να τους ενημερώσει ότι ένας νέος συμμαθητής
μπαίνει στην τάξη τους και ότι προηγουμένως φοίτησε σε ξένο
σχολείο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια
περίοδος ενημέρωσης με το εξής θέμα: Ετοιμαζόμαστε για την
άφιξή σας σύμφωνα με το συνημμένο σενάριο (Παράρτημα 3).

Δάσκαλο της τάξης στην οποία συμμετέχει ο νέος μαθητής,
Σχολικό ψυχολόγο/παιδαγωγό,

Βοηθό οικογένεια,

Συμμαθητή-κηδεμόνα

 Ο δάσκαλος της τάξης, σε συνεργασία με τον οικογενειακό βοηθό και τους ειδικούς
του σχολείου (σχολικός παιδαγωγός/ψυχολόγος) θα πρέπει να επιλέξει έναν μαθητή
από την τάξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συμμαθητής-κηδεμόνας του
επαναπατρισθέντα μαθητή. Αφού λάβει τη συγκατάθεση του επιλεγμένου μαθητή
για να εκτελέσει αυτόν τον ρόλο, ο μαθητής θα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτήν
την εργασία (να λάβει οδηγίες για το ρόλο του/της και πώς να τον εκτελέσει).

Ο συμμαθητής-κηδεμόνας πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα τον νέο μαθητή, να τον
βοηθά να βρει το δρόμο του στο νέο σχολείο, να τον εξοικειώσει γενικότερη
λειτουργία του σχολείου καθώς και με τους όρους και κανονισμούς του, να τον
παρουσιάσει στους συμμαθητές, να τον συνοδεύει και να τον υποστηρίζει σε τυχόν  

σε δύσκολες ή και προβληματικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει. 

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:
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Βήμα  5
 

 Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι η ανάπτυξη του μέρους Ι του Ατομικού Σχεδίου
Προσαρμογής Μαθητή (ΑΣΠΜ) (Παράρτημα 2). Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί με τη
διοργάνωση συνάντησης μεταξύ του διευθυντή, του δασκάλου της τάξης, του οικογενειακού
βοηθού, του παιδαγωγού/ψυχολόγου και των γονέων του μαθητή για την ανάπτυξη του σχεδίου.

Με βάση την προηγουμένη προετοιμασμένη αξιολόγηση που βασίζεται στο Ερωτηματολόγιο
ενός Μαθητή που Επιστρέφει στο Τοπικό του Εκπαιδευτικό Σύστημα, θα πρέπει να προσφερθεί
στους γονείς ένα σχέδιο εργασίας με τον μαθητή, με στόχο την αποτελεσματική προσαρμογή του
στο σχολείο στισ κοινωνικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοτήτων μαζί με ένδειξη των υπευθύνων για την
υλοποίησή τους, π.χ. επιπλέον μαθήματα στη μητρική γλώσσα, επιπλέον μαθήματα για να
καλυφθούν οι μεγαλύτερες διαφορές στη διδακτέα ύλη μεταξύ του ξένου σχολείου και του
σχολείου της χώρας καταγωγής, ψυχολογική υποστήριξη κ.λπ. Η εφαρμογή αυτών των
μαθημάτων εξαρτάται από τα οργανωτικά ζητήματα του εκάστοτε σχολείου - μπορούν να είναι
ατομικά πρόσθετα μαθήματα που γίνονται πριν ή μετά τα ωράρια της σχολικής τάξη ή σε
εξωσχολικές ομαδικές δραστηριότητες. Εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατό να εισαχθεί ένας
καθηγητής υποστήριξης για έναν επαναπατρισθέντα μαθητή που θα εργαστεί ατομικά με αυτόν
τον μαθητή παράλληλα κατά τη διάρκεια της τάξης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει
να γίνονται αποδεκτές ή να απορρίπτονται από τους γονείς και οι γονείς θα πρέπει επίσης να
μπορούν να προτείνουν ενέργειες και λύσεις που θα ήθελαν να προσφέρουν στο παιδί τους.

Γονείς,
Διευθυντή του σχολείου,

Ο δάσκαλος της τάξης στην οποία συμμετέχει
ο νέος μαθητής,
Σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός,
Οικογενειακός βοηθός.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου
περιλαμβάνει τους:
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Βήμα  6
 

 Σε αυτό το βήμα, ο μαθητής με τους γονείς του/της
επισκέπτεται το σχολείο - γνωρίζει την αρχιτεκτονική διάταξη,

τις αίθουσες κλειδιά στο σχολείο – αποδυτήρια, καντίνα, τάξη,

σχολική βιβλιοθήκη κ.λπ. Η ώρα της πρώτης σχολικής
επίσκεψης θα πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη. Μερικά
παιδιά μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα αν δουν το σχολείο
το απόγευμα όταν δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές σε αυτό.

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να χτίσει μια αίσθηση
ασφάλειας και εξοικείωσης με την τοπογραφία του νέου
σχολικού κτιρίου. Είναι επίσης καιρός ο νέος μαθητής να
συναντήσει τον δάσκαλο της τάξης. Είναι επίσης σημαντικό για
το παιδί να συναντήσει τον διευθυντή του σχολείου.

Γονείς,
Δάσκαλο της τάξης στην οποία συμμετέχει ο νέος μαθητής,
Συμμαθητής-κηδεμόνας

 Βασικό στοιχείο αυτού του βήματος είναι η γνωριμία του νέου μαθητή
στον συμμαθητή-κηδεμόνα για να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν
ελεύθερα και να γνωριστούν.

 Τα άτομα που παρουσιάζουν τον νέο μαθητή γύρω από το σχολείο πρέπει
να είναι ο δάσκαλος της τάξης και ο συμμαθητής-κηδεμόνας. Είναι επίσης
σημαντικό για το παιδί να συναντήσει τον διευθυντή του σχολείου.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:
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Βήμα  7

Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία
προσαρμογής των μαθητών που διεξάγεται από τον σχολικό
ψυχολόγο/παιδαγωγό ή εξωτερικό εκπαιδευτή. Αυτή η
εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την
εισαγωγή του πρώτου μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό.

Την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το Ατομικό Σχέδιο
Προσαρμογής Μαθητή - συζήτηση για το ρόλο των
εκπαιδευτικών συγκεκριμένων μαθημάτων στη διαδικασία
προσαρμογής.

 Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να προετοιμάσει τους
εκπαιδευτικούς για την εισαγωγή ενός νέου μαθητή. Ο διευθυντής
του σχολείου πρέπει να συγκαλέσει συνάντηση όλων των δασκάλων
της τάξης που φιλοξενεί τον νέο μαθητή. Θα πρέπει επίσης να
παρευρεθούν οι σχολικοί ειδικοί και ο οικογενειακός βοηθός. 

Η συνάντηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη των
ακόλουθων ενεργειών:

Τη συζήτηση για τις αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του
παιδιού κατά τις πρώτες εβδομάδες παραμονής του μαθητή στο σχολείο. Η
αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στην παρατήρηση της εργασίας του
μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, με τήρηση των σχολικών κανόνων
(ο μαθητής δεν πρέπει να υποχρεούται να κάνει τεστ ή εξετάσεις).
Την ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθητή μέχρι σήμερα σε
ξένο σχολείο.

Την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
από την οποία προήλθε ο μαθητής και το εύρος του περιεχομένου του
προγράμματος σπουδών σε επιμέρους μαθήματα που ο μαθητής έχει ήδη
καλύψει.

Διευθυντή σχολείου,

Ο δάσκαλος της τάξης στην οποία συμμετέχει ο νέος μαθητής,
Θεματικοί καθηγητές της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

Σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός,
 Οικογενειακό βοηθός μετανάστη.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:

44
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Βήμα  8

 Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων επτά βημάτων, είναι ώρα
για το παιδί να μπει στο νέο σχολείο - αυτό είναι το βήμα όπου το
παιδί περνά την πρώτη του μέρα στη νέα τάξη. Οι γονείς
διαδραματίζουν βασικό ρόλο εδώ, καθώς θα πρέπει να προετοιμάσουν
το παιδί για αυτήν την ημέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχολικού
ψυχολόγου/παιδαγωγού (Βήμα 3). Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο
μάθημα του παιδιού να είναι ένα μάθημα με τον δάσκαλο της τάξης με
το εξής θέμα: Γνωρίστε με - Γνωρίστε μας, σύμφωνα με το
προτεινόμενο σενάριο (Παράρτημα 4). Στα επόμενα μαθήματα,

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι δάσκαλοι θα πρέπει να
συστηθούν στον μαθητή και να του ζητήσουν να συστηθεί και να
εξασφαλίσουν την αίσθηση της ασφάλειας, χωρίς να εστιάζουν πολύ σε
αυτούς.

Γονείς,
 Δάσκαλος της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

 Καθηγητές της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:
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Βήμα  9

Παροχή ατομικής υποστήριξης στον μαθητή κατά τη διάρκεια της παραμονής
του στο σχολείο από ειδικούς του σχολείου (παιδαγωγό, ψυχολόγο) καθώς και
από τον δάσκαλο της τάξης, τους υπόλοιπους δασκάλους και τον οικογενειακό
βοηθό. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος των γονέων αφού χρειάζεται να
υποστηρίζουν το παιδί τους και να συνεργάζονται με το σχολείο, ειδικά όταν
συμβαίνουν κάποια ανησυχητικά γεγονότα.

Τακτικές συναντήσεις μεταξύ γονέων, οικογενειακού βοηθού, δασκάλου τάξης
και των υπόλοιπων δασκάλων για να συζητηθεί η διαδικασία προσαρμογής των
μαθητών, καθώς και τα προβλήματα και οι δυσκολίες που τυχόν να
αντιμετωπίζει το παιδί (μαζί με την εξεύρεση τρόπων επίλυσής τους).

Δάσκαλο της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

Υπόλοιποι δάσκαλοι της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

Σχολικό ψυχολόγο/παιδαγωγό,

Οικογενειακό βοηθό,

 Γονείς.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:
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Διεξαγωγή διδακτικών μαθημάτων με τα ακόλουθα θέματα:

Εφαρμογή της μεθόδου project και ομαδικές εργασίες σε
ατομικά μαθήματα. Πρόκειται για την ενσωμάτωση του μαθητή
με τους συμμαθητές μέσω της εκτέλεσης διαφόρων
εκπαιδευτικών εργασιών.

 Σε αυτό το βήμα της εφαρμογής του Μοντέλου, γίνονται ενέργειες
για την υποστήριξη του παιδιού στη διαδικασία προσαρμογής του
στο νέο σχολείο σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής του παιδιού στο σχολείο
πραγματοποιούνται πλέον διάφορες προπαρασκευασμένες
δραστηριότητες. Έτσι, ο στόχος αυτού του βήματος είναι να
υποστηρίξει το παιδί καθώς προσαρμόζεται στο νέο σχολικό
περιβάλλον. Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες
ενέργειες:

    Γνωρίστε το σχολείο μας (έθιμα, σχολικές διακοπές, χειμερινές
διακοπές, σχολικές αρχές, σχέσεις με δασκάλους, σχολικό savoir-

vivre κ.λπ.) (Παράρτημα 5).

      Η ομάδα μας - πόσο μοιάζουμε; (Παράρτημα 6).
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Βήμα  1 0

Το ΑΣΠΜ  που αναπτύχθηκε από τους δασκάλους πρέπει να παρουσιαστεί στους
γονείς του μαθητή και να συζητηθεί διεξοδικά μαζί τους σε μια συνάντηση με τον
δάσκαλο της τάξης, τον οικογενειακό βοηθό και τον διευθυντή. Οι γονείς θα πρέπει
να μπορούν να προτείνουν τις λύσεις και να υποβάλλουν τις ιδέες τους σχετικά με
την υποστήριξη που χρειάζεται το παιδί τους. Η τελική έκδοση του Σχεδίου θα
πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτή τη συνάντηση - που θα συμφωνηθεί από κοινού
(τους γονείς και τους εκπροσώπους του σχολείου- το δάσκαλος της τάξης, τον
οικογενειακό βοηθό και το διευθυντή της σχολικής κοινότητας). Ανάλογα με το
επίπεδο των γλωσσικών ικανοτήτων, μπορεί να είναι απαραίτητο για το σχολείο
να οργανώσει επιπλέον μαθήματα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ή να
προσλάβει ειδικό δάσκαλο που γνωρίζει την ξένη γλώσσα της χώρας από την
οποία προέρχεται το παιδί και θα μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην εκπαιδευτική
του διαδρομή.

Δάσκαλο της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

Υπόλοιποι δάσκαλοι της τάξης που φιλοξενεί τον μαθητή,

Οικογενειακό βοηθό,

Διευθυντή σχολείου, 

Γονείς.

Η υλοποίηση αυτού του βήματος του Μοντέλου περιλαμβάνει τους:

Να γίνεται παρατήρηση της εργασίας του μαθητή κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων και αξιολόγηση των σχολικών επιτευγμάτων του. Είναι σημαντικό να
μην διεξάγεται κουίζ, τεστ ή εξετάσεις για να γίνει έλεγχος του επιπέδου γνώσεων
του μαθητή. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη δραστηριότητα του
μαθητή (1) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, (2) στις αυθόρμητες προφορικές
απαντήσεις, (3) στην εργασία κατά τον πρώτο μήνα στο σχολείο, (4) στην
ανάλυση της τεκμηρίωσης από το προηγούμενο σχολείο.

Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη του
μέρους II του Ατομικού Σχεδίου Προσαρμογής ενός Μαθητή (ΑΣΠΜ). Αυτό το
μέρος του σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες των
εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την αναγνώριση τυχόν ελλείψεων και κενών
στη γνώση του μαθητή (πχ. Αυτό το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον
ατομικά μαθήματα στη μητρική γλώσσα, υποστήριξη σε θέματα όπου έχουν
βρεθεί διαφορές στη διδακτέα ύλη, συμμετοχή του μαθητή σε συλλόγους μετά το
σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ.). Το σχέδιο μπορεί επίσης να
επισημαίνει την ανάγκη για υποστήριξη του μαθητή από άλλα ιδρύματα, π.χ.

ψυχολογικά και παιδαγωγικά συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα λογοθεραπείας κ.λπ.

 Ο στόχος αυτού του βήματος είναι να υποστηρίξει τη γνωστική λειτουργία του
μαθητή και να τον βοηθήσει στην εκπλήρωση των μαθησιακών του καθηκόντων. Για
να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
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Βήμα  1 1
 

 Ο σκοπός του τελευταίου βήματος στην εφαρμογή του Μοντέλου είναι
η αξιολόγηση των ενεργειών που έγιναν για την υποστήριξη του
μαθητή στη διαδικασία προσαρμογής του μετά την επιστροφή του στη
χώρα καταγωγής του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται
συνεχώς κατά την υλοποίηση των επιμέρους βημάτων του Μοντέλου
και στο τέλος όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται στο
Ατομικό Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή. Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή
της αξιολόγησης είναι ο διευθυντής του σχολείου ή ένας εκπαιδευτικός
διορισμένος από αυτός, σε συνεργασία με τον οικογενειακό βοηθό, το
δάσκαλο τάξης και τον  παιδαγωγό/ψυχολόγο.

        Το μοντέλο που περιγράφεται παραπάνω προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για το παιδί και
την οικογένειά του που επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους. Θα πρέπει να τροποποιείται και να

προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες μιας συγκεκριμένης οικογένειας.
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Κεφάλαιο 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΝ  ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ  ΣΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  
ΕΠΊΠΕΔΟ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΜΑΘΗΤΉ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΊΣ  ΤΟΥΣ  
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 Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις αρχές της ατομικής εργασίας με τον
μαθητή και την οικογένεια που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Οι αρχές
εργασίας που χρησιμοποιούν το Ερωτηματολόγιο ενός Μαθητή που
Επιστρέφει στο Μητρικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και το Ατομικό Σχέδιο
Προσαρμογής ενός Μαθητή (ΑΣΠΜ) έχουν επισημανθεί στη διαδικασία
προσαρμογής του μαθητή. Η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των
δασκάλων και του μαθητή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
προσαρμογής - επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό η διαδικασία να
εκτελείται σωστά. Στόχος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο δάσκαλος
πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς σχέσης με τους γονείς
βασισμένη στην εμπιστοσύνη – οι παρακάτω δραστηριότητες εξυπηρετούν
αυτόν τον σκοπό. Η επίβλεψη ή η μεθοδολογική υποστήριξη από τον
εκπαιδευτικό που εφαρμόζει το Μοντέλο μπορεί να είναι πολύ σημαντική σε
αυτή τη διαδικασία.



ΟΙ  ΠΡΏΤΕΣ  ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΊΣ  ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ3 . 1

 Η πρώτη άμεση επαφή των γονέων με έναν εκπρόσωπο του σχολείου
(διευθυντή, σχολικό ψυχολόγο/ παιδαγωγό) είναι μια ευκαιρία να
αρχίσουν να χτίζονται θετικές σχέσεις και συμπεριφορές σε ένα κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σκοπός της πρώτης συνάντησης με τον
διευθυντή είναι να εξοικειωθούν οι γονείς με την μορφολογία του
σχολείου και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες σχετικά με την
εγγραφή ενός παιδιού σε μια σχολική κοινότητα (Βήμα 2). Ενώ σκοπός
της πρώτης συνάντησης με τον σχολικό ψυχολόγο/παιδαγωγό είναι να 

 Σημαντικό είναι να διευθετηθούν οι εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες πραγματοποιείται η συνάντηση με τους γονείς (χωρίς την ύπαρξη
τρίτων προσώπων), καθώς έτσι θα περιοριστεί η επίσημη στάση απέναντι
στους γονείς στο απόλυτο ελάχιστο. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει
αρκετός χρόνος, ώστε η συνάντηση να μην είναι βιαστική. Η συζήτηση θα
πρέπει να ξεκινήσει με την εισαγωγή των γονέων και του διευθυντή/

ειδικών του σχολείου και με γενικότερα θέματα, όπως ο λόγος επιλογής
του σχολείου, οι αγαπημένες δραστηριότητες του παιδιού κ.λπ. Φυσικά,

δεν πρέπει οι γονείς να κατακλυστούν με κανόνες και γραφειοκρατία από
την αρχή της συζήτησης. Η αρχή της συζήτησης θα πρέπει να
δημιουργήσει μια φιλική ατμόσφαιρα. 

 Είναι σημαντικό για τους γονείς να μπορούν να εκφράζουν τις αντιλήψεις
και τις προσδοκίες τους και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καθώς και σε
όλη τη διαδικασία προσαρμογής και σχολικής εκπαίδευσης του παιδιού
τους, θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν αξία και σημασία. Οι
εμπλεκόμενοι στην πρώτη συνάντηση θα πρέπει να έχουν την ικανότητα
να ακούν ενεργά, να δείχνουν κατανόηση και ενδιαφέρον σε αυτά που
επικοινωνούν οι γονείς. Αυτή η στάση θα φανεί πολύ πολύτιμη στη
συνέχεια. 

προετοιμάσει και να
καθοδηγήσει τους γονείς
για το πώς να
υποστηρίξουν
αποτελεσματικά το παιδί
τους στη διαδικασία
προσαρμογής στο νέο
σχολείο (Βήμα 3).
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ΑΡΧΈΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΔΑΣΚΆΛΩΝ  ΚΑΙ  ΓΟΝΈΩΝ
ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ  ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΏΝ  
 

3 . 2

Συνεργασία - ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών στην εφαρμογή του
Μοντέλου. Στη διαδικασία προσαρμογής, η συμπληρωματικότητα
μεταξύ σχολείων και γονέων είναι ζωτικής σημασίας.
Ενότητα αλληλεπιδράσεων - υλοποίηση κοινών και συμβατών στόχων
προς όφελος του παιδιού.

Αμοιβαίος σεβασμός - αποδοχή των σχολικών κανόνων και των αξιών
των γονέων.

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι γονείς πρέπει να γίνουν σύμμαχοι του
σχολείου στη διαδικασία προσαρμογής των μαθητών. Η επιτυχία αυτής
της διαδικασίας εξαρτάται από τη συμπληρωματικότητα δασκάλων και
γονέων.

 Κατά την εφαρμογή του Μοντέλου, αξίζει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες
αρχές συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων:

Ροή πληροφοριών - ενημέρωση για την κατάσταση του παιδιού, την
πρόοδο προσαρμογής και τις δυσκολίες που τυχόν να
αντιμετωπίζει.
Συστηματική επαφή - τακτικές συναντήσεις μεταξύ των γονέων και
τους δάσκαλους της τάξης/ ειδικού δασκάλου/οικογενειακού
βοηθού. 

Ειλικρίνεια – ανοιχτή επικοινωνία και ειλικρίνεια στα πλαίσια
συνεργασίας κατά την υλοποίηση του Προτύπου και του Ατομικού
Σχεδίου Προσαρμογής Μαθητή.
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΉ  3 . 3

Μια υποστηρικτική συνομιλία είναι η βασική προϋπόθεση για μια ομαλή
επικοινωνία μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, που θα βασίζεται στην
ενσυναίσθηση, τον σεβασμό, την αποδοχή, την αυθεντικότητα, την περιέργεια
και την αναγνώριση των αναγκών και των προσδοκιών του μαθητή. Ο δάσκαλος
πρέπει να δίνει στο παιδί μια αίσθηση ασφάλειας και, σε κλίμα εμπιστοσύνης,
να τον βοηθά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν από την έναρξη
της εκπαίδευσης σε ένα νέο σχολείο, που περιγράφονται στο κεφάλαιο 1. Θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι όταν το παιδί μιλάει για προβλήματα και
δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι δυνατό για τον δάσκαλο να τους παρέχει
επαρκή υποστήριξη. Ωστόσο, για να μιλήσει ένα παιδί για τις ανησυχίες του,

πρέπει να νιώθει ασφάλεια με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για τη
δημιουργία μιας ασφαλούς ατμόσφαιρας.

Είναι σημαντικό η συνομιλία μεταξύ του διευθυντή, δασκάλου της τάξης,
διαπολιτισμικού βοηθού και του μαθητή που επιστρέφει στη χώρα καταγωγής
να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εγγυώνται το απόρρητο της συνομιλίας.
Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να μιλήσει για τις δυσκολίες του. Ως εκ τούτου,

πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να οικοδομηθεί ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και καλοσύνης.
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Θα πρέπει να εστιαστεί στο παιδί, αναβάλλοντας κάθε άλλη δραστηριότητα. Το παιδί πρέπει να
αισθάνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της
οπτικής επαφής, της κατάλληλης στάσης του σώματος (κλίψη προς το παιδί, χαμόγελο, φιλικές
χειρονομίες), αρθρώσεις: «Αχα, χμμ».

Θα πρέπει να γίνει χρήση γλώσσας που είναι κατανοητή από το παιδί - να ανταποκρίνεται στην
ηλικία του/της και να είναι σε επίπεδο που το παιδί κατανοεί τη μητρική του γλώσσα.

Το παιδί πρέπει να ενθαρρύνεται να μιλάει και ο δάσκαλος να ακούει με προσοχή. Ο δάσκαλος
πρέπει να ενθαρρύνει απαλά το παιδί να συνεχίσει να μιλάει (π.χ. "Αυτό που λες, είναι πολύ
σημαντικό") χρησιμοποιώντας πρόσθετες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και αποφεύγοντας ερωτήσεις
κλειστού τύπου όπου η πιθανή απάντηση είναι ναι ή όχι (π.χ. "Τι συνέβη στη συνέχεια;» «Πώς
αντέδρασες τότε;»).

Ο δάσκαλος πρέπει να παραφράσει ή να επαναδιατυπώσει τις δηλώσεις του παιδιού (π.χ. «Από
αυτό που είπες, το καταλαβαίνω...;» «Αν κατάλαβα καλά, εσύ...»).

Ο δάσκαλος θα πρέπει να προσπαθήσει να αντανακλά συναισθήματα περιγράφοντας τι νιώθει το
παιδί («Βλέπω ότι η κατάσταση που μου είπες ήταν πολύ αγχωτική· «Μπορώ να ακούσω τη λύπη
στη φωνή σου»).

Δηλώσεις που περιέχουν αξιολόγηση ή αποδοκιμασία θα πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. έκφραση
έκπληξης, σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του μαθητή, φράσεις που υποδηλώνουν αντιφάσεις στις
δηλώσεις του ερωτώμενου).

 Συνομιλία για την υποστήριξη του μαθητή: 

 Μια υποστηρικτική συζήτηση δεν χρειάζεται
πάντα να τελειώνει με συμβουλές από τον
δάσκαλο. Μερικές φορές και μόνο η συζήτηση
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί
φέρνει ανακούφιση. Στο τέλος της
συνέντευξης, είναι σημαντικό να εκτιμήσετε
και να επαινέσετε το παιδί που ανοίχτηκε και
μίλησε για την κατάστασή του. Στην
περίπτωση των μεγαλύτερων μαθητών (ή των
ντροπαλών μαθητών), μια καλή λύση θα
μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός
ερωτηματολογίου στο οποίο ο μαθητής θα
γράφει για τον εαυτό του/της, τους φόβους, τα
προβλήματα, τα επιτεύγματα, τα όνειρα και
τους στόχους του.
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ΠΑΚΈΤΟ  ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΜΑΤΟΣ  

 Το πακέτο καλωσορίσματος είναι ένα σύνολο από τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες για το σχολείο που παρέχονται στους γονείς γραπτώς κατά την
πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή (Βήμα 2).

Στοιχεία επικοινωνίας σχολείου (ακριβής διεύθυνση με χάρτη, τηλέφωνα γραφείου διευθυντών, δασκάλων της τάξης, στοιχεία του οικογενειακού
βοηθού, ειδικοί στο σχολείο - ψυχολόγος / παιδαγωγός / σύμβουλος σταδιοδρομίας).
Βασικές πληροφορίες για το σχολείο (χάρτης/διάγραμμα σχολικών κτιρίων, ιστορία του σχολείου, αριθμός μαθητών και δασκάλων, τα σημαντικότερα
πρόσφατα επιτεύγματα μαθητών, ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το σχολείο, ο σχολικός ύμνος κ.λπ.).

Ένας χάρτης που δείχνει πώς να φτάσετε στο σχολείο με τη διαδρομή των σχολικών λεωφορείων ή των αστικών συγκοινωνιών στάσεις κοντά στο
σχολείο.

Ημερολόγιο σχολικής χρονιάς με σημειωμένες εθνικές αργίες, ρεπό από το σχολείο (χειμερινές διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές), σημαντικές
σχολικές γιορτές κ.λπ.

Πληροφορίες για τον ενδυματολογικό κώδικα που ισχύει στο σχολείο (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με το ντύσιμο κατά τη
διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων).

Επιλεγμένες, πιο σημαντικές πληροφορίες από το Εσωτερικό Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητών (κλίμακα βαθμολόγησης και το νόημά της, κανόνες
αξιολόγησης των επιτευγμάτων των μαθητών, κανόνες για την έκδοση βαθμών μέσης και λήξης - απολυτήριο κ.λπ.).

Έντυπα που ισχύουν στο σχολείο, π.χ. δικαιολογημένες απουσίες, απαλλαγές από μαθήματα κ.λπ.

 Το πακέτο καλωσορίσματος πρέπει να περιέχει:

Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του σχολείου, το πακέτο μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες εκτός των προαναφερόμενων.

3 . 4
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3 . 5

 Το ερωτηματολόγιο ενός μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό του
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε στο
Βήμα 2 και το δεύτερο μέρος στο Βήμα 3 της εφαρμογής του Μοντέλου. Είναι σημαντικό ότι
το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται όταν υπάρχει μια ορισμένη σχέση μεταξύ του
προσωπικού του σχολείου και των γονέων, και τα δύο μέρη έχουν εμπιστοσύνη και είναι
πεπεισμένα ότι ενεργούν προς όφελος του παιδιού. Ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τους γονείς, ώστε οι γονείς να
μην αισθάνονται ότι έχει παραβιαστεί η ιδιωτική ζωή τους. Αξίζει επίσης να δείξουμε πώς οι
πληροφορίες που παρέχουν μπορεί να είναι χρήσιμες για το παιδί στη διαδικασία
προσαρμογής. 

 Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πεδία που πρέπει να συμπληρώσουν ο διευθυντής του
σχολείου, ο οικογενειακός βοηθός, οι ειδικοί του σχολείου (σχολική ψυχολόγος/παιδαγωγός)
κατά τη διάρκεια δύο συναντήσεων με τους γονείς του μαθητή. Ο σκοπός αυτού του
ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για τον μαθητή σε
ένα μόνο έγγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία προσαρμογής αυτού του
μαθητή. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος της τάξης του μαθητή, ο οικογενειακός βοηθός, ο
σχολικός ψυχολόγος/παιδαγωγός και όλοι οι υπόλοιποι δάσκαλοι του μαθητή να έχουν
πρόσβαση σε αυτό το Ερωτηματολόγιο. Η ιδέα είναι ότι οι μεμονωμένοι δάσκαλοι δεν
χρειάζεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες από τους γονείς, και έτσι οι γονείς δεν
χρειάζεται να επαναλαμβάνουν πληροφορίες για το παιδί τους ξανά και ξανά.

 Αρχικά, συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή και
τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων του (Βήμα 2 του
Μοντέλου). Η εισαγωγική ενότητα του Ερωτηματολογίου
περιλαμβάνει περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης και
τον λόγο της επιστροφής στην πατρίδα. Πληροφορίες σχετικά
με το εάν, για παράδειγμα, ένα παιδί ανατράφηκε σε διμελή ή
μονογονεϊκή οικογένεια, ποιος έχει τη νομική και φυσική
επιμέλεια του παιδιού, ποιος μπορεί να παραλάβει τον
μαθητή από το σχολείο, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ γονέων,

εάν η οικογένεια αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που
τους ανάγκασαν να επιστρέψουν, κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές
μπορεί να είναι σημαντικές στη διαδικασία προσαρμογής των
μαθητών και μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η
σχολική κοινότητα (δάσκαλοι, διευθυντές κτλ) αντιμετωπίζουν
το μαθητή. Η συζήτηση του διευθυντή με τους γονείς για τα
παραπάνω θέματα πρέπει να γίνει με μεγάλη διακριτικότητα
και ευγένεια, δεχόμενοι τα όρια των γονέων. Στην αρχή, αξίζει
να εξηγηθεί στους γονείς πώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν
να βοηθήσουν το παιδί τους στο σχολείο.
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 Το Μέρος Ι του Ερωτηματολογίου περιέχει μια περιγραφή της
εκπαιδευτικής διαδρομής του παιδιού μέχρι σήμερα στο σχολείο στο
εξωτερικό, των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων
και των ενδιαφερόντων του. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται
απευθείας από τους γονείς ή/και μπορεί να ληφθούν από έγγραφα από το
προηγούμενο σχολείο του παιδιού στο εξωτερικό, που προσκομίζονται από
τους γονείς. Στη συνάντηση των γονέων με τον διευθυντή, θα πρέπει να
αξιολογηθεί το επίπεδο των ικανοτήτων του παιδιού (μαθηματικές
δεξιότητες, λογική-αφηρημένη σκέψη, χωρική φαντασία, λεκτικές
δεξιότητες- ομιλία και γραφή στη μητρική γλώσσα, γλωσσικές δεξιότητες
-χρήση και εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικές ικανότητες, καλλιτεχνικές
ικανότητες, χειρωνακτικές δεξιότητες, κινητικότητα, διαπροσωπικές
δεξιότητες σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 είναι πολύ χαμηλό
και το 10, πολύ υψηλό επίπεδο ικανότητας. 

 Το Μέρος II του Ερωτηματολογίου περιγράφει τη λειτουργία του
μαθητή καθώς και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των γονέων και θα
πρέπει να συμπληρωθεί στο Βήμα 3 της εφαρμογής του Μοντέλου.

Πληροφορίες για τον μαθητή (αν υπάρχουν θέματα υγείας, δυνατά και
αδύναμα σημεία, κοινωνική λειτουργία, συναισθηματική περιγραφή,

πολιτισμικές συνήθειες και πρακτικές που είναι σημαντικές για την
κατανόηση της στάσης του παιδιού) θα πρέπει να συμπληρωθούν από
τους γονείς με βάση ερωτήσεις του εκπαιδευτικού παιδαγωγού, του
ψυχολόγου και του οικογενειακού βοηθού. Πληροφορίες για, για
παράδειγμα, διαβήτη ή επιληψία, αλλεργία σε διάφορα τρόφιμα κ.λπ. θα
βελτιώσουν την ασφάλεια του μαθητή στο σχολείο, ενώ η προηγούμενη
λειτουργία του παιδιού στην ομάδα συνομηλίκων και η ικανότητά του 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί στους γονείς τι
σημαίνει κάθε ικανότητα και θα πρέπει να τους
παρέχονται παραδείγματα της συμπεριφοράς του
παιδιού που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη
ικανότητα. Οι γονείς πρέπει να αξιολογούν κάθε
ικανότητα βάζοντας ένα αριθμό μεταξύ 1 και 10.

56
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096

να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα θα
είναι οι βασικές πληροφορίες για την ανάπτυξη
το Ατομικό Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή. Σε μια
περίληψη αυτού του τομέα, μπορεί να είναι
χρήσιμο για τον βοηθό και τους γονείς να
κάνουν μια λίστα με τους πιθανούς τρόπους του
που θα διευκολύνουν τον μαθητή για την
προσαρμογή τους στο σχολείο.



 Ο δεύτερος τομέας αυτού του μέρους του Ερωτηματολογίου αφορά τις
ανάγκες του μαθητή κατά τη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στο
σχολείο και τις προσδοκίες των γονέων από τη διεύθυνση του σχολείου, τον
δάσκαλο της τάξης, τον οικογενειακό βοηθό, τους δασκάλους και τους
ειδικούς του σχολείου (σχολικοί ψυχολόγοι / παιδαγωγοί ). Στους γονείς θα
πρέπει να παρουσιάζονται οι ευθύνες των μεμονωμένων σχολικών
υπαλλήλων και σε περίπτωση που οι γονείς δυσκολεύονται να εκφράσουν
τις προσδοκίες τους, μπορούν να δοθούν παραδείγματα ενεργειών που
μπορούν να κάνουν τα μέλη του προσωπικού του σχολείου για να
βοηθήσουν το παιδί τους. Στην περίπτωση των μεγαλύτερων παιδιών, ο
δάσκαλος μπορεί να τα ρωτήσει ποιες είναι οι προσδοκίες τους από το νέο
σχολείο (άρα θα πρέπει να προστεθεί ένα μέρος «Ανάγκες και προσδοκίες
του μαθητή» στο Ερωτηματολόγιο).

 Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχει χώρος για τις υπογραφές του
διευθυντή, του οικογενειακού βοηθού μετανάστη και των γονέων/γονέων.
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 Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού μέσω του Ερωτηματολογίου
ενός Μαθητή που Επιστρέφει στο Τοπικό του Εκπαιδευτικό Σύστημα, θα πρέπει να
αναπτυχθεί το Ατομικό Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή (ΑΣΠΜ) - Βήμα 5 και Βήμα
10 της εφαρμογής του Μοντέλου. Η προσαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και
να καλύπτει όλες τις κοινωνικές, πολιτιστικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές/
σχολικές πτυχές. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του Σχεδίου είναι: ο διευθυντής
του σχολείου, ο δάσκαλος της τάξης, ο οικογενειακός βοηθός, ο σχολικός
παιδαγωγός/ψυχολόγος (μέρος I - Βήμα 5) και, επιπλέον, στην περίπτωση του
μέρους II (Βήμα 10), εμπλέκονται και άλλοι δάσκαλοι της τάξης του μαθητή, οι
οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους γονείς του μαθητή.

 Η εισαγωγή στο Σχέδιο περιλαμβάνει τα δεδομένα του μαθητή, μια σύντομη
περιγραφή της προηγούμενης εκπαιδευτικής διαδρομής του μαθητή στο ξένο
σχολείο και τα αναμενόμενα εμπόδια, δυσκολίες, προβλήματα, κρίσιμα σημεία
που σχετίζονται με τη διαδικασία προσαρμογής του μαθητή σε ένα νέο σχολείο,

καθώς και τους τρόπους ελαχιστοποίησης και υπέρβασής τους. Είναι απαραίτητο
γιατί οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν την προηγούμενη εκπαιδευτική διαδρομή
(το εύρος του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών σε επιμέρους
μαθήματα) και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τυχόν δυσκολίες που ίσως
προκύψουν κατά τη διαδικασία προσαρμογή του μαθητή.

 Το Μέρος I του ΑΣΠΜ (που θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί στο Βήμα
5 της υλοποίησης του Μοντέλου) περιέχει πεδία για την εισαγωγή
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την προσαρμογή του μαθητή στις
κοινωνικές, συναισθηματικές και πολιτιστικές πτυχές και εμπλέκει τα
άτομα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή τους. Αυτές οι
δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
παιδιού και στις προσδοκίες των γονέων, καθώς και στις αναμενόμενες
δυσκολίες κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Αυτές οι δραστηριότητες
μπορεί να περιλαμβάνουν: προγραμματισμό τακτικών συναντήσεων
μεταξύ του μαθητή και του σχολικού ψυχολόγου/παιδαγωγού,

συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο  μεταξύ του δασκάλου της τάξης και
του παιδιού, παρατήρηση της λειτουργίας του παιδιού στην τάξη από
τον δάσκαλο της τάξης και τους ειδικούς δασκάλους , τη χρήση
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, π.χ. η μέθοδος επιλογής ομάδων
εργασίας από τον δάσκαλο (χωρίς να αφήνεται η απόφαση στους
μαθητές), την οργάνωση εργασιών στις οποίες ο μαθητής μπορεί να
πετύχει στην τάξη, την υποστήριξη του συμμαθητή-κηδεμόνα, κ.λπ.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες άλλων ιδρυμάτων, που
μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία προσαρμογής του μαθητή (π.χ.

ψυχολογικό και παιδαγωγικό συμβουλευτικό κέντρο).
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 Το Μέρος II του Σχεδίου (που θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί στο Βήμα 10

της εφαρμογής του Μοντέλου) περιέχει πεδία για την εισαγωγή δραστηριοτήτων
που διευκολύνουν την προσαρμογή του μαθητή στο ακαδημαϊκό/σχολικό πεδίο.

Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πιθανές διδακτικές
διαφορές μεταξύ του προηγούμενου σχολείου του μαθητή στο εξωτερικό και του
τρέχοντος, ή σε προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την υλοποίηση των
σχολικών απαιτήσεων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν:

πρόσθετη διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, παροχή πρόσθετης υποστήριξης σε
θέματα όπου έχουν διαγνωστεί διαφορές μεταξύ των δύο προγραμμάτων
σπουδών, τη συμμετοχή του παιδιού σε συλλόγους και ομάδες συμφερόντων,

εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ.

 Στο τέλος του Σχεδίου υπάρχει χώρος για τις υπογραφές του διευθυντή και των
γονέων/κηδεμόνων.  Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο θα
πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται από την ομάδα των
δασκάλων που διδάσκουν την τάξη του μαθητή και τον διευθυντή του σχολείου.
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Κεφάλαιο 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΌ  ΤΟΥΣ  ΔΑΣΚΆΛΟΥΣ  ΣΤΗΝ
ΤΆΞΗ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΙ  Ο  ΜΑΘΗΤΉΣ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

 Το κεφάλαιο περιέχει προτάσεις για τις δραστηριότητες των δασκάλων σε
διάφορα θέματα και έτοιμα σενάρια μαθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν
κατά την εργασία σε μια τάξη στην οποία συμμετέχει ένας μαθητής που
επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του. Όλα τα παρουσιαζόμενα σχέδια
μαθημάτων είναι διαθέσιμα στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πλήρως ή να παρέχουν έμπνευση για την ανάπτυξη άλλων
παρόμοιων δραστηριοτήτων. 

 Η καλή προετοιμασία του δασκάλου και της τάξης για την υλοποίηση
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη βοήθεια του επανατρισθέντα μαθητή
θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία προσαρμογής. Για να αισθάνονται
τα μέρη ικανοποιημένα με την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, πρέπει να
αισθάνονται ασφαλή.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  ΠΟΥ  ΑΥΞΆΝΟΥΝ  ΤΙΣ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΆ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΊΑ  ΜΕ  ΈΝΑΝ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  

4 . 1

Οι δάσκαλοι που εργάζονται με την τάξη που φιλοξενεί ένα παιδί που έχει επιστρέψει στη χώρα του θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την
εισαγωγή των μαθητών αυτών και να αναπτύσσουν συνεχώς τις ικανότητές τους μέσα από:

παρατήρηση της συμπεριφοράς της ομάδας στην οποία έχει
τοποθετηθεί ο νέος μαθητής κατά τη διάρκεια της εργασίας
στην τάξη.

διασφαλίζοντας ότι ο νέος μαθητής εμπλέκεται στην ομαδική
εργασία και δεν είναι απομονωμένος.
εμπλοκή του μαθητή σε έργα που προωθούν τη
συναισθηματική, κοινωνική και πολιτιστική προσαρμογή.

εστίαση στη διαδικασία εκμάθησης προφορικής γλώσσας.
ανταπόκριση (σε τακτική βάση) σε περίπτωση που
παρατηρηθεί δυσμενή συμπεριφορά στην τάξη.

συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας αξιολόγησης ΑΣΠΜ.

συμβουλές από δασκάλους που έχουν ήδη εμπειρία εργασίας με μαθητή που
επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του
χρήση υλικού που διατίθεται σε ιστότοπους αφιερωμένο στην εργασία με μαθητές
που επιστρέφουν στο τοπικό τους εκπαιδευτικό σύστημα.

ζητώντας από τον διευθυντή να αγοράσει συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να κατανοηθούν οι οδηγίες (εάν ο
μαθητής δεν έχει τέτοια συσκευή).

καθιέρωση συνεργασίας με την οικογένεια του μαθητή.

συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ανταλλαγή εμπειριών.

διατήρηση επαφής με τον συμμαθητή-κηδεμόνα και τον οικογενειακό βοηθό.

διασφάλιση ότι ο συμμαθητής-κηδεμόνας συμμετέχει ενεργά και είναι πρόθυμος
να βοηθήσει.
χρήση, εάν χρειάζεται, της υποστήριξης του σχολικού ψυχολόγου και παιδαγωγού.

προσοχή στο εάν ο μαθητής που επιστρέφει στο τοπικό του εκπαιδευτικό
σύστημα έχει γίνει ευπρόσδεκτος από την τάξη.
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Ο δάσκαλος της τάξης με τον οποίο ο μαθητής έχει την αρχική επαφή με την
επιστροφή του  τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο
χρόνος που πέρασε στο εξωτερικό συνδέθηκε με πολλές εκπαιδευτικές,
επικοινωνιακές και πολιτιστικές εμπειρίες. Η αλλαγή που συμβαίνει κατά την
έναρξη της εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής του μαθητή είναι μια απαιτητική
κατάσταση που απαιτεί εκ νέου προσαρμογή. Επομένως, είναι σημαντικό οι
δάσκαλοι να κατανοήσουν τις νέες συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο
μαθητής, τους φόβους και τις ανάγκες του.    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΔΑΣΚΆΛΩΝ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΠΑΡΈΧΟΥΝ
ΣΤΟΝ  ΜΑΘΗΤΉ  ΈΝΑ  ΑΊΣΘΗΜΑ  ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ  

4 . 2

γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας από την οποία προέρχεται
ο μαθητής.
εξασφάλιση ευγενικής και φιλικής στάσης απέναντι στο νέο μαθητή.

αποβολή οποιουδήποτε αρνητικού συναισθήματος και άγχους στο ότι ο νέος
μαθητής θα δημιουργήσει πιθανά προβλήματα.

γνωριμία με το Ερωτηματολόγιο ενός μαθητή που επιστρέφει από το
εξωτερικό στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα και το Ατομικό Σχέδιο
Προσαρμογής ενός Μαθητή (ΑΣΠΜ).

προετοιμασία της τάξης για φιλική υποδοχή του μαθητή και ανάπτυξη
θετικής στάσης στην τάξη.

προετοιμασία του συμμαθητή-κηδεμόνα για το έργο του, πρώτα απ' όλα, για
να μπορεί να παρέχει άμεσα υποστήριξη στον νέο μαθητή.

 Μια πολύ σημαντική πτυχή της διαδικασίας προσαρμογής του μαθητή είναι να
του παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας στο νέο σχολικό περιβάλλον. Οι
δραστηριότητες των δασκάλων σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να ξεκινούν ακόμη
και πριν την εισαγωγή του μαθητή στη νέα του τάξη.

Πριν ο καινούργιος μαθητής ενταχθεί στην τάξη ο υπεύθυνος δάσκαλος θα
πρέπει να κάνει:
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συστήσει τον εαυτό του και να ζητήσει από τον μαθητή να
συστηθεί.
 προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο θέλει να αναφέρεται ο
μαθητής (ίσως υποκοριστικό του ονόματός του).

ενημέρωση του μαθητή πώς να ζητήσει άδεια να πάει στην
τουαλέτα, να δώσει σήμα σε προβλήματα υγείας και να αναφέρει
άλλες ανάγκες.
προτείνει τη χρήση συσκευών με πρόσβαση σε διαδικτυακό
μεταφραστή, επίσης κατά τη διάρκεια γραπτών δοκιμών.

φροντίσει ο μαθητής να έχει τα απαραίτητα εγχειρίδια και
προμήθειες.
μείωση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων ειδικότερα κατά την
περίοδο προσαρμογής  νέο σχολείο.

κατά την αρχική περίοδο, να γίνει εστίαση στην εργασία του
μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και στην ποιότητα της
εργασίας στο σπίτι.
αποφυγή (κατά την αρχική περίοδο) αξιολόγησης μέσω κουίζ ή
άλλων δοκιμίων. 

Μετά την άφιξη του καινούργιου μαθητή στην τάξη θα πρέπει να:
αποφυγή γλωσσικής διόρθωσης των προτάσεων του παιδιού
επαναλαμβάνοντας τα σωστά χωρίς να υπογραμμίζονται τα
τυχόν λάθη.

εισαγωγή γλωσσικών παιχνιδιών που απασχολούν όλους τους
μαθητές στην τάξη. (Μπορεί να βοηθήσει τον νέο μαθητή να
μάθει την προφορική γλώσσα).

χρήση απλών εντολών και προσαρμογή απαιτήσεων στο
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στο ξένο σχολείο. 

αναφορά στη γνώση που συγκεντρώθηκε ή στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής στο
εξωτερικό.

προσοχή στο εάν ο μαθητής είναι ντυμένος κατάλληλα για τις
περιστάσεις και σύμφωνα με τον κώδικα ενδυμασίας του
σχολείου.

δείξει το μέρος όπου ο μαθητής μπορεί να λάβει ιατρική βοήθεια.

μη εστίαση της προσοχής εντελώς στον νεοφερμένο μαθητή –

υπάρχουν και άλλοι μαθητές που χρειάζονται προσοχή και
υποστήριξη.
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ΟΙ  ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  ΜΕ  ΒΆΣΗ  ΤΑ
ΣΕΝΆΡΙΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΌΔΟΥ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ  

 

4 . 3

 Ετοιμαζόμαστε για την άφιξή σας (Σενάριο Νο. 1)

 Γνωρίστε με, γνωρίστε μας (Σενάριο Νο. 2)

 Γνωρίστε το σχολείο μας (Σενάριο αρ. 3)

  Τα ταλέντα μας - πόσο μοιάζουμε; (Σενάριο Νο. 4)

Όλα τα παρουσιαζόμενα σενάρια μαθημάτων στην τάξη που
φιλοξενούν έναν μαθητή που επιστρέφει στη χώρα καταγωγής θα
πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια διδακτικών περιόδων. Είναι
απαραίτητο να προσαρμόζεται ο χρόνος, οι μορφές, τα καθήκοντα
και οι μέθοδοι εργασίας ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες
των μαθητών. Τα σενάρια μαθημάτων θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως προτάσεις που μπορούν να τροποποιηθούν
μετά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον μαθητή που
επιστρέφει στην πατρίδα του (ψυχοσωματική κατάσταση του
παιδιού, λόγοι μετανάστευσης κ.λπ.). Τα σενάρια θα πρέπει επίσης να
προσαρμοστούν σε όλη την τάξη.

Τα ακόλουθα θέματα των εντύπων περιόδου προτείνονται στο
Μοντέλο:

1.

2.

3.

4.

 Το θέμα του μαθήματος: «Ετοιμαζόμαστε για την άφιξή σας» (Σενάριο Νο. 1) θα
πρέπει να συζητηθεί πριν ο πρώτος νέος μαθητής μπει στην τάξη. Εάν οι
περισσότεροι νέοι μαθητές έρθουν αργότερα στην τάξη, δεν είναι απαραίτητο να
επαναληφθεί ολόκληρη η σειρά των σεναρίων που παρουσιάζονται. Σημαντικό
είναι να γίνεται πάντα ενημέρωση και να προετοιμασία της τάξη για την άφιξη
του επόμενου νέου μαθητή. Σε μια τέτοια περίπτωση, προτείνεται η επανάληψη
επιλεγμένων στοιχείων του μαθήματος «Γνώρισε με, γνώρισέ μας» (Σενάριο Νο.

2).

Μετά το μάθημα «Προετοιμαζόμαστε για την άφιξή σας», θα πρέπει να διεξαχθεί
το επόμενο μάθημα ένταξης (Σενάρια Νο. 2, 3, 4) αφού θα επιτρέψουν στο  νέο
μαθητή να βρει το δρόμο του στη νέα τάξη. Αυτά τα μαθήματα θα κάνουν τον
μαθητή που επιστρέφει στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα να νιώσει
καλύτερα στη νέα του τάξη, θα διευκολύνει την κατάρριψη των εμποδίων στις
επαφές με τους συμμαθητές και θα νιώσει αποδεκτός. 
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Εισαγωγή (στόχος μαθήματος, θέμα, τρόποι υλοποίησής του)

Δραστηριότητες (χρησιμοποιώντας ενεργές μεθόδους, συμμετοχή
κάθε μαθητή, εργασία γύρω από το θέμα του μαθήματος,
διέγερση προβληματισμού και εξαγωγή συμπερασμάτων).

Περίληψη (είναι η γραμμή διάτρησης του μαθήματος, μια
ευκαιρία για να διατυπωθούν τα συναισθήματα, οι εντυπώσεις) -
επιτρέπει τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που
ευνοεί την προσαρμογή του μαθητή που επιστρέφει στο τοπικό
του εκπαιδευτικό σύστημα.

Κάθε σενάριο είναι δομημένο γύρω από στόχους, μεθόδους και
μορφές εργασίας και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα στηρίγματα και
βοηθήματα. Κάθε μάθημα χωρίζεται σε τρία στάδια:

εξοικείωση των μαθητών με τη χώρα από την οποία προέρχεται ο
νέος μαθητής.
προετοιμασία της τάξης για να καλωσορίσει τον νέο συμμαθητή.

δοθεί προσοχή στην πολιτιστική πολυμορφία.

ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους μαθητές.
σύσταση του νέο μαθητή στους συμμαθητές του και επεξήγηση
των κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη.

γνωριμία μεταξύ των συμμαθητών και ενσωμάτωση των
επαναπατρισθέντων μαθητών.

εξοικείωση του μαθητή που επιστρέφει από άλλη χώρα με την
ιστορία, τα έθιμα, τους κανόνες και την οργάνωση της εργασίας
στο νέο σχολείο.

παρουσίαση του ημερολογίου του σχολικού έτους (αργίες,
χειμερινές διακοπές, άλλες ημέρες άδειας) που υποδεικνύει
διαφορές μεταξύ της χώρας από την οποία επέστρεψε ο μαθητής
και της χώρας καταγωγής.
ανάπτυξη της ικανότητας να μιλάει κανείς για τον εαυτό του
(αυτοπαρουσίαση).

να μάθει για τα κοινά ενδιαφέροντα και να αναπτύξει την
ικανότητα να παρουσιάζει τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι του.

Οι κύριοι στόχοι των μαθημάτων που διεξάγονται σύμφωνα με
το Μοντέλο είναι:

Ανάλογα με την ηλικία και τις
δυνατότητες της ομάδας, τα μαθήματα
προγραμματίζονται από 45 έως 90

λεπτά για ομάδες ηλικίας 6 έως 15 ετών
με οδηγίες για την εργασία με
μικρότερους μαθητές.
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εργασία με όλη την τάξη.

εργασία σε ομάδες/ζευγάρια (ομοιόμορφη και ποικίλη).

ατομική εργασία.

διάλεξη (παρουσίαση).

συνομιλία.

 καταιγισμός ιδεών.

συζήτηση/καθοδηγούμενη συζήτηση.

στοιχεία μιας εικονογραφημένης διάλεξης ή μιας
παρουσίασης πολυμέσων.

μαθήματα στο περιφερειακό πλαίσιο  - εάν το σχολείο
διαθέτει.
Παιχνίδι ενσωμάτωσης "ιστός αράχνης".
διδακτικό παιχνίδι (λήψης αποφάσεων).

Παιχνίδι ενσωμάτωσης «The wall».

Προτεινόμενες μορφές εργασίας: 

Προτεινόμενες μέθοδοι εργασίας:

διαδραστικός πίνακας/προβολέας πολυμέσων.

παρουσίαση χειρονομιών χαιρετισμού και ευγενικών φράσεων σε διάφορες
γλώσσες.
ένας χάρτης, μια ταινία που παρουσιάζει την προηγούμενη χώρα διαμονής
του μαθητή.

φύλλα χαρτιού και μαρκαδόροι, μαρκαδόροι, κραγιόνια.

λεξικά με φωνητική σημειογραφία, συσκευή με δυνατότητα χρήσης
μεταφραστή (Διαδίκτυο).

χρωματιστές αυτοκόλλητες κάρτες.
βίντεο "Από τη ζωή της τάξης μας"
μια μπάλα από κορδόνι.
flip-chart.

 ένα βίντεο που παρουσιάζει σχολεία σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

παρουσίαση "Ποιος εργάζεται στο σχολείο μας";
καταστατικό του σχολείου, σχολικοί κανονισμοί, πχ στην καντίνα, το
γυμναστήριο, κτλ. 

προαιρετικά - παρουσίαση της ιστορίας του σχολείου.

εκθέματα στο περιφερειακό επιμελητήριο. 

σκηνικά που δείχνουν τυχόν ενδιαφέροντα που έχει ο νέος μαθητής, π.χ.

μπάλα, λουλούδι, μουσικό όργανο, πινέλο
φωτογραφία ενός διάσημου χαρακτήρα.

Απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα για την υλοποίηση των
σχεδιαζόμενων σεναρίων:
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ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΓΊΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΌ  ΔΑΣΚΆΛΟΥΣ  ΆΛΛΩΝ
ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ  ΩΣ  ΜΈΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΜΑΘΗΤΉ  

 

4 . 4

Παρατήρηση της λειτουργίας του μαθητή στις γνωστικές, κοινωνικές και
συναισθηματικές πτυχές καθώς και αντίδραση στις αντιληπτές δυσκολίες του
μαθητή με επαρκή τρόπο. Η βασική πτυχή θα είναι η συναισθηματική
κατάσταση του μαθητή – όλα τα επόμενα βήματα στη σωστή προσαρμογή
του μαθητή εξαρτώνται από τη συναισθηματική του ευεξία.

εμπλοκή του μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στις ομαδικές
εργασίες έτσι ώστε να μπορεί να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε αυτή.

αναφορά στις γνώσεις του μαθητή σχετικά με θέματα που συζητούνται στην
τάξη και ελευθερία έκφρασης της άποψή του στο μέτρο του δυνατού.

ανάθεση στον επαναπατρισθέντα μαθητή λειτουργιών που εκτελούνται από
άλλους μαθητές του σχολείου, π.χ. η λειτουργία του νομάρχη. 

Σχεδιασμός της θεματολογίας των εξωσχολικών έργων έτσι ώστε να δίνουν
στον μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό την ευκαιρία να επιδείξει τις
ικανότητες και τις δεξιότητές του.

 Αξίζει τον κόπο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην τάξη που φιλοξενεί
τον νέο μαθητή να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
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4ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΏΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΏΝ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ

ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ  ΣΎΣΤΗΜΑ  
 

4 . 5

 Παρακάτω, υπάρχουν περιγραφές της
διαδικασίας προσαρμογής δύο μαθητών
που επέστρεψαν στο τοπικό τους
εκπαιδευτικό σύστημα. Η κατάσταση που
φαίνεται μέσα από τα μάτια του μαθητή
μπορεί να εμπνεύσει τους δασκάλους να
αναζητήσουν τις κατάλληλες λύσεις. Εδώ
είναι οι σκέψεις των δύο μαθητών (η
αρχική ορθογραφία έχει διατηρηθεί)
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 Μπήκα στην έκτη τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η νέα μου τάξη
και το σχολείο ήταν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τις πρώτες μέρες δεν
γνώριζα προσωπικά τους συμμαθητές μου, αλλά μέσω του υπολογιστή.

 

Για έξι χρόνια πήγαινα σχολείο στο εξωτερικό, δεν ήξερα τι γινόταν στο πολωνικό
σχολείο. Φύγαμε από την Αγγλία κατά τη διάρκεια του lockdown και
στεναχωριόμουν που άφησα πίσω τους φίλους μου από το σχολείο. Δεν
μπορούσα να πω αντίο σε όλους τους φίλους μου, καθώς τα σχολεία ήταν
κλειστά. Δεν αποχαιρέτησα τον δάσκαλο της τάξης και τους συμμαθητές μου.

Μίλησα με τους γονείς μου για το πολωνικό σχολείο, για τις εμπειρίες τους από
τα σχολικά τους χρόνια. Φοβόμουν ότι θα υπήρχαν πολλές εργασίες για το σπίτι.
Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο σχολείο, η δασκάλα της τάξης μου έδειξε το
σχολείο, την τάξη και τα αποδυτήρια. Δεν υπήρχαν μαθητές στο σχολείο, ήταν
άδειο. Αμέσως άρχισα να συγκρίνω τα δύο σχολεία, μου έλειψαν οι αυτόματες
μηχανές που είχαν γλυκά και σνακ. Ήλπιζα ότι τα πράγματα θα ήταν παρόμοια,

όπως στο αγγλικό σχολείο

P I O T R ,  1 3  ΕΤΏΝ :  
Να γράφω στους συμμαθητές μου (στο Διαδίκτυο), κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
(πάντα κάποιος μου απαντούσε).
Όταν ο δάσκαλος έγραφε στον πίνακα, μου ήταν  πιο εύκολο να τα γράφω κάτω.

Η γνωριμία με τους συμμαθητές μου πριν έρθω στο καινούργιο σχολείο- μέσω
υπολογιστή.

Η  βοήθεια που πήρα από τους συμμαθητές για να μου γνωρίσουν την περιοχή, ήταν και
μια καλή ευκαιρία να γνωριστούμε και να περάσουμε χρόνο μαζί μετά το σχολείο. 

Οι περεταίρω εξηγήσεις συμμαθητών και του δασκάλου όταν δεν ήξερα κάτι.

Ήταν δύσκολο για μένα να γράφω στα πολωνικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, έγραφα
αργά, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τις σημειώσεις όταν ο δάσκαλος μιλούσε πολύ.

Ήταν δύσκολο και χρονοβόρο να κάνω την εργασία που είχαμε για το σπίτι (όλοι πρέπει να
την κάνουν, δεν είναι εθελοντική).

Υπήρχε λιγότερη πειραματική εργασία στην τάξη, για παράδειγμα στο μάθημα της χημεία,

γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη μάθηση

·Μιλήστε με ανθρώπους, αναζητήστε και ρωτήστε για βοήθεια, συνομιλήστε με τους ανθρώπους
που θα έρχεστε σε καθημερινή επαφή (δασκάλους, συμμαθητές,κτλ) θα βοηθήσει να γνωριστείτε
καλύτερα και να αναπτύξετε μια ιδιότητα. 

Τι με βοήθησε να προσαρμοστώ:

Τι έκανε την προσαρμογή δύσκολη:

Οι συμβουλές και οι προτάσεις μου για άτομα που επιστρέφουν στην πατρίδα:
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Η τάξη ήταν διασκεδαστική και θερμή και με θυμήθηκαν από όταν πηγαίναμε στο
νηπιαγωγείο, δεν ένιωθα μοναξιά, άρεσαν σε όλους.
Παρακολούθησα εξωσχολικές δραστηριότητες.
Έγραφα γρήγορα και διάβαζα καλά.

Φέτος άλλαξα σχολείο ξανά (πήγα σε άλλο πολωνικό σχολείο), νιώθω καλά στην τάξη μου.

Η τάξη με δέχτηκε καλά, έχω φίλους.
Οι δάσκαλοι μου εξηγούν καλά, έχουν αίσθηση του χιούμορ.

Μου αρέσει να κάθομαι κοντά στην δασκάλα μου, είναι πιο εύκολο για μένα να
συγκεντρωθώ και να ζητήσω βοήθεια.

Όταν πας για πρώτη φορά στο σχολείο, φοβάσαι λίγο. Την επόμενη φορά που άλλαξα
σχολείο, δεν φοβόμουν πια.

Παρατήρησα ένα μοτίβο που είναι το ίδιο σε κάθε τάξη - υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι και
ταραχοποιοί, 2-3 άτακτοι, ένας ξένος, υπάρχουν αυτοί που μιλάνε πίσω, υπάρχει ένας
ξένος μπροστά τον οποίο η κυρία δασκάλα βοηθάει στο μάθημα. Αυτός ο διαχωρισμός
των παιδιών, μου ήταν δύσκολο να τν επεξεργαστώ. 

Δεν μου αρέσει η διαδρομή με εμπόδια στα μαθήματα της γυμναστικής, δεν είμαι πολύ
γρήγορος στους αγώνες.

Τι με βοήθησε να προσαρμοστώ:

Τι ήταν δύσκολο;:

Φοιτούσα σε νηπιαγωγείο στην Πολωνία. Λίγο καιρό
αργότερα, φύγαμε με τους γονείς μου και πήγαμε στη
Γερμανία. Φοίτησα στο γερμανικό σχολείο εκεί για δύο
χρόνια, και όταν επέστρεψα ξεκίνησα τη φοίτηση μου
στην Δευτέρα τάξη σε πολωνικό σχολείο. Οι γονείς μου
ήξεραν λίγα γερμανικά και με βοήθησαν να μάθω. Στο
σπίτι, μάθαινα  πολωνικά και μαθηματικά με τη μητέρα
μου. Επέστρεψα στην ίδια τάξη στην οποία ήμουν στο
νηπιαγωγείο.

M I K O Ł A J ,  1 0  ΕΤΏΝ :  
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Συμπέρασμα 

 Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το δικαίωμα των πολιτών της και των μελών των
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα
στην επικράτεια της ΕΕ αποτελεί μεγάλο επίτευγμα των
ευρωπαϊκών χωρών και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση για τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα . Η μετανάστευση των ενηλίκων, π.χ. σε
αναζήτηση εργασίας, συνδέεται άμεσα με τον εκτοπισμό
παιδιών σχολικής ηλικίας. Για τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, η
πρόκληση δεν είναι μόνο να δεχτούν ένα παιδί από άλλη χώρα
(διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας), αλλά και να δεχτούν
ένα παιδί που επιστρέφει στην πατρίδα του, το οποίο
προηγουμένως φοίτησε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή μεγάλωσε
εκεί.

 Το μοντέλο εργασίας με έναν μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό
στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναπτυχθεί για να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των γονέων και, κυρίως,
των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή του Μοντέλου στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα παρέχει μια ευκαιρία για αποτελεσματική προσαρμογή ενός
μαθητή και ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται
με την αλλαγή της χώρας διαμονής και του σχολικού του περιβάλλοντος.
Πρακτικές συμβουλές και συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να
ληφθούν από τους φορείς υλοποίησης του μοντέλου (γονείς, διευθυντές,
δάσκαλοι τάξης, εκπαιδευτικοί θεμάτων, οικογενειακός βοηθός, σχολικοί
ειδικοί) και τα αναπτυγμένα εργαλεία είναι εκεί προς όφελος του μαθητή
που παλεύει με πολλές προκλήσεις στο το νέο σχολείο. Ευχή είναι η
διαδικασία προσαρμογής να τελειώνει πάντα με επιτυχία.
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