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Εισαγωγή
 

Το ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΌ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ
ΧΩΡΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ) είναι ένα εκπαιδευτικό
μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς που διευκολύνει τη δύσκολη εμπειρία της
διαδικασίας προσαρμογής της μετανάστευσης παιδιών (6-14 ετών),

υποστηρίζει τις σχολικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους
μαθητές και μετριάζει τον κίνδυνο σχολικής αποτυχίας και εγκατάλειψης.

Περιέχει μια περιγραφή των βημάτων εργασίας με έναν αλλοδαπό μαθητή
που προέρχεται από άλλη χώρα (πολιτισμό) σε ένα νέο εκπαιδευτικό
σύστημα. Καλύπτει όλα τα στάδια από τη λήψη της απόφασης για
μετακόμιση στο εξωτερικό μέχρι τους πρώτους μήνες της μετάβασης σε
ένα νέο σχολείο, καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Εκτός
από αυτό, τονίζει πολύ τη διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας
και της μάθησης και τις ομαδικές και ατομικές διαδικασίες στην τάξη. Οι
αποδέκτες του μοντέλου είναι διευθυντές, σχολικό προσωπικό, δάσκαλοι,
καθηγητές, ψυχολόγοι.

Το Μοντέλο Εργασίας με Αλλοδαπό Μαθητή θα μπορεί να αναπαραχθεί για να
διασφαλίσει μελλοντική χρηστικότητα σε διαφορετικά σχολικά συστήματα,

κοινότητες και χώρες που δυσκολεύονται με τη διαφορετικότητα στο
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
που θα έπρεπε ιδανικά να προσέχουν στη διαδικασία προσαρμογής ενός
νέου, αλλοδαπού μαθητή. Ωστόσο, εάν ορισμένα από τα στάδια δε μπορούν να
εφαρμοστούν στις προτεινόμενες ακολουθίες ή ορισμένους από τους ρόλους
και τις δραστηριότητες που εκτελούνται, θα πρέπει να εξατομικευτούν και να
προσαρμοστούν μεμονωμένα σε κάθε σχολική πραγματικότητα.
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κεφάλαιο 1

ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ  ΕΝΌΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΎ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ

Όταν ορίζουμε τα χαρακτηριστικά ενός αλλοδαπού μαθητή, είναι εύκολο
να μπούμε στον πειρασμό να συντάξουμε μια λίστα με κοινά επίθετα που
να περιλαμβάνουν το προφίλ αυτών των μαθητών. Και ένας τέτοιος
κατάλογος θα μπορούσε να καταρτιστεί αλλά θα ήταν αναποτελεσματικός
για τους σκοπούς αυτού του έργου. Δεν αρκεί να απαριθμήσουμε τους
κοινούς παράγοντες. Πρώτον, οι ιδιοσυγκρασίες κάθε παιδιού εμποδίζουν
ή, τουλάχιστον, δυσκολεύουν πολύ την εξαγωγή χαρακτηριστικών που
καθορίζουν ολόκληρη την ομάδα με τον ίδιο τρόπο. Εάν προστεθούν οι
πολιτισμικές διαφορές, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τη γλώσσα και την
επικοινωνία, είναι πρακτικά αδύνατο να δημιουργηθεί ένα κοινό προφίλ.

Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα θα προσεγγιστεί από διαφορετικές οπτικές
γωνίες, προσπαθώντας να ρίξει φως από διαφορετικές οπτικές γωνίες για
να γίνει η αντίληψη του πώς είναι οι μαθητές όσο το δυνατόν πιο
αντικειμενική και πρακτική.

Θα ξεκινήσει με μια επισκόπηση της
μεταναστευτικής κατάστασης στην Ευρώπη και
του πλαισίου στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά,

παρέχοντας ορισμένα στατιστικά δεδομένα που
θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι περιλαμβάνει
το φαινόμενο. Ο αντίκτυπος της αλλαγής του
σχολείου στη ζωή των παιδιών και ο αντίκτυπος
της αλλαγής σχολείου και χώρας θα αναλυθούν
στη συνέχεια από τρεις εγγενώς σχετικές
διαστάσεις: τη ψυχολογική, την κοινωνιολογική
και την παιδαγωγική πτυχή.

Τέλος, θα αντιμετωπιστούν οι πολιτιστικοί παράγοντες προετοιμασίας
που επηρεάζουν αναπόφευκτα τη διαδικασία προσαρμογής των μαθητών
και θα αντιμετωπιστούν τα κύρια προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν
την ανάπτυξη (ιδιαίτερα γλωσσικά) και την ένταξη στο νέο σχολείο.
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΊ  ΜΑΘΗΤΈΣ  ΠΟΥ  ΈΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ
ΧΏΡΑ  -  ΤΟ  ΜΈΓΕΘΟΣ  ΤΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ

 

1 . 1

Το διεθνές δίκαιο ορίζει το παιδί ως άνθρωπο κάτω
των 18 ετών. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν, στην
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε
ειδική φροντίδα και βοήθεια. Συγκεκριμένα,

αναφέρει ότι: «Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν
παιδιά, είτε αναλαμβάνονται από δημόσια είτε από
ιδιωτικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, δικαστήρια,

διοικητικές αρχές ή νομοθετικά όργανα, λαμβάνεται
υπόψη πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

(Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Άρθ.3).

Περίπου 23 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ
είναι πολίτες τρίτων χωρών, που ισοδυναμεί
με το 5,1% του συνολικού πληθυσμού. Μόνο
το 2019, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι
εγκαταστάθηκαν στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ
και 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι
μετανάστευσαν από την ΕΕ σε χώρα εκτός ΕΕ
- βλ. Σχήμα 1. Επιπλέον, 1,4 εκατομμύρια
άνθρωποι που διέμεναν προηγουμένως σε
Κράτος Μέλος της ΕΕ μετανάστευσαν σε άλλο
Κράτος Μέλος (Eurostat, 2021).
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Σχήμα 1

Μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ και απόδημοι σε χώρες εκτός ΕΕ, ΕΕ, 

2013-2019.

Πηγή: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

Ο συνολικός αριθμός παιδιών μεταναστών (κάτω των 18 ετών) στην ΕΕ μπορεί να
εκτιμηθεί σε 6,9 εκατομμύρια το 2018. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει περίπου 2,6

εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλο Κράτος Μέλος και περίπου 

4,3 εκατομμύρια υπηκόους
άλλων χωρών. Σε σχέση με τον
συνολικό πληθυσμό της ίδιας
ηλικιακής ομάδας, τα 6,9

εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν
περίπου το 7% (Eurostat, 2019).

Αυτά τα στοιχεία
παρουσιάζονται στη
δημογραφική πυραμίδα, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2

Ηλικιακή δομή του εθνικού και μη εθνικού
πληθυσμού, ΕΕ, 1 Ιανουαρίου 2020  

Πηγή: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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Για τους πληθυσμούς μεταναστών, συγκρίσιμα δεδομένα φαίνεται να είναι
διαθέσιμα μόνο για όλα τα Κράτη Μέλη από το 2014. Η κατανομή ανάλογα με
την εθνικότητα είναι διαθέσιμη για 21 Κράτη Μέλη, αλλά λείπουν δεδομένα
για την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πολωνία
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα στοιχεία που λείπουν αντιπροσωπεύουν
περίπου το 30% των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ και περίπου το 40% της
μετανάστευσης εντός της ΕΕ. Παρά τα στοιχεία που λείπουν, υπάρχει σαφής
τάση όσον αφορά την εθνικότητα των μεταναστών. Μεταξύ των χωρών εκτός
ΕΕ, η Συρία και το Μαρόκο βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών
προέλευσης, με μερίδιο περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου. Η Ρουμανία
και η Πολωνία καταλαμβάνουν την ίδια θέση όσον αφορά τη μετανάστευση
εντός της ΕΕ.

Στην Ιταλία, περίπου το 38% όλων των ατόμων ηλικίας 0-19 ετών
προέρχονται από τρεις χώρες: την Αλβανία (14,5%), το Μαρόκο (13,9%) και
την Κίνα (10,1%). Υπάρχει επίσης μεγάλη ομάδα από τις Φιλιππίνες (4,5%). Σε
αντίθεση με τη γενική αντίληψη, το ποσοστό των υπηκόων τρίτων χωρών
μειώθηκε ελαφρά από 8% το 2014 σε 7,7% το 2017. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό
εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019)

Όσον αφορά την Ισπανία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η
μεγαλύτερη ομάδα είναι από το Μαρόκο (40,6%), καθώς είναι γειτονική
χώρα. Η δεύτερη μεγαλύτερη εθνικότητα είναι η Κινεζική (9,4%). Από την
Κεντρική και Νότια Αμερική, ο όγκος ανέρχεται στο 25%, με επικεφαλής
την Κολομβία (3,6%) και τον Ισημερινό (3,2%).

Στην Πολωνία, υπάρχουν όλο και περισσότεροι αλλοδαποί μαθητές στα
σχολεία. Ο αριθμός τέτοιων μαθητών αυξήθηκε από 9610 (το 2009) σε
51363 (το 2019). Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την
Ουκρανία (74,8%). Οι υπόλοιπες εθνικότητες είναι οι εξής: Λευκορώσοι,
Ρώσοι, Βιετναμέζοι και Αρμένιοι (Supreme Audit Office, 2020).

Αν και η άφιξη μεταναστών ορισμένων εθνικοτήτων θα μπορούσε να
εξηγηθεί από μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες προέλευσης ή από την
κοινή γλώσσα, αυτό δεν συνεπάγεται εύκολη ψυχοκοινωνική ένταξη στη
νέα χώρα. Για παράδειγμα, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η
Γερμανία δέχθηκαν την περίοδο 2015-2016 έναν τεράστιο αριθμό παιδιών
σε σύγκριση με τους δικούς τους υπηκόους της ίδιας ηλικιακής ομάδας,
γεγονός που δημιούργησε μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την υποδοχή
και την ένταξη.

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



Όπως προαναφέρθηκε, η Συρία
συγκαταλέγεται στις κύριες καταγωγές
υπηκόων από περιοχές εκτός ΕΕ, ενώ η
Ρουμανία και η Πολωνία συγκαταλέγονται
στις κύριες προελεύσεις της μετανάστευσης
εντός της ΕΕ. Χώρες καταγωγής όπως η
Γκάμπια, το Αφγανιστάν, η Ερυθραία, η
Σομαλία, το Ιράκ, η Γουινέα, η Λιβύη, το Μάλι,
η Σενεγάλη ή τα Βαλκάνια χάνουν μεγάλα
ποσοστά νέων μέσω της μετανάστευσης στην
Ευρώπη. Επιπλέον, το ποσοστό των
ασυνόδευτων παιδιών (κυρίως αγοριών) από
ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι
εξαιρετικά υψηλό. Το 2020, 13,600 αιτούντες
άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρήθηκαν
ασυνόδευτοι ανήλικοι, σημειώνοντας μείωση
κατά 4% σε σύγκριση με το 2019 (Eurostat,

2021).

Η μετανάστευση επηρεάζει την αναπτυξιακή
πρόοδο των παιδιών και μπορεί να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην ταυτότητα τους
όταν ενηλικιωθούν. Επιπλέον, εάν είναι μακριά
από το σπίτι, ταξιδεύουν μόνοι τους ή είναι
χωρισμένοι από τις οικογένειες τους, οι
αρνητικές εμπειρίες κατά τη διαδικασία της
μετανάστευσης μπορεί επίσης να είναι
ιδιαίτερα τραυματικές για τα παιδιά. Ως εκ
τούτου, τα παιδιά που μεταναστεύουν ή έχουν
μεταναστεύσει χρειάζονται, και θα πρέπει να
τους προσφέρεται, ειδική και επαρκής
προστασία. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές
πολιτικές δεν πρέπει να παραβλέπουν αυτό το
σημαντικό φαινόμενο που αφορά ένα
σημαντικό μέρος αυτού που θα διαμορφώσει
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ  ΠΟΥ  ΈΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ1 .2

Η αλλαγή σχολείου είναι δύσκολη για κάθε
παιδί. Για τους αλλοδαπούς μαθητές που
φτάνουν σε μια νέα χώρα και πρέπει να
ξεκινήσουν σε ένα νέο σχολείο, εκτός από τις
συνήθεις δυσκολίες που φέρνει η αλλαγή
σχολείου για κάθε παιδί, υπάρχουν και οι
συγκεκριμένες δυσκολίες του να βρίσκονται σε
μια νέα χώρα, με μια νέα γλώσσα και
πολιτισμό. Με την άφιξη σε μια νέα χώρα, τα
παιδιά θα βιώσουν συναισθηματικό αντίκτυπο
σε όλους τους τομείς, που θα επηρεάσει την
ένταξη τους στο νέο σχολείο και τις
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Οι Steven & Vollebergh (2008) έχουν ορίσει τρεις τύπους
ψυχολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση:

     1. ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

α.  Τραυματικές εμπειρίες πριν από τη μετανάστευση
β.   Χωρισμός από φίλους και από τη διευρυμένη οικογένεια.

     2. ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ

α.  Προβλήματα γλώσσας
β.   Προσαρμογή στη νέα κουλτούρα, με διαφορετικές αξίες, ενίοτε
ασύμβατες με αυτές της χώρας καταγωγής. 
c.   Αντιληπτές διακρίσεις, λόγω φυσικών διαφορών, όπως το χρώμα του
δέρματος, ή πολιτισμικών διαφορών, όπως ο τρόπος που ντύνονται ή
τρώνε. 

     3. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
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Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται στην περίπτωση των προσφύγων, οι
οποίοι εκτός από τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν πρέπει να
προσθέσουν και εκείνες που είναι ειδικές στο καθεστώς τους (Fazel & Stein,

2002). Οι παράγοντες άγχους στους οποίους εκτίθενται οι περισσότεροι
πρόσφυγες εμφανίζονται σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές:

Σύμφωνα με τον Mohler (2001), τα παιδιά σχετίζονται με τη δική τους
κουλτούρα ακολουθώντας ένα από δύο μοντέλα: 

«Μοντέλο καταστολής προβλημάτων»
(Problem-suppression model): 
τα παιδιά βυθισμένα σε ένα ξένο πολιτισμό
τον καταστέλλουν και δεν υιοθετούν τις
αποδεκτές συμπεριφορές της νέας κοινωνίας.      

«Μοντέλο ορίου δυσφορίας ενηλίκων» (Adult-distress
threshold model):
η κουλτούρα θεωρείται ότι είναι έμμεση επιρροή των
γονέων στη συμπεριφορά των παιδιών. Οι γονείς μέσω της
μοντελοποίησης καταστέλλουν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων
συμπεριφορών και διευκολύνουν την ανάπτυξη κατάλληλων
συμπεριφορών. Αυτό μπορεί να είναι πηγή άγχους για το
παιδί .    

Πρώτα στη χώρα καταγωγής τους: πολλοί πρόσφυγες έχουν
εμπειρίες που θεωρούνται τραυματικές ή έχουν υποστεί την
απώλεια στενών μελών της οικογένειας ή φίλων. 

Δεύτερο στον προσφυγικό καταυλισμό. Η παραμονή σε καταυλισμό
προσφύγων σημαίνει επίσης αυξημένη ευαλωτότητα. Μπορεί να
διαρκέσει μήνες και να εκθέσει τους πρόσφυγες σε πολλούς
κινδύνους. 

Τρίτο στη χώρα υποδοχής. Η περίοδος παραμονής σε άλλη χώρα
μπορεί να είναι μια δύσκολη περίοδος, στην οποία πρέπει να
προσαρμοστεί μια νέα κοινωνία. Μια άλλη πηγή άγχους είναι η
αποδοχή ή το αίσθημα υποχρέωσης να ακολουθήσει κανείς τους
κανόνες της χώρας υποδοχής - κανόνες που επιβάλλονται για το
καλό της κοινωνίας, αλλά που θεωρούνται περιορισμοί στην
ελευθερία κάποιου.
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Οι καθοριστικοί ψυχολογικοί παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω
ποικίλλουν ανάλογα με: Οι Guarnaccia και Lopez (1998) προτείνουν ορισμένα μέτρα που

στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών μεταναστών με
την αντιμετώπιση τέτοιου άγχους, όπως ότι τα σχολεία με μετανάστες θα
πρέπει να έχουν ειδική υποστήριξη για αυτούς τους μαθητές. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδευτούν για να μάθουν για διαφορετικούς
πολιτισμούς και να εργαστούν με τις ποικιλομορφίες των παιδιών
μεταναστών. Χρειάζονται σχολικά προγράμματα για την ενίσχυση της
αξίας της πολιτιστικής πολυμορφίας και την αποφυγή προκαταλήψεων
προς τους νεοφερμένους.

Το σχολείο, μαζί με την οικογένεια, παίζει ζωτικό ρόλο στη
συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη του παιδιού. Δύο βασικά
συστατικά αυτής της εξέλιξης βρίσκονται στην αυτορρύθμιση και στην
αυτοαντίληψη, που θα οδηγήσουν σε αυτοεκτίμηση. Η οικογένεια θα έχει
τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, ενώ το
σχολικό πλαίσιο παρέχει το γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των
κοινωνικών σχέσεων (Goleman, 1995).

▪Ηλικία: ▪Η ικανότητα προσαρμογής τείνει να μειώνεται με
την ηλικία, έτσι ώστε τα παιδιά σχολικής ηλικίας να μην είναι
τόσο ανθεκτικά όσο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ο έφηβος αμφισβητεί τους γονικούς ρόλους: σε έναν έφηβο, με
γονείς μετανάστες, αυτή η κριτική μπορεί να είναι ακόμη
μεγαλύτερη επειδή οι κώδικες της κουλτούρας προέλευσης που
μεταδίδονται από τους γονείς δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις
οι ίδιοι με εκείνους της κουλτούρας υποδοχής. Ο έφηβος
συγκρίνει και αξιολογεί τους διαφορετικούς πολιτισμικούς
κώδικες που του/της προσφέρονται. Αυτή η αποστασιοποιημένη
αντίληψη του τι μεταδίδεται από την οικογένεια μπορεί να
δημιουργήσει μια σύγκρουση (Baubet & Moro, 2009).

▪Φύλο: Η διαφορά στις απαιτήσεις κοινωνικοποίησης για τις
θυγατέρες σε σύγκριση με τους γιους, ειδικά σε οικογένειες από
πιο παραδοσιακούς πολιτισμούς, θα μπορούσε να εξηγήσει τις
διαφορές στην επίδραση της μετανάστευσης σε προβλήματα
συμπεριφοράς σε αγόρια και κορίτσια. (Dion, 2001).
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Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης, συζήτησης,
αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων. Αυτό απαιτεί τη χρήση
αυτοελέγχου (ή συμπεριφορικής αναστολής) και, σε μεγάλο βαθμό, της
γλώσσας. Εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά σημεία του ψυχολογικού
αντίκτυπου που μπορεί να έχει σε ένα παιδί μια αλλαγή χώρας και μια
αλλαγή σχολείου. Είναι εδώ όπου η ανάγκη για συναισθηματική έκφραση
έρχεται μαζί με το εμπόδιο που μπορεί να παρουσιάσει η γλώσσα. Κάθε
πολιτισμός έχει νόρμες και κανόνες σχετικά με τον τρόπο έκφρασης των
συναισθημάτων σε κάθε πλαίσιο. Επομένως, το πώς θα εκφράσει κανείς τα
δικά του συναισθήματα ή πώς θα κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων
είναι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα παιδί
που φτάνει σε ένα νέο σχολείο σε μια χώρα.

Το σχολείο θα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για το παιδί
και θα είναι κλειδί για την μετέπειτα ένταξη του ή της στην κοινωνία
(Gualda, 2007). Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί και οι
καθηγητές να ενημερώνονται για την κατάσταση των παιδιών. Για να είναι
επιτυχής η ένταξη, είναι απαραίτητο να εμπλέκονται όχι μόνο οι
εκπαιδευτικοί αλλά και το διοικητικό προσωπικό, οι συμμαθητές των
παιδιών και προσωπικότητες όπως μια «ξένη» σχολική υποστήριξη που
να έχει εκπαίδευση ή που προέρχεται από μια κουλτούρα κοντά στο
παιδί, ώστε αυτός ή αυτή να νιώθει ευπρόσδεκτος και να μπορεί να
ενσωματωθεί στη νέα ζωή.

15
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



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΉ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ  ΜΑΘΗΤΏΝ  ΠΟΥ  ΈΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΕ

ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ
1 .3

Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά από τη
φύση τους: γεννιούνται σε ένα κοινωνικό
περιβάλλον και χρειάζονται αυτό το
περιβάλλον για να αποκτήσουν και να
αναπτύξουν όλο και πιο περίπλοκες
ικανότητες. Για να κατανοήσουμε την
επίδραση μιας δραστικής αλλαγής στο
κοινωνικό περιβάλλον ενός παιδιού, όπως η
μετακόμιση σε άλλη χώρα και το ξεκίνημα σε
ένα νέο σχολείο, είναι απαραίτητο να
εξετάσουμε πώς αναπτύσσουν τα ανθρώπινα
όντα τα κίνητρα τους να γίνουν και να
παραμείνουν μέλη μιας ομάδας.

Από τη γέννηση, τα περισσότερα ανθρώπινα όντα αναγκάζονται να ανήκουν σε ορισμένες
κοινωνικές κατηγορίες, όπως η οικογένεια ή η εθνική ομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, οι
άνθρωποι επιδιώκουν ενεργά και εθελοντικά να είναι μέρος άλλων ομάδων. Είναι σαν να
υπάρχει ένα έμφυτο κίνητρο για τη δημιουργία δεσμών με τους άλλους. Σε αυτές τις
γραμμές, η υπόθεση της ανάγκης του "ανήκειν" (Baumeister & Leary, 1995) προτείνει ότι
όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να είναι μέρος κοινωνικών ομάδων. Τους πρώτους μήνες
της ζωής του, το μωρό χρειάζεται ήδη να αισθάνεται ότι, εκτός από τις βασικές του
ανάγκες, θα λάβει προσοχή, υποστήριξη και σύνδεση με τους άλλους για να αναπτυχθεί
ολιστικά. Καθώς αυτός ή αυτή μεγαλώνει, η αίσθηση του ανήκειν διευρύνεται και
κατευθύνεται προς άλλες κοινωνικές ομάδες, καθιστώντας το έναν από τους
σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης ταυτότητας κατά την εφηβεία.
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Η χαρακτηρισμός του μετανάστη είναι ένα υποτιμητικό χαρακτηριστικό που
γίνεται ένα βαρύ φορτίο που είναι δύσκολο να το σηκώσει κανείς και
εμποδίζει την ίδια τη διαδικασία ένταξης. Σε αυτό το σενάριο, ένα από τα πιο
δύσκολα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά κατά τη
διαδικασία της μετανάστευσης είναι καταστάσεις διακρίσεων ή ρατσισμού
στους τόπους άφιξης, ειδικά όταν ανήκουν σε ορισμένες ομάδες, όπως οι
Αφρικανοί της Υποσαχάριας Αφρικής ή οι Λατινοαμερικανοί, οι οποίοι
υπόκεινται σε αρνητικά στερεότυπα.

Αυτές οι εικόνες διαδίδονται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης, κάτι που
καταλήγει να επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και τις ελπίδες για ένταξη. Εάν η
κοινωνική εικόνα που αντικατοπτρίζεται είναι θετική, το παιδί αισθάνεται
άξιο και ικανό, με μεγάλες πιθανότητες να αισθάνεται ενσωματωμένο. Ενώ οι
απαντήσεις των παιδιών μεταναστών στις αρνητικές εικόνες μπορεί να
ποικίλλουν και να κυμαίνονται μεταξύ της ανάληψης της αρνητικής
ταυτότητας, μέχρι την αγνόηση της και την ανάπτυξη ενεργούς αντίστασης,
όλες αυτές οι στάσεις επηρεάζουν τον τύπο της προσαρμογής του παιδιού
(Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2002).

Τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής συμμετέχουν στην
κοινωνικοποίηση της κουλτούρας καταγωγής στις οικογένειες τους.
Ωστόσο, συμμετέχουν επίσης στην κουλτούρα του προορισμού μέσα από
τις φιλίες, της πολιτιστικής κατανάλωσης και της σχολικής εκπαίδευσης
τους. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν και τις δύο κοινωνίες ως σημείο
αναφοράς και μοιράζονται τις κατηγορίες ταυτότητας μεταναστών και
γηγενών ανθρώπων ταυτόχρονα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να τους
επιτρέψει να βιώσουν μια υβριδική, δυναμική και μεταβαλλόμενη
ταυτότητα που να έχει πολιτισμικές προκλήσεις (García Borrego, 2008).

Στο σχολικό περιβάλλον, ο αποκλεισμός των νεοεισερχόμενων μαθητών
από τους ομότιμους τους είναι αρνητικός στα επίπεδα αυτοεκτίμησης.
Επιπλέον, μια μελέτη που χρησιμοποιεί απεικόνιση μαγνητικού
συντονισμού του εγκεφάλου (Eisenberg, Lieberman & Williams, 2003)

έδειξε ότι το αίσθημα του αποκλεισμού ενεργοποιεί τις ίδιες νευρικές
περιοχές με εκείνες που εμπλέκονται στον σωματικό πόνο. Επομένως, δεν
προκαλεί έκπληξη το να πιστεύουμε ότι η εμπειρία τέτοιων καταστάσεων
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική υγεία και την ευημερία
του μαθητευόμενου, επιπλέον των συμπεριφορικών αντιδράσεων που
αυτό συνεπάγεται, οι οποίες μπορεί να είναι επιθετικές και/ή βίαιες προς
τα μέλη της ομάδας .
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Με βάση την έρευνα των Baumeister και άλλων (1995) σχετικά με τη
σχέση μεταξύ της απειλής του αποκλεισμού και της ικανότητας
αυτορρύθμισης, οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο κοινωνικός
αποκλεισμός στο άτομο παρατίθενται ως εξής:

▪ Τάση για επιθετική συμπεριφορά και μειωμένη τάση για προκοινωνική
συμπεριφορά (όπως η συνεργασία με άλλους ή η βοήθεια).

▪ Γνωστικά ελλείμματα, τα οποία μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε
δυσκολίες στην εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν λογικό συλλογισμό.

▪Δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής.
▪Χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση.

▪Παθητικότητα και λήθαργος.
▪Διαστρεβλωμένη αντίληψη του ρυθμού του χρόνου (ο χρόνος περνά πιο
αργά).

▪Έμφαση στο παρόν και δυσκολίες στο να προσβλέπουν στο μέλλον.

▪Ελάχιστος προβληματισμός για τον εαυτό και τις συνθήκες ζωής.
▪ Τάση προς αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, που αντικατοπτρίζεται
στην αύξηση των αντιπαραγωγικών συμπεριφορών, όπως η ανάληψη
περιττών κινδύνων ή η λήψη ανθυγιεινών αποφάσεων.

Αντίθετα, όταν ένας μαθητής «αισθάνεται ότι είναι μέρος σε κάτι»,

προκύπτουν μια σειρά από ζωτικά οφέλη για υγιή και ισορροπημένη
προσωπική ανάπτυξη

▪Θετική ρύθμιση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης.
▪Βέλτιστη ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων.

▪Μια αίσθηση ηρεμίας που επηρεάζει τη γενική υγεία και ευεξία.

▪Αυξημένη προσαρμοστική και κατάλληλη για το πλαίσιο συμπεριφορά.

▪Πρόοδος στην αυτονομία και τη δημιουργικότητα.

Όπως προαναφέρθηκε, η επιρροή μιας σημαντικής αλλαγής στο κοινωνικό
περιβάλλον του παιδιού αποκτά βαρύτητα λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες του να ανήκει στην ομάδα. Είναι σαφές, λοιπόν, πόσοι παράγοντες
συγκλίνουν και επηρεάζουν τη μεταφορά ενός παιδιού σε άλλο σχολείο,

άλλη χώρα, άλλο βιότοπο. Αλλά αναλύοντας τα στοιχεία και τα φαινόμενα
που συμβαίνουν όταν ένα παιδί μετακομίζει σε άλλο σχολείο σε άλλη
χώρα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα πιο συγκεκριμένα
και να έχουμε περισσότερους πόρους για να παρέμβουμε και να
βοηθήσουμε αυτούς τους μαθητές όσο το δυνατόν γρηγορότερα και
καλύτερα, ώστε η διαδικασία προσαρμογής να είναι πραγματικά
ικανοποιητική.

18
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
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ΜΑΘΗΤΏΝ  ΠΟΥ  ΈΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ1 .4

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η πρόσβαση σε
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και η συμμετοχή στη ζωή της
σχολικής κοινότητας είναι θεμελιώδη παιδαγωγικά
στοιχεία όταν πρόκειται για αλλοδαπά παιδιά σχολικής
ηλικίας που ξεκινούν με επιτυχία ένα νέο σχολείο. Οι
τοπικές πολιτικές πρέπει να εγγυώνται το δικαίωμα στη
μελέτη, κυρίως με την προσφορά ειδικών μαθημάτων και
πρωτοβουλιών που παρέχουν την ευκαιρία σε τέτοια
παιδιά να μάθουν την τοπική γλώσσα, καθώς αυτή είναι
μια ζωτική, αν και όχι επαρκής απαίτηση για την ένταξη
σε ένα νέο περιβάλλον, και κυρίως, η ενεργοποίηση σειράς
πρωτοκόλλων για την παρατήρηση και αναγνώριση των
ικανοτήτων του ανηλίκου και των σχετικών λωρίδων
εισόδου στη σχεσιακή ζωή του σχολείου και την
εκπαιδευτική κοινότητα με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Σε μια σχολική κοινότητα, οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές διατηρούνται καθώς
είναι θεμελιώδεις για τον αμοιβαίο σεβασμό, την πολιτιστική ανταλλαγή και την
ανεκτικότητα. Ως εκ τούτου, τα σχολεία προωθούν και προάγουν πρωτοβουλίες που
επικεντρώνονται στην υποδοχή και την προστασία της γλώσσας και του πολιτισμού
καταγωγής ενός αλλοδαπού μαθητή και προσπαθούν να προσφέρουν κοινές
διαπολιτισμικές δραστηριότητες.
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Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προέλευσης 
Αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προηγούμενης μάθησης 
Η οικογενειακή κατάσταση και υλοποιήσιμοι εκπαιδευτικοί/διδακτικοί
στόχοι 
Συμπεριφορά, στάση και συναισθήματα

Σε γενικές γραμμές, η τοποθέτηση ενός παιδιού σε μια συγκεκριμένη
τάξη αποκλειστικά με βάση την ηλικία είναι πιθανό να μειώσει τις
πιθανότητες να αναδείξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που ήδη
διαθέτει το παιδί. Θα ήταν πολύ καλύτερο να ληφθεί υπόψη επίσης:

Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια σειρά βημάτων που στοχεύουν στην
αξιολόγηση των γνωστικών, συναισθηματικών και οικογενειακών δεδομένων
μαζί με τις δεξιότητες και τις ικανότητες αυτού του ανηλίκου ή ομάδας
αλλοδαπών ανηλίκων που εισάγονται στα σχολεία. .

Όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια παρακολούθησης στην αρχή, τόσο
μικρότερη είναι η ενέργεια που δαπανάται για τη διαχείριση της διαδικασίας
ένταξης και σίγουρα η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής δράσης θα
μεγιστοποιηθεί.

Μόνο μέσω αυτής της προσεκτικής αξιολόγησης (και ταυτόχρονα, της
διατήρησης μιας μη επικριτικής στάσης) είναι δυνατό να βαθμονομηθούν
σωστά οι ενέργειες ένταξης και υποστήριξης αλλοδαπών ανηλίκων,

τοποθετώντας μόνο τους πόρους που είναι πραγματικά απαραίτητοι.

Έτσι, οι διαδρομές γρήγορης εισόδου, δηλαδή οι δραστηριότητες του
εργαστηρίου, η ομαδική εργασία και οι σχολικές εκδρομές, θα είναι
παιδαγωγικά δομημένες και προσαρμοσμένες ακριβώς για αυτήν την τάξη
και, επομένως, για εκείνα τα παιδιά που εισέρχονται.

Αυτό οδηγεί σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που είναι περιεκτικό και εκτιμά
τις διαφορές, έτσι ώστε οι μικτές τάξεις να είναι προτιμότερες από τις
ειδικές τάξεις και η πλήρης ολοκλήρωση γίνεται ο απόλυτος πολιτιστικός
ορίζοντας. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, η ποικιλομορφία δε θεωρείται μόνο
θεμελιώδης για την εκπαίδευση επειδή επιτρέπει την πολιτιστική
ανταλλαγή και την κοινωνική συνύπαρξη, αλλά δίνεται επίσης έμφαση στο
τι φέρνει η πιθανή ποικιλομορφία στην εκπαίδευση καθώς παρέχει μια
πηγή για την οικοδόμηση και την αύξηση της γνώσης (Cornoldi και άλλοι.,
2018). Για την κάλυψη των αναγκών μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά
και πολιτιστικά υπόβαθρα, συνιστώνται μέθοδοι όπως ατομική
διδασκαλία, ομαδική εργασία, ανοιχτές τάξεις και ερευνητική προσέγγιση
πριν από τα τυπικά μαθήματα που επικεντρώνονται στον εκπαιδευτικό. 
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Οι εκπαιδευτικές και διδακτικές στρατηγικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το
πώς κάθε άτομο είναι μοναδικό, με περίπλοκη ταυτότητα, δεξιότητες και
αδυναμίες, και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης και
εκπαίδευσης. Σε αυτό, ο μαθητής πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο,

εστιάζοντας σε όλες τις πτυχές (γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και
πολιτισμικές).

Για το λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασίας να κατανοήσουμε τις
πραγματικές ανάγκες αυτών των ανηλίκων και να δημιουργήσουμε μια ad

hoc παρέμβαση για αυτό το σκοπό, επειδή η απλή παρουσίαση της
γνώσης με έναν τυποποιημένο, ρυθμισμένο τρόπο που έχει σχεδιαστεί
για ένα θεωρητικά «μέτριο» μαθητευόμενο δεν είναι πλέον επαρκής. Τα
σχολεία χρειάζονται ολοένα και περισσότερο να παρέχουν μαθησιακές
οδούς που να ταιριάζουν με τις ατομικές τάσεις των μαθητών και, ειδικά
σε περιπτώσεις ισχυρών και τραυματικών αλλαγών, να υιοθετούν μια
προσέγγιση που δίνει αξία στις ασυνήθιστες πτυχές κάθε ατόμου και στις
κουλτούρες από τις οποίες προέρχονται, σεβόμενοι και διατηρώντας την
ψυχό-συναισθηματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να εστιάσουμε στη μάθηση
παρά στην πιστοποίηση, σε σχολεία όπου η ένταξη είναι σημαντική. Για
τους αλλοδαπούς μαθητές, ειδικά εκείνους που μόλις πρόσφατα
ξεκίνησαν το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως
στην πορεία του μαθητή, στα βήματα που επιτυγχάνονται, στους
πιθανούς στόχους, στα κίνητρα, στη δέσμευση και, ιδιαίτερα, στις
δυνατότητες που αποδεικνύονται για μάθηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
συνιστάται να γίνει μια συνολική αξιολόγηση της ωρίμανσης ενός μαθητή
πριν από την αξιολόγηση της πραγματικής γνώσης συγκεκριμένων
δεξιοτήτων.

Αυτές οι στρατηγικές βασίζονται κυρίως στην παρατήρηση των
κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων των αλλοδαπών
παιδιών. Υπενθυμίζοντας ότι η πιθανότητα να βρεθεί κανείς
μπροστά σε ανήλικους με τραυματικές εμπειρίες από τη
μεταναστευτική διαδικασία δεν είναι σπάνια και ότι σε κάθε
περίπτωση, σε οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

εμφανίζεται πάντα μια συναισθηματική ανησυχία, μια αίσθηση
αποπροσανατολισμού και μερικές φορές μια τάση για
κοινωνική απόσυρση.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση της εκμάθησης της νέας γλώσσας της χώρας
υποδοχής, οι περισσότεροι αλλοδαποί μαθητές περνούν από τρία στάδια
και είναι ζωτικής σημασίας τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να τα
υποστηρίζουν και να τα βοηθούν αποτελεσματικά:

Στο αρχικό στάδιο η εστίαση και η προσπάθεια είναι στην κατάκτηση
της γλώσσας για την επικοινωνία. Ένας αλλοδαπός μαθητής θα
χρειαστεί βοήθεια για την κατανόηση και την έκφραση ιδεών
προφορικά, τη δημιουργία ενός θεμελιώδους λεξικού και τεχνικών
εκμάθησης για την ανάγνωση και τη γραφή.

Το δεύτερο στάδιο μπορεί να συνεχιστεί για όλο το πρώτο έτος, με τη
συνεχή και εκτεταμένη εκμάθηση της γλώσσας για βασική επικοινωνία
με άλλους. Αυτό συνδυάζεται με την εκμάθηση βασικού περιεχομένου
θεμάτων, ξεκινώντας από εκείνα τα θέματα που είναι εγγενώς λιγότερο
«λεκτικά», χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, δίγλωσσα
γλωσσάρια και απλοποιημένα κείμενα. 

Σε αυτό το τελικό στάδιο, ένας αλλοδαπός μαθητής ακολουθεί το ίδιο
πρόγραμμα με τα άλλα παιδιά, αλλά λαμβάνει πρόσθετη διδακτική
και γλωσσική υποστήριξη, ενδεχομένως μέσω εξωσχολικής βοήθειας
εκτός των κανονικών σχολικών ωρών. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, η εξατομικευμένη διδασκαλία βασίζεται στην επίγνωση
των δυσκολιών του γραπτού λόγου από τους εκπαιδευτικούς. 

Ως εκ τούτου, στην παιδαγωγική διδακτική που έχει σχεδιαστεί για
αλλοδαπούς ανηλίκους, μια προσαρμοσμένη, και όχι βιομηχανική,

τυποποιημένη και προκαθορισμένη στάση, είναι σχετική.

Στην πραγματικότητα, τα σχολεία συχνά χρησιμοποιούν και συγχέουν
δύο μοντέλα που βασίζονται σε ελαφρώς διαφορετικές απόψεις της
έννοιας του εξατομικευμένου: πραγματικά εξατομικευμένο και
προσωποποιημένο (ή προσαρμοσμένο). Η εξατομίκευση
επικεντρώνεται σε στρατηγικές διδασκαλίας που έχουν σχεδιαστεί για
να διασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές αποκτούν τις βασικές δεξιότητες
που απαιτούνται στο πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιώντας τη
διδασκαλία.

Η προσαρμογή αφορά στρατηγικές διδασκαλίας που έχουν σχεδιαστεί
για να διασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής βρίσκει τη δική του/της μορφή
γνωστικής αριστείας μέσω επιλεκτικής επιλογής που καλλιεργούν τις
δυνατότητες του/της (Baldacci, 2006).
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Η εξατομίκευση βασίζεται στην ιδανική υπόθεση, η οποία είναι απίθανο να
βρεθεί σε μια πολύγλωσση τάξη με διαφορετικές ικανότητες, ότι όλοι
μπορούν να επιτύχουν τους ίδιους στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι
γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές. Σε μια προσαρμοσμένη προσέγγιση,

οι στόχοι διαφοροποιούνται και το περιεχόμενο βαθμονομείται στις
πραγματικές ατομικές ικανότητες ή ανάγκες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται
για αριστείες ή ελλείμματα (Block, 1972).

Επομένως, τα αλλοδαπά παιδιά μπορούν και πρέπει να υποστηριχθούν όχι
μόνο με εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας που είναι ρυθμισμένες, αλλά
και στον καθορισμό προσαρμοσμένων στόχων που είναι πραγματικά
επιτεύξιμοι.

Μόνο αυτή η στάση μπορεί να ενεργοποιήσει έναν κινητήριο σφόνδυλο που
κάνει το παιδί να αισθάνεται πρωταγωνιστής μιας διαδικασίας ένταξης που
σέβεται πραγματικά την ιστορία καταγωγής και μετανάστευσης του/της.

23
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

Αυτό καθιστά απαραίτητη την εισαγωγή ρυθμίσεων στη διαδικασία
αξιολόγησης, εγκαταλείποντας ουσιαστικά την κριτική των ικανοτήτων
που αποκτήθηκαν και εστιάζοντας στην πραγματική μαθησιακή πορεία
που ολοκληρώθηκε. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της προσαρμογής
φαίνεται να αφαιρεί τον αρνητικό συνειρμό της έννοιας της διαφοράς,
καθώς ο μαθητής συνδέεται πιο άμεσα με ένα συγκεκριμένο στόχο, παρά
με ένα ελάχιστο πρότυπο που καταλήγει να είναι μειωτικό για εκείνους
τους μαθητές που μπορούν εύκολα να τον πετύχουν, και άσκοπο για
εκείνους που αδυνατούν να φτάσουν σε ένα τέτοιο πρότυπο ή για τους
οποίους δεν έχει νόημα (Schmoker, 2018). 

Δεδομένου ότι η προσαρμογή περιλαμβάνει ποικιλόμορφες διδακτικές
διαδρομές για την επίτευξη προσωπικών στόχων, εγγυάται ότι οι μαθητές,
ακόμη και οι νεοφερμένοι αλλοδαποί και από την αρχή, θα
χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα,

όταν τέτοιοι μαθητές επιτρέπεται να παρακολουθούν περισσότερες ώρες
μαθημάτων στα οποία η κύρια μέθοδος έκφρασης δεν είναι η γλώσσα
υποδοχής, όπως η τέχνη, η μουσική, οι ξένες γλώσσες και η φυσική αγωγή.

Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις για την αυτό-αποτελεσματικότητα και την
παρακίνηση (Wong και άλλοι., 2014).



Να μην εξαναγκάζετε τους μαθητές να διαβάζουν δυνατά 

Να μην απαιτείται γραφή με ρυθμό, όπως στην υπαγόρευση 

Να επιτρέπεται η χρήση λεξικών 

Να χρησιμοποιείτε απλοποιημένα κείμενα 

Χρησιμοποιείτε σύντομα γραπτά φυλλάδια από υπολογιστή σε απλή,

συνοπτική γλώσσα με πολλούς πίνακες και διαγράμματα
Προγραμματίστε περισσότερο χρόνο για γραπτά τεστ και μελέτη στο
σπίτι 
Προγραμματίστε προφορικά τεστ 
Κάντε τα προφορικά και γραπτά τεστ να εστιάζουν περισσότερο στο
περιεχόμενο παρά στη δομή 

Παρέχετε διαφοροποιημένα γραπτά τεστ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να
αποφεύγονται γραπτά τεστ με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, εκθέσεις και
περιλήψεις, αντί αυτών να χρησιμοποιείτε μερικώς δομημένα τεστ, τεστ
πολλαπλών επιλογών και την εφαρμογή τύπων. Ιδανικά θα πρέπει να
παρέχεται ένα παράδειγμα για κάθε τύπο άσκησης.

Για τη βέλτιστη εργασία με τους μαθητές, τα ακόλουθα απλά μέτρα θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα σχολικών μαθημάτων:

Για την υλοποίηση των σημείων, το προσωπικό του σχολείου πρέπει να
ενημερώνεται συνεχώς για νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ή πιο
αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πραγματικά να ασκούν υπευθυνότητα,

επειδή η προσαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν
πολύ εύκολα την επίτευξη και την υπέρβαση ενός ελάχιστου προτύπου
όπου αυτό είναι δυνατό και, το πιο σημαντικό, όπου αυτό θα ήταν
σημαντικό για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ενός μαθητή (Vertecchi,

2003). .
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Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε τον πολιτισμό,

σκεφτόμαστε μια υπάρχουσα, σταθερή
οντότητα που αλλάζει και εξελίσσεται σε
μεγάλες χρονικές περιόδους. Αλλά σήμερα
είναι δυνατόν να εξετάσουμε έναν
διαφορετικό ρυθμό πολιτισμικής ανανέωσης
και αλληλεπίδρασης. Ο πολιτισμός όχι μόνο
προσαρμόζεται, ενσωματώνοντας την αλλαγή
στη διαδικασία του ως μία από τις
περιβαλλοντικές του μεταβλητές, αλλά συν-

οικοδομείται στις διαδικασίες της
παγκόσμιας και μη τοπικής μάθησης και
οράματος.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα μορφή πολιτισμού στην οποία η γνώση θεωρείται ρευστή και
εξελισσόμενη. Το προσωπικό εκτιμάται και εξευγενίζεται σε σχέση με το συλλογικό και η ικανότητα
διαχείρισης, διαπραγμάτευσης και συμμετοχής στον κόσμο ρυθμίζεται από πολλούς και όχι λίγους
με ολοκληρωμένο τρόπο που σέβεται τη διαφορετικότητα (Thomas, 2011).

Σίγουρα αυτό είναι μια ευχή, αλλά το παιδί δεν
διευκολύνεται πάντα, δεν υποστηρίζεται στην
κατανόηση του πλεονεκτήματος της
διαφορετικότητας (ποικιλομορφίας) και στην
ανάδειξη του πλούτου που φέρνει. Συχνά,

αντίθετα, η προσπάθεια, από την εκπαιδευτική
κοινότητα, μερικές φορές ακόμη και ασυνείδητα,

είναι να αναπροσαρμόσει, να αρχειοθετήσει τις
διαφορές για να τις κάνει να βρουν τη θέση τους
στις κατηγορίες της κουλτούρας υποδοχής
(D'Aniello, 2018).
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Η λέξη ποικιλομορφία χρησιμοποιείται ευρέως στο σύγχρονο κόσμο, αλλά τι είναι η
ποικιλομορφία; Και το σημαντικό, πώς μπορεί να τύχει διαχείρισης; Η ποικιλομορφία
είναι ένα εγγενές μέρος της ανθρώπινης φύσης. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό, γιατί
αυτός ή αυτή έχει χαρακτηριστικά που τον κάνουν διαφορετικό από τους άλλους,
ιδιαίτερο και μοναδικό. Μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
σήμερα δεν είναι να εξαλείψουμε όλες τις διακρίσεις, αλλά να συμπεριλάβουμε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός σε ένα συλλογικό σχέδιο που να είναι ευρέως
αποδεκτό, δείχνοντας έτσι ότι οι διαφορές στην πραγματικότητα φέρνουν συνολικό
εμπλουτισμό και δεν είναι, όπως εσφαλμένα πιστεύεται, όριο ή ελάττωμα.

Σκεφτείτε συγκεκριμένα το πλαίσιο της σχολικής τάξης. Πόσο διορατικό είναι να
οικοδομήσουμε μια δυναμική έκφρασης διαφορών για να αναδείξουμε τους πόρους.
Τα διακριτικά γνωρίσματα κάθε ατόμου, επομένως, πρέπει να συλληφθούν από μια
άλλη οπτική γωνία, δηλαδή ως αξίες και πόρους για τη δική του ανάπτυξη. Άλλα μας
επιτρέπουν να φτάσουμε σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα για άτομα.

Άρα, τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε ατόμου πρέπει να ιδωθούν μέσα από
διαφορετικό πρίσμα – δηλαδή ως αξία και πόρος για την ανάπτυξη του. Οι διαφορές
δεν πρέπει να μειωθούν ή να εξαλειφθούν, διαφορετικά αυτό θα εξαθλιώσει την
ανθρώπινη ποικιλομορφία και πλούτο και ως εκ τούτου τα μοναδικά χαρακτηριστικά
κάθε ατόμου (Mura, 2016).
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Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν στη συνέχεια οι
εκπαιδευτικοί είναι να τοποθετήσουν και όχι να επιλέξουν
μαθητές καθώς και να βρουν τον κατάλληλο χώρο για κάθε
παιδί ξεχωριστά. Όπου το κενό μπορεί να συμπληρωθεί και η
δυνατότητα να εκφραστεί.

Η μεταφορά αυτής της κατανόησης σε ένα σχολικό μοντέλο
που εστιάζει στην εξατομίκευση και την προσαρμογή για
όλους τους μαθητές δείχνει ότι η πρόθεση είναι να
δημιουργήσει εγκάρσια ανάπτυξη κουλτούρας που δεν
επιβεβαιώνει ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό μοντέλο, αλλά
που χτίζει ένα νέο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο που είναι
σίγουρα πιο εξελιγμένο (Baldacci, 2005). Ως εκ τούτου, τα
σχολεία πρέπει να είναι χώροι εγκάρσιας και, ακόμη πιο
σημαντικό, πολλαπλών κατευθύνσεων μάθησης. Τα σχολεία
πρέπει να βρουν νέα εργαλεία και ιδιαίτερα να επιδείξουν
προθυμία να αποδεχτούν την ποικιλομορφία, βλέποντας
συχνά τις νέες απόψεις ως ένα άλλο εργαλείο για την
κατανόηση της πραγματικότητας.
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- Ποιος είναι ο μαθητής;
- Τι ξέρει αυτός/η και τι μπορεί να κάνει;

- Πώς αυτός/η το κάνει;
- Τι μπορεί αυτός/η ρεαλιστικά να μάθει;

- Πώς μπορεί αυτός/η να το μάθει;
- Πώς πρέπει να αξιολογείται η μάθηση; 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα έργα για τη βοήθεια νέων φοιτητών, τα
εργαστήρια γλωσσών, οι ενισχυτικές μελέτες για συγκεκριμένο θέμα, τα
διαπολιτισμικά έργα και η διδασκαλία είναι όλα πολύ χρήσιμα. Ωστόσο,

μερικές φορές τα σχολεία προσφέρουν πολλά έργα, αλλά αυτό δεν
συνδυάζεται με την ίδια ικανότητα ανάπτυξης ταυτότητας. Πρακτικά,

ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πρωτοβουλιών που
προσφέρονται ως απάντηση στις εκπαιδευτικές ανάγκες που
δημιουργούνται από την ύπαρξη αλλοδαπών φοιτητών και τις συνήθεις
διδακτικές δραστηριότητες. Ομοίως, συχνά υπάρχει αδυναμία συνεχούς και
ολοκληρωμένης παρακολούθησης των επιπτώσεων των πρωτοβουλιών σε
μεμονωμένους μαθητές, προκειμένου να αντιληφθούν, στην πορεία, τυχόν
αλλαγές στην πρόοδο ή τις εκπαιδευτικές ανάγκες (Alba, 2013).

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορεί να είναι χρήσιμο να μετατοπιστεί η εστίαση
στο άτομο, έτσι ώστε να μην είναι αποκλειστικά στο σχολείο. Είναι ξεκάθαρα
σημαντικό να επισημοποιηθεί αυτό που προσφέρει το σχολείο και οι
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να βοηθηθούν οι νεοαφιχθέντες
αλλοδαποί μαθητές, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να προχωρήσουμε πέρα
από αυτό, να επισημοποιήσουμε και να τεκμηριώσουμε τις εκπαιδευτικές
διαδρομές των μεμονωμένων μαθητών μέσα σε αυτά που προσφέρει το
σχολείο μέσω εξατομικευμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αυτές οι
ερωτήσεις καθοδηγούν τη διαδικασία προσαρμογής:
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Αυτή η μελέτη δεν αφορά την επιβολή μιας συγκεκριμένης μορφής, αλλά την επαφή και την
ανάπτυξη. Μπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες ενότητες: το προφίλ του μαθητή, ο κοινός
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για συγκεκριμένο θέμα και η αξιολόγηση (Ianes,

2015).

Η περιγραφή του προφίλ ενός μαθητή αξίζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία χτίζεται ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο. Ένας αλλοδαπός
μαθητής που μπαίνει σε ένα σχολείο διατρέχει τον κίνδυνο να δει την περίπλοκη ταυτότητα
του/της να τυγχάνει άρνησης ή, τουλάχιστον, να απλοποιείται μέσω της συχνά απρόθυμης
υιοθέτησης στερεοτύπων που επηρεάζουν ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος
παρατηρεί αυτόν τον μαθητή και καθορίζει τις ικανότητες του/της. Μέχρι τώρα, η εστίαση
ήταν κυρίως στα γλωσσικά ζητήματα και στην πολιτιστική ποικιλομορφία, επομένως
αναπτύχθηκαν εργαλεία για την απόκτηση των απαραίτητων βιογραφικών πληροφοριών,

ενός γενικού πολιτισμικού προφίλ και των δεξιοτήτων που ήδη διαθέτει ο μαθητής. Αυτό
ήταν κατάλληλο για την αντιμετώπιση της αρχικής φάσης κατά την οποία ξένοι μαθητές
άρχισαν να εντάσσονται στα σχολεία, αλλά τώρα είναι καιρός να επαναξιολογηθούν τέτοια
εργαλεία χρησιμοποιώντας την ειδική έννοια της κανονικότητας που πρότεινε ο Ianes (2015)

και αποδεχόμενοι ότι η παρουσία αλλοδαπών στην τάξη είναι δομική και είναι εδώ για να
παραμείνει. Επομένως, είναι σημαντικό η περιγραφή ενός αλλοδαπού μαθητή να είναι
περιεκτική και να μην καλύπτει απλώς πολιτιστικές πτυχές. Πρέπει να περιλαμβάνει
συναισθηματικές/σχεσιακές και γνωστικές πτυχές που είναι θεμελιώδεις για τη μάθηση και
που θα μπορούσαν, στη χειρότερη περίπτωση, να εμποδίσουν τη μάθηση.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν πρέπει να
αντικατοπτρίζει απλώς την οπτική του σχολείου,

επισημοποιώντας αυτό που απαιτείται για να γίνει το
ισοδύναμο ενός καλού μαθητή από την τοπική
κουλτούρα. Πρέπει να περιγράφει θετικά την
πολυπλοκότητα και τις δυνατότητες του μαθητή και
πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν αυτές
τις πτυχές (Cottini, 2017). Πάρτε, για παράδειγμα, πόσο
ενθαρρυντικό μπορεί να είναι να εκτιμάτε πραγματικά
την πολυγλωσσία στις δραστηριότητες της τάξης και
στο σχολείο γενικότερα, υιοθετώντας ένα σύστημα που
όχι μόνο αναγνωρίζει χρεώσεις, αλλά και πιστώσεις.
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Ο σχολικός προγραμματισμός μπορεί επίσης να σέβεται τις
διαφορές στις πολυγλωσσικές και πολυεπίπεδες τάξεις ορίζοντας
μαθησιακές μονάδες που δεν είναι απαραίτητα τυπικές για
ολόκληρη την τάξη, αλλά που θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν
εσωτερικά - όσον αφορά τους στόχους, το περιεχόμενο και τις
μεθόδους (Caon και άλλοι., 2020). Στο σχολείο, οι αλλοδαποί
μαθητές έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ερεθίσματα που σε μεγάλο
βαθμό δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους ίδιους, αλλά για τους
ντόπιους μαθητές της μητρικής γλώσσας που αποτελούν την
πλειοψηφία της τάξης. Η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό είναι να
γίνει η επεξεργασία του προτεινόμενου «ερεθίσματος» σε πολλαπλά
επίπεδα μέσω πολυεπίπεδου, διαφοροποιημένου σχεδιασμού.

Στην πραγματικότητα, το σχολείο ως σύνολο βρίσκεται αντιμέτωπο
με τα επίπονα καθήκοντα της αντιμετώπισης δύο εξίσου
σημαντικών και αναφαίρετων πτυχών: αφενός, το δικαίωμα στις ίσες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αφετέρου το δικαίωμα στη
διαφορετικότητα και την εξατομικευμένη προσωπική ανάπτυξη
(D'Aniello, 2018).

Ένα τέτοιο έργο πρέπει να βασίζεται σε έναν νέο τρόπο αντίληψης
των ανθρώπινων όντων. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε
ότι οι άνθρωποι περιέχουν αξία πέρα από τις πολιτισμικές
διαφορές - δηλαδή να βλέπουμε τους ανθρώπους ως μοναδικούς και
διαφορετικούς. Μόνο με το σεβασμό μιας τέτοιας υπαρξιακής
ποικιλίας είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό έργο που θα
επιτρέψει σε όλους τους μαθητές, τόσο στους αλλοδαπούς όσο και
στους ντόπιους, να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης.
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Όπως είδαμε στις προηγούμενες
παραγράφους, το φαινόμενο της
μετανάστευσης δεν μειώνεται και, ως εκ
τούτου, απαιτεί εστίαση της προσοχής στον
εκπαιδευτικό-σχολικό τομέα.

Οι ψυχολογικό-κοινωνικές, παιδαγωγικές και
πολιτισμικές συνθήκες είναι ζωτικής
σημασίας για μια καλή διαδικασία ένταξης
που επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής ολόκληρης της κοινότητας, τόσο των
γηγενών όσο και των αλλοδαπών ατόμων.

Ειδικότερα, δίνοντας προσοχή στο σχολικό σύστημα, μπορούμε να αναδείξουμε, όπως
περιγράφεται, κάποιες λεπτομέρειες για καθεμία από τις παραπάνω συνθήκες:
ψυχολογικές-κοινωνικές και παιδαγωγικές-πολιτισμικές. Αλλά πριν από κάθε βήμα
εμβαθύνουμε σε ένα αναδυόμενο ζήτημα, αν και όχι μοναδικό: τη διαφορά στη γλώσσα.

Η ένταξη αλλοδαπών μαθητών σε ένα σχολείο αποτελεί πρώτο πλάνο για την απόκτηση
της γλώσσας της χώρας υποδοχής καθώς είναι η γέφυρα και το σημείο επαφής μεταξύ
δύο κόσμων.

Ο Cummins (2000) προτείνει μια
ενδιαφέρουσα γλωσσική διαφορά μεταξύ των
Βασικών Δεξιοτήτων Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας (Basic Interpersonal

Communication Skills -BICS) και της
Γνωσιακής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Επάρκειας
(Cognitive Academic Language Proficiency -

CALP) που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει
τους εκπαιδευτικούς να βρουν τη σωστή
ισορροπία για την υποστήριξη και την
ενσωμάτωση των μαθητών.
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Με τον κίνδυνο υπερβολικής απλοποίησης, 

και 

(Cummins, 2000). 

Αυτό που απαιτείται από τους μαθητές μπορεί να χωριστεί σε
βασικές γλωσσικές δεξιότητες (γλώσσα επικοινωνίας) και
δευτερεύουσες γλωσσικές δεξιότητες (γλώσσα μελέτης). 

ΤΟ  B I C S  ΜΠΟΡΕΊ  ΝΑ  ΘΕΩΡΗΘΕΊ  ΩΣ  ΟΙ
Δ ΙΆΦΟΡΕΣ  ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ
ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΗ  ΓΛΏΣΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ  

ΤΟ  C A L P  ΩΣ  ΠΙΟ  ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΗ

ΓΛΏΣΣΑ  ΜΕΛΈΤΗΣ  ΣΤΑ  Δ ΙΆΦΟΡΑ
ΘΈΜΑΤΑ  

Το πρώτο είναι ζωτικής σημασίας, μια εγκάρσια παρουσία που βρίσκεται στη
βάση των σχεσιακών και κοινωνικών διαδικασιών, αλλά είναι επίσης πιο
εύκολο να αποκτηθεί. Το τελευταίο απαιτεί πιο σύνθετες μεθόδους και
εργαλεία, και κυρίως περισσότερο χρόνο. Μελέτες απόκτησης γλωσσών έχουν
δείξει ότι, κατά μέσο όρο, η επίτευξη του επιπέδου BICS απαιτεί από 6 μήνες
έως 2 χρόνια έκθεσης στη γλώσσα, ενώ μπορεί να απαιτηθούν έως και 5/7

χρόνια μελέτης και έκθεσης στη γλώσσα του σχολείου για να επιτευχθεί
ισοδύναμο επίπεδο σε έναν μαθητή της μητρικής γλώσσας αυτής της γλώσσας
(CALP).

Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ένας αλλοδαπός μαθητής θα βρίσκεται σε
μειονεκτική θέση για ένα σημαντικό μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε
σύγκριση με τους ντόπιους μαθητές, μόνο και μόνο λόγω γλωσσικών
ζητημάτων, αυξάνοντας την πιθανότητα εγκατάλειψης, απώλειας κινήτρων και
εκπαιδευτικών οδών που δεν ταιριάζουν πραγματικά με τις πραγματικές
ικανότητες εκείνου του μαθητή. Το BICS έχει να κάνει με το να μπορείς να
χαιρετήσεις κάποιον, να κάνεις μια βασική ερώτηση, να ονομάσεις καθημερινά
αντικείμενα, ενώ το CALP είναι ένα επίπεδο που μπορείς να κάνεις σύνθετες
ερωτήσεις, να περιγράφεις μια συγκεκριμένη ενέργεια ή αντικείμενο, να
συνοψίζεις ένα θέμα ή να πεις μια ιστορία με διαδοχικό τρόπο κ.λπ. Το CALP

γίνεται απαραίτητο για τις μικρό-γλώσσες (τις γλώσσες των μεμονωμένων
μαθημάτων) και για τη διασφάλιση μιας καλής πιθανότητας ο μαθητής να
συνεχίσει με επιτυχία να σπουδάζει.
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Ο καθορισμός των γλωσσικών δυσκολιών ενός αλλοδαπού μαθητή είναι συγκεκριμένος
και σημαντικός, αλλά δυστυχώς δεν είναι η μόνη δυσκολία. Σε μια διαδικασία μάθησης
και εγκλιματισμού, οι αλλοδαποί μαθητές μπορεί να βιώσουν μια σύγκρουση
αφοσίωσης. Ποιοι τρόποι ή έθιμα είναι καλύτεροι; Οι παλιοί ή οι νέοι τρόποι
εκπαίδευσης; (Geertz, 2000).

Στην πραγματικότητα, μόλις ξεπεραστούν οι αντιξοότητες του ταξιδιού, οι οποίες είναι
συχνά πραγματικές τραυματικές εμπειρίες, και το έργο της κατάκτησης της γλώσσας έχει
ξεκινήσει, το έργο της επανόρθωσης παραμένει. Η αποκατάσταση του σχίσματος, ο
διαχωρισμός από το πλαίσιο προέλευσης απαιτεί χρόνο για να αναγνωρίσει κανείς τους
πόρους του παρελθόντος κάποιου και τις δυνατότητες του μέλλοντος (Adewumi, 2020).

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι σημαντικό να προστατευθεί η γλώσσα και ο
πολιτισμός προέλευσης, ίσως μέσω κοινών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος
δεν πρέπει να είναι η κατάργηση οποιωνδήποτε διακρίσεων, αλλά η συμπερίληψη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καθενός σε έναν πολύ ευρύτερο σχεδιασμό που να
επωφελείται από αυτό που μπορεί να συνεισφέρει το κάθε άτομο. Σε αυτή τη διαδικασία,

είναι απαραίτητο να εκτιμήσουμε και να προστατέψουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα
που αποκτήθηκαν και επιτεύχθηκαν, έτσι ώστε οι προηγούμενες προσπάθειες να μη
χαθούν, να ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις και να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία
ενσωμάτωσης όσο το δυνατόν πιο άμεσα (McCammon, 2020).

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ένταξη σε ένα νέο
σχολείο είναι το δεύτερο στάδιο μιας πολύ πιο λεπτής και
πολύπλοκης διαδικασίας που ακολουθεί την αρχική άφιξη σε
ένα νέο σχολείο. Τα ευρέως διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι πολλά παιδιά έχουν βιώσει απίστευτα σκληρές
μεταναστευτικές εμπειρίες και τραύματα αποχωρισμού σε
ταξίδια που κυριολεκτικά έχουν θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Σε αυτή τη βάση, σχεδόν σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες στην
τάξη στη διαχείριση των συναισθημάτων και των σχέσεων με
όλη την ομάδα της τάξης.

Οι παιδαγωγικές/πολιτιστικές διαφορές που περιγράφονται
παραπάνω υπογραμμίζουν την πρωταρχική στροφή προς την
εξατομικευμένη, και στη συνέχεια περαιτέρω προσαρμοσμένη,

παρέμβαση. Ο μαθητής πρέπει να παρακολουθείται/τυγχάνει
κατανόησης με εξαιρετική προσοχή προκειμένου να τον/την
υποστηρίξετε και να δημιουργήσετε οφέλη για όλη την τάξη.

Ταυτόχρονα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον να
υποστηρίξουμε εκείνες τις περιεκτικές και αυθόρμητες
δυναμικές που μερικές φορές μπορεί να εκπλήξουν τον ενήλικα
αλλά όχι την ομάδα των ομοτίμων (Guldberg, 2009). Είναι
πραγματικά ζωτικής σημασίας ο εκπαιδευτικός να είναι καλός
παρατηρητής και υπομονετικός υποστηρικτής των σχεσιακών
δεξιοτήτων που έχει το παιδί από τη φύση του.
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Γενικές γλωσσικές δυσκολίες
Συγκεκριμένες γλωσσικές δυσκολίες και αυτές σε συγκεκριμένα μαθήματα 

Σύγκρουση αφοσίωσης μεταξύ πολιτισμού καταγωγής και πολιτισμού
υποδοχής 
Αναγνώριση πόρων στο προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών 

Ψυχό-συναισθηματική ευθραυστότητα που συνδέεται με το ταξίδι της
μετανάστευσης 
Κίνδυνος κοινωνικής απομόνωσης λόγω πολιτισμικών διαφορών και
αδυναμιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Εν ολίγοις, οι ακόλουθοι κρίσιμοι τομείς πρέπει να παρακολουθούνται
όταν ένας αλλοδαπός μαθητής εισέρχεται σε ένα σχολείο:

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν ένα ευρύ όραμα των
διαδικασιών και της αλληλουχίας των γεγονότων στη ζωή κάθε μαθητή,

ειδικά έτσι ώστε η επαφή με τη διαφορετικότητα να οδηγεί σε ευαισθησία,

φιλοξενία και διορατική άποψη για μια ενσωματωμένη κουλτούρα.

33
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



Κεφάλαιο 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ  ΈΝΑΝ  ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ
ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ

Η περιγραφή του Μοντέλου Εργασίας με έναν Αλλοδαπό Μαθητή που
Έρχεται σε μια Νέα Χώρα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες από τη στιγμή
που η οικογένεια του μαθητή αποφασίζει να μετακομίσει σε άλλη χώρα, οι
οποίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία του παιδιού να φοιτήσει σε ένα
σχολείο σε άλλη χώρα και την επίδειξη του τρόπου λήψης βοήθειας στην
προσαρμογή του μαθητή και της οικογένειας στη νέα πραγματικότητα για να
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Σκοπός του παρουσιαζόμενου Μοντέλου είναι να εξοπλίσει τον γονέα και
τον μαθητή που έρχονται σε μια νέα χώρα με τα απαραίτητα εργαλεία για
να προσαρμοστούν στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα και να έχουν επιτυχία
σε αυτόν τον τομέα.

Η ιδέα είναι να διευκολυνθεί η προσαρμογή του μαθητή στο νέο σχολικό
περιβάλλον και η προσαρμογή της οικογένειας στο νέο νομικό σύστημα.

Αυτές οι δραστηριότητες έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της
εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση της βασικής σχολικής υποχρέωσης.

Στόχος αυτών των δράσεων είναι η προσαρμογή των μορφών
υποστήριξης για τον μαθητή και την οικογένεια. Βασική δραστηριότητα
είναι η δημιουργία ενός Ατομικού Σχεδίου Προσαρμογής Μαθητή
(Individual Plan of the Adaptation of a Pupil -IPAP) που βασίζεται στην
ανάλυση των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του παιδιού
προσαρμοσμένου στις δυνάμεις του μαθητή.

Το Μοντέλο Εργασίας με έναν Αλλοδαπό Μαθητή
που Έρχεται σε μια Νέα Χώρα προορίζεται κυρίως
για σχολεία που φιλοξενούν έναν αλλοδαπό
μαθητή και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί από φορείς που
υποστηρίζουν τις αλλοδαπές οικογένειες των
οποίων τα παιδιά πραγματοποιούν εκπαίδευση
εκτός της χώρας τους.
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Το μοντέλο προϋποθέτει τη συμμετοχή ενός διαπολιτισμικού βοηθού και
ενός συμμαθητή-κηδεμόνα στη διαδικασία προσαρμογής για να βοηθήσει το
μαθητή να ανακουφίσει το άγχος που προκύπτει από την έναρξη της
εκπαίδευσης σε ένα νέο ίδρυμα.

Το Μοντέλο προϋποθέτει επίσης τη συνεργασία μεταξύ του σχολικού
προσωπικού και της οικογένειας του μαθητή καθώς και των ιδρυμάτων
υποστήριξης. Το Μοντέλο υπόκειται σε τροποποίηση και αξιολόγηση κατά
τη διάρκεια της εφαρμογής του.

Το Μοντέλο Εργασίας με έναν Αλλοδαπό Μαθητή που Έρχεται Σε Μια Νέα
Χώρα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προαναφερθέντων ενδιαφερόμενων
μερών, καθώς η εκπαιδευτική αγορά δεν έχει ολοκληρωμένες λύσεις που να
υποστηρίζουν σχολεία που φιλοξενούν αλλοδαπούς μαθητές.

35
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



ΔΟΜΉ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ

ΝΈΑ  ΧΏΡΑ
2 .1

Το Μοντέλο αποτελείται από 5

στάδια. Για κάθε στάδιο, υπάρχει μια
λίστα εργασιών που πρέπει να
εκτελεστούν από ορισμένα αρμόδια
μέρη. Οι εργασίες εκτελούνται μέσω
συγκεκριμένων ενεργειών. Ο αριθμός
των εργασιών που ανατίθενται σε ένα
υπεύθυνο μέρος και ο αριθμός των
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της
εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν.

Το Στάδιο 0 λαμβάνει χώρα στη χώρα διαμονής της οικογένειας του μαθητή τη στιγμή της
λήψης της απόφασης να μετακομίσει σε μια ξένη χώρα και τα επόμενα στάδια (1-4)

αναφέρονται στις δραστηριότητες μετά την άφιξη τους στη νέα χώρα.

Προκειμένου να προσαρμοστεί σωστά ένας αλλοδαπός μαθητής σε ένα νέο σχολείο, το
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εφαρμόσετε το Μοντέλο Εργασίας με έναν
Αλλοδαπό Μαθητή που έρχεται σε μια Νέα Χώρα στο σύνολο του, ωστόσο, θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως προτεινόμενες λύσεις και να προσεγγίζεται με έναν ευέλικτο τρόπο. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες ενός δεδομένου
ιδρύματος και η κατάσταση του μαθητή. Η κλίμακα του
φαινομένου είναι πολύ σημαντική. Σε περίπτωση άφιξης
μεμονωμένων αλλοδαπών μαθητών, θα πρέπει να λαμβάνεται
προσοχή κατά τη διευθέτηση καταστάσεων οι οποίες θα τους
φέρουν στο επίκεντρο της προσοχής στο σχολείο ή στο
περιβάλλον τους. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν
τον μαθητή αντί να αποτελούν πρόσθετη πηγή άγχους.
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ΓΡΑΦΙΚΉ  ΕΙΚΌΝΑ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ2 .2

ΣΤΆΔ ΙΟ  0
 

Πριν την άφιξη σε μια ξένη χώρα

συζήτηση με το παιδί για την απόφαση
να πάει σε μια ξένη χώρα (ιδιαίτερη
έμφαση πρέπει να δοθεί στα
συναισθήματα και τις προσδοκίες)
συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα
και την προσφορά σχολείων στη χώρα-

στόχο με το παιδί
λήψη των εγγράφων που αφορούν την
εκπαίδευση του παιδιού από το
σχολείο

Καθήκοντα των γονέων

πιστοποίηση των εγγράφων του
μαθητή
έκδοση γνώμης για τον μαθητή
αποχαιρετώντας τους συμμαθητές και
τον εκπαιδευτικό της τάξης

Καθήκοντα του σχολείου από το οποίο
φεύγει το παιδί
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Ενημέρωση σχολικών εγγράφων
Προετοιμασία γενικών
προτύπων εγγράφων
Εξοπλισμός του σχολείου με
απαραίτητα βοηθήματα και
εργαλεία

Καθήκοντα εκπαιδευτικών και
άλλων σχολικών υπαλλήλων

ΣΤΆΔ ΙΟ  1
 

Προετοιμασία των μαθητών με
τη διεξαγωγή του μαθήματος
Αρ. 1

Προετοιμασία γονέων
Έναρξη συνεργασίας με το
διαπολιτισμικό βοηθό

Καθήκοντα εκπαιδευτικού της
τάξης

Άφιξη στη ξένη χώρα
Πριν την εισαγωγή του αλλοδαπού

μαθητή στο σχολείο

προετοιμασία της τοπικής
κοινωνίας
έναρξη συνεργασίας
εξοπλισμός του σχολείου που
δέχεται αλλοδαπούς μαθητές
με απαραίτητα εφόδια

Καθήκοντα της τοπικής
κοινωνίας

Προετοιμασία του σχολείου που
υποδέχεται τον αλλοδαπό μαθητή

Προετοιμασία της τοπικής κοινότητας για
την άφιξη πολλών αλλοδαπών μαθητών

Η πρώτη συνάντηση

Καθήκοντα της ομάδας
των εκπαιδευτικών

- προγραμματισμός αφίσας 
- προγραμματισμός
θεμάτων μαθήματος

Συζήτηση με το προσωπικό του
σχολείου για την εισαγωγή ενός
αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο
Προετοιμασία του διδακτικού
προσωπικού
Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης
Δημιουργία νέων ρόλων και θέσεων

Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου
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ΣΤΆΔ ΙΟ  2
 Άφιξη στο νέο σχολείο

 Η πρώτη επαφή με το σχολείο

Συζήτηση μεταξύ των γονέων
και του παιδιού τους πριν την
πρώτη επίσκεψη στο σχολείο
Προετοιμασία των
απαραίτητων πιστοποιητικών
και εγγράφων

Καθήκοντα των γονέων:

 Συνομιλία με τους γονείς και το μαθητή
(οι αλλοδαποί μαθητές λαμβάνουν από
το διευθυντή τα ακόλουθα: δίγλωσσες
ανακοινώσεις (μεταφρασμένες στη
μητρική γλώσσα του μαθητή), εικόνες
«γλώσσας επιβίωσης»,εικονογράφηση
μαθημάτων και δραστηριοτήτων)

Συμπλήρωση του μέρους 1 του
Ερωτηματολογίου

Καθήκοντα του διευθυντή:
Συνάντηση με γονείς και μαθητή
Διευθέτηση συνάντησης μεταξύ του
συμμαθητή-κηδεμόνα και του
αλλοδαπού μαθητή
Συμπλήρωση μέρους ΙΙ του
Ερωτηματολογίου

Καθήκοντα διαπολιτισμικού βοηθού

γνωριμία με τον
αλλοδαπό μαθητή
να δείξει στον αλλοδαπό
μαθητή το σχολείο

Καθήκοντα συμμαθητή-

κηδεμόνα

39
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



ΣΤΆΔ ΙΟ  3
 

Η πρώτη μέρα στο σχολείο

Υποστήριξη του
παιδιού στο σπίτι την
ημέρα έναρξης της
εκπαίδευσης στο νέο
σχολείο

Καθήκοντα των γονέων

Ενθάρρυνση των συμμαθητών
να γίνουν φίλοι με το νέο
μαθητή
Διεξαγωγή του μαθήματος Αρ. 2

με την εισαγωγή του νέου
μαθητή

Καθήκοντα εκπαιδευτικού της
τάξης Συμπερίληψη πληροφοριών

σχετικά με τη χώρα καταγωγής
του νέου μαθητή στο
περιεχόμενο του μαθήματος
Διευκόλυνση ενεργού
συμμετοχής του αλλοδαπού
μαθητή στην τάξη

Καθήκοντα των εκπαιδευτικών

παροχή συμβουλών και
βοήθειας κατά τη
διάρκεια της σχολικής
ημέρας

Καθήκοντα συμμαθητή-

κηδεμόνα

Υπενθύμιση των πιο ουσιαστικών
πληροφοριών σχετικά με τη
σχολική ζωή
Συνομιλία με το μαθητή για τυχόν
ανησυχίες
Παρουσίαση του παιδιού στον
εκπαιδευτικό της τάξης

Καθήκοντα διαπολιτισμικού
βοηθού

40
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



ΣΤΆΔ ΙΟ  4
 Επόμενες μέρες προσαρμογής στο

σχολείο

φροντίζουν να πηγαίνει το
παιδί στο σχολείο
υποστηρίζουν το παιδί τους
διατηρούν επαφή με το
σχολείο

Καθήκοντα γονέων:

διεξαγωγή μαθημάτων Αρ. 3

και 4 που υποστηρίζουν την
προσαρμογή του αλλοδαπού
μαθητή
διατήρηση επαφής με τους
γονείς του μαθητή

Καθήκοντα εκπαιδευτικού της
τάξης:

παρέχει στον αλλοδαπό μαθητή μια
αίσθηση ασφάλειας
υποστήριξη εκπαιδευτικών
βοηθά τον αλλοδαπό μαθητή να
ξεπεράσει το γλωσσικό εμπόδιο και
να επιλύσει συγκρούσεις
συνεργασία με διάφορους φορείς

Καθήκοντα του διαπολιτισμικού
βοηθού:

Συνάντηση της ομάδας εκπαιδευτικών –

ανάπτυξη IPAP

Διεξαγωγή της διαδικασίας προσαρμογής
του μαθητή στην τάξη και στο σχολείο
Δημιουργία φιλικού σχολικού και τοπικού
περιβάλλοντος
Συνάντηση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
της τάξης του αλλοδαπού μαθητή –

αξιολόγηση IPAP

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
βοήθειας που παρέχεται στον αλλοδαπό
μαθητή κατά την περίοδο προσαρμογής

Καθήκοντα της ομάδας των εκπαιδευτικών:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  ΤΩΝ  ΣΤΑΔΊΩΝ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΈΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΏΝ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ )
2 .3

Για διάφορους λόγους, οι οικογένειες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους είτε μόνιμα είτε για μια συγκεκριμένη περίοδο. Γενικά, μπορούν να
διακριθούν δύο ομάδες λόγων: η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και/ή η προθυμία για εξερεύνηση του κόσμου ή, στην περίπτωση των
προσφύγων, η αναζήτηση ασφάλειας. Σε περίπτωση προγραμματισμένης μετακόμισης, συνιστάται οι γονείς να αναλύσουν τις προσφορές των σχολείων
ή των νηπιαγωγείων της πόλης όπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν και να επιλέξουν το σχολείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες τους.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παρέχουν στους εαυτούς τους ένα αίσθημα ασφάλειας και να προβλέψουν τι τους περιμένει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
του εξωτερικού.

ΣΤΑΔ ΙΟ  0 .  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΆΦΙΞΗ  ΜΙΑΣ  ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΞΈΝΗ  ΧΏΡΑ

Προετοιμασία του παιδιού για τη λειτουργία στη νέα πραγματικότητα.

Είναι σημαντικό για αυτούς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν
το νέο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τη γεωγραφία καθώς και τη
διαφορετική αρχιτεκτονική και να αποδεχτούν την παρουσία νέων
γειτόνων. Η ήρεμη συνομιλία με το παιδί, η απάντηση σε όλες τις
ερωτήσεις θα εξαλείψει το υπερβολικό άγχος σχετικά με το νέο και το
άγνωστο. Όταν μιλούν με ένα παιδί, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν
βίντεο, δημοσιεύσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και ιστότοπους.

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν οι γονείς που σχεδιάζουν να
μετακομίσουν σε μια ξένη χώρα:

Θα είναι επωφελές για την οικογένεια να εμπλέξει το παιδί της στην
αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας στην οποία η
οικογένεια σχεδιάζει να μετακομίσει. Οι γονείς θα πρέπει να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή
του παιδιού τους στο σχολείο της χώρας-στόχου.

Οι γονείς θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις στο σχολείο που
φοιτά το παιδί αυτή τη στιγμή πριν το παιδί τους εισέλθει σε νέο σχολείο.

Εάν είναι δυνατόν, ενημερώστε τον διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό της τάξης
σχετικά με τη μετακόμιση στο εξωτερικό και εξασφαλίστε τη σχολική
τεκμηρίωση του παιδιού.
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Ο διευθυντής πιστοποιεί έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πορεία της
εκπαίδευσης του μαθητή: πιστοποιητικά, απόψεις, χαρακτηριστικά που
περιέχουν περιγραφή των δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων
τους.
Ο εκπαιδευτικός της τάξης, κατόπιν αιτήματος των γονέων, προετοιμάζει μια
γνώμη σχετικά με το μαθητή, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα ή τα εκπαιδευτικά
του προβλήματα και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση τους
(συνιστάται να μεταφραστεί στα αγγλικά ή στη γλώσσα της χώρας-στόχου).

Ο εκπαιδευτικός της τάξης δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους
συμμαθητές του/της.

Καθήκοντα του σχολείου από το οποίο πρόκειται να φύγει ο μαθητής:

Στο κλείσιμο του τρέχοντος εκπαιδευτικού σταδίου στο σχολείο της πατρίδας, ο
μαθητής θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει φίλους, συμμαθητές, τον
εκπαιδευτικό της τάξης και άλλους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να παρέχεται χρόνος για
να θυμάται τις στιγμές που πέρασε μαζί με άλλους. Ένα θερμό αντίο εξασφαλίζει
υποστήριξη στο παιδί, εμποδίζοντάς το από το να χάσει την αυτοπεποίθηση του και
το βοηθά να δημιουργήσει μόνιμες και θετικές σχέσεις στο νέο σχολείο.

Όταν οι οικογένειες εγκαταλείπουν τη χώρα τους, μπορούν να
περιμένουν ότι, για παράδειγμα, θα ζήσουν σε ένα κέντρο
προσφύγων και δεν θα έχουν καμία επιρροή στην επιλογή του
σχολείου.

Σε περίπτωση κάποιας ξαφνικής απόφασης να φύγουν ή
κάποιας που έχει κρατηθεί μυστική, οι γονείς θα πρέπει επίσης
να μιλήσουν στο παιδί για τη νέα του κατάσταση. Το παιδί
πρέπει να λάβει γονική υποστήριξη και να προετοιμαστεί για να
μπει σε νέο σχολείο. Οι γονείς θα πρέπει να αναλογιστούν
σοβαρά το γεγονός ότι το παιδί τους δεν κατάφερε να πετύχει
την ολοκλήρωση της τάξης στο προηγούμενο σχολείο και
επομένως θα δυσκολευτεί να κάνει μια νέα αρχή σε σχολείο
άλλης χώρας και ως εκ τούτου να ξεκινήσει από χαμηλότερο
εκπαιδευτικό επίπεδο, για να ξεκινήσει ένα νέο στάδιο.

Συνιστάται οι γονείς να φροντίσουν, ούτως ώστε σε κάποια
στιγμή μετά την αποχώρηση, το παιδί να έχει την ευκαιρία να
γράψει ένα «γράμμα» στο οποίο αυτός/η θα μπορεί διανοητικά
να αποχαιρετήσει το παλιό του σχολείο.

Καθήκοντα των γονέων προσφύγων:

Εμπλεκόμενα μέρη: γονείς, εκπαιδευτικός της τάξης, διευθυντής, σχολείο στο εξωτερικό
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Το βασικό γεγονός που ξεκινά τη σειρά των εργασιών είναι η ενημέρωση του διευθυντή ότι ένας αλλοδαπός μαθητής έρχεται στο σχολείο του.

Η σωστή προετοιμασία του σχολείου (μαθητών, γονέων, σχολικού προσωπικού) και της τοπικής κοινότητας για την εισαγωγή ενός αλλοδαπού μαθητή
καθορίζει τη μετέπειτα εκπαιδευτική και κοινωνική επιτυχία τόσο του ατόμου όσο και ολόκληρου του σχολείου, τοπικής και υπέρ-τοπικής κοινότητας.
Η αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των περιοχών καθορίζει την επιτυχία σε αυτό το στάδιο και ολόκληρης της διαδικασίας, επομένως η προσεκτική
προετοιμασία αυτού του σταδίου θα είναι πολύ σημαντική.

ΣΤΑΔ ΙΟ  1 .  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΉ  ΕΝΌΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΎ  ΜΑΘΗΤΉ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ

Προετοιμασία του σχολείου για την εισαγωγή αλλοδαπού μαθητή
Η προετοιμασία του σχολείου και του προσωπικού για την εισαγωγή ενός
αλλοδαπού μαθητή διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων
μερών. Η υποστήριξη που λαμβάνει το προσωπικό του σχολείου από το
διευθυντή μεταφράζεται σε πιο αποτελεσματική βοήθεια που παρέχεται
στον αλλοδαπό μαθητή και την οικογένεια του. Είναι ευθύνη του διευθυντή
να διαχειρίζεται τη διαδικασία προετοιμασίας του σχολείου με τέτοιο τρόπο
ώστε κάθε υπάλληλος να γνωρίζει τα καθήκοντα που του ανατίθενται σε
σχέση με την εισαγωγή ενός αλλοδαπού μαθητή και να ορίζεται με σαφήνεια
τι είδους υποστήριξη μπορούν να περιμένουν (τόσο ένας αλλοδαπός
μαθητής όσο και ένα μέλος του προσωπικού του σχολείου) και πότε
μπορούν να την περιμένουν. Η ένταση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να
εξαρτάται από τον αριθμό των εισακτέων αλλοδαπών μαθητών.

Ένας αλλοδαπός μαθητής θα περάσει τον
περισσότερο χρόνο του/της στο σχολείο.

Επομένως, είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού της
τάξης να προετοιμάσει κατάλληλα τους
μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
που πρόκειται να εργαστούν με τον αλλοδαπό
μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί του μαθήματος
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία προσαρμογής εισάγοντας θέματα
όπως η ιστορία, η θρησκεία, η γεωγραφία, το
φυσικό περιβάλλον και η λογοτεχνία της χώρας
καταγωγής του μαθητή κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων τους.
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εξοικείωση των σχολικών υπαλλήλων με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με
την εισαγωγή αλλοδαπών μαθητών
εξηγώντας τους λόγους μετανάστευσης και τους λόγους εγκατάστασης στην
περιοχή αυτή, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό το γεγονός και
τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν
καταγραφή όλων των ερωτήσεων που μπορεί να έχει το προσωπικό του
σχολείου για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του
εύρεση απαντήσεων στις ερωτήσεις και λήψη πληροφοριών σχετικά με τους
τομείς προβληματισμού
ενημέρωση σχετικά με ιδρύματα που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στα
μέλη του προσωπικού

Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου

Εργασία 1. Συζήτηση του διευθυντή με το προσωπικό του σχολείου σχετικά
με την εισαγωγή αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο
Ενημέρωση του προσωπικού για την πιθανή εισαγωγή αλλοδαπού μαθητή στο
σχολείο:

Συζήτηση του διευθυντή με το προσωπικό του σχολείου και
δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης υποδοχής αλλοδαπών:

θεματική εμβέλεια, διάρκεια.

Εργασία 2. Προετοιμασία του διδακτικού προσωπικού
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

«Η λειτουργία ενός αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο»

«Μαθησιακές διαφορές μεταξύ σχολικών συστημάτων και
προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή σχολείων. κατανόηση
της κατάστασης του αλλοδαπού».

«Παράγοντες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση αλλοδαπών
μαθητών - πώς να τους ενισχύσουμε;»
«Παράγοντες που εμποδίζουν την εκπαίδευση των αλλοδαπών
μαθητών - πώς να τους εξαλείψουμε;»

Οι εκπαιδευτικοί συναφών μαθημάτων μπορούν να σχηματίσουν
ομάδες και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε διάφορα εργαστήρια.
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βοήθειας που παρέχονται σε
οικογένειες και αλλοδαπούς μαθητές,
το εύρος της υποστήριξης που μπορεί
να λάβει το σχολείο από αυτούς τους
οργανισμούς.

Ο διευθυντής δημιουργεί επαφή με ένα σχολείο που έχει
εμπειρία στη συνεργασία με έναν αλλοδαπό μαθητή και
οργανώνει ένα εργαστήριο που λαμβάνει χώρα στο σχολείο του
διευθυντή. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να λάβουν
πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με έναν αλλοδαπό
μαθητή και να μάθουν για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
από την οποία προέρχεται ο μαθητής.
Ομάδες εκπαιδευτικών διορίζονται για να αναπτύξουν πρότυπα
εγγράφων και σχετικές διατάξεις στους εσωτερικούς κανόνες και
κανονισμούς του σχολείου (καταμερισμός αρμοδιοτήτων) και ο
διευθυντής συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την ποιότητα και
την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

Επιλέγεται μια ομάδα εκπαιδευτικών, στόχος της οποίας είναι να
βρει πληροφορίες για οργανισμούς που εργάζονται για χάρη των
αλλοδαπών παιδιών, μορφές

προετοιμασία των μαθητών στην τάξη
επιλογή και προετοιμασία συμμαθητή-κηδεμόνα του οποίου ο ρόλος
περιλαμβάνει:

προετοιμασία γονέων
σύγκληση ομάδας εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του IPAP

συντονισμός της υλοποίησης του παρακάτω έργου από τους διδάσκοντες του
μαθήματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους: «Γνωρίζουμε τη χώρα σας».

Εργασία 3. Συνομιλία μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και του
εκπαιδευτικού της τάξης που είναι υπεύθυνος για την τάξη στην οποία θα
συμμετάσχει ο αλλοδαπός μαθητής
Στη συνομιλία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο διευθυντής θα πρέπει να
καθορίσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται σε σχέση με την εισαγωγή ενός
αλλοδαπού μαθητή και να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να λάβει υποστήριξη, εάν
είναι απαραίτητο, από άλλα μέλη του προσωπικού και ιδρύματα που εργάζονται
για χάρη αλλοδαπών μαθητών.

Συνιστάται η ενημέρωση του εκπαιδευτικού της τάξης για:

να είναι ένας φιλικός εκπρόσωπος για τα συμφέροντα του αλλοδαπού μαθητή στο
σχολείο,

την υποστήριξη του/της κατά την πρώτη περίοδο προσαρμογής,
εξοικείωση του/της με τη διάταξη του σχολείου,

βοηθώντας τον/την να βρει τη θέση του στην καθημερινή σχολική ζωή,

συνοδεύει τον αλλοδαπό μαθητή, ειδικά τις πρώτες μέρες

46
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



Ο διευθυντής υποβάλλει αίτηση στο διοικητικό όργανο για
πρόσληψη διαπολιτισμικού βοηθού. Μετά τη λήψη συγκατάθεσης
δημιουργείται η θέση αυτή στο σχολείο και προσλαμβάνεται το
κατάλληλο άτομο. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του
διαπολιτισμικού βοηθού περιγράφονται παρακάτω. Εάν ο
διευθυντής δεν έχει τη δυνατότητα να προσλάβει διαπολιτισμικό
βοηθό, αυτή η λειτουργία μπορεί να ανατεθεί στον εκπαιδευτικό
της τάξης ή σε άλλο μέλος του προσωπικού.

Ο διευθυντής ζητά από τον εκπαιδευτικό της τάξης να ορίσει
συμμαθητή-κηδεμόνα για έναν αλλοδαπό μαθητή. Ο εκπαιδευτικός
της τάξης επιλέγει ένα μαθητή για να εκτελέσει αυτόν τον ρόλο.

Είναι εθελοντικός. Ο ρόλος είναι προσωρινός και θα πρέπει να
καταγράφεται ως το επίτευγμα του μαθητή, π.χ. ως μορφή
εθελοντισμού και ο μαθητής θα πρέπει να ανταμείβεται
αυξάνοντας τη βαθμολογία συμπεριφοράς του (αν είναι δυνατόν).

Ο αριθμός και η διάρκεια των συμμαθητών-κηδεμόνων εξαρτώνται
από τις ανάγκες του σχολείου.

Εργασία 4. Δημιουργία νέων θέσεων
Λόγω της εισαγωγής ενός αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο, και
ιδιαίτερα ενός μεγαλύτερου αριθμού μαθητών, υπάρχει ανάγκη
δημιουργίας νέων θέσεων και νέων ρόλων για τους μαθητές που θα
διευκολύνουν και θα βελτιώσουν τη διαδικασία προσαρμογής.

Προσθήκη καταχωρήσεων σε σχολικά έγγραφα σχετικά με αλλοδαπό μαθητή. Όταν
μιλάμε για ισότητα και ίση ευθύνη, θα πρέπει να μπορούμε να αναφερόμαστε σε
έγγραφα που εγγυώνται ίσα δικαιώματα.

Καθήκοντα ομάδων εκπαιδευτικών και άλλων μελών του προσωπικού

Εργασία 1. Ενημέρωση σχολικών εγγράφων (καταστατικό του σχολείου)

Το καταστατικό του σχολείου θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:
διασφάλιση ότι τα συμφέροντα των αλλοδαπών μαθητών εκπροσωπούνται με την
παρουσία του εκπροσώπου τους στο μαθητικό συμβούλιο (είναι απαραίτητο όταν ο
αριθμός των αλλοδαπών μαθητών αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος σχολικής τάξης)·
διασφάλιση ότι τα συμφέροντα των αλλοδαπών μαθητών εκπροσωπούνται με την
παρουσία του εκπροσώπου των γονέων τους στο συμβούλιο γονέων (είναι απαραίτητο
όταν ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών αντιστοιχεί στο μέσο μέγεθος σχολικής τάξης)·
προσδιορισμός της επίσημης στολής, η οποία τονίζει τον ιερό χαρακτήρα μιας δεδομένης
ημέρας, ενώ παραμένει σύμφωνη με την παράδοση του σχολείου, τις θρησκευτικές
απόψεις ή την πολιτιστική ταυτότητα των μαθητών - ωστόσο, αυτή η στολή δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να παραβιάζει την ευημερία άλλων μαθητών, π.χ. η στολή δεν πρέπει να
περιλαμβάνει στοιχεία που είναι επικίνδυνα ή εμποδίζουν την ταυτότητα του μαθητή.

την τοποθεσία ενός αλλοδαπού μαθητή διαφορετικής θρησκείας τη στιγμή που η τάξη του
συμμετέχει σε θρησκευτική εκπαίδευση ή θρησκευτική πρακτική (ισχύει για σχολεία όπου
διδάσκεται θρησκευτική εκπαίδευση στο σχολείο).
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Συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τον ρόλο του διαπολιτισμικού
βοηθού στο καταστατικό του σχολείου:

Ο ρόλος του διαπολιτισμικού βοηθού στο σχολείο:

παροχή συναισθηματικής υποστήριξης σε αλλοδαπούς μαθητές, βοηθώντας τους σε
δύσκολες καταστάσεις και καταστάσεις σύγκρουσης, οικοδόμηση θετικής εικόνας για το
σχολείο, διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας, βοήθεια για την ένταξη στο περιβάλλον,

παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,

βοήθεια στην επίλυση συγκρούσεων, έλεγχος της φοίτησης, ενημέρωση για την
οικογενειακή κατάσταση των μαθητών,

συνεργασία με τον σχολικό ψυχολόγο και παιδαγωγό,

διατήρηση επαφής με τους γονείς: τηλεφωνικά και προσωπικά,

συμμετοχή σε συναντήσεις με γονείς (για να συζητηθούν οι δυσκολίες των παιδιών,

μετάφραση των λεγόμενων),

συμμετοχή στις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού (με πρόσκληση του
διευθυντή) για να συμμετάσχει σε συζήτηση εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν
αλλοδαπούς μαθητές,
επιδεικνύοντας στους μαθητές τα οφέλη της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τους να
συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες,
διεξαγωγή πολυπολιτισμικών δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα,

βοήθεια στη διοργάνωση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη της
διαπολιτισμικής ενσωμάτωσης, π.χ. διοργάνωση διεθνούς ημέρας τροφίμων για να
δώσει στους αλλοδαπούς μαθητές στο σχολείο την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα
παραδοσιακά εθνικά τους πιάτα.

Συμπεριλαμβανομένης διάταξης σχετικά με τον ρόλο του
συμμαθητή-κηδεμόνα ενός αλλοδαπού μαθητή στο καταστατικό
του σχολείου.

Ερωτηματολόγιο Αλλοδαπού Μαθητή Που Έρχεται Σε Μια Νέα
Χώρα: (προσωπικά δεδομένα μαθητή, βασικά οικογενειακά
δεδομένα, μέρος I - εκπαιδευτική διαδρομή, πόροι, ικανότητες,
ενδιαφέροντα) και μέρος II (λειτουργία μαθητή και ανάγκες και
προσδοκίες των γονέων - διάγνωση απαραίτητη για το Ατομικό
Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή (IPAP).

Ατομικό Σχέδιο Προσαρμογής Μαθητή (IPAP).

Εργασία 2. Ανάπτυξη γενικών προτύπων για σχολικά έγγραφα.

Το σχολείο που φιλοξενεί έναν αλλοδαπό μαθητή θα πρέπει να
αναπτύξει διαδικασίες και πρότυπα εγγράφων για να απλοποιήσει τις
δραστηριότητες υποδοχής. Το Μοντέλο Εργασίας Με Έναν Αλλοδαπό
Μαθητή Που Έρχεται Σε Mια Nέα Xώρα θα παίξει κυρίαρχο ρόλο,

ωστόσο, είναι σημαντικό να διακρίνουμε ορισμένα έγγραφα που
βοηθούν στην επίτευξη των στόχων συγκεκριμένων σταδίων:
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Εργασία 3. Εξοπλισμός του σχολείου με τα απαραίτητα
βοηθήματα και εργαλεία για να εργαστεί με έναν αλλοδαπό
μαθητή
Η άφιξη ενός αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο απαιτεί την παροχή
των απαραίτητων βοηθημάτων που θα διευκολύνουν την
επικοινωνία, θα διατηρήσουν την πολιτιστική ταυτότητα και θα
βελτιώσουν το έργο των σχολικών υπαλλήλων.

Δημιουργήσετε ένα ευρετήριο λογοτεχνίας, μια λίστα ιδρυμάτων που
υποστηρίζουν την πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία, συνδέσμους,
ιστότοπους μέσω των οποίων οι σχολικοί υπάλληλοι μπορούν να
διευρύνουν τις γνώσεις τους για έναν αλλοδαπό μαθητή.

εξοπλίσετε τη βιβλιοθήκη με δίγλωσσα λεξικά, λογοτεχνία στη γλώσσα
αλλοδαπών μαθητών.

συλλέξετε δημοσιεύσεις στη γλώσσα της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών
μαθητών στη σχολική βιβλιοθήκη·

αγοράσετε σχολικά βιβλία και βοηθήματα για την εκμάθηση της γλώσσας της
χώρας καταγωγής του αλλοδαπού μαθητή ως ξένη γλώσσα·

αγοράσετε συσκευές που επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω μεταφραστή
(τηλέφωνο, tablet, υπολογιστής).
προσαρμόσετε το μενού της σχολικής καντίνας στις διατροφικές προτιμήσεις
ενός αλλοδαπού μαθητή, αν είναι δυνατόν.

παρουσιάσετε τα εθνικά σύμβολα των χωρών καταγωγής αλλοδαπών
μαθητών σε αντιπροσωπευτικό χώρο στο σχολείο.

εκδώσετε ενημερωτικό δελτίο/διοργανώσετε έκθεση για τις χώρες καταγωγής
αλλοδαπών μαθητών.

Είναι λογικό να:

Υπεύθυνα μέρη: διευθυντής, εκπαιδευτικός της τάξης, διαπολιτισμικός βοηθός, παιδαγωγός,
συμμαθητές αλλοδαπών μαθητών και οι γονείς τους, εκπαιδευτικοί θεμάτων.
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Ο εκπαιδευτικός της τάξης εργάζεται με βάση προετοιμασμένα
σενάρια περιόδου τάξης. Το πρώτο θέμα της περιόδου τάξης θα
πρέπει να είναι: "Πριν σας γνωρίσουμε."
Ο εκπαιδευτικός της τάξης συντονίζει την υλοποίηση ενός
διαθεματικού έργου που συνίσταται στη δημιουργία μιας αφίσας:
«Γνωρίζουμε τη χώρα σας», παρουσιάζοντας τον πολιτισμό, την
ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τη μοναδικότητα της χώρας
καταγωγής του αλλοδαπού μαθητή.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης διορίζει ένα συμμαθητή-κηδεμόνα του
οποίου η αποστολή είναι να βοηθήσει στην ταχύτερη
προσαρμογή του νέου μαθητή. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει ένας
μαθητής που συμφωνεί με αυτό και που είναι καλά
προετοιμασμένος για το ρόλο.

Ένας συμμαθητής-κηδεμόνας προετοιμάζει ένα σενάριο
συνάντησης, εκτελεί την εφαρμογή του και μαθαίνει να
επικοινωνεί μέσω ενός μεταφραστή. Είναι καλή ιδέα να
προγραμματίσετε μια συνάντηση συμμαθητή-κηδεμόνα με το νέο
μαθητή πριν από την πρώτη του ή της μέρα στο σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης ελέγχει την προετοιμασία της τάξης
στην οποία θα καθίσει ο νέος αλλοδαπός μαθητής: μια καρέκλα,

ένα θρανίο δίπλα στο συμμαθητή-κηδεμόνα.

Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης

Εργασία 1. Προετοιμασία της τάξης τους για την
υποδοχή ενός ξένου μαθητή.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει τη μεγαλύτερη
επιρροή στην ένταξη της τάξης ενός αλλοδαπού
μαθητή και στο πώς αυτός ή αυτή θα προσαρμοστεί
στη νέα τάξη. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία,

ο εκπαιδευτικός της τάξης θα πρέπει να παρέχει
στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με τη
γεωγραφική θέση και τον πολιτισμό της χώρας του
νέου τους φίλου. Θα πρέπει να παρουσιαστεί η
κοινωνική και πολιτική κατάσταση, ειδικά στην
περίπτωση ενός πρόσφυγα μαθητή. Οι μαθητές θα
πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη γνώση πριν από την
άφιξη ενός νέου μαθητή.
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Εργασία 2. Γενική προετοιμασία των γονέων των μαθητών της τάξης στην
οποία θα έρθει ο αλλοδαπός μαθητής.
Είναι πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό της τάξης να προετοιμάσει τους
γονείς των μαθητών από την τάξη στην οποία θα έρθει ο αλλοδαπός μαθητής,
γιατί η αντίδραση τους στους αλλοδαπούς επηρεάζει τη στάση των παιδιών
τους απέναντι στον αλλοδαπό μαθητή.

Αυτή η ενέργεια στοχεύει στη μείωση ή την πλήρη εξάλειψη τυχόν ανησυχιών
που μπορεί να έχουν οι γονείς, που συχνά προέρχονται από άγνοια και
στερεότυπα που διαιωνίζονται σε μια δεδομένη κοινωνία σχετικά με τον
πολιτισμό και τη χώρα καταγωγής του αλλοδαπού μαθητή. Για το λόγο αυτό,

πριν έρθει ένας αλλοδαπός μαθητής στην τάξη, οι γονείς των μαθητών θα
πρέπει να ενημερωθούν για το γεγονός αυτό.

Η πρώτη μορφή παροχής αυτών των πληροφοριών είναι να γράψει ο
εκπαιδευτικός της τάξης μια επιστολή στους γονείς, η δεύτερη - να οργανώσει
μια συνάντηση/εργαστήριο με τους γονείς.

Πληροφορίες ότι ένας νέος μαθητής έρχεται στην τάξη,

εξήγηση γιατί ο μαθητής έχει φτάσει στη χώρα,

συζήτηση για τους κύριους λόγους για τους οποίους οι αλλοδαποί
αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ιδίως την
πολιτική πτυχή στην περίπτωση των προσφύγων,

παρουσίαση πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών,

επισήμανση των τυπικών μοτίβων συμπεριφοράς μιας δεδομένης
κουλτούρας.

Τόσο η επιστολή όσο και η συνάντηση θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αξίζει επίσης να ενθαρρύνουμε τους γονείς να συμμετέχουν στη
δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ευγένειας για μαθητές από αλλοδαπές
οικογένειες. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι μαθητές θα
ωφεληθούν από το να συναντήσουν πολλούς διαφορετικούς
πολιτισμούς στην τάξη. Διδάσκει την ανεκτικότητα, την πολιτιστική
συνείδηση και διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τη
θρησκεία, την ιστορία και τη γεωγραφία άλλων χωρών. Αυτό
διευκολύνει την απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση
στάσεων σεβασμού προς άτομα διαφορετικής κουλτούρας. Θα
αξιολογηθούν οι προσδοκίες και οι στάσεις που σχετίζονται με τους
αλλοδαπούς μαθητές που έρχονται στην τάξη.
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μεσολάβηση και διευκόλυνση της επικοινωνίας στις ακόλουθες
σχέσεις: μαθητή-μαθητή, μαθητή-εκπαιδευτικού, γονέα αλλοδαπού
μαθητή-εκπαιδευτικού της τάξης
συμμετοχή στις εργασίες ομάδων εκπαιδευτικών μιας δεδομένης τάξης
βοήθεια με τη μάθηση
επεξήγηση των πολιτισμικών διαφορών στις σχολικές καταστάσεις.
παροχή υποστήριξης στο συμμαθητή-κηδεμόνα που συνεργάζεται με
τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον αλλοδαπό μαθητή
βοήθεια στον αλλοδαπό μαθητή να προωθήσει τον πολιτισμό της
πατρίδας του τόσο στην τάξη του όσο και σε ολόκληρο το σχολείο.

Εργασία 3. Καθιέρωση συνεργασίας με τον διαπολιτισμικό βοηθό.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης θα πρέπει να ξεκινήσει τη συνεργασία καθώς
αυτός/η θα επωφεληθεί από την υποστήριξη που παρέχει ο
διαπολιτισμικός βοηθός σε πολλά επίπεδα. Ο βοηθός θα είναι σύνδεσμος
μεταξύ του αλλοδαπού μαθητή, της οικογένειας του, ιδρυμάτων που
εργάζονται για χάρη των αλλοδαπών και, ταυτόχρονα, υπερασπιστής των
συμφερόντων του μαθητή. Η σωστή συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού
της τάξης και του διαπολιτισμικού βοηθού θα μεταφραστεί σε ποιότητα
της υποστήριξης που παρέχεται στον αλλοδαπό μαθητή.

Οι κύριες δραστηριότητες του διαπολιτισμικού βοηθού σε
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης περιλαμβάνουν:

Καθήκοντα της ομάδας των εκπαιδευτικών μιας τάξης στην οποία
παρίσταται ο αλλοδαπός μαθητής

Εργασία 1. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας των εκπαιδευτικών της τάξης.
Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της τάξης, η επεξεργασία κοινών
θέσεων και η ανταλλαγή γνώσεων για τον μαθητή θα τους επιτρέψει να
αναλάβουν δραστηριότητες που βοηθούν στην επίτευξη επιτυχίας.

Οι δραστηριότητες της ομάδας των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν τον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη δημιουργία, κατά
τη διάρκεια διαφορετικών μαθημάτων με την τάξη, μιας αφίσας: «Γνωρίζουμε
τη χώρα σας» και την τρέχουσα υλοποίηση του έργου της παρουσίασης της
χώρας του αλλοδαπού μαθητή στην τάξη.
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Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συμβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης θα
πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή συζήτηση της κατάστασης ενός συγκεκριμένου
δήμου/περιφέρειας στο πλαίσιο της αποδοχής αλλοδαπών οικογενειών και
αλλοδαπών μαθητών.

Συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων τοπικών κυβερνήσεων που έχουν αλλοδαπούς
στην περιοχή τους προκειμένου να αξιοποιήσουν τις καλές πρακτικές και την
εμπειρία τους.
Καθιέρωση συνεργασίας με υπαλλήλους του τοπικού κέντρου για αλλοδαπούς
προκειμένου να γνωριστούν μεταξύ τους, να καθοριστεί το εύρος της συνεργασίας,
οι μέθοδοι επαφής και επικοινωνίας και να οριστούν άτομα υπεύθυνα για
συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας.
Παροχή μέσων μεταφοράς σε αλλοδαπούς μαθητές για να πηγαίνουν στο σχολείο.

Υπενθυμίζοντας στους κατοίκους τα γεγονότα στην ιστορία της περιοχής που
υποδηλώνουν την παρουσία άλλων πολιτισμών και εθνικοτήτων στην περιοχή.

Ξεκινώντας μια σειρά άρθρων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν τους
πολιτισμούς άλλων εθνών, τι προκαλεί τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τη χώρα
τους, τις επιπτώσεις της ύπαρξης αλλοδαπών γειτόνων, τονίζοντας τα στοιχεία
εμπλουτισμού.

Πρόσθετος εξοπλισμός για τα σχολεία που δέχονται αλλοδαπούς μαθητές.

Καθήκοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινότητας, του οργάνου διοίκησης
του σχολείου, όταν πολλές αλλοδαπές οικογένειες με παιδιά μετακομίζουν στην
περιοχή.

ΣΤΑΔΙΟ 1. Προετοιμασία της τοπικής κοινότητας για την
άφιξη πολλών αλλοδαπών μαθητών και των οικογενειών
τους.
Η τοπική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η τοπική
κοινωνία ενημερώνεται για τα σχέδια εγκατάστασης
αλλοδαπών οικογενειών στην περιοχή τους και για το ότι τα
αλλοδαπά παιδιά και νέοι μπορεί να φοιτούν σε σχολεία. Οι
αρχές θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν μόνιμη συνεργασία
με το κέντρο για τους αλλοδαπούς. Στόχος αυτών των
δραστηριοτήτων είναι να δημιουργηθεί μια στάση
ανεκτικότητας και σεβασμού για άλλους πολιτισμούς. Εάν για
οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω
δραστηριότητες, ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να τις
ξεκινήσει.
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Καθιέρωση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα
σχολεία προκειμένου να γνωριστούν μεταξύ τους, να καθοριστεί
το εύρος της συνεργασίας, οι μέθοδοι επαφής και επικοινωνίας
και να οριστούν άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένους τομείς
συνεργασίας.
Διοργάνωση μαθημάτων γλώσσας στις εγκαταστάσεις τους για
γονείς και μαθητές για να τους διδάξουν τη γλώσσα της χώρας
εγκατάστασης ως ξένη γλώσσα·

Διαμεσολάβηση για τη δημιουργία της πρώτης επαφής μεταξύ
των γονέων ενός αλλοδαπού μαθητή και των εκπροσώπων του
σχολείου.

Τα καθήκοντα του κέντρου για αλλοδαπούς (όσον αφορά τη
λειτουργία ενός αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο)

περιλαμβάνουν:

Δε χρειάζεται να εφαρμοστούν οι παραπάνω δραστηριότητες εάν, για
παράδειγμα, υπάρχει μόνο μία οικογένεια που μεταναστεύει στην
περιοχή.

Υπεύθυνα μέρη: τοπική αυτοδιοίκηση; υπάλληλοι του κέντρου για αλλοδαπούς, τοπικά
μέσα ενημέρωσης και, προαιρετικά, o διευθυντής σχολείου.
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Το πολιτισμικό σοκ, το άγχος που σχετίζεται με το να βρεθούν σε μια νέα κατάσταση και η αβεβαιότητα του αύριο έχουν ως αποτέλεσμα οι οικογένειες των
αλλοδαπών μαθητών να αναζητούν την επαφή με το σχολείο μάλλον γρήγορα. Οι γονείς θέλουν να παρέχουν στο παιδί τους ένα καλύτερο ξεκίνημα και μια σωστή
εκπαίδευση. Η προετοιμασία της πρώτης συνάντησης μπορεί να αποφασίσει για την επιτυχία της διαδικασίας προσαρμογής ή να την κάνει πολύ πιο δύσκολη, γι'
αυτό αξίζει να διεξάγετε τις επόμενες εργασίες προσεκτικά και σκόπιμα. Το συνεχές καθήκον των γονέων θα είναι να παρέχουν υποστήριξη, να διασφαλίζουν ότι το
νέο περιβάλλον δίνει ευκαιρίες για νέες φιλίες, εμπειρίες και μάθηση πολλών γεγονότων που έχουν ενδιαφέρον. Η πρώτη συνομιλία με τον διευθυντή του σχολείου
πρέπει να διασφαλίσει ότι ο μαθητής και ο γονέας αντιμετωπίζονται υποκειμενικά. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με το σχολείο, τη διαδικασία που
περιλαμβάνει έναν αλλοδαπό μαθητή στο σχολικό σύστημα μιας δεδομένης χώρας και να ανακαλύψει ποιες είναι οι ανάγκες του μαθητή και της οικογένειας. Οι
γονείς πρέπει να αισθάνονται ότι το σχολείο θα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί τους και ότι αυτός/αυτή θα τυγχάνει καλής φροντίδας.

ΣΤΑΔ ΙΟ  2 .  ΆΦΙΞΗ  ΣΕ  ΞΈΝΗ  ΧΏΡΑ .  ΠΡΏΤΗ  ΕΠΑΦΉ  ΜΕ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ .

Καθήκοντα γονέων:

Εργασία 1. Συζήτηση γονέα-μαθητή πριν από την επίσκεψη
στο σχολείο.

Η μέρα που προηγείται της συζήτησης για την «αυριανή
επίσκεψη στο νέο σχολείο» φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή.

Καθησυχάζοντας το παιδί ότι θα επισκεφτούν μαζί το σχολείο
θα μειώσει την ένταση. Το παιδί θα πρέπει να ενημερωθεί ότι
αυτός/αυτή θα γνωρίσει όχι μόνο το σχολικό κτίριο, αλλά και
πολύ σημαντικά άτομα με τα οποία αυτός/αυτή θα δημιουργήσει
την πρώτη σχέση: με τον διευθυντή, τη διαπολιτισμική βοηθό
και συμμαθητή-κηδεμόνα - ένα φίλο που θέλει επίσης να τους
γνωρίσει.

Εργασία 2. Προετοιμασία των απαραίτητων
πιστοποιητικών και εγγράφων.

Η παροχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη
σχολική φοίτηση του μαθητή μέχρι στιγμής,
πιστοποιητικών, απόψεων εκπαιδευτικών θα
επιτρέψουν να καθοριστεί το εύρος της
βοήθειας που μπορεί να προσφέρει το
σχολείο στην αρχική περίοδο. Τα έγγραφα
ταυτότητας είναι απαραίτητα για την εγγραφή
ενός μαθητή στο σχολικό σύστημα.
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οργάνωση της σχολικής εργασίας (ωράριο σχολείου, ώρες
διαλειμμάτων, πληροφορίες για τον τρόπο και τον τόπο των
διαλειμμάτων, τη λειτουργία του σχολικού κυλικείου και τι
προσφέρει, εάν ο μαθητής πρόκειται να χρησιμοποιήσει το
σχολικό λεωφορείο, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τον
τόπο και την ώρα αναχώρησης και επιστροφής στον τόπο
κατοικίας).
παράδοση του πακέτου καλωσορίσματος - το πακέτο
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου,

χάρτη πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, ημερολόγιο σχολικού έτους,
οργάνωση σχολικών εργασιών, κλίμακα βαθμολόγησης, πρότυπα
εντύπων, π.χ. δικαιολογητικά απουσιών, μίνι γλωσσάρια με
βασικές φράσεις απαραίτητες για τη σχολική επικοινωνία.

περιγραφή του Μοντέλου Εργασίας με έναν Αλλοδαπό Μαθητή
που Έρχεται Σε Μια Νέα Χώρα.

ανάθεση ενός μαθητή σε μια τάξη, παροχή του
χρονοδιαγράμματος, συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τη
συμμετοχή του παιδιού σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Κατά τη συνάντηση θα πρέπει να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου:

Εργασία 1. Συζήτηση του διευθυντή με τους γονείς
και το μαθητή.

Η επαφή μεταξύ του διευθυντή και των γονέων μπορεί
να είναι δύσκολη λόγω του γεγονότος ότι οι γονείς δε
γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας άφιξης. Σε αυτήν την
περίπτωση είναι απαραίτητη η βοήθεια του
διερμηνέα. Μπορεί να είναι ο διαπολιτισμικός βοηθός
ή ένας άλλος εκπαιδευτικός στο διδακτικό προσωπικό
που γνωρίζει τη γλώσσα της πατρίδας της οικογένειας
ή μια άλλη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αποτελεσματική επικοινωνία. Αξίζει να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι
γονείς να κάνουν ερωτήσεις και να διαλύσουν τις
αμφιβολίες για την εγγραφή του παιδιού τους στο
σχολείο. Η συνάντηση θα πρέπει να προγραμματιστεί
την κατάλληλη στιγμή και θα πρέπει να κρατηθεί
επαρκής χρόνος. Δεν πρέπει να γίνει βιαστικά.
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Εργασία 2. Συμπλήρωση του Μέρους Ι του
Ερωτηματολογίου ενός Αλλοδαπού Μαθητή που
Έρχεται σε μια Νέα Χώρα:

Κατά την πρώτη συνάντηση μεταξύ του διευθυντή
του σχολείου και των γονέων του μαθητή, τα μέρη
συνεργάζονται για τη συμπλήρωση του πρώτου
μέρους του Ερωτηματολογίου, το οποίο
περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες
για την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση
υγείας, πληροφορίες για την τρέχουσα
εκπαιδευτική πορεία του μαθητή και τους πόρους
του μαθητή.

να συμφωνήσουν με τους γονείς για τη μορφή επικοινωνίας που είναι πιο βολική για αυτούς: τη
γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, γραπτή ή προφορική μορφή, τη θέσπιση κανόνων για την
αιτιολόγηση των απουσιών, γνωριμία με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο.

Παρουσίαση των επιλογών παροχής υποστήριξης από τον σχολικό παιδαγωγό ή ψυχολόγο,

καθώς και το διαπολιτισμικό βοηθό. Η βοήθεια που παρέχεται από τον ψυχολόγο μπορεί να
βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει ορισμένες συμπεριφορές. Η συνάντηση παρέχει στους
γονείς την ευκαιρία να διευκρινίσουν όποιους προβληματισμούς, επιφυλάξεις, να λάβουν
οδηγίες για το πώς να προετοιμάσουν το παιδί για την αλλαγή.

εξοικείωση των γονέων με τις συνθήκες στο σχολείο, την εμφάνιση των δωματίων, τον διαθέσιμο
εξοπλισμό.

ενημέρωση των γονέων ότι το σχολείο παρέχει βοήθεια από νοσοκόμα σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και ότι καλούνται ιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση μιας κατάστασης απειλητικής για
τη ζωή.

πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες/απαιτήσεις του σχολείου προς τους μαθητές: φέρνοντας
σχολικά βιβλία, σημειωματάρια και άλλα απαραίτητα εφόδια στο σχολείο, κάνοντας τις εργασίες
για το σπίτι, προετοιμασία για σχολικές δραστηριότητες, σχολικός ενδυματολογικός κώδικας,
συμπεριλαμβανομένης της επίσημης ενδυμασίας και της ενδυμασίας φυσικής αγωγής - με
σεβασμό των θρησκευτικών απαιτήσεων του μαθητή, δικαιώματα και υποχρεώσεις του μαθητή.

γνωριμία με το πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που προκύπτουν από
την ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας σε μια δεδομένη χώρα.

παρουσίαση του διαπολιτισμικού βοηθού (συντονιστή υλοποίησης του Μοντέλου), ο οποίος
ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του σχολείου και των γονέων του μαθητή.
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Είναι απαραίτητο να μάθουμε από τους γονείς εάν η προηγούμενη
εκπαίδευση ήταν συστηματική, εάν ο μαθητής έχει βιώσει τραυματικά
γεγονότα, εάν οι γονείς παρατήρησαν ενοχλητικές καταστάσεις ή
συμπεριφορές, εάν παρατηρήθηκαν αναπτυξιακά ελαττώματα ή διαταραχές,
εάν το παιδί πάσχει από ασθένεια.

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για προβλήματα προσαρμογής στο
νέο περιβάλλον, πιθανή εμφάνιση πολιτισμικού σοκ που σχετίζεται με τη
συμπεριφορά των γηγενών μαθητών, το χαρακτηριστικό στυλ ντυσίματος
κ.λπ.

Οι γονείς μπορεί να ερωτηθούν για τις γνώσεις του μαθητή για την τοπική
γλώσσα και τη νέα χώρα.

Οι γονείς θα πρέπει να ερωτηθούν για τη γνώση ξένων γλωσσών, ποια
μαθήματα ήταν τα αγαπημένα του παιδιού, σε ποια απονεμήθηκαν οι
μέγιστοι βαθμοί ή ποια τα λιγότερο αγαπημένα, ποια σχετίζονται με τα
μεγαλύτερα προβλήματα, ποιες σχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες
απολαμβάνει το παιδί, το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται το παιδί.
Οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλούν για το παιδί τους, τα
δυνατά και αδύνατα σημεία του/της, τι τους αρέσει να κάνουν στον ελεύθερο
τους χρόνο, τι χόμπι έχουν, τι τους παρακινεί σε αυξημένες προσπάθειες.
οι γονείς μπορούν να μοιραστούν τις προτάσεις, τις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους με τον εκπαιδευτικό, καθώς και να παρουσιάσουν τη γνώμη
που εκδόθηκε από το σχολείο στη χώρα καταγωγής τους.

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Μέρος II
Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

Η συνάντηση ξεκινά με το καλωσόρισμα του μαθητή και των γονέων, την παρουσίαση
των συμμετεχόντων, τη σύντομη συζήτηση για τους ρόλους τους στην ομάδα.

Πρέπει να καθοριστεί ένα χρονικό πλαίσιο και πρέπει να διασφαλιστεί στους γονείς
ότι όλα τα σχόλια θα ακουστούν.

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο συλλογής πληροφοριών
για τον μαθητή κατά τον πρώτο μήνα της προσαρμογής στο σχολείο.

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν σε τι είδους υποστήριξη μπορεί να βασιστεί ο
μαθητής από το προσωπικό του σχολείου που είναι παρόν στη συνάντηση.

Καθήκοντα του διαπολιτισμικού βοηθού.

Εργασία 1. Συνάντηση μεταξύ του διαπολιτισμικού βοηθού (με πιθανή συμμετοχή
του παιδαγωγού και του εκπαιδευτικού της τάξης) και των γονέων και του μαθητή.

Πριν από τη συνάντηση, είναι σημαντικό να προετοιμάσετε την αίθουσα - η διακόσμηση
του δωματίου προορίζεται μόνο για αυτήν τη συνάντηση, χωρίς κανένα στοιχείο που να
προκαλεί άγχος, π.χ. ένα μεγάλο ρολόι σε εμφανές σημείο. Συνιστάται να καθίσετε τους
συμμετέχοντες σε έναν κύκλο και να ορίσετε τον αρχηγό της συνάντησης.
Η πρώτη συνομιλία μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των γονέων πριν ο
μαθητής συναντήσει τη νέα του τάξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στενότερων
σχέσεων και τη δημιουργία δεσμών. Άμεσα πρόσωπα επικοινωνίας εκ μέρους του
σχολείου είναι: διαπολιτισμικός βοηθός, εκπαιδευτικός της τάξης και παιδαγωγός/
ψυχολόγος.
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Η συνάντηση ολοκληρώνεται με την
παράδοση των σχολικών βιβλίων και την
παρουσίαση του συμμαθητή-κηδεμόνα
στο μαθητή και τους γονείς.

Συνιστάται σε κάθε επίπεδο της
συνάντησης, ο γονέας να επιβεβαιώνει ότι
κατανοεί αυτό στο οποίο εργάζεται η
ομάδα και ότι το μεταδίδει στο παιδί του.
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Κάνοντας τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι η συνεργασία τους με τους σχολικούς υπαλλήλους
είναι προϋπόθεση για την επιτυχή προσαρμογή του παιδιού.

Η ενημέρωση του σχολείου (βοηθό, εκπαιδευτικό της τάξης) από τους γονείς σχετικά με ενοχλητικά
σημάδια κατά την προσαρμογή του μαθητή στο σχολείο θα επιτρέψει την άρση των αιτιών της
δυσφορίας ή την επίλυση προβλημάτων.

Συμμετοχή σε συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων, ενημέρωση για τους λόγους απουσίας του
παιδιού, ένταξη στη ζωή της τάξης και του σχολείου κατά τη διάρκεια της τάξης και των κοινοτικών
εκδηλώσεων.

Προσπάθεια για θετικές σχέσεις με τους γονείς των συμμαθητών του μαθητή.

Εξοικείωση με τις πολιτισμικές διαφορές (π.χ. εκμάθηση χορού, προετοιμασία τοπικού πιάτου).

Συμμετοχή στην ομάδα συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών της τάξης ή στο Συμβούλιο Γονέων.

Φροντίζοντας να έχει το παιδί τα απαραίτητα σχολικά είδη, σχολικά βιβλία, τετράδια και αλλαγή
υποδημάτων.

Παρακίνηση των μαθητών να κάνουν την εργασία τους, συμμετοχή σε επιπλέον μαθήματα στη
γλώσσα της χώρας διαμονής ως ξένη γλώσσα.

Ανταπόκριση στις κλήσεις του σχολείου εάν ο μαθητής εμπλακεί σε συγκρούσεις.
Αποδοχή τηλεφωνημάτων και επιστολών από το σχολείο (επίσης σε ηλεκτρονική μορφή).

Θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς με τον γονέα για την υποστήριξη του παιδιού στη διαδικασία
προσαρμογής.
Οι κανόνες είναι για να δείξουν στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στη διαδικασία
προσαρμογής του παιδιού και ποιες είναι οι προσδοκίες του σχολείου από αυτή την άποψη.



ψυχολογικό και παιδαγωγικό συμβουλευτικό κέντρο,

ιδρύματα στήριξης της οικογένειας,
γραφεία δωρεάν νομικής βοήθειας,
μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης,
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική
κοινωνία.

Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να ληφθεί πρόσθετη υποστήριξη
από:

Εργασία 2. Οργάνωση συνάντησης μεταξύ συμμαθητή-κηδεμόνα και
του αλλοδαπού μαθητή.

Κατά την πρώτη συνάντηση, οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους.
Συμφωνούν για τη μορφή επικοινωνίας: επιλέγουν τη γλώσσα και τον τρόπο
επικοινωνίας. Εάν επιθυμούν να επισκεφθούν το σχολείο ανεξάρτητα (μόνο
οι δύο τους), αυτό θα πρέπει να διευκολυνθεί. Εάν υπάρχει το παραμικρό
άγχος, πρέπει να επισκέπτεται το σχολείο  με τη συνοδεία ενός γονέα του
αλλοδαπού μαθητή και τον εκπαιδευτικό της τάξης (ή διαπολιτισμικό
βοηθό, παιδαγωγό). Κατά τη διάρκεια της σχολικής επίσκεψης,
χρησιμοποιήστε το σχολικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στο πακέτο
καλωσορίσματος και υποδείξτε στρατηγικά μέρη.

Οι μαθητές καθορίζουν την ώρα και τον τόπο της επόμενης συνάντησης την
πρώτη ημέρα της παραμονής του αλλοδαπού μαθητή στο σχολείο.

Υπεύθυνα συμβαλλόμενα μέρη: μαθητής, γονείς, εκπαιδευτικοί,
συμμαθητής-κηδεμόνας, διαπολιτισμικός βοηθός, παιδαγωγός.
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ΣΤΑΔ ΙΟ  3 .  
Η  ΠΡΏΤΗ  ΜΈΡΑ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ  -  Η  ΠΙΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ  ΜΈΡΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΑΘΗΤΉ .

Καθήκοντα γονέων

Εργασία 1. Υποστήριξη από τον γονέα την ημέρα που ο
μαθητής ξεκινάει το σχολείο.

Όταν μιλάει στο παιδί, είναι σημαντικό ο γονιός να τον
βεβαιώσει ότι υπάρχουν πολλές νέες εμπειρίες και
προκλήσεις μπροστά του, π.χ. η ευκαιρία να γνωρίσει νέους
φίλους, να του υπενθυμίσει ότι υπάρχει συμμαθητής-
κηδεμόνας, εκπαιδευτικός της τάξης και διαπολιτισμικός
βοηθός στο σχολείο και ότι μπορεί να αναφέρει τυχόν
ανησυχίες στο προσωπικό του σχολείου.

Φροντίδα της ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας - αύξηση της αυτοπεποίθησης.
Μιλάνε στο παιδί για τη δική τους πρώτη μέρα στο σχολείο, τους φόβους που είχαν, τις
εμπειρίες, τα ρούχα, τα χτενίσματα, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς που γνώρισαν.

Ηρεμούν το παιδί, αναφερόμενοι στις εμπειρίες και τα συναισθήματα των αδερφών,

άλλων παιδιών που αισθάνονται επίσης άγχος πριν από την πρώτη μέρα στο σχολείο.

Λένε στο παιδί ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα γονέα να το δει να πηγαίνει στο
σχολείο, να συναντά άλλα παιδιά, να μαθαίνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.

Απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις του παιδιού.

Φροντίζουν για τη σωματική ασφάλεια – βεβαιώνοντας ότι ο μαθητής τρώει ένα γεύμα,

φροντίζει τα ρούχα του και την πρωινή τουαλέτα.

Βεβαιώνουν ότι ο μαθητής δε θα ξεχάσει να πάρει μαζί του όλα τα απαραίτητα εφόδια,

τετράδια, σχολικά βιβλία κ.λπ.

Τρόποι γονικής υποστήριξης:

Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, ειδικά για τον αλλοδαπό μαθητή. Η υποστήριξη των γονέων πριν φύγει από
το σπίτι για το σχολείο είναι ζωτικής σημασίας. Μπαίνοντας στο σχολείο, ο αλλοδαπός μαθητής έχει την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τον
διαπολιτισμικό βοηθό, τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον συμμαθητή-κηδεμόνα.
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Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί περιεχόμενο που σχετίζεται με
τη χώρα καταγωγής του μαθητή στο αντικείμενο του μαθήματος.
Συνιστάται ο εκπαιδευτικός ενός συγκεκριμένου μαθήματος να
δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συμμετέχει ενεργά. Αυτό θα
διευκολυνθεί με τη χρήση λεξικού ή άλλων εργαλείων
επικοινωνίας, καθώς και με την προετοιμασία άλλων διδακτικών
βοηθημάτων αν είναι δυνατόν.

Καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν προσοχή στο νέο μαθητή, να
φροντίζουν να βρίσκουν τη θέση τους στην τάξη και να φροντίζουν
ότι οι συμμαθητές αντιδρούν σωστά στην παρουσία τους.

Καθήκοντα του διαπολιτισμικού βοηθού.

Ο διαπολιτισμικός βοηθός παρέχει στον μαθητή τις πιο σημαντικές πληροφορίες
για τη ζωή του σχολείου, μιλάει για ανησυχίες και συστήνει το παιδί στον
εκπαιδευτικό της τάξης (αν η συνάντηση δεν είχε γίνει νωρίτερα).

Καθήκοντα ενός συμμαθητή-κηδεμόνα.

Την ημέρα αυτή, ένας συμμαθητής-κηδεμόνας παρέχει συμβουλές και βοήθεια στο
νέο φίλο, τον υποστηρίζει, τον βοηθά να κατατοπιστεί σε καταστάσεις μαθήματος
στην τάξη καθώς και σε διαλείμματα και μεσημεριανά διαλείμματα.

Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης.

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό της τάξης να υποστηρίζει το νέο μαθητή και
να ενθαρρύνει τους συμμαθητές του να συναναστρέφονται μαζί του/της.
Ο μαθητής συναντά την τάξη του για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου
στην τάξη που διεξάγεται σύμφωνα με το θέμα του σεναρίου μαθήματος Αρ.2:

«Δημιουργούμε την ομάδα της τάξης μας». Αργότερα μέσα στην ημέρα ο μαθητής
συμμετέχει στα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Υπεύθυνα μέρη: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικός της τάξης,
παιδαγωγός / ψυχολόγος, διαπολιτισμικός βοηθός, εκπαιδευτικοί 
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Ο εκπαιδευτικός της τάξης παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στις επόμενες ημέρες προσαρμογής στην τάξη. Η σειρά των περιόδων στην τάξη που έχουν
προγραμματιστεί από αυτόν/αυτήν έχει σκοπό να διευκολύνει τα επόμενα στάδια αυτής της διαδικασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο
ώστε να εμπλέκεται ο αλλοδαπός μαθητής στις εργασίες της ομάδας της τάξης και ταυτόχρονα να τους επιτρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους. Αυτό
επιτυγχάνεται με ενεργητικές μεθόδους εργασίας, π.χ. υποκριτική, παρουσίαση, παράσταση, παιχνίδια ένταξης, εκδρομές στην περιοχή του σχολείου.

Παρόμοιες εργασίες εκτελούν και άλλοι εκπαιδευτικοί που έχουν επαφή με τον μαθητή. Για τη σωστή προσαρμογή ενός μαθητή στη νέα χώρα, είναι
επίσης απαραίτητο να οικοδομηθούν σχέσεις εκτός σχολείου και να εμπλακεί η αλλοδαπή οικογένεια στη ζωή της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΑΔ ΙΟ  4 .  ΕΠΌΜΕΝΕΣ  ΜΈΡΕΣ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ .

Καθήκοντα γονέων:

Η προσαρμογή ενός αλλοδαπού μαθητή στη νέα σχολική
πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη. Στην περίοδο
προσαρμογής, οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο
καθώς παρακολουθούν την εκπλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και καθησυχάζουν το παιδί τους.

Οι γονείς θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που
καθορίστηκαν στην πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή, να
παραμείνουν σε επαφή με το σχολείο - τον εκπαιδευτικό
της τάξης, το διαπολιτισμικό βοηθό. Μπορούν και πρέπει
να είναι ενεργοί στο σχολικό και τοπικό περιβάλλον.

Καθήκοντα του διαπολιτισμικού βοηθού:

Οι συνθήκες που δημιουργούνται στο σχολείο πρέπει να κάνουν τον αλλοδαπό μαθητή να αισθάνεται
ασφαλής στο νέο περιβάλλον. Σε αυτό το στάδιο, ο διαπολιτισμικός βοηθός υποστηρίζει τον
αλλοδαπό μαθητή.

Το καθήκον του βοηθού είναι επίσης να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, να βοηθήσει να
ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια και να επιλυθούν οι συγκρούσεις. Ο βοηθός φροντίζει για τις
επαφές με τους γονείς. Συνιστάται στο βοηθό να συνεργαστεί με το διευθυντή, παιδαγωγό, ψυχολόγο,

κέντρο αλλοδαπών και τον συμμαθητή-κηδεμόνα.

Ο βοηθός θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με διάφορους φορείς προκειμένου να δημιουργήσει ένα
φιλικό σχολικό και τοπικό περιβάλλον (έργα, πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις που
ενισχύουν τη διαπολιτισμική ένταξη).
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ανάλυση των διαθέσιμων εγγράφων που παρασχέθηκαν από τους γονείς, ακαδημαϊκές
επιδόσεις στο σχολείο που φοιτούσε πριν ο μαθητής.
ανάπτυξη ενός Ατομικού Σχεδίου Προσαρμογής Μαθητή (σύμφωνα με ένα προσχέδιο που
δημιουργήθηκε προηγουμένως) βασισμένο, μεταξύ άλλων, στα δεδομένα που περιέχονται
στο Ερωτηματολόγιο ενός Αλλοδαπού Μαθητή που Έρχεται σε μια Νέα Χώρα, Μέρη I και II.
ανάθεση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων μαθημάτων στη διαδικασία
προσαρμογής, η μέθοδος αξιολόγησης των επιτευγμάτων σε επιμέρους θέματα.

καθορισμός των μορφών υποστήριξης για τον μαθητή (εξατομίκευση της διδασκαλίας:
απαγόρευση της απόδοσης βαθμών, ιδίως αρνητικών βαθμών - για την περίοδο που
συμφωνήθηκε στη συνάντηση, προσαρμογή των απαιτήσεων στις ικανότητες του μαθητή,

καθιέρωση μαθημάτων αντιστάθμισης ή βελτίωσης, π.χ. πρόσθετες αθλητικές
δραστηριότητες ή επιπλέον μαθήματα στη γλώσσα της χώρας άφιξης.
προγραμματισμός τυχόν γραπτών ή προφορικών εξετάσεων πολύ εκ των προτέρων, πάντα
στην πρώτη περίοδο και καθιέρωση προτύπων που πρέπει να ακολουθούνται στη μελέτη
για τη διευκόλυνση των προφορικών εξετάσεων. Ορισμένοι αλλοδαποί μαθητές
προέρχονται από χώρες όπου δεν υπάρχει προφορική εξέταση, για παράδειγμα. Να ληφθεί
υπόψη και αυτή η πτυχή της επαλήθευσης της μελέτης.

Καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και της ομάδας των εκπαιδευτικών της
τάξης του αλλοδαπού μαθητή.

Εργασία 1. Συνάντηση με την ομάδα των εκπαιδευτικών
Ο διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός της τάξης συγκαλεί μια συνάντηση της ομάδας των
εκπαιδευτικών της τάξης του αλλοδαπού μαθητή για να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης διεξάγει τις ακόλουθες περιόδους
στην τάξη:

Θέμα Αρ.3: Τι μας ενδιαφέρει και τι κοινά έχουμε;
Θέμα Αρ.4: Γνωρίζουμε όμορφα μέρη στη χώρα μας.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης
φροντίζει ώστε ο αλλοδαπός
μαθητής να συμμετέχει στις
δραστηριότητες της τάξης και
συγκαλεί μια συνάντηση της
ομάδας των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν την τάξη για να
συγκεντρωθούν πληροφορίες για
τον μαθητή.
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Εκλογή αντιπροσώπου αλλοδαπών μαθητών για συμμετοχή στο φοιτητικό
συμβούλιο.

Εκλογή εκπροσώπου των γονέων αλλοδαπών μαθητών για συμμετοχή στο
Συμβούλιο Γονέων.

Δημιουργία ευκαιριών για αλλοδαπούς μαθητές να παρουσιάσουν τα ταλέντα και
τις ικανότητες τους μέσω, για παράδειγμα, συμμετοχής σε διαγωνισμούς τέχνης
και μουσικής και αθλητικούς αγώνες.
Διοργάνωση διαπολιτισμικών εργαστηρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων
αλλοδαποί μαθητές και οι γονείς τους παρουσιάζουν στοιχεία του πολιτισμού
τους, π.χ. κουζίνα, μουσική, παράδοση.

Διοργάνωση εκδηλώσεων που παρουσιάζουν τις παραδόσεις και γιορτές των
αλλοδαπών, και τη δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής αλλοδαπών σε εθνικές,
θρησκευτικές και τοπικές κοινοτικές γιορτές.
Υλοποίηση διαπολιτισμικών έργων, κατά τη διάρκεια των οποίων η τοπική
κοινωνία μπορεί να μάθει για τα στοιχεία του ξένου πολιτισμού και αντίστροφα.

Συμμετοχή αλλοδαπών σε τοπικές κοινωνικές εκδηλώσεις.
Διοργάνωση εκθέσεων που παρουσιάζουν τις χώρες καταγωγής αλλοδαπών.

Προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με στόχο τη διαπολιτισμική ένταξη μέσω
άρθρων στον τοπικό τύπο, εκπομπών στο τοπικό ραδιόφωνο, την τηλεόραση και
το Διαδίκτυο.

Οι δραστηριότητες που δημιουργούν ένα φιλικό σχολικό περιβάλλον για τον μαθητή
και τους γονείς του και επιταχύνουν την προσαρμογή των αλλοδαπών στην τοπική
κοινωνία περιλαμβάνουν:

Εργασία 2. Εφαρμογή της διαδικασίας προσαρμογής του μαθητή
στην τάξη και το σχολείο.

Στους πρώτους μήνες της σχολικής φοίτησης, η διαδικασία
προσαρμογής ενός μαθητή συνίσταται στη συμμετοχή του στα
καθήκοντα της τάξης και του σχολείου και στη συμμετοχή του στη
διαδικασία του μαθήματος.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
διάφορες μεθόδους για να διευκολύνουν την ένταξη του μαθητή
στην τάξη, π.χ. μέθοδος έργου, μέθοδοι ενεργοποίησης, ομαδική
συνεργασία, ένταξη μέσω συγκεκριμένων επιστημονικών εργασιών.

Εργασία 3. Δημιουργία ενός φιλικού σχολικού και τοπικού
περιβάλλοντος.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για τον μαθητή και την
οικογένειά του ώστε να αισθάνονται ότι είναι μέρος της τοπικής
κοινωνίας. Ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε
δραστηριότητες που επιτρέπουν την παρουσίαση των
δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων, της πατρίδας και του
πολιτισμού του/της. Η ένταξη των γονέων του αλλοδαπού μαθητή
στη σχολική ζωή ευνοεί την ταχύτερη προσαρμογή του παιδιού στο
σχολείο και την ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον.
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LΗ αξιολόγηση θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω εξατομίκευση της
εργασίας με το μαθητή.

Πραγματοποίηση περαιτέρω τροποποιήσεων στο IPAP και παροχή
υποστήριξης όπως απαιτείται.
Η αποτελεσματικότητα αξιολογείται από: γονείς, διευθυντή, εκπαιδευτικό
της τάξης, εκπαιδευτικούς θεμάτων, παιδαγωγό/ψυχολόγο και
διαπολιτισμικό βοηθό. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε
συνάντηση και να κάνουν τα σχόλια τους και να εκφράσουν τη βούληση
τους σχετικά με την υποστήριξη που προσφέρει το σχολείο.

Η διαδικασία προσαρμογής μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη όταν ο
μαθητής 

Εργασία 5. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που
παρέχεται στον αλλοδαπό μαθητή στη διαδικασία προσαρμογής.
Συνάντηση αξιολόγησης της ομάδας των καθηγητών της τάξης του
αλλοδαπού μαθητή (π.χ. στο τέλος ενός εξαμήνου ή σχολικού έτους).
Μετά από συνεχόμενους μήνες παρατήρησης του παιδιού στο σχολείο,

συναντήσεις με γονείς, διαπολιτισμικό βοηθό, συνεργασία εκπαιδευτικών της
τάξης με άλλους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατό να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης βοήθειας. Διεξάγεται μέσω της ανάλυσης
των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και της συμπεριφοράς του μαθητή, συνομιλιών
με τον μαθητή και τους γονείς του. Είναι σημαντικό να σημειωθούν τα δυνατά
και τα αδύνατα σημεία του παιδιού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
προετοιμασία μιας πρότασης για περαιτέρω εργασία.

Προτάσεις για περαιτέρω εργασίες καταγράφονται στο IPAP.

Εάν είναι απαραίτητο, ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει διδακτική
υποστήριξη στο σχολείο, π.χ. πρόσθετη ατομική διδασκαλία στην τοπική γλώσσα
ως ξένη γλώσσα, μαθήματα για την αντιστάθμιση των διαθεματικών διαφορών στα
μαθηματικά, τις ξένες γλώσσες και τη μητρική γλώσσα, υποστήριξη από ψυχολόγο/

παιδαγωγό.

Γνωριμία του αλλοδαπού γονέα με τις μέχρι σήμερα επιπτώσεις της εργασίας του
παιδιού και πιθανές τροποποιήσεις του IPAP.

Οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις και οι υποδείξεις του γονέα λαμβάνονται υπόψη
και καταγράφονται στο IPAP.

Εργασία 4. Συναντήσεις αξιολόγησης της ομάδας εκπαιδευτικών της τάξης του
αλλοδαπού μαθητή (η πρώτη συνάντηση αξιολόγησης μετά από ένα μήνα, η επόμενη
ανάλογα με τις ανάγκες).
Μετά από ένα μήνα, γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του μαθητή, δηλαδή της
ακαδημαϊκής προόδου, της συμπεριφορικής και συναισθηματικής κατάστασης του
παιδιού και της κοινωνικής λειτουργίας στο σχολείο (χωρίς τη χρήση παραδοσιακών
μορφών ελέγχου της γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα του, τις
απαντήσεις, τις εργασίες για το σπίτι και εισροές εργασιών κατά τον πρώτο μήνα στην
τάξη). Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να συζητηθεί η διαδικασία προσαρμογής,
οι επιτυχίες και τα προβλήματα. Ένας γονέας μπορεί να συμμετέχει στη συνάντηση
μετά από πρόσκληση του εκπαιδευτικού της τάξης.
Η συνάντηση στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών για τον μαθητή και στην
τροποποίηση του IPAP:
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και η οικογένεια εφαρμόζουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
ψυχολογική, λογοθεραπεία και παιδαγωγική υποστήριξη στο σχολείο και
σε άλλα ιδρύματα
εξωσχολικές δραστηριότητες - εξωτερικές εταιρείες
υποστήριξη από οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας (ανάπτυξη των
σχέσεων του παιδιού εκτός σχολείου).

Υποστήριξη που μπορεί να παρασχεθεί στον μαθητή:

ο μαθητής εμπλέκεται στη ζωή της τάξης και του σχολείου.

ο μαθητής σχεδιάζει να συνεχίσει την εκπαίδευση του.

Ο αλλοδαπός μαθητής είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του
συμμαθητή-κηδεμόνα.

Έχει επιτυχία σε έναν τομέα σημαντικό για αυτόν.

ο γονιός τους δραστηριοποιείται στο νέο περιβάλλον - παίρνει
μέρος στις σχολικές γιορτές.

Υπεύθυνα μέρη: γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικός της τάξης, παιδαγωγός/ψυχολόγος,
διαπολιτισμικός βοηθός, εκπαιδευτικοί θεμάτων.
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την υποστήριξη που παρέχεται στο σπίτι της
οικογένειας
την προετοιμασία της τοπικής κοινότητας για
την υποδοχή των ανθρώπων που φτάνουν σε
μια ξένη χώρα
την προετοιμασία του σχολικού περιβάλλοντος,
τόσο οργανωτικά όσο και από άποψη
συμπεριληπτικής διδακτικής και ομάδας
ομοτίμων
συνεχής αμοιβαία συνεργασία για την
οικοδόμηση καλοσύνης, σεβασμού και
ανεξαρτησίας

Εν κατακλείδι. Η προσαρμογή ενός
αλλοδαπού μαθητή που φτάνει σε μια νέα
χώρα εξαρτάται από:

68

Ο ρόλος των ενηλίκων είναι να παρακολουθούν και να
αξιολογούν κατά πόσο η διαδικασία έχει διαταραχθεί ή δεν

παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
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Κεφάλαιο 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΝ  ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ  ΣΕ  ΑΤΟΜΙΚΉ  ΕΠΑΦΉ  ΜΕ  ΤΟ
ΜΑΘΗΤΉ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΊΣ  ΤΟΥ

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις αρχές της ατομικής εργασίας με τον μαθητή και την
οικογένεια που έρχονται από το εξωτερικό. Περιγράφονται δύο βασικά έγγραφα που
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προσαρμογής ενός αλλοδαπού μαθητή:

Ερωτηματολόγιο Αλλοδαπού Μαθητή που Έρχεται σε μια Νέα Χώρα και Ατομικό Σχέδιο
Προσαρμογής ενός Μαθητή (IPAP). Η προσωπική επαφή μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητή
από το εξωτερικό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας προσαρμογής -

επομένως είναι τόσο σημαντικό να διεξάγεται σωστά η διαδικασία.
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ΟΙ  ΠΡΏΤΕΣ  ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΊΣ
ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ

3 . 1

Η πρώτη άμεση επαφή των γονέων με έναν εκπρόσωπο του σχολείου (διευθυντή, σχολικό ψυχολόγο /

παιδαγωγό) είναι μια ευκαιρία να αρχίσουν να χτίζουν θετικές σχέσεις και συμπεριφορές σε ένα κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σκοπός της πρώτης συνάντησης με τον διευθυντή είναι να εξοικειωθούν οι γονείς με
την ιδιαιτερότητα του σχολείου και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διατυπώσεις σχετικά με την εγγραφή
ενός παιδιού σε ένα δεδομένο σχολείο (Στάδιο 2, εργασία 1 - Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου). Από την
άλλη πλευρά, ο σκοπός της πρώτης συνάντησης με το διαπολιτισμικό βοηθό (ή με ψυχολόγο / σχολικό
παιδαγωγό / εκπαιδευτικό τάξης) είναι να προετοιμάσει και να καθοδηγήσει τους γονείς για το πώς να
υποστηρίξουν αποτελεσματικά το παιδί στη διαδικασία προσαρμογής στο νέο σχολείο, καθώς και να διαγνώσει
το παιδί και να ανακαλύψει ποιες είναι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των γονέων για τη διαδικασία
προσαρμογής (Στάδιο 2. Καθήκοντα διαπολιτισμικού βοηθού. Εργασία 1).

Αξίζει να φροντίσετε τις εξωτερικές συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η συνάντηση με τους γονείς
(συμπεριλαμβανομένων και χωρίς τρίτα πρόσωπα), καθώς και να περιορίσετε στο απόλυτα ελάχιστο την
ατμόσφαιρα διατυπώσεων και επίσημης στάσης απέναντι στους γονείς. Είναι επίσης σημαντικό να αφιερώσετε
αρκετό χρόνο, ώστε η συνάντηση να μην είναι βιαστική. Η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με την εισαγωγή των
γονέων και του διευθυντή του σχολείου / ειδικών και με περιστασιακά θέματα, όπως ο λόγος επιλογής του
σχολείου, οι αγαπημένες δραστηριότητες του παιδιού, η χώρα από την οποία προέρχεται η οικογένεια κ.λπ.

Σίγουρα δεν πρέπει να επιφορτίσετε γονείς με φόρμες που πρέπει να συμπληρώσουν στην αρχή. Αν και η
ολοκλήρωση των διατυπώσεων και η συμπλήρωση των εγγράφων είναι ουσιαστικό στοιχείο της συνάντησης
με τους γονείς, η συνάντηση δεν πρέπει να ξεκινά με αυτό. Η αρχή της συζήτησης θα πρέπει να βοηθήσει στη
δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας.

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 ότι
είναι σημαντικοί. Ένα σημαντικό στοιχείο της
προσαρμογής του μαθητή σε ένα νέο σχολείο
είναι να λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική και
θρησκευτική του ταυτότητα. Η ικανότητα να
ακούς ενεργά, να δείχνεις κατανόηση και
ενδιαφέρον για αυτά που λένε οι γονείς είναι
εξαιρετικά πολύτιμη εδώ.
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ΑΡΧΈΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕΤΑΞΎ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ  ΓΟΝΈΩΝ  ΣΤΗ  Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΊΑ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ

ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΏΝ
3 .2

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 εκπαιδευτικών και γονέων.

 

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

 

(1) Σύμπραξη – ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών κατά την εφαρμογή του Μοντέλου. Στη διαδικασία προσαρμογής, η συμπληρωματικότητα μεταξύ
σχολείων και γονέων είναι ζωτικής σημασίας. 

 

(2) Ενότητα αλληλεπιδράσεων – υλοποίηση κοινών και συμβατών στόχων προς όφελος του παιδιού. 

 

(3) Αμοιβαίος σεβασμός  – αποδοχή των σχολικών κανόνων και των αξιών, του πολιτισμού, της ταυτότητας και της εθνικότητας της οικογένειας. 
 

(4)  Ροή πληροφοριών – ενημέρωση για την κατάσταση του μαθητή, την πρόοδο του στην προσαρμογή και τις δυσκολίες που βίωσε. Είναι σημαντικό
να καθοριστεί η μορφή επαφής και η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.

 

(5) Συστηματική επαφή  – τακτικές συναντήσεις μεταξύ των γονέων και του εκπαιδευτικού της τάξης / τους εκπαιδευτικούς θεμάτων / του
διαπολιτισμικού βοηθού. 

 

(6) Ειλικρίνεια – ανοιχτή επικοινωνία και ειλικρίνεια σε συνεργασία στην υλοποίηση του Μοντέλου και του Ατομικού Σχεδίου της Προσαρμογής ενός
Μαθητή.
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ΣΥΝΟΜΙΛΊΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΉ3 .3

Μια υποστηρικτική συνομιλία είναι η επικοινωνία μεταξύ του
εκπαιδευτικού και του μαθητή, που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τον
σεβασμό, την αποδοχή, την αυθεντικότητα, την περιέργεια και τη
δεκτικότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός
πρέπει να δίνει στο παιδί μια αίσθηση ασφάλειας και, σε ένα κλίμα
εμπιστοσύνης, να το βοηθά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που
προκύπτουν από την έναρξη της εκπαίδευσης σε ένα νέο σχολείο και,
επιπλέον, σε μια ξένη χώρα, που περιγράφονται στο κεφάλαιο 1. 

Είναι σημαντικό η συνομιλία μεταξύ του
εκπαιδευτικού / εκπαιδευτικού της τάξης /

διαπολιτισμικού βοηθού και του μαθητή
από μια ξένη χώρα να γίνεται σε συνθήκες
που εγγυώνται το απόρρητο της συνομιλίας.
Συνήθως δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να
μιλήσει για τις δυσκολίες του. Ως εκ τούτου,

θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια
για να οικοδομηθεί μια ατμόσφαιρα
εμπιστοσύνης και καλοσύνης.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν το παιδί μιλάει
για προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει,
είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να του παρέχει επαρκή
υποστήριξη. Για να μιλήσει όμως ένα παιδί για τις
ανησυχίες του, πρέπει να νιώθει ασφάλεια στη σχέση
με τον εκπαιδευτικό. Και είναι ο εκπαιδευτικός που
είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ασφαλούς
ατμόσφαιρας.
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Αξίζει να χρησιμοποιήσετε παραφράσεις, δηλ. να επαναλάβετε τις
δηλώσεις του παιδιού με δικά σας λόγια (π.χ. «Από αυτό που είπες,
καταλαβαίνω ότι ....»; «Αν σε καταλαβαίνω σωστά, τότε ...») και να
αντικατοπτρίζεις συναισθήματα, δηλαδή δηλώσεις στις οποίες
περιγράφετε τι νιώθει το παιδί («Βλέπω ότι η κατάσταση για την
οποία μιλάτε σας έχει στενοχωρήσει πολύ»· «Μπορώ να ακούσω τη
λύπη στη φωνή σας»). Δηλώσεις που περιέχουν αξιολόγηση ή
αποδοκιμασία θα πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. έκφραση έκπληξης,
κατάπληξης με τις εμπειρίες του μαθητή, υποδηλώνοντας αντιφάσεις
στις δηλώσεις του ερωτώμενου).

Μια υποστηρικτική συζήτηση δε χρειάζεται πάντα να τελειώνει με
συμβουλές από τον εκπαιδευτικό. Μερικές φορές και μόνο η
συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί φέρνει
ανακούφιση. Στο τέλος της συνέντευξης, είναι σημαντικό να εκτιμάτε
και να επαινείτε το παιδί που έγινε δεκτικό να μιλήσει για την
κατάσταση του. Είναι σημαντικό για το διαπολιτισμικό βοηθό να
γνωρίζει τη μητρική γλώσσα του παιδιού - αυτό θα διευκολύνει την
υποστήριξη του παιδιού.

Σε μια συνομιλία για την υποστήριξη του μαθητή, αξίζει να εστιάσετε στο παιδί,
αναβάλλοντας όλες τις άλλες δραστηριότητες. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της
οπτικής επαφής, της κατάλληλης στάσης του σώματος (κλίση προς το παιδί,
νεύμα του κεφαλιού, φιλικές χειρονομίες), αρθρώσεις: «Αχά, χμμ».

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατανοητή στο παιδί - η
συνομιλία πρέπει να γίνεται σε γλώσσα που γνωρίζει το παιδί σε επικοινωνιακό
επίπεδο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικό μεταφραστή ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, τη βοήθεια διερμηνέα).

Ο εκπαιδευτικός που παρέχει την υποστήριξη θα πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί
να μιλήσει και να ακολουθήσει αυτό που λέει. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
ενθαρρύνει απαλά το παιδί να συνεχίσει να μιλάει (π.χ. «Είναι σημαντικό αυτό
που λες») χρησιμοποιώντας πρόσθετες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και
αποφεύγοντας ερωτήσεις «εάν» όπου η πιθανή απάντηση είναι ναι ή όχι (π.χ. «Τι
συνέβη μετά;» ; «Πώς αντέδρασες τότε;»).
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Στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου (ακριβής διεύθυνση με χάρτη, τηλέφωνα του γραφείου
του διευθυντή, εκπαιδευτικού της τάξης, διαπολιτισμικού βοηθού, ειδικών του σχολείου -

ψυχολόγου / παιδαγωγού / συμβούλου σταδιοδρομίας).
Ένας χάρτης που δείχνει πώς να φτάσετε στο σχολείο με τη διαδρομή των σχολικών
λεωφορείων ή τις στάσεις των δημοσίων μεταφορών κοντά στο σχολείο.

Βασικές πληροφορίες για το σχολείο (χάρτης/διάγραμμα σχολικών κτιρίων, σχολικό ωράριο
(π.χ. με σημειωμένα μεσημεριανά διαλείμματα), αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών,

εξωσχολικές δραστηριότητες, τα πιο σημαντικά πρόσφατα επιτεύγματα μαθητών, ιδρύματα με
τα οποία συνεργάζεται το σχολείο κ.λπ.) .

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 και
σχολικών γιορτών).

 Το πακέτο καλωσορίσματος πρέπει να περιέχει:

ΠΑΚΈΤΟ  ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΜΑΤΟΣ3 .4

Το πακέτο καλωσορίσματος είναι
ένα σύνολο από τις πιο
ουσιαστικές πληροφορίες για το
σχολείο που παρέχονται στους
γονείς κατά την πρώτη συνάντηση
με το διευθυντή (Στάδιο 2,

Εργασία 1. Συζήτηση του
διευθυντή με τους γονείς και το
μαθητή).
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Επιλεγμένες, πιο σημαντικές πληροφορίες από το Εσωτερικό Σύστημα
Αξιολόγησης Μαθητών (κλίμακα βαθμολόγησης και η σημασία της,
κανόνες αξιολόγησης των επιτευγμάτων των μαθητών, κανόνες για
την έκδοση βαθμών στα μέσα και στο τέλος της σχολικής χρονιάς -

απολυτήριο κ.λπ.).

Κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των
διαλειμμάτων.

Έντυπα που ισχύουν στο σχολείο, π.χ. δικαιολογία απουσιών,

απαλλαγές από μαθήματα, συναίνεση στη συμμετοχή του παιδιού σε
διάφορες εκδηλώσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας ιδρυμάτων που υποστηρίζουν μετανάστες (π.χ.

μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρο κοινωνικής πρόνοιας,
γραφείο δωρεάν νομικής βοήθειας, κέντρο ψυχολογικής και
παιδαγωγικής συμβουλευτικής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, γραφείο
ενορίας, σύνδεσμοι κατοίκων της περιοχής κ.λπ.).

Απλοποιημένο διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα.

Μίνι-γλωσσάριο - βασικές φράσεις που χρησιμοποιούνται στις
επαφές μεταξύ γονέων και του διευθυντή του σχολείου /

εκπαιδευτικούς θεμάτων.

Το πακέτο καλωσορίσματος θα πρέπει να είναι γραμμένο σε γλώσσα
γνωστή στους γονείς του μαθητή. Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του
σχολείου, το πακέτο μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες εκτός
των προαναφερόμενων.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ  ΕΝΌΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΎ  ΜΑΘΗΤΉ
ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ3 .5

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

Το Ερωτηματολόγιο ενός Αλλοδαπού Μαθητή που
Έρχεται σε μια Νέα Χώρα αποτελείται από δύο μέρη
και η συμπλήρωση του πραγματοποιείται στο
Στάδιο 2. Η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους είναι
καθήκον του διευθυντή (Εργασία 2) και η
ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους είναι καθήκον
του διαπολιτισμικού βοηθού (Εργασία 3). Στη
διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου,

εκτός από τους γονείς και τον μαθητή, μπορούν να
συμμετέχουν ένας παιδαγωγός, ένας εκπαιδευτικός
της τάξης και ένας διαπολιτισμικός βοηθός. Η
παρουσία του μαθητή είναι απαραίτητη μόνο για τη
συμπλήρωση του πρώτου μέρους του
ερωτηματολογίου.
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Στη συνάντηση των γονέων με το διευθυντή, θα πρέπει να
αξιολογηθεί το επίπεδο των ικανοτήτων του παιδιού (μαθηματικές
δεξιότητες, λογική-θεωρητική σκέψη, χωρική φαντασία, μουσικές
δεξιότητες, πλαστικές δεξιότητες, χειρωνακτικές δεξιότητες,
κινητικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, γλωσσικές
δεξιότητες (χρήση και εκμάθηση ξένων γλωσσών), γνώση της
γλώσσας της χώρας στην οποία ο μαθητής ξεκινά την εκπαίδευση,

γνώση αγγλικών και γνώση άλλων ξένων γλωσσών) σε κλίμακα από
το 1 έως το 10, όπου το 1 είναι πολύ χαμηλό και το 10 - πολύ υψηλό
επίπεδο ικανοτήτων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στους γονείς τι
σημαίνει κάθε ικανότητα και να τους παρέχονται παραδείγματα
συμπεριφοράς του παιδιού που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη
ικανότητα. Οι γονείς πρέπει να αξιολογούν κάθε ικανότητα με έναν
αριθμό μεταξύ 1 και 10.

Αρχικά, συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή και τα στοιχεία
επικοινωνίας των γονέων του (Στάδιο 2. Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου.

Εργασία 2 του Μοντέλου). Η εισαγωγική ενότητα του Ερωτηματολογίου
περιλαμβάνει μια περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης και του λόγου για τον
ερχομό σε μια ξένη χώρα. Πληροφορίες σχετικά με το εάν, για παράδειγμα, ένα
παιδί ανατράφηκε σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε οικογένεια με δύο γονείς, που
έχει τη νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού, που μπορεί να παραλάβει τον
μαθητή από το σχολείο, τις σχέσεις μεταξύ γονέων, εάν η μετανάστευση οφείλεται
σε φυγή λόγω πολέμου, τραυματικές εμπειρίες του παιδιού και της οικογένειας
στην πατρίδα τους κ.λπ. μπορεί να είναι σημαντική στη διαδικασία προσαρμογής
των μαθητών και μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς στον τρόπο
που εργάζονται με το παιδί. Η συζήτηση με τους γονείς για τα παραπάνω θέματα
πρέπει να γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα και ευγένεια, αποδεχόμενοι τα όρια
των γονιών. Στην αρχή, αξίζει να εξηγήσουμε στους γονείς πώς αυτές οι
πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους στο σχολείο.

Το Μέρος Ι του Ερωτηματολογίου περιέχει μια περιγραφή της εκπαιδευτικής
διαδρομής του παιδιού μέχρι σήμερα στο σχολείο της χώρας καταγωγής του, των
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των
ενδιαφερόντων του. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται απευθείας από
τους γονείς και/ή μπορούν να ληφθούν από έγγραφα από το προηγούμενο
σχολείο του παιδιού, που παρουσιάζονται από τους γονείς. 
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Ο δεύτερος τομέας αυτού του μέρους του Ερωτηματολογίου αφορά
τις ανάγκες του μαθητή στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού
στο σχολείο και τις προσδοκίες των γονέων από τη διεύθυνση του
σχολείου, τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον διαπολιτισμικό βοηθό, τους
εκπαιδευτικούς θεμάτων και τους ειδικούς του σχολείου (σχολικός
ψυχολόγος/παιδαγωγός). 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.

Στο τέλος του Ερωτηματολογίου υπάρχει χώρος για τις υπογραφές
του διευθυντή, του διαπολιτισμικού βοηθού και του γονέα/γονέων.

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 Στάδιο 2. (Εργασίες του διαπολιτισμικού βοηθού. Εργασία 3 του Μοντέλου).

Οι πληροφορίες για τον μαθητή (υγεία, δυνατά και αδύναμα σημεία, κοινωνική
λειτουργία, συναισθηματική σφαίρα) θα πρέπει να προέρχονται από τους γονείς
με βάση τις ερωτήσεις του σχολικού παιδαγωγού, ψυχολόγου και
διαπολιτισμικού βοηθού. Πληροφορίες σχετικά με, π.χ. 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 ομότιμων και η
ικανότητα του να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα θα είναι οι βασικές
πληροφορίες για την ανάπτυξη του Ατομικού Σχεδίου της Προσαρμογής ενός
Μαθητή. 

 Σε μια περίληψη αυτού του τομέα, μπορεί να είναι χρήσιμο για τον
διαπολιτισμικό βοηθό και τους γονείς να κάνουν μια λίστα με τους πόρους του
μαθητή που διευκολύνουν την προσαρμογή τους στο σχολείο.
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ΑΤΟΜΙΚΌ  ΣΧΈΔ ΙΟ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ  ΕΝΌΣ
ΜΑΘΗΤΉ3 .6

Η εισαγωγή στο Σχέδιο περιλαμβάνει τα δεδομένα του μαθητή, μια σύντομη
περιγραφή της προηγούμενης εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή στο σχολείο
της χώρας καταγωγής του/της και τα αναμενόμενα εμπόδια, δυσκολίες,
προβλήματα, κρίσιμα σημεία που σχετίζονται με τη διαδικασία προσαρμογής
του μαθητή στο νέο σχολείο, μαζί με τους τρόπους ελαχιστοποίησης και
υπέρβασης τους. Είναι απαραίτητο γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν
την προηγούμενη πορεία της εκπαίδευσης (το εύρος του περιεχομένου του
προγράμματος μαθημάτων σε επιμέρους μαθήματα) και πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι για πιθανές δυσκολίες στη διαδικασία της διαδικασίας
προσαρμογής του μαθητή.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού μέσω του
Ερωτηματολογίου ενός Αλλοδαπού Μαθητή που Έρχεται σε
μια Νέα Χώρα, θα πρέπει να αναπτυχθεί το Ατομικό Σχέδιο
Προσαρμογής ενός Μαθητή (IPAP) - Στάδιο 4 (Εργασίες της
ομάδας εκπαιδευτικών, Εργασία 1. Συνάντηση της ομάδας
εκπαιδευτικών - προετοιμασία IPAP). Η προσαρμογή θα
πρέπει να λαμβάνει χώρα στις κοινωνικές, πολιτιστικές,
συναισθηματικές και ακαδημαϊκές/σχολικές πτυχές. Οι
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του Μέρους Ι του Σχεδίου είναι:
ο διευθυντής του σχολείου, ο εκπαιδευτικός της τάξης, ο
διαπολιτισμικός βοηθός, ο σχολικός παιδαγωγός/ψυχολόγος
και, στην περίπτωση του Μέρους ΙΙ, επίσης οι εκπαιδευτικοί
θεμάτων της τάξης του αλλοδαπού μαθητή, οι οποίοι θα
πρέπει συνεργάζονται στενά με τους γονείς του μαθητή.
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προγραμματισμός παρατήρησης της λειτουργίας του παιδιού στην
τάξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τους εκπαιδευτικούς
θεμάτων, σχεδιασμός της χρήσης μεθόδων διδασκαλίας για
ενεργοποίηση, π.χ. η μέθοδος έργου με τον εκπαιδευτικό να
υποδεικνύει ποιος θα συνεργαστεί με ποιον (χωρίς να αφήνεται η
απόφαση στους μαθητές), την οργάνωση εργασιών στις οποίες ο
μαθητής μπορεί να πετύχει στην τάξη, σχεδιασμός τρόπων
υποστήριξης του συμμαθητή-κηδεμόνα, κ.λπ. Μπορείτε να
συμμετάσχετε σε δραστηριότητες άλλων ιδρυμάτων, που μπορούν να
συμμετάσχουν στην προσαρμογή του μαθητή (π.χ. ψυχολογικό και
παιδαγωγικό συμβουλευτικό κέντρο).

Το Μέρος I του IPAP (Παράρτημα 2.) που θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί στο
Στάδιο 4 περιέχει πεδία για την εισαγωγή δραστηριοτήτων που διευκολύνουν
την προσαρμογή του μαθητή στις κοινωνικές, συναισθηματικές και πολιτιστικές
πτυχές και τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση τους. Αυτές οι
δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού και στις
προσδοκίες των γονέων, καθώς και στις αναμενόμενες δυσκολίες στη διαδικασία
προσαρμογής. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν:

προγραμματισμό τακτικών συναντήσεων μεταξύ του μαθητή και του σχολικού
ψυχολόγου/παιδαγωγού, προγραμματισμός συνομιλίας μεταξύ του
εκπαιδευτικού της τάξης και του παιδιού, 
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Στο τέλος του Ατομικού Σχεδίου της Προσαρμογής ενός Μαθητή υπάρχει χώρος
για τις υπογραφές του διευθυντή και του γονέα/γονέων. Οι δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο θα πρέπει να παρακολουθούνται και να
αξιολογούνται από την ομάδα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τον μαθητή και
το διευθυντή του σχολείου.

Το παραπάνω Σχέδιο υπόκειται σε τροποποίηση μετά από ένα μήνα. Οι
τροποποιήσεις γίνονται από εκπαιδευτικούς μιας συγκεκριμένης τάξης, τον
εκπαιδευτικό της τάξης, τον παιδαγωγό/ψυχολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες που λαμβάνονται από την άμεση εργασία με τον αλλοδαπό μαθητή
(Στάδιο 4. Εργασία 4. Συνάντηση αξιολόγησης της ομάδας εκπαιδευτικών), ενώ η
αποτελεσματικότητα των ενεργειών που έγιναν αξιολογείται στο τέλος του
εξαμήνου/σχολικού έτους.
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Κεφάλαιο  4

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΓΊΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΌ  ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ  ΣΤΗΝ  ΤΆΞΗ  (ΟΜΆΔΑ  ΜΑΘΗΤΏΝ )
ΣΤΟΥΣ  ΟΠΟΊΟΥΣ  ΈΧΕΙ  ΑΝΑΤΕΘΕΊ  Ο  ΑΛΛΟΔΑΠΌΣ  ΜΑΘΗΤΉΣ

Οι πρωταγωνιστές αυτού του κεφαλαίου είναι: ο εκπαιδευτικός, η τάξη και ο
αλλοδαπός μαθητής που έρχεται σε μια νέα χώρα. Η καλή προετοιμασία του
εκπαιδευτικού για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη
βοήθεια του νεοεισαχθέντος μαθητή θα έχει θετικό αντίκτυπο στη
διαδικασία προσαρμογής. Για να αισθάνονται τα μέρη ικανοποιημένα με την
εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, πρέπει να αισθάνονται ασφαλή.

Το κεφάλαιο περιέχει προτάσεις για τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών
σε διάφορα μαθήματα και έτοιμα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
εργασία με μια τάξη στην οποία έχει ενταχθεί ένας αλλοδαπός μαθητής. Όλα
τα παρουσιαζόμενα σχέδια μαθημάτων είναι διαθέσιμα με τη μορφή
παραρτήματος (Παράρτημα 3). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως ή να
παρέχουν έμπνευση για την ανάπτυξη άλλων λύσεων.
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4 . 1

χρήση της βοήθειας από εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη εμπειρία.

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που αποτελούν την ομάδα των εκπαιδευτικών ενός δεδομένου
αλλοδαπού μαθητή.

αναζήτηση στο Διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με μεθοδολογικά ιδρύματα που υποστηρίζουν την
εργασία των εκπαιδευτικών με μαθητές που έρχονται από το εξωτερικό και ενισχύουν τις δεξιότητες του
εκπαιδευτικού και προσπάθεια καθιέρωσης μόνιμης συνεργασίας με αυτά τα ιδρύματα.

χρήση υλικού που διατίθεται σε ιστότοπους που είναι αφιερωμένοι στην εργασία με έναν αλλοδαπό μαθητή.

απόκτηση δίγλωσσων λεξικών και φορητών συσκευών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο για χρήση κατά τη
διάρκεια θεματικών μαθημάτων.

συνεργασία με το συμμαθητή-κηδεμόνα και τον διαπολιτισμικό βοηθό τελείως από την αρχή.

χρησιμοποιώντας, εάν χρειάζεται, την υποστήριξη του σχολικού ψυχολόγου και παιδαγωγού.

καθιέρωση συνεργασίας με την οικογένεια του μαθητή (Στάδιο 2. Καθήκοντα του διαπολιτισμικού βοηθού.

Εργασίες 1 και 2).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  ΠΟΥ  ΑΥΞΆΝΟΥΝ  ΤΙΣ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΊΑ  ΜΕ  ΈΝΑΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ  ΠΟΥ  ΈΡΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΜΙΑ  ΝΈΑ  ΧΏΡΑ .

Συνιστώνται οι ακόλουθες δραστηριότητες: (Στάδιο 1. Καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου με την υποστήριξη
του εκπαιδευτικού της τάξης εάν χρειάζεται, Εργασίες 2, 3 και 4)
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4 . 2
ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΈΠΕΙ  ΝΑ  ΓΊΝΟΥΝ  ΜΕ  ΣΚΟΠΌ  ΤΗΝ
ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ  ΑΙΣΘΉΜΑΤΟΣ  ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ

φιλική και συμπαθητική στάση απέναντι σε έναν νέο αλλοδαπό μαθητή, χωρίς αυτός/αυτή να
αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο ενός προβλήματος.
ενημέρωση των συμμαθητών ότι ένας νέος μαθητής θα μπει στην τάξη.

δείχνοντας στους μαθητές τα οφέλη από την ύπαρξη ενός αλλοδαπού μαθητή στην τάξη (π.χ. εμπλουτισμός
μέσω επαφής με άλλη κουλτούρα, άλλη γλώσσα).

εφιστώντας την προσοχή των μαθητών σε δύσκολες καταστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί.
δείχνοντας στους μαθητές τρόπους να ξεπεράσουν τη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται συχνά λόγω άγνοιας
για τους αλλοδαπούς.
Συμμετοχή στην τάξη για την εκμάθηση λίγων λέξεων και φράσεων στη μητρική γλώσσα του νέου μαθητή
(χαιρετισμούς και αποχαιρετισμούς, βασικές εκδηλώσεις ευγένειας, κ.λπ.).

διεξαγωγή της πρώτης περιόδου τάξης «Πριν σε γνωρίσουμε».

Προτού έρθει σε μια νέα τάξη (Βήμα 1. Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης: 1,2,3):
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Χαιρετώντας κάθε νέο μαθητή με ένα χαμόγελο.

συστήνοντας κάποιος τον εαυτό του και ζητώντας από τον μαθητή να
συστηθεί και ο ίδιος.
να προφέρει σωστά το όνομα και το επώνυμο, επιτρέποντας στον
μαθητή να διορθώσει την προφορά του εκπαιδευτικού.

προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής θέλει να
αναφέρονται σε αυτόν (σύντμηση, υποκοριστικό).

προετοιμασία δίγλωσσων λεξικών και/ή άδεια χρήσης συσκευών με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εργασίας στην τάξη και
των τεστ.
ενημέρωση του μαθητή πώς να ζητήσει άδεια να πάει στην τουαλέτα,

πως να υποδείξει προβλήματα υγείας και να αναφέρει άλλες ανάγκες.
δείχνοντας το μέρος όπου ο μαθητής μπορεί να λάβει ιατρική
βοήθεια.

συνιστάται να απαιτούνται λιγότερα παρά πολλά στην αρχή.

χρήση απλών εντολών και προσαρμογή απαιτήσεων.

στην αρχική περίοδο, εστίαση στην παρατήρηση της εργασίας του
μαθητή αντί στην αξιολόγηση τους με κουίζ ή τεστ.
έλεγχος εάν ο μαθητής έχει τα απαραίτητα εφόδια.

Αφού έρθει ένας νέος μαθητής στην τάξη (Στάδιο 3. Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης: 1, 2):

 

να έχουν επιπλέον στυλό και σημειωματάριο (για να τα δανείσουν στον
μαθητή ώστε να μπορεί να εργαστεί στην τάξη).

παρακίνηση του αλλοδαπού μαθητή να μάθει, επαινώντας την πρόοδο του/

της στη γλώσσα, μάθηση για τις ημερομηνίες των εορτών, την περίοδο
νηστείας που επιτάσσει η θρησκεία του μαθητή (ο μαθητής μπορεί να είναι
ληθαργικός και πεινασμένος. Σε αυτήν την περίοδο δεν θα πρέπει να υπάρχει
απαίτηση να ασκείται πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
φυσικής αγωγής).
δίνοντας σημασία αν είναι ντυμένοι ανάλογα με την εποχή και τις
περιστάσεις.
έλεγχος του εάν ένας μαθητής που έρχεται από το εξωτερικό σε μια νέα χώρα
εμπλέκεται στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, εάν εργάζεται σε ομάδες,
εάν έχει βρει τη θέση του μεταξύ των συμμαθητών του και εάν οι άλλοι
μαθητές είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες του.

επαγρύπνηση σε καταστάσεις σύγκρουσης που αφορούν τον αλλοδαπό
μαθητή, επιλύοντας τις αμέσως.
δεν εστιάζει την προσοχή εξ ολοκλήρου στο νεοφερμένο μαθητή, υπάρχουν
και άλλοι μαθητές που χρειάζονται προσοχή και υποστήριξη.

διεξαγωγή των επόμενων περιόδων τάξης Αρ.2, 3 και 4.

ενθάρρυνση των συμμαθητών να γίνουν φίλοι με τον αλλοδαπό μαθητή.
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ΟΙ  ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  ΜΕ  ΒΆΣΗ  ΤΑ
ΣΕΝΆΡΙΑ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΌΔΩΝ  ΤΆΞΗΣ4 .3

Τα σενάρια που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πλήρως ή να αποτελέσουν έμπνευση για την ανάπτυξη των δικών σας λύσεων.

Πριν σε γνωρίσουμε (Σενάριο Αρ.1)

Δημιουργούμε την ομάδα της τάξης μας
(Σενάριο Αρ.2)

Τι μας ενδιαφέρει και τι κοινά έχουμε;
(Σενάριο Αρ.3)

Γνωρίζουμε όμορφα μέρη στη χώρα μας
(Σενάριο Αρ.4)

Θέματα μαθήματος στο Μοντέλο Εργασίας
με Αλλοδαπό Μαθητή που Έρχεται σε μια
Νέα Χώρα

1.

2.

3.

4.

Η εμφάνιση ενός μαθητή από μια ξένη χώρα στην τάξη
δημιουργεί νέες προκλήσεις για εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
προσαρμογής, προτείνεται η διεξαγωγή τεσσάρων
περιόδων τάξης με τη χρήση των παρεχόμενων
σεναρίων. Θα βοηθήσουν τους νέους μαθητές να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την
προσαρμογή και τη μάθηση τους σε ένα νέο περιβάλλον
και θα βοηθήσουν τους μαθητές της τάξης να
κατανοήσουν τι σημαίνει να κάνεις φίλους αλλοδαπούς.
Αυτό θα δώσει θετική ενίσχυση την οποία προσφέρουν
οι δεσμοί που θα έχουν δημιουργηθεί με τους
συμμαθητές.
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Η θεματολογία αυτών των μαθημάτων είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να
βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αφυπνίσουν την περιέργεια και την πρωτοβουλία
των παιδιών προκειμένου οι νέοι μαθητές να αναπτύξουν μια στάση αποδοχής της
νέας τάξης και του σχολείου τους. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτών των
μαθημάτων θα είναι η εμφάνιση φιλοκοινωνικών στάσεων στους μαθητές: καλοσύνη,

εξυπηρετικότητα, κατανόηση των άλλων, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας,
ενσυναίσθησης και αποδοχής.

Τα προτεινόμενα σενάρια περιόδων τάξης θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ηλικία
των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει πόσο χρόνο θα αφιερώσει σε
αυτά. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις μορφές εργασιών και τις μεθόδους
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των μαθητών σας. Το θέμα του
μαθήματος «Πριν σε γνωρίσουμε» (Σενάριο Αρ.1) (Στάδιο 1. Καθήκοντα του
εκπαιδευτικού της τάξης. Εργασία 1) πρέπει να εισαχθεί πριν από την άφιξη του
πρώτου νέου μαθητή στην τάξη. Εάν περισσότεροι νέοι μαθητές έρθουν στην τάξη
κατά τη διάρκεια του έτους, δεν είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ολόκληρη η σειρά
των σεναρίων που παρουσιάζονται. Πάντα να ενημερώνετε και να προετοιμάζετε την
τάξη για την άφιξη του επόμενου νέου μαθητή. Θα ήταν σκόπιμο να επαναλάβετε
επιλεγμένα στοιχεία του μαθήματος «Δημιουργούμε την ομάδα της τάξης μας».

Τα επόμενα μαθήματα (Στάδιο 3. Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης (Σενάριο
Αρ.2) και Στάδιο 4. Καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης) (Σενάρια Αρ.3 και 4) θα
επιτρέψουν στον νέο μαθητή να βρει το δρόμο του στην ομάδα και να γίνει μέλος
αυτής. 

εισαγωγή (καθορίζει τον στόχο του μαθήματος, επισημαίνει τα θέματα
που συζητήθηκαν, υποδεικνύει τις μεθόδους διεξαγωγής του
μαθήματος).
Δραστηριότητες (χρησιμοποιώντας ενεργές μεθόδους, συμμετοχή κάθε
μαθητή, εργασία γύρω από το θέμα του μαθήματος, διέγερση
προβληματισμού και εξαγωγή συμπερασμάτων).

Περίληψη (είναι η σημαντική πρόταση του μαθήματος, μια ευκαιρία να
μοιραστούμε συναισθήματα, εντυπώσεις) - επιτρέπει τη διαμόρφωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ευνοεί την προσαρμογή του
αλλοδαπού μαθητή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.

Θα βοηθήσουν τον αλλοδαπό μαθητή να αισθανθεί και να δείξει τόσο την
ατομικότητα του όσο και το ότι ανήκει σε μια ομάδα ομότιμων. Τα
προαναφερθέντα μαθήματα συνδέονται με τα ακόλουθα οφέλη: ο
αλλοδαπός μαθητής θα αισθάνεται καλύτερα στη νέα τάξη, θα είναι
ευκολότερο να σπάσει τα εμπόδια στην επαφή με τους συμμαθητές και
αποκτά μια αίσθηση αποδοχής.
Κάθε μάθημα είναι δομημένο γύρω από στόχους, μεθόδους και μορφές
εργασίας και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα.

Κάθε μάθημα χωρίζεται σε τρία στάδια:

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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σχεδιασμός προετοιμασίας αφίσας με την τάξη σε μαθήματα με διαφορετικά θέματα:

«Γνωρίζουμε τη χώρα σου».

η αφίσα πρέπει να περιλαμβάνει νέες γνώσεις σχετικά με τη χώρα καταγωγής του
νέου μαθητή που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, π.χ. για το φυσικό
περιβάλλον - για τα ζώα και τη βλάστηση, για την ιστορία, τις τουριστικές αξίες, τα
γεωγραφικά τοπία και το κλίμα (διασφάλιση ότι η αφίσα είναι ένα αισθητικό προϊόν,

που εστιάζει την προσοχή και εμφανίζεται σε εμφανές, καλά φωτισμένο μέρος).
κάθε εκπαιδευτικός μιας δεδομένης τάξης θα πρέπει να προγραμματίζει μαθήματα
(ως μέρος του προγράμματος φοίτησης) παρέχοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει τα
μοναδικά χαρακτηριστικά της χώρας καταγωγής του αλλοδαπού μαθητή.

4 .4
ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ  ΑΠΌ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ

ΆΛΛΩΝ  ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ  ΩΣ  ΜΈΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΜΑΘΗΤΉ
(ΣΤΆΔ ΙΟ  3 .  ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ .  ΕΡΓΑΣΊΕΣ  1  ΚΑΙ  2 )

εμπλοκή ενός αλλοδαπού μαθητή στις εργασίες γκρουπ και ομάδων, ώστε να μπορούν να είναι μεταξύ των αρχιτεκτόνων του τελικού
αποτελέσματος: αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή της αφίσας και άλλη ομαδική εργασία.

αναφορά, στο μέτρο του δυνατού, στις γνώσεις του αλλοδαπού μαθητή στις πτυχές που τέθηκαν στα μαθήματα και παρουσίαση της άποψης του/

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

παρακολούθηση συνεδριάσεων της ομάδας διδασκαλίας της τάξης για την αξιολόγηση του IPAP.

Σχεδιασμός του αντικειμένου των εξωσχολικών έργων έτσι ώστε να δίνουν στους αλλοδαπούς μαθητές την ευκαιρία να επιδείξουν τις ικανότητες
και τις δεξιότητες τους.
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Παρακάτω μπορείτε να βρείτε δηλώσεις και προβληματισμούς αλλοδαπών μαθητών στη διαδικασία προσαρμογής στο νέο σχολείο. Παράγοντες
και καταστάσεις που ήταν βοηθητικές και εκείνες που εμπόδισαν τη διαδικασία λήφθηκαν υπόψη. Η κατάσταση που φαίνεται μέσα από τα μάτια

ενός μαθητή μπορεί να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν τις κατάλληλες λύσεις.
 

4 .5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ

ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΧΏΡΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ

Αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα:

- Δεν μιλώ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

- η ορθογραφία είναι δύσκολη κατά τη γραφή.

- Μου είναι δύσκολο να μιλήσω για τον εαυτό μου
στην τάξη.

- Δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση της τάξης.
- είναι καλό όταν ο εκπαιδευτικός προσέχει κάθε
μαθητή, για παράδειγμα όταν θέλω να πάω
τουαλέτα (το λέω μια φορά, μου είναι δύσκολο να
το επαναλάβω δεύτερη φορά)».

Jasmina,
10 ετών

 

«Αυτό με βοήθησε:

- συμμαθητές,
- όταν ο εκπαιδευτικός πλησιάζει, ελέγχει το τετράδιο και μου
δείχνει τι να κάνω.

- παίζοντας με άλλα παιδιά
- βοήθεια Πολωνών φίλων, όταν δεν μπορούσα να καταλάβω
τις οδηγίες, το αντιλήφθηκαν οι ίδιοι και ήρθαν να με
βοηθήσουν, μου έδειξαν πού βρισκόμασταν στην άσκηση, μου
είπαν τι να κάνω.

- πηγαίνω στα δείπνα μαζί με τους συμμαθητές μου (δεν
τρώω χοιρινό και η κυρία δεν το βάζει στο πιάτο μου, μετά
τρώω πατάτες, ζυμαρικά ή πλιγούρια χωρίς κρέας).
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Αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα:

- Δεν ξέρω όλα τα παιχνίδια Φυσικής Αγωγής και είναι
καλό αν κάποιος μου εξηγήσει και μου δείξει.
- όταν τους ζητάω να μου εξηγήσουν πχ γραπτή
αφαίρεση, ελπίζω να βοηθήσουν αμέσως, ντρέπομαι να
πλησιάσω δεύτερη φορά.

- Δεν μου αρέσει όταν με κοιτάζουν οι άλλοι.
- η τάξη γέλασε, όταν άργησα στο μάθημα, άργησε το
λεωφορείο και δεν ήξερα πώς να το πω στον
εκπαιδευτικό.»

Miriam,

12 ετών
 

«Αυτό με βοήθησε:

- Είναι καλό όταν οι συμμαθητές έρχονται κοντά μου
και μιλάνε.
- συζητήσεις με τον παιδαγωγό.

- ένας φίλος από το κέντρο (κέντρο αλλοδαπών -

σημείωμα συγγραφέα), κάποιος που γνωρίζω, τον
οποίο μπορώ να εμπιστευτώ, κάποιος που μιλά τη
γλώσσα μου.

- Προτιμώ όταν ένα κορίτσι βοηθάει ένα κορίτσι (σε
ένα κορίτσι δεν αρέσει να τη βοηθάει ένα αγόρι).
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Αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα:

- δεν καταλαβαίνω τις εντολές στα Πολωνικά.

- Η ανάγνωση είναι το πρόβλημα, μετράω
καλύτερα.

- τα κουίζ και τα τεστ είναι δύσκολα.

- στην αρχή ήταν δύσκολο για μένα να διαβάσω,

ήθελα, αλλά δεν ήξερα πώς να διαβάσω.

- μας πειράζει, όταν μας κοροϊδεύουν, τότε
θέλουμε να καβγαδίσουμε. "

Magomed,

11 ετών
 

«Αυτό με βοήθησε:

- όταν ο εκπαιδευτικός εξηγεί καλά τι πρέπει να κάνουμε και
τι όχι.
- είναι καλύτερα όταν οι Πολωνοί μαθητές απαντούν πρώτα
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μετά ξέρω τι συμβαίνει, τι
να πω. Με τον ίδιο τρόπο, στη ΦΑ περιμένω τους άλλους
μαθητές να δείξουν τις ασκήσεις, δεν καταλαβαίνω πάντα τι
να κάνω όταν εξηγεί ο εκπαιδευτικός.
- Δεν μιλώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μερικές φορές
προσφέρομαι να απαντήσω και μετά θέλω να με ρωτήσουν.
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Αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα:

- δεν ξέρω όλους τους κανόνες στο σχολείο.

- ο εκπαιδευτικός μιλάει πολύ, και δεν ξέρω όλες τις
λέξεις, δεν μπορώ να διακόψω τον εκπαιδευτικό αν δεν
καταλαβαίνω κάτι.
- στη νέα τάξη, είναι δύσκολο να ζητήσεις βοήθεια.

- Είναι δύσκολο στα μαθήματα Πολωνικών, δεν
καταλαβαίνω τίποτα, δεν μου αρέσει η ιστορία, δεν
καταλαβαίνω.

- Θέλω ο εκπαιδευτικός να ελέγξει την εργασία μου και
να μου πει αν είναι σωστή.

Adlan,

14 ετών
 

«αυτό με βοήθησε:

- βοήθεια από Τσετσένους μαθητές που έχουν μείνει
περισσότερο στην Πολωνία.

- Βοήθησα άλλους Τσετσένους μαθητές που ήρθαν
αργότερα στο σχολείο.

- μου αρέσουν τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά.

- Βοηθά όταν ο εκπαιδευτικός εξηγεί ξεκάθαρα τις
οδηγίες.
- δύο εβδομάδες μαζί με Πολωνούς μαθητές κατά τη
διάρκεια των διακοπών.
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Κεφάλαιο 5

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ  ΈΓΙΝΑΝ  ΑΠΌ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΊΟ  ΠΟΥ  ΦΙΛΟΞΕΝΕΊ  ΈΝΑΝ  ΑΛΛΟΔΑΠΌ  ΜΑΘΗΤΉ
ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ  ΝΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΊ  ΈΝΑ  ΦΙΛΙΚΌ  ΣΧΟΛΙΚΌ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΌ  ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Το κεφάλαιο περιέχει παραδείγματα συμμετοχής
αλλοδαπών μαθητών και των γονέων τους σε
σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Παρουσιάζονται επίσης οι τρόποι χρήσης της
φιλικής συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών.

Επιδεικνύονται αποδεδειγμένα παραδείγματα
χρήσης διαφόρων μορφών βοήθειας σε αλλοδαπούς
μαθητές. Λόγω της ποικιλίας των δραστηριοτήτων
και των λύσεων που υιοθετήθηκαν στο
περιγραφόμενο σχολείο, οι μαθητές
αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα παιδικής και
εφηβικής ηλικίας και όχι προβλήματα που
σχετίζονται με την εθνικότητα ή την εθνότητα.

 Όλες οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται έχουν υλοποιηθεί στο Zespół Szkół

im. Unitów Podlaskich στο Wohyń (Σχολικό συγκρότημα στο Wohyń, Πολωνία), στο
οποίο φοιτούν αλλοδαποί μαθητές από το 2008 και αποτελούν (κατά μέσο όρο) το 8

έως 15% του συνόλου των μαθητών τους. Το διδακτικό και το σχολικό προσωπικό
έχουν κάνει τρομερή δουλειά για να φιλοξενήσουν ξένους μαθητές και να
βελτιώσουν τη διαδικασία προσαρμογής τους. Οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν συνεχώς
τις ικανότητες τους. Μοιράζονται τις εμπειρίες τους και συμμετέχουν πρόθυμα στην
ανταλλαγή ιδεών με άλλα σχολεία που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και τελειοποιηθεί στο
σχολείο Wohyń για πολλά χρόνια παρουσιάζονται με πλάγια γραφή σε αυτό το
κεφάλαιο. Συλλέχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, συμμετέχοντες στο
έργο School Adapt.
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ΕΘΝΙΚΆ  ΣΎΜΒΟΛΑ .  Η  ΠΑΡΟΥΣΊΑ  ΜΑΘΗΤΏΝ
ΚΑΙ  ΓΟΝΈΩΝ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΈΣ  ΔΟΜΈΣ5 . 1

Η διαδικασία δημιουργίας ενός φιλικού σχολικού περιβάλλοντος θα πρέπει να ξεκινήσει
από τη στιγμή της λήψης πληροφοριών για έναν αλλοδαπό μαθητή που έρχεται στο
σχολείο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του αλλοδαπού μαθητή
στις νέες εκπαιδευτικές δομές. Στην αρχή, είναι ωφέλιμο να δημιουργηθεί η ευκαιρία να
παρουσιαστούν τα εθνικά σύμβολα του αλλοδαπού μαθητή σε έναν αντιπροσωπευτικό
χώρο όπως το σχολείο, όπου βρίσκονται επίσης τα εθνικά σύμβολα του ιδρύματος
υποδοχής. Μια τέτοια άποψη κατά την είσοδο στο σχολείο μεταφέρει ένα μήνυμα «είσαι
εντάξει», «η εθνικότητα σου είναι εντάξει», «τόσο η δική μας εθνικότητα όσο και η δική σου
αξίζουν σεβασμό».

Στον αντιπροσωπευτικό χώρο, στην αίθουσα
του σχολείου, υπάρχει έκθεση με σημαίες όλων
των εθνικοτήτων των μαθητών που φοιτούν στο
σχολείο. Οι νεοφερμένοι που επισκέπτονται το
σχολείο ενημερώνονται ότι στο σχολείο φοιτούν
μαθητές από πολλά έθνη. Το θέαμα αλλοδαπών
μαθητών που τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της
χώρας υποδοχής είναι τόσο κανόνας όσο και
συγκινητικό θέαμα.
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Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η παρουσία γονέων αλλοδαπών
μαθητών στο Συμβούλιο Γονέων. Φυσικά το αντιπροσωπευτικό
γκρουπ θα είναι καθοριστικό. Η πρακτική παρουσία αλλοδαπών
γονέων σε αυτό το σώμα θα διευκολύνει τη δεκτικότητα, την
εμπιστοσύνη και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη σχολική ζωή καθώς
και την καλύτερη προσαρμογή των οικογενειών στην κοινωνία.

Το σχολείο που δέχεται αλλοδαπούς μαθητές συμμετείχε σε μια
φιλανθρωπική εκστρατεία με στόχο τη συγκέντρωση ενός μεγάλου
χρηματικού ποσού που χρειαζόταν για τη χειρουργική επέμβαση ενός
παιδιού. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς υποστήριξαν τη δράση με
διάφορες δραστηριότητες: πουλώντας μπιχλιμπίδια, συμμετέχοντας σε
κληρώσεις, αναζητώντας βραβεία. Σε αλληλεγγύη και κατανόηση με την
άπορη οικογένεια, μητέρες αλλοδαπών μαθητών μαγείρεψαν τα εθνικά
τους πιάτα, τα οποία βγήκαν σε δημοπρασία. Αργότερα, οι μητέρες
αλλοδαπών μαθητών επαινέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε
ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δωρεά τους, τονίστηκε η γενναιοδωρία τους.
Είχαν την ευκαιρία να προβάλουν την πατρίδα τους αλλά κυρίως να
δείξουν αλληλεγγύη στην ατυχία άλλων.

Ανάλογα με την κλίμακα του φαινομένου, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η
παρουσία εκπροσώπου αλλοδαπών μαθητών στο Μαθητικό Συμβούλιο. Ένας ή
δύο μαθητές - είναι ευκολότερο σε ζευγάρι - αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα
της κοινότητας των αλλοδαπών μαθητών. Ο ρόλος του Μαθητικού Συμβουλίου
ορίζεται σε διάφορα σχολεία, αλλά στα περισσότερα από αυτά επηρεάζει την
ανάπτυξη του σχολικού δικαίου, την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν
στη σχολική ζωή, την οργάνωση τομέων όπου οι μαθητές μπορούν να
εκδηλώσουν τα ενδιαφέροντα τους ή ακόμη και τη συμμετοχή στη δημιουργία
του μενού του σχολικού γεύματος και ενημέρωση της συλλογής μυθιστορημάτων
στη σχολική βιβλιοθήκη.

Το διεθνές Μαθητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια μέθοδο δημιουργίας γευμάτων
στο κυλικείο του σχολείου με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μέρα ένα πιάτο να μην περιέχει
χοιρινό.

Στην περίπτωση μεμονωμένων αλλοδαπών μαθητών που έρχονται στο σχολείο, η
υπερβολική έκθεση της παρουσίας τους μπορεί να είναι ένας παράγοντας που
επηρεάζει και εμποδίζει την προσαρμογή.
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Οι γονείς των μαθητών είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στις γιορτές του
σχολείου και της τάξης. Συνοδεύουν τα παιδιά τους στην τελετή ένταξης των
πρωτοετών μαθητών στη σχολική κοινότητα, είναι παρόντες στη συνάντηση με τον
Άγιο Βασίλη. Βοηθούν στην προετοιμασία της αποκριάτικης γιορτής. Γιορτάζουν την
Πρώτη Ημέρα της Άνοιξης και συμμετέχουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι μητέρες
(τις περισσότερες φορές) προετοιμάζουν εθνικά πιάτα ως σνακ, οι πατέρες βγάζουν
φωτογραφίες και συμμετέχουν σε παιχνίδια.

Μια πολύτιμη εμπειρία του σχολείου που φιλοξενεί αλλοδαπούς μαθητές είναι η
συνεργασία με τους γηραιότερους της αλλοδαπής κοινότητας και πνευματικούς
οδηγούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν στα κέντρα φτάνουν ομοιογενείς ομάδες
προσφύγων από χώρες με διαφορετική θρησκεία.

Με πρωτοβουλία του διευθυντή του σχολείου, πραγματοποιήθηκε οικουμενική
συνάντηση των τοπικών θρησκευτικών ηγετών των κύριων δογμάτων. Το γεγονός ότι οι
εκπρόσωποι του Καθολικισμού, του Ισλάμ και της Ορθόδοξης Εκκλησίας
προσεύχονταν για την ευημερία των μαθητών του σχολείου και στους χώρους του
μαζί, είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη θρησκευτικής εχθρότητας.
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Ο κινητήριος ρόλος της αναγνώρισης ταλέντων και
της έκφρασης της αναγνώρισης τους είναι
αδιαμφισβήτητος στην ανάπτυξη ενός μαθητή. Τις
περισσότερες φορές γίνεται με τον εξής τρόπο:

περιστασιακές ομιλίες μαθητών σε σχολικές
συγκεντρώσεις, βράβευση μαθητών με διακρίσεις
για επιτεύγματα στις επιστήμες, τον αθλητισμό και
τις τέχνες, συμμετοχή μαθητών σε παραστάσεις και
εκθέσεις και απονομή διπλωμάτων και τροπαίων.

Η διαθεσιμότητα αυτών των διακρίσεων για όλους
τους μαθητές είναι αυτονόητη. Πώς να ανταμείψετε
έναν αλλοδαπό μαθητή ή να αναγνωρίσετε το
ταλέντο του εάν έχει μόλις ξεκινήσει την
εκπαίδευση του σε ένα νέο σχολείο;

ΑΝΆΔΕΙΞΗ  ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ,  
ΕΠΙΤΕΥΓΜΆΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΑΛΈΝΤΩΝ5 .2

Αυτό ασκείται στο σχολείο με διάφορους τρόπους. Μια μίνι έκθεση έργων τέχνης είναι
πάντα μια προσιτή μορφή. Η προετοιμασμένη έκθεση με έργα ενός αλλοδαπού μαθητή
προσέλκυσε καθημερινά πολλούς επισκέπτες. Ήταν συνήθως οι ίδιοι μαθητές, αλλά η
συνάντηση στο καβαλέτο μετατράπηκε σε κοινωνική εκδήλωση. Γονείς μαθητών που
επισκέπτονταν το σχολείο εκείνη την ώρα, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών,

σταματούσαν με ανυπομονησία στην έκθεση.

Μια άλλη καλή εμπειρία που αξίζει να διαδοθεί είναι η απονομή του «Βραβείου
Ικανοτήτων» στο σχολείο. Μπορεί να απονεμηθεί σε μαθητές για αύξηση του μέσου όρου
βαθμολογίας κατά 0,5 μεταξύ δύο περιόδων αξιολόγησης (το επίπεδο από το οποίο ο
μαθητής αρχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση του βαθμού δεν είναι σημαντικό). Στην
ιστορία του σχολείου, υπήρχαν αλλοδαποί μαθητές μεταξύ των μαθητών που έλαβαν αυτή
τη διάκριση.
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Ο σεβασμός στους ανθρώπους
εκφράζεται με πολλούς τρόπους.
Επίσης δείχνοντας σεβασμό στους
ανθρώπους, τις παραδόσεις και τα
έθιμα που είναι σημαντικά για
αυτούς. Όταν εργαζόμαστε με
μαθητές πολλών εθνικοτήτων, θα
πρέπει να μπορούμε να δείξουμε
την ομορφιά κάθε πολιτισμού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ  ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ  
ΣΧΟΛΕΊΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΉΣ  ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ5 .3

Ένα από τα πρώτα έργα που υλοποίησε το σχολείο κατά την αποδοχή αλλοδαπών μαθητών ήταν το
«Πολυπολιτισμικότητα ως κληρονομιά του Δήμου Wohyń». Θύμιζε την πλούσια ιστορία της περιοχής και το
γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν 11 γλώσσες στην κεντρική πλατεία του Wohyń πριν από τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο. Στο πλαίσιο του έργου, εμφανίστηκε η χορευτική ομάδα «Αστέρια της Τσετσενίας» (οι Τσετσένοι
μαθητές ήταν η μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των αλλοδαπών μαθητών εκείνη την εποχή) και εμφανίστηκε
επίσης μια φωνητική και χορευτική ομάδα Τσιγγάνων. Ήρθε στη μνήμη η παρουσία Εβραίων, Αρμενίων,

Γερμανών και Τατάρων στο Wohyń. Ετοιμάστηκε μια ηχητική ιστορία που απεικονίζει αυτό το μείγμα
γλωσσών και εθνών. Στις δραστηριότητες συμμετείχαν και αλλοδαποί μαθητές. Ένα μεγάλο τοπικό γεγονός
ήταν το «Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κουζίνας» (World Cuisine Festival). Στις προετοιμασίες συμμετείχαν τόσο
γονείς αλλοδαπών μαθητών όσο και εκπρόσωποι τοπικών Πολωνικών οργανώσεων. Ήταν συγκινητικό να
βλέπεις την προετοιμασία εθνικών πιάτων από έναν εκπρόσωπο από την Ingushetia. Τα πιάτα που
ετοίμασε ο ίδιος, καθώς και τα πιάτα από Γεωργία, Πολωνία, Ισραήλ, Ουκρανία, Τσετσενία, Νταγκεστάν και
Τατζικιστάν κέρδισαν τις καρδιές και τα στομάχια των επισκεπτών. Περίπου 1.500 άτομα παρευρέθηκαν στο
σχολείο που έχει 450 μαθητές. Οι τοπικές εφημερίδες και οι καθημερινές εφημερίδες έγραψαν ξανά για την
εκδήλωση μια εβδομάδα αργότερα και το σχολείο κατέγραψε αυτές τις δραστηριότητες σε ένα φυλλάδιο που
εκδόθηκε.
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Κάθε χρόνο - το φθινόπωρο, υπάρχει επίσης μια εκδήλωση του δήμου που
ονομάζεται «Ημέρα Ξένων Γλωσσών». Η δημιουργία του ήταν μια απάντηση στην
ανάγκη να παρουσιαστεί η κουλτούρα των χωρών προέλευσης των ξένων μαθητών.

Εκπρόσωποι άλλων σχολείων έρχονται στο σχολείο στο Wohyń για να ετοιμάσουν
σύντομες διακηρύξεις, φωνητικές παραστάσεις ή κομμάτια θεατρικών
παραστάσεων σε διάφορες γλώσσες. Αυτή η γιορτή έχει μια ανοιχτή δομή. Τα
μόνιμα στοιχεία του είναι: ατομικές ή ομαδικές παραστάσεις, παρέλαση όλων των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων προσκεκλημένων (τοπικών επισήμων)

στην πόλη, με σημαίες διαφορετικών εθνών, συνοδευόμενα από τύμπανα (κάνουμε
πολύ θόρυβο) και έκθεση αφίσας τουριστικών αξιοθέατων και χαρακτηριστικών
από επιλεγμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών από τις οποίες
προέρχονται οι μαθητές μας) - προετοιμασμένο από μαθητές.

Τον Δεκέμβριο, πραγματοποιείται η εκδήλωση ένταξης και αθλητικής διοργάνωσης
σε επίπεδο δήμου «Mikołajowisko», η οποία προσφέρει πολλές συγκινήσεις και
ρίγη. Ιδρύθηκε όταν το σχολείο στο Wohyń δέχτηκε μεγαλύτερο αριθμό
αλλοδαπών μαθητών. Η υπόθεση του «Mikołajowisko» ήταν να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα για υγιή διεθνή ανταγωνισμό και την ένταξη μαθητών από ολόκληρο
τον δήμο.

Οι αλλοδαποί μαθητές παρουσιάζονται τακτικά στην τοπική κοινωνία στις
αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Γιορτής του Τρύγου.

Ετοιμάζουν τραγούδια στα Ρωσικά, Αγγλικά ή εθνικές γλώσσες με στοιχεία
χορογραφίας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του
Σεπτεμβρίου που σχετίζονται με την εθνική
ανάγνωση της Πολωνικής λογοτεχνίας, τα έργα
τέχνης από αλλοδαπούς μαθητές αποτελούν
μια τέλεια διακόσμηση. Η εκδήλωση αυτή
πραγματοποιείται σε μια τοπική πλατεία στο
κέντρο του χωριού και προσελκύει μεγάλο
κοινό.
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Έχουν υλοποιηθεί περίπου δώδεκα διαπολιτισμικά έργα με τη συμμετοχή
αλλοδαπών μαθητών. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είχαν ως στόχο την
παρουσίαση θεατρικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών ή δημοσιογραφικών
δεξιοτήτων. Οι αλλοδαποί μαθητές είναι συνεργάτες συγγραφείς τοιχογραφιών.

Η ζωγραφική στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου στους τοίχους του
διαδρόμου δείχνει τα χαρακτηριστικά του απόφοιτου του σχολείου γραμμένα
σε όλες τις γλώσσες που μιλούν οι μαθητές του σχολείου. Υπάρχουν δύο
εξωτερικές τοιχογραφίες - η μία δείχνει τα περιγράμματα κτηρίων
χαρακτηριστικών για διαφορετικούς πολιτισμούς και έθνη της καταγωγής των
μαθητών μας και η άλλη δείχνει τις κύριες αθλητικές δραστηριότητες. Μερικοί
από τους εικονιζόμενους αθλητές έχουν ως πρότυπο τους αλλοδαπούς
μαθητές μας. Μέχρι σήμερα, για πάνω από 11 χρόνια, οι τοιχογραφίες
διακοσμούν τους τοίχους του σχολείου και δίνουν έμφαση στο έργο μας για τη
δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τους αλλοδαπούς μαθητές.

Η Ημέρα του Παιδιού είναι μια ξεχωριστή γιορτή. Συχνά έχει οργανωθεί με τη
μορφή λούνα παρκ για όλους τους μαθητές. Ολόκληρες οικογένειες αλλοδαπών
μαθητών έρχονται σε αυτή την εκδήλωση και είναι μια αληθινή γιορτή
κοινωνικής ένταξης.
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Όταν ένας αλλοδαπός μαθητής
φτάνει στο σχολείο, είναι
σημαντικό να γνωρίσουμε τη χώρα,

τον πολιτισμό και τη θρησκεία του.

Αυτή η γνώση επιτρέπει στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
να κατανοήσουν καλύτερα τις
πραγματικότητες που συναντάμε
όταν εργαζόμαστε με έναν
αλλοδαπό μαθητή.

ΣΕΒΑΣΜΌΣ  ΣΤΗΝ  ΙΔ ΙΑ ΙΤΕΡΌΤΗΤΑ5 .4

Σήμερα γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορεί να γίνουν
ληθαργικοί λόγω της τελετουργικής νηστείας και της αυτοτιμωρίας. Κατά τη διάρκεια αθλητικών
δραστηριοτήτων, δεν πρέπει να τους ζητάτε να ασκούνται πολύ εντατικά καθώς η στέρηση τροφής μπορεί να
οδηγήσει σε λιποθυμία. Τα τελευταία μαθήματα στο πρόγραμμα μπορεί να είναι επιπλέον δύσκολα λόγω του
ότι ξυπνούν πολύ νωρίς.

Επιλέγουμε προσεκτικά τα βραβεία που απονέμονται σε αλλοδαπούς μαθητές. Το προαναφερθέν «Βραβείο
Ικανοτήτων» είναι ένας διαφανής κρυστάλλινος οβελίσκος βάρους άνω του 1 κιλού, με τρισδιάστατες
εκτυπωμένες φιγούρες των χορηγών του σχολείου στο εσωτερικό - Ουνίτες (οπαδοί της Ελληνικής Καθολικής
θρησκείας, που ήταν κάτοικοι του Wohyń και της γύρω περιοχής, που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη
τους). Οι σιλουέτες των τριών μορφών συγκεντρωμένες γύρω από έναν σταυρό. Ένας αλλοδαπός μαθητής που
έχει κερδίσει το βραβείο μπορεί να επιλέξει να πάρει την κρυστάλλινη φιγούρα ή ένα υποκατάστατο του
βραβείου (π.χ. ένα βιβλίο).
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Μια καινοτομία για τους εκπαιδευτικούς ήταν ότι δεν έπρεπε να ζητούν
από μαθητές διαφορετικού φύλου να κάθονται στο ίδιο θρανίο και/ή να
παρέχουν ο ένας στον άλλον βοήθεια, ακόμη και στην περίπτωση πολύ
μικρών παιδιών.

Πολλές παρεξηγήσεις, στην αρχή της εργασίας με αλλοδαπούς μαθητές,
προκύπτουν από τη διαφορετική κατανόηση της ενηλικίωσης στην Πολωνία
και, για παράδειγμα, στις χώρες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου ένας
16χρονος αντιμετωπίζεται ήδη ως ενήλικος, π.χ. μπορούν να καπνίζουν
τσιγάρα.

Ενημερώνουμε για αυτές τις διαφορές κατά τις πρώτες συναντήσεις με τον
αλλοδαπό μαθητή και τους γονείς του.
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  ΑΝΑΓΚΏΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ  ΜΑΘΗΤΏΝ5 .5

Δουλεύοντας με έναν αλλοδαπό μαθητή σε καθημερινή
βάση, δεν είμαστε σίγουροι για πόσο καιρό θα
εργαστούμε μαζί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μαθητές από
οικογένειες προσφύγων. Γι' αυτό προσπαθούμε να
εξοπλίσουμε τον μαθητή με ικανότητες που θα τον/την
κάνουν πολίτη του κόσμου. Ειδικότερα, προσπαθούμε να
λάβουμε κεφάλαια από διάφορες πηγές για πρόσθετα
βελτιωτικά και αντισταθμιστικά μαθήματα αφιερωμένα σε
ξένους μαθητές, τα οποία θα τους εξοπλίσουν με
κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες (ειδικά Αγγλικά, χάρη
στα οποία θα μπορούν να επικοινωνούν σε κάθε χώρα)

όπως και  μαθηματικά, επιστημονικές ικανότητες και
δεξιότητες ΤΠΕ.

Το σχολείο συγκεντρώνει χρήματα για επιπλέον μαθήματα στην τοπική γλώσσα ως ξένη γλώσσα
και για Αγγλικά. Οι ομάδες μελέτης είναι μικρές (5-8 μαθητές). Οι συμμετέχοντες επιλέγονται σε
ομάδες με παρόμοιες ικανότητες, τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε
στιγμή συμφωνηθεί με τον εκπαιδευτικό, επίσης με τη χρήση τεχνικών εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτών των μαθημάτων είναι η ταχύτερη αφομοίωση της γλώσσας
της χώρας εκπαίδευσης και η αύξηση των ικανοτήτων στην Αγγλική γλώσσα, που διευκολύνουν
την επικοινωνία.

Συγκεντρώνονται επίσης κεφάλαια για ενισχυτικές τάξεις, σύμφωνα με τις ανάγκες μιας δεδομένης
τάξης και ομάδας αλλοδαπών μαθητών. Στις τάξεις 0-III επικεντρώνονται στα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες και στις τάξεις IV-VIII σε διάφορα μαθήματα. Το αποτέλεσμα αυτών των
μαθημάτων είναι η ευκολότερη αφομοίωση των γνώσεων στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία
και η κατανόηση της επαγγελματικής ορολογίας, η οποία αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας σε
μαθήματα διαφόρων θεμάτων.
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Οι περισσότεροι αλλοδαποί μαθητές μετακινούνται στο σχολείο και περνούν το
χρόνο αναμονής τους στη βιβλιοθήκη ή στην κοινόχρηστη αίθουσα του σχολείου.

Η σχολική βιβλιοθήκη και οι βιβλιοθηκονόμοι που εργάζονται εκεί προσφέρουν επιπλέον
μαθήματα συνομιλίας στα Πολωνικά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κοινή
αίθουσα, αυτοί οι μαθητές μπορούν να κάνουν την εργασία τους υπό την επίβλεψη του
εκπαιδευτικού.

Η ωρίμανση είναι μια περίοδος αναζήτησης ταυτότητας και έκφρασης ιδιαιτερότητας
με μεγάλη ανάγκη για αποδοχή. Υπάρχουν πολλές εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ
των μαθητών του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και αλλοδαπών. Το σχολείο
πρέπει να αναπτύξει πρωτότυπες μεθόδους επίλυσης διαφορών και προβλημάτων
που προκύπτουν από τις δυσκολίες προσαρμογής ενός αλλοδαπού μαθητή, σε
συνεργασία με παιδαγωγό, ψυχολόγο και διαπολιτισμικό βοηθό.

Έχουν αναπτυχθεί σχολικά έγγραφα που ασχολούνται με θέματα σεβασμού,

ενσυναίσθησης, συνεργασίας, ανεξαρτησίας και ευγνωμοσύνης και βοηθούν στην
επίλυση των πιο ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το σχολείο μας παρείχε στους μαθητές εξοπλισμό εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Όλοι οι αλλοδαποί μαθητές που είχαν ανάγκη έλαβαν
εξοπλισμό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το σχολείο.

Ένας άλλος τύπος υποστήριξης είναι η ενθάρρυνση ενός αλλοδαπού
μαθητή να συμμετάσχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες που
αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες ή συγκεκριμένες μορφές
ενδιαφέροντος, όπως: αθλητισμός, τέχνη - σε διάφορες μορφές, θέατρο,

φωτογραφία, πιάνο. Καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα όπως:
μετακίνηση στο σχολείο, προβλήματα προσαρμογής με τη βοήθεια
συμμαθητή-κηδεμόνα και δυσκολίες που σχετίζονται με τη μη ομιλία
της τοπικής γλώσσας.

Κάθε μαθητής με αναπηρία αποτελεί πρόκληση όσον αφορά την
εκπαίδευση και τις σχολικές υποδομές.

Γνωρίζοντας ότι ένας μουγγός αλλοδαπός μαθητής θα μπορούσε να
έρθει στο σχολείο, ένας από τους εκπαιδευτικούς ολοκλήρωσε ένα
μάθημα επικοινωνίας στη νοηματική γλώσσα. Έχει εγκατασταθεί
σύστημα χειρολισθήρων στήριξης για αλλοδαπό μαθητή με σωματική
αναπηρία.

Ένα άτομο που μιλάει τέσσερις γλώσσες εργάζεται αποτελεσματικά στο
γραφείο του σχολείου. Διοργανώθηκε ένα διετές μάθημα αγγλικής
γλώσσας για εκπαιδευτικούς. Οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς
μπορούν να επικοινωνούν στα ρωσικά.

104
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



ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ  ΜΕ  ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΈΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ .  ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ  ΤΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
5 .6

Οι αλλοδαποί μαθητές επωφελούνται από αυτή τη μορφή ξεκούρασης και αναψυχής. Πιο συχνά
με μικρές εκδρομές της τάξης, λιγότερο συχνά με μεγαλύτερες μορφές ανάπαυσης. Ένα από αυτά
τα ταξίδια στη Βαρσοβία (πρωτεύουσα της Πολωνίας), σε συνδυασμό με μια επίσκεψη στο
Wilanów και την ευκαιρία για Μουσουλμάνους μαθητές να επισκεφθούν το τζαμί και
Χριστιανούς μαθητές να επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό, ήταν αξέχαστο.

Η ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών στην κοινότητα της
χώρας άφιξης ενθαρρύνεται από
τις κοινές δραστηριότητες
αναψυχής του σχολείου με τη
μορφή εκδρομών, εκδρομών
ένταξης και καλοκαιρινών και
χειμερινών κατασκηνώσεων.

Τα μέλη του σχολικού προσωπικού που εργάζονται με έναν
αλλοδαπό μαθητή και ενσωματώνουν την οικογένεια τους
στην τοπική κοινότητα βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες
τους.
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του σχολικού προσωπικού έμαθαν τις
ιδιαιτερότητες της συνεργασίας με έναν αλλοδαπό μαθητή. Το σχολείο έχει
αναπτύξει έναν αριθμό εγγράφων που περιγράφουν τις ικανότητες και τα
καθήκοντα των επιμέρους φορέων του όσον αφορά την εργασία με έναν
αλλοδαπό μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συνέδρια που
διοργανώνονται από μη κυβερνητικά ιδρύματα, τα θέματα των οποίων
περιλαμβάνουν την εργασία με έναν αλλοδαπό μαθητή, την προσαρμογή τους,
την παροχή βοήθειας στον μαθητή και τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια σε κέντρα υποδοχής προσφύγων σε
άλλες χώρες και η διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με κυβερνητικά
ιδρύματα που εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας σε αλλοδαπούς. Η εργασία
με αλλοδαπό μαθητή υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση. Το σχολείο μας αναζητά
νεότερους τρόπους και πιο δημιουργικές συστηματικές λύσεις προκειμένου να
επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από την ένταξη στο
έργο School Adapt που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για
τα έτη 2020-2023 (που εργάζεται σε λύσεις και εργαλεία που υποστηρίζουν
τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία προσαρμογής μαθητών που έρχονται από
το εξωτερικό).
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Περίληψη

Το Μοντέλο που παρουσιάζεται παρουσιάζει ένα πρότυπο εργασίας με
αλλοδαπούς μαθητές. Είναι χρήσιμο σε σχολεία, εκπαιδευτικούς, γονείς και
εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα ήθελαν να αποκτήσουν ή να επεκτείνουν τις
γνώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής, τη δημιουργία απαραίτητων
εγγράφων και εργαλείων με στόχο τη γρήγορη προσαρμογή των νεοαφιχθέντων
μαθητών.

Στο Κεφάλαιο 1 ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των
αλλοδαπών μαθητών, τις ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές και
παιδαγωγικές συνθήκες τους. Τα προβλήματα των μαθητών που φτάνουν σε μια
νέα χώρα περιγράφονται επίσης εδώ. Το Κεφάλαιο 2 δείχνει και περιγράφει ένα
μοντέλο εργασίας με ξένους φοιτητές. Μπορείτε να διαβάσετε για τις
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφές ατομικά και στην
τάξη στα Κεφάλαια 3 και 4. Το Κεφάλαιο 5 απεικονίζει συγκεκριμένες ενέργειες που
μπορεί να κάνει το σχολείο υποδοχής σε σχέση με την άφιξη τέτοιων μαθητών στο
σχολείο του. Μπορεί να είναι χρήσιμο να αναπτύξετε σενάρια μαθημάτων για να
βοηθήσετε το νεοφερμένο να ενσωματωθεί στην τάξη. Τα παραρτήματα
παρουσιάζουν προτάσεις για έτοιμο προς χρήση υλικό, όπως ένα ερωτηματολόγιο
για έναν αλλοδαπό μαθητή που φτάνει σε μια νέα χώρα, ένα ατομικό σχέδιο
προσαρμογής για τον μαθητή και ένα πακέτο καλωσορίσματος.

Αυτό το Μοντέλο είναι η αρχική πρόταση των συγγραφέων που θα
χρησιμοποιηθεί και θα τροποποιηθεί όπως απαιτείται από κάθε
σχολείο και κοινότητα. Ωστόσο, βασίζεται σε βιβλιογραφία και
περιπτωσιολογική μελέτη. Εάν τα Στάδια που υπάρχουν στο
Μοντέλο Εργασίας με έναν Αλλοδαπό Μαθητή που Έρχεται σε μια
Νέα Χώρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν με την παρουσιαζόμενη
ακολουθία, μπορεί να είναι ευνοϊκό να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά. Εάν τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που
έχουν ανατεθεί σε άτομα δεν μπορούν να εκτελεστούν πλήρως,
συνιστάται να υλοποιηθούν εν μέρει. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο
αλλοδαπός μαθητής τυγχάνει σωστής φροντίδας σε κάθε στάδιο. Οι
συγγραφείς υποθέτουν την παρουσία απρόβλεπτων καταστάσεων
που είναι αδύνατο να επιλυθούν σε ένα μόνο μοντέλο, γι' αυτό το
αίτημα τους είναι να αντιμετωπιστεί το Μοντέλο ως έμπνευση και
βάση εργασίας με έναν αλλοδαπό μαθητή που έρχεται σε μια νέα
χώρα. Από την πλευρά τους, οι συγγραφείς θα ενδιαφέρονται για τα
σχόλια σας σχετικά με τη χρήση του Μοντέλου στα σχολεία σας. Θα
ήθελαν να σας ευχαριστήσουν εκ των προτέρων για όλα τα σχόλια,

τις απαντήσεις και τις τροποποιήσεις που παρουσιάζονται που
ενδέχεται να λάβουν.

107
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



Αναφορές

Adewumi, T. (2020). My Name Is Tani... and I Believe in Miracles. W publishing group.

Alba, R. (2013). The Children of Immigrants at School. NYU Press.

Baldacci, M. (2005). Personalizzazione e individualizzazione? Erickson. 

Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin,

117(3). https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497.

Block, J.H. (Ed.). (1972). Mastery Learning. Procedimenti scientifici di educazione individualizzata. Loescher.

Caon, F., Melero, C., Brichese, A. (Eds.) (2020). L'inclusione linguistica. Facilitare l'apprendimento di studenti con BES. Pearson.

Cornoldi, C., Meheghetti C., Moè, A., Zamperlin, C. (2018). Processi cognitivi, motivazione e apprendimento. Il Mulino.

Cottini, L. (2017). Didattica speciale e inclusione scolastica. Carocci.

Cummins, J. (2000). Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.

D’Aniello, F. (Ed.) (2018). Minori stranieri. Questioni e prospettive d’accoglienza ed integrazione. Pensa Multimedia.

108
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



Eisenberger, N. I., Lieberman , M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science, 302(5643):290-2.

https://doi.org/10.1126/science.1089134

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow

From Perceived Status and Competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6). https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.6.878

Flórez Fernández, M. I. (2012). Problemas conductuales y emocionales en niños inmigrantes latinos entre 6 y 12 años en Palma de Mallorca (thesis).

Retrieved September 20, 2021, from https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107959/tiff1de1.doc.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Gallimore, R., & Goldenberg C. (2001). In Analyzing cultural models and settings to connect minority achievement and school improvement

research. (pp. 36–56). essay, Educational Psychologist.

García Madruga J.A., & Delval J. (2019). Psicología del desarrollo 1 (Second). UNED. 

Geertz, C. (2000). Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton Paperbacks.

Guldberg, H. (2009). Reclaiming Childhood. Routledge.

Home - Eurostat. (2021). Retrieved September 15, 2021, from https://ec.europa.eu/eurostat.

Ianes D., Canevaro, A. (Eds.) (2015) Buone prassi di integrazione e inclusione scolastica. Erickson. 

McCammon, B. (2020). Restorative Practices at School. Ulysses press.

109
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

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107959/tiff1de1.doc.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Mura, A. (2016). Diversità e inclusione. Prospettive di cittadinanza tra processi storico-culturali e questioni aperte. Franco Angeli.

Pavez Soto , I. (2011). Migración infantil: rupturas generacionales y de género. Las niñas peruanas en Barcelona y Santiago de Chile. (thesis). Retrieved

September 20, 2021, from https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_79139/ips1de1.pdf.

Saarni C. (2007). Emotional Development: Action, Communication, and Understanding. Wiley Online Library. Retrieved from

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470147658.chpsy0305. 

Schmoker, M. (2018). Focus: Elevating the Essentials to Radically Improve Student Learning 2nd ed. Edition. ASCD.

Sroufe L. A. (1997). In Psychopathology as an outcome of development. (pp. 251–268). essay, Development and Psychopathology. Retrieved from

http://dx.doi.org/10.1017/S0954579497002046.

Suárez-Orozco Carola, & Suárez-Orozco Marcelo M. (2002). Children of Immigration (The Developing Child). Harvard University Press. 

Thomas, D., Seely, J. (2011). A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change, Paperback. Createspace.

UNICEF Comité Español (June 2006). Convención sobre los derechos del niño [Report], Spain.

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.

Vertecchi, B. (2003). Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti. Franco Angeli.

Wong, H., Wong, R., Jondahl, S., Ferguson, O. (2014). The Classroom Management Book. Wong.

110
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

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_79139/ips1de1.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470147658.chpsy0305
http://dx.doi.org/10.1017/S0954579497002046


Η  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ :
 

Xenion Junior School 

COMCY - Center for Competence

Development Cyprus

Complex of Schools named after

Unitów Podlaskich in Wohyń,

Poland

Polish Foundation of the

Opportunities Industrialization

Centers “OIC Poland”

The Association Of Educational

programmes OpenEurope

Assisi International School

- Foundation Patrizio Paoletti 

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 111


