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1. General data - statistical and demographic indicators
According to the National Statistical Service of Greece, in the Census of 2011, Greece
had a population of 10,816,286 inhabitants; the municipality of Trikala had 81,355
inhabitants. The number of children aged 5-15 years was 1,137,697 children.
In Greece, we do not have any updated population projections for the period 20152017.
The age distribution of the population in Greece for ages 5-15 in 2011 was:
Age
Number of children Age
Number of children
5
103,441
11
104,401
6
103,519
12
101,190
7
101,661
13
102,458
8
101,855
14
105,319
9
102,120
15
105,530
10
106,061
TOTAL
1 137 697
Source: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011
Education:
Today, in the school year 2016-17, the total number of pupils in Greece is 1,335,544
and the total number of teachers in service is 134,413. In the school year 2008-2009,
we had a total of 185,917 teachers. Therefore, there is a reduction of 35,026
teachers, which corresponds to a reduction rate of 33.92 %! The mean age of all
permanent teachers is 48.8 years. So it seems that the teaching staff is quite aged.
The general average number of pupils per class in secondary education schools is
20.4 pupils, and moves close to the European average. 7 % of classes have 25-30
pupils.
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In the school year 2014-15, Greece had:
1. 5,612 kindergartens with 160,994 children (5-6 years old) enrolled and
14,573 teaching staff. Attendance at kindergarten is compulsory from the age
of 5 years.
2. 4,560 primary schools with 639,600 pupils enrolled and 65,461 teaching staff.
Attendance at primary school is compulsory for children aged 6 to 12 years.
30 % of kindergartens and primary schools are located in the two larger urban
centres (Athens - Thessalonica). There is a wide geographical spread of kindergartens
and primary schools: 18 % of schools are located on islands, 3.5 % of the country's
schools are difficult to access; 55 % of the latter are located on islands.
In 2013-14, Greece had:


1,794 lower secondary schools with 310,389 pupils enrolled and 38,655
teaching staff.

Of these schools, 34 % are located in Athens and Thessalonica area. 18 % of schools
are located on islands. 6 % of schools are difficult to access; 55 % of the latter are
located on islands.
Table of school units, pupils and teaching staff of school years 2013-14 and 2014-15
Pupils, school units and teaching staff:
 Primary education (kindergartens - primary schools): end of school years 2014/15
 Secondary education (lower secondary schools): end of school years 2013/14

School year

School

2014-15
2014-15
2013-14

Kindergartens
Primary schools
Lower secondary schools

Source: Social Statistics Division - ELSTAT.

Number of
schools
5,612
4,560
1,794

Number of
pupils
160,994
639,600
310,389

Number of
teachers
14,573
65,461
38,655
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School dropout
School dropout reached low levels, as it amounted to 7.9 % in 2015, when in 2004
the corresponding figure was 17.9 %. We note that our country has already achieved
the European target for school dropout below 10 % for 2020.
Early school leavers aged 18 – 24 (2004, 2015)

Year
Number of persons
%

2004
178,375
17.9 %

2015
58,163
7.9 %

Source: Population and Labour Market Statistics Division - ELSTAT.

Migration flows in Greece
Mass immigration to Greece, which began in the 1990s and continues up to today,
has radically changed social and educational matters in Greece.
Greece, like other southern European countries, has been converted from a sending
country to a country hosting immigrants and, as it is evident, a permanent migration
destination for many of them. According to ELSTAT data based on the last population
census (March, 2011), a significant proportion (about 8.4 %) are immigrants and
refugees, i.e. 912,000 people, most of them from third countries, and only 199,121
are EU citizens.
Moreover, this figure has risen significantly over the last two years because of the
war in Syria.
Although most foreigners came to our country at the beginning of the 1990s, for
long time knowledge of their numbers and, even more so, of their other
characteristics was limited due to the non legal residence status in the country for
most of them. After the first regularization procedure for this population (P. D.
358/97 and 359/97), and the one following the publication of Law No. 2910/01,
several key features of the foreigners come to be known. The image is quite filled
with the population census (March, 2011), therefore data on the total foreign
population living in our country appear more complete.
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Nationality and percentage table:
NATIONALITY
Albanian
Bulgarian
Romanian
Pakistani
Georgian
Ukrainian
English (UK)
Cypriot
Polish
Russian
Indian
Bangladeshi
German
Egyptian
Moldovan
Filipino
Other countries

PERCENTAGE %
52.7
8.3
5.1
3.7
3
1.9
1.7
1.7
1.7
1.5
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
11.9

We now refer to a stable immigrant population since a significant percentage (41 %)
lives in Greece for five years or more; additionally, a significant percentage (47 %)
from one to five years.
We mainly refer to family migration, since most of them (59 %) have in our country
their families.
The existence of the immigrant’s family in the country is a key factor that affects
their lives in many ways. Ties of immigrants with Greek society proliferate and are
strengthened through contacts with the Greeks, child education, social security;
even the form of migration is significantly determined and becomes permanent,
since these immigrants want to stay in Greece longer than those whose family is in
the country of origin.
Other areas are also affected, such as form of employment, savings and transfer of
remittances and the acquisition of assets.
In terms of spatial distribution of foreigners in the various regions of the country,
their largest concentration is observed in the region of Attica and, secondarily, in
Central Macedonia, Thessalonica in particular.
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According to the 2011 census, the following population groups were recorded

Permanent Population per groups of citizenships
Population Census – 2011

Groups of citizenships

2011

Total
Hellenic
Other EU countries
Rest of Europe countries
African countries
Caribbean, South or Central America countries
North America countries
Asian countries
Oceania countries
Without citizenship, unclear citizenship or not
stated

10,816,286
9,904,286
199,121
530,244
25,850
2,564
7,248
138,274
1,994
6,705

http://www.statistics.gr/greece-in-figures

Number of pupils of other nationalities aged 5-15 years in Greece
According to the analysis by age composition of this population, a significant number
of people are under 14 years (17 %), so they are children who either came to the
country along with their parents or who were born here. These children attend the
Greek education. The presence of foreign pupils in all schools in the country is now
apparent.
Repatriates and foreigners school pupils by country of origin
School year 2010-11
Country of origin
Other EU countries
Rest of Europe countries
African countries
Caribbean, South or Central America
countries
North America countries
Asian countries
Oceania countries
Unknown origin
Total
Source: ELSTAT

Number of pupils
3,868
24,924
127
70
149
1,009
43
609
30,799
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Immigrants living in Greece have different mother tongues. According to data from
the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, thirty-three (33) different
"vast" mother tongues are counted in the school year 2010-11, plus others which are
not specified, displayed in the relevant tables as "other" or "unknown".
The thirty-three "vast" reported mother tongues are as follows (in alphabetical
order): Albanian, Arabic, Armenian, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch,
English, Ethiopian, Filipino, Finnish, Flemish, French, German, Hebrew, Hungarian,
Indonesian, Italian, Kurdish, Nigerian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian,
Russian, Serbo-Croatian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese
[10,865 primary education pupils speak "other" languages].
It is clear that languages, varieties and dialects which one would expect to see,
according to the countries of origin, are absent from this list, such as Georgian, Hindi,
Bengali, Pashto, Dari, Punjabi, Somali, Swahili, Farsi and other. Apparently, the
speakers themselves have filled the name of their mother tongues according to the
known sociolinguistics issues arising when speakers are asked to state their native
languages, a concept in any case "polysemous" in itself, as it is determined by several
factors such as origin, capacity, function, attitude -identification or not- of speakers
against it (Sella-Mazi, 2016a).
From the above languages, and in conjunction with the figures of the above census
population, Albanian, Bulgarian, Romanian, Urdu, Punjabi and Pashto languages
(spoken in Pakistan), and Georgian should bring together the largest number of
speakers (Sella-Mazi, 2016 b).
The refugee crisis has brought hundreds of thousands of refugees in Greece.
According to data from the UN High Commissioner for Refugees, 120,065 people
arrived by sea from January 1 until February 16, 2016. Syrians and Iraqis are still the
majority of arrivals, and the number of Afghans is growing. Of these, Greece has
received 111,099 refugees and immigrants. In January 2016, out of 67,415 people
who arrived in Greece, 44 % were men, 22 % women and 34 % children.
Given the recent refugee crisis, the need to cover communication between refugees
/ migrants and state agencies and / or support structures has dramatically increased.
The number of refugees today in Greece is 62,784, of which 15,384 on islands and
47,400 in mainland Greece.
Policies on education of foreign pupils in Greece
Education is recognized by the International Convention on the Rights of the Child
(Art. 28-30) as an international human right of special importance for the
development of children, which should be respected -as other rights- "without any

TTI
Teacher´s Training to the Inclusion
of the Children of Foreigners

distinction as to race, colour, gender, language, religion, political or other opinions of
the child or his / her parents or legal guardians, national, ethnic, or social origin,
property, disability, birth or other status" (UNICEF).
The EU education policy falls within the general framework of equal rights and equal
treatment. Since the early 1990s, several projects have been implemented on the
education of children of immigrants, combating racism and xenophobia, and
recommendations have been issued and forwarded to Member States to adapt their
education systems "to the special needs of these children, to introduce language and
culture courses of the countries of origin", "to promote intercultural education,
encompassing all students".
(Tzortzopoulou and Kotzamani, 2008: 27).
Participation in pre-school education, remedial teaching, intercultural education and
cooperation with parents and migrant communities are considered to be particularly
useful measures for the integration of foreign students by the European Commission
(European Commission, 2008), while it is considered to be necessary to avoid
segregation of pupils and creation of ghetto-schools, to allow for equal opportunities
for all foreign students.
Combating early school leaving and teacher training are also important issues.
Most EU countries are moving in the general context of a common policy for the
integration of migrant children. However, we notice that there are large differences
in the measures they take and the results they have, due both to the particular
social, economic, political and cultural conditions of each country, and also to the
fact that some of them have had extensive experience in implementing integration
policies, while other try for the first time to formulate such policies (see
Tzortzopoulou and Kotzamani, 2008).
Host Classes and Tutorial Support Classes were set up in Greece in the 1980s aimed
to a smooth adjustment for children of repatriated and Pontic Greeks who had come
to the country and faced insufficient knowledge of language problems (see also
Kostis and Papadopoulou, 2004, Tzortzopoulou and Kotzamani, op. cit.).
During the 1990s, while the inflow of immigrants takes large dimensions,
Multicultural Education Schools are established (Law n. 2413 / 96) in the sense of
acceptance of cultural diversity, as well as the Institute for Diaspora Education and
Intercultural Education (IPODE). - "The Basic functions of I.P.O.D.E. are: 1) to
establish curricula, 2) to produce textbooks and aids, 3) to train teachers and
education officials, 4) to monitor the implementation of educational programs at the
school unit level and to strengthen them in practice, 5) to evaluate in a pedagogical
perspective the results of educational interventions in the field of intercultural
education, 6) to conduct educational research in its area of competence, and 7) to
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advise the State on education policy-making and the implementation of educational
interventions and innovations in the field of intercultural education".
Law n. 3386 / 2005 (art. 72) has settled issues related to the "access of third
countries minors in education"; it specifically established the obligation of foreign
minors for compulsory education, their access to all educational community
activities without restrictions, their enrolment in public schools with the supporting
documents in force for the natives, even enrolment with incomplete supporting
documents (if their parents reside in the country and their legal residence has not
yet been adjusted), and access for foreign graduates of secondary education in
universities under the same terms and conditions in force for Greek nationals.
Law n. 4415 / 2016 (Chapter D, Article 38) has set up host structures for the
education of refugees and has determined the organization, functioning,
coordination and education programmes in those structures, as well as recruitment
criteria and procedures.
The establishment and operation of Host Structures for the Refugee Education
(Educational Priority Zones – EPZ) aims to support education of refugee children
through:
•teaching Greek as a second / foreign language
•organization of programs, educational interventions and activities
The Host Structure for the Education of Refugees (EPZ) applies an intensive program
of learning Greek as a second / foreign language.
The establishment and operation of EPZ Host Classes and EPZ Tutorial Support
Classes aims at a participative / active and effective education of primary school
pupils who do not have the required knowledge of the Greek language (Roma,
Foreigners, Repatriates, Refugees, vulnerable groups etc.), so that they can then join
the Greek Educational System.
EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS
Children of immigrants born in Greece normally attend Greek schools along with
Greek pupils and have been integrated without problems in the educational process.
For children who have not been born in Greece and who do not have the required
knowledge of the Greek language (Roma, Foreigners, Repatriates, Refugees,
vulnerable groups, etc.) a flexible institutional and teaching intervention scheme is
formed in the context of intercultural education, which allows the school unit, upon
weighting the real educational needs of these students and its potential, choose that
scheme which can provide them with additional instructional support in order to
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help them adapt and fully integrate into the regular classes in which they are
registered according to the existing legislation.
This institutional scheme has the following form:
• Host Classes I EPZ
• Host Classes ΙI EPZ
• Tutorial Support Classes EPZ
The programme of EPZ Host Classes includes two cycles integrated in the curriculum
of the school.
Host Classes I EPZ are attended by pupils with limited or no knowledge of the Greek
language. They follow an intensive Greek language learning program. Pupils who
attend a Host Class I EPZ attend some courses in their regular class, including:
 Physical education
 Art
 Musical education
 Foreign Language or another subject, by decision of the Teachers' Assembly,
in cooperation with the competent School Counsellor.
Attendance in the Host Class I EPZ lasts one academic year, with possibility of
extension.
Host Classes IΙ EPZ are attended by pupils with a moderate level in Greek, which may
create difficulties in attendance in the regular class. For pupils attending Host Classes
II EPZ, support is provided in Greek language or in more courses:
-either within the normal class through simultaneous teaching (second teacher in the
classroom)
-or outside of the normal class.
Attendance lasts up to three teaching years. Pupils who have completed studies at
Host Classes II EPZ cannot return to EPZ Host Classes.
Note that a quicker re-integration of a pupil in the regular class is possible, following
a decision by the teachers of the Host Class I EPZ or Host Class II EPZ and of the
regular class, in cooperation with the competent School Counsellor, if it is found that
he / she can smoothly monitor all courses.
Attendance of Tutorial Support Classes EPZ
The programme of Tutorial Support Classes EPZ is attended by Roma pupils,
Foreigners, Repatriates, Refugees, pupils coming from Vulnerable Social Groups who
either have not attended Host Class I or II EPZ and face language difficulties or have
joined support instruments for them and have attended relevant courses but still
face language difficulties upon joining the "regular" class. The operation of Tutorial
Support Classes EPZ takes place outside school hours. Tutorial Support Classes EPZ
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provide up to 10 hours per week of supportive teaching, of which 2 are available for
study.
School, as a primary cell of society, plays a key role in the smooth integration of
immigrants in Greece. First and second generation children of immigrants and of
repatriated seek through education a path to full integration in the Greek society.
As a basic social institution, education is constantly faced with the need to adapt to
social changes; the State, on the other hand, turns to teacher training and lifelong
education, to adapt their knowledge to the current historical and social context.
The phenomenon of cultural and linguistic diversity is not only attributed to
migration, but also to any kind of movement, individual or collective, voluntary or
not, temporary or permanent, carried out for business, political, educational, tourist,
environmental, personal (mixed marriages) reasons, etc.
The work of teachers is a strategic factor in shaping the intercultural character of
school units, because they have the ability to intervene and transform the culturally
and linguistically mixed composition of pupils’ population. Therefore, their training
as 'retraining' in multiculturalism management at school is essential. Strengthening
intercultural education of teachers aims to their adaptation and response to modern
requirements.
Since 2006, the Ministry of Education has organized through the university various
projects for teachers so that they can participate in new forms of training, reflect on
current teaching approaches related to multiculturalism at school and develop skills
that meet new social messages.
Recognizing the need for modernization of teacher education, the Ministry of
Education and other agencies monitor educational workshops and seminars of short
or long duration, in-school or inter-school, often with nationwide scope:
•
The Teacher Training Agency (OEPEK) aims, among others, to design actions
for accelerated training of teachers in primary and secondary education.
•
The theme of the introductory training of teachers (PEK), starting from the
modernization of initial education, also revolves around the principles of
intercultural education.
•
e-Twinning platform of the Ministry of Education seeks to link European
Schools and is, since September, 2004, one of the many actions of the e-Learning
program of the European Commission.
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•
The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) organizes
intercultural education workshops and seminars.
•
The Institute for Diaspora Education and Intercultural Education (IPODE) is
supervised by the Ministry of Education and, in particular, seeks the integration of
repatriated pupils and students from socially and culturally vulnerable groups,
organizes training seminars on intercultural education for teachers and education
officials.
•
The Pedagogical Institute integrates, as part of the training program
"Management class problems", an axis related to intercultural education, linguistic
and cultural diversity.
•
The action Comenius – In-Service Teacher Training aims to improve the
quality of school education by giving the education staff the possibility to participate
in training activities lasting six weeks, taking place in another European country than
the one where they teach. These activities enrich teaching skills of teachers and
expand their knowledge about the European dimension of school education.
The United Nations High Commission for Refugees
An important part of UNHCR's work is action in the field of education to inform and
sensitize young people about the refugee issue. The Office in Greece organizes an
annual National Pupils’ Contest on Refugees and provides educational materials
(manuals, brochures, videos, posters, magazines, etc.) which help teachers introduce
the topic of refugees in classrooms, familiarizing pupils with human rights, diversity
and the importance of integration of uprooted fellow citizens.
At the same time, UNHCR makes presentations and implements programs in primary
and secondary schools so that students can understand the causes and
consequences of uprooting, needs and difficulties encountered by those who are
forced to leave their homes, breaking stereotypes and contributing to a climate of
tolerance and solidarity.
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Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI)
No. 2016-1-CZ01-KA202-024034
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανάλυση
2. Γενικά στοιχεία- στατιστικοί και δημογραφικοί δείκτες
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, στην Απογραφή του
2011, η Ελλάδα είχε πληθυσμό 10.816.286 κατοίκους , ενώ ο Δήμος Τρικκαίων είχε
81.355 κατοίκους .Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5-15 ετών ήταν 1.137.697 παιδιά.
Στην Ελλάδα δεν διαθέτουμε επικαιροποιημένες προβολές του πληθυσμού, για
την περίοδο 2015-2017
Η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα για τις ηλικίες 5- 15 ετών , το
2011 ήταν:
Ηλικία

Αριθμός παιδιών

Ηλικία

Αριθμός παιδιών

5

103.441

11

104.401

6

103.519

12

101.190

7

101.661

13

102.458

8

101.855

14

105.319

9

102.120

15

105.530

10

106.061

ΣΥΝΟΛΟ

1 137 697

Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011
Εκπαίδευση:
Σήμερα, σχολικό έτος 2016-17, ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Ελλάδας είναι
1.335.544 και ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι
134.413. Το σχολικό έτος 2008-2009 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικού.
Έχουμε συνεπώς μια μείωση των εκπαιδευτικών κατά 35026 που αντιστοιχεί σε
ποσοστό μείωσης 33,92%! Η μέση τιμή της ηλικίας όλων των μονίμων
εκπαιδευτικών είναι τα 48,8 έτη.
Φαίνεται δηλαδή ότι το εκπαιδευτικό
προσωπικό είναι αρκετά γερασμένο ηλικιακά.
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Ο Γενικός μέσος όρος των μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της Β/θμιας είναι 20,4
μαθητές και κινείται πλησίον του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. Το 7% των τμημάτων έχουν από
25-30 μαθητές.
Το σχολικό έτος 2014-15 η Ελλάδα είχε:
3. 5612 νηπιαγωγεία, στα οποία φοιτούσαν 160.994 μαθητές ( 5- 6 ετών) και
δίδασκαν 14573 νηπιαγωγοί. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική
από την ηλικία των 5 ετών.
4. 4560 Δημοτικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν 639600 μαθητές και δίδασκαν
65461 δάσκαλοι. Η φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για
παιδιά από 6- 12 ετών
Το 30% των Νηπιαγωγείων & Δημοτικών βρίσκεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη). Υπάρχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά νηπιαγωγείων &
δημοτικών: Το 18% των σχολείων βρίσκεται σε νησιά, το 3,5% των σχολείων της
χώρας είναι δυσπρόσιτα και το 55% των δυσπρόσιτων σχολείων βρίσκεται σε νησιά
Το 2013-14 η Ελλάδα είχε:


1794 γυμνάσια στα οποία φοιτούσαν 310389 μαθητές και δίδασκαν 38655
καθηγητές

Από τα σχολεία αυτά το 34% βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Το 18% των σχολείων βρίσκεται σε νησιά. Το 6% των σχολείων είναι
δυσπρόσιτα εκ των οποίων το 55% βρίσκεται στα νησιά.
Πίνακας σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπ/κών σχ. ετών 2013-14 και 2014-15
Pupils, school units and teaching staff:
 Primary education (kindergartens - primary schools ): end of school years 2014/15
 Secondary education (lower secondary schools): end of school years 2013/14

Σχολικό έτος

Σχολείο
Νηπιαγωγεία

Αριθμός
σχολείων
5612

Αριθμός
μαθητών
160994

Αριθμός
εκπ/κών
14573

2014-15
2014-15

Δημοτικά

4560

639600

65461

2013-14

Γυμνάσια

1794

310389

38655

Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών ΕΛΣΤΑΤ.
Source: Social Statistics Division ELSTAT.
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Σχολική Διαρροή
Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η σχολική διαρροή καθώς για το 2015 ανήλθε
στο 7,9% όταν το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,9%. Σημειώνουμε ότι η χώρα
μας έχει πετύχει ήδη τον ευρωπαϊκό στόχο για σχολική διαρροή μικρότερη του 10%
για το 2020.
Άτομα ηλικίας 18 - 24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση (2004,2015)
Early school leavers aged 18 – 24 , 2004 ,2015

Έτος

2004

2015

Αριθμός ατόμων

178375

58163

%

17.9%

7.9%

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας ΕΛΣΤΑΤ.
Source: Population and Labour Market Statistics Division ELSTAT.

Μετανάστευτικές ροές στην Ελλάδα
Η μαζική μετανάστευση προς την Ελλάδα , η οποία άρχισε τη δεκαετία του 1990
και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα άλλαξε άρδην τα κοινωνικά καθώς και τα
εκπαιδευτικά πράγματα στην Ελλάδα .
Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, μετατράπηκε από χώρα
αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών
και απ’ ό,τι διαφαίνεται ένας μόνιμος
προορισμός μετανάστευσης για αρκετούς από αυτούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
από την τελευταία απογραφή πληθυσμού (Μάρτιος του 2011), ένα σημαντικό ποσοστό
(περίπου 8,4%) είναι μετανάστες και πρόσφυγες, δηλαδή 912,000 άτομα, οι περισσότεροι
εξ αυτών προέρχονται από τρίτες χώρες και μόνο 199,121 είναι πολίτες της Ε.Ε.

Βέβαια το ποσοστό αυτό τα τελευταία δυο χρόνια, λόγω του πολέμου στη Συρία
έχει αυξηθεί σημαντικά.
Αν και οι περισσότεροι αλλοδαποί ήλθαν στη χώρα μας στην αρχή της δεκαετίας
του 1990, για μεγάλο διάστημα η γνώση για τον αριθμό και, πολύ περισσότερο, για
τα άλλα χαρακτηριστικά τους ήταν περιορισμένη εξαιτίας του μη νόμιμου
καθεστώτος παραμονής στη χώρα, των περισσότερων εξ αυτών. Μετά την πρώτη
διαδικασία νομιμοποίησης αυτού του πληθυσμού (Π.Δ. 358/97 και 359/97), καθώς
και εκείνης που ακολούθησε τη δημοσίευση του Ν. 2910/01, αρκετά από τα βασικά
χαρακτηριστικά των αλλοδαπών γίνονται γνωστά. Η εικόνα συμπληρώνεται αρκετά
με την απογραφή πληθυσμού (Μάρτιος 2011) και ως εκ τούτου, τα δεδομένα για το
συνολικό αλλοδαπό πληθυσμό που ζει στη χώρα μας, εμφανίζονται πληρέστερα.

TTI
Teacher´s Training to the Inclusion
of the Children of Foreigners

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ%
αλβανική
52,7
βουλγαρική
8,3
ρουμανική
5,1
πακιστανική
3,7
γεωργιανή
3
ουκρανική
1,9
αγγλική (Η.Β.),
1,7
κυπριακή
1,7
πολωνική
1,7
ρωσική
1,5
ινδική
1,2
μπαγκλαντεσιανή
1,2
γερμανική
1,2
αιγυπτιακή
1,1
μολδαβική
1,1
φιλιππινέζικη
1,1
Άλλες χώρες
11,9
Σήμερα πλέον αναφερόμαστε σε ένα σταθερό μεταναστευτικό πληθυσμό
δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό του (41%) ζει στην Ελλάδα πέντε ή και
περισσότερα χρόνια και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (47%) από ένα μέχρι πέντε
χρόνια.
Αναφερόμαστε κυρίως σε οικογενειακή μετανάστευση εφόσον οι περισσότεροι
(59%) έχουν στη χώρα μας τις οικογένειές τους.
Η ύπαρξη της οικογένειας του μετανάστη στη χώρα είναι βασικός παράγων που
επηρεάζει τη ζωή του με πολλούς τρόπους. Πολλαπλασιάζονται και
ισχυροποιούνται οι δεσμοί των μεταναστών με την ελληνική κοινωνία, μέσω των
επαφών με τους Έλληνες, της εκπαίδευσης των παιδιών, της κοινωνικής ασφάλισης,
και ακόμη, καθορίζεται σημαντικά η μορφή της μετανάστευσης και γίνεται μόνιμη,
εφόσον οι μετανάστες αυτοί θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα περισσότερο από
εκείνους που η οικογένειά τους βρίσκεται στη χώρα προέλευσης.
Επίσης επηρεάζονται και άλλοι τομείς όπως η μορφή της απασχόλησης, η
αποταμίευση, η αποστολή εμβασμάτων και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Σχετικά με τη χωρική κατανομή των αλλοδαπών στις διάφορες περιοχές της χώρας,
παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους στην περιφέρεια Αττικής και κατά
δεύτερο λόγο στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη.
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Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 καταγράφηκαν οι παρακάτω ομάδες πληθυσμού
Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων

Απογραφή Πληθυσμού - 2011

Ομάδες υπηκοοτήτων
Σύνολο
Ελληνική

2011
10.816.286
9.904.286

Λοιπών χωρών ΕΕ

199.121

Χωρών λοιπής Ευρώπης

530.244

Χωρών Αφρικής
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής
Αμερικής
Χωρών Βόρειας Αμερικής
Χωρών Ασίας

25.850
2.564
7.248
138.274

Χωρών Ωκεανίας

1.994

Χωρίς υπηκοότητα, αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα
ή
http://www.statistics.gr/greece-in-figures

6.705

δε δηλώθηκε

Αριθμός μαθητών άλλων εθνικοτήτων ηλικίας 5-15 ετών στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την κατά ηλικιακή σύνθεση ανάλυση αυτού του πληθυσμού, ένας
σημαντικός αριθμός ατόμων είναι κάτω των 14 ετών (το 17%), πρόκειται για παιδιά
που είτε ήρθαν στη χώρα μαζί με τους γονείς τους είτε γεννήθηκαν εδώ. Τα παιδιά
αυτά παρακολουθούν την ελληνική εκπαίδευση. Η παρουσία των αλλοδαπών
μαθητών σε όλα τα σχολεία της χώρας είναι πλέον εμφανής.
Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές Γυμνασίου κατά χώρα προέλευσης
Σχολικού έτους 2010-11
Χώρα προέλευσης
Λοιπών χωρών ΕΕ
Χωρών λοιπής Ευρώπης
Χωρών Αφρικής
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής
Αμερικής
Χωρών Βόρειας Αμερικής
Χωρών Ασίας
Χωρών Ωκεανίας

Αριθμός μαθητών
3868
24924
127
70
149
1009
43
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Άγνωστης προέλευσης
Σύνολο

609
30799

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων,
κατά το σχολικό έτος 2010- 11 καταμετρώνται τριάντα τρείς (33) διαφορετικές
“ μεγάλες” μητρικές γλώσσες, και άλλες οι οποίες δεν κατονομάζονται ,
εμφανιζόμενες στους σχετικούς πίνακες ως “ λοιπές ” ή “ άγνωστες ”.
Οι τριάντα τρεις “ μεγάλες” αναφερόμενες μητρικές γλώσσες είναι οι εξής ( κατ '
αλφαβητική σειρά ): Αγγλική, Αιθιοπική, Αλβανική, Αραβική, Αρμενική,
Βιετναμέζικη, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Δανέζικη, Εβραϊκή, Ινδονησιακή,
Ισπανική, Ιταλική, Κινέζικη, Κουρδική, Νιγηριανή, Ουγγρική, Ολλανδική, Ουκρανική,
Ουρντού, Περσική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Ρωσική, Σερβοκροατική,
Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική, Φιλιππινέζικη, Φιλανδική, Φλαμανδική,
[10.865
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μιλούν “λοιπές” γλώσσες ].
Είναι σαφές ότι από τον κατάλογο αυτόν απουσιάζουν γλώσσες, ποικιλίες και
διάλεκτοι τις οποίες θα ανέμενε κανείς να δει, σύμφωνα με τις χώρες προέλευσης
των μεταναστών , όπως η Γεωργιανή, Χίντι , Μπεγκαλί, Παστού, Νταρί,
Παντζαμπί, Σομαλικά, Σουαχίλι, Φαρσί και άλλες . Προφανώς οι ίδιοι οι ομιλητές
συμπλήρωσαν την ονομασία της μητρικής τους γλώσσας , με τα γνωστά σε θέματα
κοινωνιογλωσσολογίας ζητήματα που προκύπτουν όταν ζητηθεί από ομιλητές να
δηλώσουν τη μητρική τους γλώσσα , μια Έννοια ούτως ή άλλως “ πολύσημη ”,
δεδομένου ότι καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως η προέλευση , η
ικανότητα , η λειτουργία , η στάση – ταύτιση ή μη – των ομιλητών έναντι αυτής κ.
α. (Σελλά-Μάζη, 2016a).
Από τις προαναφερθείσες γλώσσες και σε συνδυασμό με τα αριθμητικά στοιχεία
των ανωτέρω απογραφέντων , η Αλβανική , Βουλγαρική , Ρουμανική , οι
ομιλούμενες στο Πακιστάν Ουρντού, Παντζαμπί και Παστού και η Γεωργιανή θα
πρέπει να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ( Σελλά – Μάζη , 2016
b).
Η προσφυγική κρίση έφερε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες από
την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2016, 120.065 άνθρωποι
έφθασαν δια θαλάσσης. Οι Σύροι και οι Ιρακινοί εξακολουθούν να αποτελούν την
πλειονότητα των αφιχθέντων, ο δε αριθμός των Αφγανών συνεχώς αυξάνεται . Εξ
αυτών , η Ελλάδα δέχθηκε 111.099 πρόσφυγες και μετανάστες . T ον Ιανουάριο
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του 2016, επί 67.415 ανθρώπων που έφθασαν στην Ελλάδα , το 44% ήταν
άνδρες , το 22% γυναίκες και το 34% παιδιά .
Με δεδομένη την πρόσφατη προσφυγική κρίση , αυξήθηκε ραγδαία η ανάγκη
κάλυψης της επικοινωνίας μεταξύ προσφύγων /μεταναστών και κρατικών φορέων
ή/ και δομών υποστήριξης.
O αριθμός των προσφύγων σήμερα στην Ελλάδα είναι 62784 από τους οποίους οι
15384 στα νησιά και 47400 στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Πολιτικές για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα
Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού
(άρθ. 28 - 30) ως διεθνές ανθρώπινο δικαίωμα ιδιαίτερης σημασίας για την
ανάπτυξη
των παιδιών, που πρέπει να είναι σεβαστό -όπως και τα άλλα δικαιώματα- «χωρίς
καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της
εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους
κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης
κατάστασης» (UNICEF)
Η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των ίσων
δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν
εφαρμοστεί πολλά προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των
μεταναστών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και έχουν
εκδοθεί και προωθηθεί συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τα
εκπαιδευτικά τους συστήματα «στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών, να
εισάγουν μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού των χωρών προέλευσης», «να
προωθήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που θα αφορά όλους τους μαθητές».
(Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008: 27).
Ιδιαίτερα χρήσιμα μέτρα για την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, θεωρούνται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (European Commission, 2008), η συμμετοχή τους στην
προσχολική εκπαίδευση, την ενισχυτική διδασκαλία, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
και η συνεργασία με γονείς και κοινότητες μεταναστών, ενώ θεωρείται απαραίτητη
η αποφυγή διαχωρισμού των μαθητών και δημιουργίας σχολείων-γκέτο ώστε να
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους αλλοδαπούς μαθητές.
Σημαντικά θέματα είναι επίσης η καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κινούνται στο γενικότερο πλαίσιο της κοινής
πολιτικής για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Παρατηρούμε όμως ότι

TTI
Teacher´s Training to the Inclusion
of the Children of Foreigners

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μέτρα που παίρνουν και στα αποτελέσματα που
έχουν, που οφείλονται αφενός στις ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές
και πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας, και αφετέρου στο ότι κάποιες από αυτές
είχαν μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών ένταξης, ενώ άλλες
προσπαθούν για
πρώτη φορά να διαμορφώσουν τέτοιες πολιτικές (βλ. Τζωρτζοπούλου και
Κοτζαμάνη, 2008).
Τη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα τάξεις Υποδοχής και
Φροντιστηριακά Τμήματα με σκοπό την ομαλή προσαρμογή των παιδιών των
παλιννοστούντων και των Ποντίων που είχαν έρθει στη χώρα και αντιμετώπιζαν
προβλήματα ανεπαρκούς γνώσης της γλώσσας (βλ. και Κωστή και Παπαδοπούλου
2004, Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη ό.π.).
Κατά τη δεκαετία του 1990, και ενώ η εισροή μεταναστών παίρνει μεγάλες
διαστάσεις, θεσμοθετήθηκαν τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ν.2413/96)
στη λογική της αποδοχής της πολιτισμικής διαφορετικότητας και το Ινστιτούτο
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ). – «Βασικές
αρμοδιότητες του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. είναι: 1) να καταρτίζει προγράμματα σπουδών, 2) να
παράγει διδακτικά εγχειρίδια και βοηθήματα, 3) να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς
και στελέχη της εκπαίδευσης, 4) να παρακολουθεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να τα ενισχύει στην πράξη, 5) να
αξιολογεί από παιδαγωγική σκοπιά τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 6) να διεξάγει εκπαιδευτική έρευνα
στον τομέα αρμοδιότητάς του και 7) να συμβουλεύει την Πολιτεία για τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και
καινοτομιών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.»Με το ν.3386/2005 (άρθ. 72) ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούσαν την «πρόσβαση
ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση»· συγκεκριμένα,
θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των αλλοδαπών ανηλίκων στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, η πρόσβασή
τους σε όλες τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας χωρίς περιορισμούς,
η εγγραφή τους στα δημόσια σχολεία με τα δικαιολογητικά που ισχύουν για τους
γηγενείς και ακόμη η εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά (αν οι γονείς τους
διαμένουν στη χώρα και δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη η νόμιμη διαμονή τους) και η
πρόσβαση των αλλοδαπών αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα
Πανεπιστήμια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
ημεδαπούς.
Με το νόμο 4415/2016 ( κεφάλαιο Δ, άρθρο 38) ιδρύονται δομές υποδοχής για την
εκπαίδευση των προσφύγων και καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο
συντονισμός και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και τα
κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών.
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Η ίδρυση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
ΖΕΠ στοχεύει στην εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών προσφύγων μέσω:
• της εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
• της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και
δραστηριοτήτων
Στη Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΖΕΠ) εφαρμόζεται
εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Η ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Ενισχυτικών
Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ έχει ως στόχο την συμμετοχική - ενεργητική και
αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν
έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών,
Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.), ώστε στη
συνέχεια αυτοί να ενταχθούν στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα παρακολουθούν
κανονικά το Ελληνικό σχολείο με τους Έλληνες μαθητές και έχουν ενταχθεί χωρίς
προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Για τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και που δεν έχουν την
απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων,
Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κ.τ.λ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της
διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής
παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις
πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητές της,
να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική
υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν
πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Το θεσμικό σχήμα έχει την μορφή:
• Τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ
• Τάξεις Υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ
• Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που
εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
Στις τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της
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ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές που φοιτούν σε τάξη υποδοχής Ι ΖΕΠ
παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως:
- Φυσική Αγωγή
- Εικαστικά
- Μουσική Αγωγή
- Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Η φοίτηση στην τάξη υποδοχής Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα
επέκτασης.
Στις Τάξη υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το
οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων
στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές που φοιτούν στις τάξεις υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ,
πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα
μαθήματα:
- είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός
στην τάξη)
- είτε εκτός κανονικής τάξης.
Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη
φοίτηση στις τάξεις υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις
Υποδοχής ΖΕΠ.
Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη του μαθητή στην κανονική
τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της τάξης υποδοχής Ι ΖΕΠ ή της
τάξης υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο
Σχολικό Σύμβουλο, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα
τα μαθήματα.
Φοίτηση σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ
Το πρόγραμμα των ενισχυτικών φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ παρακολουθείται
από μαθητές Ρομά, Αλλοδαπούς, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες, προερχόμενους
από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες που είτε δε φοίτησαν σε τάξεις υποδοχής Ι ή και
ΙΙ ΖΕΠ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά
γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν
να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην "κανονική" τάξη. Η
λειτουργία των ενισχυτικών φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ πραγματοποιείται
εκτός σχολικού ωραρίου. Στο ενισχυτικό φροντιστηριακό τμήμα ΖΕΠ παρέχεται
υποστηρικτική διδασκαλία μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα από τις οποίες οι 2
διατίθενται για μελέτη.
Το σχολείο, ως πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην
ομαλή ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Τα παιδιά των μεταναστών και των
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παλιννοστούντων πρώτης και δεύτερης γενιάς αναζητούν μέσα από την εκπαίδευση
τους δρόμους της πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
Ως βασικός κοινωνικός θεσμός, η εκπαίδευση βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με την
ανάγκη προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές, η δε Πολιτεία στρέφεται στην
επιμόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με στόχο την
προσαρμογή της γνώσης τους στη σημερινή ιστορική και κοινωνική συγκυρία.
Το φαινόμενο της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας δεν εγγράφεται μόνο
στη μετανάστευση, αλλά και σε κάθε είδους μετακίνηση ατομική ή ομαδική,
εθελοντική ή μη, πρόσκαιρη ή μόνιμη, που πραγματοποιείται για λόγους
επαγγελματικούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, περιβαλλοντικούς,
προσωπικούς (μεικτοί γάμοι) κ.ά.
Το έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί στρατηγικό παράγοντα στη διαμόρφωση της
διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, διότι έχουν τη δυνατότητα
να παρέμβουν και να μετασχηματίσουν την πολιτισμικά και γλωσσικά μεικτή
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Επομένως, η επιμόρφωσή τους, ως
‘’επανειδίκευση’’ σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο
κρίνεται απαραίτητη. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών επιζητεί την προσαρμογή και ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Από το 2006 το Υπουργείο παιδείας μέσω των Πανεπιστημίων οργάνωσε διάφορα
προγράμματα για τους εκπ/κούς , για να συμμετέχουν σε νέες μορφές
επιμόρφωσης, να προβληματιστούν γύρω από τις σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις που άπτονται της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο και να
αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στα καινούργια κοινωνικά μηνύματα.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
το ΥΠΕΠΘ και άλλοι φορείς, εποπτεύουν επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια
μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ενδοσχολικά ή διασχολικά, και με πανελλήνια συχνά
εμβέλεια:
•
Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) στοχεύει, μεταξύ
άλλων, στο σχεδιασμό δράσεων για την ταχύρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
•
Η θεματική της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ΠΕΚ) με
αφετηρία τον εκσυγχρονισμό της αρχικής εκπαίδευσης, στρέφεται επίσης γύρω από
τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
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•
Η Δράση e-Twinning του ΥΠΕΠΘ επιδιώκει τη διασύνδεση ευρωπαϊκών
σχολείων και αποτελεί από το Σεπτέμβριο του 2004, μία από τις πολλές δράσεις
του προγράμματος e-Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
•
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
•
Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ)
εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και, μεταξύ άλλων, επιδιώκει την ένταξη των
παλιννοστούντων μαθητών και των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά
και πολιτισμικά ομάδες, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.
•
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού Προγράμματος
«Διαχείριση προβλημάτων τάξης» εντάσσει άξονα σχετικό με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.
•
Η δράση Comenius- Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στοχεύει
στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης δίδοντας στο εκπαιδευτικό
προσωπικό τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες
διάρκειας 6 εβδομάδων, που πραγματοποιούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από
εκείνη στην οποία διδάσκει. Οι δραστηριότητες αυτές εμπλουτίζουν τις διδακτικές
δεξιότητες των εκπαιδευτικών και διευρύνουν τη γνώση τους γύρω από την
ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής εκπαίδευσης.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Ένα σημαντικό μέρος του έργου της Ύπατης Αρμοστείας είναι η δράση της στον
τομέα της εκπαίδευσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω
από το προσφυγικό ζήτημα. Το Γραφείο στην Ελλάδα διοργανώνει κάθε χρόνο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα τους Πρόσφυγες, ενώ διαθέτει
εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια, ενημερωτικά φυλλάδια, video, αφίσες, περιοδικά
κ.α.) που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν το θέμα των προσφύγων στις
σχολικές αίθουσες, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη
διαφορετικότητα και τη σημασία της κοινωνικής ένταξης των ξεριζωμένων
συνανθρώπων μας.
Παράλληλα, η Ύπατη Αρμοστεία πραγματοποιεί παρουσιάσεις και υλοποιεί
προγράμματα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με
στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τις αιτίες και τις συνέπειες του ξεριζωμού, τις
ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι αναγκάζονται να
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εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καταρρίπτοντας στερεότυπα και συμβάλλοντας στην
καλλιέργεια κλίματος ανοχής και αλληλεγγύης.
Πηγή : www.unhcr.gr
ΠΗΓΕΣ
www.unhcr.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%
CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%
CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE
http://www.statistics.gr/documents/20181/1590058/LivingConditionsInGreece_0916.pdf/8
12cf0ae-f7ea-4cc7-9931-e81d164cc041
http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2016Q4_GR.pdf/be
d1542a-d54d-4cf0-b06e-bdd01c1125ac

