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Κατανομή και τάξεις



Οι γλώσσες των μαθητών



Οι γλώσσες των γονέων



Χρόνια φοίτησης



Πρώτες αντιδράσεις εκπαιδευτικώνκατάτην εγγραφή πρόσφυγαμαθητή στην τάξη τους:

-Μιλάει ελληνικά;Πως θα συνεννοηθώμαζί του;

«Κατά τη διάρκεια εγγραφής μαθήτριας πρόσφυγα σε σχολείο κάποιοι γονείς απειλούν ότι δεν θα ξαναστείλουν τα
παιδιά τους στο σχολείο με τη δικαιολογία ότι λόγω κορονοϊού θα είναι πολλά και φοβούνται μην κολλήσουν κάτι.
Η στάση του διευθυντή του σχολείου δεν ήταν αρκετή για να τους πείσει για το αντίθετο.»

«Σε τάξη σε ΔΥΕΠ με μαθητές από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα: μαθήτριες με μαντήλα
αρνούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με αγόρια συμμαθητές τους. Είναι αντίθετο προς τον

πολιτισμό τους και δεν θα ήθελαν να το μάθουν οι γονείς τους. Ο εκπαιδευτικός της τάξης έρχεται σε

δύσκολη θέση.»

«Μικρή μαθήτρια βρίσκεται στην Ελλάδα πάνω από 1 χρόνο. Δεν πηγαίνει στο σχολείο ενώ οι

μεγαλύτερες αδερφές της παρακολουθούν κανονικά. Έχοντας ζήσει τον βομβαρδισμό της πόλης που
έμεναν αρνείται να αποχωριστεί τη μητέρα της.»



«Μαθήτριες κάνουν εγγραφή σε γυμνάσιο μετά από καιρό εκτός σχολείου. Με τη

βοήθεια των διερμηνέων εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.
Εμφανίζονται από την πρώτη μέρα έχοντας στο χέρια τους το πρόγραμμα του

σχολείου μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. Παίρνουν τα βιβλία και τις επόμενες
ημέρες γνωρίζουν ποια ακριβώς πρέπει να έχουν στην τσάντα τους. Το σχολείο δεν

έχει Τ.Υ. και παρακολουθούν σε κανονική τάξη. Τα περισσότερα δεν γνωρίζουν

ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Σιγά σιγά αρχίζουν να μένουν περισσότερο έξω στην

αυλή παρά στη τάξη.»
Αξίεςπου καταπατήθηκαν:

Ανοιχτότηταστη πολιτισμικήετερότητα

Ενσυναίσθηση

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Σεβασμός

❖ Έχει δείξει το σχολείο ενδιαφέρον να

μάθει τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις
παραδόσεις, τις κοσμοθεωρίες άλλων
ανθρώπων;

❖ Μπορεί να καταλάβει τα πράγματα
από τη δική τους οπτική;

❖ Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις
εφαρμόζοντας τη γνώση με
διαφορετικό τρόπο;

❖ Σέβεται τους άλλους ως ισότιμους
πολίτες;
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