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Περίληψη 
 
Η πρόσφατη αλλαγή του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού σκηνικού στην 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης επηρέασε αρκούντως τη σύγχρονη μορφωτική πολιτική 
της Ελλάδας. Με την κινητικότητα των λαών και την εγκατάστασή τους στη χώρα μας, 
δημιουργήθηκε μια νέα δυναμική αντιμετώπισης πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα 
γλωσσικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η νέα δυναμική έφερε στο 
προσκήνιο και την ομάδα των Τσιγγάνων, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα εδώ και εκατονταετίες, χωρίς να έχουν ενταχθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό 
της χώρας. Με το πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», που υλοποιεί το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνώνται οι μαθησιακές ανάγκες των Τσιγγανοπαίδων, 
ώστε με σειρά παιδαγωγικών και μορφωτικών παρεμβάσεων να δημιουργηθούν 
κατάλληλες προϋποθέσεις περιορισμού της κοινωνικής περιθωριοποίησής τους, να 
βοηθηθούν στις διαδικασίες αρμονικής ένταξης στις δομές του μείζονος κοινωνικού 
συνόλου και, τέλος, να χορηγηθούν δυνατότητες ανάπτυξης των ιδιαίτερων κλίσεων, 
ταλέντων και ικανοτήτων τους. 
 
«Σήμερα ζουν στην Ελλάδα πολλά παιδιά που μιλούν στην οικογένειά τους δύο ή και 
περισσότερες γλώσσες ως φυσικοί ομιλητές» 
 
Η Ελλάδα υπήρξε χώρα εξαγωγής μεταναστών σε όλες σχεδόν τις ηπείρους του 
πλανήτη μας. Η τελευταία μαζική μετανάστευση Ελλήνων προς την Κεντρική 
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Ευρώπη άρχισε τη δεκαετία του 1960, δηλαδή, πολύ λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ 
παγκοσμίου πολέμου και την μεταπολεμική θεαματική οικονομική ανάκαμψη και 
ανασυγκρότηση της Γερμανίας (Μπενέκος, 2007). Ιστορικά, οι Έλληνες είχαν 
συνηθίσει με την ιδέα της ύπαρξης μικρότερων ή μεγαλύτερων ελληνικών 
παροικιακών κοινοτήτων στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία∗ και αλλαχού και με 
υπερηφάνεια αναφέρονταν στις πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες 
δραστηριότητες των Ομογενών, στη διατήρηση της «ελληνικής φυσιογνωμίας», στην 
καλλιέργεια της γλώσσας, στις εφαρμογές ελληνικών εθίμων και στους στενούς 
δεσμούς  τους με τη μητροπολιτική Ελλάδα (Λουκάτος, 1988). 

Η γνωστή εικόνα της Ελλάδας ως χώρας αποστολής μεταναστών έχει μεταβληθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως μετά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές που συνέβησαν στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. Ως άμεσο επακόλουθο αυτών των ανακατατάξεων 
(γεωγραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών) υπήρξε η μαζική μετακίνηση 
ανθρώπων προς την Ελλάδα (δεκαετία 1990) με σκοπό κυρίως την αναζήτηση 
εργασίας, μια και η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναδειχθεί ως 
περιφερειακή οικονομική δύναμη στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με τους 
εργάτες-μετανάστες αφίχθηκαν και τα μέλη των οικογενειών τους και έτσι, έκτοτε, ο 
ελληνικός πληθυσμός, ακόμη και σε απομακρυσμένα χωριά, ήρθε και διαρκώς 
έρχεται σε άμεση επαφή με αλλοεθνείς, με γειτονικούς λαούς, με ανθρώπους άλλων 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, διαφορετικών πολιτισμικών αντιλήψεων, με λαούς που 
πιθανόν κάποτε είχε ακούσει για την ύπαρξή τους ή είχε συναντήσει κάπου αλλού, 
κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες.  

Αποτέλεσμα αυτής της διαμορφούμενης πραγματικότητας μέσα στην Ελλάδα 
είναι το γεγονός ότι οι «ξένοι», οι «αλλοδαποί», οι ανήκοντες σε διαφορετικούς 
πολιτισμικούς κύκλους και διαφορετικές γλωσσικές ομάδες άνθρωποι όχι μόνο 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους ως εργαζόμενοι, αλλά θεωρούνται απαραίτητοι 
για τη στήριξη ποικίλων οικονομικών και κοινωνικών δομών της χώρας (Μάρκου, 
1997) και το βασικότερο, τα παιδιά τους εγγράφονται και φοιτούν σε ελληνικά 
σχολεία. Εκτός από τις κατηγορίες μεταναστών που προαναφέραμε, το ελληνικό 
τοπίο, σχολικό και κοινωνικό, εμπλουτίζουν με την παρουσία τους και την ενεργό 
συμμετοχή τους στις κοινωνικο-οικονομικές δομές της χώρας άτομα που προέρχονται 
από άλλες φυλετικές κοινωνικές ή γλωσσικές ομάδες, όπως των Τσιγγάνων, των 
Παλιννοστούντων και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. 

                                                 
∗ Οι Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας χαρακτηρίζουν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη Μελβούρνη ως «την τρίτη 
πιο μεγάλη πόλη της Ελλάδας», επειδή, πράγματι, με τους 300.000 και πλέον ελληνικής καταγωγής και 
προέλευσης κατοίκους της είναι η τρίτη σε μέγεθος «ελληνική» πόλη, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
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Με την αντιστροφή των όρων (ο Έλληνας δεν είναι πλέον ο μετανάστης που 
αναζητά εργασία αλλά ο «οικοδεσπότης» που προσφέρει την εργασία) και τις 
δημογραφικές αλλαγές τροποποιείται η σχετική οπτική γωνία αντιμετώπισης του 
ξενικού, στην αντιπαράθεση με το οικείο, το γνωστό. Μολονότι στην αρχή η επαφή 
με τον «Άλλο», αντιμετωπίζεται με καχυποψία και με εμφανή ή συγκαλυμμένη 
εχθρότητα, ακολουθεί αργότερα μια πιο ανεκτική προσέγγιση που οδηγεί σε 
κατανόηση και θετικότερη αξιολόγηση του μέχρι πρότινος ξενικού και άγνωστου 
(Grosch et al., 2000). 

Μετά από μια φάση προσεκτικής ανίχνευσης και προσέγγισης του διαφορετικού, 
το άτομο είναι σε θέση να αποδεχτεί ακόμη και προσανατολισμούς οι οποίοι 
φαίνονται κατ’ αρχήν ότι δεν συμφωνούν ούτε συμβιβάζονται με προσωπικές 
αντιλήψεις και στάσεις ζωής, εφόσον βέβαια δείχνουν ότι σέβονται ανθρώπινες αξίες, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές. 

Το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας αλλάζει μορφή κάτω από την επίδραση δύο 
βασικών παραγόντων: την υπογεννητικότητα του ελληνικού πληθυσμού και την 
διαρκώς αυξανόμενη παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, οι οποίοι σύμφωνα 
με τις τελευταίες στατιστικές μετρήσεις προσεγγίζουν το 10% του συνολικού 
μαθητικού πληθυσμού. (Στηριζόμενοι στα στοιχεία που χορήγησε το Ινστιτούτο 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), το 2005 
φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία 113.463 αλλοδαποί μαθητές σε σύνολο 1.310.839 
Eλλήνων μαθητών).  

Η συνύπαρξη, λοιπόν, στο σχολείο παιδιών που προέρχονται από ποικίλα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και διαθέτουν 
διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνει μιαν εντελώς νέα 
πραγματικότητα, την οποία το σύγχρονο ελληνικό σχολείο οφείλει να αντιμετωπίσει 
επιστημονικά και με μεθοδικό τρόπο.  
    Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλονται εκ των πραγμάτων θεμελιώδεις αλλαγές, 
όπως εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και διαμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τα νέα δεδομένα, υιοθέτηση του μοντέλου της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αξιοποίηση του μορφωτικού κεφαλαίου που φέρουν 
μαζί τους οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές. Τα ανωτέρω θα πρέπει να θεωρηθούν 
ως βασικοί μορφωτικοί άξονες (όχι οι μοναδικοί) που θα επηρεάσουν με τη σειρά 
τους τη σχολική (και μη) καθημερινότητα (Benekos, 2005). 

Στον γενικό προβληματισμό για ορθή αντιμετώπιση της νέας εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας που, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από την μεταβολή της 
σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού, η παρέμβαση της εκπαίδευσης με προβολή 
θετικών στοιχείων από τους διάφορους πολιτισμούς των μαθητών δημιουργεί 
προοπτικές για περιορισμό της ξενοφοβίας και άμβλυνση διαφορών. Υιοθετώντας, 
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μάλιστα, το μοντέλο της διαπολιτισμικής προσέγγισης τα νεαρά άτομα θα 
ενστερνισθούν αρχές που θα δημιουργήσουν τις βάσεις εκείνες που θεωρούνται 
προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη λαών, μέσα και έξω από το κράτος και οι 
οποίες θα γίνουν σε τελευταία ανάλυση γέφυρα επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης, 
όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 3 του υπό έγκριση συντάγματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: «Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς» (Αναγνωστόπουλος, 2005).  

Η εγκατάσταση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ίσως αποδειχτεί ως καθοριστικός παράγοντας για την ανανέωση του 
ανησυχητικά γηράσκοντος πληθυσμού της ευρωπαϊκής ηπείρου, εάν βεβαίως 
ληφθούν τα κατάλληλα ρυθμιστικά μεταναστευτικά μέτρα. Εξαιτίας αυτής της 
κινητικότητας παρατηρείται μια ρευστότητα όσον αφορά στην σύνθεση των κατά 
συνθήκη καλουμένων εθνικών κοινωνιών, δηλαδή των λαών με εθνική ομοιογένεια 
που περιορίζονται στα σύνορα του κράτους-έθνους, μια ομοιογένεια δηλαδή που 
στηρίζεται σε εθνικά-πολιτισμικά στερεότυπα. Εστιάζοντας το ζήτημα περισσότερο 
αναλυτικά-κριτικά «ανακαλύπτουμε» ότι σε όλα τα κράτη υπάρχουν μικρότερες ή 
μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες που ομιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν 
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, διαφορετικά ήθη και έθιμα και 
αποκλίνουσες μεταξύ τους κουλτούρες, οπότε όλοι οι κάτοικοι βιώνουν φυσιολογικά 
μια «κοινή» τοπική καθημερινότητα, μια κοινή «ετερότητα» με αλλόγλωσσους, 
αλλόθρησκους και αλλοεθνείς (Μπενέκος, 2002). 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι λαοί της Ευρώπης βλέπουν με επιφυλακτικότητα 
την παρουσία μεταναστών στη χώρα τους και τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία. 
Φοβούνται ότι η αναπόφευκτη, πλέον, συνύπαρξη με «ξένους» που έχουν 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή και αλλόθρησκους θα βλάψει τη χώρα τους. 
Φοβούνται πως θα αλλοιωθεί η πολιτισμική και εθνική τους ταυτότητα. Αλλά εξίσου 
και οι αλλοδαποί φοβούνται μήπως χάσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα κάτω 
από την πίεση του κυρίαρχου πολιτισμού (Adler, 1976). 

Απορρίπτοντας τέτοιας μορφής λογικές ή και φοβίες, που δεν εξυπηρετούν καμία 
πλευρά, γίνεται κατανοητό ότι η μονοπολιτισμική εκπαίδευση δεν έχει πλέον θέση 
στις σύγχρονες κοινωνίες και αδυνατεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός συνοχής του 
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου και ότι πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά μέθοδοι 
και να τεθούν σε λειτουργία εφαρμογές που στηρίζονται στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη θετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
στις ομάδες που έχουν διαφορετική πολιτισμική προέλευση, να επιτευχθεί μια 
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δημιουργική «συνάντηση» των πολιτισμών και να επακολουθήσει ο πολιτισμικός 
εμπλουτισμός (Hohmann, 1989).  

Η φυσιολογική υπαγωγή νεαρών ατόμων που προέρχονται από διάφορες 
κοινωνικές, γλωσσικές ή εθνοτικές ομάδες στον ελληνικό κοινωνικό ιστό δεν πρέπει 
να θεωρηθεί ως αυτονόητη διαδικασία ή απλά ζήτημα χρόνου. Είναι, κυρίως, το 
αποτέλεσμα αμφίδρομων συναισθηματικών, πολιτισμικών και γλωσσικών 
διεργασιών, που κινούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της αποδοχής της ετερότητας και 
της αλληλοκατανόησης (Adler, 1976). Χωρίς αμφιβολία, όσο η συνύπαρξη λαών και 
πολιτισμών γίνεται αισθητή στην πολυκατοικία, στον χώρο της γειτονιάς, της πόλης ή 
του χωριού, στη σχολική τάξη, τόσο πιο πολύ δημιουργούνται ερείσματα για ειρηνική 
συνεργασία των ανθρώπων και για αποδοχή των εκατέρωθεν πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων (Δαμανάκης, 1999).  
Φυσικό επακόλουθο της αλλαγής του δημογραφικού τοπίου της χώρας και της 

συνειδητής προσέγγισης του «ξενικού» (κοινωνικού, γλωσσικού, πολιτισμικού) 
αποτελεί ο σχεδιασμός και συγγραφή προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ομαλή 
ένταξη νεαρών ατόμων που ανήκουν σε διάφορες γλωσσικές ομάδες. Η κατάκτηση 
της γλώσσας του σχολείου μονοπωλεί πάντα το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, επειδή η ορθή χρήση της από τα παιδιά μη ελληνικής καταγωγής όχι 
μόνο τα διευκολύνει στην καθημερινή επικοινωνία αλλά θεωρείται και ως ο 
βασικότερος εγγυητής -ίσως ο μοναδικός εγγυητής- που θα τα οδηγήσει σε σχολική 
επιτυχία και επαγγελματική αποκατάσταση. Εδώ υπενθυμίζεται ότι δίπλα στις 
προσπάθειες (που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση) για εκμάθηση της γλώσσας της 
μείζονος κοινωνίας δεν θα πρέπει να περιθωριοποιηθεί η μητρική γλώσσα αυτών των 
παιδιών ούτε να απαξιωθεί και να μείνει αναξιοποίητη, επειδή, ως γνωστόν, το κάθε 
άτομο ταυτίζεται με τη μητρική του γλώσσα και τον πολιτισμό του (Μήτσης, 2004). 
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Smolicz σε κάθε κοινότητα ανθρώπων υπάρχουν 
ορισμένες κεντρικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες όχι μόνο για τη σύσφιξη 
των συνεκτικών δεσμών της ομάδας, αλλά και για τη διασφάλιση της ιστορικής 
ύπαρξής της στο μέλλον.  Μία από αυτές τις θεμελιώδεις αξίες είναι και η γλώσσα, η 
οποία για πολλούς θεωρείται ως το σημαντικότερο στοιχείο που συνδέει τα μέλη της 
ομάδας, επειδή με αυτή σχετίζονται άμεσα αξίες, βιοθεωρίες και ταυτότητες 
(Smolicz, 1981⋅ Smolicz et al., 2001). 

Το ελληνικό σχολείο των ημερών μας αποτελείται από εθνοτικά μικτές τάξεις. 
Είναι ένας χώρος πολυπολιτισμικά διαμορφωμένος και πολυγλωσσικά διαρθρωμένος. 
Μέσα στην τάξη και έξω στη σχολική αυλή η πολυγλωσσία και η πολιτισμική 
πολυμορφία γίνονται αισθητές. Μαζί με τα Eλληνόπουλα των οποίων και οι δύο 
γονείς έχουν ελληνική καταγωγή υπάρχουν παιδιά διεθνοτικών οικογενειών, παιδιά 
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μεταναστών από διάφορες χώρες και παιδιά που ανήκουν σε άλλες γλωσσικές ή 
κοινωνικές ομάδες. Εδώ αναφέρω συγκεκριμένα την πληθυσμιακή ομάδα των 
Τσιγγάνων με τις όποιες ιδιαιτερότητές της. Μια ομάδα που διαθέτει διαφορετικά 
γλωσσικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και της οποίας τα μέλη δεν 
έχουν ενταχθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό της χώρας, μολονότι η παρουσία τους 
στον ελληνικό χώρο φτάνει στα μεσαιωνικά χρόνια και πιο πίσω (Ντούσας, 1997). 
 

Πρόγραμμα «΄Ενταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» 
 
Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας 
βρίσκονται διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
εκπαίδευσης μαθητριών και μαθητών διάφορων γλωσσικών ή πολιτισμικών 
κοινοτήτων. ΄Ενα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναλάβει να κάνει 
το πρόγραμμα «΄Ενταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο έχει ανατεθεί από το 
Υπ.Ε.Π.Θ. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με το οποίο επιχειρείται με πανελλήνια 
εξακτίνωση των επιμέρους δράσεων η ομαλή ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην κοινωνική ζωή της χώρας.  

Συγκεκριμένα, επειδή μέχρι σήμερα η εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων 
παρουσιάζει μια ιδιομορφία και παρατηρείται μια γενικευμένη διολίσθησή τους σε 
συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης και απομόνωσης, γεγονός που οφείλεται εν 
μέρει σε άγνοια των κοινωνικών δεδομένων που διέπουν την ομάδα τους, για τούτο 
κρίθηκε από την Πολιτεία ότι πρέπει να γίνουν επιπρόσθετες παιδαγωγικές και 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τις οποίες θα επιδιωχθεί η καταπολέμηση και ο 
περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού της ομάδας-στόχου και θα ενισχυθούν οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την αρμονική ένταξή τους στις δομές της 
μείζονος κοινωνίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις κατά βάθος (για να μην πούμε 
παραδοσιακά) αρνητικές σχέσεις των Τσιγγάνων με το Σχολείο (το μορφωτικό 
σύστημα της χώρας) και οδηγούν σε σχολική διαρροή ακόμη και των μικρών 
μαθητών είναι πολλοί. Φτώχεια, ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης στους 
καταυλισμούς, εποχικές μετακινήσεις της οικογένειας για ανεύρεση εργασίας, 
ανεργία, οικιστικά προβλήματα, παιδική εργασία, περιορισμένη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη κ.τ.λ. (Ντούσας, 1997). Πάντως, και τούτο δεν χωράει αμφισβήτηση, μετά 
τη μορφωτική ανεπάρκεια ακολουθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η 
περιθωριοποίηση με όλα τα επακόλουθα (Ζάχος, 2007, σ. 95-110). 

Η ιδιοσυγκρασία των μελών της τσιγγάνικης κοινότητας, μιας ιδιάζουσας 
κοινότητας ανθρώπων με δυναμική παρουσία στην ελληνική οικονομία και την τέχνη, 
επιβάλλει προσεκτική και ευαισθητοποιημένη προσέγγιση, χωρίς υπερβολές με 
υπερπροστατευτικές παρεμβάσεις. Επίσης, η όποια παραβατικότητα ή αποκλίνουσα 
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συμπεριφορά των τσιγγανοπαίδων θα πρέπει να θεωρηθεί και ως δείκτης των 
σχέσεων και των εντάσεων που επικρατούν ανάμεσα στη μειονότητά τους και στη 
μείζονα κοινωνία της χώρας και όχι ως γενικευμένο χαρακτηριστικό αυτής της 
ομάδας, επειδή το τελευταίο εξυπηρετεί μόνο τη διαμόρφωση στερεοτύπων.  

Για να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκότερης ένταξης αυτών των παιδιών στο 
μορφωτικό σύστημα της χώρας, το «Πρόγραμμα Ένταξης Τσιγγανοπαίδων στο 
Σχολείο» γνωρίζοντας ότι σε κάθε σχολική μονάδα που φοιτούν Τσιγγανόπαιδες 
επικρατούν διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες δεν μπορούν να ομογενοποιηθούν, έχει 
οργανώσει σε πανελλαδική σχεδόν κλίμακα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη 
Γλώσσα και τα Μαθηματικά και Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών με 
έμφαση στο δημιουργικό παιχνίδι και στην παιγνιώδη μάθηση.  

Βασική επιδίωξη και στόχος του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τους νεαρούς 
Τσιγγανόπαιδες να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους και τις 
παρεχόμενες μορφωτικές ευκαιρίες και να τον εντάξουν σωστά στις δομές του 
μείζονος κοινωνικού συνόλου. Με τις προβλεπόμενες δράσεις χορηγούνται στα 
παιδιά δυνατότητες συνειδητοποίησης των ταλέντων τους, των ικανοτήτων και των 
ιδιαίτερων κλίσεών τους, ώστε να τα καλλιεργήσουν αυθόρμητα και ελεύθερα μέσα 
σε κλίμα γενικής αποδοχής.  

Εξάλλου η γνώση του εαυτού τους (προσωπικότητα, πολιτισμός, γλώσσα) και η 
κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ομαλή επικοινωνία του ατόμου με τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, γεγονός το 
οποίο θεωρούμε ότι θα οδηγήσει βαθμηδόν πολλά μέλη αυτής της κοινωνικής και 
γλωσσικής ομάδας στην υπέρβαση της χρόνιας απομόνωσης και περιθωριοποίησης 
καθιστώντας τα ικανά να ενταχθούν αρμονικά στον κοινωνικό ιστό της μείζονος 
κοινωνίας.  

Προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζεται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων 
από τα παιδιά της ομάδας-στόχου είναι προαιρετική και σκοπός των παρεμβάσεων 
του Προγράμματος δεν είναι ούτε η εμπλοκή στο πρωινό κανονικό μάθημα ούτε η 
δημιουργία εντύπωσης ότι τα Τμήματα αυτά αποτελούν υποκατάστατα του πρωινού 
σχολείου και ούτε προσπάθεια για εδραίωση κάποιου παράλληλου μορφωτικού 
συστήματος, ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες μιας κοινωνικής ομάδας. Η 
λειτουργία των Τμημάτων αποσκοπεί στη δημιουργία ευχάριστου μαθησιακού 
κλίματος, στην ενίσχυση του επικοινωνιακού λόγου των μαθητών, στην ανάπτυξη 
των μαθηματικών δεξιοτήτων τους καθώς και στην ενθάρρυνσή τους για εκδήλωση 
ιδιαίτερων καλλιτεχνικών κλίσεων και διαφερόντων, όπως είναι η ζωγραφική, η 
μουσική, ο χορός κ.τ.λ. 
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Πρόγραμμα Ένταξης Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο 

 

Σχηματική παράσταση των παρεμβάσεων και των στόχων του Προγράμματος  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η σύγχρονη πραγματικότητα στην ελληνική (και ευρωπαϊκή) εκπαίδευση έχει 
οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης μέσα στην τάξη παιδιών που 
προέρχονται από διάφορες γλωσσικές και κοινωνικές ομάδες. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να εφαρμόζονται παιδαγωγικές μέθοδοι οι οποίες έχουν ως στόχο τη 
δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους, που προέρχονται από 
διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες, έχουν άλλα ήθη ή αποκλίνοντες ρυθμιστικούς 
κανόνες, εφαρμόζουν διαφορετικά έθιμα και ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες ή  
άλλους πολιτισμικούς κύκλους. 

Έτσι, μέσα στο σχολείο επιτυγχάνεται -στο πλαίσιο του δυνατού- προσέγγιση 
ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους και 
δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για αλληλοκατανόηση, για ειρηνική συνύπαρξη 
λαών και πολιτισμών και το κυριότερο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που 
θα οδηγήσουν σε ομαλή ένταξη στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας όλων των 
παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα θα 

Στόχοι:  
− δημιουργία ευχάριστου μαθησιακού κλίματος 
− ενίσχυση επικοινωνιακού λόγου  
− ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων  
− ενθάρρυνση για εκδήλωση ιδιαίτερων καλλιτεχνικών κλίσεων και 

διαφερόντων (ζωγραφική, μουσική, χορός κ.τ.λ.)

− Γλώσσα 
− Μαθηματικά 

Τμήματα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας 

Εργαστήρια Δημιουργικής 
Απασχόλησης Μαθητών 

− δημιουργικό παιχνίδι 
− παιγνιώδης μάθηση 
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είναι η σχολική επιτυχία και η επαγγελματική αποκατάστασή τους. Επειδή, μάλιστα, 
είναι γνωστό ότι στις πολύπλοκες διαδικασίες ένταξης το κάθε άτομο δίνει και 
παίρνει, χάνει και κερδίζει, για τούτο απαιτείται πίστωση χρόνου, μέχρις ότου 
εξισορροπηθούν οι διάφορες ροπές και το εντασσόμενο άτομο αποδεχτεί την 
πολυσημία, την ετερότητα και κατανοήσει την ευεργετική διάσταση της συνύπαρξης 
των λαών κάτω από αταλάντευτους δημοκρατικούς κανόνες. 
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