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H παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε για το συνέδριο της οργάνωσης ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2006 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την συγγραφέα στο anna@eliamep.gr ή 
anna.triandafyllidou@eui.eu ή στο 210 7257111 (ΕΛΙΑΜΕΠ). Η παρουσίαση αυτή δεν είναι κείμενο προς 
δημοσίευση και γι’αυτό απαιτείται η άδεια της συγγραφέως για να την αναφέρετε σαν βιβλιογραφική πηγή. 

 
 
 

 
 
 
Αν και η Ελλάδα κλείνει σύντομα μια εικοσαετία εμπειρίας ως χώρα υποδοχής οικονομικών 
μεταναστών η εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τα παιδιά από οικογένειες αλλοδαπών ή 
παλιννοστούντων είναι ακόμα ελάχιστα ανεπτυγμένη και πολλαπλά ανεπαρκής. Στο σύντομο 
αυτό άρθρο θα επισημάνω το βασικό πλαίσιο της σχετικής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και 
τις βασικές αδυναμίες της και θα προτείνω συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη της 
διαπολιτισμικότητας στα ελληνικά σχολεία. 
 
Δύο βασικά προβλήματα  
 
Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά το θέμα της εκπαίδευσης των 
παιδιών που οι γονείς τους είναι οικονομικοί μετανάστες. Το πρώτο είναι το γνωστό σε όλους 
θέμα των «χαρτιών». Ακόμα και σήμερα, μετά από τρεις μεταναστευτικούς νόμους (1975/1991, 
2910/2001 και 3386/2005), τρία προγράμματα νομιμοποίησης (1998, 2001 και 2005) και με 
υπολογιζόμενους τους αλλοδαπούς να υπερβαίνουν το 10% του διαμένοντος πληθυσμού, οι 
οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και προσωρινότητας. 
Το καθεστώς της νομιμότητας πολλών μεταναστών παραμένει αβέβαιο ή ασαφές λόγω 
καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση των αιτήσεων για άδειες παραμονής, ασαφειών στην 
μεταβολή του καθεστώτος κάποιων αλλοδαπών από την λεγόμενη Πράσινη Κάρτα στο καθεστώς 
του νόμου 2910/2001 και πιο πρόσφατα από εκείνο στο σημερινό καθεστώς του νόμου 
3386/2005. Η κατάσταση δυσχεραίνεται περαιτέρω από τα πραχτικά προβλήματα στην 
εφαρμογή των σχετικών νόμων που αφορούν στις υπερβολικές (συχνά δωδεκάμηνες) 
καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών διαμονής, στην αδυναμία εκπλήρωσης των 
προϋποθέσεων ανανέωσης (ένσημα, σύμβαση εργασίας) από τους αιτούντες (λόγω τόσο της 
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άτυπης φύσης της εργασίας τους σε οικοδομές, νοικοκυριά, άλλες υπηρεσίες και τον αγροτικό 
τομέα, αλλά και της απροθυμίας των εργοδοτών να εκπληρώσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις), και 
στην έλλειψη ενεργητικής μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για την διαχείριση 
των εισροών μεταναστών εργαζομένων από γειτονικές και άλλες χώρες. 
 Η αβεβαιότητα του καθεστώτος διαμονής των γονέων αναπόφευκτα επηρεάζει αρνητικά 
την ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είτε γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να 
εγγραφούν στα σχολεία είτε γιατί δεν γνωρίζουν άν πρέπει να επενδύσουν συναισθηματικά και 
γνωστικά στο νέο τους περιβάλλον αφού η διαμονή τους στη χώρα κρέμεται συνέχεια από μια 
γραφειοκρατική κλωστή. Επιπλέον τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς 
γονείς (εκτός ΕΕ) δεν έχουν καν τη δυνατότητα εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου 
διαμένουν για να μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γέννησης. Επίσης δεν υπάρχει προς το 
παρόν καμία πρόβλεψη στον ελληνικό κώδικα ιθαγένειας για την πολιτογράφηση μέσα από 
ειδικές κατά προτίμηση διατάξεις των παιδιών που είναι γεννημένα στην Ελλάδα από 
αλλοδαπούς γονείς ή των παιδιών που ήρθαν στην Ελλάδα σε πολύ νεαρή (προσχολική) ηλικία.  
 Το δεύτερο βασικό πρόβλημα που επηρεάζει το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής προς 
τους αλλοδαπούς και ομογενείς μαθητές είναι η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολο του 
μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και για τον μαθητικό πληθυσμό συγκεκριμένα. Αν και με την 
ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) το 
1996, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά με την καταγραφή των αλλοδαπών και ομογενών 
μαθητών, λείπουν ακόμα τα λεπτομερειακά δημογραφικά στοιχεία για το σύνολο του 
μεταναστευτικού πληθυσμού καθώς και του μαθητικού ούτως ώστε να υπάρχει μια συνολική 
εικόνα της οικογενειακής κατάστασης των μαθητών και των κοινωνικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών των οικογενειών της καθώς και της κατανομής τους στον ελλαδικό χώρο.  Η 
ύπαρξη στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση κρατικής πολιτικής στο θέμα 
της μετανάστευσης γενικά αλλά και στους συναφείς τομείς, όπως η εκπαίδευση.  
 
 
Αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία: Μια γρήγορη ματιά στον πληθυσμό και τις 
επιδόσεις τους 
 
Έως το έτος 2000 δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία για το σύνολο του αλλοδαπού μεταναστευτικού 
πληθυσμού. Μόνο με τη σύσταση και λειτουργία του ΙΠΟΔΕ άρχισει η συλλογή και επεξεργασία 
τέτοιων στοιχείων. 
 Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότι ο αριθμός των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει σήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5% του συνολικού 
μαθητικού πληθυσμού (βλ. Πίνακα 1). Στην συζήτηση μας για την ελληνική εκπαιδευτική 
πολιτική θεωρούμε από κοινού τους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες μαθητές καθότι αυτοί 
μοιράζονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το γεγονός ότι η ελληνική δεν είναι η 
μητρική τους γλώσσα, την στερεοτυπική κατηγοροπιοίηση τους στο σχολείο και γενικά ως 
«ξένοι», «Αλβανοί», «Ρωσσοπόντιοι», «Βορειοηπειρώτες», «Ουκρανοί» κ.ο.κ. καθώς και την 
δυσχερή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους. Οι δύο πληθυσμοί διαφέρουν 
βέβαια στο θέμα της νομιμότητας αφού οι ομογενείς έχουν σαφές και σταθερό καθεστώς είτε ως 
έλληνες πολίτες (Ρωσσοπόντιοι) είτε ως ομογενείς με ειδική ταυτότητα (Βορειοηπειρώτες) ενώ 
οι αλλοδαποί όχι. 
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Πίνακας 1:Κατανομή των ημεδαπών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην 
Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2004-05 

 

Βαθμίδα 
Αριθμός 
Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 
μαθητών 

Αριθμός 
Αλλοδαπών και 
Παλιννοστούντων 
μαθητών 

Αριθμός 
Ημεδαπών, 
Αλλοδαπών και   
Παλιννοστούντ
ων μαθητών 

Νηπιαγωγεία 9503 1580 11083 138304 

Δημοτικά 59334 8405 67739 638550 

Γυμνάσια 29170 7217 36387 333989 

Λύκεια & TEE  15456 7528 22984 338189 

Σύνολο 113463 24730 138193 1449032 

 
Πηγή: ΙΠΟΔΕ, 2006. 
 
 

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) για τις επιδόσεις των αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία και για τους παράγοντες που τις 
επηρεάζουν. Εικάζεται ότι υπάρχει διαρροή μη γηγενών μαθητών στην μετάβαση από το 
γυμνάσιο στο λύκειο αλλά το θέμα αυτό δεν έχει διερευνηθεί. Σχετικές μελέτες σημειώνουν τις 
μη ικανοποιητικές σχολικές επιδόσεις των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, καθώς και 
τις σχετικές απόψεις και προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών. Τα προβλήματα είναι εντονότερα 
στους μαθητές που εντάχθηκαν στο ελληνικό σχολείο στις τελευταίες τάξεις του δημοτικόυ ή στο 
γυμνάσιο ενώ οι μαθητές που παρακολούθησαν το ελληνικό σχολείο από τις πρώτες δύο τάξεις 
έχουν καλύτερες επιδόσεις και στην εκμάθηση της γλώσσας και γενικά. 
 Επίσης σημειώνεται ότι αλλοδαποί μαθητές συχνά εντάσσονται σε τάξεις κατώτερες από 
εκείνες στις οποίες αντιστοιχεί η ηλικία τους λόγω της ελλιπούς γνώσης τους της ελληνικής 
γλώσσας. Επισημαίνεται ότι η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι μια τέτοια πρακτική αποτελεί 
ανασχετικό παράγοντα για την κοινωνικοποίηση των παδιών και την ενσωμάτωση τους  στο 
σχολικό περιβάλλον. Η ένταξη τους σε χαμηλότερες τάξεις βιώνεται αρνητικά, η διαφορά 
ηλικίας εμποδίζει την σύναψη φιλικών σχέσεων με συμμαθητές/συμμαθήτριες και εντείνει την 
περιθωριοποίηση και γκετοποίηση τους. 
 
 
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 
Το ελληνικό κράτος ασχολήθηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (1983) με το θέμα 
υποδοχής και υποστήριξης παλλινοστούντων παιδιών με τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και 
φροντιστηριακών τμημάτων. Οι πρώτες τάξεις υποδοχής λειτούργησαν σύμφωνα με το νόμο 
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1894/1990 ως τμήματα ενταγμένα στο κανονικό δημόσιο σχολείο και αφορούσαν την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας και την διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για μαθητές 
που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Από το 1994 με υπουργική απόφαση 
δόθηκε η δυνατότητα να διδάσκονται η γλώσσα και ο πολιτισμός των χωρών προέλευσης των 
μαθητών με την πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκάλων. Επίσης από το 1999 θεσπίστηκαν νέες 
ρυθμίσεις για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα με σκοπό μια πιο ευέλικτη 
παρέμβαση στην ζωή του σχολείου με στόχο την ομάλοτερη ένταξη των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών. Το θέμα της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού της 
χώρας προέλευσης επανήλθε σε αυτή την υπουργική απόφαση αλλά το μέτρο αφέθηκε στην 
πρωτοβουλία του κάθε νομάρχη ενώ οι τάξεις εκμάθησης της ελληνικής σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται κεντρικά από το Υπουργείο. 
 Η σημαντικότερη καινοτομία στο θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ήρθε με τον 
νόμο 2413/1996 ο οποίος προβλέπει την δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων (δημόσιων ή 
ιδιωτικών) για την εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
μορφωτικές ανάγκες. Ο νόμος είναι αρκετά ασαφής ως προς τους στόχους αυτών των σχολείων. 
Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα 26 διαπολιτισμικά σχολεία: 13 δημοτικά, 9 γυμνάσια και 4 
λύκεια επί συνόλου 15,174 σχολικών μονάδων (από τη βαθμίδα του νηπιαγωγείου ως τα λύκεια 
και ΤΕΕ. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα σχολεία αυτά έχουν εν πολλοίς μετατραπεί σε 
σχολεία αλλοδαπών γιατί όι έλληνες γονείς τα εγκατέλειψαν φοβούμενοι ότι η πολιτιστική 
διαφορετικότητα και η γλωσσική ιδιαιτερότητα των μαθητών επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο 
μάθησης. 
 Στην περίοδο 1997-2000 και 2001-2004 λειτούργησαν επίσης δύο  προγράμματα μεγάλης 
κλίμακας, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) που 
αφορούν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την βελτίωση των επιδόσεων των 
Τσιγγανοπαίδων, των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών και των 
Μουσουλμανοπαίδων. Τα δύο πρώτα είχαν εθνικό ορίζοντα δράσης ενώ το τρίτο επικεντρώθηκε 
στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ λειτουργεί από το 2003 και το πρόγραμμα "Εκπαίδευση 
Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών" με στόχο την βελτίωση των συνθηκών  ένταξης 
στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από πληθυσμιακές ομάδες που απειλούνται από 
εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Όπως τονίζει το ίδιο το πρόγραμμα:  
 

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η αρμονική ένταξη των παιδιών με πολιτιστικές 
και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα, η διασφάλιση της αποδοχής των 
παιδιών αυτών από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την  ευρύτερη κοινωνία,  η 
παροχή στους εκπαιδευτικούς γνώσεων, κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικών 
μέσων, η υποστήριξη των οικογενειών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
 
Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του έργου έχουν αφετηρία τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σχολικής κοινότητας και προσβλέπουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών που μπορούν να βελτιώσουν τους όρους επικοινωνίας, 
μάθησης και δράσης για όλους τους μαθητές, γηγενείς και αλλοδαπούς. 
Οι παρεμβατικές ενέργειες δεν απευθύνονται μόνο σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες 
μαθητές αλλά και σε γηγενείς μαθητές.  
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Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλοτικό, αφορά το σύνολο της χώρας και δεν υπάρχει μέχρι 
τώρα αξιολόγηση του. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΠΟΔΕ, το 2003 λειτούργησαν 422 Τάξεις Υποδοχής και 
556 Φροντιστηριακά Τμήματα στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

 
Τα τμήματα αυτά λειτουργούν μέσα σε ένα ευέλικτο σχήμα διδακτικής και θεσμικής 
παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού σταθμίσει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να επιλέξει εκείνο 
το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. Στις τάξεις και τα τμήματα 
χρησιμοποιείται διδακτικό και εποπτικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» και για το σκοπό 
αυτό έχουν προσληφθεί 500 εκπαιδευτικοί. 
 
Στόχος του ΥΠΕΠΘ είναι η ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών σχολείων προς όφελος 
των γηγενών και παλιννοστούντων –αλλοδαπών μαθητών 

 
 Και πάλι είναι δύσκολη η εμπεριστατωμένη αποτίμηση των σχετικών τάξεων αφού δεν 
υπάρχουν σχετικές μελέτες. Η γνώμη εκπροσώπων μεταναστευτικών οργανώσεων και η γενική 
εικόνα από εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ότι αυτές οι τάξεις δεν είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές. 
 
Γενική κριτική του προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
 
Είναι προφανές ότι το μέγεθος του προγράμματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θέσπισε ο 
σχετικός νόμος είναι μηδαμινό μπροστά στην σύγχρονη πραγματικότητα του μαθητικού 
πληθυσμού. Τα διαπολιτισμικά σχολεία αποτελούν το 0.17% της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ οι 
αλλοδαποί και παλιννοστούντος μαθητές πλησιάζουν το 10% του συνολικού σχολικού 
πληθυσμού. Όσον αφορά στις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα αν και πιο 
πολυάριθμα δεν φαίνονται να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως 
ότι δεν έχει γίνει μια συστηματική αξιολόγηση των μέτρων αυτών και δεν έχουν μελετηθεί τα 
τελευταία χρόνια οι επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο τους καθώς και η γενικότερη 
ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον. Γνωρίζουμε από τις εφημερίδες και το γνωστό θέμα «της 
σημαίας» ότι αρκετοί αλλοδαποί μαθητές αριστεύουν αλλά αυτοί φυσικά είναι ένας πολύ μικρός 
αριθμός μπροστα στο σύνολο του αλλοδαπού και ομογενούς μαθητικού πληθυσμού. 
 Μια σημαντική αδυναμία της διαπολιτισμικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει το 
ελληνικό κράτος είναι οι στόχοι της. Η εκπαιδευτική πολιτική εστιάζεται στο θέμα της 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα των μαθητών 
εντοπίζεται στην ελλιπή τους γνώση της ελληνικής και ορίζεται σαν ένα πρόβλημα που 
επιδέχεται επίλυση. Η επίλυση αυτή είναι μονόδρομη διαδικασία και δεν εμπλέκει τους γηγενειίς 
μαθητές αλλά αφορά μόνον στους «προβληματικούς», «αδύναμους» μαθητές. Το βασικό 
χαρακτηριστικό αυτών των μαθητών είναι ότι δεν έχουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. 
Κατά τα άλλα όμως πολλοί από τους μαθητές αυτούς δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα από την 
Ελλάδα. Επιπλέον η εφαρμογή του προγράμματος μέχρι τώρα δεν λαμβάνει υπόψη της την 
μητρική γλώσσα των μαθητών ούτως ώστε να εστιαστεί η διαδικασία εκμάθησης στη 
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λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών και στην γενικότερη μετάβαση και 
κοινωνικοποίηση του μαθητή από τη μια κοινωνία/χώρα (προέλευσης) στην άλλη (Ελλάδα). 
 
Προτάσεις για μια Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 
Δεδομένου του μεγέθους του αλλοδαπού και παλιννοστούντος μαθητικού πληθυσμού θεωρώ ότι 
είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην συνολική 
εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτείται η κατάργηση των διαπολιτισμικών σχολείων ως σχολείων 
για μαθητές με ιδιαιτερότητες και η αναγνώριση από το κράτος ότι αυτές οι ειδικές ανάγκες 
αφορούν όλους τους μαθητές που αύριο θα ζήσουν στην Ελλάδα. 
 Για μια συνολική διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνω τα 
ακόλουθα μέτρα: 
 
 την λειτουργική σύνδεση της εκμάθησης της ελληνικής με βάση την μητρική γλώσσα των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών  
 την δημιουργία εξατομικευμένου και ευέλικτου προγράμματος ενίσχυσης των αδύναμων 

μαθητών στα πλαίσια του διευρυμένου ωραρίου (ολοήμερο σχολείο) σε όλα τα σχολεία 
 την σύσταση ετησίων σεμιναρίων επιμόρφωσης όλων των δασκάλων και καθηγητών με 

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και την υποχρέωση παρακολούθησης τέτοιων σεμιναρίων για όλο το 
διδάσκον προσωπικό τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. 

 την στήριξη ειδικών προγραμμάτων διαπολιτισμικών δρώμενων στα σχολεία στα οποία 
να παίζουν ενεργό ρόλο τα παιδιά και οι γονείς τους 

 την αναθεώρηση της διδακτικής ύλης στα μαθήματα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Αγωγής 
του Πολίτη και αντίστοιχη αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε η διεθνής μετανάστευση 
από και προς στην Ελλάδα στην σύγχρονη ιστορία καθώς και εξοικείωση με αντίστοιχα 
θέματα που αφορούν τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

 την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δασκάλων και καθηγητών που είναι δίγλωσσοι ή που έχουν 
πιστοποιημένη ικανότητα να διδάξουν τις γλώσσες των χωρών προέλευσης των μαθητών, 
χωρίς την απαραίτητα προϋπόθεση να είναι έλληνες πολίτες. 

 την γενική κατάρτιση της διαπολιτισμικής προσέγγισης και των βασικών αρχών και 
μέτρων της από το Υπουργείο Παιδείας αλλά την αποκεντρωμένη εφαρμογή της με μια 
δυνατότητα ευελιξίας στα σχολεία που θα ενθαρρύνει την προσαρμογή τους στις τοπικές 
ανάγκες της κάθε κοινωνίας 

 την θέσπιση ετήσιου πολιτιστικού και φιλολογικού βραβείου με θέμα: Η Ελλάδα χτες, 
σήμερα αύριο που να δώσει ερεθίσματα για την καλλιτεχνική ή φιλολογική έκφραση των 
μαθητών και τον στοχασμό  τους για τη διαδικασία κοινωνικής αλλαγής που ζει η Ελλάδα 
και η Ευρώπη σήμερα. 
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