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Η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων φορέων 

στα πλαίσια µιας ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής 

  

Το θέµα της δικής µου της εισήγησης, από ό,τι έχετε δει και στο πρόγραµµα, 

σχετίζεται µε την επιµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε την εκπαίδευση των 

τσιγγανοπαίδων στα πλαίσια µιας διαπολιτισµικής παιδαγωγικής.  

Θα πω µερικά γενικά πράγµατα για το πώς αντιλαµβανόµαστε την επιµόρφωση σε 

θεωρητικό επίπεδο και δεύτερον, θα εκθέσω τις απόψεις µας για το πώς εµείς, ως 

πρόγραµµα πια, µια που έχω και την ευθύνη του συντονισµού του επιµορφωτικού 

προγράµµατος, βλέπουµε το πρόγραµµα των δικών µας παρεµβάσεων από 

επιµορφωτική άποψη, µια που και σήµερα και χθες τέθηκε το θέµα ότι έχουµε ανάγκη 

από επιµόρφωση.  

Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι το αίτηµα για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν και 

εξακολουθεί να είναι µόνιµο σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα και των 

Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των υπερατλαντικών χωρών. Έξαρση παρουσιάζει τις 

τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα µας. Γιατί παρουσιάζει έξαρση; Γιατί οι γνώσεις 

αυξάνουν καθηµερινά µε ταχύτατους ρυθµούς, διαδίδονται επίσης µε ταχύτατους 

ρυθµούς. ∆εν προλαβαίνει µια γλώσσα να παλιώσει και αµέσως αντικαθίσταται από 

µια άλλη, από κάποια καινούργια.  

Άρα, έχουµε χρέος να µπορούµε να παρακολουθούµε αυτή την εξέλιξη των 

γνώσεων και δε µας επαρκούν οι γνώσεις που αποκτήσαµε πριν από 10-15 χρόνια. 

Στην Ελλάδα το αίτηµα αυτό είναι έντονο τα τελευταία 10-15  χρόνια λόγω και των 

ανακατατάξεων που έχουν γίνει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή στη χώρα µας υπάρχουν 

πάνω από ένα εκατοµµύριο ξένοι. Η χώρα µας, από χώρα εξαγωγής ανθρώπινου 

δυναµικού, έχει γίνει χώρα εισαγωγής πια ανθρώπινου δυναµικού και τα παιδιά των 

ξένων, που βρίσκονται στην Ελλάδα περίπου ανέρχονται στις 130.000, αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων.  

Εποµένως, η φυσιογνωµία των σχολείων αρχίζει να αλλάζει  Από την άλλη πλευρά 

έχουµε την πολιτεία  να λέει ότι «εµείς θέλουµε να έχουµε ένα ενιαίο σχολείο και να 

µην έχουµε ένα σχολείο πολλών ταχυτήτων». ∆εν το έχουµε καταφέρει ακόµη στο 

βαθµό που θα θέλαµε, αλλά προς τα εκεί στρέφονται οι µεγάλες οι προσπάθειες.  

Μέσα σ’ αυτό το νέο σχολείο έχουµε και το δάσκαλο, τον οποίο βέβαια κανένας 

δεν τον πυροβολεί, µακριά από εµάς τέτοια σκέψη, κανένας δεν τον κατηγορεί, αλλά 



είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται  ως «Σίσυφος» να φορτωθεί όλες τις αλλαγές, 

όλες τις καινοτοµίες, χωρίς ο ίδιος να έχει την κατάλληλη κατάρτιση ή την 

κατάλληλη  επιµόρφωση. Άρα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήµερα στα σχολεία 

αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα, γιατί και κατά τη διάρκεια των βασικών 

σπουδών τους δεν έχουν πάρει όλη την κατάρτιση που χρειάζεται, και αυτό πρέπει να 

το οµολογήσουµε, γιατί χτες ειπώθηκε ότι πρέπει να αναλαµβάνουµε όλες τις 

ευθύνες.  

Και είναι ευθύνη δική µας, των πανεπιστηµιακών, γιατί στα προγράµµατά µας δεν 

έχουµε κάνει ακόµη τις απαραίτητες αλλαγές όλοι, και στο βαθµό που θα έπρεπε, 

ώστε τα νέα παιδιά που θα φύγουν µεθαύριο και θα πάνε στην εκπαίδευση να ξέρουν 

τι σηµαίνει πολυπολιτισµική εκπαίδευση, τι σηµαίνει διαπολιτισµική εκπαίδευση , τι 

σηµαίνει διδάσκω την Ελληνική σαν δεύτερη και σαν ξένη γλώσσα, τι σηµαίνει το να 

διδάσκω αλλόγλωσσους  µαθητές σε µονόγλωσσες τάξεις, τι σηµαίνει ρατσισµός, 

ξενοφοβία, προκαταλήψεις και τι προβλήµατα δηµιουργούνται. Άρα,  λοιπόν, ένα 

πρώτο χρέος που  έχουµε είναι, εµείς οι πανεπιστηµιακοί, να κάνουµε το πρώτο βήµα 

και να αλλάξουµε λίγο τα προγράµµατα των προπτυχιακών µας σπουδών.  

Χρειάζονται επίσης, οι εκπαιδευτικοί από την περίοδο της κατάθεσής τους, 

σηµαντική βοήθεια, για να ξέρουν πώς θα διδάξουν τη γλώσσα σε παιδιά µε 

διαφορετικό γνωστικό, κοινωνικό, πολιτισµικό επίπεδο, πώς θα επικοινωνούν µε τους 

µαθητές όλων αυτών των κατηγοριών, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Και επιτρέψτε 

µου να επιµείνω εδώ, γιατί το ξέρετε όλοι σας, ότι η κοινωνία και η εποχή  στην 

οποία ζούµε, δεν έχει πια ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια παραγεµισµένα. Στόχος του 

σχολείου δεν είναι να «ρίχνει γνώση» στο κεφάλι του παιδιού, λες και είναι ένα σακί 

που πρέπει να γεµίσει, αλλά έχει ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια «καλογεµισµένα». 

Και «καλογεµίζω» το κεφάλι του παιδιού σηµαίνει να σκέφτεται, να 

προβληµατίζεται, το µαθαίνω να συµβιώνει µε τον άλλον, να συνεργάζεται µε τον 

άλλον, να ανταλλάσσει γνώµες µε τον άλλον, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι προλήψεις, 

οι δεισιδαιµονίες και οι προκαταλήψεις.  

Και όλα αυτά τα πράγµατα δεν είναι έµφυτα, µπορεί κανείς να τα διδαχθεί στο 

σχολείο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επιµόρφωσης, π.χ η εµπειρία που έχουµε από τον 

Ευρωπαϊκό χώρο, είναι επιµορφώσεις που τις αναλαµβάνει η πολιτεία και σε µας και 

στην Αγγλία και στη Γαλλία. Όµως στις άλλες χώρες η επιµόρφωση γίνεται µε 

κέντρο το σχολείο, δηλαδή επισκέπτονται τα σχολεία, βλέπουν τα προβλήµατα και 

µέσα στο σχολείο  προσπαθούν να αντιµετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήµατα 



αυτά. Αυτό κάνουν  και οι Άγγλοι, το ίδιο γίνεται στη Γερµανία, Σουηδία, Τσεχία. Θα 

τα προσπεράσω αυτά, γιατί σας είναι λίγο πολύ γνωστά.              

    Το δικό µας το πρόγραµµα  είναι φιλόδοξο. Το τονίσατε και εσείς, ότι 

έχουµε ανάγκη να επιµορφώσουµε και  τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το δικό 

µας το πρόγραµµα, λοιπόν, έχει φιλόδοξες επιµορφωτικές δραστηριότητες, που 

σκοπεύουµε να τις υλοποιήσουµε σε δυο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση, και αυτό το έχουµε αρχίσει κιόλας, επιδιώκουµε µια 

ανοιχτή συζήτηση µε εκπαιδευτικούς, µε παράγοντες της εκπαίδευσης, 

προϊσταµένους, συµβούλους, διοικητικούς, επόπτες της εκπαίδευσης και µε την 

τοπική και την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, για να ανταλλάξουµε απόψεις µε όλους 

αυτούς τους φορείς για το ποιοι είµαστε, ποιο  είναι το πρόγραµµά µας, τι σκοπούς 

έχουµε, τι προβλήµατα υπάρχουν και πώς µπορούν και αυτοί από τη σκοπιά τους να 

µας βοηθήσουν. Ήδη έχουµε κάνει έξι µεγάλες συγκεντρώσεις στη Λάρισα, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή και σήµερα στα Γιάννενα 

και πιστεύω ότι σύντοµα, ίσως τον Ιούνιο, θα κάνουµε και µερικές άλλες. ∆εν ξέρω 

πού ακριβώς, αλλά θα πάµε Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Ηράκλειο και σε 

άλλους χώρους, για να κάνουµε αυτή την πρώτη ενηµέρωση και επικοινωνία σε ένα 

ανοιχτό επίπεδο.  

Η δεύτερη φάση της επιµόρφωσης, που εµείς θέλουµε να προσφέρουµε, θα 

γίνει µε κέντρο το σχολείο. Σε µας πια αυτό έχει γίνει πεποίθηση και, όταν λέω «σε 

µας», εννοώ τους υπεύθυνους του Προγράµµατος. Θα είναι δηλαδή περιορισµένη σε 

έκταση η παρέµβασή µας και η θεµατική θα είναι εξειδικευµένη.  

Μερικοί βασικοί τοµείς θεµάτων και προβληµάτων, που έχουµε επισηµάνει 

ότι ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς και που θα κουβεντιάσουµε σε αυτές τις 

κλειστές συναντήσεις, είναι κυρίως η διδασκαλία της νεοελληνικής ως µητρικής, 

δεύτερης και ξένης γλώσσας στο ενιαίο σχολείο. Επίσης, η αντιµετώπιση 

προβληµάτων συµπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο, κυρίως επιθετικότητα, 

ρατσισµός, προκαταλήψεις, αποδοχή της ετερότητας. ¨Ένα άλλο θέµα είναι η 

πρόληψη σχολικής αποτυχίας στο  σύγχρονο σχολείο, τι µπορούµε να κάνουµε, γιατί 

όλα αυτά τα πράγµατα που τονίζονται ότι «ο δάσκαλος θα κάνει αυτό και 

εκείνο…»Ποιος δάσκαλος; Για να δούµε, ποιον δάσκαλο έχουµε σήµερα στο σχολείο 

και τι κατάρτιση έχει αυτός ο καηµένος.  

Θεωρούµε, λοιπόν, πολύ σηµαντικό πρώτα να δώσουµε πληροφορίες και µετά 

να ζητήσουµε από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σηµαντικό να 



κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της µητρικής γλώσσας στην εκµάθηση των άλλων 

γλωσσών, ιδιαίτερα για τους αλλόγλωσσους και για τα παιδιά των παλιννοστούντων. 

Να κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της οικογένειας στη δηµιουργία κινήτρων για 

µάθηση, κάτι που τονίστηκε πάρα πολλές φορές σε πολλές εισηγήσεις ότι η 

οικογένεια πρέπει να κάνει πολλά. Ποια οικογένεια; Ξέρετε πολύ καλά, ότι σήµερα 

στην πατρίδα µας το να γίνει κανείς γονιός, είναι υπόθεση ενός λεπτού. Το να 

αποδειχτείς άξιος του ονόµατος «γονιός» είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι το 

πιο σηµαντικό πράγµα, πώς να µπορέσω να πείσω το γονιό ότι «κοίταξε αυτά τα 

πλάσµατα που έχεις φέρει στο κόσµο είναι πάρα πολύ σηµαντικά και θέλουν τη 

διαρκή συµπαράστασή σου». Άρα, λοιπόν, και οι γονείς µας χρειάζονται και είναι 

πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα.  

Η επικοινωνία στο σχολείο, επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντική και ιδιαίτερα η 

επικοινωνία σε τάξεις που είναι µεικτής προέλευσης και έχουν παιδιά από 

διαφορετικές χώρες
.
 και βέβαια οι διδακτικές  προσεγγίσεις. Είναι πολύ σηµαντικό 

πράγµα να πω στο δάσκαλο: «για να δούµε, ρε δάσκαλε, όταν έχεις τρία Αλβανάκια, 

πέντε Βουλγαράκια, τρία τσιγγανάκια και πέντε άλλα παιδάκια, τι κάνεις και πώς 

διδάσκεις; Και πώς µπορείς να ικανοποιήσεις όλα αυτά τα επίπεδα»; Υπάρχουν 

λύσεις; Και βέβαια υπάρχουν. Αλλά ο δάσκαλος θέλει ενηµέρωση σε αυτούς τους 

τοµείς.  

Πρέπει επίσης να τονίσω ότι η επιµόρφωση των ενηλίκων δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Έχει µια δική της φιλοσοφία και µια δική της συλλογιστική. Υπάρχουν 

ορισµένες βασικές αρχές που, αν δεν τις λάβουµε υπόψη µας, καταλαβαίνετε ότι δεν 

µπορούµε να καταφέρουµε πολλά πράγµατα.  

Μια πρώτη αρχή σε επιµόρφωση µε ενήλικες και ιδιαίτερα µε εκπαιδευτικούς, 

είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας. Και επιτρέψτε µας η εµπειρία, που κουβαλάµε 

τόσα χρόνια, να µας έχει πείσει γι’ αυτό. ∆ηλαδή, όταν κάνεις σεµινάρια µε 

εκπαιδευτικούς, η µάθηση των ενηλίκων είναι αποδοτική, όταν η ενηµέρωση των 

ενηλίκων αλλά και η γνώση που αποκτούν, σχετίζεται άµεσα µε το διδακτικό και το 

εκπαιδευτικό τους έργο. Έχουν δηλαδή ανταποδοτικό χαρακτήρα, όταν πράγµατι ο 

άλλος πιστεύει ότι κερδίζει από αυτά τα οποία θα έρθει να ακούσει. Είναι ενδιαφέρον  

βέβαια να ακούσεις διάφορες θεωρίες, αλλά ο δάσκαλος, που είναι και κουρασµένος 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θέλει να ακούσει πράγµατα που να έχουν άµεση 

εφαρµογή στο διδακτικό του έργο. Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά;  



Αυτό σηµαίνει ότι ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς θέλει πολλή προσοχή πρώτον ως προς το είδος  των πληροφοριών και 

των γνώσεων, που θα προσφέρουν σ’ αυτούς, δεύτερον όσον αφορά στα κριτήρια 

σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει αυτή η επιλογή των πληροφοριών, τρίτον πόσο 

έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειµενικές είναι αυτές οι πληροφορίες και τέταρτον πώς 

θα προσφερθούν. Θα µιλήσω λίγο στην συνέχεια για τον τρόπο προσφοράς και 

επικοινωνίας, που σας ενδιαφέρει και ως εκπαιδευτικούς στην τάξη. 

Μια δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κατανόησης και της δηµιουργικής αφοµοίωσης 

των παρεχοµένων γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι η  επικοινωνία µε τους ενήλικες 

απαιτεί οι γνώσεις, που παρέχονται, να είναι εύκολα κατανοητές και αφοµοιώσιµες. 

Ένας δάσκαλος κουρασµένος, που έρχεται να παρακολουθήσει ένα επιµορφωτικό 

σεµινάριο, αν τον αρχίσεις µε ορολογίες «επιστηµονικότατες» και παιδεύεται µισή 

ώρα να σκεφτεί τι του είπες, καταλαβαίνετε ότι τον έχασες. Αυτό σηµαίνει λοιπόν ότι 

θέλουν γνώσεις απλές και άµεσες, αλλά όχι απλοϊκές και όχι αντιεπιστηµονικές. 

Μπορούµε να δώσουµε επιστηµονική γνώση µε απλό και κατανοητό τρόπο. Και 

αυτός ο απλός και κατανοητός τρόπος έχει κυρίως να κάνει µε τον κώδικα 

επικοινωνίας που θα χρησιµοποιήσω. Έναν κώδικα που να είναι προσαρµοσµένος 

στο επίπεδό τους. 

Μια τρίτη αρχή είναι η αρχή της αυτενεργούς ανακάλυψης των γνώσεων. Έχει 

νόηµα ένα σεµινάριο µε ενήλικες, όταν και οι ίδιοι συµµετέχουν δηµιουργικά στην 

κατάρτιση της γνώσης. Γι’ αυτό συνιστάται ιδιαίτερα σε επιµορφωτές ενηλίκων να 

τους προτρέπουν να µελετούν οι ίδιοι κείµενα, να τους δίνουν φωτοτυπίες και να µην 

είναι µόνο παθητικοί ακροατές διαφόρων πραγµάτων. Ο επιµορφωτής είναι 

συνεργάτης, συνερευνητής στη διαδικασία της µάθησης µαζί µε τους 

επιµορφούµενους.    

Μια τέταρτη αρχή είναι η αρχή της συνεργατικότητας, που σηµαίνει ότι η οµαδική 

διερεύνηση θεµάτων και προβληµάτων µε ενήλικες θεωρείται πολύ αποτελεσµατικός 

τρόπος µάθησης. Βέβαια, το περιβάλλον της µάθησης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, η 

«οικολογία» της αίθουσας, που γίνονται τα σεµινάρια, είναι πολύ σηµαντικός 

παράγοντας. Για παράδειγµα, αν βάλεις σε κάτι σκληρές και µικρές καρέκλες έναν 

άνθρωπο σαν και µένα καταλαβαίνεις ότι έχω υποχρέωση να καθίσω και µετά θα 

σηκωθώ να φύγω…Άρα, είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα το περιβάλλον, για να 

µπορεί να γίνει η επιµόρφωση. Και επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο σε µια επιµόρφωση 



παίζει η αποφυγή καταπιέσεων και καταναγκασµών απειλώντας τους 

επιµορφούµενους. Αυτά τα πράγµατα δεν «πιάνουν». 

Και τέλος βασική αρχή για επιµόρφωση των ενηλίκων είναι ότι πρέπει η 

επιµόρφωση να είναι συνεχής. ∆ηλαδή, να µη γίνεται σήµερα και ύστερα από δέκα 

χρόνια να ξαναγίνει πάλι. Από τη στιγµή που υπάρχει αυτή η ασυνέχεια δεν έχει και 

νόηµα. Και δεύτερον να υπάρχουν και κίνητρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλο 

τον πολιτισµένο κόσµο όσοι παρακολουθούν σεµινάρια παίρνουν µια βεβαίωση, 

παίρνουν κάτι που να έχει και ουσιαστικό αντίκρισµα και στην υπηρεσία τους και όχι 

απλά να το έχουν για να δείχνουν, για παράδειγµα, στην πεθερά ή στον πεθερό και να 

πουν ότι «να, εγώ έχω και µια βεβαίωση και από τα Γιάννενα». ∆υστυχώς, έως τώρα 

αυτά τα κίνητρα δεν έχουν αποκτήσει «σάρκα και οστά». Στα σχολεία µας αρχίζουν 

σιγά-σιγά να τα εκτιµούν. 

Ένα άλλο πράγµα, που θέλω να τονίσω, είναι οι µορφές επικοινωνίας και είναι 

πάρα πολύ σηµαντικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς µε τους 

επιµορφούµενους. Και επειδή είστε και εκπαιδευτικοί οι περισσότεροι, µια καλή 

µορφή επικοινωνίας είναι η διάλεξη. Καλή ώρα, αυτό που κάνω εγώ τώρα. Πότε 

γίνεται όµως αυτό; Όταν έχω ένα µικρό ακροατήριο. Και να θέλω τώρα να κάνω 

συζήτηση, δεν µπορώ. Είναι όµως ένας καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί επιτρέπει 

παροχή γνώσεων και µπορείς να ελέγξεις ένα µεγάλο ακροατήριο, αλλά έχει και 

βασικά µειονεκτήµατα. Είναι λοιπόν αυτή η µορφή επικοινωνίας, όµως είναι η 

χειρότερη µορφή επιµόρφωσης, γιατί κανένας δε βλέπει τι γίνεται από πίσω. Αυτός 

είναι κακός τρόπος επιµόρφωσης ενηλίκων. Όµως είναι αναγκαίος, όταν δε µπορείς 

να κάνεις διαφορετικά.  

Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός που επιχειρούµε σήµερα. Υπάρχει 

δηλαδή µια σύντοµη εισήγηση και µετά γίνονται ορισµένες διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. Πάντως εµείς δεν έχουµε καµία ψευδαίσθηση ότι κάνουµε διάλογο, αφού 

αυτός λέγεται ψευτοδιάλογος. Αν ήθελα να κάνω ουσιαστικό διάλογο, θα έπρεπε να 

είχε την ακόλουθη µορφή, δηλαδή να ρωτάτε εµένα και να µην είναι αυτό που λέµε 

εµείς οι παιδαγωγοί, «δασκαλοκεντρική» επικοινωνία. Να µπορεί δηλαδή να ρωτήσει 

ο κ. Γεωργίου εµένα και µετά τον κ. Γεωργίου να τον ρωτήσει ο κ. Αυδίκος και µετά 

η Μαρία και µετά η Ελένη και µετά ο Κώστας και να γίνει έτσι πραγµατικά µια 

ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Όµως και αυτή είναι µια λύση ανάγκης. 



Υπάρχει επίσης και µια άλλη µορφή επικοινωνίας, το στρογγυλό τραπέζι ή το 

συµπόσιο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί βλέπεις τον απέναντί 

σου. ∆εν είναι δυνατόν να στραβολαιµιάζεις, για να δεις ποιος µιλάει. 

Επίσης ένας άλλος πολύ καλός τρόπος είναι η επίσκεψη σε σχολεία. Να πάµε να 

δούµε την πηγή του προβλήµατος, να µπούµε µέσα και να δούµε και τους µαθητές 

και τους δασκάλους και τους γονείς. Να µην «βυζαντινολογούµε». Εντάξει έχουµε 

καταγράψει τρεις χιλιάδες προβλήµατα. Αυτά πρέπει να τα δούµε στην πράξη και αν 

χωράει κάποιου είδους παρέµβαση. Αυτό είπε και χτες η οµάδα του κ. Μυλωνά από 

την Πάτρα, ότι δηλαδή χρειαζόµαστε πολλούς τρόπους παρατήρησης. Να έχω και 

συµµετοχική παρατήρηση, να έχω και απλή παρατήρηση, να έχω και έρευνα δράσης, 

να µπορώ να παρεµβαίνω…Είναι πολύ σηµαντικοί αυτοί οι τρόποι. 

Τι θα κάνουµε εµείς στο πρόγραµµά µας τώρα, για να έρθουµε στο ζητούµενο. 

Εµείς θα ακολουθήσουµε δυο µορφές επικοινωνίας. Η πρώτη για την οποία σας είπα 

ότι έχουµε επαφή µε το πλατύ κοινό και µε παράγοντες της εκπαίδευσης και µε την 

τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, είναι η εισήγηση και µια µορφή διαλόγου, που 

κατά την δική µου άποψη δεν είναι διάλογος αλλά ψευτοδιάλογος. Η δεύτερη µορφή 

παρέµβασης, που σκοπεύουµε να κάνουµε, είναι η παρέµβαση µε οµάδες και µε 

στρογγυλό τραπέζι. 

 Όλα αυτά τα πράγµατα, για να γίνουν πράξη, χρειάζονται τη βοήθειά σας. Εµείς 

σας είπαµε µια λίστα µε θέµατα και προβλήµατα, τα οποία σκοπεύουµε να 

κουβεντιάσουµε. Θέλουµε και τη δική σας την παρέµβαση, όλα αυτά τα ωραία 

πράγµατα που µας είπατε, θέλουµε θεµατικές και θέλουµε να µας πείτε ότι « κ. 

Αθανασίου, κ. Παπακωνσταντίνου στο τάδε µέρος θέλουµε να κάνουµε µια 

συνάντηση µε αυτό το θέµα», και θα είµαστε κοντά σας. Εµείς θα προγραµµατίσουµε 

αλλά ο δικός µας ο προγραµµατισµός δεν έχει ελπίδες να πετύχει, αν εσείς δε µας 

στηρίξετε, αν εσείς δε µας βοηθήσετε. Άρα, είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε και τη 

βοήθειά σας. 

Για να κλείσω, ο δεύτερος στόχος είναι η επικοινωνία µε τους γονείς. 

Ειλικρινά το εννοούµε
.
 εσείς διαπιστώνετε αυτή την ανάγκη, αλλά εµείς θα το 

κάνουµε, και στο προηγούµενο πρόγραµµα το είχαµε κάνει, και είµαστε ευτυχείς, 

γιατί ήδη έχουµε στελέχη εδώ µέσα που µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους γονείς. 

Θα φτιάξουµε και αλλά στελέχη και, όταν λέµε «θα κάνουµε», ο πληθυντικός δεν 

είναι ο πληθυντικός ευγενείας, αλλά το εννοούµε πραγµατικά, θέλουµε τη βοήθειά 

σας. Εµείς θα είµαστε  κοντά σας, δίπλα σας, πλάι σας και όχι µπροστά σας. Θα 



βρούµε ανθρώπους ειδικούς να κουβεντιάζουµε γι’ αυτά τα θέµατα, αλλά µε τη δική 

σας τη βοήθεια, µε τη δική σας συµπαράσταση. Εσείς θα µας πείτε «να ένας 

ψυχολόγος, να ένας κοινωνικός λειτουργός, να ένας άνθρωπος που θα µπορεί να 

βοηθήσει σε αυτό τον τοµέα, να ένας σχολικός σύµβουλος». Να ενεργοποιήσουµε 

όλη τη δυνατότητα.  

Θέλω σας παρακαλώ πολύ να καταλάβετε ότι δεν είµαστε στο «εµείς» ως 

πρόγραµµα και η πολιτεία από την άλλη πλευρά. ∆εν έχουµε πρόθεση να 

ανατρέψουµε αυτό που γίνεται σήµερα στα σχολεία, αλλά πρόθεσή µας είναι να 

είµαστε συνεργάτες, συµπαραστάτες του σχολείου. Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές 

και µε το εκπαιδευτικό υλικό, που έχουµε ετοιµάσει, και µε τις παρεµβάσεις µας. ∆εν 

έχουµε σκοπό να αντικαταστήσουµε την καθεστηκυία  τάξη, αλλά έχουµε σκοπό να 

τη βοηθήσουµε και οι δικές µας οι παρεµβάσεις µε τους γονείς έχουν ως στόχο να 

πηγαίνουµε στους τόπους όπου είναι οι γονείς, ιδιαίτερα οι γονείς συγκεκριµένων 

κοινωνικών οµάδων, γιατί ακούστηκε και θα ακουστεί και στη συνέχεια ότι στόχος 

του προγράµµατός µας δεν είναι µόνο τα τσιγγανόπαιδα. Βεβαίως, αυτό είναι το 

«target group», αυτή είναι η οµάδα που µας ενδιαφέρει, αλλά στόχος του 

προγράµµατός µας είναι και όλα τα υπόλοιπα τα παιδάκια, που έχουν προβλήµατα, 

των αλλοδαπών, των παλιννοστούντων, τα παιδιά που δεν έχουν κίνητρα να πάνε στο 

σχολείο, τα παιδιά που έχουν µειωµένη και χαµηλή επίδοση, τα παιδιά που έχουν 

ελλιπή φοίτηση.  

Όλα αυτά είναι στόχος του προγράµµατός µας και αυτοί οι γονείς µας 

ενδιαφέρουν. ∆εν έχει νόηµα να θεραπεύσουµε µόνο µια οµάδα και όλοι οι άλλοι να 

χαθούν. Μιλάµε για ενιαίο σχολείο και το εννοούµε το «ενιαίο σχολείο», µιλάµε για 

διαπολιτισµική εκπαίδευση και την εννοούµε αυτήν τη «διαπολιτισµική εκπαίδευση», 

που σηµαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς.  

Και θα κλείσω µε αυτό, ότι καµία καινοτοµία πουθενά στον κόσµο δεν έχει 

πιθανότητα να πετύχει, αν οι άνθρωποι, που θα  αναλάβουν να την ενεργοποιήσουν, 

δεν είναι επαρκώς καταρτισµένοι. Ό,τι και να κάνουµε, ό,τι και να πούµε 

χρειαζόµαστε πρώτα εκπαιδευτικούς. Και πολύ σωστά τονίστηκε ότι η επιµόρφωση 

δε θα αρχίσει από το λύκειο. Εκεί πια «µας πήρε ο ποταµός» και λίγα πράγµατα 

µπορούµε να κάνουµε. Η επιµόρφωση πρέπει να αρχίσει από το νηπιαγωγείο, και εκεί 

πρέπει να βάλουµε τις βάσεις και εκεί πρέπει να παρέµβουµε και είναι πολύ 

σηµαντικό πράγµα αυτό. 



Και επειδή έχω τη χαρά να έχω δουλέψει µε νηπιαγωγούς στα προγράµµατα 

εξοµοίωσης και µε δασκάλους, ξέρω ότι πραγµατικά είναι ένας  ενδιαφέρον χώρος, 

έχει πάρα πολύ «ψωµί» και µπορούµε να κάνουµε πάρα πολλά πράγµατα σε αυτό τον 

τοµέα.  

Φίλες και φίλοι, δυο κουβέντες ακόµη…Είµαστε σε µια εποχή που τρέχει µε 

ταχύτητα Είµαστε σε µια κοινωνία που συνεχώς µεταβάλλεται. Το έργο του σχολείου 

σήµερα πραγµατικά µπορεί να είναι ελκυστικό, ερεθιστικό αλλά και πολύ δύσκολο. 

∆εν µπορεί ο δάσκαλος µε τα εφόδια που σήµερα έχει να ανταποκριθεί στο έργο του, 

θέλει βοήθεια. ∆εν µπορεί ο γονιός µε τα εφόδια που έχει να ανταποκριθεί στην 

αγωγή των παιδιών του και θέλει βοήθεια.  

Εµείς λοιπόν ως ηγεσία του προγράµµατος και µε τη δική σας τη συµπαράσταση 

θα είµαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους βοηθήσουµε να 

ανταποκριθούν όσο καλύτερα γίνεται στην αποστολή τους.  

 


