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Περίληυη 

ηε κειέηε καο δηεξεπλψληαη νη ζπλέπεηεο ηεο πξφζθαηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ θαηλνηνκίαο δηαδηθαζίαο/δηεξγαζίαο, κε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ δνκψλ ζηήξημεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. 

Παξαθνινπζνχκε ηελ θιηκαθσηή απνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο, έζησ αηεινχο 

πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, θαη ηελ  αληηθαηάζηαζε ηνπ κε έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο, πνπ ζα 

δηακνξθσζεί κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνλ αλαζρεδηαζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ 

δνκψλ, κε  κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα παξέρεη κηα 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ζε επξχηεξα ζηξψκαηα πιεζπζκνχ, σο βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

θαηάξηηζε, ζε «ήπηεο δεμηφηεηεο». 
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 Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, θαζψο  θαη νη αλάγθεο θαη επθαηξίεο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο καζεηέο  θαίλεηαη λα κελ έρνπλ εθηηκεζεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

Σν δήηεκα πνπ εμεηάδνπκε είλαη, πψο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζησπεξά ζπκβάιιεη ζε  θάζεηεο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, σο 

λνκηκνπνηεκέλε εθινγίθεπζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνκεηψλνληαο αθφκε θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο αλαδηαλεκεηηθέο εθπαηδεπηηθέο παξνρέο ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. 

 

1. Ειζαγφγή 

Ζ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ζρεκαηηθά απφ ην 1990, ηδηαίηεξα ησλ 

Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, δηακφξθσζε κηα 

κεηαλαζηεπηηθή θαηεγνξία, φπνπ ην δεηνχκελν γηα ηνπο κεηαλάζηεο δελ ήηαλ απιά ε 

νηθνλνκηθή αλέιημε πνπ ζα ζπλδεφηαλ αθφκε θαη κε ηελ επηζηξνθή ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο αιιά δηαθνξνπνηεκέλνη επξχηεξνη ζηφρνη πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφηαγκα 

ηεο επεκεξίαο, ηεο  πξνφδνπ θαη γηα ηα παηδηά ηνπο. Σειηθά, δηακφξθσζαλ έλα επξχηεξν 

πιαίζην νξηζκνχ ηεο επηηπρίαο ηεο κεηαλαζηαηεπηηθήο επηινγήο, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο,  δηεπξπκέλν ζρέδην πνπ εληάζζεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

 

Ηδηαίηεξα, εζηηάζηεθαλ ζην λα εληάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ιηγφηεξν ηεο 

αιβαληθήο, κε ηαπηφρξνλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επξχηεξε πξνζαξκνγή ησλ κειψλ ηνπο ζηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο αιιά  θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαηλφηαλ φηη ηα ζρέδηα ηνπο ζα πινπνηνχληαλ θαη ζα 

ππήξρε κηα απξφζθνπηε πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ 

αιιά θαη επξχηεξα ησλ κεηαλαζηαηεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ έζεηαλ γηα παξακνλή ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. 
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Δπνκέλσο, νη παξαηεξήζεηο, κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κηα εθηελή κειέηε 

θαη θαηαγξαθή ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο, φπσο είρε δηακνξθσζεί πξηλ απφ ηελ 

θξίζε, ψζηε λα απνηππσζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη λα θαηαδεηρζεί ηειηθά, πψο 

εξκελεχεηαη  ε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Δίλαη αλαγθαίν, λα 

επαλεμεηαζηεί, ίζσο θαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφζηαζε 

απφ κηα πεξίνδν, φπσο απηή νξίδεηαη σο ε «πξν ηεο θξίζεσο», ην πεξηερφκελν ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ζηφρσλ, νη ελλνηνινγήζεηο θαη νη εξκελείεο ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αιιά θαη επξχηεξα γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ κνληέιν, ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ νη ίδηνη αλέπηπμαλ απηή ηε πεξίνδν γηα λα επσθειεζνχλ 

σο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο, κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε πξνβνιή ηεο πνιηηηθήο 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηε ρψξα ππνδνρήο πνπ απνηππψλεη θαη ηελ εμέιημε 

απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, σο παξαρσξήζεσλ ηεο πνιηηείαο, απφξξνηα ίζσο θαη ηεο 

παξάιιειεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο, έζησ «δεηιήο ή αξγήο» ηεο επξσπατθήο ή 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αληίζηνηρε ειιεληθή 

λνκνζεζία. 

 

ηελ κειέηε καο πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε, ηφζν ηελ πξν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

πεξίνδν ιακβάλνληαο ππφςε καο ζπληζηψζεο ή δεδνκέλα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φζν θαη 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κέζα ζηελ νπνία ζρεκαηνπνηνχληαη εξκελείεο αιιά 

θαη ζρέδηα γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο status, θαζψο θαη γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα ζε έλα αζηαζέο, αβέβαην, ξεπζηφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

2. Ελληνικό εκπαιδεσηικό ζύζηημα: προζδιοριζμοί και εννοιoλογήζεις. 

 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο ζηνπο κεηαλάζηεο, κε ηελ 

έλλνηα φηη κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα 

αλνηρηφ κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Με ηελ έλλνηα ηνπ αλνηρηνχ εθπαηδεπηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο νξίδνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ νη εμεηάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν 

είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαη κάιηζηα, κεηά ηελ  παξακνλή ηνπ καζεηή γηα 12 ρξφληα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζπκκεηέρεη ζε Παλειιήληεο Δμεηάζεηο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Έηζη, ν καζεηήο, κεηαλάζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζεί κε ηηο 

δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα κε ηελ θνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν δήηεκα ηεο κε χπαξμεο απζηεξνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην επηζεκαίλνπκε 

ηδηαίηεξα, θαζψο ζεσξεηηθά κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο απνθιεηζκνχ ησλ θαηψηεξσλ 

γεγελψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ σο «άιινη» δηαθέξνπλ απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία είλαη θαη  θνπιηνχξα ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. 

 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ εληαζζφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηαδηαθά, 

κέζσ ηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, 

πξνζπάζεζαλ λα εληάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Δηδηθφηεξα, αθνινχζεζαλ αθφκε θαη ην ειιεληθφ κνληέιν άηππεο εθπαίδεπζεο, δειαδή 

ηελ ελίζρπζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ζπκπιεξσκαηηθά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, έηζη ην 

«ηδηαίηεξν» κάζεκα ή ην νκαδηθφ θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα επηιέρζεθε θαη απφ ηηο 

αιβαληθέο νηθνγέλεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, απνβιέπνληαο ζε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζηε ρψξα ππνδνρήο είηε ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο,  αθφκε θαη  ζε επαγγεικαηηθέο ζέζεηο απμεκέλνπ θχξνπο. 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη, ελψ ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα γηλφηαλ 

«νξαηφο» ν κεηαλάζηε, σο εξγαδφκελνο ζε θαηψηεξα επαγγέικαηα, δελ δφζεθε έκθαζε 

ζην κνξθσηηθφ ηνπ θεθάιαην, ην νπνίν θπξίσο πξνβιήζεθε κέζα απφ ηηο επηινγέο πνπ 

έθαλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ. Έηζη, ν ζπλδπαζκφο ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ  ζπλέβαιε ζην λα ζπλδέζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, σο αλαγθαηφηεηα ή σο πξναπαηηνχκελν, κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ζε κηα ρψξα πνπ θαηλφηαλ φηη κπνξνχζαλ θαη νη 

κεηαλάζηεο λα βειηηψλνπλ  ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ήδε ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ Αιβαλψλ, πξηλ απφ ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε παξαηεξείην νξηδφληηα θαη 
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θάζεηε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, κε ηελ αλάιεςε επαγγεικαηηθψλ ξφισλ ζε κηθξν-

επηρεηξήζεηο πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ή ζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο 

επαγγεικαηηθέο ζέζεηο, κε ηελ ηαπηφρξνλε απνιαβή δηθαησκάησλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

παξάιιειεο έληαμεο ηνπο ζε πνιηηηθέο ζπζζσκαηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνβνιή 

θαη δηεθδίθεζε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

 

Σν ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο εληζρχζεθε απφ ηνπο ίδηνπο, φπσο ήδε 

αλαθέξακε κε ηα «θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα», ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Αηζζάλζεθαλ φηη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο πνιιαπιήο ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ησλ παηδηψλ ηνπο, λα 

ελζσκαησζνχλ θαη νη ίδηνη κε θαιχηεξνπο φξνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σν ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ εθπαίδεπζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή ζηελ 

ελίζρπζε κε ηα «θξνληηζηεξηαθά» καζήκαηα, αιιά εκπινπηίζηεθε θαη κε 

«ζπκπιεξσκαηηθά» καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, ρνξνχ θιπ. Δπηδηψρζεθε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πξνθίι καζεηή πνπ λα κελ δηαθνξνπνηεί ηνλ Αιβαλφ καζεηή απφ ηνλ 

Έιιελα καζεηή. ηαδηαθά ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο απνδνρήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

επξχηεξα γηα ηελ αιβαληθή νηθνγέλεηα. Γεληθά, ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

Αιβαλψλ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο δεκηνχξγεζε ην πξνθίι ηεο 

αιβαληθήο νηθνγέλεηαο, φπνπ ηα κέιε ηεο εξγάδνληαη θαη ηα παηδηά ηεο ζπνπδάδνπλ, 

ελλνηνινγήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε επξχηεξεο εληάμεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νηθνγέλεηαο 

ζε δνκέο πνπ κεηψλνπλ, ζεσξεηηθά ηηο πηζαλφηεηεο απνθιεηζκνχ ή πεξηζσξηνπνίεζεο. 

 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηελ πεξίνδν πξν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα είρε αλακνξθψζεη ζηαδηαθά ηηο δνκέο ηνπ, ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθφ, σο 

εθπαηδεπηηθφο θνξέαο γλψζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηνλ κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ αλά 

ηάμε, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε καζήκαηα νπκαληζηηθήο 

παηδείαο, ηα νπνία δηδάζθνληαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ 

θαη πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο 

ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο θαη εμνηθείσζεο κε κνξθέο ηέρλεο, κε παξάιιειε ζπκκεηνρή 
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ζε πνιηηηζκηθά πεδία ή δξάζεηο. Φαηλφηαλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έζεηε φιν θαη 

πςειφηεξνπο ζηφρνπο, έζησ θαη  αλ δελ ήηαλ νη αλακελφκελνη, ζην δήηεκα ησλ παξνρψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη εηδηθά πξνο ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην αλνηρηφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο ζηνπο κεηαλάζηεο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε αλψηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο πνπ ζπλδένληαλ θαη κε ηελ αληίζηνηρε αλάιεςε επαγγεικαηηθψλ 

ξφισλ. Σν κνληέιν έληαμεο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο, απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην λα ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο 

πξνθίι ηνπ Αιβαλνχ καζεηή πνπ δελ ζα δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν ηνπ Έιιελα ήηαλ 

ζηφρνο γηα ηηο αιβαληθέο νηθνγέλεηεο, κε κέζν ή αλψηεξν κνξθσηηθφ θεθάιαην. Σν ζέκα 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηνπο ζπλδέζεθε κε ην επξχηεξν ζρέδην απνδνρήο ηνπο θαη 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ έληαμεο ηνπο κέζα απφ αλαπξνζαξκνδφκελεο επέιηθηεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδένληαη επξχηεξα κε ηελ επηηπρία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο 

επηινγήο. 

 

3. Λειηοσργία ηοσ κοινφνικού κράηοσς ζηην οργάνφζη ηης εκπαίδεσζης. 

 

ην πεδίν κειέηεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εζηηαδφκαζηε ζε φιεο εθείλεο ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ πξνβάιινληαη σο επηινγέο θαη δηακνξθψλνπλ δνκέο θαη ζπζηήκαηα, κέζσ ζεζκηθψλ 

δηεπζεηήζεσλ, εληζρχνληαο κηα πνιηηηθή αλαδηαλνκήο δηθαησκάησλ. Σν δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε ή κε πξνλνηαθήο πνιηηηθήο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο, 

ε νπνία κπνξεί λα «κεηξεζεί» κε ηελ εθηίκεζε αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ: α) Σελ έθηαζε 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ζην επίπεδν  ελίζρπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. β) Σελ « πξνλνηαθή πνιηηηθή» νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. γ) Σελ παξνρή 

εηδηθψλ επηδνκάησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ή ζα εληζρχζνπλ ηελ παξνρή 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ «πξντφλησλ» πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. δ) Σελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ ζε επξχηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πεξηβάιινληα θαη ε) 
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Σελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο καο νδεγνχλ ζε κηα εξκελεία ηνπ  κνληέινπ  εθπαίδεπζεο, 

φπνπ ηαπηφρξνλα εμεηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην παξαγσγήο ηεο γλψζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο θνηλσληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο ζρεκαηνπνηήζεθε κέζα 

απφ κηα επξχηεξε πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδφκελσλ, φπνπ 

αλαπξνζαξκφζηεθε ην φιν κνληέιν επηινγήο ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζπληνληζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη κεηαβίβαζεο ησλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Μέζα ζ’ απηφ 

ην κνληέιν επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επαλεμεηάζηεθαλ 

επξχηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, φπνπ εληάρζεθαλ, 

έζησ θαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο, σο πνιίηεο, θαη 

κειινληηθνί εξγαδφκελνη, έηζη, εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη επξχηεξα ζεζκνί 

παξαγσγήο θαη δηάρπζεο γλψζεο ηέζεθαλ ηππηθά ή άηππα ζε κηα δηαδηθαζία 

ζπληνληζκνχ, ψζηε λα επαλαθαζνξηζηνχλ θαη νη ίδηεο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Ζ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ζηαδηαθά ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη, σο δπλακηθή, κε ηνπο ζηφρνπο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη, φπσο είδακε ζε έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε κηα θνηλσλία 

πνπ- παξά ηηο φπνηεο αληηδξάζεηο πξνο ηνπο «άιινπο»- θαηλφηαλ λα εμνηθεηψλεηαη κε ηελ 

παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ζηελ πεξίνδν πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είλαη 

αθφκε ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ «άιισλ», «απεηιή» ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή 

δσή ησλ γεγελψλ. 

 

Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο «ελζάξξπλζεο» ηεο δήηεζεο γηα 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηε δπλακηθή πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε ζρέζε κε 

ηελ γλψζε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Δηδηθά,  ην ζέκα ηεο επηηπρίαο ησλ κεηαλαζηψλ-καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη θαη απφ ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο γηα ηελ 
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εθπαηδεπηηθή επηηπρή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο κε αληίζηνηρε έληαμε ζε επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο πςεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο.  

ην ζεκείν απηφ, ε έκθαζε καο δίλεηαη παξάιιεια θαη ζηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη πψο απηά εμειηθηηθά ιεηηνχξγεζαλ, ψζηε κηα δηεπξπκέλε πξνλνηαθή 

πνιηηηθή λα εθαξκνζηεί, κε αληίζηνηρνπο ζεζκνχο/ δνκέο, γηα ηνπο κεηαλάζηεο  θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή ε νπνία πξνβιήζεθε σο νξζνινγηθή επηινγή 

εληάζζνληαο επξχηεξα, ηνπο κεηαλάζηεο, κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηηο δνκέο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ ζεζκηθή πξνζέγγηζε θαη νη ηππηθέο θαη άηππεο δνκέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ψζηε λα παγησζνχλ πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο δηάδξαζεο κέζα ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζπλδέζεθαλ κε έλα κνληέιν παξνρψλ πνπ 

δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηελ δνκηθή βεβαηφηεηα, πνπ επέβαιε, παξάιιεια, ζηα δξψληα 

άηνκα, κεηαλάζηεο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θπξίαξρα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αλ νη άιινη ζεζκνί, εθηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξφβαιιαλ αθφκε θαη έλα κνληέιν ελίζρπζεο ησλ θπξψζεσλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξφηαμε κηα πνιηηηθή αληηζηαζκηζηηθψλ θηλήηξσλ πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ, είηε κε ςπρνινγηθά θξηηήξηα, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ, 

είηε κε θνηλσληθά θξηηήξηα, ηεο δηακφξθσζεο πξνηηκήζεσλ ή επηινγψλ πνπ 

ελλνηνινγνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ επηηπρία. 

 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζην δηάζηεκα πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

εμέθξαδαλ ηελ βεβαηφηεηα ηνπο γηα ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπο κέζα ζε έλα ζχζηεκα 

πεξηνξηζκέλεο αβεβαηφηεηαο, φπνπ ε εθπαίδεπζε γηλφηαλ αληηιεπηή κε ηελ ηδηφηεηα ηεο 

εγθνίησζεο αξρψλ, εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

άκβιπλαλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, δηακνξθψλνληαο θαη εθθξάδνληαο πξνζδνθίεο θαη 

πξνηηκήζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ελεξγή 

αλζξψπηλε δξάζε θαη ζπκκεηνρή. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηλφηαλ 

αληηιεπηή θαη πξνζδηνξίζηκε, θπξίσο απφ ηηο δνκέο επθαηξίαο, πνπ δεκηνπξγνχζε γηα ηα 

άηνκα, θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηνπο φξνπο 

έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία. ην επίπεδν απηφ, ην ζέκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ ζρεηηδφηαλ κε ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε- κεηαλάζηε.   
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Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο δηαδηθαζία, ζπλδέζεθε κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνλνηαθήο 

πνιηηηθήο κε ηελ «αφξηζηε» έλλνηα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επηηπρίαο πνπ επαλεξκελεχεηαη 

δηαζηαιηηθά κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ελλνηνινγήζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

νξζνινγηθφηεηαο αιιά θαη ηεο ςπρνινγηνπνηεκέλεο επδαηκνλίαο.  

 

Ζ κειέηε καο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξαβιέπεη, ηνπο αδηφξαηνπο  εμνπζηαζηηθνχο κεραληζκνχο, 

πνπ έζησ θαη αλ επηηξέπνπλ κηα κνξθή θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, κέζα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηε βάζε ηνπο εληζρχνπλ ηεξαξρήζεηο θαη ηαμηθέο δηεπζεηήζεηο. 

 

4. Οι «κοινόηηηες γνώζεις»  ζηο εκπαιδεσηικό περιβάλλον: επανοριζμός 

και νοημαηοδόηηζη ηφν δικαιφμάηφν. 

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηθξν θαη καθξν επίπεδν ζπλδέεηαη-

εθηφο απφ ηελ πξνβαιιφκελε επηρεηξεκαηνινγία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε ή ηνπ 

κειινληηθνχ εξγαδφκελνπ, αλαπαξάγνληαο αληίζηνηρα θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο, 

επηηξέπνληαο ή κε αλαθαηαηάμεηο ή δηεπζεηήζεηο- κε φιε ηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο 

ησλ γλψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή, ζεσξεηηθά απξφζθνπηε πνξεία 

ηνπ καζεηή, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Δπνκέλσο, ζηελ κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην 

ζψκα ησλ επηιεγφκελσλ γλψζεσλ, ε δηαδηθαζία δηάρπζεο ηνπο, κε ηελ νπνία,  θπξίσο, 

ζπλδένληαη νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, θαζψο θαη φιν ην κνληέιν παξαγσγήο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο, ζην νπνίν εληάζζνληαη, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, θαη θνξείο-εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηηθά ζηειέρε. ε κηα 

ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ, πνπ λα απνδίδεη θαη ηελ ηεξαξρηθή 

ηνπο ζρέζε, ζα κπνξνχζακε λα εθιάβνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εθηειεζηέο θαη ηα 

ζηειέρε σο δηακνξθσηέο ηεο γλψζεο θαη επξχηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηνπλ φξηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηελ επηβνιή εμνπζηαζηηθψλ θαλφλσλ θαη 

δηεπζεηήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά δηαβαζκηζκέλσλ θπξψζεσλ. Φαίλεηαη φκσο ε ζρέζε  



10 
 

εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, εθπαηδεπηηθψλ εθηειεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ λα 

είλαη πην ζχλζεηε θαη κεηαβαιιφκελε, ψζηε λα κελ κηιάκε γηα έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο θαη δηεπζέηεζεο αιιά γηα έλα ζχζηεκα πνπ αληαλαθιά ηηο αληηθαηηθέο 

ζπλδειψζεηο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ ηνπ 

ειιεληθνχ  θξάηνπο. 

 

Οη φπνηεο αλαθνξέο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηθεληξσκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ αλαπαξάγνπλ κηα γιαθπξή ινγνηερληθή αθήγεζε, «θαηάινηπν» ίζσο ησλ 

ελνξάζεσλ,  ησλ απνζπαζκαηηθψλ ηδενινγηθψλ ζεσξήζεσλ. Σν δήηεκα ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο, ζεσξεηηθά, ακβιχλεη ηηο αληζφηεηεο, θαη εηδηθά ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο δηακνξθψλεη έλα πιαίζην «δηαιφγνπ» ησλ δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ, 

δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη απνδνρήο ηνπο απφ ηνπο 

γεγελείο.  

 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη φηη ηελ πεξίνδν πξν ηεο θξίζεο, φπσο θαη 

ην ειιεληθφ θξάηνο, επηιεθηηθά ελζσκάησζε αξρέο, ζέζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε ηε δηεζλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Όπσο ήδε έρνπκε επηζεκάλεη θαη 

νη κεηαλάζηεο καζεηέο κέζα ζην αλνηρηφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο θαη νη καζεηέο 

ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ δηακφξθσζαλ πξνζδνθίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο, ηελ νπνία ζεψξεζαλ σο αιιειέλδεηε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, δειαδή ε 

εθπαίδεπζε νξίζηεθε σο δηακεζνιαβεηηθφο ζεζκφο  εμηζνξξφπεζεο ή αλαδηαλνκήο 

δηθαησκάησλ θαη ηαπηφρξνλα επθαηξηψλ.  

 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηηο δπν βαζκίδεο, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

πεξηιακβάλεη ελφηεηεο καζεκάησλ πνπ είλαη θνηλέο γηα φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα έλα ζπκπαγέο, ακεηάβιεην, ζηαζεξφ ζψκα γλψζεσλ. Σν 

πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ ελνηήησλ δηαρέεηαη θαη αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη αξγφηεξα εξγαδφκελσλ ή επαλαθαηαξηηδφκελσλ. Σν θνηλφ 

πιαίζην γλψζεσλ θαζνξίδεη θαη νξίδεη ηε «ρξήζηκε γλψζε», ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα 

δηδαρζεί πξέπεη  λα δηακνξθσζεί έλα ζχζηεκα ξνήο ηεο πξνο ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. ην 
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ζεκείν απηφ ε έκθαζε δίλεηαη ζην πψο ζα δηδαρζεί θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα 

«απνξξνθεζεί», ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε νχηε ζηηο αλάγθεο νχηε ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ. Όπσο ζα δνχκε πην θάησ, φηαλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζα ζε 

απηή ηελ θιεηζηή «θνηλφηεηα γλψζεο», παξακέλεη δεηνχκελν, πνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ ελδηαθέξνληα, λα εθθξάζνπλ έλα πιαίζην πξνηηκήζεσλ θαη επηζπκηψλ θαη 

ηειηθά, πνηνη είλαη απηνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνκείο πνιηηηζκνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία. 

 

Σν δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο έρεη απαζρνιήζεη, φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο, δηαρξνληθά θπβεξλήζεηο θαη εξεπλεηέο. Αλ θαη 

πξνηείλνληαη κεηαξξπζκίζεηο, θαίλεηαη νη δνκέο ζηε δηακφξθσζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο  λα είλαη αλζεθηηθφηεξεο θαη λα αληηζηέθνληαη ζε θάζε 

απφπεηξα αιιαγήο ή αθχξσζεο ηνπο. Παξ’ φιεο ηηο γεληθφηεξεο επηζεκάλζεηο γηα ηε 

ζηαηηθφηεηα ελφο κνλνδηάζηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία  

ζρεκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζε ζπκπιεξσκαηηθέο γλσζηηθέο ελφηεηεο 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ παξάιιεια κε ην αλειαζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ην ζεκείν απηφ 

αλαθεξφκαζηε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο 

ηνπ πνιίηε θαη πνιηηηζκνχ. Άξρηζε δειαδή  λα δηαθαίλεηαη κηα ηάζε αλνίγκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ πξνο άιια γλσζηηθά θεθάιαηα ηα νπνία δηακφξθσλαλ ή αλαηξνθνδνηνχζαλ 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο πεδία δηεξεπλήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ, ζε 

έλα επίπεδν πνπ ε γλψζε επαλνξηδφηαλ, ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη πνπ ην 

αλαδεηνχζαλ νη καζεηέο, κπνξνχζαλ λα εκβαζχλνπλ ζε κηα δηαζεκαηηθή ή 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ην «ζχζηεκα ειέγρνπ» ησλ γλψζεσλ, 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ή ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ιεηηνπξγνχζε κέζα ζην ζηαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη έλα 

κνληέιν εθπαίδεπζεο κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο 

επαλεμέηαζεο ησλ δνκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηππηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαθνξά ησλ δπν κνξθψλ εθπαίδεπζεο εζηηαδφηαλ φρη κφλν ζην 

πεξηερφκελν, ζηελ έξεπλα πνπ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο αιιά θαη ζην δήηεκα φηη ήηαλ έμσ απφ ηελ «εθπαηδεπηηθή επηηήξεζε». 
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Δηδηθφηεξα, ε δνκή θαη ην κνληέιν ηνπ ζηαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη 

ζηηο ηερληθέο δηαηήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ. ηηο ηερληθέο απηέο εληάζζεηαη ην 

εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ν καζεηήο αμηνινγείηαη γηα ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ 

ελνηήησλ πνπ έρεη δηδαρζεί, δειαδή νη «θνηλφηεηεο γλψζεο» δεκηνπξγνχλ έλα εληαίν 

πιαίζην ην νπνίν εκπεξηέρεη ηε «ρξήζηκε» αμηνινγήζηκε γλψζε. 

 

Μέζα ζε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ν κεηαλάζηεο καζεηήο θαηλφηαλ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζηαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. πκπιεξσκαηηθά, ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ δηακφξθσλε ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηνπ καζεηή 

κεηαλάζηε, γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε ηνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ηελ θνηλσλία. 

Παξάιιεια, ν καζεηήο ζπκκεηείρε θαη ζην «άιιν» εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο είρε 

δηακνξθσζεί κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηβάιινληνο, πγείαο θαη 

πνιηηηζκνχ. 

 

Σελ πεξίνδν πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηακνξθψζεθε, κέζσ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε πξνζδνθία γηα ην κεηαλάζηε φηη ε δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δσήο, πνπ 

λα εκπεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή αλέιημε  κε ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ status, δελ ήηαλ 

νπηνπία. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη δελ παξαβιέπνπκε  φηη αθφκε θαη 

εθείλε ηελ πεξίνδν ππήξραλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ή νη δηαθνξεηηθέο δνκέο 

επθαηξίαο. Αιιά επηθεληξσλφκαζηε ζηελ εξκελεία ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηηο επξχηεξεο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη κέζα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 

ην κνληέιν εθπαίδεπζεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ 

έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ 

θαζεγεηψλ. Δηδηθφηεξα, αθφκα ζην δεκφζην ειιεληθφ ζρνιείν, θαζεγεηέο ζεαηξηθψλ 

ζπνπδψλ, θαζεγεηέο κνπζηθήο, θαη  ζρνιήο θαιψλ ηερλψλ θαηλφηαλ λα ελζσκαηψλνληαη 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη λα εληάζζνληαη ζε απηή ηελ παξάιιειε 

ιεηηνπξγία εθπαίδεπζεο, ζηα, έζησ θαη αληηθαηηθά, αλνίγκαηα πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. Ζ έληαμε γλσζηηθψλ ελνηήησλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ φπσο κνπζηθή, ηέρλεο 

ζην νινήκεξν ζρνιείν, έδσζε λφεκα ζε κηα κνξθή παξαηεηακέλεο εκεξήζηαο 
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παξακνλήο ζην ζρνιείν, κε κηα αλαδηαλεκεηηθή δηαδηθαζία ξνήο γλψζεσλ πνιηηηζκνχ, 

πνπ εηδηθά γηα ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ησλ γεγελψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ε «άιιε 

γλψζε». Σαπηφρξνλα ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ππνινγηζηψλ θαηλφηαλ λα 

αλνίγεη έλα αθφκα θεθάιαην ζε κηα δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ζηελ γλψζε, ηελ έξεπλα, ηε 

δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 

 

Μηα απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξηλ απφ ηελ θξίζε ζα 

επηθεληξσλφηαλ ζηελ πξνβνιή ελφο ακεηάβιεηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξκνχ γλψζεσλ, φπνπ 

δηακνξθψλεηαη θαη αμηνινγείηαη κηα «θνηλφηεηα γλψζεσλ», ελψ ηαπηφρξνλα θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί, έμσ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ζηαηηθή δνκή, έλα γλσζηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο, πνπ ζα κπνξνχζε, εάλ παξέκελε ζε ιεηηνπξγία, πηζαλά λα 

αλαηξέςεη ή λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο δνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ 

εθπαίδεπζεο. 

 

5. Η ζηραηηγική διατείριζης ηης εκπαίδεσζης ηην περίοδο ηης 

οικονομικής κρίζης. 

 

Σν δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη γεληθφηεξα ησλ αλαπξνζαξκνγψλ πνπ γίλνληαη 

ζηε  ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο επεξέαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα παξαθνινπζεί  ηηο «νηθνλνκηθέο 

ηάζεηο». Σν κνληέιν εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο πξνβάιιεηαη ζην ζεζκηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα ηειηθά «εθπαηδεπηηθά αγαζά». Σν ζέκα 

πνπ πξνβάιιεηαη είλαη ε θαηλνηνκία θαη  γεληθά ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο 

επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ κε επηθέληξσζε ζην βαζκφ ηεο «θαηλνηνκηθφηεηαο» ησλ 

λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Παξαηεξνχκε, φηη ν γισζζηθφο θψδηθαο αλαθνξάο ζηελ 

εθπαίδεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί, αλαδεηθλχνληαο ηελ νξγαληθή ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο, δίλνληαο έκθαζε ζε ζεζκηθέο κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνπλ αιιαγή λννηξνπηψλ, 

κε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Οη  εθπαηδεπηηθνί  πξνβιέπεηαη 

λα αζρνιεζνχλ  κε ηελ πινπνίεζε ζχλζεησλ εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ ζηα νπνία ζα 

εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε κηα  κνξθή εμσηεξηθήο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, δεκηνπξγψληαο ηελ εληχπσζε  δξάζεο  κηαο 
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θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα δηαβνπιεχεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ο καζεηήο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο  θαίλεηαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ελφο νηθνλνκηθνχ 

επηρεηξεζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

Σν παξάδεηγκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, κε επηθέληξσζε ζηα νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζηε «δηα-βίνπ» εθπαίδεπζε. Γειαδή, έλα «παθέην 

γλψζεσλ» δηαπεξλά φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη κεηά ηε ζέζπηζε ηεο «δηα-βίνπ» 

εθπαίδεπζεο δηαρέεηαη ζηηο «λεζίδεο» θαηάξηηζεο, κέζα ζηηο νπνίεο ζα επηθαηξνπνηεί ην 

άηνκν ηηο γλψζεηο ηνπ ή ζα ηηο εκπινπηίδεη, ψζηε λα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. Μαζεηηθφο πιεζπζκφο θαη εθπαηδεπηηθνί, ζην λέν κνληέιν αιιειεπηδξνχλ, 

κέζα ζε δίθηπα φπνπ δηαρεηξίδνληαη γλψζεηο, πνπ πξνεγνπκέλσο έρεη εθηηκεζεί φηη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθηηκψκελεο αλάγθεο ηεο  αγνξάο. 

 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηνλίδεηαη ε αλάγθε ηεο πξσζχζηεξεο θαηαλφεζεο, ηεο 

δηαζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά. ηε δηαηχπσζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε νηθνλνκηθή νξνινγία, ζηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ.  

 

Φαίλεηαη, φκσο φηη ζε απηφ ην ζρεδηαζκφ ζχλδεζεο, νηθνλνκίαο, εξγαζίαο θαη 

εθπαίδεπζεο, δελ θαηλνηνκνχλ, ζηελ πνιηηηθή ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνζέζεσλ. Ζ 

εθπαηδεπηηθή ηζηνξία απφ ην 1897 θαη ζε δηαθνξεηηθέο «κεηαξξπζκηζηηθέο ζηηγκέο» 

θαηαγξάθεη απηή ηελ αλαγθαηφηεηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εηζεγεηηθέο εθζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ λνκνζρεδίσλ ή λφκσλ, εηδηθά εθεί φπνπ δηαηππψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο γηα 

ηελ πξνεγνχκελε αλαπνηειεζκαηηθή ζχλδεζε εθπαίδεπζεο - νηθνλνκίαο επηζεκαίλνληαο 

ηελ αλνξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο. Σα πην ζπρλά ηνπο επηρεηξήκαηα είλαη: α) 

Ζ κε θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, β) Ζ αδπλακία 

νξγάλσζεο κηαο αληαγσληζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ) Ζ κε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο νη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο απαμηψλνπλ ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε. 
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ηελ βάζε ηνπ λένπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

επηζεκαίλεηαη ε έλλνηα ηεο κεγαιχηεξεο «σθέιεηαο» πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε. Ζ «ρξήζηκε» γλψζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δπλεηηθνχο 

«πειάηεο» πνπ ζα πξνζπνξίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πξντφληα, νη νπνίνη ηειηθά θαίλεηαη 

φηη ζα ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. πρλά αλαθέξεηαη ν φξνο 

ηεο «επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο». ηηο αλαθνξέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

κεηαξξπζκίζεσλ ή αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν λέν 

ζηνηρείν είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

πξνζθνξά γλψζεσλ κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

 

Πξνθείκελνπ θαη ε εθπαίδεπζε, ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο, λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε, 

δηακνξθψλεηαη  έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ζρνιηθψλ νκάδσλ, κε ην κηθξφηεξν θφζηνο, 

απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα ηηο θιηκαθσηέο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη αιιαγέο 

ζηελ εθπαίδεπζε δηαξζξψλνληαη, κέζα ζην ζεζκηθφ  πιαίζην, ηφζν ζηνπο ξπζκηζηηθνχο 

ζεζκνχο πνπ είλαη ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηάο ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη 

ζηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ είλαη νη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Οκνίσο, κεηαζρεκαηίδνληαη επξχηεξνη γλσζηαθνί 

ζεζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ ελνηήησλ, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη επξχηεξα ηεο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο. 

 

Έλα λέν ζηνηρείν πνπ πξνβάιιεηαη ζηηο  εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο είλαη ε έλλνηα ηνπ 

άκεζνπ ρξφλνπ, δειαδή ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

πξνθεηκέλνπ, ζχκθσλα  κε ηνπο εηζεγεηέο, άκεζα λα ιεηηνπξγήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν, ψζηε απεπζείαο απφ ηηο πξνζέζεηο λα νδεγεζεί ζηελ πινπνίεζε, δειαδή λα 

επηηεπρζεί κηα ζχδεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ζηξαηεγηθή 

θάζε πινπνίεζεο, δίλνληαο κηθξφηεξε ζεκαζία ζε πηινηηθέο θάζεηο  πνπ ζα δνθίκαδαλ 

ελδερφκελα ηηο πξνδηαγξαθέο  ηνπ πξνο δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Γηα λα εμεγήζνπκε ζπγθξηηηθά ηε δηαθνξά ησλ πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ, πξν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε- αλαιπηηθά, ηνπο ζηφρνπο  θαη  ηε λνκνζεζία- 

κε ηηο παξνληηθέο αιιαγέο επηζεκαίλνπκε, ζηελ παξνχζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή,  ηελ 

επηθέληξσζε ζηελ απφρηεζε  δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έληαμε ζην αζηαζέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δθπαηδεπηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο εξγαηηθνχ ή 

ππαιιειηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο  

ζπλζήθεο, ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε λννηξνπηψλ, ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηάζεσλ πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ απφθηεζε δεμηνηήησλ κε ειεγρφκελν, πεξηνξηζκέλν πεξηερφκελν 

γλψζεο, θαζψο ε έκθαζε είλαη ζηελ θαηάξηηζε.  

 

πλνπηηθά, ζε επίπεδν νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη κνλάδεο 

ζπγρσλεχνληαη κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη κε αληίζηνηρε κείσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην επίπεδν απηφ εθηηκάηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο 

ηξνπνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο κεζφδνπο δηάρπζεο ηεο, θαη φηη ε ηερλνινγία ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ έιιεηςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζηαδηαθή, θιηκαθσηή   

αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο επαθήο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηελ απξφζσπε ζρέζε 

κέζσ ελφο ππνινγηζηή. Σν επίπεδν απηφ ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πεξηβάιινληνο, αγσγή πγείαο θαη πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δελ παξέρνπλ γλψζεηο ζην εηδηθφ 

θιεηζηφ ζχζηεκα γλψζεσλ, έηζη ην άλνηγκα πξνο ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ κε 

δεηιά βήκαηα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαίλεηαη λα 

απνδνθηκάδεηαη σο κε απνδνηηθφ. 

 

Ο κεηαλάζηεο καζεηήο ηνπνζεηείηαη κέζα ζην λέν απηφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ παξέρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο λα αλαπηχμεη ην 

γισζζηθφ θψδηθα κέζα ζε έλα πνιππιεζέο καζεηηθφ αθξναηήξην. Ζ  αλεπαξθήο 

αλάπηπμε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ζπλδέεηαη κε ηε κε επαθή ηνπ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ζέκα πνπ ζπλδέεηαη ζε επάιιεια επίπεδα κε αδπλακία έληαμεο ζην 

ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηνπο φξνπο πνπ ζα επηζπκνχζε ε 
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νηθνγέλεηα ησλ κεηαλαζηψλ. Ο κεηαλάζηεο καζεηήο αηζζάλεηαη αλίζρπξνο, 

παξακειεκέλνο,  πξαγκαηηθά ν «άιινο» ζε έλα ζχζηεκα πνπ δελ ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα 

λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Σν λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν δεκηνπξγεί 

πξνυπνζέζεηο, κφλν γηα ηνπο ιίγνπο,  απηνχο πνπ είλαη θνληά ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαζψο απνδπλακψλεη 

εθπαηδεπηηθέο δηνξζσηηθέο δνκέο ζην πιαίζην ηνπ  λένπ «επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ». 

 

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο παξνπζηάζηεθε κε επηθέληξσζε 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, δηαξζξψζεθε ζε ηξία επίπεδα. Αλαιπηηθά, ζην πξψην επίπεδν, 

φπσο ήδε ζρνιηάζακε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ 

θαη ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο. Σν δεχηεξν επίπεδν, ζρεηίδεηαη κε ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ είρε δηακνξθσζεί γχξσ απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, δειαδή ηε 

κειέηε  ηνκέσλ  πεξηβάιινληνο, πγείαο θαη πνιηηηζκνχ ζε ζπλάθεηα κε ηα αληίζηνηρα 

επηζηεκνληθά πεδία. Έηζη, ην ζρνιείν ζηαδηαθά ζα δηαξξεγλχεη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη κε κνξθέο ιεηηνπξγηθήο γλψζεο πνπ ζπλαξζξψλεηαη,  ζε  κνπζεία,  

θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαη έξεπλαο. Φαίλεηαη λα 

πξνσζείηαη έλα κνληέιν ζρνιείνπ εγθισβηζκέλνπ κέζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, κε 

αλνίγκαηα κφλν, γηα ηα πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ ζα επσθεινχληαη απφ ηελ 

ηερλνινγία, ηελ πξνζσπηθή ηνπο επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε 

ηνκείο πνιηηηζκνχ. Οη «πξνλνκνηνχρνη» καζεηέο-ησλ αλψηεξσλ  θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, ησλ γεγελψλ-είλαη απηνί πνπ θηλνχληαη θαη εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζεζκνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αλαπιεξνχλ ηηο πεξηνξηζκέλεο παξνρέο, 

κε επηκφξθσζε ζε εηδηθνχο ηνκείο, αλαπηχζζνληαο ηηο ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο 

εθκάζεζεο. 

 

Χο παξάιιειε επηρεηξεκαηνινγία πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηεπζέηεζε παξνπζηάδεηαη ν 

ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο ή ε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Παξακέλεη φκσο 

δεηνχκελν, έμσ απφ ην πιαίζην κειέηεο καο, πνηα ζρνιεία έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

ηερλνινγία θαη πψο αμηνπνηείηαη ε ηερλνινγία απφ ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία. 

Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε, επίζεο, κηα κειέηε γηα ην πψο αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία νη 

καζεηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ή καζεηέο  κε δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ 
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θεθάιαην θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Αθφκε θαη εάλ ζέιεη θαλείο λα 

επηζεκάλεη σο ζεηηθφ ζηνηρείν ηελ αλάδεημε ηεο ζχλδεζεο ηερλνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ πξνζέζεσλ ή ζηελ κεξηθή πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, 

δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη φηη ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε 

ηελ ηερλνινγία ή φηη πνηνηηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη  ε κνλνδηάζηαηα  εθπαίδεπζε, ε 

νπνία απιά ελζσκαηψλεη ηελ ηερλνινγία, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη εθ λένπ ην πεξηερφκελν 

ησλ γλσζηηθψλ ελνηήησλ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληαπνθξηλφκελν ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ, ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ ζηεξεί ην ζρνιείν απφ πφξνπο πνπ ζα ην ζπλέδεαλ επξχηεξα κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηε θνπιηνχξα. Καη εηδηθά γηα ηνπο κεηαλάζηεο δηακνξθψλεηαη έλα αθφκε επίπεδν  

έιιεηςεο ή απφζηαζεο απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαζψο ζηεξνχληαη ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ. Δπηπιένλ, ζην ηξίην επίπεδν, ν πεξηνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ ζε 

νπκαληζηηθά καζήκαηα δεκηνπξγεί κηα επηπξφζζεηε έιιεηςε εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο 

θαη δηακφξθσζεο ηνπ εαπηνχ, θαζψο ην ζρνιείν ζηαδηαθά ζα απνιέζεη ηνπο δεζκνχο ηνπ 

κε ηελ εζηθή θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. 

 

Σελ πεξίνδν απηή παξαθνινπζνχκε δπν γεληθφηεξα θαηλφκελα ζηε κεηαλαζηεπηηθή 

θαηάζηαζε, έλα κεγάιν κέξνο  ησλ κεηαλαζηψλ επηζηξέθεη ζηελ ρψξα θαηαγσγήο, θαη 

κηα νκάδσλ κεηαλαζηψλ παξακέλεη εγθισβηζκέλε ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκφο  ησλ 

Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ζα ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξνο, αλ ηα παηδηά ηνπο δελ βξίζθνληαλ ζε θάπνηεο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Παξαηεξείηαη φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ 

παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ λα εζηηάδνληαη ζην παξφλ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηβίσζε ηνπο θαη έρνπλ πεξηνξίζεη ηηο πξνβνιέο πξνο ην κέιινλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα 

ηα παηδηά ηνπο.  

 

Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε αλαζθάιεηα ζην εξγαζηαθφ  πεξηβάιινλ κεηαθέξεηαη θαη επεξεάδεη 

θαη ηα άιια επίπεδα θνηλσληθήο δσήο. Οη πξνλνηαθέο πνιηηηθέο ζηελ πγεία, ζηελ 

εθπαίδεπζε  θαη ζηελ εξγαζία πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ πξνσζεζεί θαη εληζρπζεί 

θαίλεηαη λα αθπξψλνληαη απφ κηα γεληθφηεξε πνιηηηθή νηθνλνκηθήο δηεπζέηεζεο,  φπνπ 

απαιείθνληαη δεκφζηεο δαπάλεο νη νπνίεο ζηήξηδαλ ηελ πνιηηηθή ησλ θνηλσληθψλ 
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δηθαησκάησλ. Σελ πξνεγνχκελν πεξίνδν, πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απμαλφηαλ ν 

αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ φπσο είπακε ζπκκεηείρε θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε, 

παξαθνινπζνχζε ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα θαη γεληθά είρε ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο εηδηθά γηα ηελ εξκελεία ηεο «ρξήζηκεο γλψζεο» θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο αλψηαηεο ζρνιέο.  

 

Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ κέιινληνο πεξλνχζε θαη  γηα απηνχο κέζα απφ ηελ επηηπρή 

εθπαηδεπηηθή εμέιημε πνπ ζπλδεφηαλ κε ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ είηε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο  είηε ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή θαη ζε άιιεο ρψξεο. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ην αλνηρηφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο ήδε έρεη επηζεκαλζεί, ιεηηνπξγνχζε 

σο δηακεζνιαβεηηθφ επίπεδν πνπ δεκηνπξγνχζε πξνζδνθίεο ζηνπο κεηαλάζηεο, αθφκε 

θαη  λα νξγαλψζνπλ ηελ δσή ηνπο ζε παγθνζκηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο έμσ απφ ηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ή ππνδνρήο. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα δνθηκαζηεί θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη 

νπζηαζηηθά ε ειιεληθή πνιηηεία ζα πξέπεη  λα πάξεη ζέζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη 

ζηνπο κεηαλάζηεο, ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαη επξχηεξα, ηελ αλαζεψξεζε 

ηεο  πνιηηηθήο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ κεηαλαζηεπηηθή νηθνγέλεηα κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηε ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, αδπλαηεί λα ζηεξίμεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαίλεηαη λα 

κελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο κεηαλάζηεο- πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο. 

 

6. σμπέραζμα 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, παξαηεξνχκε φηη ε νηθνλνκηθή νπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ 

έλλνηα ηεο επηιεθηηθήο πηνζέηεζεο νηθνλνκηθψλ κνληέισλ, ζηε δηαρείξηζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο, παξαβιέπεη ηε  ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο σο 

κεραληζκνχ άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ . 
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Φαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εγθισβίδεηαη κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ,  

ζην νπνίν ζπξξηθλψλεηαη θαη ε κνξθή πξνλνηαθήο πνιηηηθήο θαη γεληθφηεξα 

απαιείθνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ελλνηνινγνχζαλ ηελ πξφνδν, ηελ επεκεξία θαη 

ζρεκαηνπνηνχζαλ ην κέιινλ ησλ κεηαλαζηψλ-πνιηηψλ. Σα δηθαηψκαηα  πνπ θαηέθηεζαλ 

κε αγψλεο, σο ελεξγέο νκάδεο πίεζεο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, θαίλεηαη φηη δελ 

κπνξνχλ λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ  πεξηβάιινλ. 

 

Ζ επηθέληξσζε ζην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην θφζηνο ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

γλψζεο δεκηνπξγεί  έλα ζελάξην ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη ηνπο κεηαλάζηεο. Ο βαζκφο 

ηεο απαμίσζεο ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθδειψλεηαη ζηηο αλαπξνζαξκνγέο 

πνπ θάλνπλ νη ίδηνη ζε φια ηα επίπεδα δσήο ηνπο, ηψξα πνπ ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα 

«θαληαζηνχλ» ηε δσή ηνπο επελδχνληαο ζηε γλψζε. 

 

Οη καζεηέο κεηαλάζηεο, σο ππo-πξνιεηαξηνπνίεζε πιεζπζκφο, αθφκε θαη αλ 

παξακέλνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αδηέμνδε εθπαίδεπζε, ηφζν 

σο πξνο ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, φζν θαη πξνο ηελ εμνηθείσζε κε 

ην κνξθσηηθφ αγαζφ. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλνπλ «αφξαηνη»- αλ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επσθειήζεθαλ απφ κηα έζησ, αηειή δηνξζσηηθή εθπαηδεπηηθή 

δηθαηνζχλε, κε ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα ζρεδηάζνπλ 

ηε δσή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο- θαίλεηαη απηή ηε ζηηγκή λα αθπξψλεηαη θαη ν 

γεληθφηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο. 
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