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Εισαγωγή — Πολιτική και 
χρηματοδότηση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να 
ορίσει το πλαίσιο εργασίας για τη δια

πολιτισμική εκπαίδευση, να διευκρινίσει τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης της Ευρω
παϊκής Επιτροπής και να συνοψίσει τα κριτήρια 
επιλογής το>ν αιτήσειον. Η εργασία αυτή αφορά 
τρεις ξεχωριστές ομάδες: τους μετανάστες, τους 
τσιγγάνους και λοιπούς πλανοδίους και τους 
περιοδεύοντες επαγγελματίες. Κάθε ομάδα 
καλύπτεται από ένα διαφορετικό τμήμα της 
δημοσίευσης, στο οποίο παρέχονται επίσης 
λεπτομερείς πληροφορίες για τη σχετική 
νομοθεσία και το πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει στόχο να 
αναπτύξει την κατανόηση μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών διαφορετικής πολιτισμικής και 
εθνικής καταγωγής. Στόχος είναι η ένταξη των 
ατόμων με διαφορετική πολιτισμική και εθνική 
καταγωγή και όχι η αφομοίωση τους σε ένα 
ομοιόμορφο πολιτισμικό πλαίσιο. Στις δρα
στηριότητες περιλαμβάνονται η προώθηση της 
μελέτης διαφόρων πολιτισμών, της δομής 
και της εξέλιξης τους, η ανάπτυξη της ικανό
τητας διαφορετικών ομάδων να επικοινωνούν 

μεταξύ τους και η ανάπτυξη της ικανότητας 
εμβάθυνσης στις πολιτισμικές διαφορές. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, για να οδηγήσει σε πραγματική 
γνώση και όχι απλά και μόνο σε άκριτη 
εξιδανίκευση άλλιον πολιτισμών, απαιτεί 
σημαντική προσπάθεια και έρευνα εκ μέρους 
του ακαδημαϊκού κόσμου. Αναγνιυρίζεται επί
σης ευρέως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδρα
ματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των απο
τελεσμάτων της γνώσης αυτής και στη γενίκευση 
των ορθότερων πρακτικών σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

Παρά το γεγονός ότι η διαπολιτισμική εκπαί
δευση αποτελεί από παλιά ένα κρίσιμο ζήτημα 
στην Ευρώπη, στη δεκαετία του '90 σημειώθη
καν δύο σημαντικές εξελίξεις. 

Το 1991, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανα
γνωρίζοντας τη σημασία του έργου σχετικά με 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας νέας 
γραμμής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση του έργου στον 
τομέα αυτό. Η δεύτερη εξέλιξη ήταν η έναρξη 
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ισχύος, στα τέλη 
του 1993. της Συν
θήκης του Μάασ-
τριχτ η οποία πε
ριέχει σημαντικές 
διατάξεις για την 
εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. 

Η γραμμή του 
προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Β3-
1003: διαπολιτι
σμική εκπαίδευση) 
δίνει τη δυνατό
τητα στην Ευρω
παϊκή Ένωση να 
προιοθήσει την α
νάπτυξη της δια-
πολιτισμικής εκ
παίδευσης μέσο) 
της υποστήριξης 
σχεδίων και της δημιουργίας ενός πλαισίου 
ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ 
των συμμετεχόντων στα κράτη μέλη. 

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου είχε διάφορους στόχους, μεταξύ των ο
ποίων: 

• να δώσει στην εκπαιδευτική πολιτική νέα 
ώθηση ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εισ
ροές μεταναστών, 

• να προλάβει τον κίνδυνο να μην ληφθούν 
υπόψη οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες (όπως οι 
μετανάστες, οι τσιγγάνοι και πλανόδιοι και οι 

περιοδεύοντες ε
παγγελματίες) στη 
νέα εκπαιδευτική 
πολιτική που δια-
τυπιόθηκε ως απο
τέλεσμα της ενι
αίας εσοπερικής 
αγοράς, 
• να ενισχύσει τη 
συμβολή της εκ
παιδευτικής πολι
τικής στην πρόλη
ψη του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας 
στην Ευρώπη. 

Η σημασία της 
εισαγωγής αυτής 
της γραμμής του 
προϋπολογισμού ε
πιβεβαιώνεται στις 
διατάξεις του άρ

θρου 126 της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Οι 
διατάξεις αυτές παρέχουν νομική βάση στη 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και 
φέρνουν στο προσκήνιο ιδέες οι οποίες παλαιό
τερα είχαν ενδεχομένως θεωρηθεί ότι έχουν 
δευτερεύουσα σημασία και ότι αφορούν μόνο 
μειονότητες. Οι ιδέες που ήδη αναπτύχθηκαν 
στα πλαίσια δοκιμαστικών σχεδίων και δικτύων 
που υποστηρίζονται από την Επιτροπή έχουν 
σήμερα κεντρική θέση στην εκπαιδευτική πολι
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο άρθρο 126 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
της Ευριοπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
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εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβά
νονται: 
• η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της 
παιδείας, 
• η προώθηση της κινητικότητας σπουδαστών 
και εκπαιδευτικών, 
• η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαι-
δευτικιόν ιδρυμάτων, 
• ιι ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και 
εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των εκπαι
δευτικοί συστημάτων των κρατών μελών, 
• ti ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ανταλλα
γών νέων, 
• η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της εξ αποστά
σεως εκπαίδευσης. 

Το άρθρο αυτό ορίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊ
κή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες 
και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 

Στο πλαίσιο που δημιουργεί το άρθρο 126 
είναι σαφής η σημασία της γραμμής του προϋ
πολογισμού Β3-1003. Στόχος της είναι η υπο
στήριξη δοκιμαστικιόν σχεδίων και δικτύιον που 

συμβάλλουν στην πρόοδο και τη συνεργασία 
στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή, από κοινού με 
τα κράτη μέλη, εισάγει τη συνεργασία και τις 
ανταλλαγές εμπειρίας μεταξύ σχεδύον και τους 
οίνει τη δυνατότητα να συνδέονται με την 
τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική. Επιπλέον, η 
Επιτροπή έχει ένα κεντρικό διοικητικό ρόλο και 
αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. 

Ένας βασικός μηχανισμός για την επίτευξη 
συνεργασίας και καινοτομίας είναι ti ομάδα ad 
hoc για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην 
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουρ
γείων παιδείας των κρατών μελών. Η ομάδα 
αυτή περιλαμβάνει δύο υποομάδες, εκ των 
οποίων η μία ασχολείται με τα παιδιά των 
διακινούμενων εργαζομένων και η άλλη με τα 
παιδιά των τσιγγάνων και πλανοδίων και των 
περιοδευόντων επαγγελματιών, και ενεργεί ως 
το κεντρικό σημείο συντονισμού και ανταλλα
γής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 
μέλη της ομάδας συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως για να συζητήσουν σχετικά με την 
πρόοδο και την πιθανή επέκταση των σχεδίων, 
τις προτάσεις για το μέλλον, καθώς και σχετικά 
με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
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Τα παιδιά των μεταναστών 

Η μετανάστευση αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
για την Ευρώπη. Περίπου το 7-9 ck του 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι 
υπήκοοι των χωρίον στις οποίες ζουν. ενώ 
περίπου το 50 % των μαθητών έχουν καθημερι
νή επαφή με άτομα που μιλούν άλλες γλώσσες. 
Η μεταβολή των μοντέλων μετανάστευσης κατά 
τη δεκαετία του '80 σημαίνει ότι όλες οι χώρες 
της Ένωσης είναι χώρες εισροής μεταναστών. 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
πολιτική αστάθεια στα σύνορα της Ευρώπης 
σημαίνει ότι τα ποσοστά αυτά θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται στο μέλλον. Η ενιαία εσωτερική 

αγορά θα ενθαρρύνει και θα βασιστεί στη 
οιαμεθοριακή κινητικότητα. Εάν τα κράτη μέλη 
ενδιαφέρονται σοβαρά για την ελευθερία κυκλο
φορίας, θα πρέπει vu εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενοι που διαβαίνουν τα σύνορα τους 
δεν αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τις οικο
γένειες τους και δεν θέτουν σε κίνδυνο τις 
προοπτικές εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

Η αυξανόμενη παρουσία παιδιών μετανα
στών στα σχολεία δημιουργεί μια νέα κατά
σταση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήμα
τα. Αφενός, τα σχολεία θα πρέπει να βοηθήσουν 
την ένταξη των παιδιών αυτών και, αφετέρου. 

Δήλωση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική 
Η αυξανόμενη ανησυχία για το ρατσισμό και τη ξενοφοβία καθώς και η αυξανόμενη αναγνώριση 
του ρόλου της εκπαίδευσης στην καταστολή του προβλήματος αυτού οδήγησαν στη δήλωση σχετικά 
με τη μεταναστευτική πολιτική, στην οποία προέβη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάσκεψη 
κορυφής του Εδιμβούργου τον Δεκέμβριο του 1992. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην τελική του δήλωση, αναφέρει ότι ανησυχεί σοβαρά για την 
αύξηση των κρουσμάτων ξενοφοβίας και εκφράζει εκ νέου τη βούληση του να αντιταχθεί στο 
ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη εισροή 
μεταναστών, επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν δυναμικά και αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταστολή της βίας εις βάρος ξένων μεταναστών, τόσο μέσω της εκπαίδευσης όσο και μέσω της 
νομοθεσίας. 

Και άλλα ευρωπαϊκά όργανα ξεκίνησαν εργασίες σχετικά με τη μετανάστευση. Το 1992, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές και την εκπαίδευση 
των παιδιών των μεταναστών ενώ, το 1993, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις προτάσεις της σχετικά 
με την εκπαίδευση, προβλέπει την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και την εκπαίδευση των παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων. 
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τα ίδια τα παιδιά των 
μετανασπόν είναι σημα
ντικό να διατηρήσουν την 
πολιτισμική τους καταγω
γή και ιδιαιτερότητα. 

Η μη ένταξη θα θέσει σε 
κίνδυνο τις προοπτικές 
εκπαίδευσης και απα
σχόλησης ορισμένων α
τόμων ενώ, σε ευρύτερη 
κλίμακα, θα συμβάλει στις 
κοινωνικές διακρίσεις και στον κοινωνικό απο
κλεισμό, ιδίως στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η 
αύξηση του ρατσισμού, του εθνικισμού και της 
ξενοφοβίας κατά τα τελευταία έτη έδειξε τον 
κίνδυνο που κρύβουν αυτές οι διακρίσεις. 

Η ανάγκη ένταξης 
και η σημασία της εκ
παίδευσης για την ε
πίτευξη της ανα
γνωρίζονται τόσο σε 
εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η πολιτισμική ποικι
λομορφία που χαρα
κτηρίζει τις ευρωπαϊ
κές πόλεις σημαίνει 
ότι η εκπαιδευτική κα
τάσταση των μαθητών 
στο Ρόττερνταμ έχει 
ενδεχομένως μεγαλύ
τερη σχέση με την εκ
παιδευτική κατάσταση 
των μαθητών στο Βε
ρολίνο ή στο Λονδίνο 

• άρθρο 126 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), 

παρά με αυτή των μαθη
τών σε μια αγροτική ολ
λανδική επαρχία. Το γεγο
νός αυτό δημιουργεί ευ
καιρίες ανταλλαγής εμπει
ρίας και πληροφοριών 

| στο εσωτερικό της Ευρω-
| παϊκής Ένωσης. 

S Η νομοθεσία και η 
F ι\)άση της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης για την εκπαί
δευση πυν παιδιών των μεταναστών βασίζονται 
στο πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για 
την εκπαίδευση που όιατυπιόθηκε το 1976 και 
στην οδηγία του 1977 σχετικά με την εκπαίδευση 
τιον παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων. 

Η νομοθεσία και ti 
δράση της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης κορυφώ
νονται στο άρθρο 126 
της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ. 

Πηγές 

• οδηγία 77/486/ΕΟΚ περί της σχολικής φοιτή
σεως των τέκνων των διακινούμενων εργαζο
μένων, 

• ψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί προ
γράμματος δράσεως στον τομέα της εκπαί
δευσης, 

• ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α3-
0399/92 (ψήφισμα Dührkop Dührkop), 

• έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
την εκπαίδευση των παιδιών των διακινούμενων 
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 

• πρόγραμμα Socrates για την εκπαίδευση. 

Το πρώτο πρό
γραμμα δράσης καθο
ρίστηκε στο ψήφισμα 
της 9ης Φεβρουαρίου 
1976 το οποίο αφορά 
την εκπαίδευση γενι
κά. Η πριότη προτε
ραιότητα, μεταξύ τιον 
έξι που διατυπώνο
νται στο ψήφισμα, α
φορά την εκπαίδευση 
των παιδιών των υ
πηκόων άλλων κρα-
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τιόν μελών και δίνει παραδείγματα μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν τόσο σε επίπεδο κρατών 
μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε επίπεδο κρατών μελών, στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστημάτων υπο
δοχής ούτως ιόστε τα παιδιά να μπορούν να 
προσαρμόζονται στο σχολικό σύστημα και στον 
τρόπο ζιυής της χώρας υποδοχής και να δια
τηρούν τη γνώση της μητρικής τους γλώσσας 
και του πολιτισμού τους. Σε επίπεδο Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, προβλέπεται η ανταλλαγή πληρο
φοριών και εμπειριών με τη μορφή δοκιμαστι
κών σχεδίων ούτως ιόστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση και η αξιολόγηση τιον αποτελεσμάτων 
και συμπερασμάτων στον τομέα αυτό. Ως απο
τέλεσμα, κατά το χρονικό διάστημα 1976-1991. 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε 36 δοκιμα
στικά σχέδια. 

Το 1993, εγκρίθηκε ένα δεύτερο πρόγραμμα 
δράσης για την εκπαίδευση (Socrates). Στο 
πρόγραμμα αυτό γίνεται αναφορά στη διαπολι
τισμική εκπαίδευση. 

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ήταν η οδηγία 
της 25ης Ιουλίου 1977 (77/486/ΕΟΚ) σχετικά με 
την εκπαίδευση των παιδιών των διακινού
μενων εργαζομένων. Παρά το γεγονός ότι η 

οδηγία αυτή δεν συνδεόταν, από τεχνικής από
ψεως, με τα προαναφερόμενα δοκιμαστικά σχέ
δια, συνέβαλε στον προσδιορισμό του πλαισίου 
στο οποίο εντάσσονταν τα σχέδια αυτά. 

Η οδηγία του 1977 ορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για την παροχή, εκ μέρους τιον 
κρατών μελών, υποδοχής και εκπαίδευσης στα 
παιδιά εργαζομένων υπηκόων άλλων κρατών 
μελών. Ένα παράρτημα της οδηγίας αναφέρεται 
επίσης και στα παιδιά που προέρχονται από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 
αυτή παρέχει στα παιδιά των μεταναστών το 
δικαίωμα για μια δωρεάν εκπαίδευση η οποία 
να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, με 
σκοπό να καθιερώσει την ισότητα ευκαιριών και 
να επιτρέψει την ένταξη τιον παιδιών αυτών 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στο σχολικό 
σύστημα του κράτους υποδοχής. 

Το άρθρο 2 της οδηγίας του 1977 αναφέρεται 
σε μέτρα για την προιόθηση της διδασκαλίας 
της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας 
υποδοχής, ενώ το άρθρο 3 αφορά τη διδασκαλία 
της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της 
χώρας καταγωγής. Σε αυτούς τους δύο άξονες 
βασίζονται η πολιτική και η νομοθεσία για την 
εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. 
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Δράση και σχέδια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Από την έναρξη ισχύος, το 1981, της οδηγίας 
του 1977 σχετικά με την εκπαίδευση των 

παιδιών τιον διακινούμενιον εργαζομένων, η 
εφαρμογή της στα κράτη μέλη παρουσιάζει 
διαφορές, εν μέρει διότι ορισμένα από αυτά δεν 
αποτέλεσαν χώρες εισροής μεταναστών παρά 
μόνο προσφάτως. Ένας από τους στόχους τιον 
δοκιμαστικών σχεδίων που πραγματοποιήθηκαν 
ως μέρος του προγράμματος δράσης του 1976 
για την εκπαίδευση ήταν να καλύψουν τα κενά 
που υπήρχαν όσον αφορά την παροχή και την 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης για τα παιδιά των 
μεταναστών. Η δημιουργία δικτύων για την 
ανταλλαγή πληροψοριιόν και εμπειρκόν έδωσε 
τη δυνατότητα στις χώρες που γνώριζαν από 
παλιά εισροή μεταναστιυν να μεταφέρουν την 

-ένος πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1990) 

Ηλικία 

Σύνολο 
0-13 

14-24 
25-49 
50-64 
65+ 

Πηγή: Ερευνα 

Συνολικός 
πληθυσμός 

(%) 

100 
17,0 
15,9 
35,0 
17,5 
14,6 

για το εργατικό 

Ξένος 
πληθυσμός (%) 

(υπήκοοι της ΕΕ) 

100 
20,7 
17,3 
43,6 
13,1 
5,3 

Ξένος 
πληθυσμός (%) 

(μη υπήκοοι της ΕΕ) 

100 
25,3 
18,3 
42,8 
10,2 
3,4 

δυναμικό της Eurostat, αποτελέσματα 1990. 

εμπειρία τους στις «νεοφώτιστες» χώρες (και 
να ανταλλάξουν εμπειρίες μεταξύ τους) <ης 
μοντέλα για τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη 
μετανάστευση. 

Το 1990. η Επιτροπή, με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, διέκοψε την παροχή υποστή
ριξης στα εθνικά σχέδια και. αντ' αυτού, 
επικέντρωσε τις προσπάθειες της στην 
προιόθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των αρμό
διων οργανώσεων στα κράτη μέλη. 

Με τη δημιουργία, το 1991, μιας γραμμής του 
προϋπολογισμού για τη διαπολιτισμική εκπαί
δευση, ο στόχος της προώθησης τιον ανταλλα
γών πληροφορούν και εμπειρίας εξακολούθησε 
να υφίσταται. Με την έγκριση της χρηματο
δότησης, η Επιτροπή επιδίωξε να συνδυάσει τη 
δυνατότητα συνέχισης από έτος σε έτος με την 
ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. 

Το 1993, με βάση τη μέχρι τότε εμπειρία της, 
η Επιτροπή επαναπροσδιόρισε την προσέγγιση 
της σε αυτό τον τομέα και δημιούργησε ένα πιο 
συνεκτικό και ελαστικό πλαίσιο υποστήριξης 
και συνεργασίας. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, 
το έργο της Επιτροπής εστιάζεται σε τρεις 
γενικούς θεματικούς άξονες μάλλον παρά σε 
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μια προσέγγιση δικτύων, η 
οποία θεωρήθηκε πολύ πε
ριορισμένη. Οι αλλαγές αυ
τές έγιναν ούτως ιόστε η 
υποστήριξη και η χρηματο
δότηση να βοηθήσουν μια 
μεγαλύτερη ομάδα-στύχο. 

Οι τρεις νέοι 
δράσης είναι: 

ι ι,^ονα: 

• ti προώθηση της διαπολι-
τισμικής εκπαίδευσης στα 
σχολεία και στο σχολικό 
περιβάλλον. 

Ποσοστό (%) πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που κατοικούν σε άλλη χώρα της ΕΕ 
την 1 Ιανουναρίου 1991 
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• η διδασκαλία της γλώσ
σας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. αλλά και 
Η δράση αυτή έχει στόχο κυρίως την ανάπτυξη αναλυτικών 

εκπαιδευτικών μέσων, κα
θώς και την ανάπτυξη τιον 
ανταλλαγών παιδαγωγικού 
υλικού και εμπειρίας μέσω 
συνεργασίας και επισκέψε
ων σε άλλα κράτη μέλη, 

• η διδασκαλία της μητρι
κής γλώσσας και του πολι
τισμού της χώρας καταγω
γής. Σε αυτό τον άξονα 
δράσης περιλαμβάνονται 
διάφορες δραστηριότητες. 
όπως π.χ. πριν/ράμματα κα
τάρτισης εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

ανάπτυξη διδακτικού υλικού και 
σχολικών Ο 

Σχέδια που υποστήριξε η Επιτροπή το 1993 
• Ενα γαλλικό σχέδιο το οποίο συνίσταται στη συγκέντρωση μιας ανθολογίας πορτογαλικών, 
βραζιλιάνικων και αφρικανικών τραγουδιών, με στόχο να μάθουν τα παιδιά σχετικά με αυτούς τους 
πολιτισμούς. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ενός 
βιβλίου για το δάσκαλο. 

• Μια συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας της κύριας γλώσσας στη Γερμανία, στην Ιταλία και στις 
Κάτω Χώρες. Μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων, η οποία αξιολογεί σήμερα τις μεθόδους 
διδασκαλίας, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της σε διεθνή συνέδρια και θα 
αναπτύξει σχετικούς κύκλους μαθημάτων. 

• Ενα σχέδιο που αναλήφθηκε στην Ισπανία αφορά τη διδασκαλία της πορτογαλικής γλώσσας και 
του πορτογαλικού πολιτισμού. Το σχέδιο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τόσο της Πορτογαλίας όσο και της Ισπανίας. Στους στόχους του περιλαμβάνονται η 
ένταξη του υλικού αυτού στο κανονικό σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και η προώθηση μιας 
διαπολιτισμικής προοπτικής μέσω της διδασκαλίας της γεωγραφίας, της ιστορίας και των εθίμων 
της Πορτογαλίας. 
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στόχος είναι η επιτάχυνση και η ενίσχυση της 
δημιουργίας επαφών, ιδίως με εταίρους της 
χώρας καταγωγής. 

Επιπλέον, προβλέπονται συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, μεταξύ τιον οποίων ενέργειες 
ενημέρωσης, έρευνα, συλλογή δεδομένων και 
καινοτόμες πρωτοβουλίες. 

Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να εντάσ
σονται στο πλαίσιο ενός τουλάχιστον από τους 
τρεις άξονες δράσης και να έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις εξής 
κατευθυντήριες γραμμές και στόχους: 
• ένταξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 
πολιτικές και σε όλα τα αναλυτικά προγράμ
ματα μαθημάτιον τιον εκπαιδευτικιόν ιδρυ
μάτων, 
• διαπολιτισμική εκπαίδευση στα πλαίσια τιον 
τοπικών κοινοτήτων με τη δημιουργία επαφών 
και σύνδεσης μεταξύ π.χ. των σχολείων, τιον 
κοινωνικών υπηρεσιών, τιον εργοδοτών και των 
οικογενειών, 

• σύνδεση, τόσο οτο οικογενειακό όσο και στο 
σχολικό πλαίσιο, μεταξύ μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικιόν, 

• μετάβαση από το σχολείο στον επαγγελματικό 
βίο, 

• συνεργασία μεταξύ τιον αρμόδιων φορέων 
και των υπευθύνων συντονισμού τιον σχεδίων 
στα διάφορα κράτη μέλη, 

• δημιουργία δεσμών μεταξύ τιον ιδρυμάτων 
κατάρτισης εκπαιδευτικών και τιον σχολείων, 

• ενεργό ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης της 
ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης. 

• καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενο
φοβίας. 

Οι ενέργειες προτεραιότητας καθώς και οι 
συμπληριοματικές ενέργειες συντονίζονται από 
την ομάδα ad hoc για τα παιδιά των διακινού-
μενιον εργαζομένιον. 
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Τα παιδιά των τσιγγάνων και 
πλανοδίων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσδιόρισε την πο

λιτική της σχετικά με την 
εκπαίδευση τιον παιδιών 
τιον τσιγγάνων και πλα
νοδίων στο ψήφισμα της 
22ας Μαΐου 1989 
(89/C153/2). Στο ψήφισμα 
περιγράφεται η δυσχερής, 
από εκπαιδευτικής από
ψεως, θέση των τσιγ
γάνων καθιός και το 
πλαίσιο στο οποίο απαι
τούνται ενέργειες. Επι
πλέον, το ψήφισμα ανα
γνωρίζει ότι ο πολιτι
σμός και η γλώσσα των 
τσιγγάνων και λοιπών 
πλανοδίων αποτελούν εδώ και περισσότερο από 
500 χρόνια μέρος της πολιτιστικής και γλωσσι
κής κληρονομιάς της Ευρώπης. 

Οι τσιγγάνοι και λοιποί πλανόδιοι υπερβαί
νουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1,5 
εκατομμύριο και, λόγω της ηλικιακής διάρ
θρωσης των κοινοτήτων των τσιγγάνων και 
πλανοδίων, το 50 % και άνω αυτού του αριθμού 
είναι παιδιά. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 6 
εκατομμύρια τσιγγάνοι και λοιποί πλανόδιοι σε 

Αριθμός των τσιγγάνων και λοιπών 
πλανοδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Ελάχιστος 
αριθμός 

10 000 
1 500 

110 000 
160 000 
650 000 
280 000 
22 000 
90 000 

100 
35 000 
40 000 
90 000 

Πηγή: Κέντρο Αθιγγανικών Ερευνών. 

Μέγιστος 
αριθμός 

15 000 
2 000 

130 000 
200 000 
800 000 
340 000 

28 000 
110 000 

150 
40 000 
50 000 

120 000 

άλλα μέρη της Ευριόπης, 
εκ τιον οποίων οι περισ
σότεροι βρίσκονται στην 
Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη. Οι ιρλανδοί 
πλανόδιοι συνιστούν μια 
ξεχωριστή εθνική ομάδα 
αυτοχθόνων και ο αριθ
μός τους φθάνει περίπου 
τις 25 000. Και στην πε
ρίπτωση αυτή, παρα
τηρείται μεγάλη αναλο
γία παιδιών. 

Το ψήφισμα του 1989 
βασιζόταν στο γεγονός 
ότι μόνο το 30-40 % των 
παιδιών των τσιγγάνων 

και λοιπών πλανοδίων που ζουν στην Ευρω
παϊκή Ένωση φοιτούν στο σχολείο τακτικά, ότι 
τα μισά από τα παιδιά αυτά δεν φοιτούν ποτέ 
και ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό φθάνει 
στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στο ψήφισμα του 1989 επισημαίνεται η σημα
σία που έχει η σχολική φοίτηση για τις κοινό
τητες των τσιγγάνων και λοιπών πλανοδίων, 
δεδομένου ότι παρέχει τα μέσα προσαρμογής σε 
ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το ψήφισμα 
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έχει στόχο να προωθήσει μια σειρά μέτρων με 
σκοπό την υπέρβαση τιον εμποδίων πρόσβασης 
στη σχολική φοίτηση. Tu μέτρα αυτά απο
σκοπούν π.χ. στην προιόθηση καινοτόμων 
πρωτοβουλιών και στην ευρεία διάδοση των 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των 
σχετικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το 
ψήφισμα καθορίζει μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο 
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επί
πεδο κρατών μελών, στα μέτρα αυτά περιλαμ
βάνονται η κατάλληλη πρόσληψη και κατάρτιση 
τιον εκπαιδευτικιόν που εργάζονται με παιδιά 
τσιγγάνων και πλανοδίων και η κατάρτιση και 
χρησιμοποίηση εκπαιδευτικιόν τσιγγάνικης 
καταγιογής. 

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η παρέμβαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται σκόπιμη στον 
τομέα αυτό προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
εθνικές πρωτοβουλίες ανταλλαγής πληροφο
ριών και για να προιοθηθούν τα καινοτόμα 
δοκιμαστικά σχέδια. Κατά συνέπεια, η Ευρω
παϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει για: 

• τη διοργάνωση ανταλλαγών απόψεων και 
εμπειρίας στα πλαίσια συναντήσεων τιον δια
φόρων ενδιαφερόμενων φορέιον, ιδίως δε τιον 
αντιπροσώπων τιον τσιγγάνων και τιον εκπαι
δευτικιόν. 

• την τεκμηρίωση, την προιόθηση, το συντονι
σμό και την αξιολόγηση όλων τιον μέτρων που 
λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Δράση και σχέδια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η γραμμή του προϋπολογισμού Β3-1003 για 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση περιλαμβά

νει ένα κονδύλι για την εκπαίδευση τιον παιδιών 
τιον τσιγγάνων και λοιπών πλανοδίων. Η κα
τανομή αυτού της χρηματοδότησης γίνεται με 
βάση τέσσερις άξονες δράσης με στόχο την 
υλοποίηση τιον μέτριον που καθορίζονται στο 
ψήφισμα 89/C153/02. 

Άξονας 1: Διοργάνωση ανταλλαγών απόψεων 
και εμπειριών 

Αυτός με τη σειρά του περιλαμβάνει τρία 
μέρη: συναντήσεις κυβερνητικών εκπροσώπων 
και εμπειρογνωμόνων σε θέματα που αφορούν 
τους τσιγγάνους και λοιπούς πλανοδίους συ
ναντήσεις εκπαιδευτικών και νεαρών τσιγ-
γάνων/πλανοδίιον, καθώς και ανταλλαγή επι
σκέψεων μεταξύ ειδικών προώθηση της ανταλ
λαγής εμπειριών και παιδαγωγικού υλικού. 

Αξονας 2: Ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων 

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει σε τέσσερα 
μέρη, το πρώτο από τα οποία, η δημιουργία 
δικτύων δοκιμαστικών σχεδίων, αποτελεί τη 
σημαντικότερη προτεραιότητα των ενεργειών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Ο 
στόχος της στρατηγικής σ' αυτό τον τομέα είναι 
η ανάπτυξη δικτύιον σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με βάση τις υπάρχουσες περιφερειακές 
και εθνικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο τιον 
δικτύιον επιτυγχάνονται συντονισμός, ανταλλα
γές εμπειρίας, ανάπτυξη ενός συνόλου βασικών 
γνώσεων γύρω από επιλεγμένα θέματα εργα
σίας, αξιολόγηση και δημοσίευση των αποτελεσ
μάτων και πορισμάτων. Η δημιουργία δικτύιον 
επιδίδει επίσης μια ευρωπαϊκή διάσταση στις 
ενέργειες και την έρευνα, επιτρέποντας την 
εστίαση του έργου σε ζητήματα προτεραιότητας. 

Τα πέντε θεματικά δίκτυα που παρέχουν το 
πλαίσιο για καινοτόμα σχέδια αφορούν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μετάβαση από το 
σχολείο στον ενεργό βίο, την εξ αποστάσεως 
μάθηση, το παιδαγωγικό υλικό και το εκπαιδευ
τικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο για 
τον προσανατολισμό και την ψυχοπαιδαγωγική 
βοήθεια των μαθητών και των οικογενειών τους. 

Τα υπόλοιπα τρία μέρη του δεύτερου άξονα 
δράσης είναι τα εξής: 

• δημιουργία ομάδων εργασίας σχετικά με ζητή
ματα όπως π.χ. η γλώσσα και η ιστορία των 
τσιγγάνων, 

• η δημιουργία σχολικού παιδαγωγικού υλικού 
(για παράδειγμα, μετάφραση, δημοσίευση και 
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διάθεση κειμένων και ενημερωτικών φυλλα-
δίιον) και άλλων μέσων, 

• συμπληρωματικές ενέργειες για την υποστή
ριξη ορισμένων πρωτοβουλιών, π.χ. συνέδρια 
και δημοσιεύσεις. 

Αξονας 3: Ενημέρωση και δίκτυο τεκμηρίωσης 

Ο άξονας αυτός αποτελείται από δύο μέρη: 
δημοσίευση ενός ενημερωτικού δελτίου με τίτλο 
«Interface» και ένα δίκτυο τεκμηρίωσης. 

Αξονας 4: Προετοιμασία και εφαρμογή ενερ
γειών παρακολούθησης, συντονισμού, αξιο
λόγησης και διάδοσης 

Τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες που συγχρη
ματοδοτούνται στα πλαίσια της εν λόγιο γραμ
μής του προϋπολογισμού πρέπει να εμπίπτουν 
σε αυτούς τους άξονες και. προκειμένου να 
λάβουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Ένιοση, πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετέχο
ντες από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη. Σε μια 

Ένα σχέδιο για τα παιδιά των πλανοδίων στην Ιρλανδία 
Ενα σχέδιο στην Ιρ
λανδία αφορούσε τη 
δημιουργία ενός πα
κέτου εικονογραφη
μένου υλικού για εκ
παιδευτικούς που 
δουλεύουν με παιδιά 
πλανοδίων, δεδομέ
νου ότι ήταν σαφής 
η έλλειψη δημοσιευ
μένου υλικού που να 
παρουσιάζει τον 
τρόπο ζωής των 
πλανοδίων με θετι
κό τρόπο. 

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει ξεχωριστά φύλ
λα, από τα οποία μπορούν να βγουν φωτοαντί
γραφα. Στο πακέτο, το οποίο μπορεί εύκολα να 
προσαρμοστεί ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί και 
σε άλλες χώρες, περιλαμβάνονται θέματα για 
γραπτή εργασία, συζήτηση ή ζωγραφική, όπως 
π.χ. χάρτες και ταξίδια και σχέδια ζώων (κυρίως 

αλόγων), και δρα
στηριότητες, όπως 
π.χ. οδηγός φορ
τηγού ή μικροπωλη
τής σε λαϊκή αγορά, 
τα οποία έχουν με
γαλύτερη σχέση με 
την εμπειρία των 
παιδιών που ανήκουν 
σε οικογένειες νο
μάδων απ' ό,τι τα 
θέματα που καλύ
πτονται στα περισ
σότερα σχολεία. 

Το πακέτο περι
λαμβάνει επίσης σημειώσεις και οδηγίες για τους 
δασκάλους (αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμβουλή 
προς τους δασκάλους να αποφεύγουν τη συνώ
νυμη χρήση των λέξεων «σπίτι» και «σπιτικό»). 
Επιπλέον, περιλαμβάνεται μια βιβλιογραφία για 
τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την 
εκπαίδευση των τσιγγάνων και πλανοδίων. 
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συνεδρίαση της ομάδας ad hoc για την εκπαί
δευση τιον τσιγγάνων και πλανοδίων, η Επιτρο
πή επισήμανε επίσης τρία σημεία τα οποία 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι αντιπρόσωποι 
κατά την επιλογή τιον αιτήσεων: 
• τα σχέδια πρέπει να αντιστοιχούν, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, στο σχολικό έτος, 

• τα σχέδια πρέπει να συμβάλλουν στην ανταλ
λαγή εμπειρίας, πληροφοριών και υλικού σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ιόστε να εξασφα
λίζεται η αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων, 

• τα σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού στα κράτη 
μέλη. 

Στα σχέδια που υποστήριξε η Επιτροπή το 1993 
περιλαμβάνονταν τα εξής: 

• θερινό σχολείο τσιγγάνικης γλώσσας για νεα
ρούς τσιγγάνους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
έξι ενότητες μαθημάτων: γλώσσες, πολιτισμός, 
μετάφραση, δικαιώματα, δημοσιογραφία και 
τέχνη. Το σχέδιο είχε στόχο την ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης τιον συμμετεχόντων, τη βελτίιοση 
των γνώσειόν τους σχετικά με τον πολιτισμό 

και την ιστορία τους. τη δημιουργία και ενί
σχυση τιον διεθνών όεσμιόν και την ενημέριοση 
του κοινού-

• φ ιλμ και βιντεοταινίες, γερμανικής παραγω
γής, σχετικά με τις οικογένειες τιον τσιγγάνων. 
Η σύλληψη και η δημιουργία τιον ταινιών αυτών 
έγινε από παιδιά τσιγγάνων και μη. Οι ταινίες 
συνοδεύονται από κείμενα και το υλικό αυτό 
μπορεί να προσαρμοστεί ούτιος ιόστε να χρησι
μοποιηθεί και σε άλλα κράτη μέλη. Ένα ξε
χωριστό σχέδιο αποτέλεσε μια ταινία-ντοκιμα-
ντέρ στην οποία εκτυλίσσεται η ιστορία μιας 
νεαρής τσιγγάνας και τιον παιδιών της που 
αναζητούν άσυλο στη Γερμανία, αλλά στέλνο
νται πίσω στη Ρουμανία επτά μήνες αργότερα· 

• ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην 
Ιρλανδία και το οποίο είχε ως αντικείμενο τις 
διάφορες πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαί
δευσης και την εφαρμογή τους στο ιρλανδικό 
πλαίσιο. Ένα άλλο σχέδιο συνίσταται στην 
προετοιμασία και διοργάνιοση ενός σημαντικού 
συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στη Σεβίλλη 
τον Μάιο του 1994 με θέμα την εκπαίδευση των 
τσιγγάνων και των λοιπιόν πλανοδίων στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
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Τα παιδιά των οποίων 
οι γονείς είναι περιοδεύοντες 
επαγγελματίες 

Το πιο σημαντικό ορόσημο 
για την εκπαίδευση τιον παι

διών των οποίιον οι γονείς είναι 
περιοδεύοντες επαγγελματίες εί
ναι το ψήφισμα της 22ας Μαΐου 
1989 (89/C153/1) σχετικά, με τη 
σχολική φοίτηση τιον παιδιών 
αυτών, το οποίο εγκρίθηκε ταυ
τόχρονα με το ψήφισμα για τη 
σχολική φοίτηση τιον παιδιών 
τιον τσιγγάνων και πλανοδίων. 
Το ψήφισμα αφορά τα άτομα 
που απασχολούνται σε ποταμό
πλοια, τσίρκα και εμποροπανη
γύρεις και περιέχει παρόμοιε 
αυτές του ψηφίσματος που αφορά τους τσιγγά
νους και τους πλανοδίους. 

ες διατάζεις με 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παι
διά τιον περιοδευόντων επαγγελματιών οφεί
λονται κυρίιος στον νομαδικό τρόπο ζωής τους 
και στο γεγονός ότι αυτός ο τρόπος ζωής 
καθιστά πολύ δύσκολη τη συνεχή σχολική 
φοίτηση. Ο στόχος του ψηφίσματος του 1989 
είναι η προιόθηση μιας εκπαίδευσης προσαρ
μοσμένης στις ειδικές ανάγκες τιον παιδιών 
αυτών. 

Όπως και το ψήφισμα για τα 
παιδιά των τσιγγάνων, το ψήφι
σμα σχετικά με τη σχολική 
φοίτηση τιον παιδιών των ο
ποίιον οι γονείς είναι περιο
δεύοντες επαγγελματίες καθορί
ζει το πλαίσιο στο οποίο απαι-

5 τείται ανάληψη δράσης. 

! Οι περιοδεύοντες επάγγελμα-
Ζ ν - i t i 

1 τίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση α
ϊ νέρχονται επί του παρόντος σε 
Ε 200 ÜÜÜ άτομα περίπου, ενώ οι 

τρεις προαναφερόμενες κατηγο
ρίες επαγγελματιών παρουσιάζουν διαφορετική 
συγκέντρωση στις διάφορες χώρες της Ευ
ρώπης. Η κατάσταση τους είναι αρκετά ανη
συχητική, ιδίως όσον αφορά τη σχολική 
φοίτηση. Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός των 
παιδιών αυτών δεν φοιτούν στο σχολείο σε 
τακτική βάση, μερικά δε καθόλου, ενώ μόνο ένα 
πολύ μικρό ποσοστό παιδιών φθάνει ή υπερ
βαίνει το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης. Επιπλέον, το επίπεδο τιον γνώσεων που 
αποκτούν τελικά τα παιδιά αυτά δεν ανταπο
κρίνεται στη θεωρητική διάρκεια της σχολικής 
τους φοίτησης. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι ti σχολική εκπαί
δευση αποτελεί βασικό παράγοντα για το πολι
τιστικό, κοινωνικό και οικονομικό μέλλον των 
περιοδευόντων επαγγελματιών, το ψήφισμα 
προτείνει μια σειρά μέτρων που πρέπει να 
ληφθούν σε επίπεδο κρατών μελιόν και σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την 
εξάλειψη τιον εμποδίων πρόσβασης στη σχολική 
φοίτηση. Οι στόχοι τιον μέτρων αυτών είναι: 
• η προιόθηση καινοτόμων πριοτοβουλιών, 
• η πρόταση και υποστήριξη θετικών και προ-
σαρμοσμένων στις περιστάσεις ενεργειών. 
• η προσπάθεια αμοιβαίας συναρμογής τιον 
επιτευγμάτιον. 

• ti ευρεία διάδοση τιον επακόλουθων αποτε
λεσμάτων και συμπερασμάτων. 

Στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο 
κρατών μελιόν περιλαμβάνονται ti βελτίωση της 
ενημέρωσης τιον οικογενειών χωρίς μόνιμο 
τόπο διαμονής σχετικά με τα σχολικά συστήμα
τα, t) βελτίιοση της πρόσβασης στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω π.χ. της 
προιόθησης κινητών εκπαιδευτικιόν μονάδων, 
και ti προιόθηση της δημιουργίας σχολείων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά του 
προσωπικού των τσίρκων και τους εφήβους που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία καλ
λιτέχνη του τσίρκου. 
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Δράση και σχέδια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Στα μέτρα τα οποία, 

σύμφωνα με το ψήφισμα 
του 1989, πρέπει να ληφθούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο περι
λαμβάνονται η πραγματο
ποίηση δοκιμαστικών σχε
δίων που έχουν ιος στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειρίας και η προσπάθεια 
εναρμόνισης τιον μέτρων αυ
τών με τα άλλα μέτρα που 
έχουν προγραμματισθεί στον 
τομέα της εκπαίδευσης, με τα 
μέτρα που αφορούν την εκ-

Ενα σχέδιο για παιδιά 
Ένα σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή από κοινού 
από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο 
βοήθησε τα μικρά παιδιά των μαουνιέρηδων 
να μετατρέψουν την προφορική γνώση της 
γλώσσας σε γραπτή έκφραση, κάτι που συχνά 
αμελείται στις οικογένειες των μαουνιέρηδων. 

Το σχέδιο περιελάμβανε την παραγωγή βι
βλίων και κασετών με σκοπό να βοηθήσει την 
ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης των παιδιών 
των μαουνιέρηδων. Το σχέδιο είχε επίσης στόχο 
να ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά περιοδευόντων 
επαγγελματιών να μάθουν να διαβάζουν και 
περιελάμβανε υλικό για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας αυτής. 

παίδευση άλλων μετακινού
μενοι πληθυσμιόν όπιος π.χ. 
οι τσιγγάνοι και πλανόδιοι 
καθιός και με άλλες ευρωπαϊ
κές ενέργειες όπιος π.χ. αυτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Ταμείου. 

Η εισαγωγή, το 1991. της 
γραμμής του προϋπολογι
σμού Β3-1003 σχετικά με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση 
έδωσε τη δυνατότητα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

Ένα σχέδιο για γονείς 
Ενα σχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούσε τη 
δημιουργία ενός παιδαγωγικού πακέτου βιντεο
ταινιών το οποίο συνοδευόταν από σχετικό 
έντυπο υλικό για τους επαγγελματίες που απα
σχολούνται σε εμποροπανηγύρεις και τσίρκα και 
είναι γονείς παιδιών επιπέδου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το πακέτο αυτό έχει στόχο να 
βελτιώσει την κατανόηση και την επικοινωνία 
μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών και, 
κατά συνέπεια, να βελτιώσει το επίπεδο της 
εκπαίδευσης. Το πακέτο βοηθά επίσης τους 
γονείς να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις 
διάφορες δυνατότητες εκπαίδευσης που υπάρ
χουν για τα παιδιά τους όπως π.χ. η εξ αποστά
σεως μάθηση και τα οικοτροφεία που δέχονται 
παιδιά κατά τη χειμερινή παύση. 
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μετατρέψει τους στόχους του ψηφίσματος του 
1989 σε συγκεκριμένη δράση. Παρά το γεγονός 
ότι, από τη χρηματοδότηση αυτή. οι περιοδεύο
ντες επαγγελματίες λαμβάνουν μικρότερο μέρος 
από τους τσιγγάνους και τους διακινούμενους 
εργαζομένους, οι διαθέσιμοι πύροι χρησιμο
ποιούνται για την υποστήριξη πολλών επιτυχών 
δοκιμαστικιόν σχεδίων και ανταλλαγών πληρο
φοριών στον τομέα αυτό. 

Ένας βασικός μηχανισμός για την ανάπτυξη 
της παροχής σχολικής φοίτησης για τα παιδιά 
των οποίιον οι γονείς είναι περιοδεύοντες 
επαγγελματίες είναι η Efecot (ευρωπαϊκή ομο
σπονδία για την εκπαίδευση των παιδιών τιον 
περιοδευόντιον επαγγελματιών) η οποία 
δημιουργήθηκε το 1988. 

Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο μεταξύ της Επιτροπής, τιον οργανώσεων 
εκπροσώπησης τιον εργαζομένων σε τσίρκα, 
εμποροπανηγύρεις και ποταμόπλοια, και τιον 
κρατών μελιόν. Η ομοσπονδία συνεργάζεται με 
την ομάδα ad hoc για τη διαπολιτισμική εκπαί
δευση και τα κράτη μέλη στην προετοιμασία και 
την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τα παίδια τιον 
περιοδευόντων επαγγελματιών. 

Οι δραστηριότητες που έχουν πραγματοποι
ηθεί από το 1989 επισύρουν την προσοχή στην 
ύπαρξη ομάδων περιοδευόντιον επαγγελματιών 
που δεν καλύπτονται από το ψήφισμα όπιος 
είναι π.χ. οι εποχιακοί εργαζόμενοι και οι 
πλανόδιοι μικροπωλητές σε λαϊκές αγορές. Η 
Επιτροπή, ως εκ τούτου, υποστήριξε όοκιμα-

Άλλα σχέδια που υποστήριξε η Επιτροπή το 1993 
Στα άλλα σχέδια για τα παιδιά των περιοδευόντων επαγγελματιών που υποστήριξε η Επιτροπή 
περιλαμβάνονται: 
• Η παραγωγή και διάθεση ενός ευρωπαϊκού περιοδικού σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση 
των καλλιτεχνών του τσίρκου. Το δελτίο αυτό δημοσιεύεται από την ομοσπονδία σχολών τσίρκου 
(FEDEC) και προβλέπεται ότι θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, εποχή κατά την οποία οι σπουδαστές 
αρχίζουν να σκέφτονται το μέλλον τους. Το δελτίο αυτό θα διανεμηθεί σε τσίρκα και σχολές 
τσίρκου στα κράτη μέλη. Το σχέδιο θα οδηγήσει επίσης στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τσίρκου. 
• Ενέργειες υποστήριξης των παιδιών που μένουν σε οικοτροφεία. Το σχέδιο χωρίζεται σε διάφορα 
στάδια: π.χ. συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και την ποιότητα των 
οικοτροφείων στα κράτη μέλη, ανάλυση των σχετικών προβλημάτων και εμποδίων και προετοιμασία 
προτάσεων και ενεργειών για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 
• Η ανάπτυξη μιας συλλογής τεχνικής και εκπαιδευτικής ορολογίας σε διάφορες γλώσσες. Η 
συλλογή αυτή ερμηνεύει τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο χώρο των ποταμόπλοιων, 
των τσίρκων και εμποροπανηγύρεων και θα βοηθήσει τα προγράμματα ανταλλαγής και τις 
συζητήσεις σχετικά μα τη σχολική φοίτηση των παιδιών των περιοδευόντων επαγγελματιών. 
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στικά σχέδια που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 
τα παιδιά εποχιακιόν εργαζομένων στην Ισπα
νία, την Πορτογαλία και την Ιταλία και τα 
παιδιά ψαράδων της Νότιας Γαλλίας. 

Έπειτα από ένα συνέδριο που διοργάνωσε ti 
Efecot στις αρχές του 1993. δημιουργήθηκε η βάση 
για μελλοντικές εργασίες σχετικά με τους περιο
δεύοντες επαγγελματίες. Σήμερα πέντε είναι τα 
ζητήματα που θεωρούνται ως πλέον σημαντικά: 

• η βελτίωση των δικτύιον για τους φορείς που 
είναι αρμόδιοι, σε διάφορα επίπεδα, για τη 
διαχείριση σ' αυτό τον τομέα. 

• η περαιτέριο διερεύνηση της εξ αποστάσειος 
μάθησης, 

• η ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών συ
στημάτων παρακολούθησης για τα παιδιά τιον 
περιοδευόντιον επαγγελματιών, 

• η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κα
τάρτισης για ενηλίκους, 

• η υποστήριξη και η κατάρτιση τιον εκπαιδευ
τικιόν και η περαιτέριο υποστήριξη των γονέων. 
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Κριτήρια επιλογής και 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Για να είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, τα σχέδια πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν ε
ταίρους από τρία του
λάχιστον κράτη μέλη της 
Ευριοπαϊκής Ένωσης και 
να προβλέπεται να εφαρ
μοστούν εντός της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Σε πε-
ρίπτιοση εθνικού ή. διμερούς σχεδίου, τα μέλη 
της ομάδας ad hoc για τη διαπολιτισμική εκπαί
δευση θα προτείνουν ενδεχομένως και άλλους 
εταίρους σε άλλες χοόρες ούτως ώστε να επε
κταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου. 

Τα σχέδια πρέπει να εμπίπτουν στους 
στόχους και τις προτεραιότητες που προσδιο
ρίστηκαν στις προηγούμενες σελίδες. Για παρά
δειγμα, ένα σχέδιο σχετικά με την εκπαίδευση 
των παιδιών των μεταναστών πρέπει να εμπί
πτει σε τουλάχιστον μία από τις ενέργειες 
προτεραιότητας που αναφέρονται στις σελίδες 
10-12 και θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γε
νικά. Τα σχέδια που αφορούν τα παιδιά των 
τσιγγάνων και πλανοδίων πρέπει να εμπίπτουν 
σε έναν από τους τέσσερις άξονες δράσης που 

αναφέρονται στις σελίδες 
15 έιος 17 ενιό τα σχέδια 
που αφορούν τα παιδιά 
των περιοδευόντιον επαγ
γελματιών πρέπει να λαμ
βάνουν υπόψη τις προτε
ραιότητες που αναφέρο
νται στις σελίδες 18 και 19. 
Επιπλέον, τα σχέδια αυτά 
πρέπει να εντάσσονται 
και να τηρούν τους γενι

κούς άτυχους του προγράμματος δράσης του 
1993 σχετικά με την εκπαίδευση (πρόγραμμα 
Socrates), καθώς και το άρθρο 126 της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. 

Οι δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια, ανάπτυξη 
παιδαγωγικού υλικού, δοκιμαστικά σχέδια, 
ανταλλαγές εμπειρίας, προγράμματα για την 
κατάρτιση και ερευνητικές μελέτες. 

Οι υπεύθυνοι συντονισμού τατν σχεδίων πρέ
πει να λάβουν υπόψη τη σημασία της διάδοσης 
και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα 
αποτελέσματα κάθε αναληφθέντος έργου και να 
είναι διατεθειμένοι να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα σχέδια και τις δραστηριότητες 
τους. 
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Τρόπος υποβολής των αιτήσεων 

Η διαδικασία υποβολής τιον αιτήσεων για τα 
σχέδια είναι αποκεντρωμένη και οι πρώτες 
επαφές θα πρέπει να γίνουν με τον αντιπρόσω-
πο του κράτους μέλους του ενδιαφερομένου 
που συμμετέχει στην ομάδα ad hoc για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση (βλέπε κατάλογο 
στη σελίδα 25). Η επιλογή τιον σχεδίων ανήκει 
στην αρμοδιότητα τιον κρατών μελιόν και οι 
προτάσεις διαβιβάζονται στη συνέχεια στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινιονήσουν 
με τον αντιπρόσωπο της χιόρας τους στην 
ομάδα ad hoc για το έντυπο της αίτησης και για 

περαιτέριο πληροφορίες σχετικά με τις διαδικα
σίες, τις προθεσμίες, τις τρέχουσες προτεραιό
τητες κ.ο.κ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμ
πληρώσουν κάθε τμήμα του εντύπου της 
αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και 
τις ενέργειες προτεραιότητας που αναφέρονται 
παραπάνω και στις προηγούμενες σελίδες. Θα 
πρέπει επίσης να παράσχουν λεπτομερή περι
γραφή του προτεινόμενου σχεδίου και να δώ
σουν ιδιαίτερη προσοχή στο τμήμα «Προϋπο
λογισμός» της αίτησης. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο 
μέλος της ομάδας ad hoc, το οποίο θα τις 
υποβάλει με τη σειρά του στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, εφόσον αυτές κριθούν κατάλληλες. 

hr 
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