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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών που
προέρχονται από οικογένειεσ μεταναστών
(2009/C 301/07)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την εκπαί
δευση των παιδιών των διακινουμένων εργαζομένων από τις χώρες
της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να παρέ
χουν στα παιδιά αυτά δωρεάν παιδεία, καθώς και τη διδασκαλία της
επίσημης γλώσσας ή μιας από τις επίσημες γλώσσες του κράτους
υποδοχής, καθώς και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την
προώθηση, σε συνεργασία με τα κράτη καταγωγής, της διδασκαλίας
της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας καταγωγής (1),
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών για την καθιέρωση κοινών βασικών
αρχών όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για την ένταξη των μεταναστών (2), ένα από τα οποία είναι
ότι οι προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημα
σίας για την προετοιμασία των μεταναστών, και ιδίως των απογόνων
τους, ώστε η συμμετοχή τους στην κοινωνία να είναι πιο επιτυχής
και πιο ενεργή,
την απόφαση αριθ. 1720/2006 EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση
προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, που
περιλαμβάνει τη στήριξη των σχεδίων που σχετίζονται με τη διαπο
λιτισμική εκπαίδευση και την ένταξη των μεταναστών-μαθητών,
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του
Συμβουλίου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη δικαιότητα
στην εκπαίδευση και κατάρτιση (3), με τα οποία ζητείται από τα
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν δίκαια συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης που να στοχεύουν στην παροχή ευκαιριών, πρόσβασης,
μεταχείρισης και αποτελεσμάτων που να είναι ανεξάρτητα από την
κοινωνικο-οικονομική προέλευση και άλλους παράγοντες που μπο
ρεί να οδηγήσουν σε εκπαιδευτικό μειονέκτημα,
(1) ΕΕ L 199 της 6.8.1977, σ. 32.
(2) Έγγρ. 16238/1/04 REV 1.
(3) ΕΕ C 298 της 8.12.2006, σ. 3.

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της
δια βίου μάθησης, που επισημαίνει τη σημασία των κοινωνικών
ικανοτήτων και της ικανότητας άσκησης της ιδιότητας του πολίτη
καθώς και της πολιτιστικής συνειδητοποίησης, και συνιστά να υπάρ
χει κατάλληλη πρόβλεψη για όσους, λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτη
μάτων, χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν
το εκπαιδευτικό τους κεφάλαιο (4),
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 13ης και της
14ης Μαρτίου 2008, με τα οποία παρακινούνται τα κράτη μέλη να
αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για τη βελτίωση των επιπέδων από
κτησης δεξιοτήτων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών (5),
το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με το
οποίο καλούνται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φιλόδοξες πολιτικές
για την προαγωγή της αρμονικής ένταξης στις χώρες τους των
μεταναστών, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση
της εκμάθησης της γλώσσας (6)
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με τις πολιτικές ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7), που περιλαμβάνουν έκκληση για την
ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέτρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες
των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και τα
οποία αποσκοπούν στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας,
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προετοι
μασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής
συνεργασίας στο σχολικό τομέα (8), με τα οποία καλούνται τα
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητα
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υπηρεσίες, ιδίως σε παιδιά και νέους
που μπορεί να μειονεκτούν λόγω προσωπικών, κοινωνικών, πολιτι
στικών και/ ή οικονομικών περιστάσεων,
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
7652/08, σελίδα 10, παράγραφος 15.
Έγγρ. 13440/08.
Έγγρ. 15251/08.
ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 20.
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ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για

την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μετανά
στευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευ
τικά συστήματα της ΕΕ», και για τη σχετική με αυτή έκθεση όσον
αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία διεξήχθη κατά το δεύ
τερο εξάμηνο του 2008 (1),
και ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι
για το σκοπό των παρόντων συμπερασμάτων πρωταρχικό επίκεντρο
των οποίων είναι τα σχολεία ο όρος «που προέρχονται από οικογέ
νειες μεταναστών» θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα για να περιγράψει
τα παιδιά όλων των ατόμων που διαμένουν σε χώρα της ΕΕ στην
οποία δεν έχουν γεννηθεί, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι
υπήκοοι τρίτης χώρας, πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή
στη συνέχεια έχουν γίνει υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

1) Η μετανάστευση προσέφερε επί γενεές σημαντική συμβολή στην
ευρωπαϊκή κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, και θα εξακολουθή
σει να το πράττει και εις το μέλλον. Στο σημερινό πλαίσιο
αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και δημογραφικής αλλαγής, η
επιτυχής ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία παραμένει
προϋπόθεση για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
και για κοινωνική σταθερότητα και συνοχή.
2) Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι βασικός όχι μόνον προκειμένου
να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις δυνατότητές τους
να ενταχθούν πλήρως και να καταστούν επιτυχείς πολίτες, αλλά
και προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινωνία η οποία να
είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και να σέβεται την ποικιλο
μορφία. Ωστόσο, πολλοί από τα παιδιά αυτά εξακολουθούν να
υπολείπονται όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, και
ζητήματα σχετικά με ρατσιστικές και εθνοτικές διακρίσεις και
κοινωνικό αποκλεισμό συναντώνται σε όλα τα μέρη της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η παρουσία σε πολλά κράτη μέλη
σημαντικών αριθμών μαθητών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών, θέτει ορισμένες προκλήσεις αλλά και παρέχει πολύ
τιμες ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.
3) Η ένταξη των μεταναστών αποτελεί συλλογικό εγχείρημα που
απαιτεί προσπάθειες από μέρους των ιδίων των μεταναστών, και
στο οποίο ενέχονται πολλοί διαφορετικοί τομείς της κοινωνίας
πέραν του τομέα της εκπαίδευσης. Η διατομεακή συνεργασία
στον τομέα της πολιτικής, μεταξύ άλλων, μεταξύ των αρμοδίων
κρατικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών αρχών, κοινωνικών υπηρε
σιών, υγειονομικών υπηρεσιών, στεγαστικών αρχών και υπηρε
σιών ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και ο διάλογος με την
κοινωνία των πολιτών, είναι ουσιαστικοί παράγοντες προκειμέ
νου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο επίπεδο στήριξης προς τα
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και τις
οικογένειές τους.
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μελέτες όπως το PISA (2), ότι οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των
περισσότερων μαθητών-μεταναστών τείνουν να είναι σημαντικά
χαμηλότερες από εκείνες των συμμαθητών τους. Αυτό οδηγεί
στο να εγκαταλείπουν οι μαθητές αυτοί πολύ συχνότερα το
σχολείο πρόωρα, να έχουν χαμηλότερα επίπεδα προσόντων και
να είναι μικρότεροι οι αριθμοί τους στην τριτοβάθμια εκπαί
δευση. Η παροχή στα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών μεγαλύτερων ευκαιριών εκπαιδευτικής επιτυχίας
μπορεί να μειώσει την περιθωριοποίηση, αποκλεισμού και απο
ξένωσης.
5) Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση εκείνων για τους
οποίους οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ σπιτιού
και σχολείου συνδυάζονται με κακές κοινωνικο-οικονομικές
περιστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δυσκολίες που συνδέο
νται με χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ενδέχεται να
συνδυάζονται με παράγοντες όπως οι γλωσσικοί φραγμοί, οι
χαμηλές προσδοκίες, η ανεπαρκής οικογενειακή πλαισίωση και
κοινωνική υποστήριξη και η έλλειψη κατάλληλων προτύπων.
6) Τα μειονεκτήματα αυτά -με παράλληλη έλλειψη διαπερατότητας
μεταξύ σχολικών συστημάτων και ποιοτικές διαφορές μεταξύ
σχολείων- μπορεί να οδηγήσουν σε μια κατάσταση, όπου μεγά
λοι αριθμοί παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μετανα
στών συσσωρεύονται σε σχολεία με ελλιπείς επιδόσεις. Αυτού
του είδους οι τάσεις συνιστούν σοβαρές προκλήσεις για τα
σχολικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσχεραίνοντας
ακόμα περισσότερο την επίτευξη αφενός επιδόσεων υψηλού επι
πέδου από όλους και αφετέρου κοινωνικής συνοχής υψηλού
βαθμού.
7) Μολονότι η ευθύνη του καθορισμού των εκπαιδευτικών πολιτι
κών εναπόκειται πάντα σαφώς και απαρεγκλίτως στο κάθε κρά
τος μέλος, τα ζητήματα που θίγονται και οι προκλήσεις που
επισημαίνονται στα παρόντα συμπεράσματα είναι όλο και περισ
σότερο θέματα που αφορούν όλους. Ως εκ τούτου, υπάρχουν
σαφείς δυνατότητες για περαιτέρω στήριξη, έρευνα και συνερ
γασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας τα σχετικά κοινοτικά
προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για τη δια βίου μάθηση και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, και χρησιμοποιώντας μέσα όπως
η ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και την προώθηση αμοιβαίας μάθησης όσον αφορά
πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του
εκπαιδευτικού μειονεκτήματος των παιδιών που προέρχονται
από οικογένειες μεταναστών.
ΚΡΙΝΕΙ ότι

4) Μολονότι πολλά παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μετα
ναστών επιτυγχάνουν στην εκπαίδευσή τους, και μάλιστα μερικά
περιλαμβάνονται σε όσους έχουν τις μεγαλύτερες επιτεύξεις,
υπάρχουν σαφείς και σταθερές ενδείξεις, που προκύπτουν αφε
νός από τους εθνικούς δείκτες και αφετέρου από τις διεθνείς

1) Είναι σημαντική η συμβολή που καλείται να προσφέρει η εκπαί
δευση για την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών στις ευρω
παϊκές κοινωνίες. Ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση
και τη βασική σχολική εκπαίδευση, αλλά συνεχίζοντας σε όλα
τα επίπεδα διά βίου μάθησης, απαιτούνται στοχοθετημένα μέτρα
και μεγαλύτερη ευελιξία για να καλυφθούν οι ανάγκες των
σπουδαστών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών,
οιασδήποτε ηλικίας, και για να τους παρασχεθούν η στήριξη
και οι ευκαιρίες που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί και
επιτυχημένοι πολίτες, και να μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως
το δυναμικό τους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να θεσπίζονται κατά
τρόπο συντονισμένο με τις πολιτικές σε άλλους τομείς που
έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και των οικογε
νειών τους.

(1) Έγγρ. 11631/09 + ADD 1, και έγγρ. 12594/09 αντιστοίχως.

(2) Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ.
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2) Τα εκπαιδευτικά συστήματα που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αφε
νός στη δικαιοσύνη και αφετέρου στην ποιότητα, που επιδιώ
κουν σαφείς και κοινούς στόχους και τα οποία ευνοούν τις
πολυσυλλεκτικές προσεγγίσεις σε όλα τα επίπεδα είναι πιθανόν
να αποδειχθούν τα πλέον αποτελεσματικά για την ανταπόκριση
στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών, βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές τους
επιδόσεις και προωθώντας παράλληλα τη δημιουργία κοινωνι
κών δεσμών μεταξύ των μαθητών-μεταναστών και των συμμα
θητών τους.
3) Η πολιτισμική πολυμορφία στις κοινωνίες μας θα πρέπει να
είναι καλοδεχούμενη ως πηγή ζωντάνιας και εμπλουτισμού.
Ενώ δεν αποδυναμώνει κατά κανένα τρόπο την πρωταρχική
εστίαση στην πολιτιστική ταυτότητα, τις βασικές αξίες και τα
θεμελιώδη δικαιώματα της χώρας υποδοχής, η προώθηση της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία της Ευρώπης με
στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την εμβάθυνση της αμοι
βαίας κατανόησης των πολιτισμών, καθώς και την προαγωγή
του αμοιβαίου σεβασμού και την καταπολέμηση των προκατα
λήψεων, θα παράσχει μακροχρόνια οφέλη σε όλους.
4) Προσεγγίσεις όπως η δημιουργία ή η ενίσχυση μηχανισμών για
την καταπολέμηση των διακρίσεων, για την αύξηση της διαπε
ρατότητας των διαύλων εντός των σχολικών συστημάτων και
για την άρση των φραγμών που αντιμετωπίζει το άτομο για να
προχωρήσει μέσα στο σύστημα μπορούν να βοηθήσουν ώστε
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να συμβάλουν ώστε οι
μαθητές-μετανάστες να επιτύχουν επιδόσεις υψηλότερου επιπέ
δου. Η προσφορά πιο εξατομικευμένης μάθησης και ατομικής
στήριξης μπορεί να αποβεί επωφελής για όλους τους μαθητές
στο σύστημα και μπορεί να αποβεί πιο ποιοτική για όλους. Η
αύξηση της ποιότητας των παροχών σε σχολεία ελλιπών επι
δόσεων μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες για όλους τους
μαθητές, μεταξύ άλλων για τους μετανάστες.
5) Η ειδικευμένη κατάρτιση για τη διαχείριση της γλωσσικής και
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών
ικανοτήτων, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να υπο
στηριχθούν οι σχολικές αρχές, οι εκπαιδευτικοί και το διοικη
τικό προσωπικό ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες, και
προκειμένου να υλοποιούν όλες τους τις δυνατότητες, των
σχολείων ή των τάξεων που περιλαμβάνουν μαθητές που προ
έρχονται από οικογένειες μεταναστών. Θα πρέπει επίσης να
μελετηθούν ζητήματα όπως με ποιο τρόπο θα καταστούν οι
διδακτικές μέθοδοι, τα εποπτικά υλικά και τα σχολικά προ
γράμματα ενδιαφέροντα για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα
από την προέλευσή τους, με ποιο τρόπο θα εξακολουθήσουν
να προσελκύονται και να παραμένουν οι καλύτεροι δάσκαλοι
στα σχολεία με ελλιπείς επιδόσεις, με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί
ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στα πλαίσια αυτά, καθώς και
με ποιο τρόπο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες θα αυξηθεί
ο αριθμός των διδασκόντων οι οποίοι προέρχονται οι ίδιοι από
οικογένειες μεταναστών.
6) Η διαδικασία ενσωμάτωσης μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της
ανάπτυξης συμπράξεων με τοπικές κοινότητες, καθώς και με τις
οικογένειες των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών και μεταναστευτικές ενώσεις, συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των σχολείων ως μαθησιακών
κοινοτήτων. Με βάση ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, εμπι
στοσύνης και συνεργασίας, οι συμπράξεις αυτού του είδους
μπορούν να συμβάλουν κατά ποικίλους τρόπους, λόγου χάρη
με την παροχή βοηθείας στον τομέα της διερμηνείας, χρησι
μεύοντας ως σημείο διασύνδεσης σε ορισμένες περιπτώσεις ως
διαμεσολάβηση μεταξύ σχολείων και της ενδιαφερόμενης κοι
νότητας, και αναπτύσσοντας θετικές διασυνδέσεις με τον πολι
τισμό και τη γλώσσα καταγωγής. Εν προκειμένω, η παροχή
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διδασκαλίας στη (στις) γλώσσα (γλώσσες) της χώρας υποδοχής
για τους γονείς των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών, καθώς και συνεδριών ενημέρωσης, μπορούν να
συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ
σχολείων και οικογενειών και να ενισχύσουν κατ’ αυτόν τον
τρόπο τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή κοινωνική ένταξη.
7) Η επάρκεια στην επίσημη γλώσσα (ή σε μια από τις επίσημες
γλώσσες) της χώρας υποδοχής αποτελεί προϋπόθεση για την
εκπαιδευτική επιτυχία και είναι καίρια για την κοινωνική καθώς
και την επαγγελματική ένταξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
μελετήσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών μέτρων υποστή
ριξης του εγχειρήματος αυτού, όπως εντατικά μαθήματα γλώσ
σας για τους νεοαφικνούμενους μαθητές που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών, φροντιστήρια προς στήριξη όσων αντι
μετωπίζουν δυσκολίες, και ειδικά μαθήματα για να αποκτήσουν
όλοι οι διδάσκοντες την ικανότητα να διδάσκουν παιδιά η
μητρική γλώσσα των οποίων είναι άλλη από τη γλώσσα διδα
σκαλίας. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η προσαρμογή
μέτρου στο σχολικό πρόγραμμα λόγου χάρη, ενισχυμένη διδα
σκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής για τους μαθητές
των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική.
8) Μολονότι η γλώσσα (οι γλώσσες) της χώρας υποδοχής θα
πρέπει να παραμείνει (παραμείνουν) ο πρωταρχικός στόχος, η
ενθάρρυνση των μαθητών να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη
γνώση της μητρικής τους γλώσσας μπορεί να αποβεί επωφελής
σε πολλά επίπεδα: κοινωνικά όσον αφορά την πολιτιστική ταυ
τότητα και την προσωπική αυτοπεποίθηση, επαγγελματικά
όσον αφορά τη μελλοντική δυνατότητα απασχόλησης, αλλά
και εκπαιδευτικά όσον αφορά τη μελλοντική μάθηση. Μολο
νότι οι πόροι για τη μάθηση αυτή μπορεί να είναι περιορι
σμένοι, το πεδίο για τη μάθηση αυτή μπορεί να αυξηθεί κατά
ποικίλους τρόπους, λόγου χάρη μέσω διμερών συμφωνιών με
τις ενδιαφερόμενες χώρες και μέσω συνεργατικών συμπράξεων
με τις σχετικές τοπικές κοινότητες, ή με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, λόγου χάρη, για την καθιέρωση διαδικτυα
κών επαφών ή την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης.
9) Η προσχολική εκπαίδευση εκτός του ό,τι θέτει τα θεμέλια για
τη μεταγενέστερη σχολική φοίτηση, μπορεί να διαδραματίσει
ζωτικής σημασίας ρόλο για την ένταξη των παιδιών που προ
έρχονται από οικογένειες μεταναστών, ιδίως εστιαζόμενη ιδιαί
τερα στη γλωσσική ανάπτυξη. Επομένως θα πρέπει να ενταθούν
οι προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι οι κοινωνικά μει
ονεκτούσες οικογένειες έχουν την κατάλληλη πρόσβαση σε
ποιοτικές εγκαταστάσεις μέριμνας για την παιδική ηλικία και
εγκαταστάσεις προσχολικής εκπαίδευσης.
10) Η παροχή στοχοθετημένης στήριξης όπως έκτακτοι διδακτικοί
πόροι για σχολεία σε μειονεκτικές περιοχές και η παροχή πιο
εξατομικευμένης διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αντισταθμισθούν το εκπαιδευτικό μειονέκτημα και οι αρνητικές
επιπτώσεις ανεπαρκούς ενσωμάτωσης. Θα πρέπει επίσης να
μελετηθούν τρόποι παροχής πρόσθετης εκπαιδευτικής στήρι
ξης, λόγου χάρη υπό μορφή καθοδήγησης και επίβλεψης,
της παροχής καθοδήγησης τόσο προς τους μαθητές όσο και
προς τους γονείς όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχο
νται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, ή της οργά
νωσης κέντρων μελέτης και μάθησης μετά τα κανονικά μαθή
ματα σε συνεργασία με οργανώσεις γονέων και κοινοτικές
οργανώσεις. Απαιτούνται ευέλικτες ρυθμίσεις για τους νεοαφι
κνούμενους μετανάστες, ιδίως όσον αφορά την εκμάθηση της
γλώσσας. Εν προκειμένω, απαιτείται όχι μόνον ταχεία και στο
χοθετημένη παρέμβαση λίγο μετά την άφιξη στη χώρα υποδο
χής, αλλά και ενισχυμένα προγράμματα γλωσσικής υποστήρι
ξης,
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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1) Να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στο απαιτούμενο επίπεδο αρμο
διότητάς τους τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό για να εξασφαλι
σθεί ότι παρέχονται σε όλα τα παιδιά δίκαιες και ίσες ευκαιρίες
καθώς και η απαιτούμενη στήριξη για να αναπτύξουν πλήρως τις
δυνατότητές τους, ανεξαρτήτως προελεύσεως. Ειδικότερα, τα
μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:
— την ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής για
την επίτευξη των στόχων αυτών,
— τη δημιουργία, ή την ενίσχυση μηχανισμών για την καταπο
λέμηση των διακρίσεων, με στόχο την προώθηση της κοινω
νικής ενσωμάτωσης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά,
— την αύξηση της διαπερατότητας των εκπαιδευτικών διαύλων
και την άρση των φραγμών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
συστημάτων,
— τη βελτίωση της ποιότητας παροχών στα σχολεία και τη
μείωση των διαφορών μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω
προσπαθειών για την προσέλκυση και τη διατήρηση των
καλύτερων διδασκάλων και για την ενίσχυση του ρόλου
του διευθυντή στα σχολεία με ελλιπείς επιδόσεις,
— την αύξηση της πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και
μέριμνα υψηλής ποιότητας,
— την παροχή πιο εξατομικευμένης μάθησης και ατομικής στή
ριξης, ιδίως δε για τα παιδιά μεταναστών που έχουν χαμηλές
εκπαιδευτικές επιδόσεις,
— την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης για τη διαχείριση της
γλωσσικής και της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και για
την απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων, για διευθυντές
σχολείου, δάσκαλους και διοικητικό προσωπικό,
— την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών για τη διδασκαλία της
γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς και την εξέταση των
δυνατοτήτων να διατηρήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών τη μητρική
τους γλώσσα,
— την εξασφάλιση ότι τα σχολικά προγράμματα είναι υψηλής
ποιότητας και κατάλληλα για όλους τους μαθητές, ανεξαρ
τήτως από την προέλευσή τους· τον συνυπολογισμό των
αναγκών των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών στις διδακτικές μεθόδους και το υλικό,
— την ανάπτυξη συμπράξεων με τις κοινότητες μεταναστών και
την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη βελτίωση της
επικοινωνίας με τους γονείς που προέρχονται από οικογέ
νειες μεταναστών,
— την παροχή στοχευμένης στήριξης στους μαθητές που προ
έρχονται από οικογένειες μεταναστών και οι οποίοι έχουν
επίσης ειδικές ανάγκες,
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— τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων στον τομέα αυτόν, με
σκοπό την παροχή στοιχείων για την χάραξη πολιτικής,
— την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό, με στόχο
τη βελτίωση πολιτικών και μέτρων στο αρμόζον επίπεδο,
2) Να αναπτύξουν, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού πλαισίου για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης («ΕΤ 2020»), και αξιοποιώντας την ανοικτή
μέθοδο συντονισμού, την αμοιβαία μάθηση όσον αφορά τις
βέλτιστες πρακτικές για την εκπαίδευση των μαθητών που προ
έρχονται από οικογένειες μεταναστών.
3) Να κάνουν στοχευμένη χρήση του προγράμματος για τη διά
βίου μάθηση, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων
πόρων όπως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, προκειμένου
να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν σχέδια σχετικά με τη δια
πολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση των μαθητών που
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών,
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Να διευκολύνει και να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρα
τών μελών όσον αφορά τα ζητήματα που θίγονται στα παρόντα
συμπεράσματα, μεταξύ άλλων με τον προσδιορισμό, την ανταλ
λαγή, τη σύνθεση και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
διάδοσης της πείρας και των βέλτιστων πρακτικών στους προα
ναφερόμενους τομείς, καθώς και μέσω της χρήσης υφισταμένων
κοινοτικών προγραμμάτων.
2) Να κρίνει πώς και με ποια μέσα μπορούν να επιτευχθούν καλύ
τερα οι στόχοι της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σε
συνθήκες μετανάστευσης που έχουν σημαντικά μεταβληθεί από
την έκδοση της οδηγίας και μετά.
3) Να παρακολουθεί το χάσμα επιδόσεων ανάμεσα στους ντόπιους
μαθητές και τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών, χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα δεδομένα και δεί
κτες.
4) Να συνεργασθεί στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς που
ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση και τη
μετανάστευση, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO
και ο ΟΟΣΑ (1).
5) Να μεριμνήσει ώστε τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανά
στευση να αντικατοπτρίζονται καταλλήλως στο πρόγραμμα για
τη διά βίου μάθηση και άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα,
στο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων και στη διαδι
κασία της Κοπεγχάγης, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες στον
τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
6) Να εξασφαλίσει ότι τα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαί
δευση παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών
αντανακλώνται καταλλήλως στη διαδικασία κοινωνικής προστα
σίας και κοινωνικής ένταξης.

(1) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί το δικαίωμα συμμετοχής όλων των κρατών
στις εργασίες.

