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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η παρουσία των µεταναστών στο ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια ανέδειξε
µε έντονο τρόπο τα σοβαρά προβλήµατα τα οποία απασχολούν την εκπαίδευση στην
Ελλάδα – έλλειψη βασικών υποδοµών, αναχρονιστικά αναλυτικά προγράµµατα, έλλειψη
εκπαιδευτικού υλικού, ελλιπή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αν και έχουν αναπτυχθεί
από εκπαιδευτικούς σηµαντικές πρωτοβουλίες για τη θετική αντιµετώπιση των αλλαγών
που το φαινόµενο αυτό προκάλεσε στο πλαίσιο του σχολείου, ελάχιστες από τις
πρωτοβουλίες αυτές έχουν καταγραφεί και µελετηθεί συστηµατικά, ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση.
Η ανάγκη επιστηµονικής διερεύνησης αυτών των προσπαθειών οδήγησε και στην
συγγραφή αυτού του βιβλίου. Συγκεκριµένα, στο βιβλίο επιχειρείται η µελέτη των
πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ενός δηµοτικού σχολείου στο κέντρο της
Αθήνας, µε µεγάλο ποσοστό αλλόγλωσσων µαθητών, προς την κατεύθυνση της οµαλής
συνύπαρξης όλων των παιδιών και της επιτυχούς σχολικής τους εξέλιξης. Μελετάται,
επίσης, η επίδραση αυτών των πρωτοβουλιών και τα αποτελέσµατα τους σε ολόκληρη τη
σχολική κοινότητα, δηλαδή στους µαθητές και µαθήτριες, αλλά και στους γονείς τους και
στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Η µελέτη τεκµηριώνει ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου της έρευνας,
αλληλεπιδρώντας µε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας και ενεργοποιώντας
συµµετοχικές διαδικασίες για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών σχεδιασµών και τη
λήψη αποφάσεων σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, κατάφεραν σε σηµαντικό βαθµό να
υλοποιήσουν το όραµα ενός δηµοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου.
Ο Πέτρος Χαραβιτσίδης εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Έχει
σπουδάσει Παιδαγωγικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Πολιτικές Επιστήµες στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο (Τµήµα Πολιτικών Επιστήµων και ∆ιεθνών Σπουδών). Είναι κάτοχος
µεταπτυχιακού διπλώµατος του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, και
διδάκτορας του ιδίου τµήµατος στον τοµέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισµού. Τα
τελευταία χρόνια εργάζεται σε σχολείο του κέντρου της Αθήνας µε αυξηµένο ποσοστό αλλοδαπών
µαθητών.
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