Ο γλωςςικόσ εγγραμματιςμόσ μαθητών προςφυγικών δομών
και η ςχολική ενςωμάτωςη τουσ ςτα τμήματα Δ.Υ.Ε.Π.:
Προκλήςεισ του ρόλου των εκπαιδευτικών.
Kων/νος Καλέμης, Kωσταρέλου Άννα
Σε όλουσ είναι οικεία θ εικόνα τουσ: ορδζσ ανκρϊπων με ηωγραφιςμζνθ ςτο
πρόςωπό τουσ τθν φρίκθ όλων των πολιτιςμϊν παίρνουν το δρόμο τθσ φυγισ με τθν
ελπίδα όχι για καλφτερθ ηωι, επαγγελματικι ςταδιοδρομία ι ταξιδιωτικζσ
εμπειρίεσ, αλλά για ηωι. Είναι πρόςφυγεσ, δθλαδι άτομα που λόγω
δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ για λόγουσ φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ,
ςυμμετοχισ ςε κοινωνικι ομάδα ι λόγω των πολιτικϊν τουσ πεποικιςεων,
βρίςκονται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ ζχουν τθν ικαγζνεια και δεν μποροφν, ι
εξαιτίασ αυτοφ του φόβου, δεν επικυμοφν να απολαμβάνουν τθσ προςταςίασ τθσ
χϊρασ αυτισ. Ζνασ πολιτιςμόσ τουσ δθλαδι είναι ο αγϊνασ για τθν επιβίωςθ.
Οι πρόςφυγεσ μακθτζσ διαφζρουν από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ ωσ προσ αυτό το
πολφ ουςιαςτικό ςτοιχείο: κινδυνεφει θ ηωι τουσ και ζγιναν πρόςφυγεσ για να
επιβιϊςουν ι γεννικθκαν ςτθν προςφυγιά. Η πολιτιςτικι τουσ ιδιαιτερότθτα
βρίςκεται όχι μόνο ςτθν πολιτιςμικι και άλλου είδουσ καταγωγι ι ςυνανθκότθτα,
αλλά και ςτο ακραίο βίωμα αφενόσ του να ζρκει κανείσ αντιμζτωποσ με το κάνατο
και αφετζρου τθσ απϊλειασ τθσ πατρίδασ του για λίγο ι για πάντα. Η ζννοια
πατρίδα ι πατρίδεσ δεν αποτελοφν αυτονόθτο και ςτατικό δεδομζνο, αλλά πρζπει
να επαναπροςδιοριςτεί από τον κακζνα και να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα
“τι είναι πατρίδα” και “πόςεσ πατρίδεσ ζχει ο άνκρωποσ”.
Ζνα άλλο ςτοιχείο χαρακτθριςτικό για τουσ πρόςφυγεσ μακθτζσ που δεν κα
επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, πράγμα που αποτελεί ςχεδόν πάντα το όνειρο
κάκε πρόςφυγα, είναι θ αναγκαιότθτα να επιτφχουν ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα
τθσ/ των χϊρασ/ χωρϊν όπου κα εγκαταςτακοφν προςωρινά ι οριςτικά. Είναι
δζντρα ξεριηωμζνα που πρζπει να ευδοκιμιςουν ςε όποιο χϊμα και να
μεταφυτευτοφν. Όςον αφορά δε τουσ πρόςφυγεσ μακθτζσ που επαναπατρίηονται
είναι αναγκαία θ επιτυχισ επανζνταξι τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ
καταγωγισ. Είναι προφανζσ ότι απαιτείται ςτοιχειϊδθσ ςυμβατότθτα των
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων μεταξφ τουσ, αλλά και μια εκπαιδευτικι φιλοςοφία και
πρακτικι που να διαςφαλίηει τθν ομαλι πορεία των προςφφγων μακθτϊν ςτθ
κεςμοκετθμζνθ εκπαίδευςθ.
Σφμφωνα με τθν Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ οι πρόςφυγεσ είναι
άτομα που λόγω δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ για λόγουσ φυλισ, κρθςκείασ,
εκνικότθτασ, ςυμμετοχισ ςε κοινωνικι ομάδα ι λόγω των πολιτικϊν τουσ
πεποικιςεων, βρίςκονται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ ζχουν τθν ικαγζνεια και δεν
μποροφν ι, εξαιτίασ αυτοφ του φόβου, δεν επικυμοφν να απολαμβάνουν τθσ
προςταςίασ τθσ χϊρασ αυτισ. Ποια είναι θ διαφορά ανάμεςα ςτον πρόςφυγα και το
μετανάςτθ;
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςφμφωνα με τθ Δ.Ε. αναπροςδιορίηεται και ο
εκπαιδευτικόσ καλείται να λειτουργιςει όχι πια ωσ αυκεντία, αλλά ωσ μζλοσ τθσ
δυναμικισ τάξθσ, αντιαυταρχικά και αντιρατςιςτικά.
Μζςα από τθν διαφοροποίθςθ και τισ ιδιαίτερεσ προςεγγίςεισ κα μπορζςει ο
εκπαιδευτικόσ να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ςυνειδθτοποιθμζνων πολιτϊν

δθμοκρατικϊν, αντιρατςιςτϊν, διαπολιτιςμικά ικανϊν και βεβαίωσ καλλιεργθμζνων
και μορφωμζνων.
Μπορεί μεν ο μακθτισ, ανάλογα με τθ δφναμθ και τθν όρεξι του, να προμθκεφεται
ελεφκερα και απεριόριςτα «ειδιςεισ» από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ ανκρϊπινθσ
περιζργειασ: ιςτορικζσ, γεωγραφικζσ, βιολογικζσ, ανκρωπολογικζσ, φυςικισ,
χθμείασ, κοςμογραφίασ, θλεκτρολογίασ, κάκε λογισ «τεχνικισ», αλλά οι
εκπαιδευτικοί διατθροφν το ρόλο τουσ;

