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Περίληψη

Τα ζητήματα της εκπαίδευσης των μεταναστών, που ζουν στην Ελλάδα, αποτελούν

αντικείμενο έρευνας και εκπαιδευτικού σχεδιασμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, η αλλαγή στο μεταναστευτικό σκηνικό της χώρας, σύμφωνα με το οποίο, η

Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού οικονομικών

μεταναστών και προσφύγων με έντονο το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, εγείρει το

ενδιαφέρον για τη μελέτη και τον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων, που επηρεάζουν

το εκπαιδευτικό προφίλ των αλλοδαπών μαθητών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, με χρήση δεδομένων από την απογραφή του

2001, να διερευνηθούν οι δημογραφικοί και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες, που

επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι μετανάστες που επιλέχθηκαν, για να συμμετάσχουν στην έρευνα, είναι ηλικίας 6

έως 29 ετών. Σε ότι αφορά στις χώρες καταγωγής των μεταναστών του δείγματος, η επιλογή

έγινε με βάση την πληθυσμιακή υπεροχή των μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ η ομαδοποίηση

των χωρών αυτών πραγματοποιήθηκε με βάση την γεωπολιτική τους θέση και τις πιθανές

ομοιότητες των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.

Από τη μελέτη των παραγόντων του φύλου και του οικονομικού και μορφωτικού

επιπέδου των γονιών, με χρήση Πολυωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης, βρέθηκε, ότι το

φύλο αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα για τους μετανάστες από την Αλβανία, τα

Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες,

έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Το οικονομικό επίπεδο των γονέων είναι

στατιστικά σημαντικός παράγοντας για τους μετανάστες από την Αλβανία και τα Βαλκάνια,

ενώ το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα και στις

τέσσερες πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών. Ως εκ τούτου, μετανάστες, των οποίων οι γονείς

έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλές

σχολικές επιδόσεις και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επίπεδο εκπαίδευσης μεταναστών, μετανάστες, φύλο, οικονομικό

επίπεδο γονέα, μορφωτικό επίπεδο γονέα, διαπολιτισμική εκπαίδευση.
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Abstract
The educational issues of immigrants, living in Greece, have been under investigation,

so as to be taken into account, when formulating educational policies in the recent decades.
At the same time, the change in the migration settings in the country, according to which,
Greece is gradually becoming a country receiving large numbers of economic migrants and
refugees with intense illegal immigration, raises the interest in the study and identification of
those factors that affect the educational profile of immigrant pupils and students.
The purpose of this dissertation is to investigate the demographic and socio-economic factors,
affecting the level of education of immigrants in Greece, using data from the census of 2001.
Immigrants, who were selected to participate in the survey, are aged from 6 to 29 years old.
With respect to the countries of origin of the sample, selection was based on the
preponderance of migrant population in Greece, while the grouping of these countries was
based on the geopolitical location and possible similarities of their educational systems.
The study of associations of gender, economic and educational level of parents, with the
educational level of the respondents, was carried out, using Multinomial logistic regression.
The findings indicate that gender is a statistically significant factor for migrants from Albania,
the Balkans and Eastern Europe. Especially women, compared with men, have higher
academic performance. The economic status of parents is a statistically significant factor for
migrants from Albania and the Balkans and the educational level of parents shows statistical
significance in all four population groups of immigrants.
Therefore, immigrants, whose parents are highly educated, are more likely to achieve high
academic performance and be introduced to higher education.

KEYWORDS: Immigrant’s educational level, migrants, gender, parent’s economical level,
parent’s educational level, intercultural education.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

1.1. Η  διαχρονική πορεία της μεταναστευτικής κίνησης  στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελούσε, για αρκετές δεκαετίες, χώρα εξαγωγής μεταναστών για

οικονομικούς, κοινωνικούς, αλλά και πολιτικούς λόγους. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως,

παρατηρείται αλλαγή στο μεταναστευτικό σκηνικό της χώρας, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται,

σταδιακά, σε χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών και προσφύγων  με

έντονο το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης  και τις συνέπειες που αυτό επιφέρει, τόσο

στην κοινωνική, όσο και στην οικονομική ισορροπία της χώρας.

Πραγματοποιώντας μια περισσότερο λεπτομερή εξέταση της μεταναστευτικής κίνησης

στην Ελλάδα και ξεκινώντας από την μεταπολεμική περίοδο, μπορούμε να διακρίνουμε τρείς

χρονικές περιόδους, που σηματοδοτούν  αλλαγές στην μεταναστευτική ροή εντός και εκτός

της χώρας. Η πρώτη περίοδος τοποθετείται χρονικά από τα μέσα του 1950 έως το 1974.

Σύμφωνα με τον Zimmermann (1995), το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η

μεταναστευτική εκροή. Υπολογίζεται, ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες

μετανάστευσαν για οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους στις ΗΠΑ, την

Αυστραλία, τον Καναδά και την Δυτική Γερμανία, που αποτελούσαν, την περίοδο εκείνη, τις

κύριες αγορές εργασίας. Ειδικότερα, υπολογίζεται, ότι 416.000 Έλληνες μετανάστευσαν σε

Αμερική και Αυστραλία,  813.000 αναζήτησαν εργασία  στις αγορές της Δυτικής Γερμανίας,

ενώ σημαντικά μικρότερος ήταν ο αριθμός των μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως το

Βέλγιο και η Σουηδία (Glytsos και Katseli, 2002; Lianos, 1980) .

Η δεύτερη χρονική περίοδος, που σηματοδοτεί αλλαγές στην μεταναστευτική κίνηση

στην Ελλάδα, αφορά στα έτη 1975 έως 1989. Η οικονομική ύφεση της εποχής, που επιφέρει

σημαντική πτώση στην ζήτηση της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση

αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών από πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, έχει ως

αποτέλεσμα της μεταβολή του μεταναστευτικού σκηνικού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και

σε ολόκληρη την Ευρώπη (Dustmann, 1996). Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, παρατηρείται

μείωση της μεταναστευτικής ροής προς τις χώρες της Ευρώπης, ενώ ένας σημαντικός

αριθμός μεταναστών επιστρέφει στη χώρα. Υπολογίζεται, ότι 195.000 Έλληνες μετανάστες

της προηγούμενης περιόδου επέστρεψαν στην Ελλάδα ( Kasimis και συν., 2003) . Ο αριθμός

αυτός αυξάνει σημαντικά, αν ληφθεί υπόψη, ότι δίνεται η δυνατότητα επιστροφής στην
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πατρίδα σε περίπου 40.000 πολιτικούς πρόσφυγες της μεταπολεμικής περιόδου (Glytsos,

1995) .

Η τελευταία χρονική περίοδος, που επιφέρει και πάλι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές,

ξεκινάει από την αρχή της δεκαετίας του ‘90 και φθάνει έως την σημερινή εποχή. Η πτώση

των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης έχει ως αποτέλεσμα την μαζική

ροή μεταναστών από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και την πρώην Σοβιετική Ένωση,

που σε συνδυασμό με τους μετανάστες από τις Ασιατικές χώρες, τις χώρες του τρίτου κόσμου

και τον ανεξέλεγκτο αριθμό λαθρομεταναστών μετατρέπει την Ελλάδα, αποκλειστικά, σε

χώρα υποδοχής μεταναστών, με έντονα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που

απορρέουν από αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας

είναι 10.440.972, ενώ ο αριθμός των μεταναστών που απογράφηκαν είναι 762.191, ποσοστό

7,3%. Στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί δίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των μεταναστών που

ζουν στην Ελλάδα, ανά χώρα προέλευσης, με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής  του

2001.

Πίνακας 1.1: Κατανομή μεταναστών ανά χώρα προέλευσης. Απογραφή 2001

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας

Χώρα καταγωγής Αριθμός μεταναστών Ποσοστό %

ΑΛΒΑΝΙΑ 438.036 57,5

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 35.104 4,6

ΓΕΩΡΓΙΑ 22.875 3,0

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 21.994 2.9

ΡΩΣΙΑ 17.535 2,3

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 13.616 1,8

ΠΟΛΩΝΙΑ 12.831 1,7

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 11.130 1,5

ΤΟΥΡΚΙΑ 7.881 1,0

ΑΡΜΕΝΙΑ 7.742 1,0

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 7.448 1,0

ΙΝΔΙΑ 7.216 0,9

ΙΡΑΚ 6.936 0,9

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 6.478 0,8

ΑΛΛΟΙ 76.034 9,98

ΣΥΝΟΛΟ 762.191 100,0
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1.2. Αιτίες  και  επιπτώσεις της μεταναστευτικής κίνησης στην Ελλάδα

Οι μετανάστες που προτιμούν την Ελλάδα, είτε ως τελικό, είτε ως ενδιάμεσο προορισμό,

προέρχονται, κυρίως, από πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης, την γειτονική Αλβανία, την Ασία και την Αφρική. Οι μετανάστες αυτοί, μεγάλο

μέρος των οποίων εισέρχεται και διαμένει παράνομα στην χώρα, για μεγάλα χρονικά

διαστήματα, είναι κυρίως οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες προερχόμενοι από

εμπόλεμες ζώνες και εξαθλιωμένες οικονομικά χώρες, οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα με

σκοπό την προσωρινή ή την μόνιμη εγκατάστασή τους.

Εξετάζοντας τους λόγους, για τους οποίους η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης των

μεταναστών, διαπιστώνεται, ότι η γεωγραφική θέση της, η ιδιομορφία των συνόρων της,

αλλά και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν συμβάλλουν

σημαντικά στην αύξηση της μεταναστευτικής ροής.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, είναι σαφές, ότι αυτή

αποτελεί το σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και κατά συνέπεια

δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών, που την επιλέγουν είτε για μόνιμη κατοικία, είτε ως

ενδιάμεσο σταθμό για την μετάβαση τους σε  ισχυρότερες οικονομικά χώρες της Ευρώπης.

Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να σχολιαστεί και ο ρόλος των γειτονικών προς την Ελλάδα

χωρών, όπως η Τουρκία, η οποία ενισχύει με τη στάση της την παράνομη διακίνηση των

μεταναστών, διογκώνοντας ακόμα περισσότερο το περίπλοκο και άλυτο πρόβλημα της

λαθρομετανάστευσης.

Η ιδιομορφία των ελληνικών συνόρων αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα, που επηρεάζει τη

μεταναστευτική κίνηση και ιδιαίτερα την αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Τα χερσαία

σύνορα της Ελλάδας που είναι συνολικά 1.181 χιλιόμετρα, αλλά και το μεγάλο μήκος των

ακτών (15.021 χιλιόμετρα), σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση, διευκολύνουν την

παράνομη διέλευση των μεταναστών, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης,

που έκανε την εμφάνιση του από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, να έχει πάρει σήμερα

ανεξέλεγκτες  διαστάσεις και να δημιουργεί σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα

στο ελληνικό κράτος.

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που επικράτησαν στην Ελλάδα κατά τις

τελευταίες δεκαετίες, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης

στη χώρα. Οι μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα, νόμιμοι ή παράνομοι, αποτελούν φθηνό

και χωρίς αξιώσεις εργατικό δυναμικό, που καλύπτει θέσεις εργασίας, τις οποίες απέφευγαν
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οι γηγενείς, σε τομείς όπως η γεωργία στην περιφέρεια ή η βαριά χειρωνακτική εργασία

(Εμκε-Πουλοπούλου, 1990). Επιπρόσθετα, η στροφή των νεότερων Ελλήνων στη βελτίωση

του μορφωτικού επιπέδου τους είχε ως αποτέλεσμα, να μην επιλέγουν επαγγέλματα

κατώτερου κοινωνικού επιπέδου και κατά συνέπεια να απασχολούνται σε αυτά οι

μετανάστες, οι οποίοι, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδό τους, αναζητούσαν

οποιαδήποτε εργασία, που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει την επιβίωση.

Ερευνώντας τα αποτελέσματα του  φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα,

μπορούν να διακριθούν δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και πολιτικές

επιπτώσεις. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος,

όπως και σχεδόν οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζεται

δραστικά από την εισαγωγή μεταναστών από χώρες που εμφανίζουν πληθυσμιακή υπεροχή.

Η παρουσία των μεταναστών αύξησε των ελληνικό πληθυσμό στη δεκαετία 1990-2000 κατά

679.705 άτομα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2003).

Επίσης, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, εκτιμάται, ότι, το 2020, το 13,3% του

συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας θα αποτελείται από μετανάστες, με τον προβλεπόμενο

αριθμό τους να ανέρχεται στο 1,52 εκατομμύρια.

Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στον τομέα της οικονομίας είναι και θετικές και

αρνητικές. Σύμφωνα με τον Φακιολά (2005), η απασχόληση των αλλοδαπών έχει βελτιώσει

την ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού, έχει συνεισφέρει στην αποφυγή της

διακοπής των οικονομικά οριακών δραστηριοτήτων που απασχολούν Έλληνες, έχει επιφέρει

ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, στην περίπτωση βέβαια που υφίσταται καταγραφή των

αλλοδαπών εργαζομένων, ενώ, επιπλέον, έχει ενισχύσει και την εξυπηρέτηση των

νοικοκυριών, σε ότι αφορά στη φύλαξη μικρών παιδιών και ηλικιωμένων.

Σημαντική είναι και η επίδραση της παρουσίας των μεταναστών στον τομέα της

αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και των κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στην

αγροτική ανάπτυξη, η παρουσία των αλλοδαπών στις περισσότερες περιπτώσεις δημιούργησε

πρόσθετα εισοδήματα, ευκαιρίες απασχόλησης σε καλύτερο επίπεδο για τους Έλληνες και

αξιοποίηση της χαμηλής αγροτικής παραγωγής (ΟΟΣΑ, 2003-2004). Στον τομέα των

κατασκευών, σε αντίθεση με τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε μείωση του

ελληνικού εργατικού δυναμικού, λόγω της εισόδου των μεταναστών εργατών στον κλάδο. Οι

κατασκευαστικές εταιρίες, εκμεταλλευόμενες την μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα,

μείωσαν τον αριθμό των Ελλήνων εργαζομένων, με ταυτόχρονη μείωση των απολαβών, λόγω
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των φθηνών εργατικών χεριών και της αδήλωτης εργασίας που τους προσέφεραν οι

οικονομικά εξαθλιωμένοι μετανάστες. Άλλωστε, χαρακτηριστικό γνώρισμα των «χωρών της

νέας μετανάστευσης», στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, είναι η παράνομη εργασία

και η παραοικονομία (Ribas - Mateos, 2004; Mingione,1995).

Η μεγάλη ροή μεταναστών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το έντονο φαινόμενο της

λαθρομετανάστευσης, έχει επιφέρει αλλαγές στο κοινωνικό σκηνικό της χώρας. Η

πρωτεύουσα και ιδιαίτερα ο δήμος Αθηναίων αποτελεί, κατά κύριο λόγο, τον τόπο

συγκέντρωσης των περισσότερων αλλοδαπών της χώρας. Μεγάλο μέρος των μεταναστών

αυτών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ζει παράνομα στη χώρα κάτω από

άθλιες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημιουργώντας συχνά

«γκέτο» σε αρκετές περιοχές, τις οποίες εγκαταλείπουν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι

Έλληνες πολίτες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών στην Ελλάδα έχει πλήξει, κατά τα τελευταία

χρόνια, το λεγόμενο «αίσθημα ασφάλειας». Αν και θα ήταν ανακριβής ο ισχυρισμός, ότι η

σύγχρονη αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα οφείλεται στους αλλοδαπούς, ωστόσο η

συμμετοχή τους σε παράνομες και εγκληματικές πράξεις έχει αυξηθεί. Αυτό, μάλιστα, το

φαινόμενο παρατηρείται, όταν πλέον έχουν παγιώσει την παραμονή τους στην Ελλάδα και όχι

κατά τα πρώτα χρόνια της παραμονής τους, όπως υποστηρίζει η κοινή γνώμη (Νικολάου,

2010).

1.3. Μεταναστευτική πολιτική

Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πολυσύνθετο και δεν επηρεάζει μόνο το άτομο

που μεταναστεύει, αλλά επιδρά και στις κοινωνίες προέλευσης και προορισμού,

δημιουργώντας κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις για συνεργασία μεταξύ των χωρών,

στις οποίες παρατηρούνται μεταναστευτικές ροές. Η θέσπιση μεταναστευτικής  πολιτικής

μεταξύ των κρατών που αποτελούν τόπους προέλευσης ή προορισμού αλλοδαπών κρίνεται

αναγκαία, ώστε να καθοριστούν τα δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις  των μεταναστών

και να αποφευχθεί το κλίμα ανασφάλειας και σύγχυσης μεταξύ μεταναστών και γηγενών.

Πριν το 1989 δεν είχε διαμορφωθεί θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση προς την

Ελλάδα. Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, είναι

προσανατολισμένη σε θέματα διασποράς ή απόδημου ελληνισμού, στη μετανάστευση

εργατικού δυναμικού από την Ελλάδα και την επιστροφή του, ενώ σε ότι αφορά στην είσοδο
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μεταναστών στη χώρα, την εν λόγω περίοδο, ασχολείται μόνο με την είσοδο ξένων εργατών ή

αιτούντων ασύλου, μέσω έκδοσης περιορισμένων αδειών εργασίας (Πετράκου, 2001).

Το 1991 ψηφίζεται ο νόμος 1975/91, με σκοπό να ρυθμιστούν ζητήματα, που αφορούν

στους αλλοδαπούς και στους πρόσφυγες. Παράλληλα, οι τροποποιήσεις, που δέχτηκε ο

συγκεκριμένος νόμος από Προεδρικά διατάγματα, είχαν ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί

ως νομοθετικό πλαίσιο για την παραμονή των μεταναστών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία

του 1990. Ο νόμος αυτός είχε κριθεί από πολλούς ως ιδιαίτερα αυστηρός και

αναποτελεσματικός, δεδομένου, ότι οι συνεχείς απελάσεις, που απέρρεαν από εκείνον, δεν

έλυναν το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και επιβάρυναν τη χώρα με υψηλό

κόστος (Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).

Το πολιτικό σκηνικό, σε ότι αφορά στη μετανάστευση, αλλάζει τη δεκαετία του 2000,

υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και ψηφίζεται ο νόμος 2790/00, που

ρυθμίζει ζητήματα παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Παράλληλα, το 2001, η ψήφιση του νόμου 2910/01 έρχεται να διευθετήσει ζητήματα, που

αφορούν στην είσοδο και στην παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

Το 2005 οριοθετείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με την ψήφιση των νόμων 3386/05

και 3304/05, που ρυθμίζουν την είσοδο, την διαμονή και την κοινωνική ένταξη υπηκόων

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια και παράλληλα καθορίζουν τις προϋποθέσεις

νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών. Επιπρόσθετα, θίγεται το ζήτημα των

διακρίσεων και εφαρμόζεται νομοθετικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευμάτων ή άλλων πεποιθήσεων (Τζωρτζοπούλου

και Κοτζαμάνη, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1 Εννοιολογική  προσέγγιση της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του ’60

στα εκπαιδευτικά συστήματα της Αμερικής και του Καναδά. Οι χώρες αυτές εφάρμοσαν την

εν λόγω εκπαιδευτική πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα υψηλά ποσοστά σχολικής

αποτυχίας, που παρουσίαζαν τα παιδιά των μεταναστών. Στην Ευρώπη, τα πρώτα θεσμικά

μέτρα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ελήφθησαν το 1977, με στόχο να αντιμετωπιστεί το

πρόβλημα της εκπαίδευσης των παιδιών των οικονομικών μεταναστών.

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση, ο οποίος τείνει να επικρατήσει στην Ευρώπη,

αναφέρεται στην εκπαίδευση που προσφέρεται σε άτομα με διαφορετική εθνοπολιτισμική

ταυτότητα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την

πολιτισμική ανομοιογένεια της σε επίπεδο γλωσσικό, θρησκευτικό και εθνικής

ιδιαιτερότητας.

Η Katz (1982) αναφέρει, ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η προετοιμασία για τις

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, που τα άτομα βιώνουν σε

πολιτισμικά ποικίλες και περίπλοκες ανθρώπινες συγκεντρώσεις. Η διαπολιτισμική

εκπαίδευση περιλαμβάνει εμπειρίες, οι οποίες προάγουν αναλυτικές και αξιολογικές

ικανότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσουν ικανότητες για διευκρίνιση

των αξιών, εξετάζουν τις δυναμικές των ποικίλων πολιτισμών και τις επιπτώσεις για την

ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και τέλος εξετάζουν τις γλωσσικές αποκλίσεις και τις

διάφορες μορφές μάθησης, ως βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών

στρατηγικών.

Οι Grand, Sleeter και Anderson (1993) ορίζουν την διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την

εκπαίδευση που αναμορφώνει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, ώστε αυτό να αντανακλά τις

συνεισφορές και τις προσδοκίες των μελών της κάθε ομάδας. Η κουλτούρα τους  λαμβάνεται

υπόψη από το διδακτικό υποστηρικτικό υλικό και ο τρόπος εκπαίδευσης τους προσαρμόζεται

στις ιδιαίτερες μαθησιακές εμπειρίες και συνήθειές τους.

Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2010), η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένας όρος που

θέλει να περιγράψει το πλήθος των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων,

προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές εθνότητες, να έχουν ίσες
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εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Επίσης, θα μπορούσε να εννοηθεί και ως η διαδικασία επικοινωνίας

μεταξύ των πολιτισμών (Παπάς, 1998).

Βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας του Triandi (1986) προκύπτει, ότι σκοπός της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να ενισχύει την ικανότητα και δεξιότητα για

αλληλεπίδραση με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς κανόνες, αξίες, τρόπους

σκέψης και προοπτικές και επιπρόσθετα να αυξάνει την ικανότητα του ατόμου, να ελέγχει τη

συμπεριφορά του, ώστε να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεσματική στις σχέσεις του

με άτομα διαφορετικών πολιτισμών.

2.2 Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ως αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των μεθόδων

που εφαρμόζονται με στόχο την επίτευξη του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης μεταξύ

όλων των μαθητών με διαφορετική γλωσσική, εθνική ή θρησκευτική καταγωγή.

Ο Essinger (1988) θεωρεί, ότι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο διαπολιτισμικός

σεβασμός και η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης αποτελούν τις τέσσερεις βασικές

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ο Πανταζής (2003) αναφέρει, ότι η διαπολιτισμική αγωγή πρέπει να καλύπτει όλους τους

τομείς δράσης της καθημερινής σχολικής ζωής του παιδιού, να απευθύνεται σε όλους τους

μαθητές και όχι μόνο σε αυτούς που φέρουν διαφορετική πολιτισμική καταγωγή και να

εστιάζει στην προώθηση της μητρικής γλώσσας και της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς

και στη συνεργασία με τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών.

Σύμφωνα με την έκθεση της UNESCO για την Ελλάδα, για το 2008, μεταξύ άλλων,

βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούνται οι εξής:

 Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές.

 Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο μιας

πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

 Η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

2.3 Μοντέλα διαχείρισης  της  πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση

Στα πλαίσια των κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων για τη διαχείριση και εκπαίδευση

της ετερότητας αναπτύχθηκαν πέντε μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας,

βασιζόμενα σε εκπαιδευτικές πολιτικές διαφορετικών προσεγγίσεων.
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2.3.1 Το αφομοιωτικό μοντέλο

Το μοντέλο της αφομοίωσης συνδέεται αποκλειστικά με την παρακολούθηση του

επίσημου σχολείου της χώρας υποδοχής και την εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας, αλλά

και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου προέρχεται από την χώρα καταγωγής, με στόχο την

ταχύτερη αφομοίωση στην κοινωνία υποδοχής και την επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών.

Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική προέλευσή τους, πρέπει

να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες, που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον

κοινό εθνικό πολιτισμό. Το μόνο μέσο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι η

γρήγορή εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και του εθνικού πολιτισμού της

(Γεωργογιάννης, 1997).

Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60, ιδιαίτερα

στη Μεγάλη Βρετανία, όπου παρατηρήθηκε συσσώρευση μεγάλου αριθμού μεταναστών από

τις χώρες της Κοινοπολιτείας. Το εν λόγω μοντέλο δρα ως «χωνευτήρι» πολιτισμών, αφού

υποχρεώνει τον αλλοδαπό μαθητή να αποκοπεί από τις ρίζες και τον πολιτισμό του και να

προσαρμοστεί πλήρως στον πολιτισμό, τη γλώσσα και τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας

υποδοχής.

2.3.2 Το μοντέλο ενσωμάτωσης

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’70. Ο όρος

«ενσωμάτωση» υποδηλώνει την αναγνώριση, ότι κάθε μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας

ενός πολιτισμού που δέχεται επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και

επίδραση σε αυτήν και συμμετέχει στην αναδιαμόρφωσή της.

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης υιοθετεί  ως προτεραιότητα την παρακολούθηση του

επίσημου σχολείου της χώρας υποδοχής, αλλά και τη διγλωσσία, μέσα από εθελούσια

παρακολούθηση μαθημάτων στην μητρική γλώσσα (Hanf, 2001).

Ο Bolton (1979) υποστηρίζει, ότι η γνώση των πολιτισμικών και ιστορικών

στοιχείων, που προέρχεται από τα παιδιά των μεταναστών, θα βοηθήσει στην αναγνώριση της

διαφοροποίησης, στον τρόπο ζωής, στη θρησκεία και θα διευκολύνει τόσο τη διαδικασία

ενσωμάτωσης, όσο και την αποφυγή λαθών από άγνοια. Ειδικότερα, το μοντέλο της

ενσωμάτωσης δίνει τη δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά, να προσαρμοστούν στα νέα κοινωνικά

και εκπαιδευτικά δεδομένα. Ωστόσο, όταν κάποια πολιτισμικά στοιχεία των μεταναστών
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εισάγονται στα σχολικά προγράμματα, δεν αξιολογούνται σύμφωνα με την αξία και τα

πρότυπα αυτών, αλλά με βάση τα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισμού (Verma, 1983) .

2.3.3 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο

Η βασική θεώρηση του πολυπολιτισμικού μοντέλου είναι, ότι η κοινωνική συνοχή

προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών

ομάδων και τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπορούν να

συνυπάρχουν όλοι οι πολιτισμοί, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή τους

(Lynch, 1986). Στόχος του μοντέλου είναι η αποδοχή και ο αμοιβαίος σεβασμός των

πολιτισμικών διαφορών, η άμβλυνση των εθνικών προκαταλήψεων και η ισότιμη θέση των

πολιτισμών των μεταναστευτικών ομάδων με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής

(Γεωργογιάννης, 1999).

2.3.4 Το αντιρατσιστικό μοντέλο

Το αντιρατσιστικό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 στη

Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία και αργότερα στις ΗΠΑ, αποτελεί για αρκετούς μια

απάντηση στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της λευκής επικρατούσας τάξης,

προβάλλοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης απέναντι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, για να

εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών μαθητών, πρέπει να

αλλάξουν εκτός από τις στάσεις των ατόμων και οι δομές της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Οι βασικοί στόχοι του αντιρατσιστικού μοντέλου είναι: α) η ισότητα για όλα τα

παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνική ή φυλετική προέλευσή τους, β) το κράτος πρέπει να

παρέχει σε όλους δικαιοσύνη, καθώς και ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής σε

όσα προσφέρει η κοινωνία, γ) η χειραφέτηση και η απελευθέρωση από τα ρατσιστικά

πρότυπα των καταπιεζόμενων  και των καταπιεστών (Brandt, 1986).

2.3.5 Το διαπολιτισμικό μοντέλο

Σύμφωνα με τον Μάρκου (1997), ο όρος «διαπολιτισμικός» εκφράζει μια διαλεκτική

σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας

ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών μεταναστευτικών ομάδων. Στην τελική έκθεση του
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Συμβουλίου της Ευρώπης, για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των

μεταναστών (Council of Europe, 1986), καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, η διαπολιτισμική

εκπαίδευση έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής,

προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και υποδοχής,

επιφέρει επανεξέταση και αναθεώρηση των κοινωνικοκεντρικών και εθνοκεντρικών

κριτηρίων του σχολείου και αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και

την επίτευξη  της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.

Το διαπολιτισμικό μοντέλο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο

σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (1997) , θα μπορέσει να καλλιεργήσει στα παιδιά την κριτική

σκέψη και παράλληλα να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και

πολιτικές  προσδοκίες όλων των εθνικών ομάδων.

2.4 Θεσμικό  πλαίσιο για την εκπαίδευση  των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα

Το ελληνικό κράτος έρχεται αντιμέτωπο με το θέμα της υποδοχής και υποστήριξης

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η

μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, έχει

προκαλέσει δυνατούς κραδασμούς σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας και κατά

συνέπεια και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Το 1980, ιδρύονται για πρώτη φορά οι Τάξεις Υποδοχής, με σκοπό τη διαχείριση της

πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών

μαθητών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 1980 ( ΦΕΚ 8182/Ζ/4139/20-10-1980), η

ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής έχει σκοπό, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που έχουν

αποκτήσει οι παλιννοστούντες μαθητές στο προηγούμενο σχολικό περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων, που απαιτούνται τόσο

για την μορφωτική, όσο και για την επαγγελματική εξέλιξη των εν λόγω μαθητών στα

πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας.

Ακολουθεί ο νόμος 1404/1983, βάση του οποίου νομοθετούνται οι Τάξεις Υποδοχής και

ο θεσμός των Φροντιστηριακών Τμημάτων. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θέτει ως κύριο στόχο,

τόσο των Τάξεων Υποδοχής, όσο και των Φροντιστηριακών Τμημάτων, την ομαλή

προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
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σύστημα, ενώ παύει πλέον να γίνεται λόγος, για περαιτέρω καλλιέργεια των δεξιοτήτων που

ανέπτυξαν οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές σε προηγούμενο σχολικό περιβάλλον.

Με το νόμο 1894/1990 επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων

Υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη πλέον και το μεταναστευτικό ρεύμα από τις χώρες της

πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα από την Αλβανία. Οι Τάξεις Υποδοχής δεν

λειτουργούν πλέον ως ανεξάρτητες τάξεις, αλλά ως τμήματα ενταγμένα στο κανονικό

δημόσιο σχολείο και κατά κύριο λόγο ασχολούνται με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας

και τη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού σε μαθητές που δεν έχουν ως

μητρική γλώσσα την ελληνική. Στόχος των Τάξεων Υποδοχής παραμένει η προσαρμογή των

αλλοδαπών μαθητών και η ομαλή ένταξή τους στις κανονικές τάξεις και στο ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004).

Από το 1994, με υπουργική απόφαση, δίνεται η δυνατότητα να διδάσκεται η γλώσσα και

ο πολιτισμός των χωρών προέλευσης των μαθητών που φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής και τα

Φροντιστηριακά Τμήματα, ενώ, από το 1999, θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις για τις Τάξεις

Υποδοχής, με σκοπό μια πιο ευέλικτη παρέμβαση στη ζωή του σχολείου, ώστε να είναι

ομαλότερη η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. Ειδικότερα, ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής I,

Τάξεις Υποδοχής II και Φροντιστηριακά Τμήματα με διευρυμένο ωράριο, με στόχο να γίνει η

εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών περισσότερο αποτελεσματική και

συμμετοχική-ενεργητική, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν ομαλά και ισόρροπα στο

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α).

Η ίδρυση των πρώτων διαπολιτισμικών σχολείων στην Ελλάδα ήρθε με το νόμο

2413/1996, ο οποίος προβλέπει την ίδρυση των εν λόγω σχολικών μονάδων, για την

εκπαίδευση των ατόμων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές

ανάγκες. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στα διαπολιτισμικά σχολεία θα

εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία θα

προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των «διαφορετικών» μαθητών.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 26 σχολεία διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα, υπάρχουν 13 δημοτικά, 9 γυμνάσια και 4

λύκεια, επί του συνόλου των 15.174 σχολικών μονάδων. Τα διαπολιτισμικά σχολεία

αποτελούν σήμερα το 0.17% της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ οι αλλοδαποί και

παλιννοστούντες μαθητές πλησιάζουν το 10% του συνολικού σχολικού πληθυσμού.
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία αυτά εγγυώνται την ισότητα των

ευκαιριών για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και διαποτίζουν το ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα με σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Για να χαρακτηριστεί ένα

σχολείο διαπολιτισμικό, θα πρέπει ο αριθμός των  παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών

να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθμού. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν

στα εν λόγω σχολεία, επιμορφώνονται και επιλέγονται με κριτήριο την εκπαίδευσή τους

πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής, καθώς και τις γνώσεις τους στη διδασκαλία της

Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Η πολυμορφία της ελληνικής κοινωνίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έχει

ευαισθητοποιήσει την ελληνική πολιτεία σε θέματα εκπαίδευσης των μεταναστών μαθητών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (νόμος 2413/1996) και του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών

και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε), η λειτουργία του οποίου άρχισε το 2001.

Παράλληλα, ανατίθεται στην πανεπιστημιακή κοινότητα η εντολή για διερεύνηση των

συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με συγκεκριμένη

πολιτισμική και γλωσσική προέλευση, η παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού, η

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η στήριξη των αλλοδαπών γονέων, η παρέμβαση στις

τοπικές κοινότητες και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την εκπαίδευση των

μαθητών αυτών (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004).

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει από το Σεπτέμβριο του

2010 την υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»,

η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση

και Δια Βίου Μάθηση». Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής

αποτυχίας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με

γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. Στο πρόγραμμα αυτό, η λήξη του

οποίου επέρχεται το 2013, παίρνουν μέρος σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της

χώρας. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανέρχεται σε 52.958, εκ των οποίων οι 14.194

είναι αλλοδαποί μαθητές. Οι δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των

σχολικών ετών 2010-2013, είναι:

 Η υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής

 Η ενίσχυση της ελληνομάθειας
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 Η καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο

σχολείου

 Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

 Η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

 Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

 Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

 Η δικτύωση σχολείων

 Αξιολόγηση (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α).

2.5 Σύνθεση πληθυσμού αλλοδαπών μαθητών  στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας σε θέματα νομιμοποίησης μεταναστών,

η εφαρμογή της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα μέτρα για την

οικογενειακή συνένωση των μεταναστών είχαν ως αποτέλεσμα, την αύξηση του μαθητικού

δυναμικού των αλλοδαπών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας από τα μέσα της

δεκαετίας του 1990.

Στον πίνακα 2.1, που ακολουθεί, δίνεται  ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών κατά τα

σχολικά έτη 1995-1999. Με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται, επιβεβαιώνεται η

σημαντική αύξηση του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο του μαθητικού

πληθυσμού. Ειδικότερα, παρατηρείται τετραπλασιασμός του ποσοστού αυτού, το οποίο, από

0,6% που ήταν το 1995-96, αυξάνεται σε 2,5% κατά το σχολικό έτους 1998-99.

Πίνακας 2.1: Αριθμός αλλοδαπών μαθητών τα σχολικά έτη 1995-1999

Πηγή: Δρετάκης, 2001

Σχολικό έτος Αριθμός αλλοδαπών

μαθητών

% του συνόλου του

Μαθητικού Πληθυσμού

1995-1996 8.455 0,6

1996-1997 12.572 0,8

1997-1998 21.239 1,7

1998-1999 35.751 2,5
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Κατά το σχολικό έτος 2002-2003, ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών έφτασε στους

98.241, ποσοστό 6,7% . Στον πίνακα 2.2, που ακολουθεί, δίνεται η κατανομή των αλλοδαπών

μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με βάση τα στοιχεία που

αναγράφονται, προκύπτει, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών παρουσιάζεται στο δημοτικό

σχολείο (ποσοστό 8,6%), ενώ σημαντική μείωση εμφανίζεται κατά την εισαγωγή των

αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ποσοστό 3,2%)

Βαθμίδα Σύνολο μαθητών Σύνολο αλλοδαπών μαθητών %

Νηπιαγωγεία 138.304 9.503 6,9

Δημοτικά 633.235 54.570 8,6

Γυμνάσια 328.309 22.693 6,9

Λύκεια & ΤΕΕ 360.616 11.475 3,2

Σύνολο 1.460.464 98.241 6,7

Πίνακας 2.2: Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στην α/θμια & β/θμια εκπαίδευση (2002-2003)

Πηγή: Γκότοβος & Μάρκου, 2004

Ομοίως, αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών παρατηρείται και κατά το

επόμενο σχολικό έτος 2003-2004, σύμφωνα με στοιχεία που δίνονται από το ΚΕΕ και

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3 που ακολουθεί.

Βαθμίδα Σύνολο μαθητών Σύνολο αλλοδαπών μαθητών %

Νηπιαγωγεία 129.712 10.424 8,0%

Δημοτικά 580.032 55.026 9,5%

Γυμνάσια 309.851 31.832 10,3%

Λύκεια & ΤΕΕ 337.885 18.499 5,5%

Σύνολο 1.357.480 115.781 8,5%

Πίνακας 2.3: Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στην α/θμια & β/θμια εκπαίδευση (2003-2004)
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Στους επόμενους τρείς πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των αλλοδαπών μαθητών στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και

2006-2007, σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από το ΙΠΟΔΕ.

Βαθμίδα Σύνολο μαθητών Σύνολο αλλοδαπών &

παλιννοστούντων μαθητών

Νηπιαγωγεία 138.304 11.083

Δημοτικά 638.550 67.739

Γυμνάσια 333.989 36.387

Λύκεια & ΤΕΕ 338.189 22.984

Σύνολο 1.444.032 138.193

Πίνακας 2.4: Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στην α/θμια & β/θμια εκπαίδευση (2004-2005)

Βαθμίδα Σύνολο μαθητών Σύνολο αλλοδαπών &

παλιννοστούντων μαθητών

Νηπιαγωγεία 142.871 16.167

Δημοτικά 643413 69.992

Γυμνάσια 332.240 35.844

Λύκεια & ΤΕΕ 336.580 26.157

Σύνολο 1.455.104 148.160

Πίνακας 2.5: Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στην α/θμια & β/θμια εκπαίδευση (2005-2006)
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Βαθμίδα Σύνολο μαθητών Σύνολο αλλοδαπών &

παλιννοστούντων μαθητών

Νηπιαγωγεία 93.071 8.374

Δημοτικά 586.884 61.545

Γυμνάσια 326.951 36.815

Λύκεια & ΤΕΕ 294.689 23.628

Σύνολο 1.301.595 130.362

Πίνακας 2.6: Κατανομή αλλοδαπών μαθητών στην α/θμια & β/θμια εκπαίδευση (2006-2007)

Για το σχολικό έτος 2007-2008 ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών ανέρχεται στους

112.211, σε σύνολο 1.208.056 μαθητών όλης της χώρας, δηλαδή ποσοστό 9,5%. Σε ότι

αφορά στη συμμετοχή των αλλοδαπών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν επίσημα

καταγεγραμμένα στοιχεία. Ωστόσο, εικάζεται, ότι ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών δεν

υπερβαίνει το 5% του συνολικού πληθυσμού των φοιτητών, που φοιτούν στα ανώτερα και

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Εξετάζοντας τη χώρα προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά

σχολεία, προκύπτει, ότι η πλειοψηφία αυτών έχει γεννηθεί στην Αλβανία (69.880),  ενώ

10.292 μαθητές έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς, επιβεβαιώνοντας το

γεγονός, ότι η Ελλάδα αποτελεί τόπο γέννησης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών.

Επίσης, το 15,9% του πληθυσμού των μεταναστών μαθητών προέρχεται από τις χώρες της

πρώην ΕΣΣΔ, το 3% από τη Βουλγαρία και το 1,4% από τη Ρουμανία. Συνολικά, ο

πληθυσμός των μεταναστών μαθητών προέρχεται από 122 χώρες (Γκότοβος και Μάρκου,

2004). Επιπρόσθετα, μελετώντας την γεωγραφική κατανομή των αλλοδαπών μαθητών, το

υψηλότερο  ποσοστό παρατηρείται στην Αττική και τον Πειραιά (12,3%), το αμέσως επόμενο

ποσοστό (10,9%) παρατηρείται στα Ιόνια νησιά, ενώ ακολουθούν τα νησιά του Αιγαίου

(8,9%) και η Πελοπόννησος (8,7%).

Αναφορικά με τη διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, προκύπτει,

ότι το 1/3 του πληθυσμού διαμένει στην Ελλάδα πάνω από 7 χρόνια, ενώ τα υπόλοιπα 2/3

διαμένουν από 1 έως και 6 έτη (Γκότοβος και Μάρκου, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, καθώς  και  οι δυσκολίες που συναντούν οι

μαθητές μειονοτικών ομάδων, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν γίνει

αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού.  Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ενός

σημαντικού αριθμού μελετών, στις περισσότερες κοινωνίες, οι μαθητές που ανήκουν σε

διαφορετικούς πολιτισμούς, σε σχέση με τον κυρίαρχο, έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο

επίμονες και σοβαρές δυσκολίες (Ghuman, 1999; Vespia και συν., 2001). Επιπροσθέτως, το

φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο σε ομάδες ατόμων, που για πολλές γενιές έχουν υποστεί

διακρίσεις και θεωρούνται ως φύσει κατώτερες από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα

(Cummius, 1999) . Αυτοί οι παράγοντες, που επηρεάζουν την εκπαίδευση και τις επιδόσεις

των αλλοδαπών μαθητών, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας.

3.1  Η αλληλεπίδραση φύλου και εθνότητας στην εκπαίδευση των μεταναστών

Ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους

αλλοδαπούς μαθητές, καθώς και το επίπεδο κατάρτισής τους σε θέματα που αφορούν στην

εκπαίδευση και ειδικότερα στο κομμάτι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, φαίνεται να

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών (Νικολάου, 2000).

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι οι επιδόσεις των μαθητών και ειδικότερα των μεταναστών

μαθητών επηρεάζονται  από τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα δύο

φύλα μέσα στη σχολική κοινότητα, αλλά και από τη θέση που αυτά κατέχουν τόσο στη χώρα

προέλευσης, όσο και στη χώρα υποδοχής.

Σε διαχρονική έρευνα, που διεξήγαγε, το 1992, η Αμερικανική Ένωση των Γυναικών

Πανεπιστημίου, βρέθηκε, ότι τα κορίτσια λαμβάνουν πολύ λιγότερη προσοχή από τον

εκπαιδευτικό μέσα στη σχολική τάξη, από ότι τα αγόρια. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, ότι τα

κορίτσια που προέρχονταν από μειονοτικές ομάδες είχαν λιγότερη αλληλεπίδραση με το

δάσκαλο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, σε σχέση με τα αγόρια

που φοιτούσαν στις ίδιες τάξεις. Η ίδια έρευνα έδειξε, ότι τα κορίτσια των μειονοτικών

ομάδων δεν παρακολουθούσαν μαθήματα σχετικά με τις επιστήμες και είναι πολύ πιθανό να
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μην ακολουθούσουν καριέρα στις επιστήμες, τα μαθηματικά και την τεχνολογία (Daly,

2005).

Ο τρόπος, με τον οποίο το φύλο και η εθνότητα μπορούν να διαμορφώσουν τις

ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες των μεταναστών μαθητών, μελετήθηκε από την

Fuller (1983) , σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ίδια στη Βρετανία. Η έρευνα έδειξε,

ότι οι μαθήτριες που προέρχονταν από εθνικές μειονοτικές ομάδες παρουσίαζαν μια αρνητική

στάση, κυρίως, απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αμφισβητώντας την εξουσία τους, ενώ ήταν

παθητικές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και συχνά απουσίαζαν αδικαιολόγητα από τα

μαθήματά τους. Ωστόσο, παρουσίαζαν έντονο ενδιαφέρον, ως προς την απόκτηση τυπικών

προσόντων και πιστοποιήσεων, που θα τους εξασφάλιζαν στο μέλλον μια θέση στην αγορά

εργασίας. Η Fuller αιτιολογεί το φαινόμενο αυτό, ως αποτέλεσμα «διπλής κατωτερότητας»

των κοριτσιών αυτών, επειδή είναι, δηλαδή, γυναίκες και ταυτόχρονα ανήκουν σε εθνικές

μειονοτικές ομάδες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1443 μεταναστών, άνω των 16 ετών, που

ζουν στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 602 έστειλαν τουλάχιστον ένα παιδί στο ελληνικό

σχολείο, βρέθηκε, ότι τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια περίπου κατά

ένα βαθμό. Η πιθανότερη εξήγηση για την παρατηρούμενη βαθμολογική διαφορά είναι, ότι

τα αγόρια, σε αντίθεση με τα κορίτσια, βλέπουν τη μόρφωση ως μονόδρομο και μοναδική

διέξοδο από την κατάσταση  που βιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους (Παπαπανάγος και

Καραμανλή, 2006) .

Η Ψάλτη (2000) μελέτησε τις στάσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αλλοδαπών

μαθητών από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση που φοιτούν στα ελληνικά

σχολεία.  Η έρευνα έδειξε, ότι τα κορίτσια των μειονοτήτων, σε σχέση με τα αγόρια,

επιθυμούν περισσότερο να πηγαίνουν στο σχολείο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο

πανεπιστήμιο. Αντίθετα, τα αγόρια προσανατολίζονται περισσότερο στην άμεση εύρεση

εργασίας και στην εκμάθηση κάποιας τέχνης.

Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα της μελέτης του Γιαβρίμη και των

συνεργατών του (2003), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 18 γυμνάσια του νομού Αττικής, με

σκοπό να ερευνηθεί το προφίλ, η αυτοαντίληψη, οι σχολικές επιδόσεις και οι επαγγελματικές

φιλοδοξίες των μεταναστών μαθητών. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι τα αγόρια των

μειονοτήτων έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε μαθήματα θετικών επιστημών, σε σχέση

με τα κορίτσια, γεγονός που επηρεάζει και τις επαγγελματικές επιλογές τους.
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Σε πρόσφατη έρευνα των Portes και Hao (2002), μελετήθηκε η διαδικασία

προσαρμογής των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Σε ότι αφορά στο φύλο, η έρευνα έδειξε, ότι

τα κορίτσια των μεταναστών έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες,

συγκρινόμενα με τα αγόρια, αν και εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης.

Ωστόσο, σε αντίστοιχη έρευνα της Raissiguier (1994), βρέθηκε, ότι η αλληλεπίδραση

εθνότητας και φύλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποθαρρύνει  τα κορίτσια από την

κατάκτηση υψηλών ακαδημαϊκών  και επαγγελματικών στόχων, λόγω του ρατσισμού που

δέχεται η μειονοτική ομάδα στην οποία ανήκουν.

3.2 Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις αλλοδαπών μαθητών

Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του

παιδιού. Μέσα στους κόλπους της οικογένειας, τα παιδιά διαμορφώνουν στάσεις και

συμπεριφορές, αναπτύσσοντας  γενικότερα την αυτό-εικόνα τους.

Το «μορφωτικό κεφάλαιο», που υιοθετήθηκε από τους Bourdieu και Passerron,

οικοδομείται από τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά έξω από το σχολείο και ιδιαίτερα στο

πλαίσιο της οικογένειας. Στο μορφωτικό κεφάλαιο ανήκει κάθε είδους πληροφορία σχετική

με τη μόρφωση, τις κοινωνικές σχέσεις, την καλλιτεχνική κουλτούρα και τη γλωσσική άνεση.

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά, που μεταδίδονται, κυρίως, στους γόνους των αστικών

οικογενειών, έχουν άμεση σχέση με την κουλτούρα που μεταδίδει το σχολείο, με

αποτέλεσμα, τα παιδιά των οικογενειών αυτών να έχουν, κατά μέσο όρο, καλύτερες επιδόσεις

στο σχολείο. Κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από τα παιδιά των

χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, για την κατάκτηση εκείνων των γνώσεων

και των συμπεριφορών, που είναι απαραίτητες για το σχολείο και που οι οικογένειες τους δεν

μπόρεσαν να τους μεταδώσουν (Πατερέκα, 1986).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι εύκολο να συμπεράνει κάποιος, ότι οι

αλλοδαποί μαθητές, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε χαμηλότερα  κοινωνικοοικονομικά

στρώματα, χρειάζεται να καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να αποκτήσουν τα

αγαθά που προσφέρει το σχολείο. Σε μελέτη που πραγματοποίησαν οι Vallet και Caille

(1996), σχετικά με τις επιδόσεις των μεταναστών μαθητών που ζουν στη Γαλλία,

διαπιστώθηκε, ότι η χαμηλή σχολική επίδοση των μεταναστών είναι αποτέλεσμα της χαμηλής

κοινωνικής θέσης των γονιών τους. Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε, ότι ένας στους δύο
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αλλοδαπούς μαθητές έχει επαναλάβει τουλάχιστον μία χρονιά, στη διάρκεια του δημοτικού

σχολείου, σε αντίθεση με τους γάλλους μαθητές, όπου η αναλογία είναι ένας στους τέσσερις.

Σε μελέτη, με θέμα την εκπαιδευτική εμπειρία και τις προσδοκίες των μεταναστών

που ζουν στις ΗΠΑ, βρέθηκε, ότι οι μετανάστες μαθητές, οι γονείς των οποίων έχουν υψηλό

μορφωτικό επίπεδο, οικονομική επιφάνεια και υψηλές προσδοκίες για την μόρφωση των

παιδιών τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να φοιτήσουν στο κολλέγιο και να συνεχίσουν

τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα, το χαμηλό οικογενειακό

εισόδημα έχει δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες στην φοίτηση των μεταναστών μαθητών στο

κολλέγιο (Schwartz, 1997).

Ο Coleman (1987) αναφέρει, ότι ένας σημαντικός παράγοντας, που ενισχύει την

αποτυχία των μεταναστών μαθητών στο σχολείο, είναι η χαμηλότερη  κοινωνικοοικονομική

κατάστασή τους, η οποία επηρεάζει την οικονομική και γονική υποστήριξη που δέχονται από

το σπίτι. Οι περισσότερο προνομιούχοι μαθητές απολαμβάνουν την εκπαιδευτική υποστήριξη

από την οικογένειά τους, η οποία μπορεί να μεταφράζεται σε σχολικά βοηθήματα,

προσωπικούς υπολογιστές ή βοήθεια στα μαθήματα από γονείς με υψηλότερο επίπεδο

μόρφωσης.

Στον αντίποδα των ανωτέρω, μελέτες έχουν δείξει, ότι τα παιδιά μεταναστών, οι

οποίοι ζουν σε μικρά σπίτια, είναι εργάτες και συχνά εναλλάσσουν βάρδιες στην εργασία

τους, προκειμένου να  έχουν την πλήρη επίβλεψη  και να συμμετέχουν στη σχολική επίδοση

των παιδιών τους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τις γλωσσικές δυσκολίες

και να σημειώσουν αξιόλογες επιδόσεις στο σχολείο. Η γονική εμπλοκή, η οποία συνδέεται,

κυρίως, με υψηλές σχολικές επιδόσεις, αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο στην

εκπαίδευση των παιδιών, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των αλλοδαπών

μαθητών και γενικότερα των παιδιών που προέρχονται από μειονότητες (Bernhardt και

Freire, 1999; Antunez, 2000). Σύμφωνα με την Νόβα-Καλτσούνη (2004), ο όρος γονική

εμπλοκή αναφέρεται στις δραστηριότητες εκείνες, οι οποίες αναπτύσσονται στο σχολείο και

στις οποίες οι γονείς με διάφορους τρόπους συμμετέχουν ή στις δραστηριότητες, οι οποίες

γίνονται στο σπίτι και συνδέονται με το σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης.

Αν και η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους αποτελεί

καθοριστικό παράγοντα, για την επιτυχή σχολική πορεία τους, μεγάλο μέρος των οικογενειών

των μεταναστών, των μονογονεϊκών οικογενειών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με
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χαμηλά εισοδήματα συμμετέχουν ελάχιστα ή και καθόλου στην εκπαίδευση των παιδιών

τους ( Cotton και Wikelund, 1989 στο Νόβα-Καλτσούνη, 2004; Torres-Guzman, 1995).

Ιδιαίτερα για τους μετανάστες γονείς, οι κύριοι λόγοι, που ερμηνεύουν την έλλειψη

συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, είναι οι πολλές ώρες εργασίας, η

παράνομη διαμονή τους  στη χώρα υποδοχής, αλλά και η άγνοια της γλώσσας της χώρας

υποδοχής, η οποία δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία τους με τον

εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί, ότι η δυσκολία στη γλωσσική επικοινωνία των

μεταναστών με το προσωπικό του σχολείου δημιουργεί, συχνά, μια εικόνα απαξίωσης για

τους μετανάστες γονείς, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας

συνεργασίας με το σχολείο και να εδραιώνουν σταδιακά την τάση για αποφυγή των

επισκέψεων στη σχολική μονάδα που φοιτούν τα παιδιά τους (Mushi, 2002; Garcia και συν.,

2002).

Σε ότι αφορά στη γονική εμπλοκή των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, έρευνες

που βασίζονται στις διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών έχουν δείξει, ότι οι μετανάστες γονείς

δεν συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους, είτε επειδή αδυνατούν, είτε

επειδή δεν ενδιαφέρονται. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 540 εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 1995, βρέθηκε, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν, ότι οι γονείς

των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών είχαν μέτριες (59,2%) ή και περιορισμένες

(23,9%) μορφωτικές προσδοκίες από τα παιδιά τους, ενώ η στάση του  35%  των αλλοδαπών

γονέων, απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών τους, χαρακτηρίστηκε ως αδιάφορη

(Δαμανάκης, 1997).

Ένα φαινόμενο, που συναντάται, αρκετά συχνά, στις οικογένειες των μεταναστών,

είναι η απουσία του πατέρα ή της μητέρας ή και των δύο γονιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να

μεγαλώνουν, συνήθως υπό την κηδεμονία συγγενικών ή φιλικών προς την οικογένεια

προσώπων. Έχει αποδειχθεί, ότι η απουσία των δύο γονέων συνδέεται με τις χαμηλές

σχολικές επιδόσεις των μαθητών στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Επιπρόσθετα, η απουσία

του πατέρα από το περιβάλλον της οικογένειας, εξαιτίας διάζευξης ή μετανάστευσης,

επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις σχολικές επιδόσεις των αγοριών, ιδιαίτερα, όταν η μητέρα

τα υπονομεύει ή δεν τηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στην αγάπη και την αυστηρή πειθαρχία

(Κοντογιώργος, 1981).

Σύμφωνα με τους Haveman και Wolfe (1995) και Veenman (1996), το επίπεδο

εκπαίδευσης των γονέων μεταναστών απεικονίζει  την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους
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και αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των ακαδημαϊκών επιδόσεων των

παιδιών τους. Στην έρευνα των Καραμανλή και Παπαπανάγου (2006), σε δείγμα 1443

μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, βρέθηκε, ότι το καλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων

επιδρά θετικά στην σχολική επίδοση των παιδιών τους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, ότι ένα

επιπλέον έτος εκπαίδευσης του γονέα αντανακλά 0,9 μονάδες στη βαθμολογική επίδοση του

παιδιού. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ίδια έρευνα, όσον

αφορά στη θέση απασχόλησης του γονέα μετανάστη. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε, ότι τα

παιδιά των μεταναστών, οι οποίοι ασκούν δουλειά γραφείου, έχουν κατά 0,5 μονάδες

υψηλότερη βαθμολογία από τα παιδιά των μεταναστών, οι οποίοι εργάζονται ως

εξειδικευμένοι εργάτες.

3.3 Διγλωσσία και εκπαίδευση

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, το φαινόμενο της διγλωσσίας στους

κόλπους της εκπαίδευσης και οι τρόποι διαχείρισής του προς όφελος του μαθητικού

πληθυσμού αποτελούν αντικείμενο  μελέτης και έρευνας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Reich (1997), σε μία προσπάθεια να ομαδοποιήσει τα προγράμματα δίγλωσσης

εκπαίδευσης, εστιάζοντας στον παράγοντα μαθητή, παραθέτει τα ακόλουθα τρία συστήματα:

 Το πρώτο σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης απευθύνεται σε μία κοινωνική ελίτ

μαθητών, οι οποίοι είναι παιδιά διπλωματών, ανώτερων κρατικών αξιωματούχων και

εύπορων οικογενειών. Η ανάπτυξη της διγλωσσίας αποτελεί προσόν και βασική

μορφωτική προσφορά. Το σύστημα αυτό υιοθετείται από διεθνή και ευρωπαϊκά

σχολειά και από ιδιωτικά σχολεία ξένων μορφωτικών φορέων.

 Το δεύτερο σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης απευθύνεται στις μειονότητες που ζουν

μόνιμα σε μία χώρα. Το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και το εύρος

διδασκαλίας της μειονοτικής γλώσσας ορίζεται νομικά. Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους

εκπαίδευση παρέχεται στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

 Το τρίτο σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης αφορά στα παιδιά των μεταναστών. Η

διγλωσσία επιβάλλεται, μέσω μιας μονογλωσσικά προσανατολισμένης εκπαίδευσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, το σχολείο δεν λαμβάνει υπόψη του τη γλώσσα του

μετανάστη μαθητή και ο σχεδιασμός της γλωσσικής διδασκαλίας γίνεται

αποκλειστικά στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται μέχρι

και σήμερα στο ελληνικό σχολείο.
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Όσον αφορά στη διατήρηση ή μη των άλλων γλωσσών τα εκπαιδευτικά  προγράμματα

που εφαρμόζονται διεθνώς είναι:

 Τα προγράμματα διατήρησης των άλλων γλωσσών, που υλοποιούνται μέσα από

προγράμματα εμβάπτισης ή μέσα από προγράμματα αμφίδρομης δίγλωσσης

εκπαίδευσης.

 Τα προγράμματα μεταβατικής διγλωσσίας, όπου η πρώτη γλώσσα του μαθητή

διδάσκεται, ως ένα μεταβατικό στάδιο, για να αποκτήσει ο δίγλωσσος μαθητής

επάρκεια στη γλώσσα του σχολείου.

 Τα προγράμματα εμβύθισης, στα οποία οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός από αυτή

του σχολείου, αγνοείται (Σκούρτου και συν., 2004).

Από μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, σχετικά με την δίγλωσση εκπαίδευση,

έχει βρεθεί, ότι στον Καναδά, αλλά και στην Αυστραλία, που χαρακτηρίζονται και

συνταγματικά ως πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εφαρμόζονται προγράμματα εμβάπτισης.

Ιδιαίτερα στην Αυστραλία, διδάσκονται πάνω από 40 γλώσσες των μεταναστών, μέσα από

προγράμματα, που αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος ή που δρουν παράλληλα

με αυτό. Στις ΗΠΑ και στην Γερμανία, υλοποιούνται συνδυασμοί προγραμμάτων εμβύθισης,

μεταβατικής διγλωσσίας, αλλά και προγράμματα αμφίδρομης δίγλωσσης εκπαίδευσης, ενώ

στη Σουηδία παρατηρείται διαβάθμιση ανάμεσα σε προγράμματα διατήρησης της μητρικής

γλώσσας ειδικά σε Φιλανδούς μετανάστες, σε προγράμματα μεταβατικής διγλωσσίας και σε

προγράμματα επιπλέον προσφοράς μαθημάτων μητρικής γλώσσας σε συνεργασία με φορείς

των κοινοτήτων των μεταναστών (Baker, 2001; Δραγώνα και συν., 2001; Νικολάου, 2003).

Ο τρόπος, με τον οποίο σχετίζονται οι παράγοντες «μετανάστης-μαθητής» και «πρώτη-

δεύτερη γλώσσα» με τις σχολικές επιδόσεις, είναι το αντικείμενο έρευνας του προγράμματος

PISA (Programme for International Student Assessment), της έκθεσης IGLU (Internationale

Grundschul-Lese-Untersuchung) και της έκθεσης CRESPAR (Center for Research on the

Education of Students Placed At Risk).

Το πρόγραμμα PISA πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το 2000, σε μαθητές 32

χωρών, ηλικίας 15 ετών, με σκοπό, να εξεταστούν οι επιδόσεις των μαθητών αυτών στα

μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την ακαδημαϊκή γλώσσα. Μεταξύ των παραμέτρων,

που τέθηκαν προς διερεύνηση, ήταν και η επίδραση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην

ενδοοικογενειακή επικοινωνία, καθώς και ο τόπος γέννησης των μαθητών. Τα αποτελέσματα

έδειξαν, ότι οι μαθητές «πρώτης γενιάς» είχαν μειωμένη επίδοση στις δραστηριότητες των
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τεστ, σε σχέση με τους «γηγενείς» μαθητές, ενώ παρουσίαζαν καλύτερη εικόνα, σε σχέση με

τους «μη γηγενείς» μαθητές. Επιπρόσθετα, οι μαθητές, που τον περισσότερο χρόνο

χρησιμοποιούσαν στο σπίτι την γλώσσα της χώρας υποδοχής, εμφάνισαν υψηλότερες

επιδόσεις στα τεστ, σε σχέση με τους μαθητές που χρησιμοποιούσαν μια γλώσσα

μειονότητας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, βρέθηκε, ότι οι μαθητές ομιλητές μιας γλώσσας

μειονότητας έχουν διπλάσια πιθανότητα, να βρεθούν στα κατώτερα σκαλιά της ακαδημαϊκής

επίδοσης σε όλους τους εξεταζόμενους τομείς, σε σχέση με τους μαθητές που

χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα (PISA, 2000).

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έκθεση IGLU (2003),

στην οποία πήραν μέρος 156.490 μαθητές, της Δ΄ δημοτικού, από 35 χώρες. Ειδικότερα για

τη Γερμανία, η έρευνα έδειξε, ότι οι μαθητές, που παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στη

γλώσσα, τα μαθηματικά, αλλά και τις φυσικές επιστήμες ήταν οι μη μετανάστες μαθητές. Πιο

συγκεκριμένα, αναφέρεται, ότι, στις οικογένειες των μεταναστών που ζουν στη Γερμανία,

επικρατεί μια «μη γερμανόφωνη κοινωνικοποίηση», η οποία, σε συνδυασμό με την πιθανή

ύπαρξη ενός φτωχού σε παραστάσεις οικογενειακού περιβάλλοντος, συμβάλλει καθοριστικά

στις επιδόσεις κάτω του μέσου όρου από τους εν λόγω μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το

ένα πέμπτο  των μαθητών στα γερμανικά σχολεία προέρχεται από οικογένειες μεταναστών,

με αποτέλεσμα, την κατά κανόνα πολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια του μαθητικού

πληθυσμού.

Η έκθεση του «Ερευνητικού Κέντρου για την Εκπαίδευση των Μαθητών που

βρίσκονται σε Κίνδυνο» (CRESPAR) αναφέρεται στις επιδόσεις των μεταναστών μαθητών

στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, συγκρίνει τις επιδόσεις των μαθητών που δεν έχουν ως μητρική

γλώσσα την Αγγλική, αλλά την διδάσκονται στο σχολείο ως δεύτερη γλώσσα με τους

αγγλόφωνους μαθητές. Ηλικιακά, προσανατολίζεται σε μετανάστες μαθητές δημοτικού, οι

οποίοι, χωρίς να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον

απαιτούμενο, για να αναπτύξουν γλωσσική ικανότητα και να αποδώσουν στο μέγιστο των

δυνατοτήτων τους. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, έχει

παρατηρηθεί αύξηση των μεταναστών μαθητών από 6% το 1970, σε 19% το 1997. Παρά το

γεγονός αυτό, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του εν λόγω μαθητικού δυναμικού δεν παρουσιάζουν

την ίδια αυξητική πορεία. Ειδικότερα, η έκθεση CRESPAR έδειξε, ότι οι μετανάστες μαθητές

εξακολουθούν να κατέχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα είδη των τεστ που τους

δόθηκαν, ενώ στο σύνολο των πολιτειών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό της
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μαθητικής διαρροής για τους μη αγγλόφωνους μαθητές είναι 20%, σε αντίθεση με τους

αγγλόφωνους, στους οποίους το ποσοστό είναι μόλις 10%. (CRESPAR, 2003).

Σε έρευνα του Rivera-Batiz (1997), σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την

εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών που ζουν στη Νέα Υόρκη, διαπιστώθηκε, ότι η

έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην

προσαρμογή πολλών παιδιών μεταναστών στα νέα τους σχολεία. Ειδικότερα, σε τεστ, που

έγιναν σε  σχολεία της Νέας Υόρκης, το 1992, βρέθηκε, ότι μόνο το 13% των μεταναστών

μαθητών, που δεν έχουν επάρκεια στην αγγλική γλώσσα,  σε αντίθεση με το 56% των

μαθητών, που έχουν επάρκεια στην αγγλική, έφεραν σκορ βαθμολογίας, στα τεστ ανάγνωσης

και έκθεσης, ίσο ή υψηλότερο του 50. Αντίθετα, στα τεστ των μαθηματικών  η διαφορά

ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών ήταν πολύ μικρότερη, αφού το 40% των μαθητών που δεν

γνώριζαν καλά την γλώσσα και το 53% των μαθητών με γλωσσική επάρκεια έφεραν

βαθμολογίες πάνω από τη βάση (Board of Education, 1994).

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε, ότι  τα  ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από

μετανάστες μαθητές, που δεν έχουν γλωσσική επάρκεια, είναι αρκετά υψηλότερα σε σχέση

με τα αντίστοιχα ποσοστά των μεταναστών μαθητών που έχουν επάρκεια της αγγλικής

γλώσσας. Έτσι, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από  σχολεία της Νέας Υόρκης για

τους ισπανόφωνους μετανάστες μαθητές, για το έτος 1994,  βρέθηκε, ότι  το ποσοστό αυτών

που εγκατέλειψαν το σχολείο και δεν μιλούσαν επαρκώς αγγλικά ήταν 49%, ενώ το

αντίστοιχο ποσοστό, για όσους μιλούσαν καλά αγγλικά, ήταν μόνο 12%.

Σε ότι αφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η μονογλωσσικά

προσανατολισμένη εκπαίδευση, που κυριαρχεί σήμερα στο ελληνικό σχολείο, ευθύνεται για

την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, κυρίως του δημοτικού, σε τάξεις κατώτερες από

εκείνες που τους αντιστοιχούν ηλικιακά, λόγω ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω αλλοδαποί μαθητές να βιώνουν αρνητικά τη διαφορά

ηλικίας μέσα στη σχολική τάξη, να μην έχουν επαφές και φιλικές σχέσεις με τους

συμμαθητές τους, να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης

και να οδηγούνται σταδιακά στην περιθωριοποίηση και την γκετοποίησή τους.

Το ζήτημα της γλώσσας, ιδίως στα πρώτα  στάδια της ένταξης των αλλοδαπών

μαθητών στο ελληνικό σχολειό, δεν αντιμετωπίζεται πάντα με την απαραίτητη ευαισθησία,

ούτε από τα όργανα διοίκησης, ούτε από τους εκπαιδευτικούς (Παπακωνσταντίνου και

Δελλασούδας, 1997). Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε
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σε 1.336 δασκάλους, που εργάζονται σε Τάξεις  Υποδοχής και  Φροντιστηριακά Τμήματα

στα δημόσια σχολεία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε, ότι το 22% των δασκάλων που

συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε, ότι δεν επιτρέπει ποτέ στην τάξη τη χρήση της γλώσσας

προέλευσης των μεταναστών μαθητών, ενώ το 47% το επιτρέπει σπάνια, γνωρίζοντας

ωστόσο και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ότι στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών

αυτών η γλώσσα που κυριαρχεί είναι η μητρική. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός,

ότι, μελέτες, που έχουν διεξαχθεί διεθνώς, επιβεβαιώνουν, ότι οι μετανάστες μαθητές, που

ζουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, μπορούν να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα της χώρας

υποδοχής, εφόσον έχουν διδαχθεί προηγουμένως τη μητρική γλώσσα τους (Δαμανάκης,

1997).

3.4 Ο ρόλος της εθνότητας και της χώρας προέλευσης στην εκπαίδευση των

μεταναστών

Η χώρα προέλευσης και η εθνότητα των αλλοδαπών μαθητών αποτελεί έναν ακόμα

παράγοντα, που επιδρά στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

υποδοχής. Τα παιδιά των μεταναστών, που έχουν γεννηθεί στη χώρα καταγωγής τους, έχουν

ενστερνιστεί στάσεις, αξίες και συμπεριφορές, που αρκετές φορές δεν συμβαδίζουν με  αυτές

της κοινωνίας που τους υποδέχεται και αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι η αρχική

κοινωνικοποίησή τους έγινε σε μία ξένη, για τη χώρα υποδοχής, γλώσσα, αποτελεί ένα

επιπλέον μειονέκτημα, για την ομαλή και επιτυχή εκπαιδευτική πορεία τους.

Μελετώντας στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας (INSEE, 1997),

βρέθηκε, ότι τα παιδιά των μεταναστών, που προέρχονται από μη ευρωπαϊκές χώρες,

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, κατά την είσοδο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της

Γαλλίας, οι οποίες ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το χαμηλό μορφωτικό και

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των γονιών τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των

Τούρκων μεταναστών, για τους οποίους βρέθηκε, ότι το 64% των πατέρων και το 77% των

μητέρων έχει εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έχει πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το γεγονός, ότι σχηματίζουν πολυπληθείς οικογένειες (ο μέσος όρος των

παιδιών, ανά τούρκικη οικογένεια, είναι 3,1 , ενώ, ανά γαλλική οικογένεια, είναι 1,7) έχει ως

αποτέλεσμα, η εκπαίδευση των παιδιών να τους κοστίζει περισσότερο, από ότι εκείνη των

γηγενών.
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Σε έρευνα που διεξήγαγε η Tribalat (1995), επισημάνεται ο ρόλος που έχει η

εθνότητα, ως προς τις εκπαιδευτικές επιτεύξεις των παιδιών που ήρθαν στη Γαλλία πριν την

ηλικία των επτά ετών. Από την ίδια έρευνα προκύπτει, ότι το 36% των Τούρκων και το 27%

των Μαροκινών μεταναστών δεν αποκτά κανένα πτυχίο, ενώ μόνο τα 17% των Τούρκων

καταφέρνει να πάρει το baccalaur ́at. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αλγερινούς

μετανάστες μαθητές είναι 38%.

Η μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  γνώρισε μια πρωτοφανή

αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πληθυσμός των αλλοδαπών αυξήθηκε από 19,8

εκατομμύρια, το 1990, (7,9% του γενικού πληθυσμού), σε 32,5 εκατομμύρια, το 2002,

αντιπροσωπεύοντας το 11,5% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ. Η αύξηση αυτή οδήγησε

σε αύξηση του αριθμού των παιδιών μεταναστών, με αποτέλεσμα, 1 στα 6 παιδιά, που ζουν

στις ΗΠΑ, να είναι παιδί μεταναστών (Schmidley, 2001).

Οι τάσεις στο μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού των ΗΠΑ, κατά ηλικία και

εθνότητα, αναλύονται σε διαχρονική έκθεση του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής για την

Εκπαίδευση (National Center For Education Statistics), το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο

Παιδείας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, κατά τα έτη 1980 έως 2011,

το ποσοστό των Λευκών Αμερικανών, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τουλάχιστον το Λύκειο,

είναι υψηλότερο από εκείνο των Μαύρων και των Ισπανόφωνων που ζουν στις Ηνωμένες

Πολιτείες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το χάσμα, στην απόκτηση πανεπιστημιακού

πτυχίου, ανάμεσα σε Λευκούς και Μαύρους, αυξήθηκε από 13% σε 19%, ενώ το χάσμα

ανάμεσα σε Λευκούς και Ισπανόφωνους  αυξήθηκε από 17%  σε 26%. Επιπρόσθετα, όσον

αφορά στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, κατά τη διάρκεια των ετών 1995 και 2011, δεν

παρατηρήθηκαν αξιόλογες διαφορές ανάμεσα σε Λευκούς και Μαύρους, ενώ ανάμεσα σε

Λευκούς και Ισπανόφωνους το χάσμα αυξήθηκε από 4% σε 5% (National Center For

Education Statistics, 2012).

Σε πρόσφατες εκθέσεις της RAND Corporation (Research ANd Development), η

οποία αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συμβάλλει στη βελτίωση της πολιτικής

και της λήψης αποφάσεων μέσω της έρευνας και της ανάλυσης, υπογραμμίζεται η ανισότητα

των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων στις ΗΠΑ (Vernez

και Abrahase, 1996; Schoeni, McCarthy και Vernez, 1996). Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους

Μεξικάνους μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ, έρευνες έχουν δείξει, ότι υστερούν σημαντικά

έναντι άλλων μεταναστευτικών ομάδων στην ολοκλήρωση του σχολείου και κατέχουν τα
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χαμηλότερα σκορ βαθμολογίας  σε τεστ  ανάγνωσης και μαθηματικών, σε σύγκριση με τους

Λευκούς, αλλά και τους Ασιάτες μετανάστες (Kao και Tienda, 1995).

Ο Rumbaut (2005), μελετώντας  το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών που φτάνουν

στις ΗΠΑ πριν από την ηλικία των 18 ετών, διαπίστωσε, ότι οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι

Κορεάτες είναι οι πιο μορφωμένες ομάδες μεταναστών. Αντίθετα, οι Δομινικανοί,

Πορτορικανοί και οι μετανάστες που προέρχονται από την Καμπότζη και το Λάος

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επίσης, οι λιγότερο

μορφωμένοι μετανάστες είναι όσοι προέρχονται από το Μεξικό, τη Γουατεμάλα και το Ελ

Σαλβαδόρ και έχουν γεννηθεί στις χώρες καταγωγής τους. Επίσης, με βάση στοιχεία που

αφορούν το 2009, διαπιστώθηκε, ότι τα δύο τρίτα των μεταναστών, ηλικίας 25-34 ετών, που

προέρχονται από την ανατολική και νοτιοανατολική Ασία, έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σε

αντίθεση με τους Μεξικάνους μετανάστες και τους μετανάστες των άλλων χωρών της

Λατινικής Αμερικής, που τα ποσοστά κτήσης πτυχίου είναι 6% και 17% αντίστοιχα (Baum

και Flores, 2011).

Η υψηλή σχολική απόδοση των παιδιών της νοτιοανατολικής Ασίας, που

προέρχονται, κυρίως, από οικογένειες προσφύγων, εξηγείται από την υποστήριξη που

δέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, από το αίσθημα  υποχρέωσης που νιώθουν

απέναντι στους μετανάστες γονείς τους αλλά και την ισχυρή εκτίμηση που τρέφουν για τη

μόρφωση αυτά και οι οικογένειές τους (Kao και Tienda, 1995; Schneider και Lee, 1990;

Fuligni, 1997).

Οι Bennett και Lutz (2009), διεξήγαγαν μία συγκριτική μελέτη, σχετικά με το

μορφωτικό επίπεδο που αποκτούν οι Μαύροι  μετανάστες  που φτάνουν στις ΗΠΑ και το

επίπεδο εκπαίδευσης των Μαύρων γηγενών που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα

έδειξε, ότι οι Μαύροι μετανάστες, συνήθως, προέρχονται από οικογένειες με δύο γονείς,

φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και δεν ζουν σε αγροτικές περιοχές, όπως συμβαίνει, κυρίως, με

τους Μαύρους γηγενείς. Επιπρόσθετα, είναι λιγότερο πιθανό, σε σχέση με τους Μαύρους

γηγενείς, να μην εγγραφούν στο κολέγιο και να παρουσιάσουν χαμηλές βαθμολογίες στα

τεστ. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν, ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και η

επιλογή κολεγίων και πανεπιστημίων από Μαύρους μετανάστες περιορίζεται σε αυτούς που

προέρχονται από επιλεγμένες  χώρες, διότι υπάρχουν και άλλες ομάδες Μαύρων μεταναστών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την Αιτή, που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες.



30

Σε ότι αφορά στην αλληλεπίδραση εθνότητας και σχολικής επίδοσης, για τους

μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, πρόσφατη μελέτη του Σιδηρόπουλου (2007) έδειξε, ότι

τα παιδιά μεταναστών από τη Ρωσία, την Γεωργία  και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης έχουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά.

3.5  Ηλικία μετανάστευσης  και σχολική επίδοση

Ένας παράγοντας, που επιδρά καθοριστικά στη σχολική επίδοση και την ομαλή

ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, είναι η

ηλικία μετανάστευσης των παιδιών των μεταναστών.

Ο Anders B ̈hlmark (2005), στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει, το χάσμα που

παρατηρείται στις σχολικές επιδόσεις μεταξύ γηγενών και μεταναστών μαθητών στη

Σουηδία, μελέτησε το ρόλο που διαδραματίζει η ηλικία μετανάστευσης των αλλοδαπών

μαθητών. Η μελέτη του στηρίχτηκε στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, που

αφορούσαν στις οικογένειες τόσο των μεταναστών, όσο και των γηγενών μαθητών, που

αποφοίτησαν από την υποχρεωτική εκπαίδευση, κατά τα έτη 1988 έως και 2003. Η έρευνα

έδειξε, ότι η κρίσιμη ηλικία μετανάστευσης των παιδιών είναι η ηλικία των 10 ετών. Για

ηλικίες μετανάστευσης άνω των 10 ετών, παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση στην σχολική

απόδοση των εν λόγω μεταναστών μαθητών, σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές. Για το

2003, μάλιστα, βρέθηκε, ότι το 91% των γηγενών μαθητών αποφοίτησε από την υποχρεωτική

εκπαίδευση, με βαθμό, που του εξασφάλιζε την επιτυχή είσοδο του στην ανώτερη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην ίδια θέση βρέθηκε, μόνο, το 64% των μεταναστών

μαθητών, που ήρθαν στη Σουηδία, μετά την αρχή της πρώτης τάξης της υποχρεωτικής

εκπαίδευσης.

Επίσης, στην εν λόγω έρευνα, που έγινε με σκοπό να προσδιοριστεί το προφίλ του

μέσου όρου σχολικής απόδοσης – ηλικίας μετανάστευσης, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση

φύλου και ηλικίας μετανάστευσης, καθώς και η αλληλεπίδραση της χώρας προέλευσης και

της ηλικίας των αλλοδαπών μαθητών που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της

Σουηδίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές, ως προς την

ηλικία μετανάστευσης, ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά και ανάμεσα σε παιδιά με

διαφορετική χώρα προέλευσης. Ειδικότερα, τα κορίτσια μετανάστες, που έφτασαν στη

Σουηδία στην 4η τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπερτερούν κατά ένα επίπεδο, όχι μόνο

έναντι των αγοριών μεταναστών, αλλά και έναντι των γηγενών αγοριών. Ωστόσο, είναι αυτά
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που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση, λόγω της σύντομης

παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί, ότι οι

μετανάστες μαθητές, με σύντομη παραμονή στη Σουηδία, αποδίδουν σημαντικά καλύτερα

στα μαθηματικά, από ότι σε ένα εύρος άλλων μαθημάτων, τα οποία απαιτούν ορισμένες

δεξιότητες, όπως η επάρκεια στη γλώσσα και το ικανοποιητικό επίπεδο στην ιστορία και τις

κοινωνικές επιστήμες.

Η μελέτη της αλληλεπίδρασης της χώρας προέλευσης και της ηλικίας

μετανάστευσης, στην ίδια έρευνα, έδειξε, ότι τα παιδιά των μεταναστών, που προέρχονται

από την Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, παρουσιάζουν καλύτερο προφίλ μέσου όρου

απόδοσης – ηλικίας, από ότι τα παιδιά που προέρχονται από αφρικανικές χώρες ή έχουν

ασιατικές ρίζες.

Η επίδραση της ηλικίας μετανάστευσης, στην εκπαιδευτική πορεία των μεταναστών

μαθητών που ζουν στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνεται σε αντίστοιχη μελέτη που διεξήχθη  από την

Schwartz (1997). Η έρευνα έδειξε, ότι οι νεαροί μετανάστες, ειδικότερα οι ισπανόφωνοι,  οι

οποίοι εισέρχονται στις ΗΠΑ μετά την ηλικία των 15 ετών, είναι λιγότερο πιθανό να

εισέλθουν στο σχολικό σύστημα και να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτηση τους από το

λύκειο, σε αντίθεση με τους μετανάστες μαθητές που έρχονται στη χώρα σε μικρότερη

ηλικία.

Στην έρευνα των Baum και Flores (2011), σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών των

μεταναστών στην ανώτερη εκπαίδευση, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μελετήθηκε

η επίδραση της ηλικίας μετανάστευσης στην εκπαίδευση. Η έρευνα έδειξε, ότι, τα άτομα που

έρχονται στις ΗΠΑ σε μικρές ηλικίες, μαθαίνουν ευκολότερα τη γλώσσα και παρουσιάζουν

μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης. Αντίθετα, άτομα που μεταναστεύουν μεταξύ των ηλικιών

13 και 19 ετών, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το 2005, μόνο

το 26% των μεταναστών, ηλικίας 18-24 ετών, που έφτασαν στις ΗΠΑ έχοντας ηλικία 13-19

ετών, είχαν εγγραφεί στο κολέγιο, σε σύγκριση με το 42% των ατόμων που μετανάστευσαν

πριν την ηλικία των 13 ετών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση της εκπαίδευσης των μεταναστών

που ζουν στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να μελετηθεί η επίδραση που ασκούν δημογραφικοί

και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες στο επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών. Οι

δημογραφικές και κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές, που παρουσιάζονται στην εν λόγω

έρευνα, είναι: η χώρα προέλευσης των μεταναστών, το φύλο, η ηλικία, ο χρόνος παραμονής

και εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής, καθώς και το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των

γονέων.

Η μελέτη των συγκεκριμένων παραγόντων επιβλήθηκε από το σύνολο της

πραγματοποιηθείσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία τους ανέδειξε, ως τα πλέον

σημαντικά στοιχεία, που επιδρούν στη διαμόρφωση και στον προσδιορισμό του επιπέδου

εκπαίδευσης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής.

Με βάση τα παραπάνω, το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα αποτελεί

την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας, ενώ το φύλο, η χώρα προέλευσης, το οικονομικό και

το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, η επίδραση των

οποίων θα διερευνηθεί στη συνέχεια.

4.2 Το δείγμα

Για την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, αντλούνται δεδομένα από την απογραφή

πληθυσμού του 2001. Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε, ότι οι απογραφές

πληθυσμού αποτέλεσαν τις πρώτες πηγές κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι δεκαετείς στατιστικές απογραφές πληθυσμού, οι οποίες

αρχίζουν από το 1951, αποτελούν την πληρέστερη πηγή πληροφοριών, τόσο σε κοινωνικό-

δημογραφικά, όσο και σε οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Επιπροσθέτως, οι

απογραφές της περιόδου 1961-2001 είναι πληρέστερες και αξιόπιστες, δεδομένου ότι έχουν

πραγματοποιηθεί μετά την αναδημιουργία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

Το αρχικό δείγμα, πάνω στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί το

10% του συνολικού πληθυσμού της απογραφής του 2001. Ειδικότερα, στο εν λόγω δείγμα

είναι καταγεγραμμένα 1.108.144 άτομα, εκ των οποίων 80.347, ποσοστό 7,3%, είναι
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αλλοδαποί, δηλαδή, άτομα με όχι ελληνική υπηκοότητα και εύρος ηλικιών από 0 έως 100

ετών.

Επειδή η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό, να μελετηθούν οι

παράγοντες, που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών που ζουν στην

Ελλάδα, είναι αυτονόητο, ότι, σε μία τέτοια ανάλυση, δεν δύναται να συμπεριληφθεί το

παραπάνω εύρος ηλικιών, δεδομένου ότι τα άτομα πολύ μεγάλης ή πολύ μικρής ηλικίας δεν

αποτελούν μέρος του μαθητικού – φοιτητικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν

τα αποτελέσματα της έρευνας. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση δείγμα περιορίζεται σε

μετανάστες ηλικίας από 6 έως και 29 ετών, δηλαδή, σε άτομα που θα μπορούσαν να

ενταχθούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται από το ελληνικό κράτος.

Στο αρχικό δείγμα περιλαμβάνονται μετανάστες από συνολικά 217 χώρες και ο

πληθυσμός τους ανά χώρα προέλευσης, συχνά, είναι πολύ μικρός σε σχέση με το μέγεθος

του συνολικού δείγματος, με αποτέλεσμα, η επίδραση τέτοιων μικρών πληθυσμιακών

ομάδων, στην εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελλάδα, να είναι αμελητέα. Επιπλέον,

ανομοιογένειες μεταξύ των πληθυσμών αυτών των χωρών προέλευσης, όπως το εκπαιδευτικό

σύστημά τους, καθιστούν αδύνατη την ομαδοποίησή τους σε γενικότερα σύνολα και την

ένταξή τους στην περαιτέρω ανάλυση.

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται σκόπιμο, να συμπεριληφθούν στην παρούσα

ανάλυση τα δείγματα: της Αλβανίας, τριών βαλκανικών χωρών, έξι χωρών της ανατολικής

Ευρώπης και επτά χωρών της Ασίας, ως τα πολυπληθέστερα στην Ελλάδα. Οι χώρες

ομαδοποιήθηκαν, όπου συνέβη αυτό, με κριτήριο τη γεωπολιτική θέση και τις συγγένειες του

εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός τους.

Αναλυτική παράθεση των χωρών προέλευσης των μεταναστών, του υπό εξέταση

δείγματος, αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα.
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Χώρα προέλευσης Συχνότητα Ποσοστό %

Αλβανία 21.809 73,9%

Βουλγαρία 1.262 4,3%

Ρουμανία 1.152 3,9%

Γιουγκοσλαβία 160 0,5%

Ρωσία 704 2,4%

Γεωργία 895 3%

Ουκρανία 475 1,6%

Μολδαβία 251 0,9%

Πολωνία 496 1,7%

Αρμενία 306 1%

Τουρκία 147 0,5%

Ιράκ 409 1,4%

Συρία 214 0,7%

Μπαγκλαντές 258 0,9%

Πακιστάν 539 1,8%

Ινδία 336 1,1%

Φιλιππίνες 115 0,4%

Πίνακας 4.1: Κατανομή του δείγματος των μεταναστών ηλικίας από 6-29 ετών ανά εθνικότητα

Στον πίνακα 4.2, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των παραπάνω 17

χωρών προέλευσης των μεταναστών του δείγματος, με κριτήριο τη γεωπολιτική θέση και τις

συγγένειες του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός τους. Η Αλβανία, ο

πληθυσμός της οποίας αποτελεί το 73,9% του συνολικού δείγματος, δεν συμπεριλαμβάνεται

στην ομάδα των βαλκανικών χωρών, διότι αποτελεί την πολυπληθέστερη μεταναστευτική

εθνικότητα στην Ελλάδα και η επίδρασή της, στο επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών,

αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό τον λόγο, κρίνεται σκόπιμο, να μελετηθεί

ως αυτόνομη ομάδα.
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Ομαδοποίηση χωρών προέλευσης μεταναστών Συχνότητα Ποσοστό %

Αλβανία 21.809 73,9%

Βαλκανικές χώρες 2.574 8,7%

Χώρες Ανατολικής Ευρώπης 3.127 10,6%

Ασιατικές χώρες 2.018 6.8%

Σύνολο 29.528 100%

Πίνακας 4.2: Ομαδοποίηση των χωρών προέλευσης των μεταναστών του δείγματος.

4.3 Περιγραφική ανάλυση δεδομένων

Το υπό εξέταση δείγμα αποτελείται από 29.528 μετανάστες, ηλικίας 6 έως 29 ετών. Από

αυτούς, το 58,56% είναι άνδρες και το 41,44% είναι γυναίκες. Στο κυκλικό διάγραμμα, που

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

Γράφημα 4.1: Κυκλικό διάγραμμα φύλου των μεταναστών του δείγματος.
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Το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών του δείγματος, το οποίο αποτελεί και την

εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας,  ορίζεται ως μία διακριτή μεταβλητή με τρία επίπεδα,

βάσει των χρόνων εκπαίδευσης. Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν οι μετανάστες, οι οποίοι είναι

είτε αναλφάβητοι, είτε έχουν ολοκληρώσει μόνο την πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, γεγονός,

το οποίο μεταφράζεται σε μηδέν έως έξι χρόνια εκπαίδευσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το

49,01% του δείγματος. Στο δεύτερο επίπεδο ανήκουν οι μετανάστες, οι οποίοι φοιτούν ή

έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο, γενικό ή τεχνικό λύκειο),

δηλαδή, έχουν από επτά έως 12 χρόνια εκπαίδευσης. Το ποσοστό του δείγματος, που ανήκει

σε αυτό το επίπεδο, είναι 46,23%. Μετανάστες με οποιαδήποτε περαιτέρω ακαδημαϊκή –

τεχνική εκπαίδευση, που ξεπερνά τα 13 χρόνια, απαρτίζουν το τρίτο επίπεδο της μεταβλητής.

Στο επίπεδο αυτό ανήκει, μόνο, το 4,75% του υπό εξέταση δείγματος.

Στο ραβδόγραμμα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής

ανάλυσης.

Γράφημα 4.2: Ραβδόγραμμα του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών του δείγματος.
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Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών,

ηλικίας 6 έως 29 ετών, ανάλογα με την χώρα προέλευσης, όπως αυτή ομαδοποιείται κατά την

διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.

Γράφημα 4.3: Διάγραμμα επιπέδου εκπαίδευσης και χώρας προέλευσης

Ειδικότερα, από τη στατιστική ανάλυση των δύο παραπάνω μεταβλητών προκύπτει,

ότι το 52,5% των Αλβανών, το 32,5% των μεταναστών που προέρχονται από τις βαλκανικές

χώρες, το 38% των μεταναστών της ανατολικής Ευρώπης και το 49,4% των αλλοδαπών από

την Ασία είναι αναλφάβητοι ή έχουν 0-6 χρόνια εκπαίδευσης. Από 7-12 χρόνια εκπαίδευσης

έχει το 44,5% των Αλβανών, το 59,6% των αλλοδαπών από τα Βαλκάνια, το 48,7% των

ατόμων από την ανατολική Ευρώπη και το 44,1% των Ασιατών. Τέλος, ακαδημαϊκή –

τεχνική εκπαίδευση, που ξεπερνά τα 13 χρόνια, έχει μόνο το 3% των Αλβανών, το 7,8% των

αλλοδαπών από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, το 13,3% των αλλοδαπών που προέρχονται

από χώρες της ανατολικής Ευρώπης και το 6,5% των μεταναστών από τις ασιατικές χώρες.

Όπως έχει προαναφερθεί, το οικονομικό επίπεδο των γονέων, των μεταναστών του

δείγματος, αποτελεί έναν ακόμα ανεξάρτητο παράγοντα, η επίδραση του οποίου θα μελετηθεί

στην παρούσα έρευνα. Στο υπό εξέταση δείγμα, η αντίστοιχη ανεξάρτητη μεταβλητή

αντιπροσωπεύει το οικονομικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας, όπως αυτό έχει

καταγραφεί από την απογραφή πληθυσμού του 2001.
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Η εν λόγω ανεξάρτητη μεταβλητή, ορίζεται ως μία δίτιμη μεταβλητή με δύο επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο, το όνομα του οποίου είναι «σταθερό εισόδημα», περιλαμβάνει τους

αρχηγούς των οικογενειών, των μεταναστών του δείγματος, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι,

εισοδηματίες ή συνταξιούχοι, παρουσιάζοντας, έτσι, σταθερές μηνιαίες ή ετήσιες αποδοχές

για την οικογένειά τους. Στο δεύτερο επίπεδο, που ορίζεται ως «όχι σταθερό ή καθόλου

εισόδημα», συγκαταλέγονται εκείνοι οι αρχηγοί που είναι άνεργοι ή αναζητούν εργασία κατά

την περίοδο της απογραφής ή ασχολούνται  με τα οικιακά.

Στο συγκεκριμένο δείγμα μεταναστών, ηλικίας 6-29 ετών, το 87,2% των αρχηγών των

οικογενειών, των μεταναστών που παίρνουν μέρος στην έρευνα, έχει σταθερό εισόδημα, ενώ

το 12,8% αυτών δηλώνει, ότι δεν έχει σταθερό εισόδημα. Ειδικότερα, στον πίνακα που

ακολουθεί, δίνονται τα ποσοστά των αρχηγών με «σταθερό εισόδημα» και με «όχι σταθερό ή

καθόλου εισόδημα» σε επίπεδο χώρας προέλευσης, όπως αυτές έχουν ομαδοποιηθεί, για τις

ανάγκες της εν λόγω έρευνας.

Αλβανία Βαλκανικές

χώρες

Χώρες ανατολικής

Ευρώπης

Ασία

Σταθερό εισόδημα 88,7% 86,4% 83,6% 78,3%

Όχι σταθερό ή καθόλου

εισόδημα
11,3% 13,6% 16,4% 21,7%

Πίνακας 4.3: Οικονομικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας των μεταναστών του δείγματος ανά
περιοχή προέλευσης

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα βιβλιογραφική

ανασκόπηση, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επίδρασης, στη διαμόρφωση του επιπέδου

εκπαίδευσης των μεταναστών. Έρευνες έχουν δείξει, ότι παιδιά μεταναστών, οι οποίοι έχουν

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, παρουσιάζουν, εν γένει, καλύτερη προσαρμογή στη χώρα

υποδοχής και η πορεία τους στο χώρο της εκπαίδευσης εξελίσσεται θετικά. Για τον λόγο

αυτό, κρίνεται αναγκαία, η διερεύνηση της επίδρασης, που ασκεί η ανεξάρτητη μεταβλητή

«επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας», στο επίπεδο εκπαίδευσης των
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μεταναστών του δείγματος. Η εν λόγω ανεξάρτητη μεταβλητή κωδικοποιείται  σε τρία

επίπεδα, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.

Γράφημα 4.4: Διάγραμμα επιπέδου εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας των μεταναστών

του δείγματος.

Το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης περιέχει τους αρχηγούς των οικογενειών με 0

έως και 6 χρόνια εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει, ότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι ή

αναλφάβητα ή έχουν ολοκληρώσει μόνο την πρώτη βαθμίδα βασικής εκπαίδευσης. Το

αντίστοιχο ποσοστό είναι 31,69%. Το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης περιέχει τους

αρχηγούς των οικογενειών, οι οποίοι έχουν από 7 έως και 12 χρόνια εκπαίδευσης. Το

ποσοστό τους ανέρχεται σε 56,59%. Οι εν λόγω μετανάστες αρχηγοί οικογενειών έχουν

ενταχθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας από την οποία προέρχονται και

πιθανότατα μερίδα αυτών την έχει ολοκληρώσει. Το τελευταίο επίπεδο, της υπό μελέτη

ανεξάρτητης μεταβλητής, περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν 13 ή και περισσότερα

χρόνια εκπαίδευσης, δηλαδή έχουν μετά-δευτεροβάθμιο τίτλο σπουδών ή κατέχουν πτυχίο

ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων του δείγματος είναι

11,73%.

Στο διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζονται οι κατηγορίες της ανεξάρτητης

μεταβλητής «επίπεδο εκπαίδευσης αρχηγού οικογένειας», σε σχέση με τις χώρες προέλευσης
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των μεταναστών του δείγματος, όπως αυτές κωδικοποιούνται, για τις ανάγκες της παρούσας

μελέτης.

Γράφημα 4.5: Διάγραμμα επιπέδου εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας των
μεταναστών του δείγματος  και της περιοχής προέλευσης.

4.4 Στατιστική επεξεργασία με χρήση Πολυωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης

Στην παρούσα ενότητα, επιχειρείται η μελέτη και ο ποσοτικός προσδιορισμός της

επίδρασης, που ασκούν συγκεκριμένοι δημογραφικοί και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες,

στο επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, το

επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών, ηλικίας από 6 έως 29 ετών, αποτελεί την εξαρτημένη

μεταβλητή της έρευνας. Η εν λόγω μεταβλητή είναι κατηγορική με 3 κατηγορίες:

 0-6  χρόνια εκπαίδευσης (αναλφάβητοι – βασική εκπαίδευση)

 7-12 χρόνια εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης (μετά-δευτεροβάθμια – ανώτερη – ανώτατη

εκπαίδευση)

Γι’ αυτό τον λόγο, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων θα διεξαχθεί, με την χρήση του

μοντέλου της Πολυωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης. Ως επίπεδο αναφοράς, της
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εξαρτημένης μεταβλητής, επιλέγεται η πρώτη κατηγορία, δηλαδή, 0-6 χρόνια εκπαίδευσης.

Προγνωστικοί παράγοντες είναι το φύλο και το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο του

αρχηγού της οικογένειας. Το στατιστικό υπόδειγμα εφαρμόζεται συνολικά τέσσερεις φορές,

για τους μετανάστες αλβανικής καταγωγής, τους μετανάστες που προέρχονται από χώρες των

Βαλκανίων, από χώρες της ανατολικής Ευρώπης και από την Ασία. Η εφαρμογή του

μοντέλου της Πολυωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης γίνεται με τη χρήση του

στατιστικού πακέτου SPSS 19.

Από την εφαρμογή του μοντέλου της Πολυωνυμικής παλινδρόμησης στο

συγκεκριμένο δείγμα μεταναστών από την Αλβανία, τις χώρες των Βαλκανίων, τις χώρες της

ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, προκύπτει ο επόμενος πίνακας, ο οποίος ελέγχει την

ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών

και των ανεξάρτητων μεταβλητών του φύλου και του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου

του αρχηγού της οικογένειας, εξασφαλίζοντας, έτσι, ότι το μοντέλο παρέχει επαρκείς

προβλέψεις.

Πίνακας 4.4: Μοντέλο Προσαρμογής της Πληροφορίας

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, η τιμή του p-value, για κάθε

κατηγορία μεταναστών, είναι μικρότερη από 0,05, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη

σχέσης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας.

Αυτό διασφαλίζει την στατιστική σημαντικότητα του μοντέλου και την παροχή επαρκών

προβλέψεων.

Η καλή προσαρμογή του μοντέλου (Goodness_of_Fit), ελέγχεται για όλες τις χώρες

καταγωγής των μεταναστών, όπως αυτές ομαδοποιούνται στην έρευνα. Τα αποτελέσματα των

ελέγχων υποθέσεων που αφορούν στην καλή εφαρμογή του υποδείγματος (κατάλοιπα

Model Fitting Information

Αλβανία Βαλκάνια Ανατολική Ευρώπη Ασία

Model p-value p-value p-value p-value

Τελικό μοντέλο 0,000 0,000 0,000 0,000
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Pearson , κατάλοιπα διασποράς) δίνουν τιμή του p-value μεγαλύτερη από 0,05. Επομένως,

δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία, το μοντέλο ταιριάζει επαρκώς

τα δεδομένα.

Επιπροσθέτως, η τιμή του Nagelkerke , για τους Αλβανούς μετανάστες, είναι

0,278, γεγονός που δείχνει, ότι το 27,8% της συνολικής μεταβλητότητας, του επιπέδου

εκπαίδευσης των Αλβανών μεταναστών, ηλικίας 6-29 ετών, ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες

μεταβλητές του φύλου και του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου του αρχηγού

οικογένειας.

Ομοίως, για τους μετανάστες από τις Βαλκανικές χώρες είναι Nagelkerke = 0,399,

δηλαδή, το 39,9% της συνολικής μεταβλητότητας, του επιπέδου εκπαίδευσης των

μεταναστών αυτών, ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου. Για τους

μετανάστες, που προέρχονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, από τη στατιστική

ανάλυση προκύπτει, ότι = 0,275, δηλαδή, το 27,5% της συνολικής μεταβλητότητας, του

επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών αυτών, ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

Τέλος, για τους μετανάστες του δείγματος, που προέρχονται από χώρες της Ασίας, βρέθηκε,

ότι = 0,301, δηλαδή, το 30,1% της συνολικής μεταβλητότητας, του επιπέδου εκπαίδευσης,

ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου.

Η στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών στο υπό μελέτη μοντέλο

και η συμβολή τους σε αυτό, διαπιστώνεται από τον ακόλουθο πίνακα

Πίνακας 4.5: Συμβολή κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στο μοντέλο

Likelihood Ratio Test

Αλβανία Βαλκάνια Ανατολική

Ευρώπη

Ασία

p-value p-value p-value p-value

φύλο 0,000 0,000 0,000 0,107

οικονομικό επίπεδο

αρχηγού οικογένειας

0,000 0,001 0,536 0,834

επίπεδο εκπαίδευσης

αρχηγού οικογένειας

0,000 0,000 0,000 0,000
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι, για τους μετανάστες, που προέρχονται από

την Αλβανία και τις χώρες των Βαλκανίων και οι τρείς ανεξάρτητες μεταβλητές του

μοντέλου είναι στατιστικά σημαντικές, διότι (p-value < 0,05).

Σε ότι αφορά στους μετανάστες, που κατάγονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης,

η στατιστική ανάλυση δείχνει, ότι το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της

οικογένειας είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στην έρευνα, ενώ για τους μετανάστες

των ασιατικών χωρών, μόνο, το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας φαίνεται

να είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή.

Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ποσοστό συμφωνίας τόσο των

παρατηρούμενων, όσο και των εκτιμώμενων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής, όπως αυτό

προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Πίνακας 4.6: Συμβολή κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στο μοντέλο

Με βάση τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6, τόσο οι παρατηρούμενες,

όσο και οι εκτιμώμενες τιμές του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών συμφωνούν στο

67,7% των περιπτώσεων για τους μετανάστες από την Ασία, στο 67,4% των περιπτώσεων για

τους μετανάστες των Βαλκανικών χωρών, στο 62,2% των περιπτώσεων για τους μετανάστες

από την Αλβανία και στο 55,6% των περιπτώσεων για τους μετανάστες με προέλευση από

χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπό εξέταση μοντέλο παρέχει

μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη του επιπέδου «7-12 χρόνια εκπαίδευσης» της

εξαρτημένης μεταβλητής, διότι παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το μοντέλο δεν

Πίνακας ταξινόμησης τελικού υποδείγματος

Αλβανία Βαλκάνια Ανατολική

Ευρώπη

Ασία

Ποσοστό συμφωνίας

παρατηρούμενων και

εκτιμώμενων τιμών του

επιπέδου εκπαίδευσης

62,2% 67,4% 55,6% 67,7%
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είναι κατάλληλο για προβλέψεις της κατηγορίας « 13+ χρόνια εκπαίδευσης», αφού, όπως

φαίνεται και στον επόμενο πίνακα, τα αντίστοιχα  ποσοστά  είναι εξαιρετικά μικρά.

Πίνακας 4.7: Ποσοστό πρόβλεψης των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής.

Στους πίνακες, που ακολουθούν, δίνονται οι εκτιμητές των παραμέτρων, όπως

προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση για το δείγμα των Αλβανών μεταναστών, των

μεταναστών από χώρες των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης και την Ασία. Ως

κατηγορία αναφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής έχει οριστεί η κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης». Αυτό σημαίνει, ότι τα επίπεδα «7-12 έτη εκπαίδευσης» και «13+ έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής συγκρίνονται με την κατηγορία αναφοράς. Η

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση, γίνεται με βάση

τις κατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών που είναι στατιστικά σημαντικές, με επίπεδο

σημαντικότητας 5%.

Πίνακας ταξινόμησης τελικού υποδείγματος

0-6 έτη

εκπαίδευσης

7-12 έτη

εκπαίδευσης

13+ έτη

εκπαίδευσης

Αλβανία 32% 68% 0%

Βαλκάνια 31,1% 62% 7%

Ανατολική Ευρώπη 21,8% 65% 13,2%

Ασιατικές χώρες 44,7% 52,2% 3,1%
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Παράγοντες Β p-value Exp(B)

Επίπεδο αναφοράς: 0-6 έτη

7-12 ΕΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας 0,08 0,789 1,008

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -1,331 0,000 0,264

7-12 έτη εκπαίδευσης 0,276 0,000 1,318

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,205 0,000 0,815

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

13+ ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -0,480 0,000 0,619

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -3,308 0,000 0,037

7-12 έτη εκπαίδευσης -2,100 0,000 0,122

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,216 0,086 0,806

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

Πίνακας 4.8: Ποσοστό πρόβλεψης των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής για το δείγμα

των Αλβανών μεταναστών ηλικίας 6-29 ετών.
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Παράγοντες Β p-value Exp(B)

Επίπεδο αναφοράς: 0-6 έτη

7-12 ΕΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -0,234 0,014 0,791

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -1,247 0,000 0,287

7-12 έτη εκπαίδευσης 0,764 0,000 2,147

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,246 0,90 0,782

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

13+ ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -0,943 0,000 0,390

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -3,505 0,000 0,030

7-12 έτη εκπαίδευσης -1,928 0,000 0,145

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,840 0,000 0,432

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

Πίνακας 4.9: Ποσοστό πρόβλεψης των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής για το δείγμα

των μεταναστών από τα Βαλκάνια
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Σε ότι αφορά στην επίδραση του φύλου, στο επίπεδο εκπαίδευσης των Αλβανών

μεταναστών ηλικίας 6-29 ετών, που ζουν στην Ελλάδα, διαπιστώνεται, ότι η συγκεκριμένη

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική, μόνο, για το επίπεδο «13+ έτη

εκπαίδευσης». Ειδικότερα, συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την

κατηγορία «0-6 έτη εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι οι άνδρες, σε

σχέση με τις γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στην ανώτερη εκπαίδευση (13+

έτη). Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η πιθανότητα ένας Αλβανός  μετανάστης

ηλικίας 6-29 ετών, να κάνει ανώτερες σπουδές, έναντι του να μείνει αναλφάβητος ή να

ολοκληρώσει, μόνο, την βασική εκπαίδευση, είναι 38,1% μικρότερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα για μία Αλβανίδα μετανάστρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας, συγκρίνοντας την

κατηγορία «7-12 έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη εκπαίδευσης» της

εξαρτημένης μεταβλητής, φαίνεται, ότι η πιθανότητα ένας Αλβανός μετανάστης, του οποίου

ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να αποκτήσει δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, την βασική

εκπαίδευση, είναι 73,6% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη από

την Αλβανία, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Ομοίως, η πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να

αποκτήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να

ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 31,8% μεγαλύτερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα για έναν μετανάστη από την Αλβανία, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω

χρόνια εκπαίδευσης.

Συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι, η πιθανότητα ένας αλβανός

μετανάστης, του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να κάνει

ανώτερες σπουδές (13+ έτη εκπαίδευσης), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει,

μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 96,3% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη από την Αλβανία, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, η πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να

αποκτήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (13+ έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να ολοκληρώσει,

μόνο, την βασική εκπαίδευση, είναι 87,8% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για

έναν μετανάστη από την Αλβανία, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνουμε, ότι οι Αλβανοί μετανάστες, των οποίων

ο γονέας έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση με αυτούς, των οποίων ο γονέας έχει

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (13+ έτη), έχουν μικρότερη πιθανότητα να ενταχθούν στην

δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι του να αποκτήσουν, μόνο, τη βασική

εκπαίδευση. Εξαίρεση αποτελούν οι Αλβανοί μετανάστες με γονέα δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (7-12 έτη), οι οποίοι σε σχέση με αυτούς, που έχουν γονείς τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν 7-12 χρόνια εκπαίδευσης.

Το οικονομικό επίπεδο του γονέα είναι στατιστικά σημαντικό, μόνο, στο επίπεδο «7-

12 έτη εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής. Ειδικότερα, η πιθανότητα ένας Αλβανός

μετανάστης, του οποίου ο γονέας έχει σταθερό εισόδημα, να αποκτήσει δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (7-12 έτη), έναντι του να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη

βασική εκπαίδευση, είναι 18,5% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη, του οποίου οι γονείς δεν έχουν σταθερό εισόδημα.

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.9, ο οποίος περιέχει τη στατιστική ανάλυση, για τους

μετανάστες από χώρες των Βαλκανίων, διαπιστώνεται, ότι οι άνδρες, σε σχέση με τις

γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη).

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η πιθανότητα ένας άνδρας  μετανάστης ηλικίας

6-29 ετών, να ενταχθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), έναντι του να μείνει

αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 20,9% μικρότερη από

την αντίστοιχη πιθανότητα για μία γυναίκα της  ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Ομοίως, συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6

έτη εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι οι άνδρες, σε σχέση με τις

γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στην ανώτερη εκπαίδευση (13+ έτη). Όπως

προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η πιθανότητα ένας άνδρας, να κάνει ανώτερες

σπουδές, έναντι του να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαίδευση,

είναι 61% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για μία γυναίκα μετανάστρια από χώρα

των Βαλκανίων.

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας, συγκρίνοντας

την κατηγορία «7-12 έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη εκπαίδευσης» της

εξαρτημένης μεταβλητής, φαίνεται, ότι η πιθανότητα ένας μετανάστης από τα Βαλκάνια, του

οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να αποκτήσει δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική
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εκπαίδευση, είναι 71,3% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη, του

οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Ομοίως, η πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να

αποκτήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να

ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 114,7% μεγαλύτερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα για έναν μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι η πιθανότητα ένας μετανάστης,

του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να κάνει ανώτερες

σπουδές (13+ έτη εκπαίδευσης), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη

βασική εκπαίδευση, είναι 97% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, η

πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσει τριτοβάθμια

εκπαίδευση (13+ έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική

εκπαίδευση, είναι 85,5% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη από

τα Βαλκάνια, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συμπεραίνεται, ότι οι μετανάστες των Βαλκανικών χωρών, των οποίων ο γονέας έχει

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση αυτούς, των οποίων ο γονέας έχει υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης (13+ έτη), έχουν μικρότερη πιθανότητα να ενταχθούν στην δευτεροβάθμια ή την

τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι του να αποκτήσουν, μόνο, την βασική εκπαίδευση. Εξαίρεση

αποτελούν οι μετανάστες με γονέα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7-12 έτη), οι οποίοι, σε

σχέση με αυτούς, που έχουν γονείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα

να αποκτήσουν 7-12 χρόνια εκπαίδευσης.

Σε ότι αφορά στο οικονομικό επίπεδο του γονέα, στατιστική σημαντικότητα

παρατηρείται, μόνο, στο επίπεδο «13+ έτη εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής.

Ειδικότερα, η πιθανότητα, ένας μετανάστης από Βαλκανική χώρα, του οποίου ο γονέας έχει

σταθερό εισόδημα, να αποκτήσει ανώτερη εκπαίδευση (13+ έτη), έναντι του να μείνει

αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 56,8% μικρότερη, από

την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη, του οποίου οι γονείς δεν έχουν σταθερό

εισόδημα.
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Παράγοντες Β p-value Exp(B)

Επίπεδο αναφοράς: 0-6 έτη

7-12 ΕΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -0,194 0,016 0,823

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -0,839 0,000 0,432

7-12 έτη εκπαίδευσης 0,543 0,000 1,722

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,101 0,353 0,904

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

13+ ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -1,453 0,000 0,234

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -2,091 0,000 0,129

7-12 έτη εκπαίδευσης -1,177 0,000 0,308

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα 0,037 0,824 1,038

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

Πίνακας 4.10: Ποσοστό πρόβλεψης των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής για το δείγμα

των μεταναστών από την ανατολική Ευρώπη.
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Παρατηρώντας τον πίνακα 4.10, ο οποίος περιέχει τη στατιστική ανάλυση, για τους

μετανάστες από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, διαπιστώνεται, ότι οι άνδρες, σε σχέση με

τις γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη).

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η πιθανότητα ένας άνδρας  μετανάστης, ηλικίας

6-29 ετών, να ενταχθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), έναντι του να μείνει

αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 17,7% μικρότερη, από

την αντίστοιχη πιθανότητα για μία γυναίκα, της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Ομοίως, συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6

έτη εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι οι άνδρες, σε σχέση με τις

γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν στην ανώτερη εκπαίδευση (13+ έτη). Όπως

προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η πιθανότητα, ένας άνδρας να κάνει ανώτερες

σπουδές, έναντι του να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση,

είναι 76,6% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για μία γυναίκα μετανάστρια από την

ανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης  του αρχηγού της οικογένειας, συγκρίνοντας

την κατηγορία «7-12 έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη εκπαίδευσης» της

εξαρτημένης μεταβλητής, φαίνεται, ότι η πιθανότητα ένας μετανάστης από την ανατολική

Ευρώπη, του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να αποκτήσει

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο,

την βασική εκπαίδευση, είναι 56,8% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Ομοίως, η πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να

αποκτήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να

ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 72,2% μεγαλύτερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα για έναν μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι η πιθανότητα ένας μετανάστης,

του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να κάνει ανώτερες

σπουδές (13+ έτη εκπαίδευσης), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, την

βασική εκπαίδευση, είναι 87,1% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, η

πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσει τριτοβάθμια
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εκπαίδευση (13+ έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να ολοκληρώσει, μόνο, την βασική

εκπαίδευση, είναι 69,2% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη από

τα Βαλκάνια, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συμπεραίνεται, ότι οι μετανάστες από την ανατολική Ευρώπη, των οποίων ο γονέας

έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση αυτούς, των οποίων ο γονέας έχει υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης (13+ έτη), έχουν μικρότερη πιθανότητα να ενταχθούν στην δευτεροβάθμια ή την

τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι του να αποκτήσουν, μόνο, την βασική εκπαίδευση. Εξαίρεση

αποτελούν οι μετανάστες με γονέα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7-12 έτη), οι οποίοι, σε

σχέση με αυτούς, που έχουν γονείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα

να αποκτήσουν 7-12 χρόνια εκπαίδευσης.

Το οικονομικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας, όπως προκύπτει από τη

στατιστική ανάλυση, δεν είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή στην έρευνα.

Στον πίνακα 4.11, που ακολουθεί, ερμηνεύονται τα αντίστοιχα ποσοστά πρόβλεψης

των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής, για τους μετανάστες ηλικίας 6-29 ετών, που

προέρχονται από χώρες της Ασίας.
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Παράγοντες Β p-value Exp(B)

Επίπεδο αναφοράς: 0-6 έτη

7-12 ΕΤΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας 0,045 0,748 1,046

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -1,510 0,000 0,221

7-12 έτη εκπαίδευσης 0,603 0,001 1,828

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα 0,064 0,613 1,066

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

13+ ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΟ

Άνδρας -0,444 0,057 0,642

Γυναίκα 0

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

0-6 έτη εκπαίδευσης -3,345 0,000 0,035

7-12 έτη εκπαίδευσης -1,682 0,000 0,186

13+ έτη εκπαίδευσης 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σταθερό εισόδημα -0,044 0,859 0,957

Όχι σταθερό ή καθόλου εισόδημα 0

Πίνακας 4.11: Ποσοστό πρόβλεψης των επιπέδων της εξαρτημένης μεταβλητής για το δείγμα

των μεταναστών από χώρες της Ασίας.
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Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, για το δείγμα των μεταναστών από

χώρες της Ασίας, η μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή, που είναι στατιστικά σημαντική στην εν

λόγω μελέτη, είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας.

Συγκρίνοντας την κατηγορία «7-12 έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι η πιθανότητα, ένας μετανάστης

από την Ασία, του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να

αποκτήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να

ολοκληρώσει, μόνο, τη βασική εκπαίδευση, είναι 77,9% μικρότερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα για έναν μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Ομοίως, η πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να

αποκτήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να

ολοκληρώσει, μόνο, την βασική εκπαίδευση, είναι 82,8% μεγαλύτερη, από την αντίστοιχη

πιθανότητα, για έναν μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συγκρίνοντας την κατηγορία «13+ έτη εκπαίδευσης», με την κατηγορία «0-6 έτη

εκπαίδευσης» της εξαρτημένης μεταβλητής, προκύπτει, ότι η πιθανότητα, ένας μετανάστης,

του οποίου ο γονέας είναι αναλφάβητος ή έχει βασική εκπαίδευση, να κάνει ανώτερες

σπουδές (13+ έτη εκπαίδευσης), αντί να μείνει αναλφάβητος ή να ολοκληρώσει, μόνο, την

βασική εκπαίδευση, είναι 96,5% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν

μετανάστη, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, η

πιθανότητα, ένα άτομο με γονείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσει τριτοβάθμια

εκπαίδευση (13+ έτη), αντί να μείνει αναλφάβητο ή να ολοκληρώσει, μόνο, την βασική

εκπαίδευση, είναι 81,4% μικρότερη, από την αντίστοιχη πιθανότητα για έναν μετανάστη από

χώρα της Ασίας, του οποίου ο γονέας έχει 13 και άνω χρόνια εκπαίδευσης.

Συμπεραίνεται, ότι οι μετανάστες από χώρες της Ασίας, των οποίων ο γονέας έχει

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση αυτούς, των οποίων ο γονέας έχει υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης (13+ έτη), έχουν μικρότερη πιθανότητα, να ενταχθούν στην δευτεροβάθμια ή

την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι του να αποκτήσουν, μόνο, την βασική εκπαίδευση.

Εξαίρεση αποτελούν οι μετανάστες με γονέα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7-12 έτη), οι

οποίοι, σε σχέση με αυτούς που έχουν γονείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν μεγαλύτερη

πιθανότητα, να αποκτήσουν 7-12 χρόνια εκπαίδευσης, από το να μείνουν αναλφάβητοι ή να

ολοκληρώσουν, μόνο, την βασική εκπαίδευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την

εκπαίδευση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Το δείγμα των μεταναστών της έρευνας

προέρχεται από την απογραφή πληθυσμού του 2001 και περιλαμβάνει μετανάστες ηλικίας 6

έως 29 ετών, πληθυσμός ο οποίος είναι εκπαιδευτικά ενεργός, σύμφωνα με το ισχύον

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και το οικονομικό

επίπεδο του γονέα (αρχηγού της οικογένειας), αποτελούν τους παράγοντες εκείνους, που

κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν σε βάθος, στηριζόμενοι πάντα στην σημαντικότητά τους,

όπως αυτή προκύπτει από την τρέχουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το δείγμα των

μεταναστών ομαδοποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με τις χώρες προέλευσής τους και

με κριτήριο τη γεωπολιτική θέση και τις συγγένειες του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού

περιβάλλοντός τους.

Αναφορικά με τον παράγοντα φύλο, από την έρευνα προκύπτει, ότι αποτελεί

στατιστικά σημαντικό παράγοντα για τους μετανάστες που προέρχονται από την Αλβανία,

που είναι, με διαφορά, η πολυπληθέστερη ομάδα, καθώς και τους μετανάστες που

προέρχονται από χώρες των Βαλκανίων και χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Δεν αποτελεί

στατιστικά σημαντικό παράγοντα για τους μετανάστες που προέρχονται από χώρες της

Ασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το φύλο αποτελεί στατιστικά σημαντικό

προγνωστικό παράγοντα, για το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών που ζουν στην

Ελλάδα, βρέθηκε, ότι οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες, έχουν λιγότερες πιθανότητες να

εισαχθούν στην δευτεροβάθμια (7-12 έτη) και στην μετά-δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια (13+

έτη) εκπαίδευση, έναντι του να μείνουν αναλφάβητοι ή να ολοκληρώσουν, μόνο, την βασική

εκπαίδευση (0-6 έτη).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν, σχετικά με την επίδραση του φύλου

στην εκπαίδευση των μεταναστών, διαπιστώνεται, ότι όσον αφορά στην δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (7-12 έτη), τόσο για τους άνδρες που προέρχονται από Βαλκανικές χώρες, όσο

και γι’ αυτούς  που προέρχονται από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, τα ποσοστά, που

εκφράζουν πόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ένταξής τους στην δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, σε σχέση με την αντίστοιχη πιθανότητα των  γυναικών  μεταναστριών των

χωρών αυτών, είναι παραπλήσια. Σε ότι αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (13+ έτη),

φαίνεται, ότι πιο έντονη είναι η διαφορά, μεταξύ των δύο φύλων, στους μετανάστες από την
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Αλβανία, με τις γυναίκες να υπερτερούν στις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ

λιγότερο έντονη είναι η διαφορά που παρατηρείται, ανάμεσα στα δύο φύλα, στους

μετανάστες της ανατολικής Ευρώπης.

Συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει, ότι οι γυναίκες, σε σχέση με

τους άνδρες, μετανάστες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και φιλοδοξίες. Το

αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες των Fuller (1983), Ψάλτη

(2000) και Portes & Hao (2002), στις οποίες τα κορίτσια, σε σχέση με τα αγόρια,

εμφανίζονται να έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες και να

επιθυμούν περισσότερο να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης δεν έρχεται σε

συμφωνία με την έρευνα της Raissiguier (1994), σύμφωνα με την οποία, η αλληλεπίδραση

φύλου και εθνότητας, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποθαρρύνει τα κορίτσια από την

κατάκτηση υψηλών ακαδημαϊκών στόχων. Επίσης, παρατηρείται, εν μέρει, διαφωνία του

αποτελέσματος της παρούσας μελέτης με την έρευνα των Παπαπανάγου & Καραμανλή

(2006), στην οποία, σε δείγμα 1443 μεταναστών, άνω των 16 ετών, που ζουν στην Ελλάδα,

βρέθηκε, ότι τα αγόρια είχαν, σε σχέση με τα κορίτσια, καλύτερες επιδόσεις κατά ένα βαθμό.

Πιθανότατα, τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών να αντικατοπτρίζουν

συμπεριφορές και στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση εθνοτήτων, που ανήκουν, κυρίως, στον

μουσουλμανικό κόσμο, οποίος, κατά παράδοση, αποτρέπει τα κορίτσια από τη μόρφωση και

τα προορίζει για συζύγους και μητέρες, ενώ η τρέχουσα έρευνα δεν περιορίζεται σε δείγματα

τέτοιας προέλευσης, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο σύνολο εθνοτήτων.

Από την μελέτη της επίδρασης του οικονομικού επιπέδου του αρχηγού της

οικογένειας, στην εκπαίδευση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, προκύπτει, ότι ο εν

λόγω παράγοντας είναι στατιστικά σημαντικός για τα δείγματα των μεταναστών από την

Αλβανία και τις χώρες των Βαλκανίων. Στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών,

προκύπτει, ότι οι μετανάστες, των οποίων οι γονείς έχουν σταθερό εισόδημα, συγκρινόμενοι

με τους αλβανούς, των οποίων οι γονείς δεν έχουν σταθερό εισόδημα, είναι λιγότερο πιθανό

να προαχθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη εκπαίδευσης), έναντι του να

μείνουν αναλφάβητοι ή να  ολοκληρώσουν μόνο τη βασική εκπαίδευση (0-6 έτη).

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας, για το δείγμα των μεταναστών

από τις βαλκανικές χώρες. Ειδικότερα, μετανάστες από χώρες των Βαλκανίων, των οποίων οι

γονείς έχουν σταθερό εισόδημα, συγκρινόμενοι με όμοιους τους, των οποίων οι γονείς δεν
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έχουν σταθερό εισόδημα, είναι λιγότερο πιθανό να αποκτήσουν ακαδημαϊκή μόρφωση (13+

έτη εκπαίδευσης), έναντι του να μείνουν αναλφάβητοι ή να  ολοκληρώσουν μόνο την βασική

εκπαίδευση (0-6 έτη). Συνεπώς, σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα έρευνα,  οι μετανάστες

από τη Αλβανία και τις χώρες των Βαλκανίων, των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν σταθερό

εισόδημα ή σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν και καθόλου εισόδημα, στρέφονται

περισσότερο προς την κατάκτηση της γνώσης, στην δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια

εκπαίδευση, από το να μείνουν αναλφάβητοι ή να ολοκληρώσουν μόνο τη βασική

εκπαίδευση των 6 ετών.

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες των Bernhardt &

Freire (1999) και Antunez (2000), σύμφωνα με τις οποίες, τα παιδιά των μεταναστών, οι

οποίοι ζουν σε μικρά σπίτια και είναι εργάτες που συχνά εναλλάσσουν βάρδιες, για να

παρακολουθούν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, σημειώνουν αξιόλογες επιδόσεις στο

σχολείο.  Σε συμφωνία με το αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης έρχονται και  μελέτες των

Mushi (2000) και Garcia και συν. (2002), στις οποίες οι πολλές ώρες εργασίας, αλλά και

απουσίας από το σπίτι των γονιών των μεταναστών μαθητών, έχει ως αποτέλεσμα την

έλλειψη συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό

παράγοντα για την σχολική τους επιτυχία.

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, έρευνες των Schwartz (1997), Coleman (1987)

και Πατεράκη (1986) αναφέρουν, ότι ένας σημαντικός παράγοντας, που ενισχύει την σχολική

αποτυχία των μεταναστών μαθητών, είναι το χαμηλό οικονομικό επίπεδο της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις εν λόγω έρευνες, το χαμηλό οικονομικό επίπεδο των γονιών έχει αρνητικές

συνέπειες στην φοίτηση των μεταναστών μαθητών, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα, την

οικονομική και γονική υποστήριξη που δέχονται οι μετανάστες μαθητές στο σπίτι. Μια

πιθανή εξήγηση, της διαφωνίας που παρατηρείται μεταξύ του αποτελέσματος της

συγκεκριμένης μελέτης και των συμπερασμάτων των παραπάνω ερευνών, μπορεί να

αποδοθεί, στο ότι τα παιδιά των μεταναστών με χαμηλό οικονομικό επίπεδο, βλέπουν την

μόρφωση ως διέξοδο από την φτώχεια, την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση και τον

κοινωνικό αποκλεισμό. Υψηλές σχολικές επιδόσεις και περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης θα

τους εξασφαλίσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, κοινωνική αναγνώριση και ομαλότερη

ένταξη στην χώρα υποδοχής.

Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της

παρούσας μελέτης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο εκπαίδευσης των αλλοδαπών
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μαθητών. Συγκρίνοντας τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται, ότι η

επίδραση του εν λόγω ανεξάρτητου παράγοντα, ακολουθεί κοινή πορεία και για τις τέσσερεις

πληθυσμιακές ομάδες του υπό εξέταση δείγματος.

Αναλυτικότερα, φαίνεται, ότι μετανάστες μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι

αναλφάβητοι ή έχουν ολοκληρώσει, μόνο, την βασική εκπαίδευση (0-6 έτη), έχουν μικρότερη

πιθανότητα να εισαχθούν τόσο στην δευτεροβάθμια, όσο και στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση,

σε σχέση με τους μετανάστες μαθητές, των οποίων οι γονείς έχουν περισσότερα από 13

χρόνια εκπαίδευσης. Επίσης, μετανάστες μαθητές, των οποίων οι γονείς έχουν δεχθεί

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7-12 έτη), είναι λιγότερο πιθανό, να αποκτήσουν τριτοβάθμια

εκπαίδευση, έναντι του να μείνουν αναλφάβητοι ή να ολοκληρώσουν, μόνο, τη βασική

εκπαίδευση, συγκρινόμενοι με τους μετανάστες μαθητές, των οποίων οι γονείς κατέχουν

μετά-δευτεροβάθμιο ή πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι

κοινά, τόσο για τους μετανάστες από την Αλβανία, όσο και για τους μετανάστες μαθητές από

τα Βαλκάνια, την ανατολική Ευρώπη και την Ασία.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες

έρευνες των Schwartz (1997), Haveman & Wolfe (1995), Veenman (1996), Καραμανλή &

Παπαπανάγου (2006) και Πατεράκη (1986), σύμφωνα με τις οποίες, αλλοδαποί μαθητές, των

οποίων οι γονείς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο

σχολείο και έχουν περισσότερες πιθανότητες, να φοιτήσουν σε ανώτερα εκπαιδευτικά

ιδρύματα. Κατά συνέπεια, παιδιά μεταναστών, οι οποίοι ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα  και  δεν διαθέτουν υψηλό  μορφωτικό επίπεδο, έχουν, κατά μέσο όρο,

χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο, φτωχότερο «μορφωτικό κεφάλαιο», ενώ χρειάζεται να

καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, για την κατάκτηση γνώσεων και συμπεριφορών, που

είναι απαραίτητες για την ομαλή και επιτυχή σχολική πορεία τους.

Περιορισμοί της έρευνας

H έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 10% του πληθυσμού της Ελλάδας, όπως

αυτός έχει καταγραφεί, με βάση την απογραφή του 2001. Οι μετανάστες, που επιλέχθηκαν,

για να συμμετάσχουν στην έρευνα, ήταν ηλικίας 6 έως 29 ετών, έτσι, ώστε να πληρούν, κατά

μέσο όρο, την ιδιότητα του μαθητή ή του φοιτητή, όπως αυτή ορίζεται, νομοθετικά, από το

ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Σε ότι αφορά στην χώρα καταγωγής των μεταναστών του
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δείγματος, η επιλογή έγινε, με βάση την πληθυσμιακή υπεροχή των μεταναστών στην

Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει, ότι χώρες, που έδιναν πολύ μικρό αριθμό μεταναστών ηλικίας 6-29

ετών, δεν ελήφθησαν υπόψη στην έρευνα, διότι η επίδραση τους στη διαμόρφωση του

τελικού  αποτελέσματος θα ήταν αμελητέα.

Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο, να ομαδοποιηθούν οι χώρες καταγωγής των

μεταναστών που συμμετείχαν στην έρευνα, με βάση την γεωπολιτική θέση τους και τις

πιθανές ομοιότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, ώστε, να είναι δυνατή η γενίκευση

της ερμηνείας και της σύγκρισης των τελικών αποτελεσμάτων.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι, στο υπό εξέταση δείγμα των

μεταναστών, δεν έχουν συμπεριληφθεί άτομα, που προέρχονται από ανεπτυγμένες χώρες της

Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία, αλλά και από τον Καναδά και την

Αυστραλία, αφενός, επειδή το ποσοστό τους ήταν μικρό και αφετέρου, επειδή ο σκοπός της

έρευνας ήταν η μελέτη του επιπέδου εκπαίδευσης των ευπαθών μεταναστευτικών ομάδων

στην Ελλάδα. Τα άτομα, που προέρχονται από τις παραπάνω χώρες, είναι, συνήθως, παιδιά

εύπορων οικογενειών ή πολιτικών και στρατιωτικών ακολούθων και όχι παιδιά οικονομικών

μεταναστών ή προσφύγων, τα οποία φοιτούν είτε σε ιδιωτικά σχολεία, είτε σε κολλέγια, η

λειτουργία των οποίων στηρίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προέλευσης.

Επίσης, από το εύρος των ηλικιών των συμμετεχόντων στην έρευνα, θα μπορούσε να

προκύψει ένας επιπλέον περιορισμός, ο οποίος συνίσταται, στο γεγονός, ότι ορισμένα  άτομα

μεγάλης ηλικίας ενδέχεται, να έχουν, ταυτόχρονα, τόσο την ιδιότητα του μαθητή – φοιτητή,

όσο και του αρχηγού της οικογένειας, με αποτέλεσμα, να μπορεί κάποιος, να τους εντάξει

τόσο στην εξαρτημένη, όσο και στην ανεξάρτητη μεταβλητή.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε, με σκοπό την διερεύνηση εκείνων των

δημογραφικών παραγόντων, που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών που

ζουν στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια αυτή, κρίθηκε σκόπιμο, να μελετηθούν διεξοδικά οι

παράγοντες του φύλου και του μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου του γονέα.
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Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι δεν αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη, αλλά

κρίνεται σκόπιμο, να ερευνηθούν σε μελλοντικές έρευνες, αφού μπορούν να προσφέρουν την

προσέγγιση, από μία άλλη οπτική γωνία, του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών.

Έτσι, λοιπόν, προτείνεται, για μελλοντική έρευνα, η επίδραση της ηλικίας

μετανάστευσης στο επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε να

μελετηθεί, το κατά πόσο, μετανάστες μαθητές που έρχονται στην Ελλάδα έχοντας, ήδη, μια

εκπαιδευτική πορεία στην χώρα καταγωγής τους, μπορούν να συνεχίσουν με επιτυχία ή όχι

τις σπουδές τους στην χώρα υποδοχής.

Επίσης, η μελέτη του επιπέδου εκπαίδευσης των μεταναστών δεύτερης ή τρίτης

γενιάς, θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες, αναφορικά με τον βαθμό ένταξης και

αφομοίωσης των μεταναστών στην χώρα υποδοχής. Τέλος, η ξενοφοβία, θα μπορούσε να

αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα, που η μελέτη του, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί σε

μελλοντικές έρευνες.
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