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Η φοίτηση τσιγγανοπαίδων σε Ολοήµερο Σχολείο διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητος θεσµός για να µάθουν πώς να 
µαθαίνουν και να αξιοποιούν τον πολυπολιτισµικό του πλούτο. 
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Περίληψη: Το Ολοήµερο σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης  ως  κοινωνικός θεσµός  
µε τον υποστηρικτικό ρόλο του συµβάλλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Θεωρείται αναγκαία  η σωστή οργάνωσή του µε βασικό άξονα την διδακτική και 
παιδαγωγική αρχή «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» στο πλαίσιο του σεβασµού της 
ετερότητας και της διαφορετικότητας.. Σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών είναι να  
αξιοποιήσουν τον πολυπολιτισµικό πλούτο των µαθητών  και  να εξουδετερώσουν τυχόν 
ρατσιστικές αντιλήψεις  µέσα από  σωστές µεθοδολογικές προσεγγίσεις και σύγχρονες 
διδακτικές µεθόδους. Στην προσπάθεια αυτή συγκαταλέγεται  και η συνδροµή της 
Πολιτείας για την οµαλή συνύπαρξη  των πολυπολιτισµικών οµάδων. Η  σωστή 
λειτουργία του Ολοήµερου Σχολείου µε το ελαστικό πρόγραµµά του  επιφέρει 
ουσιαστικά αποτελέσµατα που σε πρώτη φάση περιορίζουν   τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις και σε βάθος χρόνου εξουδετερώνουν τα προβλήµατα  αυτά σε µια 
ενιαία πολυπολιτισµική προσέγγιση.  

 
 

1. Πρόλογος 
Το Ολοήµερο Σχολείο (Ο.Σ) διαπολιτισµικής  εκπαίδευσης µετά από πολυετή 
λειτουργία, έχει καταστεί κοινωνικός θεσµός που συµβάλλει   αποτελεσµατικά στην 
εκπαίδευση των µαθητών του, χάρη στο ελκυστικό πρόγραµµά του, που έχει 
εξασφαλίσει υποστηρικτικούς θεσµούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η 
ενισχυτική διδασκαλία, οι  αθλητικές εκδηλώσεις, τα καλλιτεχνικά - εικαστικά, η 
θεατρική αγωγή, ο χορός, το τραγούδι, οι παραδοσιακές κατασκευές, τα επαγγέλµατα 
και κάθε άλλη µορφή πολιτισµικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. O συνδυασµός 
τους βοηθά περισσότερο τους αδύναµους µαθητές καθώς και τους τσιγγανόπαιδες, ως 
αντίδοτο και αντιστάθµισµα στον κοινωνικό αποκλεισµό και στις άλλες κοινωνικές 
παθογένειες. 

Η στρατηγική της αντιστοίχισης βασικών υποχρεώσεων σε ανθρώπινα 
δικαιώµατα και άλλα αγαθά όπως η εκπαίδευση, από κυρίαρχες πολυπολιτισµικές 
κοινωνίες, σε µέλη των πολιτισµικών τους οµάδων, θεωρείται απαραίτητη και 
αυτονόητη. Η διατύπωση αυτής της κρίσης εδράζεται στη γενική παραδοχή ότι η 
εκπαίδευση αυτών των παιδιών αποτελεί ακλόνητο θεµέλιο για τη µελλοντική 
προοπτική τους και για τη γενικότερη κοινωνική συνοχή µας.   

Αν και αναγνωρίζουµε ότι η ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι 
απαραίτητη, εντούτοις αποδεχόµαστε ότι για τους τσιγγάνους µαθητές το πρόβληµα 
είναι οξύτερο, επειδή πολλές φορές παίρνει τη µορφή µιας ανεξήγητης ρατσιστικής 
αντιµετώπισης από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Τα παιδιά των τσιγγάνων 
δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στο σχολείο και αυτό δεν οφείλεται στους ίδιους.  
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2. Οργάνωση  και σεβασµός βασικών αρχών του (Ο.Σ.) 
Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να οργανωθεί το (Ο.Σ.) µε ρεαλισµό, µέθοδο και 
επιµονή, ώστε να παρεµβαίνουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και 
ειδικότερα στην εφαρµογή  της παιδαγωγικής και διδακτικής  αρχής « µαθαίνω πώς 
να µαθαίνω» σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, σύµφωνα µε το Α.Π., τις δηµιουργικές 
παρεµβάσεις των διδασκόντων, όπως αναφέρονται στη θεωρία και στην πράξη, 
καθώς και στα πολιτισµικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των µαθητών. Κατά 
συνέπεια οφείλουν οι εµπλεκόµενοι να σεβαστούν τη θρησκεία, τη γλώσσα, την 
ιστορία, τα ήθη τα έθιµα και τις λαϊκές παραδόσεις των µαθητών . Και ακόµα να 
συνειδητοποιήσουν ,ότι ο ανεκτίµητος αυτός πλούτος της πολυπολιτισµικής 
ετερότητας µπορεί, µε το πλήθος και την ποικιλία του, να οδηγήσει   τους 
εκπαιδευτικούς σε µια ανυπολόγιστη, από µορφωτικά και άλλα αγαθά, αξιοποίησή 
τους στη σχολική πράξη. 

3. Οι υποχρεώσεις και το έργο των εκπαιδευτικών 
Από προσωπικές εµπειρίες των συντακτών της σηµερινής εισήγησης, που έχουν 
θητεύσει σε  σχολεία µε συµµετοχή τσιγγανοπαίδων, έχουν να παρουσιάσουν ένα 
ιδιαίτερο πλούτο πολιτιστικών αγαθών αξιόλογο. Τόσο µάλιστα αξιόλογο και 
ωφέλιµο, ώστε ανεπιφύλακτα µε την κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική  καλλιέργειά του, 
όχι µόνο  θα ωφελήσει και τους άλλους µαθητές αλλά και παράλληλα θα ενισχύσει 
την πολιτιστική αυτοπεποίθηση  και  την αυτοεκτίµησή τους. 

Κύριο µέληµα των εκπαιδευτικών είναι να ενθαρρύνουν τους τσιγγανόπαιδες 
να καταθέσουν  τις πολιτισµικές και πολιτιστικές τους εµπειρίες, τις ιδιαιτερότητες 
και  τις κατακτήσεις και να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αναφοράς και 
δράσης µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα διάρκειας ενός διδακτικού έτους.  Και 
ανάλογα µε το επίπεδο και τις τάξεις, να διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα παράλληλο µε 
εκείνα των συναφών  προγραµµάτων για  τις άλλες πολιτισµικές οµάδες του 
σχολείου. Η παρουσίαση όλων αυτών των πολιτισµικών και πολιτιστικών πτυχών από 
τους  µαθητές θα γίνεται από οµοειδείς πολιτισµικές  οµάδες  εργασίας, ενώπιον όλων 
των µαθητών της τάξης.  

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η οµάδα εργασίας θα αναπτύσσει µε κάθε 
δυνατή λεπτοµέρεια τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν την κάθε 
ενότητα. Στο τέλος της παρουσίασης θα διεξάγεται διάλογος πάνω σε θέµατα που 
επικεντρώνονται οι απορίες και τα τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα όλων των 
µαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τους γονείς που µπορεί να 
δυστροπήσουν στην ευρύτερη κοινωνικοποίηση των τσιγγανοπαίδων. Μπορούν να 
υπενθυµίσουν ότι οι µικροί µαθητές αν αισθανθούν την οικειότητα, τη θαλπωρή, την 
στοργή και την ισότιµη συµµετοχή  δεν θα εγείρουν ποτέ από τις κοινωνικές 
παθογένειες της κλοπής, της επαιτείας, της χαµηλής αυτοεκτίµησης και  κάθε 
εχθρικής κοινωνικής στάσης. 
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4. Μεθοδολογική προσέγγιση του πολυπολιτισµικού πλούτου 
Με το γόνιµο διάλογο οι µαθητές διεισδύουν στο βάθος  της πολυπολιτισµικής 
ετερότητας,  µε αποτέλεσµα όχι µόνο να την εγγίζουν και να την επεξεργάζονται, 
αλλά και  να «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν».Να  αξιοποιούν και  να κατανοούν κατά 
περίπτωση τον πολυπολιτισµικό τους πλούτο. Έτσι όλοι οι µαθητές θα έχουν  και θα 
αισθανθούν την ικανοποίηση ότι είναι διαφορετικοί, αλλά ταυτόχρονα και ίσοι. Κάτι 
που εξουδετερώνει τις ρατσιστικές αντιλήψεις και κάθε άλλη µορφή  προκατάληψης 
και στερεότυπων  που εκθέτουν  και ακυρώνουν το σύγχρονο πολιτισµό και την 
εκτίµηση της κυρίαρχης οµάδας. 

Παράλληλα προς αυτήν τη διαδικασία της ανακοίνωσης και αποσαφήνισης 
των πολιτισµικών πτυχών, πρέπει σε όλα τα επίπεδα να ευνοηθεί   και  να ενισχυθεί η 
καλλιέργεια και  η ανάπτυξη της κριτικής και  της δηµιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα  
κατά πρώτον να τονιστεί  επανειληµµένα, ότι οι µαθητές ανεξάρτητα από τον 
πολιτιστικό προσανατολισµό οφείλουν να σεβαστούν στη διάρκεια της διαδικασίας 
τις όποιες τυχόν αντιρρήσεις, ενδοιασµούς και αντιθέσεις τους. Και κατά δεύτερον να 
αποσαφηνιστεί η εννοιολογική προσέγγιση των όποιων πολιτισµικών και 
πολιτιστικών εννοιών (γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιµα, παραδόσεις, µουσικά 
ακούσµατα, παιχνίδια, λαϊκά θεατρικά δρώµενα, παραµύθια, µύθοι, θρύλοι, 
εικαστικές και άλλες δηµιουργίες). Αυτό θα συµβάλλει στην ολόπλευρη κατανόηση 
του πολυπολιτισµικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όλων ανεξάρτητα 
των µαθητών που ανήκουν σε διάφορες πολιτισµικές οµάδες του σχολείου. Επίσης να 
αναδειχθεί  και να καλλιεργηθεί  ο σεβασµός στην ετερότητα, καθώς και στη γνώση 
του πολυπολιτισµικού τους βάθους και του πνευµατικού τους ορίζοντα. 

Προς το µέρος αυτής της διαδικασίας πρέπει να µας απασχολήσουν όχι µόνο 
οι διαφορές αλλά και οι οµοιότητες που ενδεχοµένως θα αποτελέσουν το συνδετικό 
κρίκο στην αλληλοκατανόηση, στον αλληλοσεβασµό και την αποδοχή, αφού θα 
έχουν ήδη διαπιστώσει ότι πέρα των διαφορών υφίσταται και λειτουργούν 
πολιτισµικά οι οµοιότητες. 

Για το σκοπό αυτό, µεταξύ άλλων,  πρέπει να ενθαρρυνθούν οι µαθητές να 
επισηµάνουν τυχόν οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα ίδια ή συναφή πολιτισµικά 
γεγονότα,  προκειµένου να προβούν στη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων και 
συµπερασµάτων. Το µεγάλο δίδαγµα αυτής της προσέγγισης και της κατάκτησης 
είναι να δοθεί  έµφαση στα κοινά πολιτισµικά τους στοιχεία και να υπογραµµιστεί   
ότι κάθε πολιτισµικό αγαθό  λόγω θρησκευτικών, φυλετικών, κλιµατολογικών και 
άλλων διαφορών, δικαιολογεί τις όποιες µικρές ή µεγάλες αποκλίσεις. Τις οποίες 
όµως  οφείλουµε να σεβόµαστε και να αποδεχόµαστε ως συνεκτικό στοιχείο 
οµαλότητας, συνεργασίας, προόδου και κοινής κοινωνικής αργότερα, πορείας στη 
ζωή. 

5. Οι τσιγγανόπαιδες στο πλαίσιο της προσέγγισης 
Από όσα προαναφέρθηκαν και εκτιµώντας τις όποιες µικρές ή µεγάλες δυσκολίες θα 
πρέπει, να κατανοηθεί ότι αυτές αυξάνονται όταν στο (Ο.Σ.) φοιτούν και 
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τσιγγανόπαιδες. Και αυτό για το γεγονός ότι   από   πολύ παλιά   µέχρι τις µέρες µας, 
οι τσιγγανόπαιδες δεν φοιτούν ούτε κανονικά, ούτε επωφελώς  στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Αυτό οφείλεται όχι  τόσο στους ίδιους,  όσο  στις δυναµικές αντιδράσεις της 
τοπικής κοινωνίας, στις ύποπτες και  µεταβαλλόµενες επαγγελµατικές  κατά τη 
γνώµη της και µεταβαλλόµενες ενασχολήσεις των γονέων τους, στις διαρκείς 
µετακινήσεις τους, «στον πλάνητα βίον τους», στην επαιτεία και στις κακές συνθήκες 
καθηµερινής διαβίωσης. Αυτή η τελευταία ευθύνεται για την κακή σχολική απόδοση, 
δεδοµένου ότι ελλείπει η σοβαρή επίβλεψη των παιδιών από τους γονείς. Ως 
δυσµενείς επιπτώσεις  από τις συνεχείς µετακινήσεις τους  και θεωρούνται και είναι η 
επαιτεία,  η περιθωριοποίησή τους, η άτακτη και ελλιπής φοίτησή τους. Η οριστική  
εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη κάθε µορφής κοινωνικοποίησης, της  
αµοιβαίας  εµπιστοσύνης και κατανόησης αλλά και παντελής απουσία 
αλληλεπίδρασης. Για να αρθούν, συνεπώς οι δυσκολίες  αυτές θα πρέπει οι 
εκπαιδευτικοί να καταρτίζουν ειδικά προγράµµατα που να συνδέονται µε τα 
πολιτιστικά και πολιτισµικά στοιχεία τους. 

Για να κατανοηθούν  πληρέστερα οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να αναφερθεί, 
ότι oι Τσιγγάνοι  θεωρούνται διεθνώς ως µια µειονότητα µε κοινά πολιτιστικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά που ζουν, εξαιτίας των συνθηκών µακριά από τα 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά δρώµενα. Στην εξελισσόµενη κοινωνία που ζουν και 
συναναστρέφονται, παρουσιάζονται καθηµερινά ποικίλα προβλήµατα, στα οποία 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, γιατί έχουν και  αυτοί  διαµορφώσει διαφορετικές 
αξίες, προκαταλήψεις και στερεότυπα για όλους τους άλλους. Άλλωστε στη σηµερινή 
κοινωνία επικρατεί ότι η κοινωνική µόρφωση είναι πολύ πιο σηµαντική απ’ ότι η 
σχολική εκπαίδευση. 

6.∆ιδακτικές ενέργειες 
Μετά από κάθε παρουσίαση του πολιτισµικού τους πλούτου κρίνεται αναγκαίο να 
ακολουθούν ορισµένες εµπεδωτικές εργασίες όπως: 
• οι διηγήσεις παραµυθιών, µύθων, θρύλων, λαϊκών παραδόσεων, ανέκδοτων, 

ασµάτων και  βασικών  ιστορικών στοιχείων, 
• η αναπαράσταση κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως αυτές του γάµου, της βάπτισης, 

των εθίµων και διάφορων εορτών, 
• η δραµατοποίηση, όπως η ανάδειξη των παραπάνω εκδηλώσεων που θα βοηθήσει 

στην καλύτερη κατανόηση και εµπέδωσή τους, 
• η παντοµίµα µε τη σηµαντική και µορφωτική σηµασία γύρω από σοβαρές 

επαγγελµατικές ενασχολήσεις  και άλλες συναφείς   (σπορά, θερισµός, συλλογή 
καρπών και φρούτων), αυτή δίνει λεπτοµερειακές παραστάσεις που µπορούν να 
προκαλούν χαρά, γέλιο, πειράγµατα κ. ά., 

• οι ρυθµικές κινήσεις, λαϊκοί παραδοσιακοί χοροί χωρίς καµία εξαίρεση, 
• τα µουσικά άσµατα, που θα περιλαµβάνουν δηµοτικά κυρίως άσµατα σε οµαδικό 

ή ατοµικό επίπεδο και  
• οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες, ως επιστέγασµα των µορφωτικών διαδικασιών µε 

πολλούς και διάφορους τρόπους. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η πηλοπλαστική, η 
ζωγραφική, η καλαθοπλεκτική και η χαρτοκολλητική. 
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Ακόµα η µίµηση παραδοσιακών επαγγελµατικών εργασιών και κινήσεων 
καθώς και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που αξιοποιούν και δίνουν έµφαση στα 
ενδιαφέροντα  και  στα βιώµατά τους. 

 Όλη αυτή η δραστηριοποίηση των µαθητών και ιδιαίτερα των 
τσιγγανοπαίδων συντελεί, κοντά στα άλλα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν  και στη 
γλωσσική καλλιέργεια, αφού έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να αναφέρονται 
στα βιώµατά  τους. Επίσης βοηθά στην περιγραφική ικανότητα και  στην ετοιµότητα, 
στην κριτική και στη δηµιουργική σκέψη, στην ευγενή άµιλλα, στη συνεργασία, 
καθώς και στην ανεκτικότητα, καθότι δεν απαιτούνται  επίπονες προσπάθειες.  

7. Υποχρεώσεις της Πολιτείας 
Η Πολιτεία, ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την χάραξη, την υλοποίηση και την 
εφαρµογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών, οφείλει να συµπεριλάβει οπωσδήποτε στα 
προγράµµατα των Παιδαγωγικών Σχολών την διαπολιτισµική εκπαίδευση κάτι που 
δυστυχώς άργησε να γίνει στις µέρες µας. Η επιδίωξη αυτή αν δεν συναγείρει σε κάθε 
ευκαιρία  µε όλα τα µέσα και τις υπηρεσίες της στην ανάγκη να γίνει συνειδητά η 
ανοχή, ο σεβασµός στην ετερότητα, την διαφορετικότητα σε όλες τις πολιτισµικές 
κοινωνίες δεν πρόκειται να επιτύχει  η εκπαιδευτική πολιτική όσο και αν το 
επιδιώξουν οι εκπαιδευτικοί. 

Στην προκειµένη περίπτωση όµως χρειάζονται επαρκείς κτηριακές 
εγκαταστάσεις και υποδοµές που να ανταποκρίνονται στα νέα πολεοδοµικά, 
περιβαλλοντικά, υγειονοµικά και άλλα δεδοµένα µιας πολύωρης παραµονής. Αν 
θεωρείται απαραίτητο για όλες τις πολιτισµικές οµάδες τότε προκύπτει αβίαστα το 
συµπέρασµα, ότι είναι αναγκαίο  για τους τσιγγάνους.  Επειδή οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις είναι αρκετά δαπανηρές, η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιεί  ανά έτος µε 
κάποιο ρυθµό και προθυµία  τα ανωτέρω αιτήµατα.  

8.Συνεργασία  µε διάφορους φορείς 
Βασικοί φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία αυτής  της οµαλής συνύπαρξης και 
συµβίωσης  είναι: 
• Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία εκ του χαρακτήρα  και της αποστολής της 

είναι υποχρεωµένη να συντονίζει και να συνδράµει τα προτεινόµενα µέτρα από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

• η Τοπική Αυτοδιοίκηση  έχει χρέος  να είναι ενηµερωµένη ανά πάσα στιγµή για 
την κίνηση και την παρουσία διαφόρων πολιτισµικών οµάδων και ιδιαίτερα των 
τσιγγάνων καθώς και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για ευνόητους λόγους κάθε 
φορά. Επίσης  να συντονίζει τις προσπάθειες  των µεταξύ πολιτισµικών οµάδων, 
ώστε να επικρατεί στην συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή η ηρεµία, ο σεβασµός 
και η αλληλοκατανόηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πάντοτε µε την συνδροµή της 
Πολιτείας  µπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις από κτηριακή 
πλευρά, προκειµένου να καταστεί για τους τσιγγανόπαιδες και άλλες ευπαθείς 
πολιτισµικές οµάδες η υποχρεωτική φοίτηση στο (Ο.Σ.). Αυτό προϋποθέτει και 
την υποχρέωση της Πολιτείας για την χορήγηση φαγητού και  άλλων 
εξυπηρετήσεων ώστε να µην χρειάζεται να µετακινείται η τσάντα, 
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• ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων κάθε σχολικής µονάδας οφείλει να προτρέπει 
τους άλλους µαθητές να κάνουν παρέα µαζί τους, να  συµµετέχουν στα παιχνίδια 
τους  τα οποία µπορεί να είναι και διαφορετικά. Να τα ωθεί να µάθουν κάποιες 
βασικές λέξεις στη γλώσσα τους, αλλά ακόµα να τραγουδήσουν και  δικά τους 
τραγούδια και να ανταλλάξουν και  άλλες ενδιαφέρουσες γνώσεις και 
πληροφορίες, ακόµα και µέσα  από κοινωνικές σχέσεις, 

• οι Σύλλογοι των κατά τόπους πολιτισµικών οµάδων, για τη γνώση  και προβολή 
των πολιτιστικών τους αγαθών, 

• η Εκκλησία στο βαθµό που της επιτρέπει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της και 
όχι ο προσηλυτισµός, 

• η ευρύτερη τοπική κοινωνία, η οποία πρέπει επειγόντως να ενηµερωθεί και να 
σεβαστεί τις κλασικές αξίες, και 

• οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες και Οργανισµοί (∆ΕΗ, ΟΤΕ) να µην εξαντλούν στο 
έπακρο,  ειδικά για τις ευπαθείς πολιτισµικές οµάδες την ακαµψία και την 
αυστηρότητα των ποινών ( πρόστιµο διακοπή) 

9. Επίλογος 
Από τη σύντοµη  αναδροµή  στη λειτουργικότητα του (Ο.Σ.) εξάγεται αβίαστα το 
συµπέρασµα, ότι η προσφορά του σε µορφωτικές ωφέλειες και άλλα  συναφή  
σχολικά αποτελέσµατα  των τσιγγανοπαίδων είναι αναµφισβήτητη. Με ελαφρό και 
χαλαρό πρόγραµµα, όπως αυτό προϊδεάζει στην  ιδιότυπη ψυχοσύνθεσή τους  και 
ιδιαίτερα των διαρκώς ενδοµετακινούµενων τσιγγάνων µε την υπερήφανη, αεικίνητη  
και ατίθαση συµπεριφορά τους  µπορεί το (Ο.Σ.) να πραγµατοποιήσει πολύ αξιόλογα 
αποτελέσµατα. Και µάλιστα περισσότερο από ένα από στατικό και ανελαστικό 
σχολείο, χωρίς οποιαδήποτε  µοµφή, ότι η χαλαρή διαδικασία που επιβάλλεται σε 
αρχική φάση  για τους τσιγγανόπαιδες  και τα παιδιά των µεταναστών, λειτουργεί ως 
τροχοπέδη στην πρόοδο των άλλων. 

Αυτή η συµφοίτηση και συνεργασία στο (Ο.Σ.) επιφέρει ουσιώδη 
αποτελέσµατα  στην αποδοχή της ετερότητας και την αποδοκιµασία κάθε µορφής 
ρατσισµού, στερεότυπων και προκαταλήψεων που στιγµατίζει το σύγχρονο 
πολιτισµό. 
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