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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές καινοτοµίες και τις
αντιστάσεις που συναντούν από τον εκπαιδευτικό κόσµο, ασχοληθήκαµε µε τα
διαπολιτισµικά σχολεία γενικότερα και µε την περίπτωση του 1ου δηµοτικού
σχολείου Ρεθύµνου ειδικότερα, το οποίο αποτέλεσε µια αποτυχηµένη προσπάθεια να
χαρακτηριστεί διαπολιτισµικό.
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε συνεντεύξεις, στους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούσαν στο σχολείο την περίοδο εκείνη που έγινε η προσπάθεια να µετατραπεί
το σχολείο σε διαπολιτισµικό. Τα ερωτήµατα που µας απασχόλησαν κινούνταν γύρω
από το ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στην αδυναµία µετατροπής του; Ποιοι οι
παράγοντες συγκρότησης ενός διαπολιτισµικού σχολείου, ποια η δυναµική του , ποια
τα αποτελέσµατα, ποια τα όρια του και ποιοι παράγοντες εµπόδισαν τη δηµιουργία
του στο Ρέθυµνο; Και τέλος ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τις
αντιστάσεις;»
Η δοµή που ακολουθήθηκε συνοπτικά ήταν η εξής:
 Εισαγωγή (Αλλοδαποί µαθητές, µοντέλα διαχείρισης από την ενσωµάτωση
στην διαπολιτισµικότητα. Οι αλλοδαποί µαθητές ως ζήτηµα εκπαιδευτικής
πολιτικής
 ∆ιαπολιτισµικά σχολεία-θεσµικό πλαίσιο
 Εκπαιδευτική καινοτοµία- οι εκπαιδευτικοί ως παράγοντες αλλαγής
 Υποθέσεις έρευνας-περιγραφή πλαισίου-µεθοδολογία έρευνας
 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Ρεθύµνου, µια αποτυχηµένη προσπάθεια (Συνέντευξη
από τον πρόεδρο του Ε∆ΙΑΜΕ κ. ∆αµανάκη, από τον τότε διευθυντή του
σχολείου και από εκπαιδευτικούς).
Τέλος αναλύοντας τα δεδοµένα της ποιοτικής έρευνας προβληµατιστήκαµε στα
παρακάτω ερωτήµατα;
Είναι αρκετή η θεσµοθέτηση καινοτόµων πλαισίων δράσης, η ένταξη στα ∆ΕΠΠΣ
καινοτόµων διδακτικών πρακτικών;
Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την υλοποίηση αυτών των
καινοτοµιών;
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόσληψη της καινοτοµίας από τον εκπαιδευτικό,
τι αλλαγές απορρέουν από αυτόν, ποιες µορφές στήριξης, ποιες οι δυσκολίες του
εγχειρήµατος σε επίπεδο τάξης;
8

Η έρευνα στόχευε στη διερεύνηση των παραπάνω παραµέτρων µε στόχο να
προτείνει µέτρα προς την εκπαιδευτική πολιτική για τους τρόπους διάχυσης της
καινοτοµίας από το θεσµικό σε επίπεδο σχολικής τάξης.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Επώνυµο:

Πολάκη
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Στυλιανή

Πατρώνυµο:

Πέτρος

Μητρώνυµο:

Περσεφόνη

Ηµεροµηνία γέννησης:

12 Μαϊου 1972

∆ιεύθυνση:

Γ. Κουρµούλη 69, ΡΕΘΥΜΝΟ , Τ.Κ 74100

Τηλέφωνο:

6973036158 // 2831057469

Email:

stellapolaki@yahoo.gr

ΣΠΟΥ∆ΕΣ


1996, Πτυχίο Πανεπιστηµίου (Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, βαθµός πτυχίου 8.20).



2000, Πτυχίο Πανεπιστηµίου ( τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών του

Πανεπιστηµίου Κρήτης, βαθµός πτυχίου 7.45)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 1993-1994. Απασχόληση για ένα χρόνο σε βιβλιοπωλείο του Ρεθύµνου ως
υπεύθυνη στο τµήµα του βιβλίου.
• 1995. Απασχόληση για ένα χρόνο ως τηλεφωνήτρια σε ιδιωτική εταιρία του
Ρεθύµνου.
• 1997-2000. Τριετής απασχόληση (1997-2000) στα πλαίσια προγραµµάτων
δηµιουργικής απασχόλησης (πριν τη θεσµοθέτηση και λειτουργία των ολοήµερων
σχολείων)σε ∆ηµοτικό Σχολείο του Ρεθύµνου.
• 2004-2006. Εθελοντική εργασία στο στέκι Μεταναστών για δύο χρόνια, ως
δασκάλα ελληνικών σε Μετανάστες. 2004-2006
• ∆έκα χρόνια διδασκαλίας σε σχολεία του Ρεθύµνου και των Χανίων από το 2000
που κλήθηκα να δουλέψω ως µόνιµη εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ


Άριστη γνώση υπολογιστών.



Γνώση της Αγγλικής



Αρκετή γνώση της Ιταλικής

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

• Η βελανιδιά και το βελανίδι στο χτες, στο σήµερα και στο αύριο», σχολικό
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 6/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Αρµένων
κατά το σχολικό έτος 2005-2006
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
1. Στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε
θέµα εισήγησης: « Η βελανιδιά και το βελανίδι στο χτες, στο σήµερα και στο
αύριο: Ένα ΣΠΕ µε τους µαθητές της Γ΄τάξης του 6/θέσιου ∆.Σ Αρµένων
Ρεθύµνου, µε στόχο την καλύτερη γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον που
ζουν αλλά τη γνωριµία µε ένα επάγγελµα που χάθηκε…», οργάνωση:
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αθήνα 15-17 ∆εκεµβρίου 2006

2. Στο θεµατικό σεµινάριο µε θέµα: ∆ασικά οικοσυστήµατα της Κρήτης: χθες
και σήµερα. Μύθοι και αλήθειες µέσα από την προσέγγιση της Π.Ε., θέµα
εισήγησης: «Πώς δουλεύουµε ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και παρουσίαση του προγράµµατος η βελανιδιά και το βελανίδι στο χτες στο
σήµερα και στο αύριο», οργάνωση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ανωγείων, Ανώγεια 14-16 ∆εκεµβρίου 2007.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
•

Συµµετοχή σε 52 συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες και συµπόσια,
παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού, ψυχολογικού και πολιτικού
ενδιαφέροντος.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κ. Χιωτάκη, για τις
πολύτιµες συµβουλές του, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και για την ελευθερία
κινήσεων που µου παραχώρησε.
Φυσικά ένα µεγάλο ευχαριστώ ανήκει στου εκπαιδευτικούς του 1ου δηµοτικού
σχολείου κατά την περίοδο 2001-2002, που χωρίς τη σηµαντική τους βοήθεια δεν θα
είχε πραγµατοποιηθεί αυτή η έρευνα. Συγκεκριµένα ευχαριστώ τους Αµερικάνου
Τούλα, Ανδρουλιδάκη Στέλιο, Βουµβουλάκη Γιάννη, Κρυοβρυσανάκη Λευτέρη,
Κυπαρίσση Γιώργο, Μαθιουδάκη Εµµανουήλ, Παστουρµατζή Αναστασία ,Φωτάκη
Νίκο.
∆ε θα πρέπει βέβαια να ξεχάσω τον, κ. ∆αµανάκη Μιχάλη, καθηγητή του
Παιδαγωγικού τµήµατος και καθηγητή µου κατά τη διάρκεια των σπουδών στο
Παιδαγωγικό τµήµα, για την προθυµία του να µου µιλήσει για την περίοδο της
έρευνας και για όλα όσα είχαν διαδραµατιστεί στο 1ο δηµοτικό σχολείο.
Επίσης θα ήθελα να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον αδερφό µου Γιώργο για τις
συζητήσεις που κάναµε, που υπήρξαν για µένα πηγή έµπνευσης και σηµαντικής
βοήθειας. Ακόµα ευχαριστώ τη φίλη µου Νατάσσα για τις πληροφορίες που µου
έδωσε, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατούσε στο συγκεκριµένο σχολείο
εκείνη την περίοδο, αλλά και το φίλο µου Μανόλη, για την σηµαντική του βοήθεια
στο τεχνικό µέρος της εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση που παρέχει στα µέλη της κάθε κοινωνία είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε το κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και ιδεολογικό πλαίσιό της και
διαµορφώνεται µε την άσκηση συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πολιτικής από τον
εκάστοτε κυβερνητικό µηχανισµό.
Προσπαθώντας να αποσαφηνίσουµε τον όρο «εκπαιδευτική πολιτική» είναι
εξαιρετικά δύσκολο, καθώς έχει παρατηρηθεί σε έρευνες που µελετούν τη σχέση
πολιτικής µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, να χρησιµοποιείται µε διάφορες µορφές και
ερµηνείες σε τέτοιο σηµείο µάλιστα, που να θεωρείται ότι δεν αποδίδει ορθά το
νόηµα και για το λόγο αυτό πολλές φορές προτιµάται ο όρος «πολιτική της
εκπαίδευσης» (Dale, 1994:35)
Στο σηµείο αυτό επιχειρούµε µια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου
«πολιτική», αφού αποτελεί βασικό συστατικό της έννοιας ‘εκπαιδευτική πολιτική’.
Με τον όρο πολιτική εννοούµε εδώ τους τρόπους διαχείρισης των κοινωνικών,
οικονοµικών και πολιτιστικών πραγµάτων, όχι µόνο από τις προσπάθειες και πιέσεις
των αντίστοιχων κοινωνικών οµάδων και φορέων, αλλά κυρίως από την πλευρά της
πολιτείας και των δηµόσιων κρατικών πολιτικών, ως γενική και νόµιµη συνισταµένη,
αλλά και ως εποπτεύουσα αρχή όλων αυτών, στο πλαίσιο ενός κράτους-έθνους. Από
τη σκοπιά αυτή, η πολιτική είναι συναρτηµένη µε συµφέροντα και ενδιαφέροντα
κοινωνικών οµάδων και µε ιδεολογικές τάσεις και πρακτικές της κυρίαρχης τάξης
πραγµάτων. Κριτήρια µιας πολιτικής πρέπει να είναι η σαφήνεια και ο κατά το
δυνατόν µακροχρόνιος σχεδιασµός της (µε υπολογισµό των επιπτώσεων, αλλά και
των αθέλητων παρενεργειών) και ακόµη η νοµιµοποίησή της (όχι µόνο από την
πλευρά της κυβέρνησης που την προωθεί, αλλά και αυτών που καλούνται να την
αποδεχτούν) και τέλος: η αποτελεσµατικότητά, η επάρκεια (συσχετιζόµενη µε βάση
το κόστος και τα αντισταθµιστικά οφέλη) και ο τρόπος αξιολόγησης της από τις
οµάδες ενδιαφέροντος. Ορισµένα από τα κριτήρια αυτά αποτελούν µάλλον ευσεβείς
πόθους και ρητορικές διακηρύξεις, χωρίς να απαντώνται πάντοτε στην συγκεκριµένη
πραγµατικότητα (βλ. Φτιάκα & Σιµεωνίδου 2001:95-101. Παπαδάκης, 2003:79.
Kvavik, R., 1976. Schmitter, P., 1974:96, Χιωτάκης 2006).
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Η εκπαιδευτική πολιτική είναι ένας όρος εκ των πραγµάτων πιο σύνθετος, δεν
περιορίζεται µόνο στην προσαρµογή της εκπαίδευσης στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά
προσβλέπει στην άνοδο του γενικού µορφωτικού επιπέδου και την ενίσχυση των
δεσµών του πολίτη µε την κοινωνία (Πανούσης 2005:164), και µόνο µερικές οµάδες
συµφερόντων νοµιµοποιούνται για το σχεδιασµό της (Ball, 1994:15).
Αποτελεί το σύνολο αρχών, κανόνων και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να
πραγµατοποιηθούν ορισµένοι στόχοι, µέσω του µηχανισµού του σχολείου. Η
εκπαιδευτική πολιτική καθορίζει ένα πλήθος ζητηµάτων όπως:
α) τη δοµή του σχολικού συστήµατος,
β) το είδος των γνώσεων, των αξιών και δεξιοτήτων που επιλέγονται για διανοµή
στις εκπαιδευτικές βαθµίδες,
γ) το είδος των µεθόδων που αφορούν τη διδασκαλία, τη µάθηση και την
αξιολόγηση του µαθητικού πληθυσµού και
δ) τη µορφή των σχολικών εγχειριδίων και τα εποπτικά µέσα που
χρησιµοποιούνται (Πολυχρονόπουλος 1980:309)
Και όπως χαρακτηριστικά λέει ο Γράβαρης , το πεδίο παρέµβασης της
εκπαιδευτικής πολιτικής στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες εµφανίζεται ως ένα
σύνολο από θεσµούς, ρυθµίσεις και κανόνες τυπικούς είτε άτυπους. Αυτές οι µορφές
µε τις οποίες εµφανίζεται αποτελούνται από εκπαιδευτικές µονάδες, από
εκπαιδευτικές βαθµίδες, από εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει τις επιµέρους
εκπαιδευτικές µονάδες, από κανόνες στελέχωσης και προαγωγής, από αρµοδιότητες ,
από υποδιαιρέσεις της εκπαίδευσης και από συγκεκριµένες σχέσεις ή
«αναµείξεις»µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ανάλογα µε τον ιδιαίτερο κάθε
φορά τρόπο που συνδυάζονται αυτά τα στοιχεία οι θεσµοί , οι ρυθµίσεις και οι
κανόνες συναπαρτίζουν ένα όλον το οποίο θα µπορούσε να αποκληθεί καθεστώς
εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο εσωτερικό αυτού του καθεστώτος το πεδίο παρέµβασης
βρίσκεται εν αναµείξει προς την εκπαιδευτική πολιτική, στο βαθµό που οι συνέπειες
αλλά και οι τελικές της επιπτώσεις είναι ανάγλυφα χαραγµένες στο πεδίο αυτό.
(Γράβαρης 2005:36)
Η διαδικασία διαµόρφωσης µιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία αποτελεί
τµήµα της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης µιας χώρας, περνάει µέσα από
διάφορα στάδια, µε πιο σηµαντικά τα εξής:
•

Το στάδιο της έρευνας και επισήµανσης των κοινωνικών και
εκπαιδευτικών
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•

αναγκών που διενεργείται από τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.

•

Το στάδιο επηρεασµού των αποφάσεων από πολιτικές παρεµβάσεις ή από

άτοµα «ισχυρά» που έχουν διάφορα συµφέροντα.
•

Το στάδιο διαµόρφωσης νοµοσχεδίου και

•

Το στάδιο εφαρµογής σε πρακτικό επίπεδο της συγκεκριµένης πολιτικής
(Νικόδηµος 2000:178)

Μια εκπαιδευτική πολιτική περιέχει συγκεκριµένη σκοποθεσία και εισηγείται µια
σειρά από κανόνες που απευθύνονται στους αποδέκτες της, αναµένοντας την
πραγµάτωση των σκοπών της µε την προϋπόθεση ότι ο εκπονητής εκτός του ότι έχει
επιλέξει τους κατάλληλους τρόπους επίτευξής της διατηρεί παράλληλα και τη δύναµη
επιβολής της. (Παπαδάκης, 2003 : 83).
Η πρακτική εφαρµογή της εξαρτάται: α) από τους πολιτικούς, οι οποίοι
σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές υποτιµούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη
µεταφορά ενός νέου νόµου στην πράξη, και ενδιαφέρονται αποκλειστικά και µόνο για
τη δηµόσια εικόνα που προσπαθούν να δηµιουργήσουν µε την ψήφιση απλά και µόνο
του νόµου β) από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και γ) από τους εκπαιδευτικούς, που θα
πρέπει να ενηµερώνονται για τις απαιτήσεις του νόµου και για τους τρόπους µε τους
οποίους θα συµβάλουν στην εφαρµογή του. (Φτιάκα & Σιµεωνίδου 2001:95-101).

Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής

α. Πλουραλιστικό µοντέλο
Ο P. Schmitter ορίζει τον πλουραλισµό ως εξής: « Ο πλουραλισµός µπορεί
να οριστεί ως ένα σύστηµα οµάδων, στο οποίο οι µονάδες που το συνιστούν είναι
οργανωµένες σε έναν απροσδιόριστο αριθµό πολλαπλών, εθελοντικών,
συναγωνιστικών µη ιεραρχικά διεταγµένων κατηγοριών οι οποίες δεν υπόκεινται σε
συγκεκριµένο κρατικό έλεγχο ως προς την επιλογή των αρχηγών τους ή ως προς τη
διατύπωση των θέσεών τους και δεν µονοπωλούν το έργο που είναι υποχρεωµένες να
ασκήσουν» (Schmitter, P., 1974:96)
Το πλουραλιστικό µοντέλο αναφέρεται κυρίως στην νεωτερική διάρθρωση
των δηµοκρατικών κοινωνιών. Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες
φιλελεύθερες δηµοκρατίες η πολιτική εξουσία είναι ευρύτατα κατανεµηµένη, ότι
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υπάρχει ένας έντονος και συνεχής ανταγωνισµός ανάµεσα στις οµάδες και τέλος ότι
συνεχώς παρουσιάζονται καινούριες οµάδες. Οι υποστηρικτές αυτού του µοντέλου
πιστεύουν ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των οµάδων καθορίζει τη µορφή και τα
αποτελέσµατα της πολιτικής διαδικασίας, ενώ οι κρατικοί θεσµοί ουσιαστικά παίζουν
έναν ουδέτερο ρόλο. (Ball & Peters, 2001:82,195)
Η θεωρία του πλουραλισµού έχει ως βασική της αρχή την θέση ότι ο ρόλος των
οµάδων πίεσης σε µια κοινωνία είναι να αποτελούν µέσα παροχής πρόσβασης στο
πολιτικό σύστηµα και ταυτόχρονα να λειτουργούν ως αντίβαρα στις υπερβολικές
συγκεντρώσεις εξουσίας. Αυτή η θέση των πλουραλιστών στηρίζεται στο επιχείρηµα
ότι «το ουσιώδες είναι ο ανταγωνισµός και η συµµετοχή µεταξύ οργανωµένων
οµάδων και όχι ατόµων». Στην ουσία, οι πλουραλιστές θεωρούν τη δηµοκρατία ως
ένα είδος αγοράς που χαρακτηρίζεται από έναν λιγότερο ή περισσότερο ατελή
ανταγωνισµό
Σύµφωνα µε τον R. Kvavik όλες οι σύγχρονες κοινωνίες και τα πολιτικά
συστήµατα είναι πλουραλιστικά σε κάποιο βαθµό, διαφέρουν όµως ως προς την
ολοκληρωση τους και ως προς το µέγεθος του συγκεντρωτικού ελέγχου στον οποίον
υπόκεινται (Kvavik, R., 1976:20)
Οι πλουραλιστές δεν απορρίπτουν το ρόλο του κράτους, αποδέχονται την
ύπαρξη µιας κεντρικής εξουσίας, παράλληλα όµως απαιτούν από το κράτος να
ενσωµατώσει όλες τις οµάδες µε διαφορετικές θέσεις και προσανατολισµούς
(Υφαντή, 1994:112)
Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από το κύρος και τη νοµιµότητα
που έχουν οι οµάδες που µέριµνά τους είναι η εκπαίδευση. Οι οµάδες που είναι
αναγνωρισµένες από την κυβέρνηση έχουν τη δυνατότητα ακόµα και να επηρεάζουν
τα αρµόδια όργανα, πριν αυτά θεσµοθετήσουν, οι µη αποδεκτές οµάδες όµως
προσπαθούν αν υπονοµεύσουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική (Kogan,
1975:73-75)
Το ελληνικό κράτος , αν και διαθέτει ένα δηµοκρατικό και κοινοβουλευτικό
σύστηµα, εµφανίζεται συγκεντρωτικό µάλλον, παρά την ύπαρξη ισχυρών ,
«νοµιµοποιηµένων οµάδων», σύµφωνα µε τον Kogan (1975), που έχουν τη
δυνατότητα να συµµετάσχουν στις διαδικασίες της εκπαιδευτικής πολιτικής,
(πολιτικά κόµµατα της αντιπολίτευσης, πανεπιστήµια, ενώσεις εκπαιδευτικών κλπ.),
η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος και ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού
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µηχανισµού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για µια ενεργό συµµετοχή των
συγκεκριµένων οµάδων στην άσκηση του εκπαιδευτικού ελέγχου.

β. Κορπορατικό µοντέλο

Το µοντέλο του κορπορατισµού µπορεί να οριστεί ως ένα σύστηµα
εκπροσώπησης συµφερόντων, στο οποίο οι συµµετέχοντες είναι οργανωµένοι σε
ιεραρχικά διαρθρωµένες και λειτουργικά διαφοροποιηµένες κατηγορίες, οι οποίες
είναι αναγνωρισµένες από το κράτος. Το κράτος παρέχει τη δυνατότητα στις οµάδες
αυτές να δρουν ανεξάρτητα, αρκεί να υπόκεινται σε περιορισµούς από τον κρατικό
µηχανισµό (Schmitter,1974:93-94)
Η κεντρική θέση της θεωρίας είναι ότι «η πολιτική, οικονοµική ή κοινωνική
συµπεριφορά δεν µπορεί να ερµηνευθεί αποκλειστικά είτε µε όρους επιλογών και
προτιµήσεων των ατόµων είτε µε όρους συνηθειών και καταχρήσεων των δηµοσίων
φορέων» αλλά µε τη µελέτη των συλλογικοτήτων που βρίσκονται µεταξύ κράτους
και ατόµων συγκροτούµενες στη βάση της «αυτο-οργάνωσης» και αποτελούν «ηµιδηµόσιες» οργανώσεις .
Ορισµένοι ερευνητές εντοπίζουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κοινά στοιχεία
σε σχέση µε ένα κορπορατικό µοντέλο διοίκησης και ελέγχου της εκπαίδευσης,
διατηρούν όµως µια επιφύλαξη ως προς το γεγονός ότι, παρά την αναγνώριση του
κύρους και της νοµιµότητας των οµάδων µε ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, (ενώσεις
πανεπιστηµιακών, ενώσεις εκπαιδευτικών κλπ.) ο κορπορατισµός ισχύει µόνο στην
περίπτωση που δεν αµφισβητείται ο γραφειοκρατικός , συγκεντρωτικός και
κυριαρχικός χαρακτήρας του συστήµατος (Υφαντή, 1994:111, Παπαδάκης, 2003:65)

γ.Συγκεντρωτικό µοντέλο

Οι σηµαντικότερες απόψεις του συγκεντρωτικού µοντέλου , υποστηρίζουν
ότι η εξάρτηση του εκπαιδευτικού συστήµατος από την κεντρική εξουσία, συµβάλλει
στην ποιοτική αναβάθµιση του συνολικού εκπαιδευτικού έργου καθώς και στην
ακριβοδίκαιη κατανοµή των οικονοµικών πόρων. Ο κρατικός έλεγχος διευκολύνει
επίσης την εκπόνηση και εφαρµογή ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής (Παπαδάκης,
2003:64)
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Ο κεντρικός έλεγχος του αναλυτικού προγράµµατος θεωρείται ως µια έκφραση της
γραφειοκρατίας στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Ο Max Weber παρουσίασε τη
γραφειοκρατία ως ένα ιδεώδες σύστηµα ελέγχου και ως ένα ρασιοναλιστικό µοντέλο
οργάνωσης και διοίκησης. (Υφαντή 1994:107). Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου
µοντέλου έχουν περιγραφεί ως εξής:
1. Αυστηρή ιεράρχηση των αρµοδιοτήτων.
2.

Κατανοµή των αρµοδιοτήτων σε διαφορετικά µέλη ενός οργανισµού ανάλογα
µε τα καθήκοντα του καθενός.

3. Συστηµατική διατύπωση , µέσα από κανόνες και ρυθµίσεις ,των δικαιωµάτων
και των αρµοδιοτήτων των µελών ενός οργανισµού, που αφορούν σε
διαφορετικές θέσεις, καθώς και του τρόπου διεκπεραίωσης των καθηκόντων
τους. (McLean, M. Lauglo, J., 1985:20)
Είναι φανερό πως η µορφή αυτή γραφειοκρατικού µοντέλου σχετίζεται άµεσα µε
το συγκεντρωτικό. Ο Hegel (1964) µάλιστα υποστήριζε την άποψη ότι τα άτοµά
αναπτύσσονται µέσα σε ένα πλαίσιο νόµων και κανόνων και µόνον ένα ισχυρό
κράτος µπορεί µε ευλυγισία να ρυθµίζει την ελευθερία τους ( Hegel, G.W.F.,
1964:150)
Ο I. L. Kandel (1955) ταξινόµησε τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε συγκεντρωτικά
και αποκεντρωτικά, και τοποθέτησε τα µεν πρώτα σε αυταρχικά µάλλον παρά σε
δηµοκρατικά καθεστώτα, ενώ, αντίθετα, θεώρησε ότι τα δεύτερα ενθαρρύνουν τις
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και τους νεωτερισµούς (Kandel, I. L., 1955)
Σε ότι αφορά στο σύστηµα διοίκησης της δηµόσιας εκπαίδευσης, ο R. Lyons
(1985) , από το άλλο µέρος, λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα του συγκεντρωτικού ελέγχου στην εκπαίδευση προτείνει ένα
σύστηµα «αποσυγκεντρωτισµού» , το οποίο παρουσιάζεται ως η συµβιβαστική
λύση ανάµεσα στο συγκεντρωτικό και στο αποκεντρωτικό µοντέλο
εκπαιδευτικού ελέγχου. Συγκεκριµένα:
«Αποσυγκεντρωτισµός σηµαίνει ότι η κεντρική εξουσία διατηρεί µεν τα βασικά
στοιχεία στρατηγικού ελέγχου του συστήµατος για το δηµόσιο όφελος, αλλά τα
πεδία σχεδιασµού, λήψης αποφάσεων και εποπτείας της υλοποίησης των
προγραµµάτων διευρύνονται, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα στην
επικοινωνία µεταξύ κέντρου και περιφέρειας» ( Lyons, R., 1985:89-90)
Στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από ένα αυστηρά
συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό τρόπο ελέγχου, ο οποίος ασκείται από το
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Υπουργείο Παιδείας σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό (σχολικό) επίπεδο. Στο
Άρθρο 16 του ελληνικό Συντάγµατος του 1975 διατυπώνεται µε σαφήνεια ο
κυρίαρχος ρόλος του κράτους στην εκπαίδευση:
« Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθεραι, η δε ανάπτυξις
και προαγωγή αυτών αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους. … Η παιδεία αποτελεί
βασικήν αποστολήν του Κράτους, έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν, πνευµατικήν ,
επαγγελµατικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της εθνικής και
θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και υπευθύνων
πολιτών» (Άρθρο 16, παρ. 1,2) [τα παραπάνω διαφοροποιήθηκαν αρκετά µε την
αλλαγή του Συντάγµατος το 1985]

Αποκέντρωση και εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια προσπάθεια ανασυγκρότησης και
εκσυγχρονισµού της ελληνικής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστηµα εξετάζεται
και αναλύεται ως πολύπλοκος δηµόσιος θεσµός διακυβέρνησης, άσκησης εξουσίας
και κοινωνικού ελέγχου και ως βασικός µηχανισµός παραγωγής, αναπαραγωγής και
καταξίωσης της γνώσης. Αναγκαία προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του
εκπαιδευτικού συστήµατος θεωρείται η παράλληλη αναµόρφωση και ο
εκσυγχρονισµός του πολιτικού και θεσµικού συγκείµενου, η ανασυγκρότηση, µε
άλλα λόγια του κράτους σε σχέση µε την κοινωνία των πολιτών. Βασική πεποίθηση
είναι ότι το σχολείο δεν αλλάζει , όταν αλλάζουµε µόνο το σχολείο.(ΚαζαµίαςΚασσωτάκης1995, 15)
Ήδη από το 1980 θεσπίζονται µέτρα για την «αποκέντρωση» και
«αποσυγκέντρωση» του κρατικού µηχανισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της
εκπαίδευσης. Στην εισηγητική έκθεση του νόµου 1566 του 1985 αναφέρεται ότι « η
διοικητική διαίρεση της χώρας στο σχήµα υπουργείο-νοµαρχίες (διευθύνσεις
εκπαίδευσης)- επαρχίες (γραφεία εκπαίδευσης)- σχολική µονάδα έχει έντονες
αποσυγκεντρωτικές και αποκεντρωτικές τάσεις προς την κατεύθυνση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά της διαχείριση των πόρων π.χ. και στην
οργάνωση και διοίκηση της σχολικής περιουσίας». (Καζαµίας- Κασσωτάκης
1995,17)
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Συχνά παρατηρείται σύγχυση στις διάφορες πολιτικές προτάσεις ανάµεσα
στην «αποσυγκέντρωση», την «αυτονοµία» και την «αποκέντρωση». Συνεπώς
οφείλουµε να οριοθετήσουµε, µε συντοµία, την κάθε περίπτωση ώστε να υπάρχει ένα
σαφές και στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο για τη σχετική συζήτηση.
(α) Με τον όρο «αποσυγκέντρωση» (Déconcentration) ορίζεται η µεταφορά
στα περιφερειακά όργανα αποφασιστικών αρµοδιοτήτων οι οποίες ασκούνται κάτω;»
από την εποπτεία ή την καθοδήγηση των κεντρικών πολιτικών και διοικητικών
µηχανισµών. Η αποσυγκέντρωση λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο του συγκεντρωτικού
συστήµατος και µπορεί να οργανωθεί είτε σε γεωγραφικό επίπεδο είτε σε επίπεδο
εξειδικευµένων υπηρεσιών. Πρόκειται για µεταφορά εξουσιών (διαχείρισης, λήψης
αποφάσεων) σε τοπικά ή περιφερειακά όργανα που παραµένουν, όµως, αναγκαστικά
στην ιεραρχία της κεντρικής διοίκησης.
(β) Με τον όρο «αυτονοµία» ορίζεται η ανεξάρτητη άσκηση υλών των
εξουσιών και αρµοδιοτήτων και εκδηλώνεται στις περιπτώσεις των οµοσπονδιακών
κρατών.
(γ) Με τον όρο «αποκέντρωση» (Decentralization) ορίζεται η µεταφορά
εξουσιών και αρµοδιοτήτων από τους κεντρικούς µηχανισµούς εξουσίας σε «τοπικό
περιφερειακό» επίπεδο. Η άσκηση των εξουσιών από τα «τοπικά περιφερειακά»
όργανα και τις υπηρεσίες γίνεται χωρίς την προηγούµενη έγκριση των κεντρικών
πολιτικών και διοικητικών αρχών. Πράγµα που σηµαίνει ότι οι αποφάσεις
λαµβάνονται στο επίπεδο που εκτελούνται, έτσι ώστε να είναι προσαρµοσµένες στην
πραγµατικότητα και να λαµβάνονται σε µικρό χρονικό διάστηµα. Βέβαια είναι
αυτονόητο ότι η αποκέντρωση προϋποθέτει την ύπαρξη τοπικών συλλογικών
οργάνων που εκλέγονται από το τοπικό κοινωνικό σύνολο. Είναι σαφές πως η πρώτη
και η τρίτη περίπτωση αναφέρονται στα ενιαία κράτη και όχι στα οµόσπονδα. Είναι
επίσης σαφές ότι οι όποιες επιλογές στην υιοθέτηση του όποιου µοντέλου είναι
πολιτικές και ανάγονται στη δηµοκρατική οργάνωση, την αντιπροσώπευση και στη
συµµετοχή του τοπικού συνόλου στα τοπικά προβλήµατα, στην εξουσία και στη
διοίκηση του κράτους. (Αποστόλης Ανδρέου 1995,43)
Μετά από την παρένθεση για την εξήγηση των όρων Αποκέντρωσης,
αυτονοµίας και αποσυγκέντρωσης πρέπει να πούµε ότι παρά τις προσπάθειες αυτές
µε το νόµο του 1985 η δοµή και η λειτουργία του συγκεντρωτικού κράτους δεν
άλλαξε σηµαντικά, όπως προκύπτει από αρκετές εργασίες Ελλήνων πολιτειολόγων
και άλλων κοινωνικών επιστηµόνων. Μάλιστα έρευνα έδειξε ότι παρά τα µέτρα
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αποκέντρωσης, που πάρθηκαν σε θεσµικό επίπεδο κατά τη δεκαετία του 1980, ο
συγκεντρωτισµός της εκτελεστικής εξουσίας αντί να µειωθεί, ισχυροποιήθηκε.
(Σωτηρόπουλος 1993:67)
Σύµφωνα µε του Α. Ανδρέου και Π. Παπακωνσταντίνου, ακόµη και όταν
υιοθετούνταν κατά το παρελθόν αποκεντρωτικές πρακτικές σε θεσµικό επίπεδο,
«τελικά λειτουργούσαν µόνο τα αναγκαία και παραδοσιακά µέρη αυτού του
συστήµατος». Συνήθως η ιδέα της αποκέντρωσης «περιοριζόταν στην υιοθέτηση
διοικητικών συλλογικών σχηµάτων µε συµµετοχή των κοινωνικών συλλογικών
φορέων» χωρίς να αλλάζει τίποτα σε όλα τα άλλα επίπεδα καθορισµού και
υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ανδρέου&Παπακωνσταντίνου 1994 366367)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαιδευτική πολιτική και διαπολιτισµική αγωγή

Αρκετοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η
πολυπολιτισµικότητα αποτελεί πλέον ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής στα σύγχρονα πλουραλιστικά συστήµατα. Η
συζήτηση για την πολυπολιτισµικότητα , αποτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία αλλά και
µια εξίσου σηµαντική πρόκληση για την πολιτική θεωρία. (Λάβδας, 1999:27)
Αποτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία, διότι µας ενθαρρύνει να διανοηθούµε σχετικά µε
τις προϋποθέσεις συνύπαρξης και ουσιαστικής συµµετοχής στο ίδιο πολιτικό
σύστηµα ατόµων και οµάδων που ανήκουν σε διαφορετικό πολιτιστικό πλαίσιο
αναφοράς. (Γράβαρης 2005)
Όπως χαρακτηριστικά έχει παρατηρήσει ο Parekh, οι συνθήκες
πολυπολιτισµικής συνύπαρξης µπορούν να θεωρηθούν καταρχήν ενθαρρυντικές για
την περαιτέρω ανάπτυξη και τροποποίηση των φιλελεύθερων ιδεών περί
εκπαίδευσης, προσφέροντας στα µέλη των διαφορετικών πολιτισµικών ενοτήτων
ευκαιρίες για συγκριτικές διαπιστώσεις και αναστοχασµό. Προϋπόθεση είναι η
εξεύρεση µιας γνήσιας χρυσής τοµής µεταξύ απόλυτης εξοµοίωσης κάθε
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πολιτισµικής διαφορετικότητας και επιβολής κληρονοµηµένων προτύπων των
δυτικών εθνικών κρατών (Γράβαρης 2005)
Η εικόνα των Ευρωπαϊκών κοινωνιών έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες
δεκαετίες εξ αιτίας πολλών κοινωνικών µετασχηµατισµών. Υπάρχει µεγαλύτερος
κοινωνικός και πολιτισµικός πλουραλισµός, γεγονός που απαιτεί αλλαγές σε πολλές
πολιτικές –µεταξύ των οποίων και της εκπαιδευτικής. Οι βαθιές αυτές πολιτισµικές
αλλαγές που άλλαξαν ριζικά την εικόνα των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις τελευταίες
δεκαετίες υποχρεώνουν και τα εκπαιδευτικά συστήµατα του 21ου αιώνα να
υιοθετήσουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς του εκπαιδευτικού έργου
µια διαπολιτισµική προσέγγιση. Κατ΄αυτόν τον τρόπο το σχολείο µπορεί να
συµβάλλει ουσιαστικά στη προετοιµασία των παιδιών για τη ζωή σε
πολυπολιτισµικές κοινωνίες που αποτελούν τη νέα πραγµατικότητα. Η έννοια,
λοιπόν, της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αναφέρεται στην πολυπολιτισµική κοινωνία
και αποτελεί κοµβική επιλογή γύρω από την οποία µπορεί να αναπτυχθεί η
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, που είναι αναγκαία για µια ανοιχτή δηµοκρατική
κοινωνία της γνώσης.(Κογκίδου 2008)
Σύµφωνα µε την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική –έτσι όπως διατυπώνεται στα
σχετικά νοµοθετήµατα - η διαπολιτισµική εκπαίδευση θεωρείται ότι αποτελεί κυρίως
απάντηση στα προβλήµατα που συνεπάγεται η παρουσία παιδιών µε ιδιαίτερα
πολιτισµικά χαρακτηριστικά στα µέχρι πρόσφατα οµοιογενή ως προς τον πολιτισµό
σχολεία. Έτσι, το 1996 δηµιουργήθηκαν τα διαπολιτισµικά σχολεία που είναι
µετεξέλιξη των σχολείων παλιννοστούντων. Σήµερα έχουµε αρκετά τέτοια σχολεία
στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση που στη πράξη, όµως, λειτουργούν
µε το ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα και χωρίς ιδιαίτερες καινοτοµίες που να
δικαιολογούν την ονοµασία τους και την λειτουργία τους. Η µέχρι τώρα λειτουργία
των σχολείων αυτών δείχνει ότι δεν κατόρθωσαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους,
αφού στην ουσία λειτουργούν όπως και τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Από την
άλλη, στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί έχουν στις τάξεις τους
ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισµικό, µαθητικό πληθυσµό.
Η θεσµοθέτηση δηλ. της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα περιορίστηκε
στην ίδρυση /ή στην ονοµασία κάποιων σχολείων ως διαπολιτισµικών και στην
εξαγγελία µέτρων για την αντιµετώπιση των αναγκών παιδιών µεταναστών και
προσφύγων. Κατά συνέπεια, η διαπολιτισµική εκπαίδευση απευθύνεται κατά πρώτο
λόγο τα παιδιά των µειονοτήτων και περιθωριακά µόνο τα παιδιά της πλειονότητας.
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Για να το πούµε διαφορετικά, αντιλαµβάνονται τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ως
δέσµη µέτρων για την ένταξη παιδιών µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στο υπάρχον
σχολείο. Θα έλεγα µάλιστα ότι είναι ένα θέµα που κινείται στην περιφέρεια του
κορµού της εκπαίδευσης. Οι τάξεις υποδοχής, τα διαπολιτισµικά σχολεία, η
µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη, η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων κ.ά, δεν είναι
στη πράξη ζητήµατα υψηλής προτεραιότητας.

Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας

Η αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισµική, κάτι το οποίο συντελέστηκε
κατά την διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, επέφερε σηµαντικότατες αλλαγές σε
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής , οικονοµικής και πολιτισµικής ζωής της χώρας. Τα
διάφορα κοσµοϊστορικά γεγονότα της κατάρρευσης των πολιτικών συστηµάτων της
Ανατολικής Ευρώπης και τις δραµατικές ανακατατάξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα
της περιοχής, µε τη δηµιουργία νέων κρατών στη θέση άλλων, οµοσπονδιακού τύπου
σχηµατισµών, καθώς και µε την ολοένα αυξανόµενη καταπίεση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε γειτονικές χώρες και σε χώρες και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, η
χώρα µας έγινε προνοµιακός τόπος διέλευσης και παραµονής µεγάλου αριθµού
προσφύγων και µεταναστών. (Νικολάου 2000)
Άλλωστε οι όροι όπως «οικονοµικοί µετανάστες», «πολιτικοί πρόσφυγες»
παραπέµπουν στα οικονοµικά και πολιτικά αίτια της µετακίνησης των πληθυσµών, τα
οποία µετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», αποτελούν τα κυρίαρχα
αίτια της µετανάστευσης.
Η κοινωνική σύνθεση των µετακινούµενων πληθυσµών και η κοινωνική
κατηγοριοποίηση και κατάταξη τους στη χώρα υποδοχής είναι ένα πολυσύνθετο
πρόβληµα και όπως παρατηρεί ο ∆αµανάκης η πιο σηµαντική διάστασή του είναι η
«υπο-προλεταριοποίηση». Η τάση της κυρίαρχης οµάδας στη χώρα υποδοχής ,αλλά
και των κρατικών θεσµών, να κατατάσσουν τους µετανάστες κάτω από το κατώτερο
κοινωνικό στρώµα της κοινωνίας υποδοχής και να δηµιουργούν έτσι ένα «υποπρολεταριάτο», το οποίο ζει στο περιθώριο της κοινωνίας και αναλαµβάνει τη
διεκπεραίωση εργασιών, για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται πλέον το «ντόπιο» εργατικό
δυναµικό είναι ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο.
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Γενικότερα όµως θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα προβλήµατα που
προέκυψαν από την πολυπολιτισµικότητα και την αλληλεπίδραση των διαφόρων
µειονοτικών οµάδων µέσα στην ίδια χώρα δεν είχαν µια ενιαία και οικουµενική
αντιµετώπιση. Αντίθετα τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής όσο και ευρύτερα κοινωνικής
πολιτικής, υπήρξαν αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν σε
πέντε κύρια µοντέλα: το αφοµοιωτικό, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το
πολυπολιτισµικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισµικό µοντέλο.

α. Το αφοµοιωτικό µοντέλο: Η αφοµοίωση ορίζεται ως το τελικό στάδιο του
επιπολιτισµού, που ακολουθεί αυτά της επαφής, της σύγκρουσης και της
προσαρµογής . Γενικά, µε τον όρο «αφοµοίωση» εννοείται η διαδικασία µέσα από
την οποία άτοµα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και
συµµετέχουν στην καθηµερινή ζωή µιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο η
εθνική τους προέλευση. Βασική θέση της αφοµοιωτικής προσέγγισης είναι ότι το
έθνος αποτελεί ένα ενιαίο από πολιτισµική και πολιτική άποψη σύνολο. Οι όποιες
πολιτισµικά και εθνικά διαφορετικές οµάδες θα πρέπει να απορροφηθούν από τον
ντόπιο οµοιογενή πληθυσµό για να µπορέσουν να συµµετέχουν ισοδύναµα στη
διαµόρφωση και διατήρηση της κοινωνίας.
Η αντίληψη της αφοµοιωτικής πολιτικής στην Ευρώπη παρουσιάζει διαφοροποιήσεις,
όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε το γαλλικό πολιτικό και εκπαιδευτικό σύστηµα.
Μπορεί στο «λαϊκό σχολείο» που ενσαρκώνει το ρεπουµπλικανικό µοντέλο να
επικρατεί ο «ιακωβινισµός» δηλαδή ίδια διδασκαλία, ίδιο περιεχόµενο, ίδια
εγχειρίδια, ίδιες µέθοδοι, ίδια ωρολόγια προγράµµατα για όλους , δάσκαλοι και
καθηγητές που προσλαµβάνονται µε εθνικό διαγωνισµό κλπ, για τη διάπλαση και
διαπαιδαγώγηση του πολίτη. Ο τελευταίος όµως σε ατοµικό ιδιωτικό επίπεδο δεν
είναι υποχρεωµένος να απεκδυθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (θρησκεία, ήθη
και έθιµα κλπ, ούτε θα κατηγορηθεί από κανένα αν δεν το κάνει , στο βαθµό που δεν
ενοχλεί το κοινωνικό σύνολο. (Νικολάου 2000:119).
Το σχολείο στο αφοµοιωτικό µοντέλο είναι µονογλωσσικό και µονοπολιτισµικό, και
στόχος του είναι να βοηθά όλα τα παιδιά να αποκτήσουν επάρκεια στην εθνική
γλώσσα και πολιτισµό. Το πρόγραµµά του αντανακλά αυτή τη θέση, δίδοντας
έµφαση στη διατήρηση της παράδοσης και της εθνικής κληρονοµιάς, καλλιεργώντας
την πίστη στη διαχρονική αξία του εθνικού κράτους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η
ένταξη παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, όπως οι αλλοδαποί που
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εξετάζουµε , αντιµετωπίζεται ς «παιδαγωγικό πρόβληµα», υπό την έννοια ότι αυτοί οι
µαθητές θα πρέπει να ξεπεράσουν το συντοµότερο την αδυναµία τους στη χρήση της
γλώσσας υποδοχής. Η γρήγορη εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας πιστεύεται ότι είναι
το κλειδί για τη γρήγορη αφοµοίωσή τους.

β. Το µοντέλο της ενσωµάτωσης: Ο όρος «ενσωµάτωση» υποδηλώνει την
αναγνώριση ότι « κάθε µεταναστευτική οµάδα είναι φορέας πολιτισµού που δέχεται
βέβαια τις επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής, ταυτόχρονα όµως ασκεί επίδραση σ’
αυτήν και συµµετέχει στην αναδιαµόρφωσή της». Έτσι ενώ µε την αφοµοίωση
σηµειώνεται αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος, αντίθετα µε την ενσωµάτωση η
υπάρχουσα παράδοση της εθνικής οµάδας αποτελεί µέρος της νέας εθνικής
ταυτότητας.
Η πολιτισµική ετερότητα εδώ γίνεται αποδεκτή στο βαθµό που δεν εµποδίζει την
ενσωµάτωση και δε θέτει σε κίνδυνο τις πολιτισµικές αρχές της κυρίαρχης κοινωνίας.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, πέρα από την εκµάθηση της εθνικής τους γλώσσας,
δηµιουργούνται πιο λεπτοµερή και σχεδιασµένα προγράµµατα σχολικής και
κοινωνικής ενίσχυσης των µεταναστόπουλων για την αποτελεσµατικότερη
ενσωµάτωσή τους στο σχολείο και την κοινωνία. Πιστεύεται ότι η γνώση ιστορικών
και πολιτισµικών πλευρών των διαφόρων εθνικών και µεταναστευτικών οµάδων θα
επιτρέπει την αποδοχή διαφοροποιήσεων σε τρόπους ζωής, πολιτισµικές παραδοχές,
θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ. Που θα µπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία
ενσωµάτωσης και να αποτρέψει λάθη από άγνοια.
Η έµφαση εξακολουθεί να δίδεται στην ενσωµάτωση των παιδιών µε διαφορετική
γλωσσική και πολιτισµική προέλευση στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής µε τρόπο
που να διασφαλίζεται η γλωσσική και πολιτισµική οµοιογένεια των κοινωνιών αυτών.
Αυτό σηµαίνει ότι εξαρτάται από τα παιδιά αυτά να αλλάξουν και προσαρµοστούν
στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δοµές. Ακόµα και όταν στα
προγράµµατα του σχολείου εισάγονται πολιτισµικές πλευρές των
εθνικών/µεταναστευτικών οµάδων, δεν αξιολογούνται σύµφωνα µε τις δικές τους
αξίες και τα δικά τους πολιτισµικά πρότυπα αλλά µε αυτά του κυρίαρχου πολιτισµού.
Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία , τα όρια διάκρισης µεταξύ αφοµοιωτικού
µοντέλου και µοντέλου ενσωµάτωσης δεν είναι τόσο ορατά. Κάποιοι µάλιστα µιλούν
για απλή µετεξέλιξη του όρου «αφοµοίωση» σε ενσωµάτωση» , η οποία οφείλεται
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περισσότερο στο πνεύµα των καιρών , παρά σε µια πραγµατική αλλαγή στάσης και
πολιτικής. (Νικολάου 2000:119).

γ. Το πολυπολιτισµικό µοντέλο: το πολυπολιτισµικό µοντέλο εµφανίστηκε στη
δεκαετία του 1970, όταν σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ευρώπη) έγινε
αντιληπτό ότι ο εθνικός διαχωρισµός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι η
αφοµοίωση και η ενσωµάτωση δεν έδιναν ουσιαστική λύση στα προβλήµατα που
αντιµετώπιζαν τα παιδιά στο σχολείο. Γι’ αυτό έγινε µια µετατόπιση από
εθνοκεντρικά µοντέλα προς τον πολιτισµικό πλουραλισµό, η οποία στις Επιστήµες
της Αγωγής είναι γνωστή ως «πολυπολιτισµική εκπαίδευση».
Οι υποστηρικτές του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού µοντέλου θεωρούν 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 και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισµοί,
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή του. Στον τοµέα της εκπαίδευσης
αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της γνώσης από το παιδί του εθνικού πολιτισµού και
της εθνικής του παράδοσης, προκειµένου να βελτιωθεί η σχολική του επίδοση και να
υπάρξουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Έτσι δηµιουργούνται
εκπαιδευτικά προγράµµατα που λαµβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισµικές
δραστηριότητες των παιδιών των µεταναστών.
Το µοντέλο αυτό κατηγορήθηκε ότι δίνει υπερβολική αξία στους πολιτισµικούς
παράγοντες σε σχέση µε άλλους κοινωνικούς, οικονοµικούς, ψυχολογικούς ή
θεσµικούς. Όπως επίσης και στο ότι προβάλλοντας τη διαφορετικότητα, το
πολιτισµικό µοντέλο καταλήγει στον περιορισµό και το κλείσιµο του καθενός στο
«πολιτισµικό του καβούκι» και αυτό οδηγεί στην αναίρεση της απαραίτητης
αλληλεπίδρασης. (Νικολάου 2000:125)

δ. Το αντιρατσιστικό µοντέλο: Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στα µέσα και στο
τέλος της δεκαετίας του 1980, κυρίως στην Αγγλία και την Αµερική. Οι υποστηρικτές
του ασκούν κριτική στο πολυπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης για την τάση του να
τονίζει περισσότερο ατοµικές στάσεις παρά κοινωνικές δυνάµεις, και επικεντρώνουν
το ενδιαφέρον τους στους θεσµούς και τις δοµές της κοινωνίας ,καθώς µέσα από τους
νόµους και τις διατάξεις του κράτους εµφανίζεται ο θεσµικός ρατσισµός, ο οποίος
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επεκτείνεται και σε άλλους ισχυρούς κοινωνικούς κανόνες περιορίζοντας τις
ευκαιρίες και τις επιλογές συγκεκριµένων µεταναστευτικών οµάδων.
Πέρα από τις στάσεις των ατόµων, εποµένων, πρέπει να αλλάξουν και οι δοµές της
εκπαίδευσης της κοινωνίας, ώστε να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε βάρος
των µεταναστόπουλων. (Γεωργογιάννης 1997)Βασικοί του στόχοι είναι η ισότητα
στην εκπαίδευση, η δικαιοσύνη που οφείλει να δείχνει το κράτος σε όλους, δίνοντας
ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συµµετοχής σε όσα η κοινωνία προσφέρει και
τέλος τη χειραφέτηση και απελευθέρωση από ρατσιστικά πρότυπα.
ε. Το διαπολιτισµικό µοντέλο : Η διαπολιτισµικότητα προβλήθηκε ως µια
αναγκαιότητα επιβεβληµένη τόσο από τις σηµαντικές στις µέρες µας µετακινήσεις
πληθυσµών όσο και από την αµφισβήτηση της ηθικής και δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης των αφοµοιωτικών προσεγγίσεων.
Η διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση µε αφετηρία την πολυπολιτισµικότητα και
την πολυγλωσσία των σύγχρονων κοινωνιών και µε γνώµονα την ισότιµη
αντιµετώπιση των πολιτισµών στοχεύει στην ειρηνική συµβίωση ατόµων και οµάδων
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.
Η διαπολιτισµική θεωρία έχει ως αξίωµα την ισοτιµία των πολιτισµών και προσπαθεί
να συµβάλει στην ισότιµη αντιµετώπιση όλων των πολιτισµών που εκπροσωπούνται
σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Αν το άτοµο έρχεται στο σχολείο µε βιώµατα,
εµπειρίες και παραστάσεις από δυο ή και περισσότερα πολιτισµικά συστήµατα,
πρέπει να του δώσουµε την ευκαιρία να τα αναπτύξει απρόσκοπτα.
Την ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου, γιατί η αποδοχή του µορφωτικού
κεφαλαίου του κάθε µαθητή ανεξάρτητα από τη φυλετική, εθνική ή κοινωνική
προέλευσή του αποτελεί µε τη σειρά της βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη
εξέλιξή του. Αντίθετα, µη αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου ισοδυναµεί µε
έµµεση απόρριψη του ίδιου του µαθητή και εποµένων µε περιορισµό των
µορφωτικών του ευκαιριών. Τέλος την παροχή ίσων ευκαιριών, το σχολείο οφείλει να
δεχτεί το παιδί όπως είναι και να του δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει τις
δυνατότητές του και την προσωπικότητά του µε βάση τις δικές του
κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις και το δικό του µορφωτικό κεφάλαιο.
Η διαπολιτισµικότητα, όπως υποστηρίζει ο ∆αµανάκης, προϋποθέτει το ξεπέρασµα
της στενής έννοιας «έθνους-κράτους», την εγκατάλειψη των εθνοκεντρικών
προτύπων που διαπερνούν τα σχολικά προγράµµατα και την αποδοχή της
πολυπολιτισµικότητας ως µια ευτυχούς συγκυρίας και πρόκλησης για το
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µετασχηµατισµό των ατόµων και της κοινωνίας σε µια κατεύθυνση που θα
χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα , την αποδοχή του διαφορετικού και της
όσµωσης που δηµιουργείται από τη συνύπαρξη και συγκατοίκηση ατόµων και
οµάδων µε πολιτισµικές διαφορές. (∆αµανάκη 1998:36)

Ιστορική αναδροµή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

Παρά το γεγονός ότι από συστάσεως του νεότερου ελληνικού κράτους ζούσαν
αλλοδαποί στην Ελλάδα, µέχρι αρκετά πρόσφατα δεν είχε ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα
για την εκπαίδευσή τους. Η έλλειψη αυτή αναπληρωνόταν από τη λειτουργία στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξένων ιδιωτικών σχολείων, τα οποία παρακολουθούσαν
τα παιδιά των ξένων εργαζοµένων στη χώρα µας. Αναφερόµαστε στο Αµερικάνικο
Σχολείο, τη Γαλλοελληνική Σχολή , τη Γερµανική Σχολή , την Ιταλική Σχολή κλπ. Η
φοίτηση σ’ αυτά ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, οπότε όπως είναι
φυσικό απευθύνεται µόνο σε οικογένειες µε υψηλό εισόδηµα. Τα στάνταρ
λειτουργίας τους είναι κατά κανόνα υψηλά και γι’ αυτό το λόγο προσελκύουν και το
ενδιαφέρον πολλών ελληνικών οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
τα ακριβά δίδακτρα, Η εκπαίδευση σ’ αυτά τα σχολεία είναι δίγλωσση.
Άλλο είδος σχολείου που απευθύνεται σε µία εκ των µειονοτήτων που ζουν
στην Ελλάδα είναι τα Σχολεία της Αρµένικης Κοινότητας. Αυτά είναι οργανωµένα
σε ένα δίγλωσσο πρόγραµµα, και βασικά µαθήµατα όπως γλώσσα, ιστορία και το
αρµένικο ορθόδοξο δόγµα να διδάσκονται στην αρµένικη γλώσσα. Αυτός θεωρείται
και από την Σκούρτου από τους πιο ενδεδειγµένους παιδαγωγικά τρόπος για την
εκµάθηση της γλώσσας και την δηµιουργία πραγµατικά δίγλωσσων µαθητών.
Ανάλογη είναι και η µορφή των πολωνικών σχολείων που λειτουργούν στην Αθήνα
και τα οποία έχουν δηµιουργηθεί έπειτα από πρωτοβουλία της πολωνικής κοινότητας.
Σκοπός τους είναι να προσφέρουν µια δίγλωσση εκπαίδευση, στα ελληνικά και τα
πολωνικά ,για την οµαλή προσαρµογή και ένταξη των µικρών Πολωνών - που οι πιο
πολλοί έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα- και από την άλλη να διατηρήσουν την επαφή µε
τη γλώσσα τους και τον πολιτισµό τους. (Νικολάου 2000).
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Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70 τότε η Ελλάδα δέχθηκε ένα
σηµαντικό κύµα παλιννόστησης Ελλήνων µεταναστών κυρίως από τη Γερµανία.
Έτσι, δηµιουργήθηκε το ζήτηµα του πώς τα παιδιά των παλιννοστούντων Ελλήνων
θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Επιγραµµατικά, επισηµαίνουµε ότι την περίοδο αυτή τα εκπαιδευτικά µέτρα που πήρε
η ελληνική πολιτεία εγγράφονται στην «αφοµοιωτική προσέγγιση» της εκπαίδευσης
καθώς τα παιδιά των παλιννοστούντων θεωρήθηκε ότι είχαν ελληνική εθνική
συνείδηση η οποία έπρεπε να διατηρηθεί και να ενδυναµωθεί.
Σύµφωνα µε άλλους, απαιτήθηκε ουσιαστικά από τους παλιννοστούντες µαθητές η
«πολιτισµική, γνωστική και γλωσσική τους συµµόρφωση» µε τα δεδοµένα του
ελληνικού σχολείου, παρά το γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειονότητα δεν
είχαν γεννηθεί στη χώρα µας ή είχαν φύγει από αυτήν σε προσχολική ηλικία.
Έτσι, σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι
µετανάστες από 270.000 που υπολογίζονταν το 1991 έφθασαν στην Απογραφή του
2001 τους 762.191. Στα τέλη του 2005, αν και ο ακριβής υπολογισµός του αριθµού
των µεταναστών δεν είναι εύκολος για αντικειµενικούς λόγους, διαφορετικές πηγές
τους υπολογίζουν σε περίπου ένα εκατοµµύριο άτοµα µε κάθε επιφύλαξη ως προς τον
ακριβή προσδιορισµό τους από τα οποία περίπου το 90% εργάζονται ως µισθωτοί
στον ιδιωτικό τοµέα .
Οι αυξηµένες µεταναστευτικές ροές της τελευταίας δεκαπενταετίας έχουν οδηγήσει
στην διαπίστωση ότι «η ελληνική κοινωνία γίνεται τώρα µια κοινωνία
πολυπολιτισµική»
Η µέριµνα του επίσηµου ελληνικού κράτους για την εκπαίδευση των
παλιννοστούντων, αρχικά και αλλοδαπών, στη συνέχεια, µαθητών ξεκινά στις αρχές
της δεκαετίας του 1970, όταν γίνεται πια ορατό ένα σαφές ρεύµα παλιννόστησης από
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής, αλλά της Αφρικής και της Ωκεανίας
προς την Ελλάδα. Και όπως παρατηρεί ο ∆αµανάκης η πολιτική αντιµετώπισης
αυτών των ανθρώπων είχε έντονο «προνοιακό και φιλανθρωπικό» χαρακτήρα, που
σχεδόν τριάντα χρόνια µετά δεν έχουµε απαλλαγεί εντελώς από αυτή τη στάση της
αντιµετώπισης της διαφορετικότητας ως ελλείµµατος.
Τα διοικητικά µέτρα που έχουν ληφθεί, όπως συνάγονται από τη σχετική
νοµοθεσία, µπορούν να διακριθούν σε τρεις περιόδους:
α) Η πρώτη αφορά τη δεκαετία του 1970, όταν έγιναν τα πρώτα άτολµα βήµατα για
την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στη χώρα µας. Κατά
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την περίοδο αυτή τα βασιλικά και προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν
αντιµετώπιζαν τους οµογενείς µε ένα πνεύµα «φιλανθρωπίας» κατά τις εισαγωγικές,
κατατακτήριες και προαγωγικές εξετάσεις, µειώνοντας τις βαθµολογικές απαιτήσεις
κυρίως στα γλωσσικά µαθήµατα. Επίσης την ίδια περίοδο δηµιουργείται το πρώτο
θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση Σχολείων Παλιννοστούντων µαθητών µε το
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 339/74. Με βάση αυτό το Ν.∆ ιδρύθηκε για πρώτη φορά ένα
«Γυµνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων µετά Μαθητικής Εστίας, σκοπόν έχον την επί
τη βάσει των αξιών του Ελληνικού και Χριστιανικού Πολιτισµού διαπαιδαγώγησιν
και µόρφωσιν Ελληνοπαίδων Εξωτερικού»

β) Η δεύτερη περίοδος αφορά όλη τη δεκαετία του 1980 και µέχρι και το 1996,
διάστηµα κατά το οποίο σηµειώθηκε η ραγδαία δηµογραφική µεταβολή στην Ελλάδα
µε την άφιξη των µεταναστών και των οµογενών Ποντίων και Βορειοηπειρωτών.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του θεσµού των Τάξεων
Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων. Συγκεκριµένα το 1980 ξεκίνησε ο
θεσµός των Τάξεων Υποδοχής µε την Υπουργική Απόφαση Φ. 818-2/Ζ/4139/20-1080, ενώ το 1983 νοµοθετούνται τόσο οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ) όσο και τα
Φροντιστηριακά Τµήµατα (Φ.Τ). Η νοµοθεσία αυτή συµπληρώθηκε το 1990,
κάνοντας πιο ευέλικτη τη διαδικασία ίδρυσης των Τ.Υ και Φ.Τ και µιλώντας για
πρώτη φορά για «τέκνα επαναπατριζόµενων Ελλήνων», εννοώντας προφανώς τους
οµογενείς Πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αργότερα µε την Υπουργική
Απόφαση Φ 2/378/Γ1/1124/ 8-12-94 δίδεται το δικαίωµα ένταξης και αλλοδαπών
µαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα , ενώ η ίδια
απόφαση δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισµού της
χώρας προέλευσης για 2 ή 3 ώρες εβδοµαδιαίως µέσα στις Τ.Υ από προσωπικό το
οποίο µπορεί να προσλαµβάνεται από τον οικείο νοµάρχη, έπειτα από πρόταση του
αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Οµοίως η ίδια απόφαση προβλέπει την
πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών
λειτουργών κλπ) για τη στήριξη του έργου και των ίδιων των µαθητών των Τ.Υ και
των Φ.Τ. Ωστόσο, µέχρι και σήµερα δεν έχει γίνει ούτε καν στοιχειώδης
εκµετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων, µε αποτέλεσµα ούτε οι γλώσσες προέλευσης
των µαθητών να διδάσκονται ούτε ψυχολογική ή κοινωνική στήριξη να παρέχεται
από εξειδικευµένο προσωπικό.
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Είναι γεγονός ότι οι Τ.Υ και τα Φ.Τ λειτούργησαν και λειτουργούν ακόµη σε µια
κατεύθυνση γρήγορης προσαρµογής και αφοµοίωσης των πολιτισµικά διαφορετικών
µαθητών, αγνοώντας το µορφωτικό κεφάλαιο που αυτοί µεταφέρουν από τη χώρα
προέλευσής τους. Τυπικά τους δίνεται η δυνατότητα καλλιέργειας της µητρικής τους
γλώσσας, στην πραγµατικότητα όµως, αφού η διδασκαλία της δεν είναι υποχρεωτική
πουθενά στην Ελλάδα, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, δε διδάσκονται
συστηµατικά και µε συνέπεια ούτε τα ρώσικα ούτε τα αλβανικά. Οι αντιδράσεις για
τις τάξεις αυτές ήταν έντονες και το ΥΠΕΠΘ απαντά: «….οι Τ.Υ και τα Φ.Τ δεν
είναι η καλύτερη εκπαιδευτική παρέµβαση. Είναι όµως η καλύτερη αυτή τη στιγµή».
Παράλληλα στη διάρκεια αυτής της περιόδου το 1985 ιδρύονται τα σχολεία
παλιννοστούντων (Σ.Π) στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά στα σχολεία αυτά
φοιτούσαν παλιννοστούντες µαθητές από αγγλόφωνες χώρες στην Αττική και από
γερµανόφωνες στη Θεσσαλονίκη, µε τον καιρό έγιναν δεκτοί και ρωσόφωνοι καθώς
και Αλβανοί µαθητές. Τα σχολεία αυτά δυστυχώς δεν εκπλήρωσαν µε επιτυχία την
αποστολή τους για αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα, ιδίως της Θεσσαλονίκης. Οι
λόγοι είναι κυρίως η γκετοποίηση και περιθωριοποίηση των σχολείων , η αδυναµία
προετοιµασίας των µαθητών για ένταξη στο κανονικό σχολικό πρόγραµµα, η
«παρεξήγηση» του ρόλου των σχολείων αυτών, ιδιαίτερα των αγγλόφωνων, από
γονείς και µαθητές, µε την ανάπτυξη µια ελιτίστικης νοοτροπίας και σε αντιδιαστολή,
η πλήρης απαξίωση του σχολείου της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα από τη στιγµή που
άρχισε να δέχεται ρωσόφωνους και αλβανόφωνους.

γ) Η Τρίτη περίοδος είναι αυτή από το 1996 µέχρι και σήµερα, όπου µε ένα νέο
θεσµικό πλαίσιο- το Ν. 2413/96 (θα παρουσιαστεί αναλυτικά πιο κάτω)προσφέρονται νέες δυνατότητες για αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων της εκπαίδευσης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών.

Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά πώς λειτουργούν οι Τάξεις Υποδοχής και τα
Φροντιστηριακά Τµήµατα:

Τάξεις Υποδοχής

Το πρόγραµµα των Τάξεων Υποδοχής βασίζεται σε δυο κύκλους. Οι µαθητές
εγγράφονται στις κανονικές τάξεις του σχολείου, ενώ παράλληλα τους παρέχεται
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γλωσσική υποστήριξη στις Τάξεις Υποδοχής, οι οποίες λειτουργούν ως παράλληλες
τάξεις µε σκοπό να βοηθήσουν αυτούς τους µαθητές να προσαρµοστούν και να
ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις, στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι, σε εύλογο
χρονικό διάστηµα στο σχολικό τους περιβάλλον.
Στις Τάξεις Υποδοχής Ι εντάσσονται µαθητές µε ελάχιστη ή µηδενική γνώση
της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της
ελληνικής, µε σκοπό την πλήρη ένταξη των µαθητών στην κανονική τάξη στην οποία
είναι εγγεγραµµένοι. Οι µαθητές παρακολουθούν και κάποια µαθήµατα στην
κανονική τους τάξη, όπως Φυσική Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή και
Ξένη Γλώσσα,
Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ εντάσσονται µαθητές µε µέτριο επίπεδο
ελληνοµάθειας, το οποίο πιθανό να τους δηµιουργεί µαθησιακές δυσκολίες. Οι
µαθητές αυτοί παρακολουθούν τα µαθήµατα στις κανονικές τάξεις, αλλά παράλληλα
υποστηρίζονται µε γλωσσική διδασκαλία και εκτός αυτής. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο καθορίζουν τις διδακτικές ώρες κατά τις
οποίες οι µαθητές θα υποστηρίζονται γλωσσικά εκτός των κανονικών τους τάξεων,
στις τάξεις υποδοχής, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Σε κάθε
περίπτωση, το πρόγραµµα της Τάξης Υποδοχής ΙΙ, διέπεται από τη λογική του να
παρακολουθεί ο µαθητής περισσότερες διδακτικές ώρες στην κανονική του τάξη,
ώστε να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν.

Για τη φοίτηση των µαθητών στις Τάξεις Υποδοχής απαιτούνται διαγνωστικά τεστ µε
τα οποία ανιχνεύεται τόσο το επίπεδο ελληνοµάθειας του µαθητή, ώστε να ενταχθεί
είτε στην Τάξη Υποδοχής Ι είτε στην τάξη Υποδοχής ΙΙ, όσο και η δυνατότητα του
µαθητή να παρακολουθεί το πρόγραµµα αυτών των τάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί επίσης η δήλωση του γονέα ότι δίνει τη συγκατάθεσή του ώστε να
παρακολουθήσει το παιδί του την Τάξη Υποδοχής
Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Τάξη Υποδοχής είναι 9
και ο µεγαλύτερος 17. Στην περίπτωση που ο αριθµός των µαθητών είναι κάτω από 9,
η γλωσσική και µαθησιακή στήριξή τους γίνεται εντός της κανονικής τάξης. Στην
περίπτωση δε που ο αριθµός µαθητών είναι πάνω από 17, δηµιουργείται επιπλέον
Τάξη Υποδοχής. Για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει, σχετικά µε τη δηµιουργία των
ΤΥ και τη φοίτηση των µαθητών ενηµερώνεται ο Σχολικός Σύµβουλος στον οποίο
υπάγεται η σχολική µονάδα.
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Το µέγιστο χρονικό όριο παραµονής µαθητή στην Τάξη Υποδοχής Ι είναι ένα
έτος, ενώ στην Τάξη Υποδοχής ΙΙ δύο έτη και επεκτείνεται σε τρία έτη µόνο σε
εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις. Μαθητές που έχουν µεταβεί από Τ. Υ. στην
κανονική τάξη ή έχουν ολοκληρώσει τη διετή ή τριετή φοίτηση στις Τάξεις
Υποδοχής, δεν µπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής. Η περαιτέρω στήριξή
τους γλωσσικά και µαθησιακά µπορεί να γίνει στα Φροντιστηριακά Τµήµατα της
σχολικής µονάδας.

Φροντιστηριακά Τµήµατα

Το πρόγραµµα των Φροντιστηριακών Τµηµάτων παρακολουθείται από µαθητές οι
οποίοι είτε δεν φοίτησαν σε Τάξεις Υποδοχής και αντιµετωπίζουν γλωσσικές
δυσκολίες, είτε φοίτησαν σε Τάξη Υποδοχής, αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται
γλωσσικά στην κανονική τάξη. Στα Φροντιστηριακά Τµήµατα αυτά τους παρέχεται
πρόσθετη διδακτική βοήθεια, εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Φροντιστηριακό Τµήµα δηµιουργείται µε ελάχιστο αριθµό τους τρεις µαθητές και µε
µέγιστο τους οκτώ. Στην περίπτωση που οι µαθητές είναι περισσότεροι από οκτώ,
δηµιουργείται επιπλέον Φροντιστηριακό Τµήµα. Μαθητές της ευρύτερης περιοχής
µπορούν να εγγράφονται στο ίδιο Σχολείο µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων τους,
των ∆ιευθυντών των σχολείων και των Σχολικών Συµβούλων και µε απόφαση των
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Γραφείων, ώστε να εξασφαλίζεται
αριθµός µαθητών ικανός για την ίδρυση Φροντιστηριακού Τµήµατος.
Τα Φροντιστηριακά Τµήµατα λειτουργούν έως και 10 ώρες την εβδοµάδα.
∆ιδάσκεται το µάθηµα της Νεοελληνικής γλώσσας, καθώς και όποια άλλα µαθήµατα
κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο. Η
κατανοµή των ωρών διδασκαλίας κατά µάθηµα, οι ώρες λειτουργίας του
Φροντιστηριακού Τµήµατος και η χρήση διδακτικού υλικού καθορίζονται από το
Σχολικό Σύµβουλο σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων και το δάσκαλο του
τµήµατος.
Οι προτάσεις των Σχολικών Συµβούλων για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής
και Φροντιστηριακών Τµηµάτων υποβάλλονται για έγκριση στον Περιφερειακό
∆ιευθυντή Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι µετά τη λειτουργία
των Τάξεων Υποδοχής/Φροντιστηριακών Τµηµάτων πραγµατοποιούν παιδαγωγικές
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συναντήσεις και επιµορφωτικά σεµινάρια µε σκοπό την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρµόσουν τα προγράµµατα της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης, καθώς και την παρουσίαση του διδακτικού υλικού στήριξης.
Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι διευθυντές των σχολείων υποβάλλουν
εκθέσεις στο Σχολικό Σύµβουλο, τις οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που
εφήρµοσαν τα προγράµµατα. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι αποδελτιώνουν, κωδικοποιούν
τα προβλήµατα και τις προτάσεις και υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στο ΥΠΕΠΘ
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παρουσίαση του νόµου 2413/’96 για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση

Νόµος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Άρθρο 5
Ίδρυση, σκοπός, αρµοδιότητες
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ινστιτούτο Παιδείας
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που έχει ως κύριο σκοπό
τη µελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στην ελληνική
παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και την ευθύνη και το συντονισµό των προσπαθειών
για την έγκυρη και έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραµµάτων.
2. Έργο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. είναι:
α) Η σύνταξη και η έγκριση προγραµµάτων, η έγκριση και συγγραφή διδακτικών
βιβλίων, καθώς και η προετοιµασία διδακτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές µονάδες
στο εξωτερικό και τα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
β) Η κατάρτιση προδιαγραφών κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία του
εξωτερικού, η προετοιµασία και η παραγωγή θεµάτων τηλεπαιδείας, εκπαίδευσης µε
αλληλογραφία και τηλεµατικής.
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γ) Η επιµόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού.
δ) Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε
άλλες τις εκπαιδευτικές µονάδες της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και
των ξένων εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εκπαιδευτικές µονάδες αυτές.
ε) Η µελέτη των θεµάτων των παλιννοστούντων ή επαναπατριζόµενων Ελλήνων και
ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων µαθητών, ώστε να γίνεται όσο τα
δυνατόν ευκολότερη και περισσότερο ευχερής η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστηµα της χώρας.
στ) Η µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος που αφορά την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.
ζ) Η φροντίδα για την υλοποίηση των µέσων στήριξης της ελληνικής παιδείας σε
άλλες χώρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
η) Η προσαρµογή των προγραµµάτων στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες αυτών.
θ) Η γνωµοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η
µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης.
3. Για την εκτέλεση του έργου του το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, άλλους
φορείς και οµάδες ειδικών επιστηµόνων και εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην
Ελλάδα ή στις άλλες χώρες, τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών και άλλους
φορείς. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. πιστοποιεί τα προγράµµατα φορέων που ενισχύονται κατά το
άρθρο 4 του παρόντος νόµου.
4. Επίσης, το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού,
εκπρόσωπος του οποίου συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού.
Άρθρο 6
Εποπτεία και πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε.
1. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, διοικείται από επταµελές
διοικητικό συµβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο εποπτεύων Υπουργός:
α) ∆ιορίζει τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και τα µέλη αυτού, µετά
από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία καθορίζει και τα τυπικά προσόντα που
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απαιτούνται για το διορισµό. Ο Πρόεδρος διορίζεται ύστερα από γνώµη της διαρκούς
επιτροπής µορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
β) Εγκρίνει τους κανονισµούς που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των
µελετών και παραγωγής διδακτικού υλικού, καθώς και τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Ι.Π.Ο.∆.Ε.
γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον ισολογισµό του Ι.Π.Ο.∆.Ε., καθώς και τον
ισολογισµό κάθε χρήσης.
δ) Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του Ι.Π.Ο.∆.Ε. για την
εκπλήρωση της αποστολής τους.
ε) Αναθέτει στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. µελέτες και έρευνες σχετικές µε τα θέµατα της ελληνικής
παιδείας στο εξωτερικό και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
3. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. επιχορηγείται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν
στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται στο τελευταίο
δίµηνο κάθε έτους και αναφέρεται στο επόµενο έτος.
4. Άλλοι πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε. είναι οι χρηµατοδοτήσεις από διεθνείς οργανισµούς
και φορείς και οι δωρεές και εισφορές δηµόσιων, οµογενειακών και ιδιωτικών
φορέων και φυσικών προσώπων της ηµεδαπής και αλλοδαπής.
5. Στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. λειτουργεί συµβούλιο για την επεξεργασία προτάσεων σε θέµατα
αρµοδιότητας του Ι.Π.Ο.∆.Ε.. Μέλη του συµβουλίου είναι:
α) ο πρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε. ως πρόεδρος,
β) ένας εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
γ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αµερικής,
δ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας,
ε) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας,
στ) ένας εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας,
ζ) πέντε εκπρόσωποι που ορίζονται από το Σ.Α.Ε.,
η) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
θ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών,
ι) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Πολιτισµού,
ια) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού,
ιβ) ένας εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού.
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Οι προτάσεις του συµβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 7
∆ιοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Ι.Π.Ο.∆.Ε.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
ο) η έδρα, η σύνθεση, ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου του
Ι.Π.Ο.∆.Ε., η διάρκεια της θητείας των µελών του και ο τρόπος λειτουργίας του,
β) οι αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου αυτού,
γ) η υποστήριξη του Ι.Π.Ο.∆.Ε. µε τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων και
εκπαιδευτικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που υπηρετούν
µε απόσπαση,
δ) οι πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε., πέραν της κρατικής επιχορήγησης, οι πηγές προέλευσης
και η διαδικασία διάθεσής τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτού,
ε) η διαδικασία σύστασης επιτροπών και u959 οµάδων εργασίας για τη µελέτη και
την αντιµετώπιση θεµάτων, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Ι.Π.Ο.∆.Ε.,
στ) κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση και τη λειτουργία του
Ι.Π.Ο.∆.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία
πρόσληψης στις θέσεις αυτές. Στο διοικητικό συµβούλιο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. µετέχει, ο
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε. παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά
πλήρη απασχόληση και πρέπει να είναι επιστήµονες µε αυξηµένα προσόντα και
υψηλού επιπέδου γνώση και εµπειρία, όπως στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στα
θέµατα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
3. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καταβάλλονται µηνιαίες αποδοχές. Στα λοιπά
µέλη του διοικητικού συµβουλίου καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις ή για την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων, που τους αναθέτει το
διοικητικό συµβούλιο. Στα µέλη των επιτροπών και οµάδων εργασίας, καθώς και σε
µεµονωµένουςεπιστήµονες, ανατίθεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου η
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εκτέλεση συγκεκριµένου έργου για την οποία καταβάλλεται αποζηµίωση, ανάλογη µε
το περιεχόµενο του έργου και τη διάρκεια αυτού.
4. Το ύψος των µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆.Σ. του
Ι.Π.Ο.∆.Ε., καθώς και το ύψος των αποζηµιώσεων των µελών των επιτροπών και
οµάδων εργασίας και των µεµονωµένων επιστηµόνων, καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
5. Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατέχουν έµµισθη θέση στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, οι αποδοχές της προηγούµενης παραγράφου συµπληρώνουν τις αποδοχές της
έµµισθης αυτής θέσης µέχρι του ορίου του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α').
6. Εφόσον οι συµµετέχοντες στις επιτροπές και οµάδες εργασίας ή οι µεµονωµένοι
επιστήµονες, που ασκούν συγκεκριµένο έργο, λαµβάνουν µηνιαία αποζηµίωση, το
ύψος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ
80 Α').
7. Η υπηρεσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, καθώς και των υπηρετούντων µε
απόσπαση στο Ι.Π.Ο.∆.Ε., θεωρείται συνεχής στην οργανική θέση αυτών για κάθε
περίπτωση. "8. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του
Ι.Π.Ο.∆.Ε. είναι µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση θ' του Ν. 2530/1997 και οι διατάξεις του
άρθρου 10 παρ.16 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') που αναφέρονται στον Πρόεδρο
και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. "Η παρ.8 προστέθηκε µε το
άρθρο 7 του Ν.2909/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'- ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Άρθρο 34
Σκοπός - Περιεχόµενο
1. Σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την παροχή
εκπαίδευσης σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές
ιδιαιτερότητες.
2. Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα προγράµµατα των
αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των µαθητών τους.
Άρθρο 35
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Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
1. Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των
άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) νηπιαγωγεία, δηµοτικό σχολεία,
γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου και τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να εφαρµόζονται στα σχολεία
αυτά ειδικά αναλυτικά προγράµµατα µε δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών
µαθηµάτων, µειωµένο ωράριο των εκπαιδευτικών και µειωµένο αριθµό µαθητών ανά
τάξη.
3. Τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ιδρύονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, ύστερα από
εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνωµοδότηση του
Ι.Π.Ο.∆.Ε. Με την ίδια διαδικασία ή µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων µπορεί να µετατρέπονται άλλα δηµόσια σχολεία σε δηµόσια
σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως πειραµατικά και να
υπάγονται σε Α.Ε.Ι. και να ιδρύονται τάξεις ή τµήµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης σε δηµόσια σχολεία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη
γνωµοδότηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, επ' ονόµατι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκκλησιαστικών ιδρυµάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωµατείων µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά µπορεί να επιχορηγούνται από το
Λογαριασµό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 36
Εκπαιδευτικό προσωπικό
1. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου συνιστώνται οι
αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, για τη
λειτουργία των ιδρυόµενων δηµόσιων σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα
προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετατίθενται στα σχολεία διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης και η διαδικασία µετάθεσής τους.
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3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται ανάλογα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 37
∆ιοίκηση των σχολείων
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δηµόσιων σχολείων και τη στήριξη
του έργου τους εφαρµόζονται και στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
2. Οι διευθυντές των δηµόσιων σχολείων επιλέγονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για
την επιλογή των διευθυντών των άλλων δηµόσιων σχολείων. Το οικείο συλλογικό
όργανο επιλογής καταρτίζει ιδιαίτερο πίνακα διευθυντών των δηµόσιων σχολείων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, στον οποίο κατατάσσονται µε αξιολογική σειρά
εκπαιδευτικοί, που, πέρα από τα γενικά προσόντα, διαθέτουν και τα προσόντα που θα
οριστούν µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 36. Επί των αιτήσεων των
υποψήφιων διευθυντών σχολείων εκφράζει την άποψή του το Σχολικό Συµβούλιο,
εφόσον στις αιτήσεις περιλαµβάνεται προτίµηση για τοποθέτηση στο συγκεκριµένο
σχολείο.
3. Η διοίκηση των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες
διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας.

Ερµηνεία του νόµου για τα διαπολιτισµικά σχολεία

Οι ουσιώδεις διατάξεις του νόµου εµπεριέχονται στα άρθρα 34 και 35, όπου
προσδιορίζονται: «σκοπός –περιεχόµενο» και «Σχολεία διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης» αντίστοιχα. Τα άρθρα 36 και 37 ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού και
διοικητικά θέµατα των σχολείων ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα το άρθρο 34 προβλέπει την «οργάνωση και λειτουργία σχολικών
µονάδων» για την παροχή µιας ιδιαίτερης εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους « µε
εκπαιδευτικές κοινωνικές, πολιτισµικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες» και µε το
άρθρο 35 θεσµοθετούνται ειδικά δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία για παιδιά και νέους µε
τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε µπορεί να
εφαρµόζονται στα σχολεία αυτά ειδικά αναλυτικά προγράµµατα µε δυνατότητα
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πρόσθετων ή εναλλακτικών µαθηµάτων, µειωµένο ωράριο των εκπαιδευτικών και
µειωµένο αριθµό µαθητών ανά τάξη.

ΤΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ

E-mail

∆ηµοτικό Σχολείο
1

∆ιαπολιτισµικής

Ελευθερίας 18

Εκπαίδευσης

14235 Ν. Ιωνία

210-2776459

210-

mail@dim-diap-n-

2751176

ionias.att.sch.gr

Αλσούπολης Αθήνας
∆ηµοτικό Σχολείο
2

∆ιαπολιτισµικής

Τύρινθος 3

Εκπαίδευσης Αµφιθέας

17564 Αµφιθέα

210-9423118

2109423118

dimdiapf@sch.gr

Αθήνας

3

4

87ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Ορφέως 58

∆ιαπολιτισµικής

11854

Εκπαίδευσης Αθήνας

Βοτανικός

16ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Αν. Μάντακα

∆ιαπολιτισµικής

111

Εκπαίδευσης Χανίων

73136 Χανιά

∆ηµοτικό Σχολείο
5

∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης

210-3465125

54629 Θεσ/νίκη

3465125

mail@87dim-athin.att.sch.gr

mail@16dim-diap28210-97348

28210-

chanion.chan.sch.gr

97640

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://users.otenet.gr/~sh16cha

Καπάτου &
Γαλανάκη

210-

2310-529932

2310-

mail@dim-diap-

529932

thess.thess.sch.gr
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mail@3dim-diap-

3ο ∆ηµ. Σχολείο
6

∆ιαπολιτισµικής

Κων/πόλεως 58

Εκπαίδευσης

54628 Θεσ/νίκη

2310-763945

2310763945

Μενεµένης Θεσ/νίκης

menem.thess.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://3dim-diapmenem.thess.sch.gr

5ο ∆ηµ. Σχολείο
7

∆ιαπολιτισµικής

Κων/πόλεως 58

Εκπαίδευσης

54628 Θεσ/νίκη

2310-763945

2310-

mail@5dim-

707313

menem.thess.sch.gr

23920-

mail@dim-n-

23133

epivat.thess.sch.gr

Μενεµένης Θεσ/νίκης

8

∆ηµοτικό Σχολείο

Σχολείων 1 -

∆ιαπολιτισµικής

57019

Εκπ/σης Νέων

Νέοι Επιβάτες

Επιβατών Θεσ/νίκης

Θεσ/νίκη

6ο ∆ηµοτικό Σχολείο
9

∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Ευόσµου
Θεσ/νίκης

10

mail@6dimΕιρήνης &
Μακεδονοµάχων

2310-764235

2310765326

56224 Θεσ/νίκη

Ολοήµερο ∆ηµοτικό

56334 Ελ-

2310-761420

2310-

Σχολείο Ελευθερίου-

Κορδελιό

2310-705638

761420

Κορδελιού Θεσ/νίκης

Θεσ/νίκη

Εκπ/σης Ιωαννίνων

elefth.thess.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://6dim-diap-

Γλυκίδων 1
45221
Κάστρο

26510-22203

2651022203

mail@9dim-ioann.ioa.sch.gr

Ιωάννινα

∆ιαπολιτισµικής

Γ. Γεννηµατά 2

Εκπαίδευσης Σαπών

69300 Σάπες

25320-22066

2532021037

Ροδόπης
13

http://6dim-

elefth.thess.sch.gr

∆ηµοτικό Σχολείο
12

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

mail@6dim-diap-

∆αβάκη 18

∆ιαπολιτισµικής

evosm.thess.sch.gr

evosm.thess.sch.gr

6ο ∆ιαπολιτισµικό και

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο
11

23920-23133

∆ηµοτικό Σχολείο

Ίασµος

∆ιαπολιτισµικής

69200 Ροδόπη

25340-22267

2534021003

mail@dim-sapon.rod.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://dim-sapon.rod.sch.gr

mail@dim-iasmou.rod.sch.gr
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Εκπαίδευσης Ιάσµου
Ροδόπης

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2ο Γυµνάσιο
1

∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης
Αχαρνών Αττικής

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ

Αγίου ∆ιονυσίου

mail@2gym-diapol-

και
Αιγαίου Πελάγους

210-2445416

13671 Αχαρνές

2102445416

Αττική

2

Γ. Παπανδρέου 4-6

Εκπαίδευσης

45444 Ιωάννινα

26510-25054

2651025054

Ιωαννίνων

∆ιαπολιτισµικής

Ελαιώνες – Πυλαία

Εκπαίδευσης

55535 Θεσνίκη

2310-329056

2310329056

Θεσσαλονίκης
Γυµνάσιο
4

∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Σαπών
Ροδόπης

Κουτουµάνη 1
69300 Σάπες

25320-22041

Ροδόπη

2532022041

∆ιαπολιτισµικής

31η οδός 8

Εκπαίδευσης

16777 Ελληνικό

Γυµνάσιο

mail@2gym-ioann.ioa.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://2gym-ioann.ioa.sch.gr

thess.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://gym-diap-

mail@gym-sapon.rod.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://gym-sappon.rod.sch.gr
mail@2gym-apod-

210-9607436

210-

athin.att.sch.gr

9626606

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

Ελληνικού Αθήνας
6

http://2gym-diapol-

thess.thess.sch.gr

2ο Γυµνάσιο
5

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

mail@gym-diapol-

Γυµνάσιο
3

acharn.att.sch.gr

acharn.att.sch.gr

2ο Γυµνάσιο
∆ιαπολιτισµικής

E-mail

http://users.hol.gr/~damianid/
Κολοκοτρώνη &

2310-602559

2310-

mail@gym-diap-

43

∆ιαπολιτισµικής

Ερωτοκρίτου

Εκπαίδευσης

56224 Εύοσµος

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

Ευόσµου

Θεσ/νίκη

http://gym-diap-

602559

Θεσσαλονίκης

7

evosm.thess.sch.gr

evosm.thess.sch.gr

2ο Γυµνάσιο

Σουµερλή και

∆ιαπολιτισµικής

Μάγερ 37

Εκπαίδευσης

Πλατεία Βάθης

Αθήνας

10538 Αθήνα

210-5249574

2105243873

mail@2gym-athin.att.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://2gym-athin.att.sch.gr

Γυµνάσιο &
8-9

Λυκειακές τάξεις

50007 Πεντάλοφος

Πενταλόφου

Κοζάνης

24680-41210

2468041581

mail@gym-pental.koz.sch.gr

Κοζάνης
Λύκειο
10

mail@lyk-diap-

∆ιαπολιτισµικής

Κουτουµάνη 1

Εκπαίδευσης Σαπών

69300 Σάπες

25320-22640

25320-

sapon.rod.sch.gr

22618

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

Ροδόπης

http://gym-sappon.rod.sch.gr

Λύκειο
11

∆ιαπολιτισµικής

Εθνικής Αµύνης 8

Εκπαίδευσης

54621 Θεσ/νίκη

2310-251622

2310-

mail@lyk-diap-

251622

thess.thess.sch.gr

Θεσσαλονίκης
mail@2lyk-diap-

2ο Γενικό Λύκειο
12

∆ιαπολιτισµικής

31η οδός 8

Εκπαίδευσης

16777 Ελληνικό

210-9626716

2109626716

Ελληνικού Αθήνας

ellin.att.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
http://2lyk-diapellin.att.sch.gr

Λύκειο

13

∆ιαπολιτισµικής

Πηνειού &

Εκπαίδευσης

Ερωτοκρίτου

Ευόσµου

56224 Εύοσµος

2310-703221

2310-

mail@lyk-diap-v-

703221

thess.thess.sch.gr

Θεσσαλονίκης
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Γεωγραφική κατανοµή των σχολείων ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

•

∆ηµοτικά Σχολεία

•

Γυµνάσια

•

Λύκεια
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Αλλοδαποί µαθητές στα ελληνικά σχολεία

Έως το έτος 2000 δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία για το σύνολο του αλλοδαπού
µεταναστευτικού πληθυσµού. Μόνο µε τη σύσταση και λειτουργία του Ι.Π.Ο.∆.Ε
αρχίσει η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων στοιχείων.
Οι αλλοδαποί µαθητές αύξησαν σηµαντικά τον µαθητικό πληθυσµό της χώρας
µας. Η µείωση του µαθητικού πληθυσµού της Ελλάδας, ανάµεσα στις δύο απογραφές
(1991 και 2001), κατά 230.000 µαθητές στη σχολική ηλικία ∆ηµοτικού και
Γυµνασίου ισοσκελίστηκε σε µεγάλο βαθµό από την εισροή των αλλοδαπών µαθητών
. Το σχολικό έτος 2002/03 το 12% περίπου των µαθητών ήταν αλλοδαποί /
παλιννοστούντες .
Πρέπει, επίσης, να σηµειώσουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών
µαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση προέρχεται από την Αλβανία
(83%) ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη οµάδα αποτελείται από µαθητές που
κατάγονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.∆.. Σε ορισµένα σχολεία περιοχών όπως η
Κυψέλη, τα Πετράλωνα, ο Ασπρόπυργος, το Γκάζι το ποσοστό των αλλοδαπών
µαθητών υπερβαίνει ακόµη και το 80% (Θεριανός 2007).
Σε έρευνα, οι Έλληνες δάσκαλοι ανέφεραν συνολικά 34 χώρες, όπως φαίνεται στον
πίνακα παρακάτω, από τις οποίες προέρχονται οι µαθητές τους και πάνω από 20 τις
οµιλούµενες από αυτούς ξένες γλώσσες αγγλικά , γαλλικά , γερµανικά, ρωσικά,
αλβανικά ,αραβικά, γεωργιανά, ρουµάνικα, βουλγαρικά, πολωνικά, τσέχικα,
κούρδικα, ισπανικά ,πορτογαλικά, σουηδικά, φιλιππινέζικα, σερβικά κλπ.)
(∆αµανάκης 1997).
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Σήµερα το 66% των µαθητών προέρχονται από Αλβανία, το 10,58% από Βουλγαρία,
το 4,08 από Ρουµανία, ακολουθούν παιδιά από Ουκρανία, Γεωργία , Μολδαβία,
Αίγυπτο, Πολωνία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Αρµενία και Συρία

Στατιστικά στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες
Μαθητές το έτος 2002-2003

Στα ποσοτικά στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτηµα
συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και

δίνουν µια

παλιννοστούντων µαθητών που

φοιτούσαν στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία της χώρας µας κατά τo σχολικό έτος
2002-03 όπως και των τάξεων Υποδοχής και των φροντιστηριακών τµηµάτων εκείνης
της περιόδου . Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας που κάνει το
Ι.Π.Ο.∆.Ε. κάθε χρόνο. Τη χρονιά 2002-2003 έχουµε τα πρώτα στατιστικά στοιχεία
από το Ι.Π.Ο.∆.Ε.
Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι κατά το έτος 2002-2003 στο νοµό Ρεθύµνου επί
συνόλου µαθητών 5.472 οι αλλοδαποί µαθητές είναι 463, ποσοστό 0,85%. Επίσης το
σύνολο των παλιννοστούντων µαθητών σε όλη την Κρήτη ήταν 462 και στο νοµό
Ρεθύµνου ήταν 60 δηλαδή ποσοστό 0,48%.
Παράλληλα παρατηρούµε ότι οι τάξεις Υποδοχής 1 ήταν 12 στο νοµό Ρεθύµνης
και οι µαθητές που παρακολούθησαν ήταν 156. Τάξεις Υποδοχής 2 δεν λειτούργησαν
στο νοµό όπως και φροντιστηριακά τµήµατα.
Όσον αφορά τώρα τα σηµερινά δεδοµένα στο νοµό Ρεθύµνου έχουν ως εξής:
για το έτος 2008-2009: στο σύνολό τους οι µαθητές που φοίτησαν στα δηµοτικά
σχολεία του νοµού ήταν 5.924 και απ’ αυτούς οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες
µαθητές ήταν 835. Οι µαθητές αυτοί προέρχονται από Αλβανία, Ρουµανία, Αγγλία,
Σερβία, Γεωργία και Ισπανία. Τη χρονιά αυτή λειτούργησαν 7 τάξεις Υποδοχής στις
οποίες φοίτησαν 118 µαθητές και 2 φροντιστηριακά τµήµατα , στα οποία φοίτησαν
19 µαθητές.
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∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση

Ο όρος «διαπολιτισµική αγωγή» θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα
όρος οµπρέλα, ο οποίος χρησιµοποιείται για να γίνεται αναφορά στην ποικιλία των
εγκεκριµένων ή απαιτούµενων εφαρµογών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αυτές οι
εφαρµογές όπως η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, η εξάλειψη του
εθνοκεντρισµού στην ιστορία, ο συνυπολογισµός των µη Χριστιανών στη συνέλευση
του σχολείου και άλλα πολλά. (Παπάς Αθανάσιος 1998:292)
Ο όρος λοιπόν της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα µπορούσε να προβάλλει
τρεις ερµηνείες:
•

Εκπαίδευση µέσω πολλών πολιτισµών.

•

Εκπαίδευση µέσα σε πολλούς πολιτισµούς.

•

Εκπαίδευση για µια πολυπολιτισµική κοινωνία.

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση µπορεί να εννοηθεί και ως η διαδικασία επικοινωνίας των
πολιτισµών. Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον πολιτισµικό να γνωρίσουν τα παιδιά και
άλλους πολιτισµούς. Η µείξη των πολιτισµών πιστεύεται ότι οδηγεί σε µία ισσοροπία
κατανόησης και εξανθρωπισµού. (Παπάς Αθανάσιος 1998:293)
Ο Hohmann όπως µας πληροφορεί ο Παπαχρήστος δίνει τον ορισµό για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση, ο οποίος είναι γενικά αποδεκτός στη Γερµανία και έχει
ως εξής: «Συνάντηση µε άλλους πολιτισµούς - παραµερισµός των φραγµών που
αποτελούν εµπόδιο σε µια τέτοια συνάντηση - προώθηση πολιτισµικών ανταλλαγών
και πολιτισµικού εµπλουτισµού (µε στόχο) την προώθηση της ικανότητας για
διαπολιτισµική επικοινωνία, το σεβασµό της πολιτισµικής πολλαπλότητας και τη
συνειδητοποίηση του προσωπικού πολιτισµικού εγκλωβισµού, την ικανότητα της
κατηγορικής ανάλυσης των πολιτισµών και τη συµµετοχή στους θεσµούς τους»
Παπαχρήστος 2008
Κατά το Μάρκου επίσης , η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση ορίζεται «ως διαδικασία
µεταρρύθµισης µε τελικό στόχο το µετασχηµατισµό του σχολείου και της κοινωνίας,
ώστε να παρέχονται σ' όλους τα µέσα να εκφραστούν ως ατοµικές και συλλογικές
προσωπικότητες, να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισµικές απαιτήσεις και να έχουν
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την υποστήριξη και τη συνεργασία του κράτους στην αναζήτηση πολιτισµικής
ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης» (Μάρκου, 1997: 73-74).
Ο σκοπός της ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σύµφωνα τώρα µε το Βακαλιό,
«ορίζεται όχι µε αναφορά στο πλαίσιο του σχολείου (ή της τάξης), αλλά στο
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο,
το οποίο, εξάλλου, το αντιµετωπίζουµε ως οργανικό στοιχείο της κοινωνίας»
(Βακαλιός, 1998: 76).
Και η Μηλίγκου µε τη σειρά της τονίζει ότι η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση συνδέεται
µε τα αποτελέσµατα της κοινωνικής ανισότητας και σε ατοµικό επίπεδο και
επικεντρώνει στην κοινωνική και πολιτική ενδυνάµωση «των ατοµικών κοινωνικών
υποκειµένων». Ο στόχος σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι η εξασφάλιση της ισότητας
ευκαιριών, αλλά και αποτελεσµάτων όταν συνδέεται µε πολιτικές λογικές, που
ευνοούν την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (Μηλίγκου, 2007:123-124).
Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση µε την οπτική της αποδυνάµωσης των ανισοτήτων
ενδιαφέρεται

για

τις

διαδικασίες

διαχωρισµού

και

περιθωριοποίησης

των

µεταναστευτικών οµάδων και αναδεικνύει τις δοµές και τις διαδικασίες, που
εµποδίζουν την παροχή ουσιαστικά ίσων ευκαιριών σε όλους τους µαθητές. Ο
Γκόβαρης αναφέρει ότι η εθνοπολιτισµική προέλευση των µαθητών χρησιµοποιείται
από το σχολείο, κυρίως για να αποκρύψει τα δικά του προβλήµατα και τις
ανεπάρκειες, αλλά και τα πραγµατικά αίτια της περιθωριοποίησης, της ανισότητας
και της σχολικής αποτυχίας των µαθητών των µεταναστευτικών οµάδων. Η
διαπολιτισµική

εκπαίδευση,

µε

σαφείς αντιρατσιστικούς

προσανατολισµούς,

εναντιώνεται στους διαχωρισµούς του κουλτουραλιστικού µοντέλου (Εµείς - Αυτοί).
Ζητά θεσµικές αλλαγές σε επίπεδο Αναλυτικού Προγράµµατος και κουλτούρας του
σχολείου. Λαµβάνει υπόψη τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των
αλλοδαπών µαθητών µε στόχο την επίτευξη της διαδικασίας της ισότιµης σχολικής
και κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό η διαπολιτισµική
εκπαίδευση θεωρεί τη διαφορετικότητα ευκαιρία και όχι µειονέκτηµα (Γκόβαρης,
2005).

Γενικότερα θα λέγαµε ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση στοχεύει στην
καθιέρωση µίας κοινωνίας µε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, µε πνεύµα
αµοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά µέλη, µε αλληλοαποδοχή των εκατέρωθεν
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αξιών και ακόµα την άποψη των βασικών δικαιωµάτων που έχουν τα κοινωνικά όντα
σύµφωνα µε το χάρτη των ανθρώπινων δικαιωµάτων. (Παπάς Αθανάσιος 1998:301)
Άλλωστε όπως παρατηρεί Χιωτάκης το φαινόµενο κατά το οποίο, άνθρωποι
µε ανόµοια εθνοτική και εθνική προέλευση, διαφορετική θρησκεία ή και µητρική
γλώσσα αποτελούν µέλη της ίδιας κοινωνίας, συµµετέχοντας στον ίδιο κοινωνικό
καταµερισµό εργασίας στο πλαίσιο µια «οργανικής συνοχής» και αλληλεξάρτησης,
δεν αποτελεί σήµερα εξαίρεση , όπως παλαιότερα, αλλά σχεδόν κανόνα. (Χιωτάκης
2000).
Σε όλες τις κοινωνίες οι διάφορες κοινωνικές οµάδες έχουν συχνά την τάση να
αναγνωρίζουν και κάποτε να υπερεκτιµούν µόνο τα δικά τους ήθη και έθιµα, τη δική
τους θρησκεία, τις δικές τους αξίες, τη δική τους τέχνη , ιδίως τη µουσική,
ταυτόχρονα δεν κατανοούν, µάλιστα ακόµη και περιφρονούν τις διαφορετικές αξίες ,
τη θρησκεία και γενικά τα πρότυπα ζωής των άλλων που τους είναι άγνωστα και
ξένα. (Χιωτάκης 2008)
Πολυπολιτισµικότητα λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι σηµαίνει ότι
προσπαθείς να κατανοήσεις και να αναγνωρίσεις κατά το δυνατό ισότιµα ό,τι είναι
ξένο προς τα δικά σου παραδοσιακά πρότυπα: δηλαδή τα διαφορετικά από τα δικά
σου ήθη και έθιµα, τη διαφορετική µουσική τον διαφορετικό τρόπο ζωής, τις
διαφορετικές θρησκείες και αξίες των άλλων- βέβαια, µε µια βασική προϋπόθεση: ότι
η διαφορετικότητα δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως
κατοχυρώνονται αυτά στο Σύνταγµα και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Από τη σκοπιά αυτή δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε ως ισότιµα
έθιµα και πρακτικές που περιφρονούν ανθρώπινα δικαιώµατα – όπως π.χ. την
κλειτοριδοεκτοµή ή τον περιορισµό των εκπαιδευτικών δικαιωµάτων των κοριτσιών
(βλ. Χιωτάκης 1999. Χιωτάκης 2008).
Η απόλυτη ταύτιση µε ιδέες, αξίες, πρακτικές κ.λπ , ακόµη και αν έρχονται σε
αντίθεση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα γίνεται συχνά στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού
‘εθνοκεντρισµού.
Όπως είχε διαπιστώσει ο Sumner « κάθε οµάδα συντηρεί την προσωπική της
υπερηφάνεια και µαταιοδοξία, θεωρώντας τον εαυτό της ανώτερο, εξαίρει τις δικές
της θεότητες και αξίες, βλέποντας υποτιµητικά όσους είναι έξω από αυτήν. Ακόµη,
κάθε οµάδα θεωρεί ότι τα στοιχεία της δικής της λαϊκής παράδοσης είναι τα µόνα
αξιόλογα, αξιολογώντας τον εαυτό της ως ανώτερο, και αν διακρίνει ότι άλλες οµάδες
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έχουν διαφορετικές παραδόσεις, συνήθως τις περιφρονεί, συχνά επινοώντας
υβριστικά ή κοροϊδευτικά επίθετα. (Χιωτάκης 2008)

Πώς µπορεί να εξασφαλιστεί ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση θα επιτύχει τους
στόχους της;
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί –ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιλογές- αν
υπάρξει αλλαγή στάσεων στο εκπαιδευτικό δυναµικό τόσο στο επίπεδο της διοίκησης
όσο και στο επίπεδο της διδακτικής και παιδαγωγικής πρακτικής.
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση αφορά όλους τους µαθητές, γηγενείς και µη, και
κατ’ επέκταση όλους τους τύπους σχολείων σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός διαπολιτισµικού σχολείου;
Ο ρόλος του σχολείου , απ’ αυτήν την οπτική γωνία, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για
την προώθηση της εκπαίδευσης µε διαπολιτισµικές διαστάσεις.
Στη διαπολιτισµική της διάσταση η εκπαιδευτική πρακτική νοείται ως επικοινωνία,
µέσα από την οποία οι διδάσκοντες και οι διδασκόµενοι αυτοπραγµατώνονται,
καλλιεργώντας την ατοµικότητά τους σε µια σχέση αλληλεπίδρασης. Μέσα από την
κατάλληλη διαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων, την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών και την οργάνωση ανάλογης µεθοδολογίας

µπορεί να δοθεί η

δυνατότητα στους µαθητές να χρησιµοποιούν δηµιουργικά τα στοιχεία του οικείου
πολιτισµού που φέρνουν στο σχολείο µε τη µορφή βιωµάτων. Απώτερος σκοπός είναι
η αποφυγή εντάσεων, που οδηγούν συνήθως στην απόρριψη κάθε καινούριου και
στην πεισµατική αντίσταση σε κάθε εξέλιξη. (Ελένη Κανακίδου, Βούλα Παπαγιάννη
1997:46)
Οι αρχές λειτουργίας των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης όπως
φαίνεται µέσα από το νόµο είναι οι παρακάτω:
Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισµικό, θα πρέπει ο αριθµός των
παλιννοστούντων και / ή αλλοδαπών µαθητών να πλησιάζει το 45% του συνολικού
αριθµού.
Τα σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό Πρόγραµµα και έχουν ως
στόχο:
•

Να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες

•

Να λαµβάνουν µέτρα διορθωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τη δηµιουργία
κλίµατος ισότητας
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•

Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την πολυµορφία – να καλλιεργούν
την αλληλοαποδοχή

•

Να καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη µάθηση:

•

Να αξιοποιούν το πολιτισµικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι µαθητές

•

Να προωθούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία όπου
ανήκουν

Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή µετατροπή δηµόσιου σχολείου σε
σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης προβλέπεται από το Νόµο 2413/96. Σύµφωνα
µε τα άρθρα 34 και 35 του ίδιου νόµου, στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
εφαρµόζονται τα προγράµµατα των αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία όµως
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε., είναι δυνατό να προσαρµόζονται στις
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των
µαθητών τους. Έτσι, είναι δυνατό να εφαρµόζονται στα σχολεία διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης ειδικά αναλυτικά προγράµµατα µε δυνατότητα πρόσθετων ή
εναλλακτικών µαθηµάτων, µειωµένο ωράριο των εκπαιδευτικών και µειωµένο αριθµό
µαθητών ανά τάξη.
Το διαπολιτισµικό σχολείο, λοιπόν, για να ολοκληρώσει τους στόχους του
χρειάζεται να:


λαµβάνει υπόψη το περιβάλλον της ζωής και µάθησης καθώς και το επίπεδο
µάθησης του κάθε µαθητή.

 αναβαθµίζει του πολιτισµούς και τις γλώσσες, καταπολεµώντας παράλληλα
οποιαδήποτε µορφή ρατσισµού προκύπτει
 παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να επιλέγουν µαθήµατα που θα
αναπτύσσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους,
 έχει µαθητές γηγενείς και µεταναστόπουλα και να τους προσφέρει από κοινού
διδασκαλία,
 δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να µελετούν τα µαθήµατά τους µέσα στο
σχολείο µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού,
 προσαρµόζει το Αναλυτικό πρόγραµµα στα διαπολιτισµικά σχολεία σύµφωνα
µε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών,
 διαθέτει εκπαιδευτικούς ευέλικτους στη διδακτική µεθοδολογία και µε γνώση
της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,
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 παρέχει διδασκαλία της ιστορίας και της γλώσσας της χώρας προέλευσης των
µαθητών, της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων καινοτοµικών
µαθηµάτων.
 διευρύνει το περιεχόµενο των εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, ώστε
να µην προσβάλλεται η θρησκευτική ή εθνική τους ταυτότητα.
 καλλιεργεί και να εµπνέει την ανθρώπινη ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τη
συνεργασία.
 λειτουργεί ως ολοήµερο.

Ο διαπολιτισµικός ρόλος του εκπαιδευτικού: οι προϋποθέσεις

«Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν τις δοµικές ανισότητες, είναι απίθανο να
έχουν την ικανότητα να εκπληρώσουν τις ανάγκες πολλών από τα παιδιά που
καλούνται να διδάξουν»

Οι

εκπαιδευτικοί

στα

πλαίσια

της

διαπολιτισµικής

διάστασης

της

εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να
έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των
πραγµάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της
πολιτισµικής ταυτότητας. Από αυτή τη βάση θα µπορούν να έχουν τη δυνατότητα:
•

Να εναντιώνονται µέσα από την καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική, σε κάθε
είδους διάκριση και στερεότυπη ιεράρχηση.

•

Να σχεδιάζουν το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος, έτσι
ώστε η διδασκαλία να είναι απελευθερωµένη από κάθε µορφή προκατάληψης
.
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•

Να προωθούν την ανάπτυξη ενός Αναλυτικού Προγράµµατος, που θα παίρνει
υπόψη

την

πολυπολιτισµικότητα

των

σχολικών

τάξεων

σε

µια

πολυπολιτισµική κοινωνία.
•

Να προσεγγίζουν διαθεµατικά & διεπιστηµονικά

επιλεγµένα µέρη του Αν.

Προγράµµατος και να εµπλουτίζει διαπολιτισµικά όλα τα µαθήµατα. Αυτό
δίνει στους µαθητές τις ευκαιρίες να εφαρµόσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν
ικανότητες, να καθορίσουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους (από τα βιώµατά τους).
•

Να είναι ικανοί να υιοθετούν διδακτικές τεχνικές που προάγουν τη
συνεργασία, την οµαδική εργασία και τη βιωµατική µάθηση αποφεύγοντας τις
παραδοσιακές βερµπαλιστικές µεθόδους.

•

Να είναι ικανοί να ενισχύουν την αυτοαντίληψη και τα εσωτερικά κίνητρα για
µάθηση των µαθητριών και των µαθητών, που περιθωριοποιούνται εξαιτίας
της κοινωνικής και πολιτισµικής τους προέλευσης. Η ενίσχυση της
αυτοεικόνας και αυτοεκτίµησης είναι πρωταρχική για τους νέους, αφού
αποτελεί προϋπόθεση για να οικοδοµηθούν στέρεα οι γνώσεις, να
καλλιεργηθούν οι αξίες και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες .

•

Να δηµιουργούν το κατάλληλο συναισθηµατικό κλίµα για την οµαλή
προσαρµογή των παιδιών που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες.

•

Να µπορούν να χειρίζονται αλλά και να επιλέγουν κατάλληλο και ευέλικτο
διδακτικό υλικό, το οποίο βοηθά ατοµικά και οµαδικά τη µαθησιακή
διαδικασία σεβόµενοι το ρυθµό του κάθε µαθητή.

•

Να ενηµερώνονται συνεχώς για τα νέα ερευνητικά δεδοµένα της
Παιδαγωγικής και Ψυχολογικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν εξατοµικευµένα προγράµµατα διδασκαλίας .

•

Να µελετούν τη σχετική βιβλιογραφία και την καθηµερινή αρθρογραφία, που
αναφέρεται στις σχέσεις και την επικοινωνία οικογένειας και σχολείου. Να
στηρίζουν και επιδιώκουν αυτήν την επικοινωνία που κατά κανόνα λειτουργεί
ενισχυτικά και ευεργετικά στην πρόοδο των µαθητών. Να δίνουν οδηγίες και
κατευθύνσεις

στους

γονείς

για

την

πρόοδο

των

µαθητών

των

εθνοπολιτισµικών οµάδων.
•

Να επιλέγουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους, ώστε οι µαθητές να
αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση και την αποδοχή των συµµαθητών τους και
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να κατανοούν τα προβλήµατά τους και τις συναισθηµατικές δυσκολίες
προσαρµογής τους .
•

Να εφαρµόζει την οµαδοσυνεργατική µέθοδο που εκτονώνει εντάσεις που υπό
άλλες συνθήκες θα παρέµεναν αποσιωπηµένες.

•

Να είναι σε θέση να δίνουν πληροφορίες και να χρησιµοποιούν πηγές κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας, που να αντανακλούν και να αναφέρονται στα: α)
πολιτισµικό υπόβαθρο των «Άλλων» µαθητών, β) Την πολυεθνικότητα της
κοινωνίας, γ) Την πολυπολιτισµική κληρονοµιά.

•

Να αναπτύσσουν δραστηριότητες και προγράµµατα για τη διατήρηση της
µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού των µαθητών των εθνοπολιτισµικών
οµάδων. Να ενισχύουν και να επιζητούν την επιµόρφωση και την κατάρτισή
τους σε ζητήµατα διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας.

•

Να ενδιαφέρονται ώστε κάθε πρόγραµµα επιστηµονικής και επαγγελµατικής
τους κατάρτισης να εµπλουτίζεται µε στοιχεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

•

Να εξερευνούν και να επανεξετάζουν τα προγράµµατα σπουδών, τα γνωστικά
αντικείµενα, τη συνάφειά τους µε την πολυπολιτισµικότητα της κοινωνίας, τις
ανάγκες τις δικές τους και των µαθητών των εθνοπολιτισµικών οµάδων.

•

Να επιδιώκει να µειώσει την απόσταση ανάµεσα στο σχολείο και την
οικογένεια και να προτρέπει του γονείς να συµµετέχουν ενεργητικά και να
βοηθούν εµπράκτως τη δουλειά που γίνεται µέσα στην τάξη και πάνω σε
θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

Ο διαπολιτισµικά ικανός εκπαιδευτικός ξέρει πως η γνώση δεν οικοδοµείται µε απλή
συσσώρευση πληροφοριών, οι οποίες µεταδίδονται από το δάσκαλο στους µαθητές.
Θεωρεί πως µόνο µε ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας µπορούν να µεγιστοποιηθούν
τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η κατάργηση των συνόρων µεταξύ των µαθηµάτων ως
αυτοτελών-ξεχωριστών κλάδων διδασκαλίας, προάγει την αυτενεργό µάθηση, όπου ο
µαθητής τοποθετείται στο κέντρο και µπροστά σε καταστάσεις µάθησης, που
προϋποθέτουν δράση από τον ίδιο και σχετίζονται µε την ψυχοσύνθεση του µαθητή
και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της ψυχοπνευµατικής του ανάπτυξης.
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Το ζήτηµα της ισότητας ευκαιριών

Στο πλαίσιο µιας γενικότερης συζήτησης που αφορά την εκπαίδευση των
µαθητών µε διαφορετικά φυλετικά και εθνοπολιτιστικά χαρακτηριστικά, αντικείµενο
προβληµατισµού αποτελεί η σχολική επίδοση των µαθητών αυτών σε συνδυασµό µε
την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Η ισότητα των ευκαιριών είναι ένα πολύ σπουδαίο θέµα σε κοινωνικό και οικονοµικό
επίπεδο. Οι Gillborn & Mirza (2000), υποστήριξαν ότι η φυλετική ισότητα
θεωρήθηκε ως ένα ς εξειδικευµένος τοµέας περιθωριακής σηµασίας σε σύγκριση µε
ζητήµατα όπως η κοινωνική τάξη και το φύλο, τα οποία, όπως υποστηρίζεται µερικές
φορές, επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους και όχι µόνο τους εθνοπολιτιστικά
διαφορετικούς. Εάν παραγκωνίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών και η πλήρης
ανάπτυξη των ικανοτήτων σε κάθε άτοµο ξεχωριστά λόγω φυλετικής, εθνικής ή
ταξικής καταγωγής ή λόγω του φύλου του, γίνεται ευρέως κατανοητό το γενικότερο
κοινωνικό και οικονοµικό κόστος που προκύπτει από τη στέρηση των δυνατοτήτων
που έχουν τα συγκεκριµένα άτοµα. (Gillborn & Mirza 2000:46).
Η υπογράµµιση των διαφορών που παρατηρούνται στις επιδόσεις µεταξύ των
µαθητών µε διαφορετικές εθνικές οµάδες µπορεί να αποτελέσει µέρος της
απαραίτητης ανάλυσης των ανισοτήτων στα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Εντούτοις µια τέτοια προσέγγιση χρειάζεται µεγάλη προσοχή, για να
µην οδηγήσεις σε µια ιεραρχία των εθνικών µειονοτήτων βασισµένη στις
στερεοτυπικές υποθέσεις των έµφυτων ικανοτήτων ή µειονεκτηµάτων τους.
(Οδυσσέας Ευαγγέλου-Νίκη Κάντζου 2005:21)
Η επικρατέστερη , ίσως προσέγγιση στο ζήτηµα της ισότητας των ευκαιριών
τονίζει την ισότητα στα πραγµατικά αποτελέσµατα της εκπαίδευσης. Τα
αποτελέσµατα, δηλαδή, των εκπαιδευτικών διαδικασιών πρέπει να είναι δίκαια
κατανεµηµένα , για να µειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται ανάµεσα στις
διάφορες οµάδες των µαθητών σε σχέση µε τη σχολική επιτυχία, τις συµπεριφορές,
τα ποσοστά παρακολούθησης, τα ποσοστά των σχολικών αποβολών και την
απασχόληση. (Οδυσσέας Ευαγγέλου-Νίκη Κάντζου 2005:22)
Ένας σηµαντικός δείκτης ανάπτυξης της πλουραλιστικής εκπαίδευσης ίσων
ευκαιριών, είναι η σχέση µεταξύ της εκπαιδευτικής επιτυχίας και της εθνικότητας π.χ.
ο βαθµός στον οποίο το εύρος της εκπαιδευτικής επιτυχίας των µαθητών από τις
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εθνικές µειονότητες ταιριάζει µε αυτό των γηγενών µαθητών. Ο ρατσισµός , η
φυλετική προκατάληψη και οι φυλετικές διακρίσεις συγκαταλέγονται ανάµεσα στις
κυριότερες αιτίες των εκπαιδευτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µαθητές
των εθνικών µειονοτικών οµάδων και οι οποίες συµβάλλουν καθοριστικά στις
χαµηλές σχολικές τους επιδόσεις (Singh 1993 :52).
Οι κυριότεροι από τους παράγοντες που διασφαλίζουν στους µαθητές των
µειονοτήτων την ισότητα των ευκαιριών στα σχολεία, σύµφωνα µε το Rex (1987:23), είναι οι παρακάτω:\
•

∆ιδασκαλία των µαθητών στη µητρική τους γλώσσα, τα πρώτα χρόνια της
φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής.

•

Η επίσηµη γλώσσα της χώρας υποδοχής πρέπει να διδάσκεται από την αρχή
ως δεύτερη γλώσσα, να διασφαλίζει την επαρκή γνώση και να µην εµποδίζει
την πρόοδο στα υπόλοιπα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος.

•

Ο πολιτισµός των µειονοτικών οµάδων πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο
Αναλυτικό Πρόγραµµα της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε οι µαθητές να µη
στερούνται τη δική του κληρονοµιά και να νιώθουν ότι οι πολιτισµός τους
αναγνωρίζεται.

•

Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης πρέπει να διδάσκονται η γλώσσα, η
ιστορία και ο πολιτισµός των µειονοτικών οµάδων, χωρίς ωστόσο να
εκλαµβάνονται ως µαθήµατα χαµηλού κύρους ή ως δευτερεύοντα, για να
µπορούν να έχουν ίση αξία µε η γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό της
χώρας υποδοχής. Επίσης, πρέπει να δίνεται θετική έµφαση στα παραπάνω
µαθήµατα, ως ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης όλων των µαθητών και
όχι µόνο των µειονοτικών.

•

Όλα τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος θα πρέπει να είναι
απαλλαγµένα από τα στοιχεία εκείνα που υποβιβάζουν τον πολιτισµό των
µειονοτήτων και είναι κατάλοιπα παλαιότερων ιστορικών περιόδων.

Για να υπάρχει , εποµένως ισότητα στα πραγµατικά αποτελέσµατα της
εκπαιδευτική διαδικασίας θα πρέπει οι σχολικές επιδόσεις των µαθητών µε
διαφορετικά εθνοπολιτισµικά χαρακτηριστικά, όπως και θέµατα όπως τα ποσοστά
παρακολούθησης και σχολικών αποβολών ή η σχολική διαρροή από τη µια
βαθµίδα εκπαίδευσης στην άλλη , να µη διαφέρουν σηµαντικά από αντίστοιχα
των µαθητών της κοινωνικής οµάδας που έχει το µεγαλύτερο πληθυσµό.
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Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο για να επιτευχθούν τα προηγούµενα είναι η
εξάλειψη του ρατσισµού, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και των φυλετικών
διακρίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.
Κάνοντας τώρα µια κριτική των παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι η
ελληνική εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί το ίδιο µοντέλο που ακολούθησαν και οι
χώρες παραδοσιακής υποδοχής µεταναστών, δηλαδή µια προσπάθεια αφοµοίωσης
µέσα από την οµογενοποίηση, µε κύριο µοχλό την επίσηµη εθνική γλώσσα.
Κεφαλαιώδες ζήτηµα είναι η µονόγλωσση διδασκαλία στο αναλυτικό τους
πρόγραµµα. Παρά τη νοµοθετική πρόβλεψη της διγλωσσίας, στην πράξη δεν
εφαρµόζεται σε κανένα διαπολιτισµικό σχολείο, µε µόνη εξαίρεση στα µειονοτικά
σχολεία της Θράκης, που τα πράγµατα είναι εντελώς ιδιόρρυθµα. Το γεγονός αυτό,
εκτός των άλλων, οδηγεί αναπόφευκτα στον αφοµοιωτικό χαρακτήρα της
εκπαίδευσης και στην ισοπέδωση που επιβάλλει η µονογλωσσία. Επικρατεί όπως
υποστηρίζει ο Λέκτορας του Π.Τ. Ιωαννίνων, Γιώργος Νικολάου «ατοµική διγλωσσία
χωρίς κοινωνική διγλωσσία»
Όσον αφορά τώρα τις Τάξεις Υποδοχής αυτό το σχήµα λειτουργεί
υποτυπωδώς. Η κύρια µορφή του είναι η Τ.Υ.Ι, η οποία λειτουργεί ως «παράλληλη»
τάξη µέσα σε κάθε σχολική µονάδα. Οι δάσκαλοι/ες που διδάσκουν στις Τ.Υ., είναι
κατά κανόνα ανειδίκευτοι για µια τέτοια εργασία. Χωρίς ουσιαστική επιµόρφωση και
στήριξη καλούνται να διδάξουν το µοναδικό διδακτικό εργαλείο, το αντίγραφο του
εγχειριδίου που διδάσκεται στα ελληνόπουλα της Γερµανίας, µε την ίδια µέθοδο της
µονογλωσσίας των διαπολιτισµικών σχολείων. Παρ’ όλα αυτά, η αγάπη και το
µεράκι κάποιων φωτεινών δασκάλων έφερε σηµαντικά αποτελέσµατα.
Από την πλευρά της πολιτείας όµως, ποτέ αυτή η διδακτική παρέµβαση δεν
αντιµετωπίστηκε µε σοβαρότητα κι υπευθυνότητα. Πώς να εξηγηθεί αλλιώς η
αδιαφορία για την έγκαιρη στελέχωσή τους, που είναι το ελάχιστο που µπορεί να
πράξει, όταν στην καλύτερη των περιπτώσεων η…υποδοχή αρχίζει περί τον
Οκτώβριο; Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, µε σιωπηρή άνωθεν εντολή, αναστέλλεται η
λειτουργία τους, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των Συλλόγων ∆ιδασκόντων και των
Σχολικών Συµβούλων. Η ανεπίσηµη αιτιολογία εξαντλείται στην έλλειψη
προσωπικού ή στο ιδεολόγηµα ότι, αφού οι µαθητές γεννήθηκαν στην Ελλάδα, άρα
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα! Ας λέει ο νόµος ότι δικαιούνται να διδαχθούν τη
µητρική τους γλώσσα και το δικό τους πολιτισµό, ώστε να µη νιώθουν ξένοι στην
πατρίδα τους εάν παλιννοστήσουν.
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Η δεύτερη µορφή «υποδοχής» είναι τα Φροντιστηριακά Τµήµατα (Φ.Τ.). Σ’
αυτά καλούνται να διδάξουν µε υπερωριακή αποζηµίωση δάσκαλοι/ες που έχουν
εξαντλήσει το υποχρεωτικό τους ωράριο, µετά το πέρας των πρωινών µαθηµάτων. Η
αµοιβή-ντροπή όµως των 7 ευρώ καθαρά την ώρα , έχει οδηγήσει κι αυτό το θεσµό
των Φ.Τ. σε µαρασµό. Ελάχιστοι αποδέχονται αυτό το ρόλο και κανείς δεν
ασχολείται µε την τύχη τους.
Όσο για την Τ.Υ. ΙΙ δε γίνεται λόγος, είναι παντελώς ανύπαρκτη.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η πολιτεία δεν έχει σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων, µάλλον µε απροθυµία αντιµετώπισε το όλο ζήτηµα, παρά από
ενδιαφέρον για τους µαθητές αυτούς. Αν δεν υπήρχε και η πίεση της Ε.Ε. µέσω της
σχετικής οδηγίας του 1977, καθώς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δε θα είχε γίνει
τίποτα. Η λογική του κόστους έχει κι εδώ πρωταγωνιστικό χαρακτήρα και ξέρουµε
όλοι πλέον καλά πως, αν δεν χρηµατοδοτήσεις την παιδεία, ουσιαστικά µακροχρόνια
αποτελέσµατα δε θα υπάρξουν.
Φυσικά, υπάρχουν και οι ευθύνες της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας κατά βάθος
συντηρητικής, µε πινελιές ξενοφοβίας και ρατσισµού. Σίγουρα υπάρχει άµεση
ανάγκη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, πρώτα των ίδιων των εκπαιδευτικών και
ακολούθως των πολιτών, για τα πλεονεκτήµατα ολόκληρης της κοινωνίας από την
οµαλή ένταξη των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων

χωρίς διακρίσεις στο

εκπαιδευτικό σύστηµα και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύστηµα. Οι µαθητές αυτοί
δεν είναι πρόβληµα, απλώς έχουν πρόβληµα κι είµαστε υποχρεωµένοι να το λύσουµε.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα λέγαµε ότι κανένα αντισταθµιστικό
εκπαιδευτικό µέτρο δεν µπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσµατα αν δεν
υπάρξουν συνολικότερες αλλαγές στο ελληνικό σχολείο. Ένα σχολείο που
κυριαρχείται από µια επίσηµη γλώσσα, ένα επίσηµο και µοναδικό σχολικό βιβλίο,
ένα ενιαίο τρόπο εργασίας των εκπαιδευτικών, εκ των πραγµάτων, το µόνο που
µπορεί να κάνει σε σχέση µε την ετερότητα στη σχολική αίθουσα είναι να την αγνοεί
και τελικά να την εξοβελίζει, θέτοντας «εκτός τάξης το διαφορετικό». Ο επιλεκτικός
ρόλος του σχολείου είναι ένας σηµαντικός δοµικός παράγοντας που δεν βοηθά την
ανάπτυξη άλλων διδακτικών πρακτικών στο σχολείο πέρα από τη µετωπική
διδασκαλία και την εντατική προετοιµασία των µαθητών για τις εξετάσεις.
Το ζητούµενο δεν είναι µια αφοµοιωτική εκπαίδευση ή µια διαχωριστική εκπαίδευση,
που στο πλαίσιο ενός µονολιθικού και άκαµπτου σχολείου, παράγει εκπαιδευτικούς
αποκλεισµούς, τόσο για τους αλλοδαπούς / παλιννοστούντες όσο και για τους
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Έλληνες µαθητές, αλλά µια εκπαίδευση που θα είναι κοινή για «ντόπιους» και
«ξένους», η οποία θα ανταποκρίνεται στην πολιτισµική πολλαπλότητα και θα
διασφαλίζει την πολιτιστική ετερότητα (Κάτσικας και Πολίτου 1999: 141). Πιο
συγκεκριµένα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα οφείλει να µεριµνήσει για «διττή»
υπόσταση των αλλοδαπών παιδιών. Να εισάγει προγράµµατα διδασκαλίας της
µητρικής τους γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης τους
παράλληλα µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν
ότι η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας καθώς και στοιχείων της ιστορίας και του
πολιτισµού της χώρας καταγωγής των παιδιών των αλλοδαπών µαθητών ευνοούν τη
φοίτηση και τη βελτίωση της επίδοσης τους στο σχολείο (Cummins 2005,
Ανδρούσου, Ασκούνη, Μάγος, Χρηστίδου – Λιοναράκη 2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Η κουλτούρα της εκπαιδευτικής µονάδας
Κάθε εκπαιδευτικός οργανισµός παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά,
ανεξάρτητα από εκείνα των ατόµων ή των οµάδων που εργάζονται ή φοιτούν σ’
αυτόν. Το κλίµα σε µια σχολική µονάδα µπορεί να είναι ευχάριστο και δηµιουργικό ή
καταθλιπτικό και απωθητικό. Μπορεί να δίνει την εικόνα εγρήγορσης ή µια εικόνα
στατική. Μπορεί να αποπνέει αίσθηση έµπνευσης και αισιοδοξίας ή φθοράς και
απογοήτευσης. Ο οργανισµός είναι δυνατόν να σέβεται και να στηρίζει το ανθρώπινο
δυναµικό του ή να αδιαφορεί γι’ αυτό. Ακόµη και το ίδιο το κτίριο που τον στεγάζει
µπορεί να είναι καθαρό και ευπρεπισµένο ή βρώµικο και εγκαταλελειµµένο
(∆ηµητρόπουλος, 1999,67).
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν που διακρίνουν µία σχολική µονάδα και
καθορίζουν την «ατµόσφαιρα» που επικρατεί µέσα σ’ αυτή, συνθέτουν το κλίµα της
µονάδας ή αλλιώς την «κουλτούρα» της. Θα λέγαµε ότι η κουλτούρα µιας σχολικής
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µονάδας είναι η εικόνα του εαυτού τους των ίδιων των µελών της. Αναφέρεται σε
θέµατα που είναι αποδεκτά από όλα τα µέλη µιας σχολικής µονάδας (διευθυντής,
εκπαιδευτικοί, µαθητές) και µ’ αυτά δένονται µεταξύ τους στενά, καθώς αποκτούν
ταυτόχρονα και µια διαφορετική ταυτότητα από τα µέλη µιας άλλης σχολικής
µονάδας. Αντανακλά το σχολικό κλίµα, και ασφαλώς επηρεάζει καθοριστικά την
αποτελεσµατικότητα του σχολείου.
Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι, «Σχολική Κουλτούρα» είναι
οι στάσεις, οι απόψεις, οι αξίες και οι συµπεριφορές που επιδεικνύουν τα άτοµα στη
σχολική µονάδα όπου φοιτούν ή εργάζονται. Είναι ο συνδυασµός κάποιων
εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων: Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας έχει
να κάνει µε την αισθητική, τις ανέσεις και τις παροχές του χώρου όπως, αίθουσες,
εξοπλισµός, διακόσµηση, καθαριότητα, άνεση, το υλικό, δηλαδή, περιβάλλον. Η
εσωτερική διάσταση, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα, την ουσία της κουλτούρας,
αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήµατα: την αίσθηση ικανοποίησης, την
υπερηφάνεια για τη σχολική µονάδα, τους κοινούς στόχους. Το πώς ακριβώς
αντιλαµβάνεται η µονάδα τον «εαυτό της», διαµορφώνει αυτό που τελικά γίνεται η
ίδια και αυτό που εκπροσωπεί για τις άλλες (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999˙ Everard &
Morris, 1999).
Επίσης θα λέγαµε ότι οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις θέτουν τη σχέση
σχολείου-κοινωνίας σε άλλο κλίµα, δεδοµένου ότι το σχολείο πλέον καλείται να
αποτελέσει φορέα και καταλύτη των κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών κι όχι απλώς
να προσαρµοστεί σε αυτές (Μπουζάκης, 1995).
Η περιορισµένη συµµετοχή της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής σηµαίνει και περιορισµένη ευθύνη στην αποτυχία των
αλλαγών. Η µη συµµετοχή όµως, είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία, έχει ως
αποτέλεσµα να µειώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της, να
παρεµποδίζεται η ανάπτυξη καινοτόµου επαγγελµατικής κουλτούρας ανάµεσα στους
εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών
µεθόδων και να µην αντιµετωπίζονται µε επιτυχία συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες
και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας στην οποία βρίσκεται το σχολείο
(Μαυρογιώργος, 1999, σ.139).
Έτσι όπως παρατηρεί η Ανθοπούλου
εκπαιδευτικής

µονάδας

εξαιτίας

του

η διαµορφωθείσα κουλτούρα της

συγκεντρωτισµού

του

εκπαιδευτικού

συστήµατος έχει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:
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o ατοµικός χαρακτήρας διδασκαλίας και αποµόνωση του εκπαιδευτικού στην
τάξη
o τυπική διεκπεραίωση της ύλης και µη ενασχόληση µε παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού και θέµατα αναλυτικού προγράµµατος
o µετάθεση ευθυνών προς τα πάνω και απουσία ανάληψης ευθυνών
o κλειστός χαρακτήρας του σχολείου και απουσία σχέσεων µε γονείς –
ευρύτερη κοινωνία
o συγκέντρωση εξουσίας στο διευθυντή και περιορισµένος ρόλος του
συλλόγου διδασκόντων και
o απουσία

συνολικής

προσέγγισης

µε

αποσπασµατική

αντιµετώπιση

προβληµάτων. (Ανθοπούλου 1999)

Ο Day (2003) παραθέτει τον ορισµό του Schein (1985, σελ. 6), σύµφωνα µε τον
οποίο η κουλτούρα ορίζεται ως «το βαθύτερο επίπεδο παραδοχών και αντιλήψεων
που µοιράζονται τα µέλη ενός οργανισµού, οι οποίες λειτουργούν ασυνείδητα και οι
οποίες ορίζουν µε έναν βασικό, ‘δεδοµένο’ τρόπο τη θεώρηση ενός οργανισµού για
τον ίδιο και το περιβάλλον του».
Είναι εύκολα αντιληπτή η στενή σχέση ανάµεσα στην κουλτούρα και το
ανθρώπινο δυναµικό. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι ο όρος
«ανθρώπινο δυναµικό» της εκπαιδευτικής µονάδας, δεν περιλαµβάνει µόνο το
εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά όλους τους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία (διοικητικό προσωπικό, µαθητές, υποστηρικτικό προσωπικό, κλπ.). Η
µεταξύ τους συνεργασία και κυρίως το κλίµα που διακατέχει όλες τις µορφές
αλληλεπίδρασής τους, ασκεί νευραλγικές επιδράσεις στην λειτουργικότητα της
εκπαιδευτικής µονάδας.

Όπως αναφέρει η Ανθοπούλου (1999, σελ. 21-22), η

κουλτούρα επηρεάζει ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και καθορίζει τη συµπεριφορά
και την επίδοση των ατόµων που τη βιώνουν, καθώς είναι υπεύθυνη – σε µεγάλο
βαθµό – για τη στάση και τη διάθεσή τους.
«Η κουλτούρα και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού ενός οργανισµού
θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουν σχέση αλληλοεξάρτησης. Η κουλτούρα
επηρεάζεται από τα άτοµα που φοιτούν κι εργάζονται µέσα στον οργανισµό και,
αντίστροφα, τα άτοµα αυτά διαµορφώνουν τη συµπεριφορά, τη σκέψη, τη στάση και
εποµένως και την επίδοσή τους ανάλογα µε την κουλτούρα του οργανισµού»
(Ανθοπούλου, 1999, σελ. 26).
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Παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της κουλτούρας, ανοιχτής ή
δεκτικής σε αλλαγές.

Μεταβλητές που προσδίδουν θετική εικόνα σ’ ένα σχολείο είναι οι διευθυντές
που δηµιουργούν θετικό κλίµα, δάσκαλοι που νοιάζονται πραγµατικά για τους
µαθητές τους, η αίσθηση υπερηφάνειας για τις επιτυχίες του σχολείου, ο σεβασµός
του διευθυντή προς τους δασκάλους, η αίσθηση κοινότητας και η επιθυµία για
βελτίωση (Χατζηπαντελή, 1999).
Αναµφισβήτητα, η στάση και η διάθεση των ατόµων που κινούνται µέσα σε
µια σχολική µονάδα είναι συνυφασµένη µε την κουλτούρα της. Προκειµένου να είναι
επιτυχής η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, πρέπει να αναλυθεί και να ληφθεί
σοβαρά υπόψη η ταυτότητα του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται
οι λειτουργίες της σχολικής µονάδας. Η ταυτότητα αυτή έχει την εξωτερική (υλική
και αισθητική) και την εσωτερική (πνευµατική και συναισθηµατική) της διάσταση
(Γιαννακάκη, 1997).
Για να διαµορφωθεί µια άλλη κουλτούρα και να αλλάξουν οι δοµές της
εκπαιδευτικής µονάδας (Fullan & Hargreaves, 1993) σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες
και τις νέες οπτικές που δηµιουργούνται, επιβάλλεται να γίνουν αλλαγές που θα
στοχεύουν σε βελτίωση: συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και αποτελεσµάτων
µάθησης και θα αφορούν στην:
 Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική µονάδα..
 Πολιτική και τεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής µονάδας στο νέο της ρόλο
(συνδικάτα, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές).
 Προώθηση ευέλικτων διαδικασιών για πειραµατισµούς µε αποτελεσµατικά
οργανωτικά σχήµατα σε επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας.
 Αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δοµής της σηµερινής διοίκησης,
ώστε να αποδέχεται αποφάσεις που λαµβάνονται αποκεντρωµένα, µε έµφαση
σε ηγεσία που εµψυχώνει, συντονίζει και κινητοποιεί. (Μαυρογιώργος, 1999,
σ. 146).
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Έτσι θα διαµορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο θα στηρίζεται στις αρχές της
συνεργασίας, της ανάδειξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των µελών της.
Το µοντέλο διοίκησης που προτείνεται είναι το συνεργατικό:
 στις δηµοκρατικές αρχές για λήψη αποφάσεων
 στην αυθεντία και άποψη του ειδικού (εκπαιδευτικού) και όχι του διευθυντή
 στο κοινό όραµα για το σχολείο
 στο µικρό µέγεθος οµάδων για εξασφάλιση συνολικής συµµετοχής και
 στην κοινή αποδοχή των προ-συµφωνηθέντων αποφάσεων.
Το συνεργατικό µοντέλο διοίκησης θα συµβάλλει στο να δηµιουργηθεί
κουλτούρα συνεργατικότητας που θα:
 προωθεί το όραµα της εκπαιδευτικής µονάδας, το ύφος και το επαγγελµατικό
της ήθος
 αναγνωρίζει την αξία ατόµων – οµάδων
 απαιτεί ένα περισσότερο εµψυχωτικό, συντονιστικό και διευκολυντή µιας
συλλογικής συνεργατικής διαδικασίας ρόλο διευθυντή
Η στήριξη και ισχυροποίηση του ρόλου των ανθρώπων, η αίσθηση
ικανοποίησης από την εργασία, το αίσθηµα υπερηφάνειας για το σχολείο και η
αίσθηση

της

κοινότητας

είναι

αποτελέσµατα

της

νέας

κουλτούρας

(Ανθοπούλου,1999:21).

Η κουλτούρα των εκπαιδευτικών ως ερµηνευτική παράµετρος

Είναι αδιαµφισβήτητο λοιπόν ότι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η
στάθµη, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης είναι πολλοί.
Ανάµεσα σ’ αυτούς είναι ο εκπαιδευτικός, η υλικοτεχνική υποδοµή, τα προγράµµατα
και τα βιβλία, η σχέση της µε την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνική ζωή, η
οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των σχολείων. Ο καθένας από αυτούς τους
παράγοντες είναι καθοριστικός για την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης και
αναντίρρητα, ο πιο καθοριστικός απ’ όλους ήταν και θα είναι ο παράγοντας
«εκπαιδευτικός».
Η έννοια της «κουλτούρας» αποτελεί σε κάθε περίπτωση όρο κατανόησης και
ερµηνείας δεδοµένων και καταστάσεων τόσο στο εκπαιδευτικό πεδίο όσο και σε
αυτό της εργασίας. Η αναφορά γίνεται στον καθηµερινό λόγο στην «κουλτούρα» ενός
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εκπαιδευτικού ιδρύµατος (σχολείου, πανεπιστηµίου κ.α ) εννοώντας τους
θεσµοποιηµένους τρόπους συµπεριφοράς (διεύθυνσης, προσωπικού κάθε είδους,
µαθητών/φοιτητών), θεσµοποιηµένους τρόπους λειτουργίας και άσκησης
δραστηριοτήτων προς επίτευξη των στόχων του ιδρύµατος. Με την ίδια λογική
γίνεται αναφορά και στην «κουλτούρα» ενός οργανισµού (επιχείρησης, δηµόσιου
ιδρύµατος ή υπηρεσίας κλπ.) υπονοώντας παρόµοιους παράγοντες όπως και σε ένα
εκπαιδευτικό ίδρυµα, δηλαδή τρόπους πρόσληψης προσωπικού, τρόπους άσκησης
διευθυντικού αξιώµατος, διαχείρισης προσωπικού, οργάνωση διαδικασιών επίτευξης
στόχων οργανισµού, δηµιουργίας επιχειρηµατικού κλίµατος κλπ. Η συζήτηση για
«κουλτούρα», η κατανόηση των στοιχείων της οριοθέτησης της κοινωνικής αυτής
παραµέτρου γίνεται απαραίτητη , αφού οι άνθρωποι, έχοντας σαφή ενδιαφέροντα και
πολιτισµικό παρελθόν, είναι εκείνοι που, µε τις κοινωνικές οµαδοποιήσεις τους ,
δοµούν οργανώνουν και επιτελούν τη λειτουργία των δύο κοινωνικών
υποσυστηµάτων (εκπαίδευση, εργασία). (Πατινιώτης2007:43-44)
Στη µεταµοντέρνα περίοδο που ζούµε η έννοια της κουλτούρας έχει
µετατραπεί, στο πλαίσιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών και ερευνών,
σε µια πολυσήµαντη και κατά συνέπεια αµφιλεγόµενη έννοια η οποία ερµηνεύεται
µέσω κάποιων συγκεκριµένων τυπικών συµπεριφορών: α) η έννοια της κουλτούρας
ενδιαφέρει ως στοιχείο για το σχηµατισµό γενικεύσεων σχετικά µε την
κοινωνικοοικονοµική οργάνωση και λειτουργία. β) το στοιχείο της κουλτούρας ίσως
να εκλαµβάνεται ως πηγή αντίστασης ή ως εµπόδιο π.χ όταν οι άνθρωποι είναι
εναντίον της αλλαγής ή της υιοθέτησης ορισµένων καθολικά σηµαντικών λύσεων ή
τεχνολογιών. γ) η κουλτούρα µπορεί να ερµηνευτεί ως οι παραδόσεις, οι αξίες και οι
προτιµήσεις των ανθρώπων.
Περνώντας τώρα στη σύγχρονη προσέγγισή του όρου , η έννοια της κουλτούρας
αναφέρεται από τη µία σε προσωπικές ή διαπροσωπικές ενέργειες , συµπεριφορές και
λειτουργίες, ενώ από την άλλη θεωρείται ως η δηµιουργία και παραγωγή εννοιών,
ερµηνειών, αξιών και ηθών που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη πρακτική. Οι όψεις
αυτές της κουλτούρας υλοποιούνται σε ατοµικό , συλλογικό, κοινωνικό-εθνικό και
παγκόσµιο επίπεδο.(Πατινιώτης 2007:45)
Ένας σηµαντικός και επίκαιρος συσχετισµός αφορά την κουλτούρα της µάθησης σε
έναν οργανισµό, µια επιχείρηση ως πεδίο εκπαίδευσης, ως πεδίο δηµιουργίας ,
κατανόησης και εφαρµογής νέων γνώσεων ή και αντιλήψεων

66

Υποστηρίζεται µάλιστα (ότι πραγµατικές αλλαγές δεν µπορεί να γίνουν, εάν δεν
αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι ιδέες. Σε ό, τι αφορά στη σχολική κουλτούρα, οι
Finnan & Levin (2000), περιγράφοντας την κουλτούρα ως µοναδική για κάθε
σχολείο, ξεχωρίζουν πέντε στοιχεία που συνιστούν τις βασικές αρχές για τη σχολική
κουλτούρα και διαµορφώνουν τις διαδικασίες µάθησης µέσα σε αυτό:
1)

Προσδοκίες του σχολείου για τους µαθητές.

2)

Προσδοκίες των µαθητών από τη σχολική τους εµπειρία.

3)

Προσδοκίες από τους ενήλικες της σχολικής κοινότητας.

4)

Αντιλήψεις σχετικά µε το ποια εκπαιδευτική πρακτική θεωρείται αποδεκτή.

5)

Βασικές ιδέες και αντιλήψεις σχετικά µε το πόσο επιθυµητή είναι µια
εκπαιδευτική αλλαγή.

Οι Finnan & Levin (2000) διατυπώνουν την άποψη ότι η σχολική κουλτούρα
µπορεί να µεταβάλλεται µε τοπικές πρωτοβουλίες και να αντανακλά µια
συναίνεση για το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία, ενώ δεν χρειάζεται να
νοµιµοποιούνται τα ενδιαφέροντα µιας κυρίαρχης οµάδας σε αυτήν. Παρ’ όλα
αυτά δεν ορίζουν τη σχολική κουλτούρα µε βάση κοινωνικά δοµηµένες ιδέες και
αξίες. Υπάρχουν παράµετροι της σχολικής κουλτούρας που δοµούνται τοπικά και
διαµορφώνονται από τις µοναδικές εµπειρίες των συµµετεχόντων σε αυτήν καθώς
και από την ιστορία του σχολείου και τη διοίκησή του. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων σε αυτήν συνιστούν τη µοναδικότητα της
καθεµιάς σχολικής κουλτούρας.

Οι σύγχρονες προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς:
νέα καθήκοντα, καινούριες ικανότητες και δεξιότητες

Στους σηµερινούς εκπαιδευτικούς έχει ανατεθεί η εκπλήρωση στόχων που
είναι δύσκολο να εκπληρωθούν σε µια κοινωνία που προσδοκά εξαιρετικά πολλά:
«Τους έχει παραδοθεί, σχεδόν ερήµην, η ευθύνη του να διευρύνουν το ρόλο τους
στην κοινωνία. ∆εν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητοι πόροι και η εξουσία
προκειµένου να ανταποκριθούν σε αυτόν το ρόλο ούτε µέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης τους ούτε µέσω µιας αυξηµένης χρηµατοδότησης,
η οποία θα τους επέτρεπε να ανταγωνίζονται άλλους επαγγελµατίες… Επίσης, όπως
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τυπικά συµβαίνει σε καιρούς άγχους και αλλαγών τα σχολεία πιέζονται να
υιοθετήσουν ακόµα πιο αυστηρές δοµές, καθώς και αναλυτικά προγράµµατα, πιο
κατάλληλα για ένα βιοµηχανικό περιβάλλον, στο οποίο επικρατεί η πλήρης
απασχόληση και το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στις συνθήκες που
επικρατούσαν στα µέσα του 20ου αιώνα (ή ακόµα και το 19ο), παρά στις νέες και
επείγουσες συνθήκες αλλαγών, της κοινωνίας της πληροφορίας, της διά βίου µάθησης
και της µεταβιοµηχανικής τάξης πραγµάτων» (Longworth και Danies, 1996 αναφορά
στο Day, 2003:414 επ.)
Η διευρυνόµενη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
εµπλοκή πολλών εξωσχολικών φορέων στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, η ογκούµενη
εµπορευµατοποίηση της γνώσης, οι µεγάλες µεταναστευτικές κινήσεις της σύγχρονης
περιόδου, η άνοδος του ευρύτερου µορφωτικού επιπέδου και το άνοιγµα της
εκπαίδευσης σε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες
θέτουν τους εκπαιδευτικούς µπροστά σε µεγάλες προκλήσεις κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός τους.
Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους να γίνουν
ικανοί να ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις, όπως οι παρακάτω:
 Η οργάνωση δυναµικού µαθησιακού περιβάλλοντος και η διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε
ολόκληρη την επαγγελµατική πρακτική τους.
 Η οµαδική εργασία εκπαιδευτικών και οι νέες ικανότητες συνεργασίας που
απαιτεί.
 Η ενασχόληση µε τη διερεύνηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και
οργάνωσης των σχολείων όπως και του αναλυτικού τους προγράµµατος.
 Η συνεργασία µε γονείς και άλλους φορείς εµπλεκόµενους στα εκπαιδευτικά
δρώµενα.
 Ικανότητα για διενέργεια έρευνας-δράσης και για υποστήριξη της επίλυσης
προβληµατικών καταστάσεων που αφορούν τους µαθητές.
 Η αντιµετώπιση της κοινωνικής, πολιτισµικής και εθνικής ανοµοιογένειας των
µαθητών.
 Η διευθέτηση και προώθηση της δικής τους επαγγελµατικής εξέλιξης σε
συνάρτηση µε διαδικασίες διά βίου µάθησης και επιµόρφωσης.
 Η συνεισφορά στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς των µαθητών ως πολιτών.
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 Ο συσχετισµός της ανάπτυξης εξωδιδακτικών δεξιοτήτων στους
εκπαιδευτικούς µε την αρχική εκπαίδευσή τους σε εξειδικευµένα
επιστηµονικά αντικείµενα.
Όπως γίνεται φανερό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν καθήκοντα, αρµοδιότητες
και ρόλους. Αποκτούν κεντρική ευθύνη στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών και
λοιπών σχολικών διαδικασιών. Οι µετασχηµατισµοί αρµοδιοτήτων και ρόλων
απαιτούν οι εκπαιδευτικοί να µπορέσουν να αποκτήσουν νέες ικανότητες και
δεξιότητες.
Βλέπουµε ότι σταδιακά έχουµε τη µεταβολή του επί αιώνες ισχύοντος αστικού
ιδανικού από του εκπαιδευµένου, µορφωµένου πολίτη σε εκείνο του
καταρτιζόµενου µελλοντικού εργαζόµενου έχει τόσο σηµαντικές επιπτώσεις,
ώστε αρχίζει να διαφοροποιείται ακόµα και ο όρος που χαρακτηρίζει το
εκπαιδευτικό επάγγελµα. Και στη χώρα µας , αλλά πάντως πολύ περισσότερο σε
άλλες , αναδύεται ένας νέος όρος χαρακτηρισµού του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ο όρος «διευκολυντής». Ο συγκεκριµένος όρος αποτυπώνει την τάση ότι οι
εκπαιδευτικοί, αργά , αλλά σταθερά, µεταβάλλονται από πρωταγωνιστές της
διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και µόρφωσης των νέων σε υποστηρικτές, σε
διευκολυντές της σε µεγάλο βαθµό αυτόνοµης πρόσκτησης της γνώσης από τους
σηµερινούς νέους. (Πατινιώτης 2007:86)
Ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον την αποκλειστική πηγή πληροφόρησης
και απόκτησης γνώσεων για το µαθητή και η µετάδοση γνώσεων δεν είναι πια ο
µοναδικός, συχνά µάλιστα ούτε ο πρωταρχικός, στόχος του. Ολοένα και
µεγαλύτερη σηµασία αποκτά η οργάνωση ενός δυναµικού µαθησιακού
περιβάλλοντος. Κυρίαρχος γίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διευκόλυνση
της ενεργού εκπαιδευτικής διαδικασίας, της διαδικασίας αυτόνοµης διερεύνησης
των πηγών γνώσης και επεξεργασίας τους από τον κάθε µαθητή που εργάζεται
µόνος ή σε οµάδες. Έτσι, η σχολική εργασία διευρύνεται, συµπεριλαµβάνοντας
πλέον την υποστήριξη των µαθητών στο να αποκτήσουν την κορυφαία ικανότητα
που θα τους χρησιµεύει σε όλη τους τη ζωή, δηλαδή να «µαθαίνουν πώς να
µαθαίνουν», σε ποιες πηγές γνώσης να προσφεύγουν, πώς να επιλέγουν τις
χρήσιµες πληροφορίες, να απορρίπτουν τις άχρηστες και να επεξεργάζονται τα
δεδοµένα και τις πληροφορίες που αποκτούν (Delors, 1999, Drucker, 2000)
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Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο µιας διαδικασίας µάθησης, η οποία όπως είναι γνωστό
συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια της ζωής, θεωρείται πρωτεύουσας σηµασίας η
απόκτηση µιας ανεξάρτητης ικανότητας δηµιουργικής µάθησης.
Εποµένως επίκαιρο στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να αποτελεί η
παροχή σχολικής εκπαίδευσης που να έχει ως επίκεντρο τη βελτίωση γνώσεων
και ικανοτήτων του µαθητή και η οποία να θεωρεί τον εκπαιδευτικό ως τον κύριο
υποστηρικτή της βελτίωσης αυτής.(Πατινιώτης 2007:88)
Επίσης ένα πολύ σηµαντικό βήµα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί η
χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Είναι ένα πολλά υποσχόµενο µέσο, για να
οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον σε µια υποδειγµατική
διαδικασία εκπαίδευσης που έχει ως επίκεντρο της το µαθητή. Ο εκπαιδευτικός
λοιπόν βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη πρόκληση, και η εκπαίδευση στην
ειδικότητά του οφείλει να ακολουθείται από την αναγκαία αναβάθµιση των
ικανοτήτων του που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών.
Παρατηρούµε ακόµα ότι το σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα διαρκώς
οργανώνεται περισσότερο στοχεύοντας στην απόκτηση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, όχι µόνο ακαδηµαϊκών γνώσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
διεπιστηµονικά, δηλαδή µε συνδυασµό περισσότερων γνωστικών αντικειµένων,
ενώ γίνεται προσπάθεια εφαρµογής στην πράξη των γνώσεων και ικανοτήτων που
αποκτώνται. Καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός προγράµµατος διδασκαλίας για
κάθε τάξη, προγράµµατος που θα αναπτυχθεί και θα εφαρµοστεί µέσα από την
οµαδική εργασία των διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που µέχρι πρότινος ήταν οι
αποκλειστικοί υπεύθυνοι της µαθησιακής διαδικασίας καλούνται µέσα από την
οµαδική ενασχόληση και άλλων ειδικοτήτων µε τους ίδιους µαθητές, να
αποκτήσουν συγκεκριµένες νέες δεξιότητες συνεργασίας µε αυτούς.
Τα σχολεία αποκτούν παντού µεγαλύτερη αυτονοµία στοχεύοντας στο να
ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που θέτουν σε αυτά κοινωνικές συγκροτήσεις, οι
οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους στη διευρυµένη γνώση των πολιτών τους και
την εφαρµογή της γνώσης σε όλες τις εκφάνσεις της διαβίωσης και συµβίωσης.
Αυτονοµία σηµαίνει ότι πολλοί τοµείς των σχολικών αναλυτικών προγραµµάτων
δεν αποτελούν πλέον αποκλειστική ευθύνη των υπουργείων, αλλά γίνονται κύρια
αρµοδιότητα των εκπαιδευτικών τους. Τα υπουργεία οφείλουν να αναγνωρίσουν
το γεγονός ότι για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να µπορέσει να
ανταποκριθεί στα αυξηµένα καθήκοντα που της ανατίθενται, δεν απαιτούνται
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µόνο δοκιµασµένες λύσεις, οι οποίες να είναι οµοιόµορφες και κεντρικά
οριοθετηµένες, αλλά επίσης λύσεις προσαρµοσµένες στο επιµέρους
κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο.
Η διερεύνηση και (αυτό)-αξιολόγηση της οργάνωσης των σχολείων και του
αναλυτικού τους προγράµµατος αποτελούν καινούρια καθήκοντα που ανατίθεται
στους εκπαιδευτικούς. Άρα τα σύγχρονα δεδοµένα απαιτούν έναν εκπαιδευτικό
ικανό να συµµετέχει µε τους συναδέλφους τους στη διερεύνηση της λειτουργίας
και αξιολόγησης της οργάνωσης και του αναλυτικού προγράµµατος των
σχολείων.
Από τη στιγµή που το σχολείο θα αναπτύξει το αναλυτικό τους πρόγραµµα
και θα καταλήξει στην οργάνωση του, χρήσιµο είναι να ανοίξει τις πύλες του ,
ώστε, µε τον τρόπο αυτό να γνωρίσει τις απαιτήσεις και απόψεις που θέτει στον
εκπαιδευτικό θεσµό η τοπική κοινωνία. Έτσι θα αναδείξει στο άµεσο περιβάλλον
του τους τρόπους λειτουργίας, τις δυνατότητες και τη συνεισφορά του σχολείου.
Σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θέλει να έχει ως κέντρο το µαθητή και τις
ανάγκες του, άρα σ’ ένα σύστηµα που δεν στοχεύει να επιβάλει τις «αλήθειες»
του πάνω στο µαθητή, αναγνωρίζεται η αδιαµφισβήτητη και από την
επιστηµονική έρευνα σαφώς τεκµηριωµένη πραγµατικότητα, ότι δηλαδή οι πηγές
µάθησης δεν συναντώνται µόνο µέσα στα σχολεία, αλλά προκύπτουν από τη
συνολική ζωή, τα κάθε είδους αναγνώσµατα και ακούσµατα, τους τρόπους
διασκέδασης και βίωσης του ελεύθερου χρόνου, αναγνωρίζοντας έτσι στο
εκπαιδευτικό σύστηµα αυτό ακριβώς που συµβαίνει και στη διαδικασία
«αφανούς» επαγγελµατικής µάθησης των ενηλίκων, η οποία προέρχεται από την
εργασία και τις εµπειρίες που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκειά της. (Wenger
1998:45). Ένας σηµαντικός παράγοντας για να ανταπεξέλθει ο εκπαιδευτικός σε
αυτές τις αρµοδιότητες είναι η επιµόρφωσή τους, η οποία πρέπει να βασίζεται,
ίσως και να πραγµατοποιείται µέχρι κάποιο σηµείο, στην καθηµερινότητα του
σχολείου και στο χώρο εφαρµογής στην πράξη του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος.
Ένας ακόµα σπουδαίος ρόλος των εκπαιδευτικών αποτελεί το ότι πρέπει να
είναι ικανοί να δρουν κατά περίπτωση µαζί µε τους µαθητές τους στις
εκπαιδευτικές αλλά στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου τους µε
τρόπο που να διερευνά τις υπάρχουσες ή δηµιουργούµενες καταστάσεις και να
επιλύει προβλήµατα.
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Την αλλαγή στο ρόλο του εκπαιδευτικού φέρνει επίσης και η διαρκή
αριθµητική αύξηση των παιδιών µεταναστών και προσφύγων στα σχολεία. Οι
εκπαιδευτικοί τώρα καλούνται να αντιµετωπίσουν στην ίδια τάξη µαθητές που
διαφοροποιούνται κοινωνικά, πολιτισµικά ή και εθνικά. Καλείται εποµένως το
εκπαιδευτικό σώµα να δοκιµαστεί επαγγελµατικά σε τάξεις που προοδευτικά
γίνονται όλο και λιγότερο οµοιογενείς.
Η βαθιά γνώση και κατανόηση των διαφορετικών από τα δικά τους
κοινωνικών και πολιτισµικών δεδοµένων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για
να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να αποδώσουν κατάλληλα σε κάθε διαφορετικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην επιτυχή εφαρµογή της µαθησιακής
διαδικασίας σε όλα τα µέλη της ίδιας τάξης. Εξίσου σηµαντική είναι για τους
εκπαιδευτικούς η απόκτηση συγκεκριµένων γνωστικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων
και τρόπων συµπεριφοράς που θα µπορούν να επιστρατευθούν ανάλογα µε τις
ανάγκες που κάθε φορά παρουσιάζονται και τις διαφορετικές απαιτήσεις που
ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ικανότητα στη διαχείριση και
αντιµετώπιση της διευρυνόµενης ανοµοιογένειας του σχολικού πληθυσµού
καθιστά αναγκαία την προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ποικίλες
ανάγκες των µαθητών και τη διαφοροποίηση της µέχρι πρόσφατα εφαρµοζόµενης
διδακτική πρακτικής. (Πατινιώτης 2007:94)
Θα λέγαµε επίσης ότι η συνεχής εναλλαγή ρόλων και καθηκόντων που οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν κατά την άσκηση του έργου τους
προϋποθέτουν συνεχή ενηµέρωση για τα νέα δεδοµένα στην εκπαιδευτική πράξη
αλλά και εµβάθυνση και εµπέδωση επιστηµονικών γνώσεων και διδακτικών
τεχνικών. Η ανάγκη αυτή ανάγει το επάγγελµα του δασκάλου σε διαρκή
διαδικασία µάθησης. Εκτός όµως από τη δια βίου µάθηση, θα πρέπει να τους
κάνει ικανούς και βέβαια να τους επιτρέπεται και από την πολιτεία, να
αναπτύσσουν ένα επαγγελµατικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο θα διοχετεύουν στη
διδασκαλία, αλλά και στο συνολικό εκπαιδευτικό έργο τους, γνώσεις που να
βασίζονται στην εµπειρία τους , αλλά και στην έρευνα, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Πέρα από όλα τα παραπάνω καθήκοντα του εκπαιδευτικού, πολύ µεγάλη και
σηµαντική είναι η συνεισφορά του στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς των
µαθητών ως πολιτών. Οι απαραίτητες δεξιότητες του σύγχρονου πολίτη, που θα
έπρεπε να διαθέτουν οι σηµερινοί απόφοιτοι του σχολείου είναι οι ακόλουθες:
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•

Αρµονική και δηµοκρατική διαβίωση σε µια ανταγωνιστική,
πολυπολιτισµική, και απαιτητική κοινωνία γεµάτη αβεβαιότητες,
ρευστότητες και νέες , πρωτόγνωρες καταστάσεις

•

∆ιαβίωση µε τρόπο συµβατό µε τις περιβαλλοντικές ανάγκες και
περιορισµούς που θέτει η φύση, στην οποία βέβαια θα πρέπει να
συνεχίσουν να ζουν χωρίς προβλήµατα και οι επόµενες γενιές .
(Σταυρακάκης 1998:37)

•

Αντιµετώπιση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων στην οικογένεια,
την εργασία και την ευρύτερη κοινωνική ζωή. (Μπουρντιέ 1999:53)

•

∆ιαβίωση του κάθε νέου ως φορέα µιας εθνικής ταυτότητας , αλλά και
ως Ευρωπαίου πολίτη (Mike 1996)

Εποµένως , η κοινωνία προσδοκά όλοι οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να
διαθέτουν τις ανάλογες δεξιότητες, ώστε να γίνουν ορατά τα αναµενόµενα
µαθησιακά επιτεύγµατα των µαθητών τους.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι µαθητές και οικογένεια πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διδασκαλία, σύµφωνα µε τον
Knowles (όπ. αν. στο Πασιαρδής & Πασιαρδή, 1993), είναι σίγουρα πιο
αποτελεσµατική, όταν είναι µαθητοκεντρική και όχι δασκαλοκεντρική. Ο µαθητής
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συµβάλλει αποφασιστικά στη
διαµόρφωση της σχολικής κουλτούρας και ο εκπαιδευτικός καλείται να
διαδραµατίσει διαφορετικούς ρόλους προκειµένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκό κλίµα
µέσα στην τάξη του. Το κλίµα- κουλτούρα της τάξης είναι η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα
που δηµιουργείται µέσα στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών
και µαθητών. Βασική µέριµνα όλων των εµπλεκοµένων στη σχολική µονάδα είναι να
είναι ο µαθητής στο επίκεντρο και να αποκτήσει αξία και οντότητα. Εποµένως, αφού
ο µαθητής αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση της σχολικής κουλτούρας,
όλες οι ενέργειες που επιχειρούνται πρέπει να έχουν ως βάση το µαθητή και να
υλοποιούνται µε τη συµµετοχή του ίδιου και µε δικές του πρωτοβουλίες και
προσπάθειες (Καλαϊτζοπούλου, 2001:39).
Η συνεργασία αποτελεί µια ανώτερη µορφή κοινωνικής διαδικασίας, η οποία
συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, στο σχηµατισµό των
οµάδων και η οποία σταθεροποιεί τους δεσµούς των οµάδων αυτών. Όταν υπάρχει
εποικοδοµητική συνεργασία στο χώρο του σχολείου, τότε προάγεται και

73

διαµορφώνεται θετικό κλίµα, τα άτοµα έχουν την αίσθηση της ικανοποίησης επειδή
έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται
δηµιουργικά, αφού η οµαδική εργασία είναι πάντα πιο ευχάριστη και πιο ελκυστική.
Όταν το κλίµα που επικρατεί στη σχολική µονάδα είναι ευχάριστο και φιλικό, τότε
προάγεται η συνεργασία και όλοι λειτουργούν µε γνώµονα το κοινό συµφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις

Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, που σχεδιάζονται και δροµολογούνται µε
στόχο την ενδυνάµωση του σχολείου, αποτελούν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
προσφιλείς πρωτοβουλίες για την αναδόµηση λειτουργιών στα εκπαιδευτικά
συστήµατα, καταβάλλονται δε συνεχώς προσπάθειες προκειµένου να ενισχυθεί το
σχολείο.
Οι όροι αλλαγή, πρόοδος, βελτίωση, εξέλιξη, ανάπτυξη, µεταρρύθµιση είναι
πανταχού παρόντες και αποτελούν βασικές έννοιες στις συζητήσεις που γίνονται στις
µέρες µας. Κεντρική θέση φυσικά κατέχουν και στην εκπαίδευση. Στην ιδανική
περίπτωση, αλλαγή σηµαίνει τη µετάβαση από µια κατάσταση στην άλλη, όταν αυτή
είναι οριστική και πλήρης, ενώ µεταρρύθµιση είναι η µεταβολή του ρυθµού, του
τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης ενός συστήµατος για την επίτευξη καλύτερου
αποτελέσµατος (Μπαµπινιώτης, 2002, σσ. 121, 1086). Συχνά, σε αρκετά
εκπαιδευτικά συστήµατα, συναντάµε αναφορές στο νεωτερισµό, στη µεταρρύθµιση,
στην αλλαγή, στην ανάπτυξη, στη βελτίωση κτλ., οι οποίες συνδέονται µε τη
διοίκηση του σχολείου, την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, το αναλυτικό πρόγραµµα,
τις διδακτικές µεθόδους, τον έλεγχο του σχολείου, την χρηµατοδότησή του, την
αξιολόγηση, κ.ά.
Oι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις έχουν περιγραφεί ότι επικεντρώνονται
συνήθως στις εξής αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήµατα ( Apple, 1986):
1) Στον αριθµό των µαθητών, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών στελεχών,
στα σχολικά κτίρια. 2) Στους στόχους και στους αντικειµενικούς σκοπούς της
εκπαίδευσης. 3) Στη λήψη αποφάσεων, στο σύστηµα διοίκησης της εκπαίδευσης και
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στη δοµή της εξουσίας. 4) Σε διαδικασίες χρηµατοδότησης και διαµόρφωσης του
προϋπολογισµού. 5) Στους χρηµατοδότες. 6) Στο σύστηµα οργάνωσης και µετάβασης
των µαθητών στις εκπαιδευτικές βαθµίδες και στα ιδρύµατα. 7) Στο αναλυτικό
πρόγραµµα. 8) Στην παιδαγωγική: για παράδειγµα, στην ανάπτυξη διαντίδρασης
µεταξύ διδασκαλίας και µάθησης. 9) Στην επιλογή και την αξιολόγηση µε τη
διαµόρφωση κριτηρίων χωριστά για τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα
διοικητικά στελέχη, κτλ.
Παρ’ όλα αυτά όλες οι µεταρρυθµιστικές ενέργειες στην εκπαίδευση δεν
αποσκοπούν στο να αλλάξουν κάποιες θέσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα.
Επισηµαίνεται σχετικά ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µπορεί να εµφανιστεί
ακόµη και σαν µια συµβολική πράξη, σχεδιασµένη να παρουσιάσει το ενδιαφέρον
µιας ισχυρής οµάδας (π.χ. της κυβέρνησης) για την αντιµετώπιση προβληµάτων,
χωρίς στην πραγµατικότητα να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για αλλαγές
(House, 1974). Aυτό σηµαίνει ότι η ρητορική για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
συνδεόµενη µε την πράξη ίσως να νοµιµοποιεί µάλλον τις ενέργειες εκείνων που
διαθέτουν πολιτική δύναµη παρά να επιτυγχάνει τη δροµολόγηση ουσιαστικών
αλλαγών στην εκπαίδευση.
Εδώ καλό θα ήταν να παρατηρήσουµε τους ισχυρισµούς του Εrnest House
(2000), ο οποίος διατυπώνει την άποψη ότι οι κυβερνητικοί ιθύνοντες διαµορφώνουν
εκπαιδευτικές πολιτικές που ανταποκρίνονται κατ’ αρχήν στα εθνικά οικονοµικά
συµφέροντα, δεν επιδιώκεται όµως µια σαφής κατανόηση του εκπαιδευτικού θεσµού.
Ο ίδιος αποκαλεί την ανάλυσή του «θεωρία του λάθους» (για την πολιτική), µέσα από
την οποία προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στα ερωτήµατα-απορίες: γιατί έχουµε τις
πολιτικές που έχουµε και γιατί αυτές οι πολιτικές αποτυγχάνουν, για να
αντικατασταθούν από άλλες πολιτικές που επίσης αποτυγχάνουν.
Συγκεκριµένα, ο Ηouse (2000) ορίζει τέσσερις τρόπους, µε τους οποίους οι
οικονοµικές σχέσεις διαµορφώνουν εκπαιδευτικές πολιτικές. 1) Οι οικονοµικές
συνθήκες µέσα στην κοινωνία επηρεάζουν την πολιτική µε το να συγκρατούν ή να
ενθαρρύνουν κυβερνητικές παροχές στην εκπαίδευση, επιφέροντας έτσι κοινωνικές
συνέπειες, όπως είναι η ανισότητα στον πλούτο, οπότε το σχολείο καλείται να
χειριστεί τέτοια προβλήµατα. 2) Το αντικείµενο συγκεκριµένων εκπαιδευτικών
πολιτικών µπορεί να καταστήσει το σχολείο πιο αποδοτικό οικονοµικά και πιο
παραγωγικό (µειώνοντας τα έξοδα και αυξάνοντας την παραγωγικότητα). 3) Η
εκπαίδευση και η οικονοµική ανάπτυξη εκλαµβάνονται ως στενά συνδεόµενες. 4) Οι
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εκπαιδευτικές πολιτικές διαµορφώνονται µε βάση την ανάγκη να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της αγοράς.
Ο House (2000) εδώ διακρίνει τέσσερα λάθη: Παρανόηση της λειτουργίας
του οικονοµικού συστήµατος, παρανόηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήµατος, παρανόηση της σχέσης µεταξύ των δύο, κακή χρήση των οικονοµικών
εννοιών. Αυτά τα λάθη θεωρεί ότι αφθονούν στην εκπαίδευση, ενώ πιστεύει ότι οι
οικονοµικές ιδέες µπορούν να εφαρµοστούν αποδοτικά σε αυτήν. ∆ιατυπώνει
µάλιστα την άποψη ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στον τρόπο
που ο εκπαιδευτικός θεσµός λειτουργεί και να µην αγνοεί την πολυπλοκότητα των
εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες διαµορφώνονται και από άλλες πολιτικές, πλην
των κυβερνητικών, εάν ελπίζει κάποιος σε καλύτερα και πιο παραγωγικά σχολεία.
Ο House δεν αρνείται να υπηρετεί η εκπαίδευση τους οικονοµικούς στόχους,
αλλά θεωρεί ότι, όταν οι τελευταίοι µονοπωλούν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, τότε µαταιώνεται το ταίριασµα πολιτικής και πρακτικής, οπότε η
πολιτική συνήθως επιφέρει αποτελέσµατα αντίθετα από τις προθέσεις της (π.χ. αν
σχεδιαστεί µια πολιτική και δεν ληφθεί υπόψη η συνθετότητα του έργου του
εκπαιδευτικού στο σχολείο).
Πώς λοιπόν τα σχολεία µπορούν να εκπαιδεύσουν τους νέους, ώστε να γίνουν
αυτόνοµοι και ελεύθεροι πολίτες στις δηµοκρατικές κοινωνίες; H ιδέα της σχολικής
κουλτούρας κατέχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.

Εκπαιδευτικός και καινοτοµία

H ∆ηµητρακοπούλου γράφει χαρακτηριστικά: «Το σχολείο καλείται ν’
ανταποκριθεί, καλλιεργώντας νέες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που
απαιτούνται»
Όπως γράφουν οι Πολάκης ,Τζωρτζακάκης: «όλα εξαρτώνται στο σχολείο από τη
διοίκηση και το ακαδηµαϊκό προσωπικό. Το δυναµικό αυτό καθορίζει τις
εκπαιδευτικές προτεραιότητες, σχεδιάζει τη µορφή δραστηριοποίησης του µαθητή,
προδιαγράφει τον επιθυµητό ρόλο των εκπαιδευτικών µε τις αναγκαίες δεξιότητες και
στάσεις καθώς και τις πολιτικές επιµόρφωσης µε τις οποίες η «καινοτοµία» θα γίνει
κτήµα τους».
76

Αυτό που λείπει είναι η οπτική όσων καλούνται να υλοποιήσουν ένα νέο
µεγαλεπήβολο σχέδιο. Λείπουν οι προθέσεις, οι επιδιώξεις των ίδιων των
εκπαιδευτικών. Για ποιο λόγο χρησιµοποιούν ή δε χρησιµοποιούν κανόνες της
διαπολιτισµικής αγωγής; Ποιες πτυχές της διαπολιτισµικής αγωγής χρησιµοποιούν
για να θεραπεύσουν τα προβλήµατα που αυτοί εκτιµούν ό, τι έχει το σηµερινό
σχολείο; Πώς αντιδρούν απέναντι στις πιέσεις της διοίκησης, αλλά και του
κοινωνικού περίγυρου για να εκσυγχρονιστούν; Πώς τροποποιούν τις πρακτικές
τους; Πώς προσλαµβάνουν την προτεινόµενη καινοτοµία;
Πολύ χαρακτηριστικά ο Cuban ,όπως βλέπουµε στο άρθρο των Πολάκη
,Τζωρζακάκη, µιλώντας για τις τεχνολογίες της Πληροφορίας και της επικοινωνίας
ως µια καινοτοµία και περιγράφοντας αυτές τις «από τα πάνω» προσπάθειες για την
αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος, αναφέρει ότι ανά δεκαετία οι τεχνοκράτες
επενδύουν σε µια νέα τεχνολογία τις ελπίδες για τη ριζική αλλαγή της σχολικής
µάθησης. Η αποτυχία των σχετικών µεταρρυθµίσεων χρεώνεται αποκλειστικά στους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λόγω τεµπελιάς ή αδιαφορίας δεν στρατεύονται στην
καινοτοµία και προχωρούν αναθέτοντας τις ελπίδες αλλαγής σε µια επόµενη
τεχνολογία. Όµως η αδιαφορία για το πώς σκέφτονται, ποιες είναι οι επιδιώξεις των
εκπαιδευτικών καταδικάζει κάθε άλµα στο µέλλον σε µετέωρο βήµα. Παρακάτω θα
παρουσιαστούν οι δύο προσεγγίσεις που µελετούν τα εµπόδια που συναντούν οι
καινοτοµίες στην εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

α. Τεχνοκρατική προσέγγιση
Η πρώτη προσέγγιση υιοθετεί τη σκοπιά της διοίκησης. Αποδέχεται τη
σκοποθεσία της καινοτοµίας και εστιάζει στο πώς οι επιθυµητές συµπεριφορές θα
διαχυθούν στο σώµα των εκπαιδευτικών. Στις προσεγγίσεις αυτές ο εκπαιδευτικός
είναι το αντικείµενο που µε κατάλληλη παρέµβαση από τη διοίκηση και τους
επιµορφωτικούς µηχανισµούς θα αναπτύξει τις επιθυµητές δράσεις ή συµπεριφορές.
Πιο αναλυτικά ο Casey (1996) θεωρεί ότι η εισαγωγή µιας «καινοτοµίας» στα
σχολεία δεν γίνεται τυχαία. Χρειάζεται δασκάλους ικανούς και µε ενδιαφέροντα.
Όµως τέτοιοι δάσκαλοι συχνά απογοητεύονται από τις αποτυχίες των προσπαθειών
τους ν’ αλλάξουν αυτό που συµβαίνει στην τάξη. Η αιτία κατά τον Casey (1996) είναι
ότι τους λείπουν τόσο οι ηγετικές ικανότητες, αναγκαίες για την ουσιώδη αλλαγή ,
όσο και η κατανόηση του πώς µια καινοτοµία επηρεάζει και απλώνεται σ’ έναν
οργανισµό. Οι διοικητικές αρχές του σχολείου παίζουν κρίσιµο ρόλο στο να φέρουν
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την καινοτοµία µέσα στην τάξη. Προτείνει ένα µοντέλο διάχυσης της καινοτοµίας
στα σχολεία, στο οποίο η ισχυρή ηγεσία παίζει ενεργό και καθοριστικό ρόλο.
Το τεχνοκρατικό µοντέλο όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω προϋποθέτει συγκεκριµένες
αντιλήψεις για τη διδασκαλία (εφαρµογή κανόνων και τεχνικών) και για τη γνώση
(τεµαχισµένη σε µικρές γνωστικές ενότητες που οδηγεί σε παρατηρήσιµες αλλαγές
στη συµπεριφορά και για την έρευνα-αναζήτηση κανόνων γενικής ισχύος).Ο
δάσκαλος στα πλαίσια του µοντέλου αυτού, θεωρείται το παθητικό στοιχείο πάνω στο
οποίο επενεργεί ο µηχανισµός επιµόρφωσης και του ενσταλάζει ή καλλιεργεί τις
επιθυµητές δεξιότητες -τάσεις. Παρ’ όλη τη σχετική αποτυχία του µοντέλου αυτού ν’
αναπτύξει τις επιθυµητές συµπεριφορές στους εκπαιδευτικούς, παραµένει η πιο
προσφιλής µέθοδος στη διοίκηση του εκπαιδευτικού µηχανισµού. Γιατί έχει
συγκεκριµένους στόχους και επιδιώκει αποτελέσµατα που µπορούν να µετρηθούν.

β. Φαινοµενολογική προσέγγιση
Ένα διαφορετικό δρόµο ακολουθεί µια οµάδα προσεγγίσεων που σχηµατικά
µπορούµε να τις ονοµάσουµε φαινοµενολογικές, µια και στοχεύουν να διερευνήσουν
τον εκπαιδευτικό ως φορέα γνώσεων, αντιλήψεων και νοηµάτων.
Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν ως αφετηρία µια διαφορετική αντίληψη για τον
εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία. Η τελευταία δε θεωρείται εφαρµογή οδηγιών,
κανόνων και αλγορίθµων. Αντίθετα αποτελεί µια δραστηριότητα στην οποία ο
εκπαιδευτικός κάνει επιλογές, παίρνει αποφάσεις µε βάση αξίες, αξιολογεί τη
µαθητική επίδοση µε κριτήρια συχνά διαφορετικά από αυτά που του επιβάλλονται
µέσω της νοµοθεσίας. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί συχνά επιλέγουν από το
δοσµένο αναλυτικό πρόγραµµα ποια κεφάλαια θα χρησιµοποιήσουν ώστε να
ανταποκρίνεται στις ικανότητες των µαθητών, δίνουν διαφορετική έµφαση στην ύλη,
αλλά και στα διάφορα διδακτικά αντικείµενα. Έχουν µια µεγάλη ποικιλία τρόπων για
να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών. Γενικά προσπαθούν να επιτύχουν µια
ισορροπία ανάµεσα στις απαιτήσεις της διοίκησης, στα ενδιαφέροντα των µαθητών
και τις πιέσεις σχολικών συµβούλων και γονιών. ∆ιαφοροποιούν τους ορισµούς
επιτυχίας και αποτυχίας των µαθητών ανάλογα µε το κοινωνικό περιβάλλον στο
οποίο εργάζονται (αστικό-αγροτικό, υψηλό ή χαµηλό µορφωτικό κεφάλαιο).
Αναδεικνύεται λοιπόν µια διαφορετική διάσταση της διδασκαλίας όχι

ζήτηµα

τεχνικής, αλλά επιλογής µε βάση αξίες, αντιλήψεις. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν
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στρατηγικές για να επιτύχουν στόχους τους οποίους θεωρούν σηµαντικούς και τους
οποίους τους προσαρµόζουν ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
Μαθαίνουν να κινούνται ανάµεσα σε επιθυµητές επιδιώξεις και σ’ αυτό που
συµβαίνει στην πραγµατικότητα. (Πολάκης- Τζωρτζακάκης 2006)

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι στη φαινοµενολογική διάσταση, η πράξη του
εκπαιδευτικού δεν προσεγγίζεται πλέον σαν αποτέλεσµα έξωθεν οδηγιών αλλά
µελετάται σε σχέση µε τις προθέσεις (επιδιώξεις) του εκπαιδευτικού και των
ερµηνειών της πραγµατικότητας που αυτός κατασκευάζει. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν
θεωρείται ένα ενεργό υποκείµενο στην τάξη ο οποίος επιλύει συγκρούσεις, επιλέγει
δραστηριότητες µε βάση αξίες και διαµορφώνει ένα σώµα γνώσεων από την εµπειρία
του µέσα σε διαφορετικές καταστάσεις, που είναι διαφορετικό από την ακαδηµαϊκή
γνώση, που του δόθηκε στο Πανεπιστήµιο. Το τι θα συµβεί στην τάξη δεν είναι
δοσµένο από τις οδηγίες (Α.Π- ωρολόγιο-εγκύκλιοι διοίκησης), αλλά από το πώς θα
αλληλεπιδράσει ο εκπαιδευτικός µε αυτούς τους αντικειµενικούς όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Ο εκπαιδευτικός ως «αντικείµενο» έρευνας

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε τις απόψεις που
προσπάθησαν να δουν τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί τον εκπαιδευτικό από τα
άλλα επαγγέλµατα.
Μια πρώτη προσπάθεια να οικοδοµηθεί µια διαφορετική προσέγγιση του
εκπαιδευτικού ως ενεργού υποκειµένου ήταν από τους Schon (1983) και Shulman
(1987). Ερεύνησαν τον εκπαιδευτικό ως φορέα ενός συγκεκριµένου και διακριτού
σώµατος γνώσεων που του επιτρέπει να δρα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές
καταστάσεις. Ο Shulman (1987) ταξινόµησε τις γνώσεις που κατέχει ο εκπαιδευτικός
σε 7 κατηγορίες:
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1. Γνώσεις περιεχοµένου,
2. Γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, µε ειδική αναφορά στις γενικές αρχές και
στρατηγικές διαχείρισης της τάξης,
3. Γνώσεις αναλυτικού προγράµµατος, οι οποίες αναφέρονται στα υλικά και στα
προγράµµατα, τα οποία χρησιµοποιεί ο δάσκαλος ως εργαλεία της δουλειάς
του,
4. Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχοµένου, που αναφέρονται στο αµάλγαµα
περιεχοµένου και παιδαγωγικής, το οποίο διαµορφώνει την επαγγελµατική
κατανόηση του εκπαιδευτικού,
5. Γνώσεις των µαθητών και των χαρακτηριστικών τους,
6. Γνώσεις των εκπαιδευτικών πλαισίων, που αφορούν τη σχολική τάξη, αλλά
και την κουλτούρα που διέπει την ευρύτερη σχολική περιοχή και
7. Γνώσεις των σκοπών, επιδιώξεων και αξιών του εκπαιδευτικού.

Ο Schon (1983) αντιπαρατιθέµενος στην τεχνολογική ορθολογικότητα
(technical rationality) των τεχνοκρατικών προσεγγίσεων, σκιαγράφησε µια εικόνα
του εκπαιδευτικού ο οποίος ερµηνεύει συγκεκριµένες καταστάσεις, παράγει γνώσεις
όχι γενικές και αφηρηµένες, αλλά ειδικές και συγκεκριµένες στα πλαίσια που δρα και
τις µετασχηµατίζει στοχαζόµενος πάνω σε αυτές τις πρακτικές.
Αργότερα ο Fenstermaher (1994) µελετώντας τις γνώσεις των εκπαιδευτικών
τις διακρίνει σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτές που ονοµάζονται τυπικές και προέρχονται
από τους ερευνητές και στις πρακτικές, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αποκτούν µέσα
από την εµπειρία τους και τη στοχαστική επεξεργασία αυτής της εµπειρίας.
Αυτό ακριβώς το δεύτερο είδος γνώσης µελέτησε η Elbaz

λέει

χαρακτηριστικά:
«Οι πρακτικές γνώσεις των δασκάλων περιέχουν άµεσες εµπειρίες (εµπειρίες
από πρώτο χέρι) για τα µαθησιακά στυλ των µαθητών, τα ενδιαφέροντά τους,
τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους και ένα ρεπερτόριο
διδακτικών τεχνικών, καθώς και δεξιότητες διαχείρισης της τάξης. Ο δάσκαλος
γνωρίζει την κοινωνική δοµή του σχολείου και τι αυτή απαιτεί από το δάσκαλο
και τους µαθητές για προσαρµογή και επιτυχία. Επίσης ο δάσκαλος γνωρίζει
την κοινότητα, µέρος της οποίας είναι το σχολείο και έχει αίσθηση του τι αυτή
αποδέχεται και τι όχι. Αυτές οι εµπειρικές γνώσεις εµπλουτίζονται από
θεωρητικές γνώσεις για τα γνωστικά αντικείµενα, για την ανάπτυξη του παιδιού
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και τις θεωρίες µάθησης. Όλα αυτά τα είδη γνώσεων αλληλεπιδρούν µεταξύ
τους και µε τις αξίες και αντιλήψεις του δασκάλου» (Elbaz, 1983, σ. 8).
Συνοψίζοντας τη δουλειά της Elbaz, προσδιορίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών:

1. Οι πρακτικές γνώσεις είναι προσωπικές, δηλαδή κάθε δάσκαλος παράγει τις
δικές του, µοναδικές πρακτικές γνώσεις,
2. Είναι πλαισιωµένες, δηλαδή οι πρακτικές γνώσεις παράγονται και
προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες καταστάσεις της τάξης,
3. Οι πρακτικές γνώσεις βασίζονται στην εµπειρία, που σηµαίνει ότι
παράγονται και αναπτύσσονται δια µέσου αυτής της εµπειρίας,
4. Οι πρακτικές γνώσεις είναι κυρίως υποδηλούµενες (tacit), δηλαδή δεν
διατυπώνονται συχνά λεκτικά και
5. Οι πρακτικές γνώσεις σχετίζονται άµεσα µε το περιεχόµενο του µαθήµατος
Αυτές οι βιωµατικά αποκτηµένες και λειτουργικά οργανωµένες γνώσεις είναι
που διαφοροποιούν τον έµπειρο δάσκαλο από τον άπειρο. Οι γνώσεις αυτές του
εκπαιδευτικού οι οποίες παράγονται από την εµπειρία, δρουν µε τέτοιο τρόπο ώστε
να ενοποιούν την σκέψη και την πράξη, αλλά και τη διδασκαλία µε την υπόλοιπη του
ζωή.
Η κύρια κριτική που δέχθηκαν οι προσεγγίσεις αυτές είναι ότι εξακολουθούν να
χρησιµοποιούν τη γλώσσα ως µέσο για να φτάσουµε στη γνώση του εσωτερικού
κόσµου του εκπαιδευτικού. Μια σειρά προσεγγίσεων που αντλούν έννοιες και
µεθοδολογικά εργαλεία από τη γλωσσολογία, τις φεµινιστικές σπουδές και τους
µεταµοντέρνους φιλοσόφους, απολυτοποιούν το ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή
των γνώσεων και αντιλήψεων του εκπαιδευτικού. Πολάκης-Τζωρτζακάκης (2006)

Κατανοούµε λοιπόν ότι ο εκπαιδευτικός, διαµέσου του λόγου του,
κατασκευάζει δικές του ιδιαίτερες εκδοχές του κόσµου που ζει και εργάζεται,
κατανοεί τον εαυτό του µε διάφορους τρόπους και διαµέσου αυτών χαράζει
διαφορετικές δυνατότητες δράσης.
Χαρακτηριστικό δείγµα τέτοιας δουλειάς είναι αυτό της Britzman (1986, 1991).
Σύµφωνα µε την

Britzman, µέσω της µελέτης του λόγου των εκπαιδευτικών

µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στους πρακτικούς κόσµους των εκπαιδευτικών.
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Μέσα από τις αφηγήσεις των εκπαιδευτικών µπορούµε να προσεγγίσουµε τη
‘‘φωνή’’ των εκπαιδευτικών. Λέγοντας «φωνή εννοούµε την προσπάθεια του
υποκειµένου να δηµιουργήσει νοήµατα, να διεκδικήσει θέσεις οµιλίας (προσωπική
άποψη) και να διαπραγµατευτεί µε τους άλλους» (Britzman, 1991, σ. 12). Βασικό
στοιχείο της φωνής αποτελούν οι πολιτισµικοί µύθοι. Οι µύθοι προσφέρουν «µια
δέσµη ιδεατών εικόνων, ορισµών και αιτιολογήσεων, τα οποία παίρνονται ως µέτρο
σύγκρισης για τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις πρακτικές… ενθαρρύνουν
προσδοκίες και επιθυµίες που φέρνει κάποιος µαζί του, αλλά και κατασκευάζει στη
διαδικασία, για να γίνει εκπαιδευτικός» (Britzman 1991, σ. 8). Βλέπουµε δηλαδή ότι
διαµέσου δοµικών στοιχείων του λόγου ο εκπαιδευτικός διαµορφώνει συγκεκριµένες
ερµηνείες και εκδοχές του κόσµου.
Μύθος επίσης είναι ότι η εµπειρία είναι το καθοριστικότερο στη διαµόρφωση
του εκπαιδευτικού. ∆ίνεται τέτοια αξία στην εµπειρία, η οποία λειτουργεί ως ένα
είδος χάρτη για την πορεία της διδασκαλίας. Παρουσιάζεται δηλαδή µια εικόνα της
διδασκαλίας ως οργανωµένης και τελειωµένης διαδικασίας και το µόνο που µένει
είναι να µάθουµε να ακολουθούµε προκαθορισµένα µονοπάτια. Το κύριο πρόβληµα
αυτής της αντίληψης δεν είναι η αναζήτηση πρακτικών συνταγών διδασκαλίας, αλλά
ότι οι τεχνικές ανάγονται σε σκοπό της διδασκαλίας. Έτσι οι πολυπλοκότητες και οι
συγκρούσεις µέσα στις τάξεις εξαφανίζονται ή ανάγονται σε µια σειρά τεχνικών
λύσεων. Συνεπώς οι πολιτισµικοί

µύθοι για την εκπαίδευση όπως:

τα πάντα

εξαρτώνται από το δάσκαλο, ο δάσκαλος σαν ειδικός και ο δάσκαλος σαν
δηµιούργηµα της εµπειρίας και κατ’ επέκταση οι φωνές που διαµορφώνονται γύρω
από αυτούς ανοίγουν συγκεκριµένες δυνατότητες δράσης και αποκλείουν κάποιες
άλλες. (Πολάκης-Τζωρτζακάκης 2006)
Κάτι ανάλογο µε τη διαπολιτισµική αγωγή συνέβη και µε τη εκπαιδευτική
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο Beattie, µιλώντας για του Η/Υ ως
καινοτοµία θα µπορούσε να κάνει λόγο για οποιαδήποτε καινοτοµία που έρχεται από
«τα πάνω».
«Γίνεται φανερό ότι οι εξωτερικά επιβαλλόµενες αλλαγές µπορούν να
επιφέρουν, στην καλύτερη περίπτωση, επιφανειακές τροποποιήσεις και αυτό
γιατί αποτυχαίνουν να συνδεθούν µε τον κόσµο έτσι όπως τον κατανοούν και
τον βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και είναι περιορισµένη η ικανότητά τους να
επηρεάσουν και να καθοδηγήσουν τους τρόπους µε τους οποίους οι
µελλοντικές ιστορίες για τη µάθηση και τη διδασκαλία σχεδιάζονται και
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βιώνονται. ∆ια µέσου των αφηγήσεων που ακούµε, λέµε και ζούµε φέρουµε τις
επιθυµίες και τις ιστορίες µας µαζί και διαµέσου αυτών επεξεργαζόµαστε τις
ζωές µας και σχεδιάζουµε νέες δυνατότητες, διευθετώντας αντιθέσεις,
διλήµµατα, επιτυχίες, και γενικά φτιάχνοντας νέες ιστορίες της ζωής. ∆ιαµέσου
της διατύπωσης και επαναδιατύπωσης ιστοριών περιγράφουµε την σωµατική,
χρονική, πολιτισµική, αξιακή διαµόρφωση της κατανόησης του κόσµου µας.
Μέσω αυτών κατανοούµε τους εαυτούς µας και το περιβάλλον µας που αλλάζει
και µετασχηµατίζουµε τόσο τον εαυτό µας όσο και το περιβάλλον» (Beattie,
1995, σ. 66).

Νοοτροπίες των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί όπως γίνεται φανερό µπορούν να πετύχουν την εξέλιξη
µόνοι τους, διαβάζοντας για τις καινούριες ιδέες ή απλώς αναλογιζόµενοι κι
ανασυνθέτοντας αυτό που κάνουν στην τάξη. Όπως παρατηρεί όµως ο Hargreaves οι
εκπαιδευτικοί δεν εξελίσσονται αποκλειστικά από µόνοι τους. Μαθαίνουν επίσης
πολλά από τη επαφή τους µε πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν γνώσεις και
εµπειρία σε θέµατα διδασκαλίας και µάθησης. Μαθαίνουν από τους «ειδικούς»
παρακολουθώντας µαθήµατα, κάνοντας µεταπτυχιακές σπουδές ή συµµετέχοντας σε
προγράµµατα επιµόρφωσης για νέες τεχνικές και προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί
µαθαίνουν επίσης πολλά από τους µαθητές τους, παίρνοντας διορθωτικές
πληροφορίες για τη διδασκαλία τους, αποτιµώντας την αποδοτικότητα νέων µεθόδων
και υλικών και ούτω καθεξής. Οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν από πολλές οµάδες, τόσο
µέσα όσο και έξω από το σχολείο. Τα περισσότερα όµως µάλλον τα µαθαίνουν όπως
παρατηρεί ο Hargreaves από άλλους εκπαιδευτικούς, «ιδίως από συναδέλφους τους
στο χώρο εργασίας, στο ίδιο το σχολείο τους. Μπορούν να µάθουν στο πλαίσιο
προκαθορισµένων διαδικασιών ανάδρασης και ανασκόπησης της διδακτικής
πρακτικής, όπως αυτές που συνιστούν τα συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης, της
«κλινικής» εποπτείας και αλληλοδιδασκαλίας µεταξύ εκπαιδευτικών». Και συνεχίζει
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υποστηρίζοντας ότι «η ενέργεια στο σχολείο χρησιµοποιείται λιγότερο για το σκοπό
της παροχής στους εκπαιδευτικούς λόγου στα ζητήµατα της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών και της διαχείρισης της ίδιας της επαγγελµατικής τους εξέλιξης και
περισσότερο µε σκοπό να καταστείλει τις διαφωνίες και να διασφαλίσει τη
συµµόρφωση και τη δέσµευση απέναντι σε αλλαγές που επιβάλλουν άλλοι».
Θα λέγαµε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναπτύσσουν τη στρατηγική και τη
µέθοδο της διδασκαλίας τους εντελώς µόνοι. Οι νέοι εκπαιδευτικοί δε χρειάζεται να
ανακαλύψουν και πάλι το παιδαγωγικό τροχό όταν αρχίζουν την επαγγελµατική τους
ζωή. Οι στρατηγικές διδασκαλίας δεν είναι αποκλειστικά προσωπικό ζήτηµα. Τα
περισσότερα από τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει ένας εκπαιδευτικός, τα προβλήµατα
που συναντά τα έχουν αντιµετωπίσει στο παρελθόν πολλοί συνάδελφοι του σε
παρόµοια θέση. Με τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν τρόπους δράσης,
παράλληλα µε ολόκληρα πλέγµατα αλληλένδετων παιδαγωγικών πεποιθήσεων και
αξιών, ως ανταπόκριση στα χαρακτηριστικά και επαναλαµβανόµενα προβλήµατα και
στις συγκυρίες που αντιµετωπίζουν στη δουλειά τους . ∆ηλαδή οι στρατηγικές
διδασκαλίας δεν προκύπτουν ως αποτέλεσµα µόνο των απαιτήσεων και των πιέσεων
του άµεσου περιβάλλοντος αλλά και των νοοτροπιών διδασκαλίας, των πεποιθήσεων,
αξιών, συνηθειών και τρόπων δράσης που αναπτύσσονται στις κοινότητες των
εκπαιδευτικών που χρειάστηκε να αντιµετωπίσουν παρόµοιες απαιτήσεις και πιέσεις
κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων.
Εποµένως αν θέλουµε να καταλάβουµε τι κάνει κάποιος εκπαιδευτικός και γιατί,
πρέπει να καταλάβουµε επίσης την κοινότητα των εκπαιδευτικών, την εργασιακή
νοοτροπία της οποίας ο δεδοµένος εκπαιδευτικός είναι µέτοχος.
Ο Hargreaves λέει χαρακτηριστικά για τις νοοτροπίες των εκπαιδευτικών ότι
«βοηθούν να αποκτήσουν νόηµα, υποστήριξη και ταυτότητα οι εκπαιδευτικοί και το
έργο τους. Από φυσική άποψη, οι εκπαιδευτικοί είναι τις περισσότερες φορές µόνοι
στην τάξη, χωρίς την παρουσία ενηλίκων. Ψυχολογικά δεν είναι ποτέ µόνοι. Οι
τεχνικές και οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν στην αίθουσα επηρεάζονται ισχυρά
από τις απόψεις και τους προσανατολισµούς των συναδέλφων µε τους οποίους
συνεργάζονται τώρα ή συνεργάστηκαν στο παρελθόν. Από αυτή την άποψη, οι
νοοτροπίες των εκπαιδευτικών και οι σχέσεις τους µε τους συναδέλφους τους είναι
από τις πιο σηµαντικές πλευρές της ζωής και της εργασίας τους. Παρέχουν ένα
ζωτικό πλαίσιο για την εξέλιξή τους. Αυτό που διαδραµατίζεται µέσα στην αίθουσα
δεν µπορεί να διαχωριστεί από τις σχέσεις που σφυρηλατούνται έξω από αυτήν.
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Το περιεχόµενο των νοοτροπιών των εκπαιδευτικών αποτελείται από τις
ουσιώδεις στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις, συνήθειες, υποθέσεις και µεθόδους δράσης
που είναι κοινές σε µία συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα. Το περιεχόµενο των νοοτροπιών των εκπαιδευτικών µπορεί
να γίνει αντιληπτό σε αυτά που σκέφτονται, λένε και κάνουν οι εκπαιδευτικοί.
Ο Hargreaves παρατηρεί πάνω σ’ αυτό το θέµα ότι «η µορφή των νοοτροπιών
των εκπαιδευτικών συνίσταται µάλλον στα χαρακτηριστικά σχήµατα σχέσεων και
στις µορφές σύνδεσης µεταξύ των κατόχων αυτών των νοοτροπιών. Η µορφή της
νοοτροπίας των εκπαιδευτικών µπορεί να εντοπιστεί στην ειδική διάρθρωση των
σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών και των συναδέλφων τους. Οι σχέσεις αυτές των
εκπαιδευτικών µε τους συναδέλφους τους, δηλαδή η µορφή της νοοτροπίας τους,
µπορεί να αλλάξει µε το χρόνο».
Κατανοώντας σε βάθος τις εκπαιδευτικές νοοτροπίες ,κατανοούµε πολλούς
από τους περιορισµούς και τις δυνατότητες της εξέλιξης των εκπαιδευτικών και της
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.
Στις µορφές νοοτροπίας των εκπαιδευτικών κατά τον Hargreaves έχουµε τον
ατοµισµό, όπου οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη στρατηγική διδασκαλίας τους µόνοι
τους και δύσκολα συνεργάζονται µε τους συναδέλφους τους , και φυσικά δε συζητούν
τα προβλήµατα που τυχόν θα συναντήσουν. Και συνεχίζει λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «οι εκπαιδευτικοί , εγκλωβισµένοι σαν πουλιά στη νοοτροπία του ατοµισµού,
µένουν προσκολληµένοι σ’ αυτά που ξέρουν. ∆εν είναι πρόθυµοι να πετάξουν
ελεύθεροι, ακόµη κι όταν τους δίνεται η ευκαιρία». «Όταν όµως ο ατοµισµός δεν
είναι» όπως λέει ο Lortie (1975) «ζήτηµα επιλογής και προτίµησης αλλά συνήθειας,
έλλειψης εναλλακτικής δυνατότητας ή απλώς άκριτης αποδοχής ενός τρόπου
εργασίας σε µια κοινότητα εκπαιδευτικών, τότε οι συνέπειες για την εξέλιξη των
εκπαιδευτικών και τον εκπαιδευτικό µετασχηµατισµό δεν είναι τόσο επωφελείς. Γιατί
αν ο ατοµισµός φέρει το στοιχείο της επικέντρωσης σε αυτό που είναι άµεσα
εφαρµόσιµο στην τάξη, τότε η σοβαρή εξέταση εναλλακτικών πρακτικών και σκοπών
είναι απίθανη».
Παράλληλα σαν δεύτερη µορφή νοοτροπίας ο Hargreaves αναγνωρίζει εκείνη
του διαµερισµού όπου οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε διαχωρισµένες και µερικές
φορές ανταγωνιστικές οµάδες, οι οποίες παρέχουν ταυτότητα και προσφέρουν βάσεις
για το κυνήγι εξουσίας, γοήτρου και πόρων. Αυτό το κυνήγι εξουσίας όµως οδηγεί σε
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τέτοιο ανταγωνισµό ώστε η επιδίωξη κοινών στόχων στο σύνολο της σχολικής
κοινότητας να καθίσταται υπερβολικά δύσκολο.
Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις εµποδίζουν την ανταπόκριση των
εκπαιδευτικών σε καινοτοµίες που εισάγονται απέξω, κάνοντας πολλούς
εκπαιδευτικούς προστατευτικούς ως προς το βασίλειο της τάξης τους, το οποίο συχνά
φαίνεται να απειλείται από νέα προγράµµατα, νέες µεθόδους διδασκαλίας ή νέες
πρωτοβουλίες που αφορούν το σύνολο των µαθηµάτων. (Hargreaves- Fullan 1993)
Παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, παρατηρεί επίσης ο Hargreaves,
εργάζονται σε σχολεία όπου οι δύο αυτές µορφές νοοτροπίας συνυπάρχουν και αν
µπορεί να σχεδιάζουν από κοινού και να συµβουλεύονται ο ένας τον άλλο σπάνια
συνεργάζονται σε θέµατα που απειλούν την αυτονοµία τους στην αίθουσα και που
εκθέτουν την πρακτική τους σε ενοχλητική εξέταση.
Μία άλλη µορφή νοοτροπίας των εκπαιδευτικών είναι η νοοτροπία
συνεργασίας. Και όπως υποστηρίζει η Nias και οι συνεργάτες της , «όταν υπάρχει
κλίµα συνεργασίας, η αποτυχία και η αβεβαιότητα δεν αποκρύπτονται, ούτε
περιφρουρούνται, αλλά κοινοποιούνται και συζητούνται µε προοπτική να βρεθεί
βοήθεια και υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί εδώ δε σπαταλούν χρόνο και ενέργεια
προσπαθώντας να καλύψουν τα νώτα τους. Οι νοοτροπίες συνεργασίας προϋποθέτουν
µια ευρεία συµφωνία πάνω στις παιδαγωγικές αξίες, αλλά ταυτόχρονα δέχονται και
σε κάποιο βαθµό , την ενθαρρύνουν έµπρακτα µέσα σ’ αυτά τα όρια». (Nias 1989)
Συνεχίζοντας το διαχωρισµό του Hargreaves για τις εκπαιδευτικές νοοτροπίες
έχουµε την νοοτροπία της τεχνητής συναδελφικότητας. Η τεχνητή συναδελφικότητα
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο τυπικών, συγκεκριµένων διοικητικών διαδικασιών
που έχουν σκοπό να εντείνουν την προσοχή που δίνεται στον από κοινού σχεδιασµό
και την παροχή συµβουλών µεταξύ των εκπαιδευτικών. Μπορούµε να τη δούµε σε
πρωτοβουλίες όπως είναι η αλληλοδιδασκαλία µεταξύ συναδέλφων, στις επίσηµα
προγραµµατισµένες συνεδριάσεις και ακόµη στις σαφείς περιγραφές εργασίας και
στα προγράµµατα επιµόρφωσης γι’ αυτούς που αναλαµβάνουν ρόλο συµβούλου των
συναδέλφων τους.
Μπορούµε λοιπόν να καταλάβουµε ότι οι µορφές της νοοτροπίας των
εκπαιδευτικών είναι σηµαντικές γιατί µέσω αυτών το περιεχόµενο της νοοτροπίας-οι
νόρµες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών- αναπαράγονται
ή επαναπροσδιορίζονται. Μέσω της κατά ιδιαίτερους τρόπους συνεργασίας τους µε
τους συναδέλφους τους ή µέσω της εργασιακής τους αποµόνωσης, οι εκπαιδευτικοί
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είτε εµµένουν σ’ αυτό που κάνουν είτε αναζητούν και αναπτύσσουν τρόπους αλλαγής
της πρακτικής τους. Μπορούµε να κατανοήσουµε επίσης τη δυναµική του
εκπαιδευτικού µετασχηµατισµού ή την απουσία της, να καταλάβουµε γιατί οι
εκπαιδευτικοί επιµένουν ή όχι να χρησιµοποιούν «παραδοσιακές»µεθόδους
διδασκαλίας, γιατί υποστηρίζουν τις καινοτοµίες ή αντιστέκονται σ’ αυτές και ούτω
καθεξής.
Ο ανακαθορισµός των σχέσεων των εκπαιδευτικών µε τους συναδέλφους τους
βελτιώνει τις προοπτικές τόσο των καινοτοµιών που έχουν ως κέντρο το σχολείο, όσο
και αυτών που εφαρµογή τους επιβάλλεται απέξω.

Εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να παρέχουµε στους
εκπαιδευτικούς «ευκαιρίες διδασκαλίας» είναι να τους εφοδιάσουµε µε γνώσεις και
δεξιότητες που θα αυξήσουν την ικανότητα τους να προσφέρουν βελτιωµένες
ευκαιρίες µάθησης προς όλους τους µαθητές τους. Βαθύτερη γνώση των µαθηµάτων
που διδάσκουν και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά τη διδασκαλία, απόκτηση
περισσότερων γνώσεων γύρω από τη διαχείριση της τάξης, έτσι ώστε να αφιερώνεται
περισσότερος χρόνος στη διδασκαλία, απόκτηση των γνώσεων που χρειάζονται για
να διδάσκουν σε τάξεις στις οποίες το επίπεδο των µαθηµάτων ποικίλλει, ενηµέρωση
πάνω σε νέες τεχνικές διδασκαλίας, όπως είναι η «µάθηση µέσω της συνεργασίας», ή
πάνω σε τρόπους προσέγγισης της µάθησης που βασίζονται στη χρήση πολλαπλών
µέσων έκφρασης, ανάπτυξη των γνώσεων και της ικανότητας να ανταποκρίνονται
στους ποικίλους τρόπους µάθησης των µαθητών-είναι βέβαιο ότι, αν δοθεί προσοχή
στα σηµεία αυτά , οι εκπαιδευτικοί θα βοηθηθούν στο έργο του πολλαπλασιασµού
των ευκαιριών µάθησης των µαθητών. Ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που διαθέτει
περισσότερες δεξιότητες και ευελιξία στις τεχνικές διδασκαλίας και γνωρίζει
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καλύτερα τη διδακτέα ύλη είναι ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που έχει µεγαλύτερες
δυνατότητες να βελτιώσει τις επιδόσεις των µαθητών. (Hargreaves-Fullan 1993)
Όπως παρατηρεί ο Fullan (1987), τα πλεονεκτήµατα των µορφών εξέλιξης του
προσωπικού που βασίζονται στις δεξιότητες και στις γνώσεις είναι πολύ γνωστά.
Είναι πρακτικές, µε την έννοια ότι επικεντρώνονται σε µεθόδους που οι εκπαιδευτικοί
είναι σε θέση να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν στις ίδιες τους τις τάξεις.
Όταν οι µέθοδοι αυτοί παρουσιάζονται όχι ως απλά σεµινάρια, αλλά ως
δραστηριότητες που υποστηρίζονται και συνεχίζονται και µέσα στην αίθουσα, η
αποτίµηση των σχετικών προγραµµάτων δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί που λαµβάνουν
µέρος τηρούν θετική στάση και συγχρόνως δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν σε
µεγαλύτερο βαθµό τις δεξιότητες που απέκτησαν.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι τρόποι προσέγγισης της εξέλιξης των
εκπαιδευτικών που βασίζονται στη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ευνοούνται
και από τη διοίκηση, γιατί έχουν σαφείς στόχους, οργανώνονται και υλοποιούνται
εύκολα και είναι σχετικά αυτάρκεις. (Hargreaves –Fullan 1993)
Παρά την εκτεταµένη χρήση αυτών των µορφών εξέλιξης των εκπαιδευτικών
και την εύνοια της διοίκησης, υπάρχουν και αντιδράσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι
αυτές οι µορφές δεν συνιστούν λύση στο ζήτηµα της βελτίωσης των σχολείων αλλά
αντίθετα αποτελούν µέρος του προβλήµατος. Οι τρόποι προσέγγισης που βασίζονται
στις γνώσεις και στις δεξιότητες επιβάλλονται συνήθως στους εκπαιδευτικούς εκ των
άνω, από «ειδικούς « («ειδήµονες») που δεν έχουν σχέση µε το σχολείο τους. Πολλές
φορές , οι µέθοδοι αυτού του είδους δεν επιτυγχάνουν την ενεργό συµµετοχή των
εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια, διατρέχουν τον κίνδυνο όχι απλώς να µην
εξασφαλίσουν την πλήρη υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και να προκαλέσουν
την αντίδρασή τους. (Hargreaves- Fullan 1993)
Η πορεία και η επιτυχία για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αυτή εκτυλίσσεται. Η φύση
αυτού του πλαισίου µπορεί να ενισχύσει ή να ανακόψει τις προσπάθειες εξέλιξης.
Εποµένως άµεσης προτεραιότητας για την κατανόηση και παρακολούθηση της
εξέλιξης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ο παράγοντας περιβάλλον. Αυτή η
περιβαλλοντική οπτική είναι ουσιώδης για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών, κατά δύο
τρόπους. Πρώτον, το πλαίσιο του περιβάλλοντος εργασίας των εκπαιδευτικών
δηµιουργεί συνθήκες µέσα στις οποίες οι πρωτοβουλίες για την εξέλιξη επιτυγχάνουν
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ή αποτυγχάνουν. ∆εύτερον , το ίδιο το πλαίσιο της εκπαίδευσης µπορεί να αποτελεί
στόχο της εξέλιξης των εκπαιδευτικών. (Hargreaves- Fullan 1993)
Στην πρώτη περίπτωση , πολλοί είναι οι παράγοντες που θα µπορούσαν να
βοηθήσουν ή να παρεµποδίσουν τις πρωτοβουλίες για την εξέλιξη των
εκπαιδευτικών. Για παράδειγµα, η έλλειψη χρόνου για το σχεδιασµό ή χρόνου για
δραστηριότητες έξω από την τάξη είναι δυνατό να εµποδίσει τους εκπαιδευτικούς να
προβούν σε από κοινού σχεδιασµό, να µάθουν ο ένας από τον άλλο ή να
συµβουλέψουν νεότερους συναδέλφους. Παράλληλα όπως υποστηρίζει ο .
Hargreaves οι ανεπαρκείς πόροι, µπορεί να περιορίσουν την πρόσβαση στα κάθε
είδους διδακτικά βοηθήµατα και , κατά συνέπεια να περιορίσουν τις ευκαιρίες για την
απελευθέρωση χρόνου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να εργαστούν µαζί, να
παρακολουθήσουν εργαστήρια ή να δουν συναδέλφους τους. Γενικότερα µπορεί να
δηµιουργήσουν ένα αποκαρδιωτικό περιβάλλον µεγάλων τάξεων και κακής ποιότητας
εγχειριδίων και διδακτικού υλικού, στο οποίο η επιβίωση καταλήγει να προηγείται
της βελτίωσης. Όσον αφορά τώρα τη χρηµατοδότηση της εξέλιξης τους προσωπικού
υπάρχει η συνήθης και λυπηρή τάση να επενδύεται το µεγαλύτερο µέρος των
δαπανών σε «ειδήµονες» επιµορφωτές , παρά σ’ αυτούς που επιµορφώνονται.
Πολύ σηµαντικό ρόλο για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών παίζει κατά τον
Little (1984), η ηγεσία. Οι στρατηγικές των διευθυντών σχολείων που αποδείχθηκε
ότι προάγουν και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες εξέλιξης περιλαµβάνουν: την
απελευθέρωση και τη µε κάθε µέσο εξασφάλιση χρόνου και πόρων για την
υποστήριξη της πρωτοβουλίας, την απόδειξη από πλευράς των διευθυντών, ότι
πιστεύουν στην πρωτοβουλία και για το λόγο αυτό, είναι παρόντες σε προγράµµατα
επιµόρφωσης προσωπικού και σε άλλες δραστηριότητες. Επίσης τη µη προσκόλληση
σε ταχύρρυθµα «θαύµατα» επιµόρφωσης, αλλά αντίθετα , την αφοσιωµένη
συµµετοχή των ίδιων και του προσωπικού τους σε τριετή, τουλάχιστον προγράµµατα
βελτίωσης, ώστε να ξεπεραστούν η αβεβαιότητα και οι απογοητεύσεις των πρώτων
δυσχερειών κατά την εφαρµογή κ.ο.κ
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η απουσία κατάλληλου πλαισίου εργασίας ,
επαρκών πόρων και θετικής ηγεσίας µπορεί να δηµιουργήσεις σοβαρές και
ενδεχοµένως ανυπέρβλητες δυσχέρειες σε ορισµένες πρωτοβουλίες για την εξέλιξη
των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική αλλαγή.
Αν δεν κατανοήσουµε τέλος την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και δεν
προβούµε σε βαθιές αλλαγές των γραφειοκρατικών και βασισµένων στον έλεγχο
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τρόπων διοίκησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστηµάτων, κάποιες
προσπάθειες εξέλιξης των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να αποδειχτούν
βραχυπρόθεσµες και τοπικά περιορισµένες ως προς τα αποτελέσµατά τους και
ανεπιτυχείς ως προς την τελική τους έκβαση.
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«Το να ζεις σε έντονο ενεστώτα χρόνο είναι σαν να είσαι προορισµένος να κόβεις
τα κύµατα του ποταµού. Είσαι αναγκασµένος να προσέχεις τον άγριο, άσπρο
αφρό και όχι το βάθος»
Dennis Potter: Ticket to Ride. London: Faber & Faber 1986, σ. 38.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ιστορία του 1ου ∆ηµοτικού ή «τούρκικου» σχολείου Ρεθύµνου

Το πρώτο κτίριο του σχολείου, που όµως δεν υπάρχει σήµερα,
κατασκευάστηκε το 1795 από τον Κλάψα Εδεχέµ Μπέη. Αυτό µαρτυρά η τούρκικη
µαρµάρινη επιγραφή στην δυτική είσοδο του σχολείου και την οποία µετέφρασε ο
τουρκορεθεµνιώτης Μεχµέτ Ουσταµπιλαλάκης και τα λέει τα εξής: « Αυτό το
σχολείο το έκαµε το Κλάψας Εδεχέµ Μπέης και το δώρισε στην παιδεία για να
διαβάζουν τα θηλυκά παιδιά. Οι επισκέπτες και αυτοί που θα διδάξουν ας εύχονται
για τη σωτηρία µου. 1210 µήνας Μουχαρέµ (1795 µ.χ)».
Το σχολείο λειτούργησε ως τούρκικο παρθεναγωγείο που διδάσκοντας εκτός
από την τούρκικη γλώσσα, κοπτική, ραπτική καθώς και οικοκυρικές τέχνες. Επίσης
διδάσκονταν και η ελληνική γλώσσα από Ελληνίδες δασκάλες. Τη διεύθυνση του
σχολείου είχε όµως µωαµεθανή δασκάλα. Επειδή η µωαµεθανική θρησκεία δεν
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επέτρεπε τη συναναστροφή αγοριών και κοριτσιών, τα αγόρια φοιτούσαν σε άλλο
κτίριο κοντά στο παρθεναγωγείο.
Το σηµερινό κτίριο του σχολείου κτίστηκε το 1890 από τον αρχιµηχανικό της
εποχής Γεώργιο ∆ασκαλάκη και πεπειραµένους χτίστες της Πηγής (χωριό του
Νοµού) και από το 1899 λειτούργησε ως 4/θέσιο µικτό σχολείο, για να γίνει πάλι
αργότερα µόνο θηλέων και το 1929 µόνιµα πια µικτό. Από το 1911 άρχισε να δέχεται
και ελληνόπουλα που υπερτερούσαν των µωαµεθανών µαθητών, ενώ από το 1923 µε
την ανταλλαγή των πληθυσµών µε τη συνθήκη της Λοζάνης, έγινε µόνιµα ελληνικό.
Από το 1967 το κτίριο έχει µε υπουργική απόφαση κριθεί παραδοσιακό διατηρητέο
ιστορικό µνηµείο. (∆ερεδάκης Νίκος
http://www.rethimno.gr/el/T_civil/school.php?sub=school)

Περιγραφή της κατάστασης στο σχολείο κατά την
περίοδο 2001-2002.

Βρισκόµαστε στο σχολικό έτος 2001-2002 και στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ρεθύµνου ή αλλιώς «Τούρκικο» σχολείο λόγω της έκτοτε λειτουργίας του, όπως
είδαµε παραπάνω.
Πληθυσµιακά , η περιοχή της παλιάς πόλης του Ρεθύµνου που τροφοδοτεί µε
έµψυχο υλικό το σχολείο αυτό, απαρτίζεται ήδη από υψηλό ποσοστό µεταναστών,
κυρίως αλβανικής και βουλγαρικής προέλευσης, των οποίων τα παιδιά είναι οι
µαθητές που φοιτούν στο «τούρκικο», το κεντρικότερο και πιο παλιό σχολείο της
παλιάς πόλης.
Οι φήµες θέλουν, ως εκ τούτου, το σχολείο αυτό υποβαθµισµένο, κατώτερης
ποιότητας και παροχής γνώσεων, απευκταίο για τους ελληνόπαιδες που προσπαθούν,
ένεκα της φοβικής και , ενίοτε, της ιδιαίτερης νοοτροπίας των οικογενειών τους να
διαφύγουν τεχνηέντως σε άλλα σχολεία κοντά στην παλιά πόλη.
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Εντός τώρα των τειχών του σχολείου η εκπαιδευτική διαδικασία
δυσχεραίνεται έντονα λόγω της συνύπαρξης των µαθητών διαφορετικής καταγωγής,
κουλτούρας, πολιτισµικού κεφαλαίου, κοινωνικής τάξης, οικονοµικού επιπέδου.
Πολλοί από τους ξενόγλωσσους µαθητές γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική , αφού
το ίδιο συµβαίνει και µε τους γονείς τους που είναι φτωχοί βιοπαλαιστές ,αρκετοί
προσφάτως αφιχθέντες στη χώρα µας , ανασφαλείς , µε µετέωρες επαγγελµατικές
δραστηριότητες, ξενοφοβική, συχνά, αντιµετώπιση από τους γηγενείς της περιοχής.
Μέσα στα σπίτια τους και στις γειτονιές της Παλιάς Πόλης, µιλούν, συνήθως τη
µητρική τους γλώσσα ή διάλεκτο, συναναστρέφονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα,
οµοίους τους, διασκεδάζουν µε τις δικές τους µουσικές , προσπαθούν να έχουν
πρόσβαση δορυφορικά στα δικά τους ΜΜΕ και στήνουν έναν ξεχωριστό κόσµο
ανάµεσα στους εγχώριους κατοίκους της Παλιάς Πόλης που επειδή δεν βλέπουν µε
«καλό µάτι» αυτήν την «άλωση» των κεκτηµένων τους, αποχωρούν, βαθµηδόν, απ’
τις πατρικές τους εστίες και τις παραδίδουν, µε εξαίρεση του γεροντότερους, στα
χέρια των µεταναστών προς διαβίωση και των εµπόρων της ψυχαγωγίας προς
κερδοσκοπία. Είναι συνεπώς φυσικό να λιγοστεύουν διαρκώς, οι Έλληνες µαθητές
που προσέρχονται στο 1ο ∆.Σ.
Μέσα στις τάξεις του υπάρχουν ελληνόπουλα µαζί µε αλλοδαπούς γνωρίζοντες την
ελληνική γλώσσα σε πολύ διαφορετικό βαθµό. Το µάθηµα πρέπει να γίνεται µε
πολυεπίπεδη προσαρµοστικότητα άρα αρκετά πιο επίπονα για το δάσκαλο.
Λειτουργεί βοηθητικά τάξη υποδοχής, στο τµήµα δηλαδή όπου οι αλλόγλωσσοι
µαθητές έχουν , θεωρητικά µια ευκαιρία να διδαχτούν τη γλώσσα µας µε ρυθµούς και
µεθόδους ανάλογα µε τις ανάγκες τους .
Η κατάσταση του µαθητικού πληθυσµού κατά το σχολικό έτος 2001-2002 έχει ως
εξής:
Α΄ τάξη 34 µαθητές εκ των οποίων οι 14 αλλοδαποί.
Β΄ τάξη 33 µαθητές εκ των οποίων οι 10 αλλοδαποί
Γ΄ τάξη 54 µαθητές εκ των οποίων οι 11 αλλοδαποί
∆΄ τάξη 31 µαθητές εκ των οποίων οι 7 αλλοδαποί
Ε΄ τάξη 50 µαθητές εκ των οποίων οι 12 αλλοδαποί
ΣΤ΄ τάξη 55 µαθητές εκ των οποίων οι 15 αλλοδαποί

Σύνολο µαθητών του σχολείου 257 εκ των οποίων οι αλλοδαποί ήταν οι 69.
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Σχεδιασµός και πορεία της έρευνας

Εκείνη ακριβώς την περίοδο του 2001-2002 όπως περιγράφηκε πιο πάνω ,
γίνεται προσπάθεια από το πανεπιστήµιο στα πλαίσια του προγράµµατος:
«εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών», να µετατραπεί το σχολείο
σε διαπολιτισµικό. Η µετατροπή αυτή όµως δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος, εξαιτίας
των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών που εργάζονταν εκείνη την περίοδο στο
σχολείο.
Αυτή η περίοδος γίνεται το αντικείµενο της έρευνάς µας, πώς δηλαδή ένας
νόµος, στην προκειµένη περίπτωση ο νόµος 2413/96 για τα διαπολιτισµικά σχολεία,
δεν βρήκε εφαρµογή, επειδή συνάντησε αντιστάσεις από τους εκπαιδευτικούς.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα στη συγκεκριµένη έρευνα είναι πολλά , αρχικά
γιατί παρουσιάστηκαν τόσες αντιστάσεις από τους εκπαιδευτικούς για το
συγκεκριµένο νόµο, και την µετατροπή του σχολείου τους σε διαπολιτισµικό , οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά µια καινοτοµία και ο βαθµός κατανόησης
του σχετικού νόµου, αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί όσα το υπουργείο
διακηρύσσει ή η απόσταση ανάµεσα σε όσα οι ιθύνοντες προγραµµατίζουν απέχουν
παρασάγγας από αυτό που τελικά αντιλαµβάνεται ο εκπαιδευτικός που είναι και
εκείνος που καλείται να εφαρµόσει τον εκάστοτε νέο νόµο;
Το ερευνητικό ερώτηµα είναι κάτι ευρύτερο από την υπόθεση στην ποσοτική
έρευνα.
Το ερευνητικό ερώτηµα είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν µπορεί να απαντηθεί µε ένα «ναι»
ή ένα «όχι», και αποζητά κάποια απάντηση η οποία να περιέχει λεπτοµερείς
περιγραφές και, σε κάποιες περιπτώσεις, εξηγήσεις του φαινοµένου.
Στην ποιοτική έρευνα συνήθως το ερευνητικό ερώτηµα µας προσανατολίζει σε µια
γενική κατεύθυνση και δεν προβλέπει κάποια συγκεκριµένη απάντηση.
Στην ποιοτική έρευνα, το ερευνητικό ερώτηµα συνήθως είναι προσανατολισµένο στη
διαδικασία, διερευνά δηλαδή το πώς συµβαίνει κάτι και όχι το τι συµβαίνει ή γιατί.
Ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνεται το ερώτηµα ακόµη και το ίδιο το ερώτηµα
µπορεί να αλλάξει κατά τη διαδικασία της έρευνας, καθώς µπορεί να φανεί ότι δεν
είναι συµβατό µε την εµπειρία και τα λεγόµενα των συµµετεχόντων.
Ο τύπος του ερευνητικού ερωτήµατος περιορίζεται και από τις επιστηµολογικές
παραδοχές της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιήσουµε.
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Όταν διατυπώνουµε ένα ερευνητικό ερώτηµα, πρέπει να σκεφτόµαστε τις πολιτικές
και δεοντολογικές του προεκτάσεις. Πρέπει να αναρωτηθούµε ποιανού συµφέροντα
µπορεί να εξυπηρετεί το συγκεκριµένο ερώτηµα ή το πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από άτοµα ή κοινωνικούς οργανισµούς / θεσµούς.
Όσο αφορά την επιλογή της µεθόδου ανάλυσης, αυτή εξαρτάται από το ερευνητικό
µας ερώτηµα, το οποίο, βέβαια µε έναν κυκλικό τρόπο, σε έναν βαθµό προσδιορίζεται
από την επιστηµολογία που υιοθετούµε.
Το ερευνητικό ερώτηµα, η µέθοδος συλλογής δεδοµένων και η µέθοδος της
ανάλυσης των δεδοµένων είναι αλληλένδετες. (Ευρυνόµη Αυδή 2009
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com)

Μέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Οι
ερωτήσεις ήταν έτσι δοµηµένες που ζητούσαν απαντήσεις, στηριζόµενες σε γεγονότα
και προσωπικές εκτιµήσεις-γνώµες.
Ουσιαστικά πρόκειται για µια ποιοτικού τύπου έρευνα η οποία βασισµένη στις
ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις και στα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση
περιεχοµένου και την κατηγοροποίησή τους (Miles & Huberman 2003) θα
προσπαθήσει να παρουσιάσει πώς οι αντιλήψεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών
πάνω σε ένα νέο νόµο επηρεάζουν τελικά την εφαρµογή του.
Όπως υποστηρίζουν οι Louis Cohen & Lawrence Manion τόσο οι ερωτήσεις
που στηρίζονται σε κάποιο γεγονός όσο και οι ερωτήσεις γνώµης µπορεί να µην
αποδώσουν όλη την αλήθεια όµως: οι πρώτες δεν προκαλούν πάντα πραγµατικές
απαντήσεις, ούτε οι τελευταίες αποσπούν απαραίτητα ειλικρινείς γνώµες. Και στις
δύο περιπτώσεις, η ανακρίβεια και οι προκαταλήψεις µπορούν να ελαχιστοποιηθούν
µε την προσεκτική διάρθρωση των ερωτήσεων. (Louis Cohen & Lawrence Manion
1997:383)
Η χρήση ποιοτικών µεθόδων κρίνεται σκόπιµη, καθώς µπορούν να παράσχουν µια
σφαιρική και δυναµική εικόνα της κατάστασης της περιόδου η οποία ερευνάται.
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Επιπλέον, ο περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων δεν επιτρέπει τη χρήση
ποσοτικών µεθόδων.
Ο όρος «ποιοτική συνέντευξη» αναφέρεται συνήθως στις σε βάθος
συνεντεύξεις, στις ηµιδοµηµένες ή στις χαλαρά δοµηµένες µορφές συνέντευξης.
(Mason Jennifer 1996:89)
Ο Burgess τις αποκαλεί «συζητήσεις µε κάποιο σκοπό» (1984:102)
Ο όρος ποιοτική δεν αναφέρεται στην αξία ή στην ποιότητα µια έρευνας, αλλά
υποδηλώνει τα αξιώµατα στα οποία στηρίζεται αυτή.
Σύµφωνα µε τις Madill, Jordan, και Shirley (2000) κριτήρια που
χρησιµοποιούνται στην ποσοτική έρευνα, όπως εγκυρότητα και αξιοπιστία, είναι
κατάλληλα για την αξιολόγηση της ποιοτικής µεθόδου µόνον αν η σχετική έρευνα
διεξάγεται στο πλαίσιο της ρεαλιστικής προσέγγισης. Η έρευνα, δηλαδή, πρέπει να
αξιολογείται µε τα κριτήρια της ‘λογικής’ που έχει ακολουθήσει. Για αυτό το λόγο οι
ποιοτικοί ερευνητές οφείλουν να παρουσιάζουν και να προαναγγέλλουν ή να
προκαθορίζουν ξεκάθαρα την επιστηµολογική τους θέση, να διεξάγουν την έρευνα µε
τρόπο σύµφωνο µε αυτή τη θέση και να παρουσιάζουν τη µελέτη έτσι ώστε να
επιτρέπει την ανάλογη εκτίµηση ή αξιολόγησή της.
Οι Henwood και Pidgeon (1994), επίσης, υποστηρίζουν ότι «η αξιολόγηση της
επιστηµονικής έρευνας δεν µπορεί να είναι µόνο µία τεχνική ή µια διαδικασία κρίσης,
αλλά αυτό πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης εξέτασης των ηθικών,
δεοντολογικών και πολιτικών επιλογών που οι ερευνητές και οι κοινωνίες πρέπει
αναπόφευκτα να κάνουν».
Σύµφωνα µε τον Hammersley (1992), «η ποιοτική έρευνα αποτελεί µιαν εναλλακτική
µορφή έρευνας σε σχέση µε την ποσοτική έρευνα των κοινωνικών επιστηµών».
Εποµένως, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά κριτήρια αξιολόγησης για την ποιοτική
έρευνα. Παρόλο που οι ειδικοί διαφωνούν για το ποια είναι τα καταλληλότερα
κριτήρια, συµφωνούν στο ότι σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά της
ποσοτικής έρευνας. Έτσι, προτείνουν ότι η αξιολόγηση κάθε επιστηµονικής ποιοτικής
έρευνας πρέπει να γίνεται σύµφωνα (α) µε το εάν αυτή προσφέρει στη θεωρία, (β) µε
το εάν είναι επιστηµονικά αξιόπιστη κι εµπειρικά βασισµένη, (γ) µε το εάν τα
ευρήµατα µπορούν να γενικευθούν ή να µεταφερθούν και σε άλλες καταστάσεις, και
(δ) µε το αν παίρνει υπόψη την επίδραση του ερευνητή και της
ερευνητικής στρατηγικής στα ευρήµατα της έρευνας.
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Η ποιοτική έρευνα, όπως υποστηρίζει η Αυδή, συνδέεται µε συγκεκριµένες
παραδοχές που αφορούν τη φύση της (κοινωνικής και ψυχολογικής) πραγµατικότητας
(δηλαδή την οντολογία) και τη βάση ή τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να
γνωρίσουµε την πραγµατικότητα αυτήν (δηλαδή την επιστηµολογία).
Αυτό σηµαίνει ότι όταν επιλέγουµε µια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση
(µεθοδολογία), αυτή εµπεριέχει κάποιες παραδοχές για τη φύση της επιστηµονικής
γνώσης (επιστηµολογία) και για τη φύση της κοινωνικής πραγµατικότητας
(οντολογία).
Υποστηρίζεται δηλαδή ότι τα γεγονότα δεν «µιλούν από µόνα τους» αλλά ότι κάθε
παρατήρηση του κόσµου µας είναι διαποτισµένη από τις προϋπάρχουσες παραδοχές
µας και ότι κάθε παρατήρηση, σε κάποιο βαθµό, καθορίζεται από τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιλέξουµε να τον εξετάσουµε. (Ευρυνόµη Αυδή 2009
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com)
Σύµφωνα µε ένα γενικό ορισµό, ποιοτική έρευνα θεωρείται η ερµηνευτική
µελέτη ενός συγκεκριµένου θέµατος, στην οποία ο ερευνητής έχει κεντρική θέση
στον τρόπο µε τον οποίο το θέµα περιγράφεται και σηµασιοδοτείται

(Banister,

Burman, Parker, Taylor & Tindall, 1994).
Η λέξη «ποιοτική» (έρευνα) υπονοεί την έµφαση στην ποιότητα των
οντοτήτων που µελετώνται και στις διεργασίες και στα νοήµατα τα οποία δεν
µπορούν να µελετηθούν πειραµατικά ή να µετρηθούν σε συνάρτηση µε την
ποσότητα, το βαθµό, την ένταση ή τη συχνότητά τους.
Η ποιοτική µεθοδολογία εστιάζεται στο νόηµα, δηλαδή στο πώς οι άνθρωποι
κατανοούν και νοηµατοδοτούν τον κόσµο, την εµπειρία και τον εαυτό τους.
Κατά τους Gubrium & Holstein (1997: 102) οι ποιοτικοί ερευνητές κατοικούν «στο
βιωµένο όριο ανάµεσα στην πραγµατικότητα και στην αναπαράσταση».

Οι ερευνητές της ποιοτικής έρευνας δίνουν έµφαση:
(α) στην κοινωνικά κατασκευασµένη φύση της πραγµατικότητας,
(β) στη στενή σχέση ανάµεσα στον ερευνητή και σε αυτό το οποίο µελετά,
(γ) στις καταστασιακές συνθήκες οι οποίες περιορίζουν την έρευνα,
(δ) στο ότι έρευνα αναπόφευκτα µεταφέρει αξίες και
(ε) µελετούν το πώς δηµιουργείται και πώς νοηµατοδοτείται η κοινωνική εµπειρία.
Ο Kitwood στη µελέτη που έκανε για τις σχετικές µε τη συνέντευξη απόψεις,
οι οποίες εκφράζονται από εκείνους που γράφουν θεωρητικά γι’ αυτήν και από
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εκείνους που πράγµατι τη χρησιµοποιούν ως εργαλείο έρευνας, αντιπαραθέτει τρεις
αντιλήψεις. Η πρώτη αντίληψη είναι εκείνη που θεωρεί τη συνέντευξη ως ένα
δυνητικό µέσο µετάδοσης πληροφοριών. Και παρακάτω εξηγεί ότι: αν ο
συνεντευκτής κάνει καλά τη δουλειά του (δηµιουργεί καλή σχέση, κάνει ερωτήσεις
µε αποδεκτό τρόπο, κλπ.) και αν ο ερωτώµενος είναι ειλικρινής και παρακινεί
κατάλληλα, µπορούν να αποκτηθούν ακριβή στοιχεία. Βέβαια είναι πιθανό να
υπεισέλθουν όλα τα είδη επιρροών, αλλά µε την εξάσκηση αυτές µπορούν να
περιοριστούν αισθητά.
Μια δεύτερη αντίληψη για τη συνέντευξη είναι εκείνη της συναλλαγής στην οποία
αναπόφευκτα υπάρχουν προκαταλήψεις που πρέπει να αναγνωριστούν και να
ελεγχθούν. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή ο Kitwood εξηγεί ότι: « κάθε συµµετέχων
σε µία συνέντευξη θα ορίσει την κατάσταση µε ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό το γεγονός
µπορεί κανείς να το χειριστεί καλύτερα εισάγοντας τρόπους ελέγχου στο σχεδιασµό
της έρευνας , για παράδειγµα έχοντας µία οµάδα συνεντευκτών µε διαφορετικές
προκαταλήψεις». Η συνέντευξη γίνεται καλύτερα κατανοητή υπό τους όρους µίας
θεωρίας κινήτρων, η οποία αναγνωρίζει µία σειρά µη λογικών παραγόντων που
διέπουν την ανθρώπινη συµπεριφορά , όπως τα συναισθήµατα, οι ασυνείδητες
ανάγκες και οι διαπροσωπικές επιδράσεις.
Η τρίτη αντίληψη για τη συνέντευξη τη θεωρεί ως µία συνάντηση που αναγκαστικά
µοιράζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής όπως εµπιστοσύνη,
περιέργεια και φυσικότητα-διακριτικότητα. Ο Kitwood ισχυρίζεται ότι αυτό που
απαιτείται, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, δεν είναι µία τεχνική που έχει να κάνει µε
τις προκαταλήψεις, αλλά µία θεωρία της καθηµερινής ζωής η οποία παίρνει υπόψη τα
σχετικά χαρακτηριστικά των συνεντεύξεων . Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν το
παίξιµο ρόλων, στερεότυπα, αντίληψη και κατανόηση. (Cohen L., Manion L,
1997:377-378)
Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της συνέντευξης είναι η προσαρµοστικότητα. Ένας
συνεντευκτής έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, να
ερευνήσει κίνητρα και συναισθήµατα, που δεν θα µπορούσε ποτέ να κάνει µε
ερωτηµατολόγια. Ο τρόπος µε τον οποίο µια αντίδραση εµφανίζεται ( ο τόνος της
φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, ο δισταγµός κλπ.) παρέχει πληροφορίες τις
οποίες µια γραπτή απάντηση θα απέκρυπτε. Οι απαντήσεις του ερωτηµατολογίου
πρέπει να καταγράφονται όπως ακριβώς δόθηκαν, αλλά η αντίδραση σε µια
συνέντευξη µπορεί ν’ αναπτυχθεί και να διευκρινιστεί. (Bell Judith 1997:143)
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Οι Moser και Kalton (1971:271 ) παράλληλα περιγράφουν την συνέντευξη
ως « µια συζήτηση ανάµεσα στο συνεντευκτή και τον συνεντευξιαζόµενο µε σκοπό
την απόσπαση συγκεκριµένων πληροφοριών από τον συνεντευξιαζόµενο». Και ο
Cohen (1976:82) λέει ότι « όπως ο ψάρεµα , το να παίρνεις συνέντευξη είναι µια
δραστηριότητα που απαιτεί προσεκτική προετοιµασία, µεγάλη υποµονή και
σηµαντική πρακτική, ώστε η τελική αµοιβή ν’ αξίζει τον κόπο».

Τα υποκείµενα της έρευνας

Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν οκτώ από τους δώδεκα εκπαιδευτικούς που
υπηρετούσαν στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο την περίοδο που εξετάζουµε, δηλαδή το
σχολικό έτος 2001-2002. Επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί, γιατί είχαν
οργανική στο σχολείο και η άποψή τους είχε βαρύνουσα σηµασία στο θέµα της
µετατροπής του σχολείου σε διαπολιτισµικό. Παράλληλα ήθελα να είναι δάσκαλοι
που υπηρετούσαν σε όλες τις θέσεις του σχολείου. Έτσι έχουµε τον τότε διευθυντή
που χειρίστηκε και το συγκεκριµένο θέµα, τη διευθύντρια του σχολείου σήµερα, η
οποία τότε ήταν δασκάλα σε κανονική τάξη, τον δάσκαλο φυσικής αγωγής, το
δάσκαλο της τάξης υποδοχής, τη δασκάλα του ολοήµερου, το δάσκαλο που έκανε
µόνο το µάθηµα των φυσικών και δύο δασκάλους που υπηρετούσαν σε κανονική
τάξη.
Οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί πρόθυµα δέχτηκαν να µιλήσουν για εκείνη την
περίοδο, αν και έδειξαν έναν ενδοιασµό µήπως δε θυµηθούν όλα τα γεγονότα όπως
ακριβώς έγιναν, δεδοµένου ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τρεις από τους
συνεντευξιαζόµενους έχουν συνταξιοδοτηθεί, όλοι οι υπόλοιποι είναι εν ενεργεία και
έτσι ήταν πολύ εύκολο να τους συναντήσω είτε στο χώρο που εργάζονται σε ώρα που
επέλεγαν οι ίδιοι είτε σε χώρο και ώρα εκτός σχολείου που και πάλι ήταν δική τους
επιλογή και το µέρος και η ώρα.
Εξαιτίας της µικρής κοινωνίας του Ρεθύµνου και του µικρού γενικά αριθµού
των εκπαιδευτικών είναι εύκολη η προσωπική επαφή µεταξύ των συναδέλφων, έτσι
µια µεγάλη δυσκολία που ήταν πιθανό να υπάρχει όσον αφορά τις συνεντεύξεις, το να
αναπτυχθεί δηλαδή αίσθηµα εµπιστοσύνης µε τους συνεντευξιαζόµενους, στην
περίπτωσή µας δεν υπήρχε, γιατί ήταν άτοµα που υπήρχε γνωριµία αρκετά χρόνια
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πριν και µάλιστα µε κάποιους από τους συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς είχαµε
υπηρετήσει στο ίδιο σχολείο.
Οι δυσκολίες τώρα που αντιµετώπισα όσον αφορά τις συνεντεύξεις ήταν ότι ένας
εκπαιδευτικός δεν είχε χρόνο να συναντηθούµε και έτσι η συνέντευξη έγινε
τηλεφωνικά, έδειξε µάλιστα αρνητισµό και µόνο στην ιδέα ότι θα µαγνητοφωνούνταν
όλα όσα θα συζητούσαµε. Ενηµερώθηκε βέβαια ότι και όλα αυτά που θα λέγαµε
τηλεφωνικά θα τα σηµείωνα και θα τα χρησιµοποιούσα στην εργασία, αλλά αυτό δεν
τον ενοχλούσε…
Ένα άλλα θέµα µε τις συνεντεύξεις είναι ότι ο συνεντευξιαζόµενος έχει την άνεση να
πλατειάσει, και µάλιστα να αναφερθεί σε θέµατα, που για κείνον είναι σοβαρά και
θεωρεί ότι πρέπει να τα αναφέρει αλλά ουδεµία σχέση έχουν µε το αντικείµενο της
έρευνας και των ερωτήσεων που του γίνονται..

Κατηγορίες ανάλυσης

Αυτό που µας ενδιέφερε στην παρούσα εργασία, όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω ήταν:
-τι έβλεπαν ως πρόβληµα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µεικτής πληθυσµιακής
σύστασης και αν έβλεπαν πρόβληµα,
-τι κατανόησαν από το νέο νόµο 2413/96 για τα διαπολιτισµικά σχολεία,
αντιλήφθησαν όλα όσα ήθελε να παρουσιάσει το υπουργείο µε το νόµο αυτό,
-και βέβαια γιατί κράτησαν τη θετική ή αρνητική στάση τους.
Αυτές αποτελούν και τις τρεις µεγάλες κατηγορίες ανάλυσης της παρούσας έρευνας.
Υπήρχαν όµως και επιµέρους κατηγορίες , οι οποίες θεωρήσαµε ότι θα µας
βοηθήσουν στο να κατανοήσουµε καλύτερα το όλο πλαίσιο µέσα στο οποίο έλαβε
χώρα αυτή η έρευνα αλλά και να δούµε πιο πιστά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών
όσον αφορά τη στάση την οποία κράτησαν τη δεδοµένη στιγµή.
Οι κατηγορίες λοιπόν συγκεντρωτικά διαµορφώνονται ως εξής:

1. Λόγοι επιλογής του σχολείου.
2. Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογου τύπου σχολείο, εφόδια που είχατε ή που
δεχτήκατε, συνεργασία µε άλλα σχολεία του αυτού τύπου.
3. Αλλαγές στη διδακτική πράξη και τα συναισθήµατα.
101

4. Θετική ή αρνητική η κατάσταση αυτή; Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήµατα
που αντιµετώπιζαν;
5. Προσωπική προσπάθεια για επίλυση των προβληµάτων, µέθοδοι διδασκαλίας
και πρωτοβουλίες .
6. Κοινωνική αντανάκλαση του σχολείου.
7. Συλλογική δράση προς αντιµετώπιση της προβληµατικής κατάστασης,
Συνδροµή επιστηµόνων, προσωπική στάση..
8. Πορίσµατα των ειδικών επιστηµόνων.
9. Θετική ή αρνητική στάση στην µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό,
γνώση του νόµου.
10. Λόγοι σηµερινής κατάστασης του σχολείου.
Αφού λοιπόν διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες, οµαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις ανάλογα
µε την κάθε κατηγορία και έτσι το ερωτηµατολόγιο των συνεντεύξεων διαµορφώθηκε
ως εξής:
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
{Λόγοι επιλογής του σχολείου }
1. Πόσα χρόνια και σε ποιες θέσεις υπηρετήσατε στο σχολείο µεικτής
πληθυσµιακής σύστασης;
2. Για ποιο λόγο επιλέξατε να δουλέψετε σ’ αυτό το σχολείο;

{Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογου τύπου σχολείο, εφόδια που είχατε ή που
δεχτήκατε, συνεργασία µε άλλα σχολεία του αυτού τύπου}
3. ∆ιενεργήθηκαν από την υπηρεσία ή από το πανεπιστήµιο επιµορφωτικά
σεµινάρια για να διδάξετε σε αλλοδαπούς ή σε µεικτές τάξεις; Τα
παρακολουθήσατε;
4. Αντλήσατε βοηθητικές γνώσεις από σχετική βιβλιογραφία ελληνική ή µη;
5. Αντλήσατε συµβουλευτική υποστήριξη από σχολικούς συµβούλους;
6. Ήρθατε ποτέ σε επαφή για ανταλλαγή εµπειριών κατ’ ιδίαν ή ως σύλλογος
διδασκόντων µε άλλους συλλόγους ή δασκάλους σε ανάλογα σχολεία άλλων
περιοχών;

{Αλλαγές στη διδακτική πράξη και συναισθήµατα}
7. Ποιες ήταν οι αλλαγές που υπέστη η διδακτική σας πράξη σε σχέση µε
αυτήν ενός οµοιογενούς τµήµατος που γνωρίζατε;
8. Πώς αισθανόσαστε µπροστά στην ανοµοιογένεια των µαθητών της τάξης σας
και πώς το δείχνατε;

Θετική ή αρνητική η κατάσταση αυτή;
Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν;}

9. Βελτιώθηκε ή επιδεινώθηκε η κατάσταση του σχολείου σας µε την ανάµειξη
των παιδιών;
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10. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα κυριότερα προβλήµατα που προέκυψαν απ’ την
προσέλευση των µεταναστών στο σχολείο και που οφείλονταν;

{Προσωπική προσπάθεια για επίλυση των προβληµάτων, µέθοδοι διδασκαλίας
και πρωτοβουλίες }
11. Τι κάνατε προσωπικά ως προς τις εφαρµογές στρατηγικών διδασκαλίας, για
να υπερβείτε τα προβλήµατα;

{Κοινωνική αντανάκλαση του σχολείου}
12. Ποια ήταν η κοινωνική αντανάκλαση του σχολείου στην τοπική κοινωνία;
∆ηλαδή τι πίστευε η τοπική κοινωνία για την ποιότητα µόρφωσης που
παρείχε το σχολείο και την ποιότητα των εκπαιδευτικών του;

{Συλλογική δράση προς αντιµετώπιση της προβληµατικής κατάστασης,
Συνδροµή επιστηµόνων, προσωπική στάση..}
13. Ζητήθηκε από το σύλλογο διδασκόντων ή τη διεύθυνση ή την υπηρεσία η
συνδροµή ειδικών απ’ τον επιστηµονικό χώρο για την αντιµετώπιση της
νέας πραγµατικότητας;
14. Ποιοι ειδικοί έλαβαν γνώση, πώς και µε ποιο τρόπο ζητήθηκε και
διενεργήθηκε η όποια παρέµβασή τους ; Ήσαστε σύµφωνος-η µε τα βήµατα
αυτά; Είχατε προηγούµενα ενηµερωθεί;
15. Αν ναι, πώς , πότε; Σε ποιο χώρο έγινε η επαφή, µε πόσα άτοµα µετέχοντα; Τι
περιεχόµενο είχαν οι διάλογοι που διεξάγονταν;
16. Αν όχι, γιατί δεν επιδιώξατε την προσωπική σας επαφή;
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{Πορίσµατα των ειδικών επιστηµόνων}

17. Ποια ήταν η συµπερασµατική τοποθέτηση των ειδικών επιστηµόνων για
την επίτευξη λύσης των προβληµάτων που τυχόν, αντιµετωπίζατε;
18. Πώς σας ανακοινώθηκαν οι θέσεις τους ; Πού;

{Θετική ή αρνητική στάση στην µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό,
γνώση του νόµου.}
19. Σε µια πιθανή αναγκαιότητα µετατροπής του σχολείου σας σε
διαπολιτισµικό, πώς τοποθετούσασταν; Γνωρίζατε επακριβώς τι
συνεπάγεται µια τέτοια αλλαγή; Από πού προήλθαν οι γνώσεις σας; Σας το
γνωστοποίησαν οι ειδικοί; Ποιες ήταν ακριβώς;
20. Αν ήσαστε θετικός-ή ή αρνητικός-ή, εξηγήστε γιατί.
21. Υπήρχε κάποια αντιπρόταση εκ µέρους σας που ετέθη ή δεν ετέθη και διέλαθε
της αντίληψης των επιστηµόνων;
22. Επήλθε κάποιο όφελος απ’ τη συνεργασία του σχολείου µαζί τους;
Εισακούσθηκαν οι θέσεις τους;

{Λόγοι σηµερινής κατάστασης του σχολείου}
23. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, συρρικνώθηκε βαθµηδόν το πλήθος των
µαθητών που φοιτούν σ’ αυτό;
24. Θα µπορούσε, πιστεύετε , να έχει αναστραφεί η κατάσταση αν το σχολείο
τότε είχε γίνει διαπολιτισµικό; Κρίνετε βάσει των σηµερινών δεδοµένων. Σας
προέκυψαν δεύτερες σκέψεις;
25. Πιστεύετε ότι εσείς προσωπικά θα µπορούσατε να έχετε κάνει κάτι ώστε να
συµβάλλετε αποτρεπτικά στην υποβάθµιση του σχολείου ή θεωρείτε ότι
αδυνατούσατε να κάνετε οτιδήποτε;
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Ανάλυση δεδοµένων

Στην πρώτη φάση λοιπόν έγινε η καταγραφή σε µαγνητόφωνο των
συνεντεύξεων και στη δεύτερη φάση ακολούθησε αποκωδικοποίηση των
συνεντεύξεων για να γίνει στη συνέχεια η ανάλυσή τους µε βάση τις κατηγορίες που
είχαν προηγηθεί.

a) Λόγοι επιλογής του σχολείου

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που αποτέλεσαν τα υποκείµενα της
έρευνας, βρέθηκαν στο σχολείο αυτό καθαρά από σύµπτωση. Συγκεκριµένα
τοποθετήθηκαν από την διεύθυνση Α/βάθµιας εκπαίδευσης όταν οι ίδιοι είχαν
δηλώσει στην αίτηση τοποθέτησής τους µε τη σειρά τα σχολεία της πόλης, 1ο ,2,
3ο….. κάποιοι άλλοι επίσης το επέλεξαν για καθαρά συναισθηµατικούς λόγους,
επειδή ήταν το σχολείο όπου φοιτούσαν ως µαθητές ή ήταν το σχολείο όπου
φοίτησαν τα παιδιά τους. Υπήρχαν και εκείνοι που το διάλεξαν γιατί ήταν κοντά
στο σπίτι τους , οπότε και τους εξυπηρετούσε από καθαρά θέµα απόστασης.
Μόνο δύο από τους εκπαιδευτικούς επέλεξαν το σχολείο γιατί τους γοήτευε το
γεγονός ότι το σχολείο είχε µεικτό πληθυσµό. Συγκεκριµένα λένε: « επέλεξα να
δουλέψω σ’ αυτό το σχολείο κυρίως, γιατί ήταν κοντά στο σπίτι µου, κατοικούσα
στην παλιά πόλη, είχε µια αισθητική που µε εξέφραζε και µε γοήτευε το γεγονός
ότι έχει µεικτό πληθυσµό , αυτό για µένα ήταν µια πρόκληση… η εκπαίδευση
αλλοδαπών αποτελεί µια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να
εξελίξει τις διδακτικές του µεθόδους, να επανελέγξει το δείκτη αυτοαξιολόγησής
του, εκεί που τίποτε απ’ όσα έµαθε στις πανεπιστηµιακές αίθουσες ή βίωσε µέσα
στις σχολικές δε θεωρείται όµοιο ή δεδοµένο….» και από µία άλλη δασκάλα :
«επέλεξα το σχολείο αυτό, γιατί ήταν το σχολείο µου, το πιο παλιό σχολείο της
πόλης µε πάρα πολλά παιδιά τότε, και πιο πολύ γιατί έχει παιδιά µεταναστών,
στα οποία χρειάζεται πιο πολύ δουλειά και αυτό µου άρεσε….»
Πρέπει να πω βέβαια, και έχοντας στο µυαλό όλη την έρευνα και όσα
ειπώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, πως το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί
βλέπουν τη δουλειά τους σαν πρόκληση (και θα περίµενε κανείς να έχουν και την
επιθυµία να την επεξεργαστούν ανάλογα), αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι
πρόθυµοι να δεχτούν µε ευκολία και να εφαρµόσουν µια καινοτοµία. Στην
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προκειµένη περίπτωση µία εκπαιδευτικό από τις δύο που αντιµετώπιζε τη
δουλειά µε τα µεταναστόπουλα ως πρόκληση, αργότερα θα τη δούµε µαχητική ως
προς την µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό. Ενώ η άλλη δασκάλα που
δηλώνει ότι της άρεσε το σχολείο, γιατί θα είχε να δουλέψει µε παιδιά
µεταναστών και αυτό το καινούριο την προκαλούσε, πρωτοστατούσε της οµάδας
που ήταν αρνητικά τιθέµενη στην αλλαγή του σχολείου και σε οποιαδήποτε
αλλαγή προς την κατεύθυνση της διαπολιτισµικού σχολείου.
Για κάποιους εκπαιδευτικούς, λοιπόν, η έννοια της πρόκλησης µπορεί να έχει
µόνο την ερµηνεία, της αναγνώρισης των δικών τους ορίων και δυνατοτήτων. Το
πώς µε το καλύτερο δυνατό τρόπο θα µεταδώσουν τη γλώσσα , την κουλτούρα
της χώρας υποδοχής και θα µυήσουν τα παιδιά στον ελληνικό πολιτισµό.
Άλλοι πάλι δεν αντιµετωπίζουν τα παιδιά ως παθητικούς ακροατές και
αποδέκτες, αλλά ως διαδραστικούς δηµιουργούς του µαθήµατος, γεγονός που
προϋποθέτει «ανταλλαγές» γνώσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων. Ο εκπαιδευτικός
µε την ενασχόλησή του µε τα παιδιά µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο,
διευκολύνεται να δεχτεί να λάβει γνώσεις για τη γλώσσα και την κουλτούρα των
µεταναστών, άρα εµπλουτίζεται πνευµατικά, τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται ο
ίδιος σε άγνωστα ως εκείνη τη στιγµή πεδία πληροφόρησης… ∆ιευρύνει τους
ορίζοντές του, επαυξάνει το σεβασµό προς τον άνθρωπο, και τα πολιτισµικά
αγαθά που ο καθένας φέρει, ορίζει στην πράξη το πνεύµα της
αλληλοσυµπλήρωσης, αλληλεπίδρασης, αλληλοδιδασκαλίας µε τη λογική της
συνύπαρξης των ετεροτήτων.

β) Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογου τύπου σχολείο, εφόδια που είχατε ή
που δεχτήκατε, συνεργασία µε άλλα σχολεία του τύπου αυτού..

Σ’ αυτή την κατηγορία, είναι πολύ σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι οι
εκπαιδευτικοί αυτού του σχολείου , βρέθηκαν σε µια σχολική µονάδα µε µεικτή
πληθυσµιακή σύσταση, χωρίς εφόδια. Η πολιτεία δε φρόντισε να κάνει κάποια
σεµινάρια για την επιµόρφωσή τους, και µε τα εφόδια που κλήθηκαν να δουλέψουν
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εκεί ήταν ελάχιστα. Και όπως λέει χαρακτηριστικά και ένας εκπαιδευτικός του
συγκεκριµένου σχολείου: «… δεν έγινε κανένα τέτοιο σεµινάριο, όλα επαφίονταν στη
δική µας ενασχόληση και ψάξιµο…». Αυτά τα εφόδια τα είχαν αποκτήσει κυρίως
κατά τις σπουδές τους για την εξοµοίωση του πτυχίου τους ( απόφοιτοι ακαδηµιών),
ή από τη διετή επιµόρφωση στο διδασκαλείο. Κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων
σπουδών είχαν παρακολουθήσει µάθηµα διαπολιτισµικής αγωγής, και είχαν ,κάποιοι
από αυτούς, εκπονήσει κάποια εργασία πάνω στο θέµα .
Στην ερώτηση, αν άντλησαν βοηθητικές γνώσεις από βιβλιογραφία, οι
απαντήσεις ήταν οι περισσότερες αρνητικές, πίστευαν ότι τους ήταν αρκετή η γνώση
που είχαν πάρει µέσα από τις επιµορφώσεις στο πανεπιστήµιο. Κάποιοι άλλοι είπαν:
«…ενηµερώθηκα από βιβλία και λειτουργούσα από την πείρα τόσων χρόνων στην
τάξη..», «…ό, τι γνώσεις είχα τις είχα από τις πανεπιστηµιακές σπουδές, δεν
ανέτρεξα σε άλλη βιβλιογραφία, ήθελα να αυτοσχεδιάσω και να εµπνευστώ στην
τάξη…».
Υπήρχε και ένας εκπαιδευτικός που είχε δουλέψει σε ανάλογο σχολείο της
Αθήνας, σχολείο, δηλαδή µε πολλά παιδιά µεταναστών και όπως λέει και ο ίδιος:
«…όταν ήµουν στην Αθήνα δούλευα πάλι σε σχολείο µε πολλά αλλοδαπά και
γνώριζα αρκετά πράγµατα, γιατί στην Αθήνα είναι το φαινόµενο πιο παλιό…».
Παράλληλα σ’ αυτή την οµάδα βλέπουµε ότι ούτε από τους σχολικούς
συµβούλους είχαν ιδιαίτερη βοήθεια και λένε: «… οι σχολικοί σύµβουλοι, συνήθως,
δεν εστίαζαν στις οµιλίες τους πάνω στην εκπαίδευση αλλόγλωσσων µαθητών, δε
νοµίζω ότι βοήθησαν ιδιαίτερα, αν και είχαµε ένα πολύ καλό σύµβουλο, ο οποίος
ήταν αρκετά µορφωµένος…». Σ’ αυτό στο σηµείο συµφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί
της έρευνας, ότι δηλαδή οι σύµβουλοι µπορεί να είχαν όλη την καλή πρόθεση να
βοηθήσουν αλλά ούτε και εκείνοι ήταν καταρτισµένοι να παρέχουν βοήθεια για το
συγκεκριµένο αντικείµενο.
Όσον αφορά τώρα την επαφή τους µε άλλο σχολείο ανάλογου τύπου για
ανταλλαγή εµπειριών, όλοι θυµούνται πώς δεν είχαν καµία ουσιαστική επαφή. Η
µόνη συζήτηση που έγινε στο χώρο του σχολείου ήταν , όχι µε τους εκπαιδευτικούς
διαπολιτισµικού σχολείου , αλλά µε το διευθυντή του διαπολιτισµικού σχολείου
Χανίων και αργότερα σύµβουλου διαπολιτισµικής αγωγής, κ. Σπυριδάκη. Και αυτή η
συζήτηση πραγµατοποιήθηκε , όταν γινόταν προσπάθεια να γίνει το σχολείο
διαπολιτισµικό, όπου και το κλίµα ήταν από τη φύση του περίεργο, µιας και όπως θα
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δούµε παρακάτω αναλυτικά, στο σχολείο είχαν διαµορφωθεί δύο αντίθετα
«στρατόπεδα»…
Θεωρούµε όµως αναγκαίο να υπογραµµίσουµε εδώ. ότι εφαρµόστηκε ένα
πειραµατικό πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών το 1995, το οποίο
χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή της Ε. Ε , το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Το πρόγραµµα αυτό αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν Έλληνες
«παλιννοστούντες» µαθητές (κυρίως από αγγλόφωνες, γαλλόφωνες και
γερµανόφωνες χώρες, καθώς και από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση),
καθώς και αλλοδαπούς µαθητές. Και είχε επίσης στόχο να διερευνήσει τα
εκπαιδευτικά προβλήµατα των παραπάνω µαθητών, µε τη βοήθεια των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Το συντονισµό του προγράµµατος είχε το
Πανεπιστήµιο Κρήτης και υλοποιήθηκε στους διάφορους νοµούς της Ελλάδας.
Τα επιµορφωτικά σεµινάρια απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς της
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Έγιναν συνολικά σε εννέα νοµούς και τα παρακολούθησαν
συνολικά 775 εκπαιδευτικοί. Αυτοί ήταν δάσκαλοι που είτε δίδασκαν σε Τάξεις
Υποδοχής ή σε Φροντιστηριακά τµήµατα ή σε κανονικές τάξεις σχολείων µε υψηλό
ποσοστό παλιννοστούντων , αλλοδαπών µαθητών ή τσιγγάνων. Υπήρχε και ένα πολύ
µικρό ποσοστό ∆ιευθυντών Σχολείων , Προϊσταµένων και Σχολικών Συµβούλων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που πήραν µέρος σα σεµινάρια. Τις εισηγήσεις στα
σεµινάρια έκαναν καθηγητές Πανεπιστηµίου ειδικοί σε θέµατα ∆ιαπολιτισµικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και σε
ιστορικά , κοινωνικοπολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέµατα των χωρών προέλευσης
των µαθητών. Εισηγήθηκαν επίσης Σχολικοί Σύµβουλοι εξειδικευµένοι σε θέµα
εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών και τέλος εκπαιδευτικοί
από την εκπαιδευτική πράξη. (∆αµανάκης 1997:115-117)
Μέσα από αυτό το σεµινάριο συγκεντρώθηκαν ντοκουµέντα και στατιστικά
στοιχεία σχετικά µε την παρουσία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην
Ελλάδα και κυρίως σε σχέση µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Επίσης οι
εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος, συµπλήρωναν ερωτηµατολόγιο, το οποίο στόχευε
κυρίως στη διερεύνηση των προβληµάτων των µαθητών από τη σκοπιά του
δασκάλου. Γενικότερα επιχειρήθηκε µια συστηµατική καταγραφή της υπάρχουσας
εκπαιδευτικής κατάστασης στην Ελλάδα και µια ενδεικτική ανάλυσή της, µέσα από
τη µελέτη συγκεκριµένων επιλεγµένων περιπτώσεων, καθώς και µέσα από τη
συλλογή εµπειρικού υλικού µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων. ( ∆αµανάκης 1997:119)
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Το αρνητικό όµως ήταν ότι τα σεµινάρια αυτά δε γινόταν κάθε χρόνο, ούτε
γενικεύτηκαν σε όλους τους νοµούς της χώρας, καθώς επίσης και ότι λειτουργούσαν
ανάλογα µε τις χρηµατοδοτήσεις.. αυτός ήταν και ο λόγος που τα σεµινάρια αυτά
µερικά χρόνια αργότερα σταµάτησαν τελείως , γιατί είχαν παύσει να διατίθενται
χρήµατα γι αυτό το σκοπό…

γ) Αλλαγές στη διδακτική πράξη και συναισθήµατα

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ερευνούµε το σχολικό έτος 2001-2002, όπου όλα
πάνω στην διαπολιτισµική εκπαίδευση βρισκόταν ακόµα σε πειραµατικό στάδιο και
τα εγχειρίδια για τα µεταναστόπουλα ήταν περιορισµένα, θα πρέπει να
παρατηρήσουµε ότι τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά εγχειρίδια είναι
προσανατολισµένα προς την επιµόρφωση ενός οµοιογενούς και, δη, γηγενούς
µαθητικού πληθυσµού, κατά συνέπεια δεν ενδείκνυνται ιδιαίτερα.
Μέσα από τις συνεντεύξεις παρατηρούµε ότι οι δάσκαλοι πιστεύουν πως :
«…απαιτείται αυστηρή επιλογή θεµατολογίας από τα σχολικά εγχειρίδια, ποικίλες
αναπροσαρµογές στο διδασκόµενο υλικό και φυσικά ισχυρές δόσεις φαντασίας,
έµπνευσης, αυτοσχεδιασµό για την παραγωγή αυτόνοµου παιδαγωγικού υλικού, που
αφορά αποκλειστικά την οµάδα που ο εκπαιδευτικός καλείται να µορφώσει. Επιπλέον
απαιτείται κόπος, ζήλος, ευρηµατικότητα, διδακτική εµπειρία και αντίληψη ή
διορατικότητα, τα οποία είναι απαραίτητα για να προκύψει νέο ρεπερτόριο
παρεχόµενων πληροφοριών µε τρόπο αρµόζοντα προς τον αποδέκτη».
Απαντώντας οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση, για το ποιες αλλαγές υπέστη η
διδακτική τους πράξη σε σχέση µε αυτήν ενός οµοιογενούς τµήµατος, οι απαντήσεις
που έδωσαν ήταν πολλές και ποικίλες. Σ’ αυτό που συµφώνησαν όλοι ήταν ότι τα
παιδιά των µεταναστών είχαν µια «τεράστια δυναµική», «… µάθαιναν πάρα πολύ
γρήγορα…», «… µέσα σε λίγες µέρες µπορούσαν να συνεννοηθούν...», «… µετά από
δυο µήνες δεν ξεχώριζε το αλλοδαπό, αν είναι ελληνάκι ή αν είναι αλβανάκι, τόσο
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ταχύτατη ήταν η εξέλιξή του….», « τα παιδιά προσαρµόζονται, µέσα σε λίγες µέρες
µαθαίνουν τη γλώσσα… έβλεπες ένα παιδάκι έξι χρονών, που µπορεί να είχε 2-3
µήνες στην Ελλάδα και όµως µπορούσε να συνεννοηθεί…»
Οι δάσκαλοι που δίδασκαν σε κανονική τάξη είπαν ότι αυτό που χρειάστηκε
ήταν να κάνουν εξατοµικευµένη διδασκαλία, και να δείξουν καλή διάθεση και όπως
χαρακτηριστικά λέει ένας εξ αυτών : «…δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβληµα, γι αυτό και
δε ζητήσαµε βοήθεια από αυτά τα διαπολιτισµικά, καθώς τα τµήµατα στο σχολείο
ήταν ολιγάριθµα, αν ο δάσκαλος ήθελε να σκύψει πάνω από αυτά τα παιδιά που δεν
ήξεραν τη γλώσσα, και να τους µάθει το µηχανισµό λίγο λίγο, δε χρειαζόταν δηλαδή
µεγάλη προσπάθεια , απλά λίγο µεράκι χρειαζόταν….».
Ο δάσκαλος που εκείνη την περίοδο έκανε µάθηµα στην πρώτη τάξη µας είπε ότι, το
µάθηµα γινόταν «ως να ήταν αµιγές ελληνικό το τµήµα». Όταν κάποιο παιδί χώλαινε
σε µαθήµατα, σε όποια τάξη κι αν ήταν, το έστελναν στην Τάξη Υποδοχής, και
συνεχίζει λέγοντας: « δεν υπήρχαν αλλαγές γιατί δε χρειαζόταν κιόλας…. στην πρώτη
υπήρχε µια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά πολλές φορές χρησιµοποιούσα
διερµηνέα τον πρώτο καιρό , τον πρώτο µήνα, κάποιο άλλο παιδάκι, δηλαδή από την
ίδια χώρα καταγωγής έκανε το µεταφραστή…».
Μία άλλη επίσης εκπαιδευτικός αναφέρει για τη δουλειά της: «…έπρεπε να µιλώ πιο
αργά, πιο απλά , πιο κατανοητά και ορισµένες από τις γνώσεις φυσικά να τις
παραλείψω, όταν ήταν αρκετά εξειδικευµένες… δεν είχα κάνει σηµαντικές εκπτώσεις
στη διδασκαλία µου, απλά χρειαζόταν να απλοποιήσω κάποια πράγµατα….». και
ένας εκπαιδευτικός τώρα πια συνταξιοδοτηµένος, που όταν πήγε σε εκείνο το
σχολείο είχε ήδη 28 χρόνια υπηρεσίας σε µονοθέσιο και όλα, µετά από αυτήν την
εµπειρία του φαινόταν απλά, παρατηρεί ότι µε το να βοηθάει το ένα παιδί το άλλο
καλλιεργούνταν και ένα ισχυρό δέσιµο ανάµεσα τους, λέει λοιπόν : «…αλλαγές δεν
έκανα στη διδακτική πράξη , απλά βοηθούσα περισσότερο τα παιδιά αυτά , εφάρµοζα
και αλληλοδιδακτική, αν είχα δηλαδή, ένα µαθητή καλό, τον έβαζα να βοηθάει το
ξένο και αν καθυστερούσε να γράψει την άσκηση από τον πίνακα, του την έγραφε…
υπήρχε ένα δέσιµο στα παιδιά….».
Έχουµε όµως και τους δασκάλους που δηλώνουν ότι δε χρειάστηκε να κάνουν
καµία αλλαγή στη διδακτική τους πράξη, κι αυτό γιατί δίδασκαν στις µεγάλες τάξεις
(Πέµπτη , Έκτη), εκεί αντιµετώπιζαν πιο λίγα προβλήµατα, όσον αφορά την
επικοινωνία, γιατί τα παιδιά ήδη είχαν µάθει τη γλώσσα, αφού τα περισσότερα ήταν
ήδη αρκετά χρόνια στη χώρα.
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Στα µαθήµατα επίσης που το µεγαλύτερο µέρος τους στηριζόταν στην
πρακτική και στη συµµετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες, οι δυσκολίες όλο και
µειωνόταν.. έτσι έχουµε το δάσκαλο για τις φυσικές επιστήµες να µας λέει: «… το
µάθηµα της φυσική έχει να κάνει µε πειράµατα, πιο πολύ δηλαδή µε την πράξη και
είναι πιο απλό να συνεννοηθείς…», και το δάσκαλο της φυσικής αγωγής: «… στο
πρακτικό µέρος της δουλειάς µου δε χρειαζόταν καµία αλλαγή, γιατί εκεί υπάρχει
οπτική παρατήρηση του µαθητή και µπορεί να αντιληφθεί… όταν τώρα χρειαζόταν
κάποια παρατήρηση για διόρθωση κάποιων κινήσεων, ή στο θεωρητικό µέρος του
µαθήµατος, χρησιµοποιούσα παιδιά που ήξεραν τη γλώσσα….».
Παράλληλα αναλύοντας τις συνεντεύξεις παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί
επιστρατεύουν σε δύσκολες καταστάσεις την ευρηµατικότητα τους και όλα όσα έχουν
αποκοµίσει από την µακρόχρονη πείρα τους στις σχολικές αίθουσες. Έτσι τους
βλέπουµε να δίνουν ρόλους «διερµηνέα» σε παιδιά που γνωρίζουν τη γλώσσα, να
εφαρµόζουν νοηµατική και αλληλοδιδακτική για να καταφέρουν τους διδακτικούς
τους στόχους, ευρισκόµενοι σε ένα νέο περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερα εφόδια.
Όσον αφορά τώρα τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ) βλέπουµε ότι ο θεσµός αυτός
ξεκίνησε σε αρκετά σχολεία, και στελεχώθηκε από ανθρώπους που η πολιτεία δε
φρόντισε να επιµορφώσει κατάλληλα, αλλά στηρίχτηκε στην καλή διάθεση του
δασκάλου, την σίγουρη αγάπη του για τα παιδιά και την εµπειρία του στη δουλειά
αυτή. Ακούµε λοιπόν το δάσκαλο της Τάξης Υποδοχής να µας λέει: «… στην τάξη
υποδοχής µπαίναµε χωρίς να ξέρουµε τίποτα.. χωρίς καµία γλώσσα, µπόρεσα όµως
να συνεννοηθώ και µε νοηµατική και γιατί τα παιδιά ήταν πολύ έξυπνα… τα παιδιά
στην Τ.Υ έµεναν για δύο µε τρεις µήνες , µάλιστα είχαµε περιστατικό µε µαθήτρια
που τη γράψαµε στην Τετάρτη τάξη, ενώ ηλικιακά ήταν για Πέµπτη και µετά από 2-3
µήνες είχε προχωρήσει τόσο πολύ που καλέσαµε τους γονείς να τους ενηµερώσουµε
ότι θα τη γράψουµε στην Πέµπτη….η µόνη βοήθεια που είχαµε ήταν τα βιβλία που
µας έδωσε το πανεπιστήµιο που απευθύνονταν στην Τ.Υ…». και µία άλλη
εκπαιδευτικός που ανέλαβε την τάξη υποδοχής την επόµενη χρονιά µας λέει :
«…επέλεξα την Τ.Υ γιατί είχα πείρα και µε επιλέξανε και οι συνάδελφοι, γιατί ήµουν
η πιο παλιά… αν δεν είχα την πείρα δε θα µπορούσα να δουλέψω στην Τ.Υ…».
Περνώντας τώρα στο κοµµάτι που αφορά τα συναισθήµατα των
εκπαιδευτικών µπροστά στη νέα πραγµατικότητα, παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι
το αντιµετώπιζαν σαν µια φυσιολογική διαδικασία που όµως απαιτούσε περισσότερη
δουλειά και κόπο από µέρους τους. Επίσης ένιωθαν µια αµηχανία µπροστά στο
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καινούριο και µια αγωνία, για το αν θα µπορέσουν αν ανταποκριθούν όσο καλύτερα
γίνεται στο έργο τους, για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Χαρακτηριστικά λένε:
«…αισθανόµουν ότι ήταν µια πάρα πολύ ωραία πρόκληση, γενικώς µου αρέσουν οι
κατηγορίες ατόµων, αν µπορούµε να το πούµε έτσι, που από την κοινωνία
θεωρούνται αποδιοποµπαίες, για µένα ήταν δέλεαρ… αισθανόµουν πάρα πολύ καλά
µε την ιδέα πως µπορώ να µυήσω στον ελληνικό πολιτισµό και να εµπνεύσω αγάπη
για την Ελλάδα σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες µπορεί να µη µιλούσαν καν
ελληνικά, να ήταν άρτι αφιχθείσες…», και µία άλλη άποψη που δείχνε και
µεγαλύτερη ψυχολογική ένταση : «… αισθανόµουν εκνευρισµό, γιατί δεν µπορούσα
να εφαρµόσω κάποια πράγµατα που ήθελα, λυπόµουνα αυτά τα παιδιά που δεν
µπορούσαν να παρακολουθήσουν και τα υπόλοιπα δηλ. τα ελληνάκια που δεν
προχωρούσαν…».

δ) Θετική ή αρνητική η κατάσταση αυτή; Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήµατα
που αντιµετώπιζαν;

Μέσα από αυτή την κατηγορία, µπορούµε να δούµε τι αποτελούσε πρόβληµα
για τον κάθε εκπαιδευτικό. Πώς αντιλαµβανόταν την προβληµατική κατάσταση, αν
έβλεπαν προβληµατική κατάσταση και πώς την ερµήνευαν.
Τα προβλήµατα λοιπόν που προέκυψαν µέσα από τις συνεντεύξεις των οκτώ
εκπαιδευτικών ήταν , προβλήµατα επικοινωνίας λόγω της έλλειψης γνώσης της
ελληνικής γλώσσας από τα µεταναστόπουλα , προβλήµατα συµπεριφοράς,
,ρατσισµού από πλευράς των ελληνοπαίδων , χαµηλό επίπεδο της τάξης και
προβλήµατα µε τους Έλληνες γονείς.
Αρχίζοντας από το κοµµάτι της επικοινωνίας, αυτό καθ’ αυτό το θέµα όλοι οι
εκπαιδευτικοί το αντιµετωπίζουν βέβαια σαν µια δύσκολη κατάσταση, που όµως δεν
τη θεωρούν αξεπέραστη, ούτε υπερβολικά δύσκολη. Πιστεύουν ότι χρειάζεται βέβαια
προσπάθεια αρκετή και από µέρους των δασκάλων ξεχωριστά στις τάξεις τους και
από την τάξη υποδοχής, που αυτός είναι και ο σκοπός της. Μπορεί η κατάσταση αυτή
να φέρνει αµηχανία, αλλά καταφέρνουν να βρίσκουν τρόπους, για να συνεννοηθούν,
και να εκπληρώσουν τους στόχους τους , όπως είδαµε και πιο πάνω, µε
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εξατοµικευµένη διδασκαλία, µε νοηµατική, χρησιµοποιώντας «διερµηνέα»,
αλληλοδιδακτική κ.α.
Αυτή η ελλιπής ή ανύπαρκτη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, φέρνει όµως
άλλα προβλήµατα και κυρίως προβλήµατα συµπεριφοράς, γιατί όταν ένα παιδί
αδυνατεί να παρακολουθήσει για κάποιο χρονικό διάστηµα, δηµιουργεί προβλήµατα
αταξίας µέσα στην τάξη. Αρκετές φορές βέβαια, βίωναν σύγκρουση συναισθηµάτων,
γιατί από τη µία ήθελαν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο και
να κάνουν το καλύτερο δυνατό και από την άλλη έβλεπαν ότι οι διδακτικοί τους
στόχοι δεν µπορούσαν πάντα να εφαρµοστούν, γιατί τα παιδιά µέσα στην τάξη ήταν
δροµείς που ξεκινούσαν από διαφορετική αφετηρία…
Όλοι οι εκπαιδευτικοί τώρα ,που αποτέλεσαν τα υποκείµενα της έρευνας
αναγνωρίζουν ως το πιο σοβαρό πρόβληµα του σχολείου το θέµα της συµπεριφοράς.
Αν και υπάρχει συµφωνία µεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ύπαρξη
προβληµατικών συµπεριφορών , υπάρχει διαφορά απόψεων στο αν αυτό οφείλεται
στο µεικτό πληθυσµό του σχολείου, στο αν δηλαδή την ευθύνη έχουν τα παιδιά µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο ή όχι. Πιο συγκεκριµένα, τέσσερις από τους οκτώ
εκπαιδευτικούς διαπιστώνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα αρνητικής
συµπεριφοράς από µέρους των µαθητών, που όµως δεν προκαλείται απαραίτητα από
τα παιδιά των µεταναστών, αλλά είναι ένα γενικότερο φαινόµενο, που αφορά όλα τα
παιδιά του σχολείου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Είπαν λοιπόν
προσπαθώντας να παρουσιάσουν την κατάσταση : «… υπήρχε µια αταξία µια
έλλειψη πειθαρχίας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διενεργηθεί το µάθηµα, οι δάσκαλοι
δυσανασχετούσαν υπερβολικά, δεν µπορούσαν εύκολα να επιβάλλουν την
τάξη…αυτές τις συµπεριφορές θα µπορούσαµε να τις βρούµε και σε ελληνάκια…»,
«… δεν έβλεπα διαφορά στα παιδιά αυτά σε σχέση µε τα ελληνάκια…», «.. είχαµε
ορισµένες εξάρσεις συµπεριφορών όχι ακραίες, πρέπει να πω, όπου όµως
συµπαρέσυραν και τους Έλληνες, οι οποίοι υπό την οµπρέλα των αλλοδαπών και
αυτοί εκτροχιάζονταν συχνά , άρα γενικώς ήταν δύσκολο να επιβληθεί η τάξη, όµως
δεν οφειλόταν αποκλειστικά στους αλλοδαπούς…». Και ο δάσκαλος της φυσικής
αγωγής συµπληρώνει: «… η επιθετική συµπεριφορά ήταν και πάλι ελάχιστη σε
σύγκριση µε αυτά που βλέπω σε άλλα σχολεία που δεν έχουν αλλοδαπούς…».
Η συγκεκριµένη οµάδα των εκπαιδευτικών βλέπουµε ότι δεν παρατηρεί
διαφορές ανάµεσα στη συµπεριφορά των παιδιών, ούτε θεωρεί ότι το πρόβληµα
προερχόταν µόνο από τα παιδιά των µεταναστών. Αντιµετωπίζει τις συµπεριφορές
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αυτές ως ένα προβληµατικό κοµµάτι στη λειτουργία του σχολείου , διαπιστώνει
βέβαια ότι ήταν πιο έντονο από πλευράς των µεταναστόπουλων, αλλά όχι απίθανο να
το συναντήσουµε και στα ελληνάκια, αλλά και σε σχολεία µε αµιγώς ελληνικό
πληθυσµό.
Προσπαθώντας µάλιστα να δώσουν εξήγηση σ’ αυτήν την προβληµατική
κατάσταση, αναφέρουν ως πιθανή αιτία το ότι οι µαθητές-µεταναστόπουλα δε είχαν
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, και αυτό καθιστούσε δύσκολη την
παρακολούθηση του µαθήµατος και αφού υπήρχε δυσκολία κατανόησης, σαν
αντίδραση δηµιουργούσαν προβλήµατα..Μία άλλη αιτία ,επίσης, θα µπορούσε να
είναι κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, το πού ζούσαν τα παιδιά αυτά κάθε µέρα, ή
η χαµηλή εποπτεία από τις οικογένειές τους. Στο ότι δηλαδή υπήρχαν οικογένειες και
ξένων και Ελλήνων που παραµελούσαν τα παιδιά τους και εκείνα µεγάλωναν στην
ουσία µόνα τους χωρίς όρια και περιορισµούς, χωρίς γνώση της σωστής
συµπεριφοράς και χωρίς καθόλου πρόγραµµα στη ζωή τους. Και όπως
χαρακτηριστικά µας λέει ένας εκ των εκπαιδευτικών: «… για µένα εκείνο που
µετρούσε ήταν το κατά πόσο ο γονιός ενδιαφέρεται για την πρόοδο του παιδιού του
είτε Έλληνας ήταν είτε αλλοδαπός… διαπίστωσα λοιπόν ότι υπήρχαν αλλοδαποί που
ενδιαφέρονταν για τα παιδιά τους εξίσου όπως και κάποιοι Έλληνες, υπήρχαν όµως
και αλλοδαποί αλλά και Έλληνες που αδιαφορούσαν για τα παιδιά τους και την
πρόοδό τους και τα είχαν «αδέσποτα» στου δρόµους…όλα τα προβλήµατα
δηµιουργούνταν από τέτοια παιδιά που µεγάλωναν παραµεληµένα και ελληνάκια και
αλλοδαπά, δεν είχε να κάνει µε τη χώρα καταγωγής…».
Στη συνέχεια µία εκπαιδευτικός από τη συγκεκριµένη οµάδα , θέλοντας να
εµβαθύνει ακόµα πιο πολύ, και µε µια διάθεση κριτικής και αυτοκριτικής , πιστεύει
ότι οι ευθύνες γι αυτήν την αρνητική συµπεριφορά, µπορεί να βαρύνουν σε µεγάλο
βαθµό και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που δε στάθηκαν κοντά στα παιδιά αυτά,
που ίσως να είχαν και άλλες διαταραχές, λέει χαρακτηριστικά: «…οι δάσκαλοι δεν
µπορούσαν να επιβάλουν την τάξη όµως πρέπει να πούµε ότι ήταν και λίγο δική µας
λογική, αναµέναµε µια επιδείνωση, κάπου την προσδοκούσαµε και αυτό
λειτουργούσε σαν αυτοεκπληρούµενη προφητεία….ίσως υπήρχαν κάποιες
διαταραχές όπως υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, που θα µπορούσαµε να τις
βρούµε και σε ελληνάκια, όµως όταν δε γνωρίζεις τη γλώσσα καλά και όταν
αντιµετωπίζεσαι πολύ πιθανά ως υποδεέστερος, µπορεί αυτή τη διαταραχή να πάρει
αυξητικούς ρυθµούς….» και συνεχίζει: «…Οφειλόταν εν µέρει και στη δικιά µας
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τακτική, η οποία δεν προσέγγιζε τους αλλοδαπούς µε κάποιο ιδιαίτερο τρόπο και
φυσικά το να έχεις τα ίδια µέτρα και τα ίδια σταθµά σε µαθητές τόσο διαφορετικής
προέλευσης γλώσσας, αξιών δεν νοµίζω ότι είναι το προσφορότερο, ώστε να
προσεγγίσει και να τιθασεύσει αυτούς τους µαθητές…».
Είχαµε όµως και µια διαφορετική ερµηνεία πάνω στο θέµα της
προβληµατικής συµπεριφοράς, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος ρίχνει όλη την
ευθύνη στην διεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στη συνειδητή υποβάθµιση του
σχολείου από την υπηρεσία και στις περίεργες «συναλλαγές», όπως λέει, µεταξύ της
υπηρεσίας και των διευθυντών των σχολείων… υποστηρίζει ότι: «… το µεγαλύτερο
πρόβληµα που είχε αυτό το σχολείο ήταν ότι κάθε «παράσιτο» που υπήρχε στα άλλα
σχολεία το έφερναν στο 1ο… είχαµε προβλήµατα και από τα ελληνάκια, κυρίως από
τα ελληνάκια, και από παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς που ερχόταν από άλλα
σχολεία… µάλιστα περιπτώσεις πολύ δύσκολες που δεν είχα ξανασυναντήσει σε όλη
τη διδασκαλική µου πορεία… και το 1ο τα δεχόταν γιατί υπήρχε, όπως σε όλες τις
υπηρεσίες ένα είδος «συναλλαγής» και σιωπηλής συµφωνίας του δούναι και
λαβείν…. Αν µε κάνεις διευθυντή σου χρωστώ χάρη και θα κάνω ό, τι µου ζητήσεις,
αν όλα γινόταν αξιοκρατικά µόνο µε αίτηση και χαρτόσηµο, τότε δε χρωστώ χάρη σε
κανένα και θα µπορώ να είµαι ανεξάρτητος, αλλά που γίνεται έτσι στην Ελλάδα…»
Την άποψη αυτή της συνειδητής υποβάθµισης από την υπηρεσία του
συγκεκριµένου σχολείου, θα τη συναντήσουµε και παρακάτω και από άλλους
εκπαιδευτικούς, που θα το θεωρήσουν ως αιτία γενικότερης υποβάθµισης του
σχολείου και υπαιτιότητα για τη σηµερινή κατάσταση του σχολείου.
Περνώντας τώρα στη δεύτερη οµάδα των εκπαιδευτικών, εκείνους δηλαδή
που βλέπουν έντονη προβληµατική συµπεριφορά ,πρωτόγνωρη βία που έφτανε σε
σηµείο τραυµατισµών, αλλά εστιάζουν το πρόβληµα κυρίως στα µεταναστόπουλα,
προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις, γιατί µπορεί να συµβαίνει αυτό και γιατί η βία
ήταν σε τόσο µεγάλη έξαρση.
Οι εξηγήσεις που δίνουν κινούνται γύρω από το επικοινωνιακό κοµµάτι, δηλαδή την
ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας, τις προβληµατικές καταστάσεις που ίσως
βίωναν τα παιδιά αυτά στις οικογένειές τους, αλλά και στις έριδες που υπάρχουν
ανάµεσα σε οµάδες µεταναστών από διαφορετικές χώρες και στις συγκρούσεις
µεταξύ τους.
Συγκεκριµένα αναφέρουν: «…υπήρχε δυσκολία στην επικοινωνία, γιατί δεν ήξεραν
τη γλώσσα και φυσικά αφού δεν καταλάβαιναν δηµιουργούσαν προβλήµατα µε τη
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φασαρία που έκαναν…», «… τα παιδιά αυτά παρουσίαζαν επιθετική συµπεριφορά
αλλά είχαν προβλήµατα στα σπίτια τους , µεγάλωναν µόνα τους…», «…οι ξένοι
γονείς είχαν τις δουλειές τους εδώ, για να αντιµετωπίσουν τα οικονοµικά προβλήµατα
και δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν και µε το σχολείο και µε τα παιδιά… τα
αλλοδαπά παιδιά λοιπόν αισθανόταν λιγότερο τη φροντίδα των γονιών και αυτό
επιδρούσε στην συµπεριφορά τους…». Και τέλος την άποψη που λέει: «… το
πρόβληµα της επιθετικής συµπεριφοράς εντοπίζεται, όταν υπάρχουν δύο οι τρεις
χώρες µαζί, γιατί δηµιουργούνται οµάδες και για παράδειγµα µαλώνουν οι Αλβανοί
µε τους Βούλγαρους, αυτό είναι σε µικρή κλίµακα µέσα στο σχολείο αλλά σε µεγάλη
εκτός σχολείου, και αυτό βέβαια επηρεάζει…».
Μπορεί ,βέβαια ,τα παιδιά αυτά να µεγαλώνουν µόνα τους, όπως λένε οι δάσκαλοι,
να ζούνε τα περισσότερα σε άθλιες συνθήκες, αλλά ο δάσκαλος της φυσικής αγωγής,
ο οποίος δίνει µεγάλη σηµασία, όπως είναι αναµενόµενο, στην κίνηση και τη φυσική
κατάσταση των παιδιών, ανακαλύπτει µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και κάτι καλό…
και όπως λέει και ο ίδιος «ουδέν κακόν αµιγές καλού»… και επιχειρηµατολογεί
λέγοντας: «…τα αντικείµενα που κάναµε στη γυµναστική µε αυτά τα παιδιά, δε
γίνονται στα υπόλοιπα σχολεία, γιατί τα ελληνάκια δεν έχουν τις ικανότητες των
αλλοδαπών στην κίνηση, αυτά τα παιδιά έχουν τροµερή κίνηση και κινητική
νοηµοσύνη… δεν µπορούν τα άλλα παιδιά να κάνουν αυτά που µπορούν αν κάνουν
αυτά τα παιδιά…. Οι γονείς λόγω δουλειάς δεν ασχολούνται µαζί τους, λείπουν από
το σπίτι συνέχεια, κανείς δεν τα ελέγχει, µεγαλώνουν µόνα τους και άρα βρίσκονται
συνεχώς εκτός σπιτιού και συνεχώς σε κίνηση… είναι φοβερά ταλέντα… µε
αποτέλεσµα να έχουν καλύτερη ψυχοκινητική συµπεριφορά και βέβαια υπερτερούν
σε σύγκριση µε τα ελληνόπουλα που είναι κλεισµένα σε ένα διαµέρισµα και δεν
κινούνται και τα περισσότερα είναι υπέρβαρα…»
Ένας άλλος εκπαιδευτικός µάλιστα, και όλο αυτό δείχνει την καλή διάθεση των
εκπαιδευτικών να βρουν καλά στοιχεία στους µαθητές τους , να τα αναγνωρίσουν, να
τα παρατηρήσουν και να τα θαυµάσουν, διαπιστώνει ότι τα µεταναστόπουλα έδειχναν
πολύ µεγαλύτερο σεβασµό και ευγένεια απέναντι στο δάσκαλο, απ’ ότι αρκετές
φορές έδειχναν τα ελληνόπουλα.
Ένα άλλο πρόβληµα που διαπιστώνεται, όχι από το µεγάλο µέρος των
εκπαιδευτικών, είναι ο ρατσισµός από µέρους των ελληνοπαίδων. Η δασκάλα που
δούλεψε και στην τάξη υποδοχής και σηµερινή διευθύντρια του σχολείου µάς λέει:
«… υπήρχε το θέµα του ρατσισµού των ελληνοπαίδων απέναντι στα αλλοδαπά… τα
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ελληνάκια λέγανε «α αυτός είναι Αλβανός « και τον παραγκωνίζανε και στο παιχνίδι
τους και στην όλη δραστηριότητά τους, όχι µόνο µέσα στην τάξη…», η ίδια
εκπαιδευτικός είναι εκείνη που παρατηρεί ότι υπήρχε και το πρόβληµα ότι το επίπεδο
στις τάξεις ήταν χαµηλό : «… το επίπεδο στις τάξεις έπεσε , γιατί δεν υπήρχε µεγάλος
ανταγωνισµός, στη γλώσσα είχαµε ελλείψεις µε αποτέλεσµα να πέφτει το επίπεδο…
σήµερα είναι πιο εύκολα τα πράγµατα γιατί τα παιδιά γεννιούνται εδώ και ξέρουν τη
γλώσσα… τότε όµως ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγµατα….».
Ένα τελευταίο και εξίσου πολύ σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάζεται από
όλους τους εκπαιδευτικούς της έρευνας είναι τα προβλήµατα που δηµιουργούνταν
από τις διαµαρτυρίες των Ελλήνων γονέων και αυτό ίσως εξηγεί και το ρατσισµό των
ελληνοπαίδων που αναφέρθηκε πιο πάνω. Γιατί πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να
µάθουν και να αποδεχτούν ότι σ’ αυτήν την κοινωνία είµαστε όλοι ίσοι ανεξαρτήτου
φυλής, εθνικότητας, χρώµατος , γλώσσας και θρησκείας , να δέχονται το διαφορετικό
ως ίσης αξίας µε το οικείο, όταν οι ίδιοι οι γονείς τους δεν το έχουν αποδεχτεί.
Όπως θα δούµε µέσα από τα λόγια των ίδιων των εκπαιδευτικών οι γονείς έδειχναν
µεγάλη δυσπιστία όσον αφορά το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, όχι γιατί δεν
είχαν εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους αλλά θεωρούσαν αδύνατο να γίνει «σωστά»
το µάθηµα, κατά την άποψή τους, µέσα σε µεικτές τάξεις, όπου ο αριθµός των
αλλοδαπών όλο και αυξανόταν. Πίστευαν ότι τα παιδιά των µεταναστών έχοντας µια
επιθετική συµπεριφορά παρασύρουν και τα δικά τους παιδιά σε άσχηµες και
παραβατικές συµπεριφορές. Αυτή η δυσαρέσκεια είχε σαν αποτέλεσµα να βρίσκουν
τρόπους και να µεταγράφουν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία. Ο τότε διευθυντής του
σχολείου µας λέει: «… είχαµε προβλήµατα µε τους Έλληνες γονείς, διαµαρτύρονταν
ότι τα παιδιά τους δε µαθαίνουν, γιατί οι δάσκαλοι ασχολούνται πιο πολύ µε τα ξένα,
δηµιουργούν προβλήµατα συµπεριφοράς και παρασέρνουν και τα δικά τους και έτσι
έπαιρναν τα παιδιά τους και τα έγραφαν σε άλλα σχολεία , γιατί στο δικό µας λέει δε
µάθαιναν γράµµατα…», και ένας άλλος εκπαιδευτικός µας λέει : «… υπήρχε
ρατσισµός, έλεγαν οι γονείς, αφού αυτό το παιδί είναι µεγάλο και δεν ξέρει, ο
δάσκαλος θα ασχολείται µε αυτά τα παιδιά και δε θα µπορεί να προχωρήσει… θα
παραµελεί τους Έλληνες και το µάθηµα θα είναι κατώτερο…», « … ήταν αρνητικοί
ως προς τη δουλειά που γινόταν, και ακόµα και αν εξαναγκαζόταν να γράψουν το
παιδί τους στο σχολείο, λόγω κατοικίας, είχαν ενδόµυχα την άποψη ότι τα παιδιά
τους δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µάθησης µε τα άλλα ελληνάκια στα άλλα
σχολεία…».
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Την ίδια ώρα που οι γονείς των Ελλήνων µαθητών παραπονιούνται για
υποβαθµισµένη διδασκαλία, καθυστέρηση και περιορισµό στην παροχή γνώσεων,
εξαιτίας των µεταναστών, οι γονείς των µεταναστών δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο και
παρουσία στο σχολείο.. Η εργασία τους, ο αγώνας επιβίωσης είναι αυτό που
κυριαρχεί στη σκέψη και τη ζωή τους, τους κάνει να µην είναι το πρώτο µέληµά τους
η µόρφωση των παιδιών τους, και έτσι καθίστανται λίγο ως πολύ απόντες από τα
δρώµενα της εκπαίδευσης. ∆ε µετέχουν στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων,
πηγαίνουν οι περισσότεροι στο σχολείο µόνο για τον έλεγχο του τριµήνου, δεν
καταλαβαίνουν πολλά , νιώθουν αδύναµοι και απ’ την άλλη είναι επιφυλακτικοί
έχοντας βιώσει πολύ πιθανά το ρατσισµό στις γειτονιές που ζούσαν, ή ήταν µόνο
αντίληψή τους, όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, ότι στη χώρα µας υπάρχει ένας
ρατσισµός…
Ολοκληρώνοντας τα προβλήµατα όπως παρουσιάστηκαν από τους
εκπαιδευτικούς που δούλευαν στο 1ο δηµοτικό σχολείο και έχοντας γενική γνώση της
έρευνας, πρέπει να πούµε ότι µπορεί οι δάσκαλοι να αντιµετώπιζαν σοβαρά
προβλήµατα κυρίως συµπεριφοράς, να αισθανόταν αµηχανία και αδυναµία αρκετές
φορές στο πώς να φερθούν και τι τακτική να εφαρµόσουν, µπορεί η τάξη στην τάξη
ολοένα να ξεγλιστρούσε απ’ τον έλεγχό του, η πειθαρχία και οι αρµόζοντες τρόποι
να ήταν το ζητούµενο, αυτό δε σηµαίνει όµως ότι ήταν όλοι πρόθυµοι να
αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς επιστήµονες, ειδικευµένους σε θέµατα
διαπολιτισµικής αγωγής. Όπως θα δούµε παρακάτω δάσκαλοι που έβλεπαν τα
προβλήµατα να υπάρχουν στο σχολείο, προτιµούσαν να τα παλέψουν µόνοι τους και
να βρουν λύσεις, και µάλιστα ήταν κατηγορηµατικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε γνώµη
των ειδικών…
Η κατάσταση όπως παρατηρήσαµε είχε φτάσει σε ένα τέλµα, οι αλλοδαποί
µαθητές γίνονται οι φορείς όλης της προβληµατικής κατάστασης, γιατί η ασφυξία που
παράγεται µέσα τους απ’ την ανικανότητά ενός σχολείου, όσο καλές κι αν είναι οι
προθέσεις του, να ανταποκριθεί στα δεδοµένα και τις ανάγκες τους, τους οδηγεί σε
αδιαφορία ή παρέκκλιση, όπου συµπαρασύρονται και κάποιοι Έλληνες συµµαθητές
τους ως αντίδραση ίσως σε µια εκπαιδευτική πραγµατικότητα που αφορά κυρίως
τους δικούς µας, και εφαρµόζεται ελάχιστα παραλλαγµένη σε έναν άλλο πληθυσµό
µε άλλες αφορµήσεις, ελλείψεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, απαιτήσεις, τον οποίο ,
τελικά δυσκολεύεται να εντάξει και να αναβαθµίσει και , µάλλον , συνεχίζει να
περιθωριοποιεί.
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ε) Προσωπική προσπάθεια για επίλυση των προβληµάτων, µέθοδοι διδασκαλίας
και πρωτοβουλίες .

Μετά την παρουσίαση των προβληµάτων όπως τα αντιλαµβάνονταν οι
εκπαιδευτικοί της έρευνας, καλό θα ήταν να δούµε τι προσπάθειες έκαναν για να
επιλύσουν αυτά τα προβλήµατα, ποιες ήταν οι αλλαγές στη διδακτική µεθοδολογία
και τι πρωτοβουλίες πήραν για να αµβλύνουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Οι εκπαιδευτικοί είχαν καταλάβει ότι αυτό που προείχε ήταν να δείξουν σ’ αυτά τα
παιδιά ότι δεν τα θεωρούν κάτι ξένο στο χώρο του σχολείου, τα αποδέχονται και
σέβονται και τη χώρα προέλευσής τους και την κουλτούρα τους.
Ο διευθυντής του σχολείου µας λέει: «.. εκείνο που καταλάβαινα ήταν πως
προέχει να δείξουµε σεβασµό στην παράδοση, τη θρησκεία και την κουλτούρα
τους… αν ήξερε το παιδί ότι το δέχεσαι και αυτό και τους γονείς του , ότι σέβεσαι τη
σηµαία, τον πολιτισµό του θα σε σεβόταν και αυτό, τότε τα δεχόµαστε χωρίς χαρτιά,
χωρίς τίποτε, το µόνο εφόδιο ήταν η αγάπη που είχα για τα παιδιά, το απαραίτητο
στοιχείο στην καρδιά ενός δασκάλου και αυτό που χρειάζεται κυρίως…». Κάνοντας
πρακτική εφαρµογή των παραπάνω και προσπαθώντας να δείξουν την αποδοχή τους
στα παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, στα πλαίσια γιορτών και µαθηµάτων
χρησιµοποιούσαν πολιτιστικά στοιχεία των χωρών προέλευσης των παιδιών. Για
παράδειγµα σε µια γιορτή «… στο κλείσιµο της χρονιάς βάλαµε παιδιά από άλλες
χώρες αν παρουσιάσουν τραγούδια και χορούς του τόπου τους… κάποια παιδιά που
έπαιζαν κάποιο µουσικό όργανο συµµετείχαν ενεργά, τραγούδησαν οµαδικά δικά
τους τραγούδια.. αυτό έδινε υπερηφάνεια και στους γονείς…», «… στη γιορτή της
σηµαίας όπου είθισται να δουλεύουµε σε χειροτεχνίες την ελληνική σηµαία, έβαλα
τα παιδιά να ζωγραφίσουν το καθένα τη σηµαία της χώρας του…».
Όσον αφορά το γνωστικό αντικείµενο, οι µέθοδοι αναφέρθηκαν και πιο πάνω,
εξατοµικευµένη διδασκαλία, νοηµατική, «µεταφραστή», αλληλοδιδακτική και
περισσότερη δουλειά, αφιερώνοντας ακόµα και τον προσωπικό χρόνο χαλάρωσης
στην εξάσκηση αυτών των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν µε πάθος τις
προσπάθειές τους : «… οι ασκήσεις ήταν πάντα για το σύνολο της τάξης αλλά γι αυτά
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τα παιδιά ήταν πάντα ξεχωριστές, υπήρχαν περίοδοι που δούλευα και τα διαλείµµατα
µαζί τους πάνω σε ασκήσεις…», «… ενέσκυπτα στις ανάγκες του κάθε µαθητή
µεµονωµένα και προσπαθούσα να βοηθήσω ανάλογα µε αυτά που είχε ανάγκη να
πάρει να προετοιµαστεί για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας…». Ήταν δεδοµένο για
τους εκπαιδευτικούς ότι θα βοηθούσαν τα παιδιά για τα µαθήµατα της επόµενης
ηµέρας, αφού στο σπίτι τους οι γονείς τους αδυνατούσαν να τα βοηθήσουν, ή οι
συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν οι πλέον κατάλληλες.
Ένας εκπαιδευτικός περιγράφει µε πολλή γλαφυρότητα την κατάσταση :
«…όταν το οικονοµικό είναι σηµαντικό θέµα , το µοναδικό τους θέµα είναι η
επιβίωση , δεν µπορούν αν ενδιαφερθούν για την µόρφωση των παιδιών τους, οι
χώροι που µένουν είναι άθλιοι, οπότε φαντάσου ένα παιδί που φεύγει από το σχολείο,
ό, τι και να του πω εγώ, να πηγαίνει σε ένα περιβάλλον που είναι ζοφερό, ένα σπίτι
που µπαίνουν νερά όταν βρέχει, να µη µπαίνει ο ήλιος, να υπάρχουν γονείς που
δέρνουν, περιµένουµε από αυτό το παιδί να σκεφτεί να καθίσει να διαβάσει ή αν είναι
την άλλη µέρα καλύτερος από την προηγούµενη…;».
Περνώντας τώρα στις παρεµβάσεις που έκαναν για την επιθετική
συµπεριφορά, ο δάσκαλος των φυσικών µας λέει ότι δυστυχώς δεν έγινε τίποτα
οργανωµένο και ό, τι προσπάθησαν να γίνει απέτυχε… εννοώντας προφανώς την
προσπάθεια να µετατραπεί το σχολείο σε διαπολιτισµικό, και αναµένοντας ότι αυτό
θα έλυνε πιο γρήγορά και πιο µεθοδικά τα προβλήµατα. Αντ’ αυτού όµως ό, τι
προσπάθεια έκαναν γινόταν µεµονωµένα, ο κάθε εκπαιδευτικός δηλαδή, µε τους
µαθητές του προσπαθούσε µε συζητήσεις µε τα ίδια τα παιδιά αλλά και µε τους γονείς
να φέρει αποτέλεσµα. Ο δάσκαλος της φυσικής αγωγής, επειδή θεωρούσε ότι όλη
αυτή η συµπεριφορά έκρυβε και συσσωρευµένη ένταση, τους έκανε ασκήσεις
εκτόνωσης και χαλάρωσης στα πλαίσια του µαθήµατος.
Αλλά και τα ρατσιστικά φαινόµενα από µέρους των ελληνοπαίδων, πάλι µε
συζήτηση έκαναν προσπάθεια να τα καταλύσουν. Λέει χαρακτηριστικά µία
εκπαιδευτικός: «… χρειάστηκε µεγάλη ευελιξία, ήθελαν µεγαλύτερη προσοχή
κάποιοι, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά ότι όλα είναι παιδιά… ότι όλα έχουν ίσες
ευκαιρίες µάθησης… δεν έχει σηµασία από ποια χώρα είναι… γινόταν λοιπόν
παρέµβαση οµαλή και µε όµορφο τρόπο…».
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στ) Κοινωνική αντανάκλαση του σχολείου.

Μετά από την παρουσίαση των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι
εκπαιδευτικοί του 1ο δηµοτικού σχολείου και την γενικότερη πληθυσµιακή σύσταση
του, µας ενδιέφερε η εικόνα που είχε η τοπική κοινωνία σχολείο και για την ποιότητα
µόρφωσης που αυτό παρείχε.
Ύστερα βέβαια από τις αντιδράσεις των Ελλήνων γονέων για την κατάσταση
του σχολείου, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι και η άποψη της τοπικής κοινωνίας
γενικότερα δε θα ήταν πάρα πολύ θετική. Μέσα από τις συνεντεύξεις των
εκπαιδευτικών αποκοµίσαµε ότι η τοπική κοινωνία δεν ήταν έτοιµη να δεχτεί το τόσο
µεγάλο ρεύµα µεταναστών, έβλεπε γενικά τους µετανάστες ως κόλαφο, άρα το
σχολείο που είχε τόσους µετανάστες το θεωρούσαν τότε υποβαθµισµένο, υπήρχε µία
ξενοφοβία και µία µορφή ρατσισµού από µέρους των Ελλήνων, «.. κάποιοι ακραίοι»
αναφέρει µια εκπαιδευτικός «θεωρούσαν ότι τα παιδιά τους δε θα έπρεπε να
αναµειχθούν µε µεταναστόπουλα, γιατί αυτό θα τους οδηγήσει σε γλωσσική πενία
και ίσως και γενικότερη πενία γνώσεων…»
Πίστευαν επίσης ότι το σχολείο είναι γκέτο, απέφευγαν να γράψουν τα παιδιά τους
στο σχολείο, δηλώνοντας ακόµα και ψεύτικες διευθύνσεις διαµονής. Ένας δάσκαλος
και κάτοικος της παλιάς πόλης λέει: «… η ρεθεµνιώτικη κοινωνία πίστευε ότι το
τούρκικο σχολείο είναι ένα σχολείο που εκεί πάνε οι Αλβανοί και σιγά σιγά
σταµάτησαν να φέρνουν τα παιδιά τους…».
Στην άποψη που είχε τώρα η κοινωνία του Ρεθύµνου για την παρεχόµενη
µόρφωση αλλά και για την ποιότητα των εκπαιδευτικών, οι ίδιοι οι δάσκαλοι µας
λένε ότι δεν ήταν καθόλου θετική, «… πίστευαν ότι και εµείς, ως εκπαιδευτικοί του
σχολείου, επειδή ακριβώς προσαρµόζαµε το επίπεδο των γνώσεων πολύ στους
µαθητές αυτούς, τελικά συντελούµε στην υποβάθµισή του ή έχουµε βολευτεί, δηλαδή
µας αρέσει αυτό , γιατί δε µας ζητούνται πάρα πολλά πράγµατα και φυσικά οι
µετανάστες γονείς δεν έχουν τις ίδιες αξιώσεις ούτε το ίδιο θάρρος να προσεγγίσουν
το δάσκαλο, άρα και εµείς έχουµε εφησυχαστεί…»
Όλοι βέβαια οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν, υπογραµµίζουν ότι το 1ο δηµοτικό
σχολείο συνεχίζει και σήµερα να έχει την ίδια άσχηµη αντιµετώπιση από την τοπική
κοινωνία. Τότε και σήµερα θεωρείται «σχολείο αλλοδαπών», «σχολείο µόνο για
ξένα», και αφού οι Έλληνες αποφεύγουν να γράψουν τα παιδιά τους στο
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συγκεκριµένο σχολείο, ο πληθυσµός των ελληνοπαίδων όλο και µειώνεται και
αυξάνεται ο αριθµός των αλλοδαπών.
Η σηµερινή διευθύντρια µας λέει µε φανερή λύπη και ταυτόχρονα παράπονο : «..η
κοινωνία πίστευε και πιστεύει ότι από τη στιγµή που έχουµε αλλοδαπά παιδιά εδώ
δεν γίνεται σωστή δουλειά… δυστυχώς υπάρχει αυτός ο ρατσισµός παρ’ όλο που το
σχολείο µας δεν υστερεί σε τίποτα από τα άλλα σχολεία και σε θέµατα
προγραµµάτων και σε θέµατα γνώσης και επιπέδου και στα πάντα…».
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, λοιπόν, καταλαβαίνουµε ότι είχαν να
αντιπαλέψουν όχι µόνο τις δυσκολίες µέσα στο σχολείο αλλά και την γενικότερη
αρνητική γνώµη της κοινωνίας. Ο δάσκαλος χρειαζόταν αρκετή δύναµη να δράσει
πρωτοποριακά έναντι της εποχής και του, συνηθέστερα, ξενοφοβικού, αν όχι
ρατσιστικού κοινωνικού του περίγυρου, ανοίγοντας το δρόµο της ίσης µεταχείρισης,
αποδοχής και παραδοχής του «ξένου» ως απλά διαφορετικό αλλά ίσης αξίας µε το
«οικείο».

ζ) Συλλογική δράση προς αντιµετώπιση της προβληµατικής κατάστασης,
Συνδροµή επιστηµόνων, προσωπική στάση..

Ξεκινώντας τη διερεύνηση για την κατηγορία αυτή, θα µας απασχολήσει, το
αν µετά τη διαπίστωση των προβληµάτων που υπήρχαν στο σχολείο, έγινε κάποια
συλλογική δράση από µέρους του συλλόγου διδασκόντων ή από το διευθυντή του
σχολείου. Αν ζήτησαν τη υποστήριξη ειδικών επιστηµόνων, ποιοι ήταν σύµφωνοι µε
κάτι τέτοιο και πώς θυµούνται τα γεγονότα και τι περιεχόµενο είχαν οι συζητήσεις
αυτές.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να χωρίσουµε τους εκπαιδευτικούς σε δύο οµάδες.
Η πρώτη οµάδα αποτελείτε από τέσσερις εκπαιδευτικούς, που αναγνώριζαν τα
προβλήµατα και τη σπουδαιότητά τους και αναζητούσαν λύσεις και έξω από τα στενά
όρια του σχολείου. Ήταν εκείνοι που αναζήτησαν συµβουλευτική υποστήριξη από το
πανεπιστήµιο και οι τρεις εξ αυτών ,στελέχωσαν την οµάδα που πήγε στο
πανεπιστήµιο και πήρε µέρος στις συζητήσεις µε τους επιστήµονες, ειδικευµένους σε
θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
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Στην άλλη οµάδα έχουµε τους άλλους τέσσερις εκπαιδευτικούς που ζούσαν βέβαια
µέσα σ’ αυτά τα προβλήµατα, προβληµατιζόταν, αγανακτούσαν, αγχώνονταν αλλά
προσπαθούσαν µόνοι τους να δώσουν λύσεις και δεν έβλεπαν καµία αναγκαιότητα να
ζητήσουν συµβουλευτική υποστήριξη. Μάλιστα διατηρούσαν µεγάλη επιφύλαξη,
όπως θα δούµε αναλυτικά πιο κάτω, για τις προθέσεις του πανεπιστηµίου…
Αυτό που θυµούνται οι εκπαιδευτικοί της πρώτης οµάδας , είναι ότι γινόταν
συζητήσεις µε όλο το σύλλογο διδασκόντων «… για το τι µπορούµε να κάνουµε να
βελτιώσουµε την κατάσταση… να λύσουµε τα προβλήµατα.. να πείσουµε τους γονείς
της παλιάς πόλης αλλά και των άλλων περιοχών για την ποιότητα µόρφωσης που
προσφέρουµε και άρα να µη συστέλλονται να γράψουν τα παιδιά τους στο
σχολείο…», «… στις συνεδριάσεις που γινόταν στο σχολείο ήµασταν απηυδισµένοι,
επειδή δεν µπορούσαµε να κάνουµε το µάθηµά µας εν τάξει, δεν µπορούσαµε να
χειριστούµε την κατάσταση, φαινόταν ότι µας ξεφεύγει από τον έλεγχο…» ,«… ο
σύλλογος διδασκόντων παρά το ότι ασφυκτιούσε δεν έθεσε θέµα συνάντησης µε
ειδικούς, όλα ξεκίνησαν από το διευθυντή του σχολείου…».
Ο τότε διευθυντής του σχολείου, λοιπόν, προτείνει στο σύλλογο διδασκόντων µια
επαφή µε τα γραφεία του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ (Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και
µεταναστευτικών Μελετών), του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δη µε τον υπεύθυνο
καθηγητή κ. ∆αµανάκη Μιχάλη, που έχει εκπονήσει προγράµµατα και έχει
επιµεληθεί συγγραφικού έργου και διδακτικού υλικού, κατάλληλου για την
διδασκαλία αλλόγλωσσων µαθητών., ο ίδιος ο διευθυντής θυµάται: «… θέλαµε να
µας ενηµερώσουν για το τι µπορούµε να κάνουµε, αν υπάρχουν κάποια προγράµµατα
που θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά…».
Το βασικό πρόβληµα λοιπόν το οποίο κάνει τους εκπαιδευτικούς να
αναζητήσουν βοήθεια από το πανεπιστήµιο, ήταν τα προβλήµατα συµπεριφοράς και
το πώς µπορούν να τα χειριστούν, ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονταν από παιδιά
Ελλήνων ή αλλοδαπών. Μάλιστα ένας εκπαιδευτικός, συνταξιοδοτηµένος πλέον και
όταν υπηρετούσε στο 1ο δηµοτικό είχε ήδη 25 χρόνια διδακτικής πείρας, το ανάγει σε
γενικότερο πρόβληµα του εκπαιδευτικού συστήµατος της εποχής και λέει: «…το
µεγαλύτερο πρόβληµα σήµερα στα σχολεία είναι αυτό της παιδονοµίας, το θέµα δεν
είναι αν είναι πέντε Αλβανοί ή πέντε Βούλγαροι, αλλά η παιδονοµία και αυτό το θέµα
δεν το έχει δει κανείς σοβαρά, εφόσον υστερούµε στην παιδονοµία, όλα τα άσχηµα
έρχονται σαν φυσική συνέπεια…».
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Από τα υποκείµενα της έρευνας οι τέσσερις ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµα του διευθυντή (ο ένας όµως ανήκει στην άλλη οµάδα γιατί θυµάται ότι
όλα ξεκίνησαν από το πανεπιστήµιο, και οι εκπαιδευτικοί δε ζήτησαν κάτι τέτοιο…)
και όπως λένε και οι ίδιοι: «.. ήµασταν µια οµάδα δασκάλων που πιστεύαµε ότι κάτι
πρέπει να αλλάξει, για να βελτιωθεί η κατάσταση…», «…ήµουν φυσικά από τους πιο
θετικούς σ’ αυτό το βήµα, γιατί όταν δεν υπάρχει άλλη λύση και µάλιστα, πριν να
φτάσεις στο απροχώρητο, νοµίζω η γνώµη των ειδικών µετράει…».
Στις συναντήσεις τώρα που έγιναν στο πανεπιστήµιο µε τον κ. ∆αµανάκη και
την κ. Χατζηδάκη µας λέει µία εκπαιδευτικός που συµµετείχε: «… οι εκπαιδευτικοί
ήµασταν οι µισοί περίπου, οι οποίοι το θέλαµε, θέσαµε επί τάπητος όλα τα θέµατα
που αντιµετωπίζαµε και µας µεταφέρθηκε η εµπειρία άλλων σχολείων µε ανάλογα
προβλήµατα, πιθανές στρατηγικές επίλυσης. Γινόταν διεξοδικές συζητήσεις αρκετά
σηµαντικές και πολύωρες και επειδή φαινόταν ότι οι επιστήµονες θέλουν να µας
βοηθήσουν πάρα πολύ απεφάνθησαν µετά από µια σειρά συζητήσεων ότι θα έρθουν
στο σχολείο να προσεγγίσουν και τους υπόλοιπους που για κάποιους λόγους δεν
είχαν παρευρεθεί…».
Συνεχίζοντας τώρα, έχει ενδιαφέρον να δούµε τις απόψεις των εκπαιδευτικών
που αργότερα αποτέλεσε την οµάδα που σθεναρά πάλεψε για τη µη µετατροπή του
σχολείου σε διαπολιτισµικό. Οι εκπαιδευτικοί εδώ είτε δε θυµούνται να έγινε κάποια
προσπάθεια από το σύλλογο διδασκόντων, είτε θεωρούν ότι όλα όσα έγιναν,
ξεκίνησαν από τους δασκάλους που γνώριζαν τους καθηγητές του πανεπιστηµίου από
την επιµόρφωσή τους στο διδασκαλείο, οι οποίοι «… πήγαν να ρωτήσουν κάποια
πράγµατα.. πήγαν µόνοι τους δεν το συζήτησαν µαζί µας , δε συζητούσαν µαζί µας
για το τι γινόταν εκεί…», είτε τέλος πιστεύουν ότι όλα ξεκίνησαν από το
πανεπιστήµιο, το οποίο πλησίασε το σχολείο, «… γιατί ήθελε να προωθήσει θέµα
διαπολιτισµικού σχολείου στο Ρέθυµνο για τους δικούς του λόγους είτε γιατί υπήρχαν
προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση…, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα αυτή την
εντύπωση που έδωσε, ότι είχε κάποια λεφτά από τα προγράµµατα που έπρεπε να
ξοδέψει και επίσης ήθελε να κάνει τα πειράµατά του, ψάχνανε λοιπόν κάποιο σχολείο
να το χαρακτηρίσουν διαπολιτισµικό…».
Εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η ιδέα του διαπολιτισµικού σχολείου,
αιωρούνταν στην ατµόσφαιρα, θεωρούνταν κάτι πιθανό και για το Ρέθυµνο (αφού
άλλωστε υπήρχε ήδη το διαπολιτισµικό σχολείο των Χανίων), αυτό έκανε τους
εκπαιδευτικούς να κρατούν µια επιφυλακτική στάση απέναντι σ’ αυτό το καινούριο
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που έβλεπαν να έρχεται και επειδή δε γνώριζαν τίποτα για τη λειτουργία ενός τέτοιου
σχολείου, το αντιµετώπιζαν σαν απειλή. Και φυσικά αντιµετώπιζαν µε φανερή
δυσπιστία τις προθέσεις των ειδικών επιστηµόνων, αλλά και το µέγεθος και την
ποιότητα της βοήθειας που θα τους προσέφεραν, «… δεν είχα πρόβληµα και δεν
πίστευα και ότι θα µου κάνουν κάποια σηµαντική βοήθεια…» λέει χαρακτηριστικά
ένας εξ αυτών.

η) Πορίσµατα των ειδικών επιστηµόνων.

Από την οµάδα των εκπαιδευτικών που συµµετείχε στις συζητήσεις µε τους
πανεπιστηµιακούς καθηγητές πληροφορούµαστε ότι αφού περιγράφησαν εκτενώς τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν στο εκπαιδευτικό τους έργο, αποδόθηκε στην
σύνθεση των µαθητών του σχολείου και στην αναποτελεσµατικότητά των
αναλυτικών προγραµµάτων, εγχειριδίων και µεθόδων διδασκαλίας που διατίθεντο ως
τότε και αναζητήθηκαν πιθανές διέξοδοι από την κρίση αυτή µε σκοπό και την
πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσής της , που θα απέκλειε πλήρως την προσέλευση
Ελληνοπαίδων στο σχολείο. Αποφασίστηκε λοιπόν να συγκεντρωθούν όλοι οι
δάσκαλοι στο σχολείο κάποιο µεσηµέρι για να γίνει συζήτηση και να ενηµερωθούν
και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που δε µετείχαν στις συγκεντρώσεις στο πανεπιστήµιο.
Ο κ. ∆αµανάκης µαζί µε την κ. Χατζηδάκη, τον διευθυντή του
διαπολιτισµικού σχολείου Χανίων και µετέπειτα σύµβουλο διαπολιτισµικής αγωγής,
έφτασαν στο 1ο δηµοτικό. Το πόρισµα των επιστηµόνων λοιπόν ήταν η πρόταση να
γίνει το σχολείο διαπολιτισµικό, κατά το πρότυπο του ανάλογου σχολείου στην πόλη
των Χανίων, που λειτουργούσε κατά την εκτίµησή τους µε βελτιωµένη δυναµική
προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στις
προκαταρκτικές συζητήσεις στο πανεπιστήµιο γνώριζαν πιο θα ήταν το πόρισµα,
ενδιαφέρον έχει να δούµε τη στάση των ανθρώπων που ενηµερώθηκαν στο χώρο του
σχολείου από τους καθηγητές.
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Στην ερώτηση ποια ήταν η συµπερασµατική τοποθέτηση των ειδικών
επιστηµόνων για τη λύση των προβληµάτων, αυτόµατα στην απάντηση δείχνουν και
την άρνησή τους προς όλη αυτή την αλλαγή, «.. είπαν να γίνει διαπολιτισµικό , εµείς
αντιδράσαµε..», και ένας άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος αν και συµµετείχε στις
συζητήσεις στο πανεπιστήµιο, εντοπίζει τον «κίνδυνο» αλλού : «.. είπαν να
χαρακτηριστεί το σχολείο διαπολιτισµικό, υπήρξε αντίδραση, γιατί εµείς βλέπαµε την
επερχόµενη γκετοποίηση και δε µας άρεσε αυτή η κατάσταση..», «… είπαν να γίνει
διαπολιτισµικό, όλοι δε θέλαµε, αν εξαιρέσεις δύο τρεις..» και εκείνος που µε πολύ
πάθος και πολύ συνειδητά ήταν κάθετα αρνητικός απέναντι σ’ αυτήν την αλλαγή µας
λέει: «… ήρθαν αποφασισµένοι να κάνουν το σχολείο διαπολιτισµικό, και µάλιστα
στη δική µου την πρόταση, να µη γίνει γκέτο, µε απείλησαν, ότι αν δε θέλω, θα µε
διώξουν και θα βάλουν άλλους… το να κάνουν το σχολείο διαπολιτισµικό ήταν µια
ειληµµένη απόφαση και δεν τους ενδιέφερε ποσώς η άποψη των εκπαιδευτικών…».

θ) Θετική ή αρνητική στάση στην µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό,
γνώση του νόµου.

Μέσα από αυτή την κατηγορία που αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της
έρευνας, θα παρατηρήσουµε τι ήταν αυτό που τελικά αντιλήφθησαν οι εκπαιδευτικοί
από το νέο νόµο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, , τι εννόησαν ως διαπολιτισµικό
σχολείο, πώς είδαν την προσπάθεια του πανεπιστηµίου προς την κατεύθυνση της
µετατροπής του συγκεκριµένου σχολείου σε διαπολιτισµικό , τι τους προβληµάτισε
στην όλη κατάσταση, τι τους φόβισε, γιατί κράτησαν ο καθένας απ’ αυτούς τη
συγκεκριµένη στάση (θετική ή αρνητική) για τη συγκεκριµένη αλλαγή και αν τέλος
υπήρξε κάποια αντιπρόταση από µέρους τους.
Θα παρατηρήσουµε παράλληλα, τη µεγάλη απόσταση ανάµεσα στις
διακηρύξεις του υπουργείου και στο τι, εν τέλει κατανοεί ο εκπαιδευτικός, θα δούµε
αυτό που αναπτύχθηκε και στο θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας, ότι υπάρχουν
πολλοί παράµετροι που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στο να µην
επιθυµούν µια αλλαγή και ταυτόχρονα να µη δείχνουν εµπιστοσύνη σε µια
καινοτοµία, µε όσο καλές συστάσεις και αν αυτή παρουσιάζεται από το ΥΠΕΠΘ.
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Κρατώντας από την προηγούµενη κατηγορία, το χωρισµό των εκπαιδευτικών
που πήραν µέρος στην έρευνα σε δύο οµάδες, εκείνους, δηλαδή, που ήταν θετικά
τιθέµενοι στη µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό και σε εκείνους που ήταν
κάθετα αντίθετοι, θα επιχειρήσουµε να πλησιάσουµε µέσα από τα λεγόµενά τους, την
αντίληψη που είχαν για την όλη κατάσταση.
Οι πιο πολλοί από τους εκπαιδευτικούς, ενηµερώθηκαν για το νόµο της
διαπολιτισµικής αγωγής και για το τι είναι διαπολιτισµικό σχολείο, από την
επιστηµονική οµάδα. Κάποιοι επίσης είχαν ενηµερωθεί από βιβλιογραφία ή είχαν
πάρει πληροφορίες από συναδέλφους τους που εργάζονταν σε ανάλογα σχολεία.
Εκείνο που πρέπει να σηµειώσουµε, είναι ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί,
θυµούνται τα ίδια πράγµατα από την ενηµέρωση των καθηγητών, για το πώς θα είναι
δηλαδή, το νέου τύπου σχολείο, δίνουν όµως διαφορετική ερµηνεία στο κάθε
στοιχείο, και εµµένουν σε κάποια από αυτά χωρίς να εξετάζουν το σύνολο, ανάλογα
µε τις αντιλήψεις , τις πεποιθήσεις , την ιδεολογία αλλά και τις αξίες ζωής που
φέρουν.
Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης οµάδας, που έβλεπαν θετική την αλλαγή και την
επιζητούσαν παρουσιάζουν µε ενθουσιασµό αλλά και λίγη πίκρα έχοντας στο µυαλό
τους την έκβαση της ιστορίας, το πώς θα δούλευε το σχολείο, αν είχε µετατραπεί σε
διαπολιτισµικό. Μιλούν, λοιπόν για τα πλεονεκτήµατα της µετατροπής, όπως τους
παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές, λέγοντας ότι θα διαµορφώνονταν οι καίριες
και ουσιαστικές διδακτικές συνθήκες και ενέργειες, που θα αφορούσαν πλέον
στοχευµένα το ετερόγλωσσο µαθητικό σύνολο. Πιο συγκεκριµένα, θα
συµπεριλαµβάνονταν στη διδακτέα ύλη η µητρική τους γλώσσα, στοιχεία της
ιστορίας, της µουσικής , του χορού της πατρίδας τους, τα οποία θα διδάσκονταν µαζί
µε τα µαθήµατα που γίνονταν σε όλα τα ελληνικά σχολεία.
Κατανόησαν επίσης ότι το ωράριο τους θα χρειαζόταν πιθανά κάποια
τροποποίηση, «… ίσως να γινότανε διεύρυνση του ωραρίου, εµείς θα είχαµε τις ίδιες
ώρες, αλλά τα παιδιά θα είχαν περισσότερα γνωστικά αντικείµενα…». Επίσης τους
ανακοινώθηκε ότι «… θα πρέπει να χρησιµοποιούµε εναλλακτικό υλικό από αυτό
που ήδη χρησιµοποιούσαµε, και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να αυτοσχεδιάσουµε
και να φτιάξουµε οι ίδιοι βοηθητικό υλικό…»,. Παράλληλα οι επιστήµονες τους
παρουσίασαν σαν κίνητρο ότι το υλικό που θα χρησιµοποιούσαν, ίσως αργότερα µε
τη συµβολή και τη συνεχή βοήθεια και καθοδήγησή των ιδίων, θα µπορούσε να
οργανωθεί πιθανά σε βιβλία. Το υλικό θα το παρήγαγαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι, βάσει
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των αναγκών και των ανατροφοδοτήσεων που θα εισέπρατταν από τα παιδιά. Αυτό
όµως θα µπορούσε να θεωρηθεί κίνητρο µόνο για τους εκπαιδευτικούς που βλέπουν
τη δουλειά τους ως πρόκληση και επιθυµούν να την εξελίξουν. Για το µεγαλύτερο
µέρος των δασκάλων αυτό αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Προϋπόθετε εν
ολίγοις, µια ολική και ριζική µετατόπιση των διδακτικών στόχων, ενεργειών και
διδακτικών έξεων που η σειρά διδακτικών ετών εµπειρίας είχε διαµορφώσει στους
εκπαιδευτικούς, ήταν µια καινοτοµία που σίγουρα θα είχε περισσότερο κόπο και
δραστηριοποίηση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ο τότε διευθυντής του σχολείου θυµάται: «.. µας είπαν ότι θα γίνονταν κάποια
προγράµµατα για τους µετανάστες, προγράµµατα που είχαν εφαρµοστεί και σε άλλα
σχολεία αυτού του τύπου και θα υπήρχε χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων,
κάτι θα άλλαζε…», εδώ παρουσιάζεται το αιώνιο πρόβληµα των σχολείων, η ελλιπής
χρηµατοδότηση και η αναζήτηση τρόπων και µέσων για να καταφέρουν να έχουν τα
στοιχειώδη και να κάνουν οι εκπαιδευτικοί τη δουλειά τους µε αξιοπρέπεια. ∆εν είναι
παράδοξο λοιπόν που ο διευθυντής στάθηκε σε αυτήν την παράµετρο και την έκρινε
πάρα πολύ σηµαντική…
Αυτή η οµάδα που πάλεψε για να γίνει το σχολείο διαπολιτισµικό και
γοητεύτηκε µε το καινούριο που θα έφερνε η αλλαγή αυτή στο αναλυτικό
πρόγραµµα, εκφράζει την πικρία της, για το ότι δεν ίσχυσε τελικά, πολύ
χαρακτηριστικά µας λέει ένα δάσκαλος: «…αυτό που ήταν τελικά το θέµα είναι ότι
κάθε καινούριο φοβίζει κάποιους που καλούνται να το εφαρµόσουν, το χειρότερο
όµως δεν είναι ότι φοβίζει, γιατί αυτό µπορεί να θεωρηθεί και λογικό, αλλά ότι αυτοί
οι άνθρωποι µπαίνουν απέναντι στο καινούριο και δεν αφήνουν να υλοποιηθεί… και
στο δικό µας σχολείο έγινε αυτό ακριβώς… από φόβο και ανασφάλεια απέναντι στο
καινούριο, κάποιοι συνάδελφοι εναντιώθηκαν, στην αλλαγή και η γνώµη τους
επικράτησε…»
Στη συνέχεια θα δούµε τις αντιλήψεις της δεύτερης οµάδας που στάθηκε
απέναντι σ’ αυτήν την καινοτοµία και τελικά κατάφερε να µην εφαρµοστεί. Ας
δούµε όµως τι αντιλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί ως αλλαγή στον τρόπο
λειτουργίας του σχολείου και τι ήταν αυτό που τους ενόχλησε. Όσον αφορά τα
βασικά σηµεία του νόµου, δεν υπήρχαν διαφορές, εκεί που εστιάζονται οι διαφορές,
όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, είναι η ερµηνεία που δίνουν σε κάθε ένα ξεχωριστά από
αυτά τα στοιχεία.
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Και οι πέντε εκπαιδευτικοί της οµάδας αυτής, το πρώτο στοιχείο που
ανακαλούν στη µνήµη τους, από εκείνες τις συζητήσεις, είναι ότι τα παιδιά θα
διδάσκονται τη µητρική τους γλώσσα. Αυτό για τον καθένα είναι αρνητικό για
διαφορετικούς λόγους : «… θα ερχόταν λέει δάσκαλοι να κάνουν αλβανικά,
βουλγαρικά, ρώσικα και εµείς σκεφτήκαµε ότι , αν γινόταν αυτό δε θα ξαναρχόταν
ελληνάκι…», «…πίστευα και πιστεύω» µας λέει η σηµερινή διευθύντρια, «ότι τα
παιδιά αυτά πρέπει να ενσωµατωθούν στην ελληνική γλώσσα, χωρίς βέβαια να
χάσουν τη µητρική τους… είµαι υπέρ της άποψης της ενσωµάτωσης(προφανώς εδώ
εννοείται η λέξη αφοµοίωση) µε τα δικά µας παιδιά, όσον αφορά τη γλώσσα, για να
µπορέσουν να προχωρήσουν, από τη στιγµή που θα µείνουν εδώ στην Ελλάδα και θα
δουλέψουν εδώ σαν Έλληνες πολίτες, πρέπει να συνεννοούνται σ’ αυτή τη γλώσσα..
αν έµπαιναν οι ξένοι δάσκαλοι θα γινόταν καθαρά γκέτο… φοβηθήκαµε αυτήν την
εξέλιξη και γι αυτό αντιδράσαµε…», στην ίδια λογική κινείται και η επόµενη άποψη,
«… αν έµπαιναν ξένοι δάσκαλοι, θα γινόταν γκέτο… έρχονται σε ένα άλλο τόπο, θα
πρέπει να ενταχθούν και να αφοµοιωθούν, για να µπορέσουν αν ζήσουν αρµονικά,
αυτό δε γίνεται, αν γκετοποιηθούν οι αλλοδαποί…».
Οι δύο παραπάνω εκπαιδευτικοί, µάλιστα, έφτασαν στο σηµείο να
επικαλεστούν ανύπαρκτο νόµο του υπουργείου παιδείας, να τον παρουσιάσουν µε
απόλυτη σοβαρότητα και να τον αναφέρουν σε αρκετά σηµεία της συνέντευξης τους,
ότι δηλαδή ο νόµος αυτός «.. επιτάσσει να µην υπάρχουν πάρα πολλά αλλοδαπά σε
ένα σχολείο, δηλαδή να µην υπάρχουν αλλοδαπά πάνω από το 30% του συνολικού
αριθµού των µαθητών αλλά να διασκορπίζονται σε άλλα σχολεία, για να µη γίνει το
σχολείο γκέτο…». Το µόνο που µπορώ να σκεφτώ για όλη αυτήν την ενέργεια, είναι
ότι επειδή, όταν δίνονταν οι συνεντεύξεις, ψηφίστηκε στην Ιταλία ένας τέτοιος νόµος
και µάλιστα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ότι µπερδεύτηκαν και τον παρουσίασαν
ως νόµο του ΥΠΕΠΘ. Από την άλλη και οι δύο εκπαιδευτικοί τον παρουσίαζαν ως
παλιό νόµο που θα έπρεπε να τον είχαν σκεφτεί οι ιθύνοντες και να µην
«παρανοµούν» το 2001 προσπαθώντας να µετατρέψουν το σχολείο σε διαπολιτισµικό
και άρα «…να οργανώνουν την πιθανή γκετοποίησή του…»
Ένας εκπαιδευτικός µάλιστα, προχωράει αυτό το συλλογισµό και ως
απόρροια της γκετοποίησης, που θα έφερνε το διαπολιτισµικό σχολείο, µας µιλάει για
το φόβο της δηµιουργίας συµµοριών. Ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός, έχοντας
εµπειρία σε σχολείο της Αθήνας, µε µεγάλο ποσοστό παιδιών µε µεταναστευτικό
υπόβαθρο, ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την κατάσταση, αλλά και έχοντας συζητήσει µε
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συναδέλφους που δούλευαν σε διαπολιτισµικό σχολείο, αντιµετώπιζαν τέτοιου είδους
προβλήµατα, «… δηλαδή αν είναι 5 αλλοδαποί στο 1ο δηµοτικό δε θα µπορούσαν να
φτιάξουν µια οµάδα- µια συµµορία ούτε θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
συµπεριφορές εκρηκτικές, γιατί χάνονται µέσα στο πλήθος…. Όταν όµως αποκτά την
πλειοψηφία σε ένα χώρο όπως σε ένα διαπολιτισµικό, τότε έχει την αντίληψη ότι
µπορεί να κάνει ό, τι θέλει…….. αυτό είναι αρνητικό γιατί δεν µπορείς να τους έχεις
γκετοποιηµένους σε ένα σχολείο και µετά να τους βγάζεις στην κοινωνία µε
Έλληνες… δε γίνεται… ή θα τους έχεις σε ένα σύστηµα που θα είναι όπως είναι η
κοινωνία έξω που θα συναλλάσσονται-θα έρχονται σε επαφή µε έλληνες όπως στην
κοινωνία… ο στόχος αυτών που προσπάθησαν να φτιάξουν τα διαπολιτισµικά
σχολεία και συγκεκριµένα στο Ρέθυµνο ήταν να µαζευτεί όλο το αλλοδαπό στοιχείο
στο 1ο , γι αυτό και δεν πέρασε… δε θα ερχόταν κανείς Έλληνας ……», και
συνεχίζει, «… στην Αθήνα που λειτουργούσαν αυτά τα σχολεία, είχαν τεράστια
προβλήµατα συµπεριφοράς.. κλίκες και συµµορίες… είναι λογικό όταν όλα τα
αλλοδαπά πηγαίνουν σε συγκεκριµένο χώρο…».
Ένας άλλος εκπαιδευτικός πάλι, θυµάται ως σηµαντικό στοιχείο, ότι «… θα
έπρεπε να κάνουµε πολλές συνεδριάσεις. Στο τέλος κάθε µέρας , θα έπρεπε να
συζητάµε για ώρες για το κάθε παιδί και πώς θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που
τυχόν θα προέκυπτε… είχαµε και το παράδειγµα του πολυκλαδικού σχολείου στο
Ρέθυµνο, όπου επειδή ήταν καινούριος θεσµός, οι καθηγητές κάνανε ατελείωτες
συνεδριάσεις, τους είχαν αφανίσει τους ανθρώπους… κάθε µέρα συζητούσαν και πού
έβγαλε τελικά αυτό, πουθενά…σκεφτήκαµε λοιπόν, αυτό θα κάνουµε και εµείς κάθε
µέρα , θα καθόµαστε να λέµε και να λέµε και να θεωρητικολογούµε…»
Παρόλ’ αυτά αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η ενηµέρωση που πήραν
δεν ήταν επαρκής, «.. δεν έγινε σωστή ενηµέρωση και νοµίζαµε τότε ότι θα είναι σαν
ξένο σχολείο µε αυτό που πάνε να κάνουν… θα αλλάξουν τα δεδοµένα στο σχολείο
και από κακή κυρίως ενηµέρωση δε δεχτήκαµε σε µια θυελλώδη συνεδρίαση…», η
σηµερινή διευθύντρια και µε πολύ πάθος αρνητικά τιθέµενη απέναντι στο νέο τύπου
σχολείο λέει: «…η ενηµέρωση για µένα ήταν ανεπαρκής, ακόµα και τώρα δεν έχω
καταλάβει πώς θα λειτουργούσε, αν είχε γίνει… θυµάµαι ότι έφυγα από εκείνη τη
συνάντηση χωρίς να έχω καταλάβει πώς δουλεύει ένα διαπολιτισµικό σχολείο…».
Αν και δεν είχαν καταλάβει αρκετά καλά τι ακριβώς είναι αυτός ο νέος
θεσµός, κράτησαν όµως µια επιθετικά αρνητική συµπεριφορά , όσον αφορά τη
µετατροπή του σχολείου, στάθηκαν σε κάποια στοιχεία του νέου νόµου που τα
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ερµήνευσαν µε το δικό τους τρόπο, ανάλογα µε τις πεποιθήσεις τους και τις
αντιλήψεις για το θεσµό του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ένας
εκπαιδευτικός: «… µε το που ακούσαµε για αλβανικά και ρώσικα µέσα στο σχολείο,
δεν τους αφήσαµε να συνεχίσουν… ο Σπυριδάκης (διευθυντής του διαπολιτισµικού
σχολείου Χανίων και µετέπειτα σύµβουλος διαπολιτισµικής αγωγής) προσπαθούσε
να πει πώς λειτουργεί το σχολείο, αλλά δεν το άκουγε κανείς…το απορρίψαµε
αµέσως… δε θέλαµε να το συζητήσουµε καθόλου…».
Ένας ακόµα σοβαρός λόγος άρνησης, όπως παρουσιάστηκε από τους
εκπαιδευτικούς ήταν η αδυναµία να εµπιστευτούν τους ειδικούς επιστήµονες.
Παρεξήγησαν τις προθέσεις τους και θεώρησαν ότι όλες οι κινήσεις από µέρους τους
έκρυβαν άλλα κίνητρα, εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς και δε θα προσέφεραν
κανένα καλό στο σχολείο. Μας αναφέρουν χαρακτηριστικά: «… θεωρούσαµε ότι
κάποιοι πάνε να φάνε λεφτά από ευρωπαϊκά προγράµµατα και κάνουν ό, τι κάνουν
για να ωφεληθούνε οι ίδιοι και το πανεπιστήµιο και όχι για να κάνουν καλό στο
σχολείο… δεν τους εµπιστευτήκαµε…», «…η περιρρέουσα ατµόσφαιρα ήταν ότι
είχαν κάποια λεφτά από προγράµµατα που έπρεπε να ξοδέψουν και επίσης ήθελαν να
κάνουν τα πειράµατά τους, ψάχνανε λοιπόν κάποιο σχολείο να το χαρακτηρίσουν
διαπολιτισµικό και ήταν απόλυτα φυσιολογικό να σκεφτούν το σχολείο µας, επειδή
είχε πολλά αλλοδαπά…», «…όλα γινόταν για το χρήµα, πέραν τούτου µηδέν…»,
«…ήταν ευκαιρία κάποιων ανθρώπων είτε να πάρουν λεφτά είτε να «λουφάρουν»
είτε να φανούνε και ότι βοήθεια σε αυτό που εµείς θέλαµε δε θα είχαµε, στο
πρόβληµα του Αλβανού του άτακτου που κάνει τα πάντα, αλλά και του Έλληνα δε θα
µπορούσε το διαπολιτισµικό να κάνει τίποτα…», και τέλος «…ήταν δηλαδή
πατριώτες, αλλά µε το αζηµίωτο…δε µου έδωσαν την εντύπωση ότι νοιάζονται για τα
παιδιά που έχουν πρόβληµα…»
Αν και έδειξαν τόση επιφύλαξη απέναντι στις προθέσεις των
πανεπιστηµιακών , βλέπουµε µέσα από τις αναφορές που κάνουν στις συνεντεύξεις
ότι ίσως το πρόγραµµα αυτό να είχε επιτύχει, αν εκείνοι που τους ενηµέρωναν ήταν
εκπαιδευτικοί της πράξης. Αν, δηλαδή ήταν άνθρωποι που δούλευαν σε
διαπολιτισµικό σχολείο και γνώριζαν εκ των έσω και µέσα από τη διδακτική πράξη
την κατάσταση. Επίσης αναφέρουν, ότι ίσως θα έπρεπε να είχαν παρακολουθήσει οι
ίδιοι για κάποιες µέρες το πρόγραµµα ενός διαπολιτισµικού σχολείου, να γνωρίσουν
ιδίοις όµµασι τη λειτουργία και την εφαρµογή του νέου νόµου στην πράξη. Και αν
αυτό δεν ήταν εφικτό, να παρακολουθήσουν δηλαδή όλοι τη νέα σχολική
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πραγµατικότητα, θα µπορούσε να έχει επιλεγεί µια µικρή οµάδα εκπαιδευτικών, και
εκείνοι θα αναλάµβαναν να πείσουν τους συναδέλφους τους για την επερχόµενη
αλλαγή, µε σίγουρα πιο εύκολο τρόπο, αυτό φαίνεται µέσα από τα λόγια ενός
εκπαιδευτικού: «… αν µε παίρνανε στα Χανιά , εµένα ή άλλο συνάδελφο να δω µια
βδοµάδα πώς λειτουργεί το σχολείο, θα µπορούσα να το µεταφέρω στους
συναδέλφους και τα τους επηρεάσω, θα µπορούσα να τους πείσω και να τους πω αν
αυτό θα βοηθήσει το σχολείο… τους καθηγητές τους είδαµε µε άλλο µάτι…»!
Το ότι επίσης, οι πανεπιστηµιακοί αλλά και ο διευθυντής του διαπολιτισµικού
των Χανίων, έδωσαν την εντύπωση, όπως και συνέβαινε πραγµατικά, πώς ήταν
αποφασισµένοι να µετατρέψουν το σχολείο σε διαπολιτισµικό, αυτό και µόνο ήταν
ανασταλτικός παράγοντας και έδρασε καταλυτικά στην αρνητική στάση των
εκπαιδευτικών. Θεώρησαν ότι έρχεται ξαφνικά ένα νόµος εκ των άνω, εκείνοι θα
πρέπει να τον εφαρµόσουν και κανείς δεν µερίµνησε να ρωτήσει τη γνώµη και τη
διάθεσή τους. Γι αυτό και αναφέρουν: «…ήρθαν αποφασισµένοι να κάνουν το
σχολείο διαπολιτισµικό, ήταν απότοµοι, µε απείλησαν ότι αν δε θέλω να γίνει
διαπολιτισµικό, θα µε διώξουν από εδώ και θα βάλλουν άλλους…», «… το να κάνουν
το σχολείο διαπολιτισµικό ήταν µια ειληµµένη απόφαση και δεν τους ενδιέφερε
ποσώς η άποψη των εκπαιδευτικών…», και µία αρκετά ακραία άποψη «… ήταν τόσο
απότοµος, που αν εγώ ήµουν διευθυντής και ερχόταν ο συγκεκριµένος να µιλήσει µε
αυτόν τον τρόπο στου συναδέλφους, εγώ θα του έδειχνα την πόρτα να βγει έξω, µας
είπε ούτε λίγο ούτε πολύ , ότι το σχολείο θα γίνει διαπολιτισµικό είτε το θέλετε είτε
όχι… αυτή η συµπεριφορά τους όξυνε τα πνεύµατα…».
Πέρα όµως από τη δυσπιστία που εξέφρασαν για τις προθέσεις και τη
συµβουλευτική στήριξη των πανεπιστηµιακών, έδειξαν µεγάλη δυσπιστία και στη
γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της πολιτείας. ∆εν θεωρούν ότι ακόµα και αν
γινόταν το σχολείο διαπολιτισµικό θα είχαν την απαιτούµενη στήριξη και τα
απαραίτητα µέσα από µέρους της πολιτείας, ο καθηγητής φυσικής αγωγής, ο οποίος
σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, µιλάει-όπως είδαµε και παραπάνω- για το πόσο
χαρισµατικά είναι αυτά τα παιδιά και την καταπληκτική φυσική τους κατάσταση, λέει
χαρακτηριστικά για το ζήτηµα αυτό: «….καταρχήν για να λειτουργήσει ένα
διαπολιτισµικό θα πρέπει να υπάρχει συµπαράσταση από πάρα πολλούς φορείς,
χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη για να αντιµετωπίσει τις εκρηκτικές
συµπεριφορές, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, στην Αµερική για παράδειγµα,
έχουν τη γυµναστική σαν τρόπο εκτόνωσης αυτών των οµάδων και
133

κοινωνικοποίησης, είναι οργανωµένο το σύστηµα φυσικής αγωγής, για να
µπορέσουν αυτές οι συµπεριφορές να εκτονωθούν, αυτό που προσέχουν δεν είναι
τόσο το γνωστικό, όσο η συµπεριφορά, στόχος είναι η ένταξη αυτών των παιδιών
στο σύνολο µε κανόνες συµπεριφοράς, αν υπήρχε και εδώ µια τέτοια αντιµετώπιση
από τους φορείς ναι……. Εδώ όµως…….. ο κάθε δάσκαλος έπρεπε από µόνος του
να γίνει ψυχολόγος….. βρισκόµαστε στην Ελλάδα…».
Βλέπουµε λοιπόν απ’ όλα τα παραπάνω ότι κύριος λόγος της άρνησης για τη
δηµιουργία του διαπολιτισµικού σχολείου ήταν ο φόβος για επερχόµενη γκετοποίηση.
Είχαµε όµως και µια αρκετά ακραία άποψη που δίνει στο πρόβληµα µια πολιτική
διάσταση : «…όλα γίνονται για κάποια αιτία… ξαφνικά µετά από το 1992 κάποιοι
φρόντισαν να µας πείσουν ότι θα πρέπει να γίνουµε µια πολυπολιτισµική κοινωνία,
χωρίς να µας ρωτήσουν, αν θέλουµε….» και συνεχίζει ο ίδιος εκπαιδευτικός
εκφράζοντας την άποψή του για το πώς πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα: «… ήρθαν
λοιπόν οι αλλοδαποί, όταν θα ‘ρθει τώρα ο αλλοδαπός θα πρέπει πρώτα να εφαρµόσει
τους νόµους του τόπου που έρχεται, να µάθει τη γλώσσα, να ενταχθεί στο σύνολο και
να µη γκετοποιηθεί… το διαπολιτισµικό σχολείο είναι γκετοποίηση…. Έρχονται σε
έναν άλλο τόπο θα πρέπει να αφοµοιωθούν και να µπορέσουν να ζήσουν
αρµονικά…».
Μετά την παρουσίαση από τους εκπαιδευτικούς, των στοιχείων εκείνων που
έδρασαν καταλυτικά στο να κρατήσουν µια αρνητική στάση απέναντι στην
καινοτοµία των διαπολιτισµικών σχολείων, ήταν επόµενο να χρειαστεί να
απαντήσουν στην ερώτηση, για την ύπαρξη αντιπρότασης από µέρους τους. Εδώ οι
δύο εκ των πέντε πιστεύουν ότι έπρεπε να µείνει το σχολείο ως έχει, ένας πάλι
πιστεύει ότι όλα είναι θέµα πρωτοβάθµιας υπηρεσίας συγκεκριµένα: «…οι
περισσότεροι συνάδελφοι είχαµε µείνει στην τάση που βλέπαµε να πέφτει ο αριθµός
των ελληνοπαίδων και να σταθεροποιείται ο αριθµός των αλλοδαπών και να
αυξάνει….και θέλαµε ως προς αυτό κάτι να έκανε η πρωτοβάθµια που συνεχώς
διεύρυνε τα όρια του σχολείου …δηλαδή κάθε φορά που επέκτεινε τα όρια
περιελάµβανε όλο και περισσότερους αλλοδαπούς…».
Παράλληλα ένας δάσκαλος ρίχνει όλη την ευθύνη στην πολιτεία, δεν θεωρεί ότι θα
έλυνε κάτι η µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό αλλά : «.. εκείνο που
χρειάζονται τα σχολεία είναι προσωπικό, αν έχεις δυσκολία µε ένα παιδί να υπάρχει
κάποιος που θα το πάρει και θα το έχει µόνο του να ηρεµήσει και θα το βοηθήσει,
αυτό ήταν η λύση και όχι να γυρνάµε από γραφείο σε γραφείο και να κάνουµε
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συνεδρίες…» και τέλος πίστευαν ότι έπρεπε να «..δηµιουργηθούν τµήµατα υποδοχής
σε όλα τα σχολεία…», ώστε να καλύπτονται τα γνωστικά κενά όλων των
µεταναστών, σε όποιο σχολείο και να φοιτούσαν.
Όλες οι παραπάνω απόψεις ακραίες και µη, εκφράστηκαν σε «µια θυελλώδη
συνεδρίαση» . Μία εκπαιδευτικός που ήταν στην οµάδα εκείνων που συµφωνούσαν
στη νέα µορφή του σχολείου µας λέει: «… εξέφρασαν περίτρανα και µε πολλές
κραυγές την άρνησή τους, ήταν οι πιο θορυβώδεις… η συζήτηση δροµολογήθηκε µε
µεγάλη βαναυσότητα και δεν µπορούσε να τελεσφορήσει… εκείνοι υπερίσχυσαν µε
τη φωνή τους , ενώ δεν ήταν περισσότεροι και εµείς δεν θέλαµε να ακολουθήσουµε
τους ίδιους τόνους, ήταν απόλυτα κάθετοι και αρνητικοί και αυτό το έδειχναν µε τη
φωνή τους… το κλίµα ήταν φορτισµένο, µε αποτέλεσµα οι επιστήµονες που είδαν ότι
δε βγαίνει άκρη, να σηκωθούν και να φύγουν…». Και συνεχίζει η ίδια λέγοντας ότι:
«… αναδείχθηκε η τέλεια αντίθεση µεταξύ των συναδέλφων, δυσάρεστη έκπληξη
των επιστηµόνων από την επαφή αυτή και ηµών των ιδίων από τη µεταξύ µας
συνεννόηση».
Αυτή η αντίθεση και το άσχηµο κλίµα που δηµιουργήθηκε µεταξύ του συλλόγου
διδασκόντων στεναχωρούσε τους εκπαιδευτικούς και µάλιστα για κάποιους ήταν και
ο παράγοντας που τους έκανε να ψηφίσουν αρνητικά στην όλη διαδικασία, «..αφού το
κλίµα ήταν έτσι, είπαµε δε θα τα χαλάσουµε µε τους συναδέλφους και δεν έγινε…».
Παρατηρούµε λοιπόν πόσο σηµαντικές είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα
σχολείο, πόση βαρύτητα έχει η γνώµη του συναδέλφου αλλά και η σχέση που
δηµιουργείται µε τη καθηµερινή επαφή.

ι) Λόγοι σηµερινής κατάστασης του σχολείου.

Φτάνοντας στην τελευταία κατηγορία έχουµε να ερευνήσουµε, γιατί κατά τη
γνώµη των εκπαιδευτικών επήλθε η σταδιακή υποβάθµιση του συγκεκριµένου
σχολείου. Για ποιους λόγους συρρικνώθηκε βαθµηδόν το πλήθος των µαθητών και
φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα το 2001-2002 είδαµε ότι στο
σχολείο φοιτούσαν 257 µαθητές, εκ των οποίων οι αλλοδαποί ήταν οι 69. Σήµερα το
µαθητικό δυναµικό του σχολείου έχει µειωθεί αισθητά, έχει 84 µαθητές, εκ των
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οποίων οι 48 είναι παιδιά µεταναστών και µε υπηκοότητες αλβανική, βουλγαρική,
σκοπιανή, γεωργιανή, ρώσικη και τσιγκάνικη.
Οι εξηγήσεις που δίνουν οι εκπαιδευτικοί γι αυτήν την κατάσταση είναι
πολλές. Όλοι ανεξαιρέτως όµως συµφωνούν στο ότι το σχολείο βρίσκεται στην
παλιά πόλη του Ρεθύµνου και όπως συµβαίνει σε όλες τις µεγάλες πόλεις , το
ιστορικό κέντρο, εξαιτίας των φτηνών ενοικίων, κατοικείται από τους αλλοδαπούς.
Λένε λοιπόν : «…στην παλιά πόλη, στην καρδιά της παλιάς πόλης όπου οι κατοικίες,
είναι παλαιότερες, υποβαθµισµένες προτιµητέες από τους νεοεισερχόµενους
αλλοδαπούς σε σχέση µε τα νεότερα και ακριβότερα διαµερίσµατα , βρήκαν λοιπόν
φτηνό χώρο να εγκατασταθούν στην περιοχή αυτή , οπότε λογικά τα παιδιά τους τα
έστελναν στο κοντινό σχολείο, οι ντόπιοι δεν ήταν προετοιµασµένοι ξαφνικά να
δεχτούν ότι αλλάζει η σύνθεση της κοινωνίας και ότι τα παιδιά τους θα κάθονται στο
ίδιο θρανίο και θα φοιτούν µαζί µε παιδιά µεταναστών και έτσι οι µακρινοί άρχισαν
και έπαιρναν τα παιδιά τους ή µάλλον δεν τα παίρνανε απλά δεν τα φέρνανε, δεν
έκαναν εγγραφές στην πρώτη τάξη και σιγά σιγά οι νέες οικογένειες αγόραζαν
διαµέρισµα στην νέα πόλη….», «… στην παλιά πόλη µένουν πια µόνο γέροι και
αλλοδαποί..»
Μία δεύτερη αιτία και αρκετά σηµαντική είναι αν κρίνουµε την κατάσταση
της παλιάς πόλης, όπως τη γνωρίζουµε , ότι πλέον οι κατοικίες έχουν µειωθεί και
έχουν αυξηθεί τα κέντρα διασκέδασης, οπότε και ο πληθυσµός της παλιάς πόλης που
κατοικεί εκεί έχει µειωθεί.
Κάποιες άλλες απόψεις ρίχνουν την ευθύνη πρώτα και κύρια στην διεύθυνση
πρωτοβάθµιας υπηρεσίας του νοµού λέγοντας ότι: «… ήταν λάθος πολιτική να µη
δηµιουργήσει τάξεις υποδοχής σε όλα τα σχολεία.. εγώ πιστεύω ότι στοχευµένα έγινε
σε κάποια σχολεία, για να υπάρχει η δικαιολογία από τους διευθυντές κάποιων
σχολείων, ότι δήθεν δεν έχουν τάξη υποδοχής άρα δεν µπορούν να κρατήσουν ένα
αλλοδαπό παιδί και το έστελναν στο πρώτο…», και η σηµερινή διευθύντρια µας
λέει: «… φταίνε οι διευθυντές των άλλων σχολείων, γιατί όταν έχουν για εγγραφή
ένα αλλοδαπό το στέλνουν στο 1ο, εκείνοι δεν κρατούν αλλοδαπό µαθητή, µε τη
δικαιολογία ότι δεν έχουν τάξη υποδοχής…» , «… υπήρχε» µας λέει ένας άλλος
δάσκαλος « σχολείο στην πόλη του Ρεθύµνου µε τριακόσια παιδιά και δεν είχε τάξη
υποδοχής…»ένας ακόµα θεωρεί ότι: «… αν µια υπηρεσία υποβαθµίζει ένα σχολείο
και στα µάτια της κοινωνίας θα είναι υποβαθµισµένο… όταν ένα σχολείο της πόλης
από αυτά που θεωρούνται «ανώτερης κατηγορίας», είχε ανάγκη δάσκαλο µουσικής,
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έπαιρναν το µουσικό του 1ου , ενώ είχε οργανική θέση στο πρώτο, για να τον πάνε
εκεί…ήταν παραγκωνισµένο το σχολείο µας… µε τέτοιες ενέργειες υποβαθµίστηκε
το σχολείο και µετά λέγαµε ότι δεν έφερναν τα παιδιά τους και ότι έφταιγαν οι
Αλβανοί…».
Συνεχίζοντας τον παραπάνω συλλογισµό ο επόµενος µας λέει ότι: «…εγώ προσάπτω
κατηγορία στις τότε προϊστάµενες αρχές είτε της πρωτοβάθµιας είτε της νοµαρχίας
που δε διείδαν την γκετοποίηση και επέκτειναν διαρκώς τα όρια της περιφέρειας τους
σχολείου, µε αποτέλεσµα να φτάσουν τα όρια στον άγνωστο στρατιώτη, και να
συµπεριλάβει σχεδόν ολόκληρη την παλιά πόλη , της οποίας τις υποβαθµισµένες
κατοικίες προτιµούσαν οι αλλοδαποί και εξ αυτού του λόγου τελικά το πρώτο έπαψε
να δέχεται και αριθµό ελληνοπαίδων και να περιλαµβάνει στην περιφέρειά του µέγα
µέρος αλλοδαπών. Αν ήθελαν οι προϊστάµενοι τότε θα προλάβαιναν τέτοιες
καταστάσεις που διαφαινόταν, δεν ξέρω αν υπήρχε και σκοπιµότητα να µην
προλάβουνε … όλα γίνονται για κάποιο λόγο… ακόµα και η απραξία έχει
σκοπιµότητα…».
Οι κατηγορίες ως προς την λειτουργία της πρωτοβάθµιας υπηρεσίας εκπαίδευσης,
συνεχίζονται: «… έπρεπε ο αλλοδαπός πληθυσµός να µοιραστεί στα τρία όµορα
σχολεία 1ο, 2ο, 3ο ,(σχολεία που βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια της παλιάς
πόλης)…».
Τέλος µία εκπαιδευτικός πιστεύει ότι αιτία της υποβάθµισης του σχολείου, υπήρξε το
γεγονός ότι: «…πολλοί από εκείνους που ήθελαν την µετατροπή του σχολείου και
γενικά επιθυµούσαν µια πιο εµπνευσµένη διδασκαλία µέσα στο σχολείο , έφυγαν από
το σχολείο. Έµειναν κάποιοι από τους συµφωνούντες και όλοι οι διαφωνούντες.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να παραµείνει η κατάσταση ως έχει…» και συνεχίζει
βγάζοντας πικρία και θυµό απέναντι στους συναδέλφους της, για την απόφαση που
είχαν πάρει τότε, και έτσι καταδίκασαν το σχολείο σε υποβάθµιση. Φτάνει να
µιλήσει µε αυστηρά λόγια για το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου και
καταλαβαίνουµε πόσο επηρέασε τελικά εκείνη η προσπάθεια εφαρµογής της
καινοτοµίας των διαπολιτισµικών τη γενικότερη σχέση των εκπαιδευτικών. Η
συγκεκριµένη εκπαιδευτικός µίλησε µε τέτοιο πάθος σαν να της θύµισαν «οικεία
κακά», «…εκείνοι που έµειναν δεν έβρισκαν καµία λύση και επέτρεπαν να
συνεχίσει η κατάσταση ως έχει, να φυλλορροεί το σχολείο και να γκετοποιείται…Το
αποτέλεσµα ήταν λόγω βραδυκινησίας νοητικής και ραθυµίας επαγγελµατικής
πραγµατικά, η παροχή γνώσεων πιθανά να υποβαθµίζονταν ολοένα και περισσότερο,
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η ποσόστωση άλλαζε οι Έλληνες έφευγαν, η παλιά πόλη κατοικούνταν κυρίως από
αλλοδαπούς και έτσι το σχολείο θα ήταν έτσι και αλλιώς αµιγώς σχολείο αλλοδαπών.
Οι Έλληνες έφυγαν, γιατί η κοινωνική αντανάκλαση χειροτέρευε και προσθέσω ότι
όταν οι πιο συντηρητικοί νόες παραµένουν γιατί έχουν οργανική θέση στο σχολείο
και το οποίο επικαλέστηκαν, είναι επόµενο ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι και είναι
επόµενο ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται…Όταν οι ειδικοί πρότειναν να φύγουν
αυτοί που δεν ήθελαν να καταβάλουν αυτόν τον κόπο και το σχολείο να επανδρωθεί
µε κόσµο που θα είχε τη διάθεση να δουλέψει, εκείνοι επικαλέστηκαν την
οργανικότητα και αυτό υπερίσχυσε και όξινε το κλίµα και την ένταση
Περνώντας τώρα στην ερώτηση, αν πιστεύουν ότι θα είχε αναστραφεί η
κατάσταση αν το σχολείο είχε γίνει διαπολιτισµικό, οι απόψεις φυσικά διίστανται. Η
οµάδα των εκπαιδευτικών που από την αρχή ήταν θετικοί στην όλη προσπάθεια ,
όπως είναι λογικό και αναµενόµενο πιστεύουν ότι θα ήταν η κατάσταση σίγουρα
καλύτερη . Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζουν:
«… σίγουρα ναι το πρόβληµα όµως είναι στους νόµους που διέπουν το υπαλληλικό
µας καθεστώς οι οποίοι δεν έχουν την ευελιξία και να σκεφτούν ότι προς όφελος των
µαθητών , όταν κάποιος δεν µπορεί να υπηρετήσει σωστά την οργανική του θέση ή δε
θέλει τότε η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να τον άρει και να τον πάει σε µια άλλη
οργανική θέση. Υπάρχει συντηρητισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος που σε
συνδυασµό µε το συντηρητισµό των διδασκόντων καταδίκασε ένα σχολείο το πιο
παλιό που θα µπορούσε να είναι το επιφανέστερο της πόλης µας…».
Ο τότε διευθυντής παρατηρεί: «… σε κάποιο βαθµό ναι, γιατί άλλο είναι ένα σχολείο
που είναι οργανωµένο γι αυτό το σκοπό και άλλο ένα σχολείο που προσπαθεί να
µπαλώσει τα πράγµατα…», και ο τρίτος της οµάδας: «…, έχω την αίσθηση ότι θα
ήταν καλύτερα για τους µαθητές εκείνη την περίοδο , γιατί θα είχαν την ευκαιρία να
αλληλοεπιδράσουν οι πολιτισµοί ,να πάρουν διάφορα στοιχεία από διάφορους
πολιτισµούς οι µαθητές , θα υπήρχε πλέον περισσότερη εµπιστοσύνη µεταξύ των
γονιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας , σίγουρα το σχολείο θα είχε µια καλύτερη
παρουσία προς την τοπική κοινωνία , διότι θα παρουσίαζε το έργο του που θα ήταν
πολλαπλό προς τα έξω, αν άνοιγε δηλαδή όπως το σκεφτόµαστε εµείς τις πύλες του
στην κοινωνία και παρουσίαζε τις δράσεις του πιστεύω ότι θα έπειθε τους γονείς ,
πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, αλλά έχω και µία επιφύλαξη τώρα πια...».
Αυτή η επιφύλαξη την οποία υπογραµµίζει ο τελευταίος εκπαιδευτικός,
γεννιέται από τη δυσπιστία στα λεγόµενα των εκάστοτε κυβερνήσεων, γενικά
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παρατηρείται στο διδασκαλικό κλάδο, για να µην πούµε στην κοινωνία γενικότερα
µια αµφισβήτηση αλλά και µια δυσπιστία στα λεγόµενα των κυβερνήσεων, και αυτό
το έχουν «κερδίσει» µε τις πράξεις τους και την πολιτική που κάθε φορά εφαρµόζουν,
αν λάβουµε υπόψη ειδικά στην εκπαίδευση τους νόµους για το ολοήµερο σχολείο,
αλλά και για τους υπολογιστές στα σχολεία, όπου οι διακηρύξεις του υπουργείου
απείχαν παρασάγγας από αυτό που τελικά εφαρµόστηκε στα σχολεία.
Συγκεκριµένα λοιπόν αυτός ο εκπαιδευτικός πιστεύει: «… Αν η εκάστοτε κυβέρνηση
όταν θεσπίζει ένα νόµο θέλει να τον στηρίξει φέρεται και διαφορετικά… στην
προκειµένη περίπτωση δεν ήθελε να περπατήσει, γιατί αν ήθελε, θα υποχρέωνε κάθε
νοµό να κάνει ένα διαπολιτισµικό σχολείο και η διεύθυνση θα το έκανε, δε στηρίζει
όµως τους νέους νόµους, τους βγάζει για να πει ότι τους έβγαλε και ότι έκανε
έργο…», και ένας εκπαιδευτικός αρνητικά τιθέµενος, κάνει τον παραλληλισµό της
καινοτοµίας των διαπολιτισµικών µε το νόµο για τα ολοήµερα, «… αλλιώς ξεκίνησαν
και αλλιώς έχουν δροµολογηθεί, άλλα έλεγε ο νόµος και άλλα τελικά
εφαρµόστηκαν…».
Στη συνέχεια θα δούµε τις απόψεις της οµάδας των αρνητικά τιθέµενων, που
σε συνδυασµό και µε την τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου, αν δηλαδή
πιστεύουν ότι θα µπορούσαν οι ίδιοι να κάνουν κάτι που δεν το έκαναν, βλέπουµε
κάποιους να είναι κάθετα αντίθετοι ακόµα και µετά από οκτώ χρόνια και κάποιους να
διερωτώνται και µε µία δόση αυτοκριτικής να τους δηµιουργούνται δεύτερες σκέψεις
για το αν τότε έπραξαν το σωστό.
Ξεκινώντας πρώτα από εκείνους, που βλέποντας τα πράγµατα τώρα πια από µακριά,
έχουν µια τάση αυτοκριτικής , για να περάσουµε µετά στις πιο ακραίες απόψεις, µας
λένε: «.. ίσως να ήταν καλό για µας, αλλά δεν ξέραµε πώς λειτουργεί και δεν
αφήσαµε και να µας πουν επειδή µας ενόχλησαν κάποια πράγµατα…», «.. δεν το
είδαµε µε καλό µάτι όλο αυτό και πιθανά να είχαµε και εµείς άδικο, ίσως να µη µας
ενηµερώσανε καλά , λάθος πληροφόρηση…».
Και τελειώνουµε παρουσιάζοντας τις δυο απόψεις, που πραγµατικά δεν
πίστεψαν ποτέ ότι ο θεσµός του διαπολιτισµικού σχολείου θα έφερνε κάτι καλό στην
διδακτική πράξη , στο σχολείο γενικότερα αλλά και κανένα καλό ώστε αυτή η
κατάσταση που βλέπουµε σήµερα στο πρώτο να έχει αποφευχθεί. «.. δε θα είχε
αναστραφεί τίποτα και επιµένω σε αυτό…» µας λέει η σηµερινή διευθύντρια και
κάθετα αντίθετη από την αρχή σε οποιαδήποτε αλλαγή.
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Η δεύτερη άποψη τώρα που µε εξέπληξε γιατί ο εκπαιδευτικός αυτός έδωσε
µια ακραία εθνική διάσταση στο θέµα, συγκεκριµένα και παραθέτοντας ακριβώς τα
λόγια του : «∆εν µετάνιωσα για τίποτα…υπάρχει ένα πρόβληµα στον ελλαδικό χώρο
και πρέπει να το πούµε µας παρουσίαζαν ως δικαιολογία για τα διαπολιτισµικά ότι
υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως τη Γερµανία, που όµως η Γερµανία έχει
αλλοδαπούς που δεν προέρχονται από όµορες µε αυτήν χώρες, στην Ελλάδα όµως οι
αλλοδαποί που έρχονται είναι από όµορες χώρες, κοντινές χώρες και εδώ θέλει
ιδιαίτερη προσοχή…. ∆ιότι από τις χώρες αυτές υπάρχει εδαφική διεκδίκηση και από
την Αλβανία και από τη Βουλγαρία….. όταν λοιπόν εσύ ανεξέλεγκτα δέχεσαι ένα
ποσοστό αλλοδαπών που ξεπερνάει αυτό που έχει βάλει η ΕΕ, χωρίς να το θέλεις,
ίσως και ηθεληµένα ή από αφέλεια το κάνεις , στην ουσία βάζεις βόµβα στα θεµέλιά
σου…. Γιατί µε το πρόβληµα υπογεννητικότητας που υπάρχει στην Ελλάδα και ενώ
αντίθετα οι αλλοδαποί γεννούν πολλά παιδιά … µακροχρόνια θα σηµειωθεί
αλλοίωση πληθυσµού….µε αποτέλεσµα σε µερικά χρόνια να είναι το ελληνικό
στοιχείο µειονότητα µέσα στον ελλαδικό χώρο και τότε από µόνοι τους θα τα πάρουν
όλα …. Και αν το συνδέσουµε µε το νόµο που θέλουν να περάσουν τώρα για τους
µετανάστες να ψηφίζουν ….. ήδη στη Φλώρινα έχει αλλοιωθεί ο πληθυσµός µε την
εισροή των αλλοδαπών …. Αν δοθεί η ψήφος τι θα γίνει εκεί που το µεγαλύτερο
ποσοστό είναι µετανάστες θα βγάζουν και κοινοτάρχη…».
Εδώ δικαιώνεται αυτό που παρατηρήσαµε και πιο πάνω, ότι στο πώς θα
εκλάβει ένας εκπαιδευτικός ένα συγκεκριµένο νόµο, µία καινοτοµία, εξαρτάται
απόλυτα από τις πεποιθήσεις τους, την ιδεολογία του και τη γενικότερη φιλοσοφία
ζωής που έχει. .

Πως είδε τα γεγονότα ο υπεύθυνος της επιστηµονικής οµάδας

Στη συνέχεια της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο, (άλλωστε υπήρχε στον αρχικό
σχεδιασµό της έρευνας), να πάρουµε συνέντευξη από τον καθηγητή κ. ∆αµανάκη που
ήταν υπεύθυνος της οµάδας που πρότεινε τη µετατροπή του 1ου δηµοτικού σχολείου
σε διαπολιτισµικό. Ήταν αναγκαίο να διαπιστώσουµε πώς είδε τα γεγονότα η
επιστηµονική οµάδα και τι ήταν εκείνο που αντιλήφθηκαν από την όλη διαδικασία
και την άρνηση των εκπαιδευτικών απέναντι στην καινοτοµία. Τι εξηγήσεις έδωσαν
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τότε και τι εξηγήσεις δίνουν τώρα µακριά από τα γεγονότα, όπου δεν υπάρχει και η
γενικότερη συναισθηµατική φόρτιση. Η συνέντευξη είχε στην ουσία, τη µορφή
συζήτησης. Υπήρχε βέβαια ένα ενδεικτικό ερωτηµατολόγιο το οποίο παρατίθεται
παρακάτω, αλλά δε σταθήκαµε µόνο σ’ αυτό..

Ενδεικτικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο της επιστηµονικής οµάδας, κ. ∆αµανάκη
Μιχάλη.
1. Πώς αποφασίσατε να προτείνετε το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου για
διαπολιτισµικό;
2. Είχαν έρθει δάσκαλοι του σχολείου και ζήτησαν τη βοήθειά σας;
3. Τι προβλήµατα αντιµετώπιζαν;
4.

Τι ενέργειες κάνατε µετά απ’ αυτό;

5. Ποιοι αποτελούσατε την οµάδα του πανεπιστηµίου;
6. Πώς τους εξηγήσατε τις διαφορές που θα είχε το σχολείο αν γινόταν
διαπολιτισµικό;
7. Ποιες θα ήταν οι διαφορές στο εκπαιδευτικό τους έργο; Θετικές και
αρνητικές.
8. Τι αντιδράσεις αντιµετωπίσατε;
9. Ποια τα επιχειρήµατα των διαφωνούντων;
10. Τι τους φόβισε κατά τη γνώµη σας περισσότερο απ’ αυτήν την αλλαγή;
11. Υπήρξαν ακραίες αντιδράσεις; Πώς συµπεριφερθήκατε εσείς;
12. Έγινε διάλογος ανάµεσα στους διαφωνούντες και σ’ αυτούς που ήταν θετικά
διακείµενοι στην καινοτοµία;
13. Είχαν κάποια κίνητρα για να δεχτούν; Π.χ µειωµένο ωράριο…κλπ
14. Τους προτείνατε βοήθεια µε φοιτητές που στα πλαίσια πρακτικής τους
άσκησης θα δούλευαν στο σχολείο; Ή κάποια άλλη …
15. Αυτοί που αντέδρασαν αρνητικά δεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα στο σχολείο;
16. Τους προτείνατε να αλλάξουν σχολείο, αν δεν ήθελαν την αλλαγή, πώς
αντέδρασαν;
17. Πιστεύετε πώς ο λόγος άρνησης στην αλλαγή ήταν ο φόβος απέναντι στο
καινούριο και το άγνωστο ή και άλλοι λόγοι;
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18. ∆εν σας έδινε ο νόµος τη δυνατότητα να κάνετε ένα σχολείο διαπολιτισµικό
ανεξάρτητα από την αρνητική γνώµη των εκπαιδευτικών;
19. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνεται για να πετύχει το διαπολιτισµικό
σχολείο ως θεσµός; Το παράδειγµα του διαπολιτισµικού των Χανίων…
20. Γιατί κατά τη γνώµη σας απέτυχαν τα διαπολιτισµικά σχολεία ως θεσµός;

Μέσα από τη συνέντευξη-συζήτηση, λοιπόν, παρατηρούµε ότι ο κ. ∆αµανάκης
θυµάται πώς οι δάσκαλοι ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν ζητώντας συµβουλευτική
υποστήριξη, αφού οι πανεπιστηµιακοί διέθεταν την εµπειρία πάνω σε τέτοιου είδους
θέµατα. Η εµπειρία αυτή προερχόταν και από το πρόγραµµα για την εκπαίδευση
παλλινοστούντων και αλλοδαπών µαθητών που είχε γίνει το 1995-1997 και τα
αποτελέσµατά του ήταν χρήσιµα και θα µπορούσαν να διαχυθούν και σε άλλα
σχολεία.
Στις οργανωµένες συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς , ο καθηγητής κ. ∆αµανάκης,
παραθέτει αυτό που κατανόησε, όσον αφορά τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι
δάσκαλοι του συγκεκριµένου σχολείου, και µας λέει: «…τα προβλήµατα αυτά είχαν
να κάνουν µε το άγνωστο , για πρώτη φορά βρισκόταν αντιµέτωποι µε µαθητές που
δε µιλούσαν ελληνικά , έµπαινε αυτοµάτως το θέµα πώς επικοινωνώ µε αυτούς τους
µαθητές και πώς τους αντιµετωπίζω.., πώς διδάσκω σε αυτούς τους µαθητές την
ελληνική γλώσσα, έµπαιναν ζητήµατα επικοινωνίας , αλλά και διδακτικής
µεθοδολογίας…αλλά και την επικοινωνία µε τους γονείς και γενικότερα πώς και γιατί
η Ελλάδα άρχισε να γίνεται χώρα υποδοχής µεταναστών και έτσι αλλάζει η σύνθεση
του µαθητικού πληθυσµού….».
Θυµάται ότι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που συµµετείχαν στις συναντήσεις, µαζί µε τον
τότε διευθυντή του σχολείου, «…είχαν µια προθυµία, µια ανοιχτότητα και µια
επιθυµία να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για να βοηθήσουν τους µαθητές…».
Ύστερα από όλες τις συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο πανεπιστήµιο
«….στόχος µας ήταν» µας λέει ο κ. ∆αµανάκης «να µετατρέψουµε και αυτό το
σχολείο σε σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, όπως και το 16ο. Σ ’αυτή τη φάση
υπήρξε αυτή η προεργασία , η ανταλλαγή πληροφοριών , τέλος πάντων µια
συµβουλευτική υποστήριξη την οποία τη θεωρήσαµε ως προαπαιτούµενο για να
προχωρήσουµε στην µετεξέλιξη του σχολείου σε σχολείο διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης , κάτι που στην συνέχεια δεν προχώρησε…».
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Τα αίτια τώρα στη µη µετατροπή του σχολείου σε διαπολιτισµικό, ο
πανεπιστηµιακός καθηγητής, επιρρίπτει τις ευθύνες σε µια µικρή οµάδα
διαφωνούντων, συγκεκριµένα: «… είχε δηµιουργηθεί στο σχολείο ένας σκληρός
πυρήνας µάλλον µειοψηφία, αλλά αυτός ο πυρήνας ήταν ενάντια στη µετατροπή του
σχολείου σε σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και γενικά υπήρχε η αντίληψη
µαθητές- παιδιά µεταναστών να διαχυθούν στο διάφορα σχολεία της πόλης , ούτως
ώστε το σχολείο να µην έχει τα υψηλά ποσοστά που είχε…Ήταν µια οργανωµένη
οµάδα , µάλλον µειοψηφία, αλλά ήταν τόσο φανατικοί και δυναµικοί που
τουλάχιστον εγώ σχηµάτισα την εντύπωση ότι η σιωπηρή πλειοψηφία δεν ήταν
πρόθυµη να µπει σε διαδικασία αντιπαράθεσης µαζί τους, δεν ήταν πρόθυµη να
αντιπαρατεθεί τόσο δυναµικά µε τους άλλους, που είχαν µία υπέρµετρη προθυµία για
αγωνιστικότητα , προφανώς δεν ήθελαν να µπουν σε µια τέτοια ψυχοφθόρα
διαδικασία …».
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε ότι έµµεσα επιρρίπτει ευθύνες και στους
εκπαιδευτικούς οι οποίοι συµφωνούσαν µε την αλλαγή του σχολείου, στο ότι δηλαδή
δεν αγωνίστηκαν αρκετά, αλλά προτίµησαν να κρατήσουν το καλό κλίµα ανάµεσα
στο διδασκαλικό σύλλογο παρά να έρθουν σε αντιπαράθεση, µε αποτελέσµατα
µάλλον αρνητικά…
Στη συνέχεια ο καθηγητής εκφράζει την απορία του, για το αν υπήρχε στήριξη
από Έλληνες γονείς σε αυτήν την αρνητική στάση. Κρίνοντας προφανώς, όπως µας
είπε, από άλλα σχολεία της Ελλάδας που εκείνη την περίοδο, δεν ήθελαν να πάρει το
σχολείο τους το χαρακτηρισµό του σχολείου των ξένων… Όπως είδαµε όµως, από
τις συνεντεύξεις των δασκάλων πιο πάνω, αυτό δεν ίσχυε, γιατί οι γονείς δεν
γνώριζαν καν υπήρχε µια τέτοια ιδέα και προοπτική για τη λειτουργία του
σχολείου…
Ενθυµούµενος µάλιστα τα επιχειρήµατα της οµάδας των διαφωνούντων, υποστηρίζει
ότι άλλοτε ήταν λογικοφανή και άλλοτε µε έντονα ρατσιστικά στοιχεία, που
φανέρωναν τη ρατσιστική αντίληψη κάποιων εκπαιδευτικών αλλά και τις
εξουσιαστικές σχέσεις µεταξύ ντόπιων και ξένων.
«…δε θέλουµε να είµαστε σχολείο αλλοδαπών θέλουµε να είµαστε σχολείο της
πόλης, για τους ντόπιους µαθητές ,τα ποσοστά των αλλοδαπών δε θα πρέπει να
ανεβαίνουν θα πρέπει υπάρχει διασπορά του µαθητικού αυτού πληθυσµού και σε
άλλα σχολεία … αυτή τη στιγµή κινδυνεύουµε να γίνουµε σχολείο αλλοδαπών γιατί
και από τις άλλες περιοχές µας στέλνουν τα αλλοδαπά παιδιά εδώ…» κάτι που ήταν
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αλήθεια και δεν ήταν σωστό όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος ο καθηγητής, «…δεν
είµαστε χώρα υποδοχής µεταναστών , δε θέλουµε µετανάστες…» «εµείς είµαστε εδώ
πέρα και όποιος θέλει να ζήσει µαζί µας θα πρέπει να προσαρµοστεί στους νόµους
τους δικούς µας…».
Όταν η οµάδα των καθηγητών προσπάθησε να µεταφέρει την εµπειρία της
από άλλες χώρες υποδοχής µεταναστών, η οµάδα αυτή τα αντέκρουε µε το
επιχείρηµα: «…εµείς πήγαµε νόµιµα και εµείς αυτή τη στιγµή έχουµε προκόψει και
δέστε πόσους βουλευτές και πόσους γερουσιαστές έχουµε στα κοινοβούλια των
διαφόρων χωρών, και δέστε πώς διεκδικούµε ακόµα και το ύπατο αξίωµα του
προέδρου µιας χώρας περίπτωση ∆ουκάκη… και ένα σωρό άλλα επιχειρήµατα λες
και οι Έλληνες ήταν κάτι το ξεχωριστό που µόνο από επιτυχίες συνοδεύεται η ζωή
τους και η παρουσία τους , η περίπτωση των µεταναστών στο εξωτερικό , ενώ οι
άλλοι ήταν υποδεέστεροι…. Υπήρχε αυτή η αντίληψη της ανωτερότητας του
ελληνικού πολιτισµού…».
Βλέποντας η οµάδα των πανεπιστηµιακών, αυτό το αρνητικό κλίµα,
συνειδητοποίησε ότι δεν είχε νόηµα να παλέψει και να επιβάλει την εφαρµογή ενός
νόµου που θα «εβάλλετο εκ των έσω» . Ο κ. ∆αµανάκης µας λέει χαρακτηριστικά για
την απόφαση που αναγκάστηκαν να πάρουν,: « …αυτή η οργανωµένη αντίδραση
ενάντια σε αυτούς τους διαφορετικούς τους ξένους υπήρχε από πλευράς αυτής της
µειοψηφίας, µια προθυµία να αγωνιστεί µέχρι το τέλος, οπότε σε αυτήν την
περίπτωση δεν είχε νόηµα η επιβολή ενός µοντέλου λειτουργίας, το οποίο θα
εβάλλετο εκ των ένδω . Εξάλλου τον καιρό αυτό που συντόνιζα το πρόγραµµα στην
Κρήτη και που είχαµε επιχειρήσει να βάλουµε στα πλαίσια του προγράµµατος , να
προσλάβουµε προσωπικό για τη διδασκαλία της αλβανικής και της ρώσικης, αυτές τις
δύο γλώσσες, περπάτησε και εδώ, και στο 1ο δηµοτικό , τα απογεύµατα …..όταν κάτι
δε στηρίζεται θα αποτύχει και θα δηµιουργήσει αντιρρήσεις , γενικά όταν βρεθεί
κανείς σε τέτοιου είδους οργανωµένες αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πάρα πολύ
προσεκτικός και να προσπαθεί να περνάει στα «µαλακά» κάποια πράγµατα, γιατί
στην αντίθετη περίπτωση θωρακίζει τη µειοψηφία και την επιβεβαιώνει, επίσης στην
επιχειρηµατολογία της και στην αγωνιστικότητά της και ενδεχοµένως να κερδίσει
κάποιους συµµάχους….
Τέλος ζητώντας από τον κ. ∆αµανάκη να κάνει µια ανασκόπηση και µία
κριτική για το θεσµό των διαπολιτισµικών σχολείων, έχει ενδιαφέρον να δούµε γιατί
πιστεύει ότι ο θεσµός έχει αποτύχει και σε ποιους πιστεύει ότι οφείλεται αυτή η
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κατάσταση. Μετά τη δική µου απορία, για το πώς το διαπολιτισµικό σχολείο Χανίων
είχε επιτύχει και για πολλά χρόνια η παρουσία του και η λειτουργία του ήταν
υποδειγµατική, η απάντησή του ήταν «…το σύστηµα δε λειτουργεί από µόνο του, τα
πρόσωπα το λειτουργούν…». Ο διευθυντής του συγκεκριµένου σχολείου είχε τις
κατάλληλες διασυνδέσεις και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να επιλέγει το
εκπαιδευτικό δυναµικό µε το οποίο θα συνεργαζόταν. ∆άσκαλοι που έβλεπαν τη
δουλειά τους ως πρόκληση και είχαν έντονη την επιθυµία να δοκιµάσουν και να
δοκιµαστούν σε νέες µεθόδους και νέα συστήµατα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για
αυτό και όταν ο συγκεκριµένος διευθυντής αυτού του σχολείου, συνταξιοδοτήθηκε,
το σχολείο έπαψε να λειτουργεί ως διαπολιτισµικό και να υφίσταται µόνο κατ’
όνοµα.
Ο κ. ∆αµανάκης επιρρίπτει ευθύνες για την µη λειτουργία και εφαρµογή των
διαπολιτισµικών σχολείων και στην πολιτεία αλλά και στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς. Εξηγεί ότι τα σχολεία αυτά ξεκίνησαν ως πιλοτικά σχολεία, ως
πειραµατικά µε έξτρα υποστηρικτικά µέτρα , όσο λειτουργούσαν αυτά τα
υποστηρικτικά µέτρα λειτουργούσαν και τα σχολεία … Στην πολιτεία γιατί η
χρηµατοδότηση αυτών των σχολείων δεν ήταν συνεπής «..όταν σταµάτησαν αυτά τα
υποστηρικτικά µέτρα άρχισαν να οπισθοχωρούν, και οι όποιες διαδικασίες και τα
όποια θετικά στοιχεία είχαν µέχρι τότε διαµορφωθεί…».
Επίσης οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν κατανόησαν ότι σε µια διεθνή
πραγµατικότητα συνεχούς µετακίνησης ανθρώπων από τόπο σε τόπο, µε διαρκώς
αυξανόµενο πολιτισµικό πλουραλισµό έσωθεν των συνόρων, και ενώ η ιδέα της
παγκοσµιοποίησης εξαπλώνεται πανταχόθεν, τα κανονικά σχολεία του µέλλοντος θα
είναι τα διαπολιτισµικά σχολεία.
Ο κ. ∆αµανάκης λέει χαρακτηριστικά: «δεν πέρασε η αντίληψη στους
εκπαιδευτικούς, στους µαθητές, στους γονείς , στη διοίκηση ότι αυτά τα σχολεία θα
πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι κανονικά σχολεία και θα πρέπει να σταθούν στα
πόδια τους µέσα από τη δυναµική ενασχόληση του διδακτικού προσωπικού µε τα
ζητήµατα του σχολείου και επίσης µέσα από λογικές και διαδικασίες που δεν
κινούνται στη λογική πως εµείς είµαστε διαφορετικοί και άρα θα πρέπει ως τέτοιοι αν
αντιµετωπιστούµε και να υποστηριχτούµε, αλλά στη λογική ότι εµείς είµαστε µεν
διαφορετικοί µε την έννοια ότι ο πληθυσµός µας είναι σύνθετος πολιτισµικά και
δηµογραφικά σε σύγκριση µε ένα άλλο σχολείο σε µια άλλη περιοχή της Ελλάδας ,
αλλά ωστόσο είµαστε και ο κανόνας στα περισσότερα αστικά κέντρα της χώρας ,
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διότι τα σχολεία που έχουν αµιγή ελληνικό πληθυσµό στα αστικά κέντρα είναι λίγα,
τα περισσότερα έχουν µαθητές µη ελληνικής καταγωγής και πολλά φτάνουν σε
υψηλά ποσοστά… άρα θα πρέπει να περάσει η αντίληψη της κανονικότητας και αυτό
δεν έπρεπε να περάσει µόνο στα συγκεκριµένα σχολεία αλλά θα έπρεπε αυτή η
αντίληψη βασιζόµενη στην αντίληψη του σχολείου να διαχυθεί σε όλα τα
σχολεία…», «…δεν εδραιώθηκε στους δασκάλους των σχολείων που έχουν µαθητές
µε µεταναστευτικό υπόβαθρο ότι αυτή είναι δική µας υπόθεση…»
Κ αι συνεχίζει κατηγορώντας την πολιτεία που δε στήριξε το συγκεκριµένο
νόµο όσο έπρεπε και δεν αναζήτησε µέσα και τρόπους για την καλύτερη εφαρµογή
του, αλλά επέδειξε έντονη δυσκαµψία, οκνηρία αλλά και αδιαφορία πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα: «… η ίδια η πολιτεία δε φρόντισε να λάβει µέτρα και να
δροµολογήσει τη διαδικασία που θα οδηγούσε σε αυτή τη διάχυση αυτής της
αντίληψης που περιέγραψα και που τα όποια υποστηρικτικά µέσα έπαιρναν τα
σχολεία διαπολιτισµικής αγωγής να τα παίρνει κάθε σχολείο µε υψηλά ποσοστά
µαθητών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και να γίνει κανόνας αυτό, αυτό δεν έγινε ,
δηλαδή και η ίδια η πολιτεία άφησε τα πράγµατα να εξελιχθούν, έτσι ώστε αυτά τα
σχολεία να φαίνονται σαν κάτι το διαφορετικό και ως τέτοια να αντιµετωπίζονται και
τα ίδια τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης φαίνεται να δηµιούργησαν την
αντίληψη πώς εµείς είµαστε κάτι διαφορετικό και δικαιούµαστε και διαφορετική
αντιµετώπιση και δικαιούµαστε και διαφορετικά υποστηρικτικά µέσα και όσο αυτά
λειτουργούν και όταν δεν έρχονται …».
Άλλωστε διαβάζοντας το βιβλίο του ∆αµανάκη για την εκπαίδευση των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών, θα παρατηρήσουµε ότι ο νόµος 2413/96
σύµφωνα µε τον καθηγητή , έχει κάποια τρωτά σηµεία. Επιχειρεί µια κριτική στο
νόµο και προσπαθεί να αναδείξει αδυναµίες του, που ίσως η πολιτεία να µην έδωσε
την πρέπουσα σηµασία.
Συγκεκριµένα το γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 35 του νόµου 2413/96
είναι δυνατή η ίδρυση και ιδιωτικών σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης «επ
ονόµατι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυµάτων και άλλων
φιλανθρωπικών σωµατείων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Και όπως υποθέτει ο ∆αµανάκης µε αυτό τον τρόπο επιχειρείται µια σιωπηρή
νοµιµοποίηση ήδη άτυπα, ή παράνοµα λειτουργούντων µειονοτικών σχολείων.
(∆αµανάκης 1997)
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Αν έτσι έχουν τα πράγµατα παρατηρεί ο ∆αµανάκης τότε : « οι προς
ίδρυση σχολικές µονάδες «διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» για νέους µε εκπαιδευτικές,
κοινωνικές πολιτισµικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες, θα είναι χωριστά µειονοτικά
σχολεία, τα οποία στο όνοµα της ιδιαιτερότητας των τροφίµων τους θα αναπαράγουν
τον κοινωνικοπολιτισµικό διαχωρισµό τους και τον κοινωνικό αποκλεισµό των
µεταναστών στην Ελλάδα.
Επίσης στο νόµο αυτό υπάρχει µια αντίφαση, από τη µία καταργούνται τα ξεχωριστά
ιδιωτικά σχολεία για τα ελληνόπουλα στο εξωτερικό και συγχρόνως ιδρύονται
ξεχωριστά ιδιωτικά ή δηµόσια σχολεία για τους αλλοδαπούς και τους
παλιννοστούντες στην Ελλάδα. Αυτό που καταργείται στο εξωτερικό για να
προστατέψουµε τα «δικά µας» παιδιά από την αποµόνωση , τη σχολική αποτυχία και
την περιθωριοποίηση, το προσφέρουµε στα «ξένα» παιδιά στην Ελλάδα.
Παράλληλα µια δεύτερη απορία δηµιουργείται µε αυτό το νόµο, στο γιατί
ορίζονται τα «διαπολιτισµικά σχολεία» ως πειραµατικά και να υπάγονται στα ΑΕΙ;
Υπάρχει φόβος ότι αν ιδρυθούν πειραµατικά διαπολιτισµικά σχολεία και υπαχθούν
στα ΑΕΙ, µπορεί να δηµιουργηθούν πελατειακές σχέσεις, όπου οι «πατρώνες» θα
φροντίζουν για την αναπαραγωγή της πελατείας τους, προκειµένου να διασφαλίσουν
το πειραµατικό-ερευνητικό αντικείµενό τους και τα σχετικά ερευνητικά κονδύλια.
(∆αµανάκης 1997)
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Συµπεράσµατα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται προσπάθειες από το υπουργείο, να
ξεκινήσει µε διάφορες πρωτοβουλίες το µετασχηµατισµό των διδακτικών πρακτικών.
Η θεσµοθέτηση της ευέλικτης ζώνης, η θέσπιση των ∆ΕΠΠΣ τα επιµορφωτικά
σεµινάρια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας , για τη χρήση των
Η/Υ κλπ. Στόχευση όλων αυτών είναι η ανάπτυξη µαθητοκεντρικών πρακτικών , η
γνώση ως κάτι που ανακαλύπτεται-διερευνάται , και ως κάτι που απλά
αποστηθίζεται.
Ανάλογα σχέδια εκπονήθηκαν και για την εκπαίδευση των παιδιών των
µειονοτήτων. Από το µοντέλο της ενσωµάτωσης, στο µοντέλο της διαπολιτισµικής,
όπου η διαφορετική κουλτούρα προέλευσης, θα αποτελούσε ένα δηµιουργικό
στοιχείο της σχολικής διαδικασίας, ευκαιρία για ανάπτυξη διαφορετικών πρακτικών
κλπ.
Όµως όπως και σ’ άλλες προσπάθειες βλέπουµε ότι το σχέδιο δεν
ευοδώνεται, τα πράγµατα δεν κινούνται προς τις σχεδιασµένες κατευθύνσεις. Έχουµε
νησίδες καινοτόµας ανάπτυξης σε ωκεανούς αδιαφορίας και παραδοσιακών
πρακτικών. Για τον επίσηµο λόγο είναι το ζήτηµα µετάδοσης αντιλήψεων και
δεξιοτήτων.
Το ζήτηµα αυτό αποτέλεσε αντικείµενο έντονου ενδιαφέροντος στο εξωτερικό
Η αναζήτηση στράφηκε πέρα από το διοικητικό µοντέλο επιβολής δεικτών και
ελέγχου του εκπαιδευτικού ως σκεπτόµενου επαγγελµατία, ως φορέα ερµηνειών, ως
κατασκευαστή πρακτικών γνώσεων.
Συνεπώς η θεσµοθέτηση των δυνατοτήτων διαφορετικής δράσης, δεν αρκεί
για την ανάπτυξη τους. Είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία απαιτείται η
ανάλυση των ερµηνειών που δίνουν οι εκπαιδευτικοί για τη συγκεκριµένη
κατάσταση. Τι δηλαδή, θεωρούν πρόβληµα; ποια η εικόνα της καλής πρακτικής που
έχουν υιοθετήσει; πότε αυτή µπαίνει σε κρίση ; πώς αντλούν µέσα , γνώσεις από τη
συλλογική νοοτροπία, από συναδέλφους, από βιβλία κλπ. ; Πώς οι ίδιοι χτίζουν την
εξέλιξη-ανάπτυξη της επαγγελµατικής τους ικανότητας;
Στο πλαίσιο αυτό επιδίωξε να κινηθεί η παρούσα έρευνα:
Το πρώτο στοιχείο, η απόσταση της ερµηνείας της κατάστασης από το
επίσηµο πλαίσιο της διαπολιτισµικής.
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Η διαφορετική κουλτούρα δε νοείται ούτε ευκαιρία ούτε ως ανυπέρβλητο
πρόβληµα. Απλά επιβραδύνει το ρυθµό και τα προβλήµατα συµπεριφοράς.
Ο Fullan στο βιβλίο του , το νόηµα της εκπαιδευτικής αλλαγής, υποστηρίζει
ότι η διαδικασία εκπαιδευτικής αλλαγής, είναι ένα σύνθετο εγχείρηµα στο οποίο
εµπλέκονται ένα µεγάλο φάσµα δρώντων ( εκπαιδευτικοί, σύµβουλοι, γονείς,
µαθητές). Απαιτεί συναίνεση στο τι πρέπει να αλλάξει και στο πώς θα γίνει η αλλαγή.
Είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε πώς βλέπουν τη διαδικασία της αλλαγής αυτοί που
καλούνται να την υλοποιήσουν (Fullan Michael 2007)
Η παρούσα εργασία θέλει να διερευνήσει πώς είδαν την προσπάθεια αλλαγής του
θεσµικού πλαισίου του σχολείου τους οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριµένου σχολείου
και παρ’ όλο που η προσπάθεια αλλαγής δεν ευοδώθηκε θεωρούµε ότι φέρνει πολύ
σηµαντικά ζητήµατα που θα απασχολήσουν οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική
προσπάθεια.

α) Απόσταση λόγου επιστηµονικής οµάδας και εκπαιδευτικών.

Οι δύο οµάδες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Οι εκπαιδευτικοί (παρ’
όλο που δεν είναι οµοιογενείς), δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις , ξεκινούν από το
άµεσο, το καθηµερινό διαχειριστικό πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν.
Πώς θα εντάξουν, δηλαδή, στην διδακτική διαδικασία ένα µεγάλο πληθυσµό
µαθητών που δεν ξέρει ελληνικά. Εκεί που επικεντρώνουν , είναι το ζήτηµα της
συµπεριφοράς- πειθαρχίας εντός τάξης. Το πρόβληµα της επικοινωνίας ή το γνωστικό
δεν φαίνεται να παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο. Στην ουσία οι εκπαιδευτικοί είχαν ένα
τρόπο δουλειάς που η παρουσία των αλλοδαπών τον κάνει µη λειτουργικό,
αναζητούν ένα τρόπο να διαχειριστούν κυρίως το ζήτηµα της συµπεριφοράς.
Κατανοούν αιτίες, αλλά το πρόβληµά τους είναι οι εκδηλώσεις του.
Από την άλλη πλευρά, η επιστηµονική οµάδα, ξεκινάει από τo γενικό πλαίσιο
της ανάγκης, το σχολείο να υποδεχτεί το διαφορετικό. Η ανάγκη ν’ αλλάξει
λειτουργία, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί σ’ αυτήν την νέα πρόκληση.
Αναγκαίο γι αυτήν την αλλαγή, το θεσµικό πλαίσιο του σχολείου (µετατροπή του σε
διαπολιτισµικό), ως αφετηρία για την ανάπτυξη διαφορετικών πρακτικών διαµέσου
των οποίων θα λυνόταν ή θα τοποθετούνταν σε διαφορετική βάση , τα προβλήµατα
συµπεριφοράς.
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Οι δύο οµάδες ξεκίνησαν από διαφορετική αφετηρία και συναντήθηκαν στο θέµα
του θεσµικού πλαισίου. Οι καθηγητές από τη µία , πρόβαλαν τη δηµιουργία του
διαπολιτισµικού σχολείου, ως προϋπόθεση λύσης των προβληµάτων που βίωναν, οι
εκπαιδευτικοί από την άλλη, το θεωρούσαν ως βίαιη αλλαγή του τρόπου που
εργαζόταν µέχρι τώρα, (οργανική θέση, χρόνο που αφιέρωναν στη δουλειά τους,
φορέα εργασίας κλπ.), βγήκαν στην επιφάνεια διαφορετικές αντιλήψεις για την
διαχείριση των µεταναστών (ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία),
αµφισβητήθηκαν οι προθέσεις της επιστηµονικής οµάδας (θέλουν να τους
χρησιµοποιήσουν) και τελικά δεν έγινε αναφορά για το θέµα της συµπεριφοράςπειθαρχίας. Τα εµπόδια επικοινωνίας µεταξύ επιστηµονικής οµάδας και
εκπαιδευτικών φάνηκαν να είναι µεγαλύτερα απ’ ότι µεταξύ αλλοδαπών µαθητών
και δασκάλων.
Πρόταση για το πώς θα µπορούσε να ξεπεραστεί το πρόβληµα επικοινωνίας θα γίνει
παρακάτω.

β) Η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών δεν είναι ζήτηµα επιµόρφωσης

Από τις συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς για το τι θεωρούν πρόβληµα,
πώς το αντιµετώπισαν αλλά και από απαντήσεις που έδωσαν στις υπόλοιπες
ερωτήσεις αναδύεται µια διαφορετική αντίληψη των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
διδασκαλία.
Ο τρόπος που διδάσκουν , ο τρόπος που οργανώνουν την διδασκαλία, τις µαθησιακές
δραστηριότητες, επηρεάζεται από ένα φάσµα παραγόντων, αλληλεπιδράσεων όπως οι
παρακάτω:
a. Απαίτηση να βγει µια συγκεκριµένη ποσότητα ύλης που προβλέπει το Α-Π.
b. Από µια εικόνα, για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τάξη (παράδοση-εξέταση,
πειθαρχία).
c. Ανταπόκριση σε απαιτήσεις γονέων.
d. Προγραµµατισµός της ζωής τους, χρόνος που αφιερώνουν για το σχολείο,
χρόνος που αφιερώνουν για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
e. Σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών εντός σχολείου.
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f. Αντιλήψεις που αφορούν την εικόνα του δασκάλου, αφοσίωση στο παιδί,
προσπάθεια για οικοδόµηση περιβάλλοντος αποδοχής.
g. Συνολικότερες πολιτικές αντιλήψεις, για το ρόλο εκπαίδευσης
πανεπιστηµιακών, για το ζήτηµα της µετανάστευσης.

Χωρίς να αναφέρουµε αποφάσεις διευθύνσεων εκπαίδευσης για κατανοµή µαθητών
και δασκάλων που δυσχεραίνουν τους όρους άσκησης του επαγγέλµατος.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών των
εκπαιδευτικών, δεν είναι απλά η αλλαγή των αντιλήψεων που έχουν για την
εκπαίδευση αλλοδαπών µέσω επιµόρφωσης, αλλά µια επίπονη διαδικασία
αναδιοργάνωσης του παραπάνω πλέγµατος, µέσα στο οποίο υφαίνεται η πρακτική
τους.

γ) ∆ιαδικασίες αλλαγής

Αυτό που παρατηρούµε στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, είναι ότι όταν
εµφανίζεται µια νέα κατάσταση οι εκπαιδευτικοί αυθόρµητα αρχίζουν να
τροποποιούν τις διδακτικές πρακτικές τους, για να ανταποκριθούν σ’ αυτήν.
Μειώνουν τον ρυθµό της διδασκαλίας, χρησιµοποιούν διερµηνέα, επιδιώκουν
εξατοµίκευση, αναβαθµίζουν το ρόλο του τµήµατος υποδοχής, εισάγουν στοιχεία
διαπολιτισµικής , προσπαθούν να διαµορφώσουν κλίµα αποδοχής. Άρα οι
εκπαιδευτικοί ούτε αδιάφοροι είναι και δρόµους αναζητούν, όµως παρ’ όλα τα
παραπάνω ο πυρήνας της διδασκαλίας παραµένει ο ίδιος. Τα παιδιά των µεταναστών
καλούνται να ενταχτούν, να προσαρµοστούν, να αφοµοιωθούν στο ελληνικό σχολείο,
έστω και µε πιο αργούς ρυθµούς.
Μια διαφορετική διαπραγµάτευση της εκπαίδευσης των αλλοδαπών, δεν προσκρούει
µόνο σε αντιλήψεις, αλλά και σε παράγοντες όπως:
 Απαιτήσεις των Ελλήνων γονέων, που εκλαµβάνουν τη µείωση του ρυθµού,
τις αναγκαίες αναπροσαρµογές ως υποβάθµιση. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί
βρίσκονται απέναντι σε αντιθετικές απαιτήσεις. Από την µια διαµορφώσουν
ένα µαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο, επωφελές για τους αλλοδαπούς
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µαθητές και από την άλλη των Ελλήνων γονέων που θεωρούσαν αυτές τις
πρακτικές ως υποβάθµιση της δικής τους εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλοι παράµετροι:
 Οι νέες πρακτικές απαιτούν αυξηµένο χρόνο από πλευράς δασκάλου.
 Αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα.
 Σύγκρουση των νέων διδακτικών αντιλήψεων µε στερεότυπες (π.χ. όχι
µαθήµατα στην γλώσσα προέλευσης τους, οι πανεπιστηµιακοί θέλουν να µας
εκµεταλλευτούν..) ή επιφανειακές προσεγγίσεις (τα διαπολιτισµικά σχολεία
είναι αποτυχηµένα..).

δ) Τι θα µπορούσε να γίνει- προτάσεις για µελλοντικές δράσεις

Βλέποντας πιο συνολικά τη διαδικασία που διαδραµατίστηκε τη χρονιά εκείνη,
παρατηρούµε ότι υπήρχαν δυνάµεις ( οµάδα εκπαιδευτικών) και πρακτικές
(διαπολιτισµικά στοιχεία , αίσθηση καθήκοντος- αφοσίωσης) που επιδίωκαν την
αναδιοργάνωση του σχολείου, για να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο που εκ των
πραγµάτων αποκτούσε, αλλά και δυνάµεις που επιδίωκαν να συνεχίσει να λειτουργεί
το σχολείο όπως λειτουργούσε µέχρι τότε. Προσλαµβάνουν την παρουσία των
αλλοδαπών µαθητών µόνο ως πρόβληµα συµπεριφοράς-πειθαρχίας ή ως παράγοντα
που επιτείνει ήδη υπαρκτά προβλήµατα συµπεριφοράς των ελλήνων µαθητών.
Η µη ανταπόκριση στο νέο ρόλο και η πολιτική της διεύθυνσης (που επέτρεψαν τη
συγκέντρωση αλλοδαπών σ’ ένα σχολείο) οδήγησαν τελικά σ’ ένα σχολείο που
αποκτά χαρακτηριστικά γκέτο.
Παρατηρώντας λοιπόν, εκ των υστέρων την όλη πορεία του σχολείου, θα προτείναµε
τα παρακάτω:
 Στήριξη των εκπαιδευτικών εκείνων που επιθυµούσαν την συνεργασία µε το
πανεπιστήµιο, χωρίς την εµπλοκή ολόκληρου του σχολείου.
 Στήριξή τους µέσω πρακτικής άσκησης φοιτητών.
 ∆ιοργάνωση από κοινού γιορτών µε το πανεπιστήµιο, στηρίζοντας και
πλαισιώνοντας τα διαπολιτισµικά στοιχεία της πρακτικής τους.
 Αξιοποίηση του κύρους των πανεπιστηµιακών, για επαφή µε τους αλλοδαπούς
γονείς και µέσω νοµαρχίας εκπόνηση προγραµµάτων ελληνικών για τους
γονείς.
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Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να στηριχτούν οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών
που ήθελαν την αλλαγή, έτσι ώστε σταδιακά να φανούν αποτελέσµατα και η
αναγκαιότητα της αλλαγής του θεσµικού πλαισίου (σε διαπολιτισµικό
σχολείο), να αναδυθεί µέσα από την ανάγκη να γενικευτούν αυτές οι
πρακτικές.
Μέσα από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η καινοτοµία, η αλλαγή συναντά
ισχυρά εµπόδια εντός του υπαρκτού σχολείου. Έχει ανάγκη ισχυρών
µηχανισµών υποστήριξης , χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
προγράµµατος «το νησί των Φαιάκων», που έστησε εργαστήριο Η/Υ σε τρία
σχολεία στο Ρέθυµνο, το οποία λειτουργούσαν, όσο λειτουργούσε η οµάδα
στήριξης του εκπαιδευτικού. Όταν τελείωσε η στήριξη , τελείωσε και η χρήση
των εργαστηρίων.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε, ότι η αποδοχή της εκπαιδευτικής αλλαγής
από το σύνολο των εκπαιδευτικών µιας µονάδας , δεν είναι καθόλου εύκολη
υπόθεση, και φυσικά δεν αποδίδουν όλοι το ίδιο νόηµα στην καινοτοµία.
Κοµβικό σηµείο είναι , πώς οι δυνάµεις και οι πρακτικές που αναζητούν ένα
διαφορετικό τρόπο δράσης θα υποστηριχθούν και θα εξελιχθούν.
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Επίλογος

Για τον εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το θεσµικό πλαίσιο
άσκησης της εξουσίας στην εκπαίδευση. Πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι σχέσεις που
την διέπουν τόσο στο µακροεπίπεδο της εθνικής επικράτειας όσο και στο
µικροεπίπεδο της τοπικής κοινωνίας , το οποίο πρέπει να εκτείνεται ακόµη και στο
επίπεδο της κάθε σχολική µονάδας. Υπό τον όρο αποκέντρωση νοείται συχνά η απλή
δηµιουργία περιφερειακών ή και τοπικών διοικητικών µηχανισµών εκτελεστικού
χαρακτήρα (διοικητική αποκέντρωση), των οποίων οι εξουσίες και οι αρµοδιότητες
εκχωρούνται από την κεντρική εξουσία, από όπου αντλούν και την απαραίτητη για τη
λειτουργία τους νοµιµοποίηση, και όχι από την τοπική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό
γίνεται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο µια επανάληψη , σε µικρογραφία, των
δοµών εξουσίας που ισχύουν στο µακροεπίπεδο του εθνικού κράτους.
Η περιφερειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
διαχειρίζεται τα τοπικά προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από τις
ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, για τις οποίες ο ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης
των προβληµάτων που προτείνει το κέντρο µπορεί να είναι τελείων ακατάλληλος. Με
άλλα λόγια η αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση της εξουσίας έχει νόηµα, µόνο όταν
η τοπική πολιτική κοινωνία έχει στα πλαίσια των κρατικών µηχανισµών σχετική
οργανωτική και εξουσιαστική αυτονοµία. (Καζαµίας-Κασσωτάκης 1995:20)
Όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο πολιτειολόγος Βεργόπουλος , ο εκδηµοκρατισµός
έχει νόηµα «µόνο υπό την έννοια της αποστεγανοποίησης και της αποσυγκέντρωσης
της εξουσίας» (Βεργόπουλος 1986:81)
Η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας των πολιτών στο χώρο της
εκπαίδευσης σηµαίνει ότι οι πολίτες οφείλουν να έχουν λόγο όχι µόνο για τη
διαχείριση των οικονοµικών πόρων της εκπαίδευσης, για την υλικοτεχνική υποδοµή
και τη συντήρηση των σχολικών µονάδων και για θέµατα ίδρυσης, κατάργησης και
συγχώνευσης σχολείων, αλλά και για άλλα ζητήµατα, όπως είναι το σχολικό
πρόγραµµα , η επιλογή και ο διορισµός των εκπαιδευτικών και των τοπικών
εκπαιδευτικών στελεχών καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
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σχολείου σε σχέση µε τις εθνικές και τις τοπικές ανάγκες και κοινωνικές
προτεραιότητες. (Καζαµίας-Κασσωτάκης 1995, 21)
Εκείνο που έχουµε παρατηρήσει µέχρι σήµερα, είναι ότι οποιεσδήποτε
προσπάθειες γίνονται πάνω στην διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφορούν
κυρίως θέµατα διαχείρισης του γλωσσικού «ελλείµµατος» των αλλοδαπών και
παλιννοστούντων µαθητών, προκειµένου να προετοιµαστούν επαρκώς ώστε να είναι
σε θέση να παρακολουθήσουν τα αντικείµενα διδασκαλίας του ελληνικού σχολείου.
Είναι αυτό όµως το ζητούµενο όταν µιλάµε για άσκηση «∆ιαπολιτισµικής
Παιδαγωγικής» στη σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία µας; Και τελικά, η
«∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» αφορά και απευθύνεται µόνο σε αλλοδαπούς µαθητές
ή αφορά όλους ανεξαρτήτως του µαθητές και τις µαθήτριες που καλούνται να ζήσουν
σε ένα πλουραλιστικό πολιτισµικό περιβάλλον, αποκοµίζοντας οφέλη που θα τους
επιτρέψουν να ζήσουν αρµονικά σ’ αυτό;
Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση – σύµφωνα µε την επίσηµη εκπαιδευτική
πολιτική όπως διαµορφώνεται στη σχετική νοµοθεσία - φιλοδοξεί να διαχειριστεί τα
προβλήµατα που προέκυψαν από την προσχώρηση παιδιών µε ξεχωριστά πολιτισµικά
χαρακτηριστικά, στους κόλπους ενός σχολείου που ως τότε παρουσίαζε µια σχετική
οµοιογένεια ως προς τον πολιτισµό του.
Η εικόνα των Ευρωπαϊκών κοινωνιών έχει όµως αλλάξει ριζικά τις
τελευταίες δεκαετίες, εξ αιτίας πολλών κοινωνικών µετασχηµατισµών. Υπάρχει
µεγαλύτερος κοινωνικός και πολιτισµικός πλουραλισµός, γεγονός που απαιτεί
αλλαγές σε πολλές πολιτικές –µεταξύ των οποίων και της εκπαιδευτικής. Οι βαθιές
αυτές πολιτισµικές αλλαγές που άλλαξαν ριζικά την εικόνα των ευρωπαϊκών
κοινωνιών στις τελευταίες δεκαετίες, υποχρεώνουν και τα εκπαιδευτικά συστήµατα
του 21ου αιώνα να υιοθετήσουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς του
εκπαιδευτικού έργου µια διαπολιτισµική προσέγγιση. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το
σχολείο µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη προετοιµασία των παιδιών για τη ζωή
σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες που αποτελούν τη νέα πραγµατικότητα. Η έννοια,
λοιπόν, της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αναφέρεται στην πολυπολιτισµική κοινωνία
και αποτελεί κοµβική επιλογή γύρω από την οποία µπορεί να αναπτυχθεί η
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, που είναι αναγκαία για µια ανοιχτή. (Κογκίδου ∆ήµητρα
http://www.132grava.net/node/269)
Με αυτό το σκεπτικό, οι βασικές αρχές µε τις οποίες θα έπρεπε να είναι
διαποτισµένη η σύγχρονη εκπαιδευτική θεώρηση, προκειµένου να εξαλειφθούν οι
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όποιες διαφορές (πολιτισµικές, θρησκευτικές, γλωσσικές κ.ά.) και να µη δίνουν
αφορµές διάκρισης ή και αποκλεισµού, αλλά να αποτελούν τα εφαλτήρια για την
προαγωγή ενός γόνιµου διαπολιτισµικού διαλόγου, επικοινωνίας και µάθησης εν
τέλει, είναι οι αρχές της ισότητας και της αναγνώρισης - αποδοχής.
∆εν µπορούµε λοιπόν να µιλάµε για «ίσες ευκαιρίες» χωρίς να λαµβάνουµε
υπόψη µας τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και να αντιµετωπίζουµε τους
αλλοδαπούς, τους µετανάστες, αλλά και τους γηγενείς µαθητές µε τον ίδιο τρόπο,
χωρίς να συνυπολογίζουµε τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις µάθησης, την κοινωνική
κατάσταση και την ιδιαιτερότητα των πολιτισµικών, θρησκευτικών και γλωσσικών
κεφαλαίων των παιδιών. Αν αυτό δε γίνει σεβαστό από όλους τους φορείς που
αναλαµβάνουν το σχεδιασµό προγραµµάτων διαπολιτισµικής προσέγγισης της
εκπαίδευσης, είναι σχεδόν βέβαιη η άνιση µεταχείριση των παιδιών στη διαχείριση
και αντιµετώπιση των ευκαιριών. Έτσι, για τη εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για
όλους τους µαθητές, κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση και αποδοχή των διαφορών.
∆υστυχώς, ακόµα κι αν πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν τη διάθεση και την
απαραίτητη τεχνογνωσία να δουλέψουν ενεργά στον τοµέα της διαπολιτισµικής
παιδαγωγικής, ακόµα κι αν έγινε πρόσφατα µια προσπάθεια να συµπεριληφθούν
στοιχεία διαπολιτισµικότητας στα νέα βιβλία, το σχολικό περιβάλλον δεν είναι πάντα
έτοιµο και ανοιχτό στο να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να διαχειριστούν τη
«διαφορετικότητά τους».
Η διαπολιτισµικότητα θα πρέπει να διαπνέει όλη την εκπαίδευση. Κάτι τέτοιο
δε συµβαίνει όµως και το θέµα, σύµφωνα µε το νόµο, φαίνεται να αφορά µόνο τους
αλλοδαπούς µαθητές. Από το 1996, που δηµιουργήθηκαν τα διαπολιτισµικά σχολεία,
αποτέλεσαν στην ουσία µετεξέλιξη των σχολείων των παλιννοστούντων. Και αυτά
πάλι δεν φαίνεται να υπερασπίζονται το ρόλο τους, αφού στη βάση τους ακολουθούν
τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Αλλά και τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης
παρουσιάζουν

συχνά

το

δικό

τους

πλουραλισµό

σε

ό,

τι

αφορά

την

κοινωνικοπολιτισµική και γλωσσική καταγωγή του µαθητικού τους πληθυσµού.
Στην ουσία, δηλαδή, στη χώρα µας, η θεσµοθέτηση της διαπολιτισµικής
αγωγής αφορά κυρίως στην ίδρυση κάποιων διαπολιτιστικών σχολείων και
περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών για την εκπαιδευτική αντιµετώπιση των παιδιών
µεταναστών και παλιννοστούντων. Οι δράσεις περιορίστηκαν σε ενέργειες που
αφορούν την οµαλή (γλωσσικά κυρίως) ένταξη των παιδιών αυτών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, παρόλο που η διαπολιτισµική εκπαίδευση απευθύνεται σε
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παιδιά «µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες»
(άρθρο 34, Ν. 2413/96). Η διαφορετικότητά τους αντιµετωπίζεται ως «έλλειµµα» και
χρήζει των κατάλληλων παρεµβάσεων. Το σχολείο δυστυχώς, στις περισσότερες
περιπτώσεις, ακολουθεί το αφοµοιωτικό µοντέλο, παραβλέποντας τις πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες, την καταγωγή, τις συνήθειες και τη µητρική γλώσσα των παιδιών.
Αντί του εµπλουτισµού των αντιλήψεων της σχολικής κοινότητας µέσω της
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των παιδιών, οι στόχοι και οι προσανατολισµοί των
διαπολιτισµικών σχολείων «να διαποτίσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε
σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις» παραµένουν ανεκπλήρωτοι. Έτσι, όλα σχεδόν
τα προγράµµατα που κατά καιρούς σχεδιάζονται και εκπονούνται, κινούνται στην
ουσία «δορυφορικά» και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διαπολιτισµικότητας.
Εάν θέλουµε µια ουσιαστικά ενιαία παιδεία, που θα προσφέρει πραγµατικά
ίσες ευκαιρίες σε όλους, τότε οι αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλα τα σχολεία και δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στα 13
∆ηµοτικά Σχολεία, τα 9 Γυµνάσια και τα 4 Λύκεια που καλούνται «∆ιαπολιτισµικά»,
ούτε και µόνο στην ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στις σχολικές αίθουσες.
Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση είναι µια πρόκληση που αφορά όλους τους
παράγοντες και τα µέλη που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της
είναι να προετοιµάσει µέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες, πολίτες που θα
µπορούν να στέκονται κριτικά µπροστά στις νέες προκλήσεις και πολίτες που θα
αντιστέκονται σε όλους εκείνους τους πιθανούς µηχανισµούς που καλλιεργούν
προκαταλήψεις και στερεότυπα. Τα παιδιά από σήµερα µαθαίνουν πώς να εργάζονται
οµαδικά και ατοµικά, ώστε να είναι έτοιµα να διαχειριστούν τα σύγχρονα και
σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα και να συµµετέχουν ενεργά και δυναµικά στις
αποφάσεις ενός µέλλοντος που τα αφορά.
Το σύγχρονο σχολείο, πιστό στις αρχές που διέπει ο σεβασµός στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, µε συναίσθηση της υποχρέωσης ότι πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε
όλα τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτό, οφείλει να αποτελέσει τη γέφυρα που θα ενώνει
γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς, παράλληλα µε την τοπική και ευρύτερη
κοινωνία, σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της πλουραλιστικής και πολυπολιτισµικής
διάστασης της εκπαίδευσης, χωρίς κατηγοριοποιήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης
που «οµαδοποιούν» τα παιδιά σε πετυχηµένα και µη. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να
αναγνωρίζει τις πολιτισµικές διαφορές, να τις αντιµετωπίζει µε σεβασµό και να τις
διδάσκει, τοποθετώντας τις

κοινωνικά και συσχετίζοντάς τις µε κοινωνικές
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παραµέτρους. Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση άλλωστε πρέπει να είναι σχεδιασµένη
έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους µαθητές να γίνουν ενήµεροι,
ενδιαφερόµενοι, ενεργοί πολίτες.
«∆εν είναι ένα πρόγραµµα παραχώρησης δικαιωµάτων για τους «άλλους», τους
«διαφορετικούς», αλλά ένα πρόγραµµα που αφορά όλους τους µαθητές» ( Banks J
1993:22)
Αν πραγµατικά θα θέλαµε να εντάξουµε όλα τα παιδιά, παρατηρεί η
Κογκίδου, θα έπρεπε η διαπολιτισµικότητα να διαπνέει όλη την εκπαίδευση. Να
δηµιουργούσαµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να γίνει αποτελεσµατική για
όλα τα παιδιά η διδασκαλία και η µάθηση σε πολυπολιτισµικά σχολεία και τάξεις. Να
αφορά όλες τις όψεις της εκπαίδευσης. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση δεν
εξασφαλίζεται µε την παρουσία των παιδιών στο σχολείο. Εκτός από την πρόσβαση
χρειάζεται να διασφαλίσουµε και την ισότιµη συµµετοχή κάθε παιδιού στο σχολείο.
Να δηµιουργήσουµε δηλ. ένα σχολικό περιβάλλον που θα παρέχει την ίδια ποιοτική
εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Υπάρχει τεχνογνωσία ώστε το σχολείο να γίνει
ενταξιακό, δηλ να διασφαλίσουµε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
(Κογκίδου ∆ήµητρα http://www.132grava.net/node/269)
Γιατί όπως συµπληρώνει ο Χιωτάκης: « Τα πολιτισµικά
χαρακτηριστικά συµβαδίζουν µε τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια , όπως η
εκπαίδευση, το επάγγελµα και η οικονοµική κατάσταση. Όταν αποδίδουµε όλες τις
κοινωνικοοικονοµικές διακρίσεις µόνο στο φύλο, στο χρώµα, τη φυλή ή το
θρήσκευµα και την εθνοτική καταγωγή του «άλλου» καταλήγουµε να πλησιάσουµε
το επίπεδο του φυλετικού ή του συµβολικού ρατσισµού». (Χιωτάκης 1999)
Τα νεαρά άτοµα κάθε κοινωνίας πρέπει να µάθουν να ανέχονται και να
αναγνωρίζουν τον «άλλο», τον «διαφορετικό», µε τον οποίο κάποια στιγµή στη ζωή
τους θα χρειαστεί να συνδιαλλαγούν. Αυτή η ανοχή θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα
της κατανόησης του λόγου για τον οποίο ο «άλλος» είναι διαφορετικός, θέλει και
οφείλει να µείνει διαφορετικός. Ο µελλοντικός πολίτης δεν πρέπει να ερµηνεύει τη
διαφορά και την ποικιλία πολιτισµών, γλωσσών, τρόπων ζωής ως απειλή για την
ταυτότητά του και την ύπαρξή του, αλλά ως πολιτισµικό πλούτο, εάν θέλει να
επικοινωνήσει δηµιουργικά στο µέλλον.
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∆ιεύθυνση
Α Αθήνας
Β Αθήνας
Γ Αθήνας
∆ Αθήνας
Ανατ. Αττικής
∆υτ. Αττικής
Πειραιά
Αιτωλ/νίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
∆ράµας
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
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Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης Α
Θεσσαλονίκης Β
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς

αριθµός

Τάξεις υποδοχής 1
ποσοστό
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12,59
10
1,82
19
3,47
13
2,37
24
4,38
18
3,28
61
11,13
3
0,55
0
0,00
6
1,09
1
0,18
1
0,18
5
0,91
1
0,18
12
2,19
2
0,36
0
0,00
6
1,09
0
0,00
12
2,19
5
0,91
0
0,00
0
0,00
3
0,55
49
8,94
71
12,96
8
1,46
5
0,91
0
0,00
0

0,00

αριθµός
1.235
184
330
203
388
280
950
38
0
42
24
7
86
10
139
22
0
123
0
128
65
0
0
40
624
908
86
77
0

Μαθητές
ποσοστό
15,71
2,34
4,20
2,58
4,94
3,56
12,08
0,48
0,00
0,53
0,31
0,09
1,09
0,13
1,77
0,28
0,00
1,56
0,00
1,63
0,83
0,00
0,00
0,51
7,94
11,55
1,09
0,98
0,00

0

0,00
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ποσοστό
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0
0,00
6
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2
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0
0,00
0
0,00
1
0,79
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
2,36
1
0,79
0
0,00
13
10,24
10
7,87
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
1,57
11
8,66
0
0,00
3
2,36
17
13,39
1
0,79
0
0,00
0
0,00
0

0,00

αριθµός
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0
103
26
0
0
17
0
0
0
0
0
60
7
0
224
102
0
0
0
0
31
166
0
44
185
8
0
0
0

Μαθητές
ποσοστό
8,27
0,00
6,31
1,59
0,00
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,67
0,43
0,00
13,72
6,25
0,00
0,00
0,00
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1,90
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2,69
11,33
0,49
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1,94
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388
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280
2,95
967
10,18
38
0,40
0
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42
0,44
24
0,25
7
0,07
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1,54
17
0,18
139
1,46
246
2,59
102
1,07
123
1,30
0
0,00
128
1,35
65
0,68
31
0,33
166
1,75
40
0,42
668
7,04
1.093
11,51
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77
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Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
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Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύµνης
Ροδόπης
Σάµου
Σερρών
Τρικάλων
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Χαλκιδικής
Χανίων
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0
6
0
2
4
6
4
1
8
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0
8
1
8
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1
1
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5
4
3
2
6
1
1
16
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0
548

Μαθητές

Τάξεις υποδοχής 2

Μαθητές

Σύνολο Μαθητών

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

0,00
1,09
0,00
0,36
0,73
1,09
0,73
0,18
1,46
2,55
0,00
1,46
0,18
1,46
1,82
0,18
0,18
2,19
0,91
0,73
0,55
0,36
1,09
0,18
0,18
2,92
3,65
0,00
100,00

0
84
0
19
66
75
50
12
112
148
0
100
18
105
134
13
21
156
48
56
38
20
64
1
8
136
389
0
7.862

0,00
1,07
0,00
0,24
0,84
0,95
0,64
0,15
1,42
1,88
0,00
1,27
0,23
1,34
1,70
0,17
0,27
1,98
0,61
0,71
0,48
0,25
0,81
0,01
0,10
1,73
4,95
0,00
100,00

3
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
0
0
0
3
2
0
13
3
5
127

2,36
0,00
0,00
3,15
0,00
2,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,87
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,36
1,57
0,00
10,24
2,36
3,94
100,00

24
0
0
38
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
11
0
0
0
0
0
29
6
0
114
65
71
1.633

1,47
0,00
0,00
2,33
0,00
2,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7,84
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,78
0,37
0,00
6,98
3,98
4,35
100,00

24
84
0
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66
114
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12
112
148
0
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18
105
134
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156
48
56
38
20
93
7
8
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454
71
9.495

0,25
0,88
0,00
0,60
0,70
1,20
0,53
0,13
1,18
1,56
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1,64
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2,63
4,78
0,75
100,00

Πίνακας 8. Κατανοµή των φροντιστηριακών τµηµάτων Αθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης ανά διεύθυνση (2002/03)

∆ιεύθυνση
Α Αθήνας
Β Αθήνας
Γ Αθήνας
∆ Αθήνας
Ανατ. Αττικής
∆υτ. Αττικής
Πειραιά
Αιτωλ/νίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
∆ράµας
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ηµαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης Α
Θεσσαλονίκης Β
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας

Φροντιστηριακά
τµήµατα
αριθµός
ποσοστό
43
32
34
24
25
6
58
3
7
0
1
0
25
2
24
0
3
25
0
1
0
35
0
0
1
20
8
0
4

8,19
6,10
6,48
4,57
4,76
1,14
11,05
0,57
1,33
0,00
0,19
0,00
4,76
0,38
4,57
0,00
0,57
4,76
0,00
0,19
0,00
6,67
0,00
0,00
0,19
3,81
1,52
0,00
0,76

Μαθητές

Φροντιστηριακά τµήµατα

∆ιεύθυνση
αριθµός

393
229
219
393
229
219
442
20
37
0
6
0
123
10
135
0
16
160
0
5
0
224
0
0
5
231
41
0
17

10,57
6,16
5,89
5,92
4,57
1,77
11,88
0,54
0,99
0,00
0,16
0,00
3,31
0,27
3,63
0,00
0,43
4,30
0,00
0,13
0,00
6,02
0,00
0,00
0,13
6,21
1,10
0,00
0,46

ποσοστό

Μαθητές

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύµνης
Ροδόπης
Σάµου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδος
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

0
0
0
19
17
2
6
1
14
2
0
1
2
0
2
35
24
0
0
0
0
4
0
3
0
0
3
5
4

0,00
0,00
0,00
3,62
3,24
0,38
1,14
0,19
2,67
0,38
0,00
0,19
0,38
0,00
0,38
6,67
4,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,76
0,00
0,57
0,00
0,00
0,57
0,95
0,76

0
0
0
107
64
17
54
3
93
7
0
3
12
0
7
282
150
0
0
0
0
26
0
15
0
0
35
49
26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
6,21
1,10
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
2,88
1,72
0,46
1,45
0,08
2,50
0,19
0,00
0,08
0,32
0,00
0,19
0,00
0,00
0,94
1,32
0,70

Σύνολο

525

100,00

3.719

100,00

Πίνακας 9. Α/θµια εκπαίδευση : Κατανοµή των τάξεων υποδοχής τύπου 1 ή 2 ανά διεύθυνση (2002/03)

∆ιεύθυνση
Α Αθήνας
Β Αθήνας
Γ Αθήνας
∆ Αθήνας
Ανατ. Αττικής
∆υτ. Αττικής
Πειραιά
Αιτωλ/νίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
∆ράµας
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ηµαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης Α
Θεσσαλονίκης Β
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς

Τάξεις υποδοχής 1
αριθµός

Μαθητές

Τάξεις υποδοχής 2

Μαθητές

Σύνολο Μαθητών

66
10
19
10
23
5
61
3
0
6
1
1
5
1
12
2
0
6
0
11
5
0
0
3
44
69
5
5
0

ποσοστό
12,79
1,94
3,68
1,94
4,46
0,97
11,82
0,58
0,00
1,16
0,19
0,19
0,97
0,19
2,33
0,39
0,00
1,16
0,00
2,13
0,97
0,00
0,00
0,58
8,53
13,37
0,97
0,97
0,00

αριθµός
1.205
184
330
168
370
135
950
38
0
42
24
7
86
10
139
22
0
123
0
118
65
0
0
40
549
890
38
77
0

ποσοστό
16,13
2,46
4,42
2,25
4,95
1,81
12,71
0,51
0,00
0,56
0,32
0,09
1,15
0,13
1,86
0,29
0,00
1,65
0,00
1,58
0,87
0,00
0,00
0,54
7,35
11,91
0,51
1,03
0,00

αριθµός
7
0
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
13
10
0
0
0
0
2
11
0
0
15
1
0
0

ποσοστό
5,98
0,00
5,13
0,00
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,56
0,85
0,00
11,11
8,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71
9,40
0,00
0,00
12,82
0,85
0,00
0,00

αριθµός
95
0
103
0
0
0
17
0
0
0
0
0
60
7
0
224
102
0
0
0
0
31
166
0
0
170
8
0
0

ποσοστό
6,30
0,00
6,83
0,00
0,00
0,00
1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,98
0,46
0,00
14,85
6,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2,06
11,01
0,00
0,00
11,27
0,53
0,00
0,00

αριθµός
1.300
184
433
168
370
135
967
38
0
42
24
7
146
17
139
246
102
123
0
118
65
31
166
40
549
1.060
46
77
0

ποσοστό
14,48
2,05
4,82
1,87
4,12
1,50
10,77
0,42
0,00
0,47
0,27
0,08
1,63
0,19
1,55
2,74
1,14
1,37
0,00
1,31
0,72
0,35
1,85
0,45
6,11
11,80
0,51
0,86
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Πίνακας 9 Α/θµια εκπαίδευση : Κατανοµή των τάξεων υποδοχής τύπου 1 ή 2 ανά διεύθυνση (2002/03)

∆ιεύθυνση
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύµνης
Ροδόπης
Σάµου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδος
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου
Σύνολο

Τάξεις υποδοχής 1
αριθµός

Μαθητές

Τάξεις υποδοχής 2

Μαθητές

Σύνολο Μαθητών

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

αριθµός

ποσοστό

0

0,00

0

0,00

3

2,56

24

1,59

24

0,27

6
0
1
4
6
4
1
8
14
0
8
1
8
10
1
1
12
5
4
3
2
6
1
1
16
20
0
516

1,16
0,00
0,19
0,78
1,16
0,78
0,19
1,55
2,71
0,00
1,55
0,19
1,55
1,94
0,19
0,19
2,33
0,97
0,78
0,58
0,39
1,16
0,19
0,19
3,10
3,88
0,00
100,00

84
0
8
66
75
50
12
112
148
0
100
18
105
134
13
21
156
48
56
38
20
64
1
8
136
389
0
7.472

1,12
0,00
0,11
0,88
1,00
0,67
0,16
1,50
1,98
0,00
1,34
0,24
1,41
1,79
0,17
0,28
2,09
0,64
0,75
0,51
0,27
0,86
0,01
0,11
1,82
5,21
0,00
100,00

0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
0
0
0
3
2
0
13
3
5
117

0,00
0,00
3,42
0,00
2,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,55
0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,56
1,71
0,00
11,11
2,56
4,27
100,00

0
0
38
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
11
0
0
0
0
0
29
6
0
114
65
71
1.508

0,00
0,00
2,52
0,00
2,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,49
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,92
0,40
0,00
7,56
4,31
4,71
100,00

84
0
46
66
114
50
12
112
148
0
100
18
105
134
141
32
156
48
56
38
20
93
7
8
250
454
71
8.980

0,94
0,00
0,51
0,73
1,27
0,56
0,13
1,25
1,65
0,00
1,11
0,20
1,17
1,49
1,57
0,36
1,74
0,53
0,62
0,42
0,22
1,04
0,08
0,09
2,78
5,06
0,79
100,00

Πίνακας 10. Α/θµια εκπαίδευση : Κατανοµή των µαθητών που παρακολούθησαν τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα ανά διεύθυνση (2002/03)

Α Αθήνας

Μαθητές
τάξεων
υποδοχής 1
1.205

Β Αθήνας

184

0

229

413

Κέρκυρας

0

24

0

24

Γ Αθήνας

330

103

219

652

Κεφαλληνίας

84

0

0

84

∆ Αθήνας

168

0

151

319

Κιλκίς

0

0

107

107

Ανατ. Αττικής

370

0

71

441

Κοζάνης

8

38

3

49

∆υτ. Αττικής

135

0

0

135

Κορινθίας

66

0

17

83

Πειραιά

950

17

442

1.409

Κυκλάδων

75

39

54

168

38

0

20

58

Λακωνίας

50

0

3

53

Αργολίδας

0

0

0

0

Λάρισας

12

0

93

105

Αρκαδίας

42

0

0

42

Λασιθίου

112

0

3

115

Άρτας

24

0

6

30

Λέσβου

148

0

0

148

∆ιεύθυνση

Αιτωλ/νίας

Αχαίας

Μαθητές
τάξεων
υποδοχής 2
95

Μαθητές
φροντιστηρια κών
τµηµάτων
293

Σύνολο
µαθητών

∆ιεύθυνση

1.593

Καστοριάς

Μαθητές
τάξεων
υποδοχής 1
0

Μαθητές
τάξεων
υποδοχής 2
0

Μαθητές
φροντιστηρια κών
τµηµάτων
0

Σύνολο
µαθητών
0

7

0

0

7

Λευκάδας

0

0

3

3

Βοιωτίας

86

60

0

146

Μαγνησίας

100

0

12

112

Γρεβενών

10

7

10

27

Μεσσηνίας

18

0

0

18

139

0

135

274

Ξάνθης

105

0

7

112

22

224

0

246

Πέλλας

134

0

54

188

0

102

16

118

Πιερίας

13

128

35

176

123

0

160

283

Πρέβεζας

21

11

0

32

0

0

0

0

Ρεθύµνης

156

0

0

156

118

0

5

123

Ροδόπης

48

0

0

48

65

0

0

65

Σάµου

56

0

0

56

0

31

224

255

Σερρών

38

0

16

54

∆ράµας
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Εύβοιας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ηµαθίας
Ηρακλείου

0

166

0

166

Τρικάλων

20

0

0

20

40

0

0

40

Φθιώτιδος

64

29

15

108

Θεσσαλονίκης Α

549

0

5

554

Φλώρινας

1

6

0

7

Θεσσαλονίκης Β

890

170

184

1.244

Φωκίδας

8

0

0

8

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

38

8

Καβάλας

77
0

Καρδίτσας

41

87

Χαλκιδικής

136

114

35

285

0

0

77

Χανίων

389

65

49

503

0

17

17

Χίου

0

71

18

89

Σύνολο

7.472

1.508

2.752

11.732

Πίνακας 11. Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων µαθητών στα ∆ηµόσια
Σχολεία κατά το σχολ. έτος 2007-08

Βαθµίδα

Σύνολο

Αριθµός Αλλοδαπών

Αριθµός Παλ/ντων

εκπαίδευσης

µαθητών

µαθητών

µαθητών

Νηπιαγωγείο

90.698

8.111

759

∆ηµοτικό

531.674

58.167

5.909

Γυµνάσιο

271.024

76.267

4.996

Λύκειο

181.946

38.438

2.729

56.531

7.266

2.512

1.131.873

188.249

16.905

ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 12. Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων µαθητών στα
∆ιαπολιτισµικά Σχολεία

κατά το σχολ. έτος 2007-08

Βαθµίδα

Σύνολο

Αριθµός Αλλοδαπών

Αριθµός Παλ/ντων

εκπαίδευσης

µαθητών

µαθητών

µαθητών

∆ηµοτικό

2.597

500

99

Γυµνάσιο

1.392

622

112

603

186

73

4.592

1.308

284

Λύκειο
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 13.Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων µαθητών στα ∆ηµόσια Σχολεία
κατά το σχολ. έτος 2007-08, ανά περιφέρεια

Σχολ. έτος 2007-08. ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία

Αριθµός Αλλοδαπών

Αριθµός Παλ/ντων

Σύνολο Μαθητών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαθητών

(Νήπια

Μαθητών

(Νήπια & Προνήπια)
& Προνήπια)

( Νήπια & Προνήπια)

5.677

169

101

ΑΤΤΙΚΗΣ

20.901

2.878

224

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.778

119

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

7.923

438

7

3.317

145

14

ΗΠΕΙΡΟΥ

3.550

212

14

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8.460

521

14

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

1.371

189

5

19.237

1.431

354

ΚΡΗΤΗΣ

4.754

562

10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3.568

460

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4.927

503

4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

5.235

484

8

90.698

8.111

759

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 14.Σχολ. έτος 2007-08. ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία

Σύνολο

Αριθµός Αλλοδαπών

Αριθµός Παλ/ντων

Μαθητών

Μαθητών

Μαθητών

33.265

1.202

761

150.049

23.600

1.245

9.937

850

68

37.729

2.928

135

16.767

787

119

ΗΠΕΙΡΟΥ

16.967

1.337

218

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

39.827

3.335

119

9.538

1.622

52

109.037

8.980

2.619

ΚΡΗΤΗΣ

33.233

3.805

214

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18.728

2.582

165

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

30.489

4.196

129

26.108

2.943

65

531.674

58.167

5.909

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

