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‘’ Η ζωή πότε ήταν αληθινά δική μας, 

πότε είμαστε αληθινά αυτό που είμαστε 

αληθινά, μονάχοι μας, δεν είμαστε, δεν είμαστε ποτέ 

παρά ίλιγγος και χάος 

γκριμάτσες στον καθρέφτη, τρόμος και ναυτία, 

ποτέ η ζωή δεν είναι δική μας, είναι των άλλων, 

η ζωή δεν είναι κανενός, η ζωή είμαστε όλοι, 

ψωμί του ήλιου για τους άλλους, 

όλους τους άλλους που είμαστε- 

είμαι άλλος όταν είμαι, οι πράξεις μου 

είναι  πιο δικές μου όταν είναι επίσης όλων 

για να μπορέσω να είμαι, πρέπει να είμαι ένας άλλος 

να βγω απ’ το Εγώ, να ψάχνω ανάμεσα στους άλλους (..)’’ 

 

Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ – ΟΚΤΑΒΙΟ ΠΑΖ(1957) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 

  

ΝΑΣΙΚΑ Τόνα Φωτεινή 

  

Γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα 

εργασία με τίτλο: «Πολυπολιτισμικό σχολείο και διαχείριση της ετερότητας υπό το 

πρίσμα της εκπαιδευτικής διοίκησης» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής 

εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις 

βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει 

ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο 

με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των 

βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.  

  

  

  

  

                                                                            Η ΔΗΛΟΥΣΑ  

ΝΑΣΙΚΑ ΤΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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γάγγραινα,  σε αυτούς που οι καρδιές τους δε σταμάτησαν να αγαπούν, σε όσους δεν 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σχολείο ως «ανοιχτό» σύστημα είναι από τους πρώτους θεσμούς που 

βιώνει τις αλλαγές στην κοινωνία όπου υπάρχει. Οι πολιτισμικές διαφορές και η 

ετερότητα ανέκαθεν προκαλούσαν μία προβληματική στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και είχαν λόγο στον παιδαγωγικό διάλογο, αλλά σήμερα είναι στο 

επίκεντρο ενός γενικού κοινωνικού κι όχι μόνο προβληματισμού. Απασχολούν δε την 

ερευνητική δράση και μέρος του εξειδικευμένου επιστημονικού λόγου που αφορά 

στόχους και προϋποθέσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, υπό την σκοπιά της 

πολυπολιτισμικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο διοικητικό και παιδαγωγικό 

έργο του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος από την κορυφή της σχολικής 

κοινότητας είναι διοικητικός και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος 

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην οργανωτική αποτελεσματικότητα του 

σχολείου, αλλά και στην διαμόρφωση του ευρύτερου κλίματος. Η παρούσα 

ερευνητική εργασία, εξετάζει πώς βιώνεται η πολυπολιτισμικότητα από την θέση του 

διευθυντή, επιχειρώντας να προσεγγίσει και να κατανοήσει στάσεις, εμπόδια, 

πρακτικές και να καταγράψει τις ευρύτερες αναζητήσεις, αναστοχασμούς και 

προτάσεις του διευθυντή σχετικά με την ετερότητα και την προσπάθεια για 

βελτιστοποίηση κάθε δυνατότητας του σχολείου προς όφελος όλων των μαθητών του, 

έχοντας ως κατάληξη ότι η σχολική ηγεσία λειτουργεί παρά τη σχετική μη αυτονομία, 

ως μοχλός ικανός να μετασχηματίσει τη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική 

κοινότητα σε ασφαλές διαπολιτισμικό δημοκρατικό σχολείο. 

 

. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:09 EEST - 13.56.182.168



6 

 

ABSTRACT 

The school as an "open" system is one of the first institutions to experience the 

changes in the society where it exists. Cultural differences and heterogeneity have 

always been a problem in educational reality and have been discussed in pedagogical 

dialogue, but today they are at the heart of a general social and scientific questioning. 

They are part of the research activity that concerns the goals and conditions of modern 

education, under the phenomenon of multiculturalism. Special emphasis is given to 

the school leader, the person who plays the main role in the organizational efficiency 

of the school, but also in shaping the school climate. The present study examines how 

multiculturalism is experienced from the school leader’s position, trying to approach 

and understand the attitudes, the obstacles, the practices they follow and to record the 

leader’s reflections and suggestions on the effort to optimize their task and to orient 

school for the benefit of all its students, concluding that the school leadership 

functions even with the less autonomy, as a lever capable enough to transform the 

modern multicultural school community into a safe intercultural democratic school. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνύπαρξη διαφοροποιημένων πολιτισμών στις σημερινές κοινωνίες είναι 

πλέον δεδομένη, όχι όμως για αρκετούς αυτονόητη. Σαν συνέπεια, όλες οι κοινωνίες 

και τα έθνη χαρακτηρίζονται από τεράστιες διαφορές σε ό,τι έχει να κάνει με την 

εθνική καταγωγή των πολιτών, το χρώμα του δέρματός τους, το γλωσσικό υπόβαθρο, 

τα θρησκευτικά τους πιστεύω, τις φυσικές και πνευματικές δεξιότητες αλλά και τις 

ατομικές εμπειρίες τους. Η μετανάστευση αποτελεί κεντρικό φαινόμενο του 

περασμένου αιώνα, ενώ είναι εμφανές πως και η εποχή μας μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως εποχή της μετανάστευσης, με εκατομμύρια ανθρώπους να διαβιούν σε 

διαφορετικές χώρες από εκείνες που γεννήθηκαν και τα μεταναστευτικά ρεύματα να 

κινούνται αυξανόμενα. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα αποτελεί χώρα που 
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επιλέγουν να μεταναστεύσουν πληθυσμοί από τα Βαλκάνια, τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, την Ασία και την Αφρική. Οι διάφορες πολιτισμικές ομάδες 

που εισέρχονται στη χώρα έχουν απασχολήσει ποικιλοτρόπως την ελληνική κοινωνία, 

καθώς η διαχείριση της ετερότητας δεν υπήρξε πάντοτε μια εύκολη «υπόθεση».  

Οι μετακινήσεις αυτές όπως είναι προφανές δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στην 

εκπαίδευση, με σχολεία σε κάθε σχεδόν γωνιά της επικράτειας να φιλοξενούν 

πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τη στιγμή που η ομοιογένεια του μαθητικού 

πληθυσμού στην Ελλάδα ιστορικά υπήρξε αξιοσημείωτη σε σύγκριση με άλλες 

χώρες. Έτσι, δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες στις σχολικές μονάδες στις οποίες 

κλήθηκαν να ανταποκριθούν όλοι: εκπαιδευτικοί, μαθητικός πληθυσμός, γονείς. Το 

πολυπολιτισμικό σχολείο είναι πραγματικότητα. Ανεξάρτητα όμως από το φαινόμενο 

της μετανάστευσης που αποτελεί έναν παράγοντα ύπαρξης ετερογενών (πολιτισμικά) 

ανθρώπων σε μια κοινωνία, όλες οι κοινωνίες και τα έθνη χαρακτηρίζονται από 

μεγάλες διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την εθνική καταγωγή των πολιτών, το χρώμα 

του δέρματός τους, το γλωσσικό υπόβαθρο, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις 

φυσικές και πνευματικές ικανότητες, καθώς και τις ατομικές εμπειρίες τους (Tiedt & 

Tiedt, 2006). Έτσι, δε θα πρέπει να θεωρείται πως μια κοινωνία με μικρά ποσοστά 

μεταναστευτικών εισροών είναι ομοιογενής ούτε η ετερογένεια να αναφέρεται 

αποκλειστικά στην εθνική καταγωγή των ατόμων, αφού εν τέλει όλοι ως άνθρωποι 

είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Έτσι, αναπόφευκτα γίνεται λόγος ειδικά σήμερα 

για ένα σχολείο με πολλά στοιχεία, πολλές ταυτότητες, ένα σχολείο όπου η 

διαφορετικότητα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως συμβαίνει (ή πρέπει να 

συμβαίνει) στην κοινωνία. Η παρουσία μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες 

δημιουργεί μια πολυπολιτισμικότητα που διαφέρει ποιοτικά από την 

πολυπολιτισμικότητα που προκύπτει από την ιστορική συνύπαρξη διαφόρων 

μειονοτήτων (Modood, 1997). Συνεπώς, τα ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να 

αναπτύξουν εκπαιδευτικές πολιτικές και αναλυτικά προγράμματα, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στο νέο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η εκπαίδευση ως δυναμικός κοινωνικός χώρος που επηρεάζεται πάρα πολύ 

από τις πληθυσμιακές αλλαγές και επηρεάζει με τη σειρά της τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του αναπτυσσόμενου παιδιού και της κοινωνίας γενικότερα, 

αντιμετωπίζει την πρόκληση να διαχειριστεί τα φαινόμενα πολυπολιτισμικότητας, με 
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στόχο να μην καλλιεργούνται ρατσιστικές και αποκλειστικές συμπεριφορές εις βάρος 

των διαφορετικών πολιτισμικά μαθητών που να τους περιθωριοποιούν και 

στιγματίζουν. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι σημαντικό να 

αντιλαμβάνονται το σχολείο ως ένα μαθησιακό οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή 

αλλαγή και μετασχηματισμό και όχι ως μια αυστηρά οριοθετημένη περιοχή, που δεν 

αλλάζει και παραμένει παραδοσιακά ίδια όπως στο παρελθόν. 

Το σχολείο συνιστώντας ένα κοινωνικό σύστημα αποτελούμενο από άτομα 

που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους μέσα από ένα σύνολο 

κανόνων κι αξιών (  lla , 2004     Dimmock & Walker, 2002), το οποίο «ως 

μικροκοινωνικό σύστημα τείνει να παρουσιάζει τις κυρίαρχες εντάσεις της ευρύτερης 

κοινωνίας» (Dimmock & Walker, 2005), αντιμετωπίζει λοιπόν σήμερα, βάσει των 

ανωτέρω, δύο προκλήσεις: να μεταδώσει αξίες στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας 

και να εκπαιδεύσει ισότιμα όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως πολιτισμικής 

προέλευσης (Παπαναούμ, 2004). Επιπροσθέτως, κάθε σχολείο είναι δυνάμει 

διαπολιτισμικό, καθώς οι μεταναστευτικές κινήσεις είναι συνεχής και οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ήδη πολυπολιτισμικές (Νικολάου, 2008). 

 Όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην οργανωμένη τυπική εκπαίδευση 

παίζουν το ρόλο τους σε αυτό. Ο πρώτος λόγος δε γίνεται να μη γίνει για τον 

διευθυντή, ως κύριο υπεύθυνο για τη χάραξη της εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Ο σχολικός διευθυντής, ως επικεφαλής της μονάδας, έχει πια έναν 

πολύπλευρο ρόλο πολύ πιο σύνθετο από τον συγκεκριμένο γραφειοκρατικό, 

περιορισμένα διεκπεραιωτικό  ρόλο των περασμένων δεκαετιών τον οποίο συνήθισε 

η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ως ηγετική φυσιογνωμία δεν περιορίζεται 

αμιγώς στα τυπικά του καθήκοντα, αλλά διαθέτει προσωπική δύναμη. Παρακινώντας 

κι εμπνέοντας επικεντρώνεται στους ανθρώπους και τα συναισθήματα, κερδίζει την 

εμπιστοσύνη, προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές (Μπουραντάς, 2005). Συντελεί 

λοιπόν πολύ στην διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Άλλωστε, έχουμε περάσει 

προ πολλού στην εποχή που το σχολείο χρειάζεται διευθυντές που να μπορούν να 

μετασχηματίσουν το σχολικό περιβάλλον σε ένα περιβάλλον φιλικό και οικείο για 

όλους τους μαθητές κι εκπαιδευτικούς, με σκοπό να συμβιώνουν αρμονικά όλοι και 

να καλλιεργούν τη συνεργασία κι εμπιστοσύνη (Blair, 2002). Ένα επίσης από τα 

βασικά καθήκοντά του είναι να διασφαλίζει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που να 
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είναι αποτελεσματικό για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το  υπόβαθρό τους 

(Pre tice, 1999 στο Georgio  et al., 2001). Ο παιδαγωγικός του ρόλος είναι εξίσου 

σπουδαίος. Η ανάπτυξη θετικού κλίματος, όταν δημιουργεί σχέσεις αφοσίωσης κι 

εμπιστοσύνης, εκδηλώνει το προσωπικό του ενδιαφέρον για όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και επιδιώκει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μελών. 

(Στραβάκου, 2003: 15). 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι σύγχρονες σχολικές μονάδες οι οποίες σαν 

μικρό-κοινωνικά συστήματα τείνουν να εμφανίζουν τις βασικότερες εντάσεις της 

ευρύτερης κοινωνίας, βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο βασικές προκλήσεις που είναι η 

μετάδοση αξιών στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας αλλά και να καταρτίζουν 

ισότιμα όλους τους εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως πολιτισμικής καταγωγής. 

Με τον τρόπο αυτόν, στις σύγχρονες σχολικές μονάδες της χώρας μας, που 

αποτελούν πλέον ένα μωσαϊκό διαφοροποιημένων πολιτισμών, έχει ξεκινήσει ήδη να 

γίνεται έντονη η απαίτηση για εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κατέχουν τα κατάλληλα 

εφόδια, που θα τους καταστούν επαρκείς καθώς επίσης και έτοιμους με στόχο να 

δράσουν αποδοτικά τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

διαπαιδαγώγησης παρόμοιων παιδιών μαζί με τους γηγενείς μαθητές.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η μελέτη και η έρευνα του 

καθοριστικού ρόλου που έχει ο σύγχρονος διευθυντής-ηγέτης των σχολικών μονάδων 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην ετερότητα. 

Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος θα υλοποιηθεί στο θεωρητικό 

μέρος της παρούσας εργασίας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσα από ελληνική, 

διεθνή αλλά και διαδικτυακή βιβλιογραφία και στο ερευνητικό μέρος θα αναλυθούν 

οι λεπτομέρειες της έρευνας, όπως ο τρόπος, ο τόπος, η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μία αναστοχαστική συμπερασματική 

κατακλείδα που οδηγεί στη συζήτηση γύρω από το ερευνώμενο θέμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

 

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Στη σημερινή εποχή, η διαφορετικότητα η οποία έχει άμεση σχέση με τη 

φυλή, την εθνικότητα, τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, τη θρησκεία καθώς επίσης 

και τη γλώσσα αποτελεί καθοριστικό κομμάτι της σύγχρονης καθημερινότητας των 

ανθρώπων. Η πολυπολιτισμική κοινωνία, δηλαδή η συνύπαρξη διαφοροποιημένων 

κοινωνικών ομάδων που φέρουν διαφοροποιημένα πολιτισμικά γνωρίσματα αποτελεί 

πλέον μια σύγχρονη πραγματικότητα, που πρόκειται να συνεχιστεί και μελλοντικά 

(Wetherell, 2004). 

Η έννοια του πολιτισμού έχει οριοθετηθεί από αρκετούς μελετητές και έχει 

υποστεί διαφοροποιήσεις με το πέρασμα των ετών. Παρά το γεγονός πως η 
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συγκεκριμένη έννοια παίζει καθοριστικό ρόλο στην παιδαγωγική εξέλιξη, σπάνια 

συναντάμε μια συστηματική αποσαφήνιση του περιεχομένου και της συσχέτισής της 

με τους κυριότερους σκοπούς της αγωγής (Χρυσοχόου, 2011).  

Η συγκεκριμένη έννοια περιέχεται από ένα ολόκληρο σύνολο πνευματικών, 

υλικών, διανοητικών καθώς επίσης και συναισθηματικών χαρακτηριστικών τα οποία 

αποτελούν βασικό γνώρισμα μιας σύγχρονης κοινωνίας είτε ενός κοινωνικού 

συνόλου. Δεν περιέχει μονάχα τις τέχνες και τα γράμματα, αλλά και τον τρόπο ζωής, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαφοροποιημένα συστήματα αξιών, παραδόσεις, 

πεποιθήσεις κλπ (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 2016). 

Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

πηγάζουν τόσο από την εσωτερική λογική του κάθε πολιτισμού, όσο και από τη 

σύνθετη διάσταση του. Ξένες μελέτες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη έννοια δεν 

αποτελεί μια στατική οντότητα, αλλά μια δυναμική οντότητα η οποία μεταβάλλεται 

με το πέρασμα των ετών. Σύμφωνα με τον Goode o gh, κάθε κουλτούρα έχει 

συγκριτικό τρόπο αντίληψης, εκτίμησης και συμπεριφοράς. Σε συνέχεια των 

ανωτέρω, κατά τους Goll ick & Chi   η κουλτούρα επιβάλλει τάξη και νόημα στις 

εμπειρίες μας και επιτρέπει να προβλέψουμε τις συμπεριφορές άλλων σε παρόμοιες 

καταστάσεις (ό.α. Battle- Vold, Ramsey, Williams et al,2003). Επιπρόσθετα, 

περιλαμβάνει στοιχεία γνωστικά (έννοιες, σύμβολα, πεποιθήσεις, γνώση), γλωσσικά 

συστήματα, κανονιστικά πρότυπα ( ormative patter s) και κανόνες κοινωνικής 

οργάνωσης (ό.α.  ig eroa, 2000). Έτσι, είναι σαφές ότι η κουλτούρα που συνδέεται 

με την πολιτισμική ταυτότητα, αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς του ατόμου από το 

οποίο αντλεί μοντέλα συμπεριφοράς. Γι’ αυτό διαφορετικές κουλτούρες έρχονται σε 

σύγκρουση. 

Ο πολιτισμός της σχολικής μονάδας έχει να κάνει με την καθημερινότητα του 

σχολείου και τις περισσότερες φορές περιέχει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά και οι 

ενήλικοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Βερνίκος και Δασκαλοπούλου, 2002). 

Η παραπάνω έννοια δεν εντοπίζεται πολλές φορές στο περιεχόμενου αλλά 

ούτε και στους κυριότερους σκοπούς της παιδαγωγικής αγωγής. Κατά κύριο λόγο 

εντοπίζεται από ξένους και Έλληνες μελετητές και παγκόσμιους οργανισμούς οι 

οποίοι αναφέρονται σε αυτόν. Με την ορολογία της πολυπολιτισμικότητας καλούμε 
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την κοινωνική κατάσταση, η οποία επέρχεται εξαιτίας της μετανάστευσης, όπου οι 

εκάστοτε δράσεις δέχονται σημαντικές επιρροές και επιδράσεις από την άφιξη 

καινούριων μειονοτικών ομάδων με διαφοροποιημένα πολιτισμικά γνωρίσματα 

συγκριτικά με τον πληθυσμό που κυριαρχεί σε μια καθορισμένη τοποθεσία 

(Wetherell, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του διαπολιτισμού εντοπίζεται κατά κύριο 

λόγο σε αρκετά σημεία της σύγχρονης βιβλιογραφίας και αρκετές φορές με 

διαφοροποιημένη ερμηνεία. Η έννοια της διαπολιτισμικότητας, όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια αυτής της εργασίας, αφορά ένα πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης 

των πολιτισμών, που έχει σαν βασικότερο σκοπό την υπέρβαση των ορίων τους και 

τη συγκρότηση μιας υπέρ-πολιτισμικής ταυτότητας (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 2016). 

Στη σύγχρονη εποχή, το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας έχει άρρηκτη 

σχέση με ολόκληρο τον κόσμο και όχι μονάχα με καθορισμένη τμήματά του. Είναι 

καθοριστικό να γίνει αντιληπτός ο διαχωρισμός μεταξύ της πολυπολιτισμικής και 

διαπολιτισμικής κοινωνίας, αφού τα όρια ανάμεσά τους δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. 

Η διαπολιτισμική κοινωνία έχει σαν βασικότερο κριτήριο την πολυπολιτισμική αλλά 

δεν απορρέει από αυτήν (Γεωργογιάννης, 2006). 

Επί της ουσίας, η πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί ένα σύγχρονο δεδομένο 

και η διαπολιτισμική το ζητούμενο, αφού η πρώτη ορολογία αφορά την κοινωνική 

πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της και η δεύτερη ορολογία αφορά την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων με διαφοροποιημένες πολιτισμικές 

ταυτότητες. Η πολυπολιτισμική κοινωνία τις περισσότερες φορές παραπέμπει στην 

κατάρριψη του μύθου των ομοιογενών εθνών κρατών και στην εστίαση 

διαφοροποιημένων κοινοτήτων, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφέρουν από τον 

πλειοψηφικό πληθυσμό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτισμικά γνωρίσματα 

(Χρυσοχόου, 2011). 

 

1.2 Πολιτισμική ετερότητα 

Ο όρος της ετερότητας αποτελεί καθοριστικό δεδομένο για το εκάστοτε 

κοινωνιο-γνωστικό σύστημα κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων του 
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σύγχρονου περιβάλλοντος. Οι ερευνητές με τη συγκεκριμένη ορολογία καλούν ένα 

σύνολο δεδομένων τα οποία επισημαίνουν τις ανθρώπινες διαφοροποιήσεις και 

ιδιομορφίες. Τέτοια δεδομένα είναι η προέλευση, η φυλή, το φύλο, το χρώμα, η 

γλώσσα, τα θρησκευτικά πιστεύω, ο πολιτισμός κλπ. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν 

βασικά γνωρίσματα μιας ομάδας είτε ενός ανθρώπου (Βερνίκος και Δασκαλοπούλου, 

2002). 

Υπό την παραπάνω έννοια, η ορολογία αυτή είναι εφικτό να παρουσιάζεται με 

διαφοροποιημένες μορφές όπως είναι για παράδειγμα να είναι εθνοπολιτισμική, 

γλωσσική είτε ακόμα και θρησκευτική. Η έννοια αυτή αποτελεί συστατική 

συνιστώσα της ταυτότητας. Οι έννοιες του εαυτού και του άλλου είναι ως επί το 

πλείστον συμπληρωματικές ενώ παράλληλα αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του 

αισθήματος της προσωπικής ταυτότητας (Χρυσοχόου, 2011). 

Η πολιτισμική διαφοροποίηση φανερώνει την ποικιλία η οποία υφίσταται από 

έναν πολιτισμό σε κάποιον άλλον αλλά και την πολιτισμική ιεραρχία. Μερικές φορές 

δηλαδή η πολιτισμική διαφοροποίηση γίνεται εργαλείο θετικής είτε μη θετικής 

αξιολόγησης. Υφίστανται πολιτισμοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ανώτεροι, πιο 

σημαντικοί, πιο ανεπτυγμένοι ενώ κάποιοι άλλοι είναι εφικτό να χαρακτηριστούν ως 

κατώτεροι (Wetherell, 2004). Να αναφερθεί ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 

αποτελούν ισχυρές αιτίες για σύγκρουση σε κάθε κοινωνία, ανεξαρτήτως επιπέδου 

οργάνωσης ή άλλων συνθηκών. 

Η λογική της διαφοροποίησης ισούται με την ανισότητα και με μια λογική της 

μοναδικότητας η οποία απομονώνει. Επομένως, επιβεβαιώνει και παίζει σημαντικό 

ρόλο στην απόσταση και την απόρριψη. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που 

αντί της ορολογίας της διαφοροποίησης τις περισσότερες φορές γίνεται χρήση της 

διαφορετικότητας, η οποία στιγματίζει λιγότερο (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 2016). 

 Έρευνες αναφέρουν πως υφίσταται σημαντική διάκριση σε δυο 

διαφοροποιημένες μεθόδους σύλληψης της πρακτικότητας, οι οποίες κατά κύριο λόγο 

παραπέμπουν στην πολιτισμική ποικιλία ή στην πολιτισμική διαφοροποίηση. Ο 

διαχωρισμός αυτής της μορφής ως επί το πλείστον αφορά την έννοια της 

πολιτισμικής ποικιλίας (έχει σαν βασικότερο κριτήριο τα διακριτά συστήματα, αξίες, 

στάσεις κλπ) και την έννοια της πολιτισμικής διαφοροποίησης (αφορά τη δράση με 
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την οποία οι οντότητες γίνονται κατανοητές και αποκτούν καθορισμένη υπόσταση) 

(Γκόβαρης, 2004). 

 

1.3 Διαπολιτισμικότητα 

Ο όρος αυτός δεν είναι εύκολο να οριοθετηθεί με την ακριβή έννοιά του. 

Αποτελεί μια διαλεκτική σχέση, μια εξέλιξη αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

ανθρώπων διαφοροποιημένων εθνικοτήτων. Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, η 

έννοια αυτή έχει άρρηκτη σχέση με την ύπαρξη αλλοδαπών εκπαιδευόμενων στις 

σχολικές μονάδες και αυτόματα η ορολογία αυτής της μορφής παραπέμπει στην 

εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών (Γεωργογιάννης, 2006). 

Η έννοια αυτή έχει άμεση σχέση με την αποδοχή της νοοτροπίας, της 

κουλτούρας, του τρόπου σκέψης του άλλου, όχι αποκλειστικά σύμφωνα με τις 

γνώσεις, αλλά τον πολιτισμό γενικότερα. περιέχει και προάγει την ικανότητα των 

ανθρώπων να αναπτύσσουν και να οριοθετούν κοινές ταυτότητες. Επίσης, θεωρείται 

αυτονόητο πως μέσα στο πλαίσιο αυτό περιέχεται η αμοιβαιότητα, η πραγματική 

αλληλεγγύη καθώς επίσης και η αλληλεπίδραση του τρόπου σκέψης και των ιδεών 

των άλλων ανθρώπων, του διαφορετικού από εμάς καθώς επίσης και η κοινωνική 

ισότητα (Πορτελάνος, 2015). 
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Εικόνα 1 : Η διαπολιτισμική επικοινωνία (Νικολάου, 2011) 

 

Ο όρος αυτός αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι είτε ομάδες 

ανθρώπων διαφοροποιημένης πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την 

πολιτισμική ετερότητα, αναπτύσσοντας μια καινούρια πολιτισμική ταυτότητα 

διαμέσου της συνεργασίας και του συγκερασμού βασικών γνωρισμάτων από 

διαφοροποιημένους πολιτισμούς και νοοτροπίες. Οι 4 βασικές αρχές αυτής της 

έννοιας είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφοροποιήσεις που 

υφίστανται ανάμεσα στους πολιτισμούς, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων 

πολιτισμών ως ισότιμοι καθώς επίσης και η αγωγή στην ειρήνη (Μαγγίνη και 

Λεοντσίνη, 2016).  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού (Τόμος Α, 2019) του ΙΕΠ για την 

εκπαιδευτική ένταξη παιδιών προσφύγων «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να έχουν 

επίγνωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, να την αντιμετωπίζουν κριτικά και 

ταυτόχρονα να σχετίζονται θετικά με άτομα και ομάδες διαφορετικών προελεύσεων, 

υπαγωγών, ατομικών και κοινωνικών επιλογών. Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων συνιστά ένα ζητούμενο που αφορά όλους τους μαθητές και όλες τις 

μαθήτριες, ανεξάρτητα από τα ατομικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, αλλά 

και όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία: εκπαιδευτικούς, 

γονείς, σχολεία & κοινότητες» (Λήδα Στεργίου). Η διαπολιτισμικότητα στο ελληνικό 

σχολείο είναι γεγονός. 

 

1.4  Η διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα ως τρόποι θεώρησης 

με τον άλλο 

Η έννοια της διαπολιτισμικότητας πολλές φορές συγχέεται με εκείνη της 

πολυπολιτισμικότητας, δίχως όμως, οι δυο αυτές ορολογίες να ταυτίζονται είτε να 

είναι συνώνυμες. Κοινό σημείο των δυο αυτών ορολογιών είναι πως αντανακλούν 

ερμηνείες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη μετανάστευση και την ετερότητα. Δεν 

πρόκειται απλώς για μια συνειδητοποίηση του γεγονότος πως η σύγχρονη κοινωνία 
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γίνεται συνεχώς και πιο πολυπολιτισμική αλλά για συνειδητοποίηση πως ο 

πολύμορφος αυτός πολιτισμός είναι μια αξία, δηλαδή ένας ισχυρός πολιτιστικός 

πλούτος για όλους, καθώς ο εκάστοτε πολιτισμός έχει στην ευχέρειά του τα δικά του 

γνωρίσματα, που είναι εφικτό να εμπλουτίσουν αλλά και να ολοκληρώσουν τον 

οικείο πολιτισμό (Γκόβαρης, 2004). 

Αρκετοί μελετητές κάνουν χρήση της ορολογίας της διαπολιτισμικότητας με 

στόχο να αναλύσουν είτε να περιγράψουν την παραπάνω πολυπολιτισμική 

κατάσταση και να διατυπώσουν τους σκοπούς της διαπολιτισμικής αγωγής. Κατά 

κύριο λόγο η έννοια της διαπολιτισμικότητας είναι περισσότερο κανονιστική, σε 

αντίθεση με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας που ως επί το πλείστον είναι 

αναλυτική (Μάρκου και Παρθένης, 2011). 

Οι δυο παραπάνω έννοιες τις περισσότερες φορές αντανακλούν 

πραγματικότητες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις μεταναστεύσεις. Η 

έννοια του διαπολιτισμικού είναι κατά κύριο λόγο ένας τρόπος σκέψης. Ο στόχος της 

είναι καθορισμένος και τις περισσότερες φορές έγκειται στο να ανακαλύψει τις 

πιθανές διαφοροποιήσεις και συμπληρωματικότητες, τις αλληλεπιδράσεις και τις 

ολοκληρώσεις μεταξύ των γλωσσών αλλά και των πολιτισμών που λογίζονται ως 

ασυμβίβαστες και μη συγκρίσιμες. Μεταξύ των πολιτισμών υφίστανται καθοριστικές 

διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν έχουν σαν βασικότερο κριτήριο τους διαχωρισμούς, 

αλλά επιβάλλουν ενώσεις και σχέσεις (Πορτελάνος, 2015). 

Με τη συγκεκριμένη ορολογία υποστηρίζεται πως χρήσιμα κριτήρια με στόχο 

την απόκτηση τρόπου σκέψης αυτής της μορφής είναι η δυνατότητα κριτικής 

επεξεργασίας των υπαγορεύσεων, των μορφών σκέψεως, των γλωσσών αλλά και των 

συμπεριφορών, που οι διευρυνόμενες επικοινωνίες επιβάλλουν και οριοθετούν. 

Ακόμα, αφορά την ευχέρεια μετακίνησης από τον έναν τρόπο σκέψης στον άλλο και 

την αποδοχή διαφοροποιημένων συστημάτων και αξιών (Νικολάου, 2012). 

Στο παραπάνω πλαίσιο καθοριστικό ρόλο παίζει ο όρος του διαπολιτισμού, 

που δεν αφορά το σύνολο περισσότερων πολιτισμών, αλλά τη δυναμική κριτική 

ολοκλήρωση πολιτισμών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συναντηθούν και να 

ανταλλάξουν απόψεις, να δανειστούν αμοιβαίες λέξεις, ιδέες, αντιλήψεις, νοοτροπίες 

και να προσθέσουν οικεία σύμβολα άλλων πολιτιστικών συστημάτων. Το να είναι 
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κάποιος φορέας διαπολιτισμού έχει σαν βασικότερο κριτήριο να έχει την ευχέρεια να 

αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τη  μισαλλοδοξία και τις εθνοκεντρικές αλλά και 

γλωσσοκεντρικές αντιστάσεις (Γεωργογιάννης, 2006). 

Γενικότερα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πως η 

πολυπολιτισμικότητα αποτελεί έμμεση αιτία που έχει άμεση σχέση με την αποξένωση 

των μελών της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και τη χαλαρότητα στους δεσμούς των 

διαφοροποιημένων κοινωνικών δικτύων. Όλα τα παραπάνω σταδιακά είναι εφικτό να 

οδηγήσουν σε αισθητή συρρίκνωση του κοινωνικού κεφαλαίου (Μαγγίνη και 

Λεοντσίνη, 2016). 

Με αυτήν την ορολογία έχουμε την ύπαρξη της εθνοτικής διαφορετικότητας 

σε κοινωνίες οι οποίες μέχρι πριν από κάποια έτη ήταν ομοιογενείς είτε συγκριτικά 

παρουσίαζαν πιο μεγάλη ομοιογένεια σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή. Τα κυριότερα 

γνωρίσματα τα οποία είναι σημαντικό να συνοδεύουν την έννοια της 

πολυπολιτισμικότητας είναι η κατανόηση αλλά και η ανοχή του άλλου, του 

διαφορετικού, του ξένου καθώς επίσης και η έλλειψη του φόβου προς αυτόν 

(Νικολάου, 2012). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 

2.1 Η ετερότητα στην εκπαίδευση 

Η κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας στη χώρα μας κατά κύριο λόγο 

βασίστηκε στην τμηματικότητα, δηλαδή στην ανάπτυξη της ταυτότητας μέσα από τη 

δυαδική αντίστιξη και τη συμπληρωματικότητα του εμείς και του οι άλλοι. Με λίγα 

λόγια, βασίστηκε στην αντιθετική αναφορά και τη διάκριση. Η ταυτότητα ήταν 

συσχετική και ο ανταγωνισμός με τον άλλον τον καταδείκνυε σαν σημείο αυτό-

ορισμού. Αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος που όλο το πλαίσιο των πρακτικών 

κοινωνικότητας είχε σαν απώτερο στόχο την ομογενοποίηση και την υπέρβαση της 
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διαφορετικότητας, αλλά ταυτόχρονα συνοδευόταν από μια μετασχηματιστική 

δυναμική. 

Στη σημερινή εποχή, εντοπίζεται η αποεδαφικοποίηση των ταυτοτήτων και 

μια διεθνή πολιτισμική οικονομία σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δράσης η οποία 

διαπερνά τα σύνορα και αναπτύσσει καινούριους μετά-εθνικούς χώρους πολιτισμικής 

αναπαραγωγής και καινούρια είδη διαφοροποιήσεων και ταυτοτήτων. Οι 

συγκεκριμένες μορφές οριοθετούνται σε ένα πεδίο κοινωνικό-πολιτισμικά και 

χρηματοοικονομικά αλληλένδετων και εξαρτημένων δημόσιων και υβριδικών χώρων 

διαπολιτισμικής ανταλλαγής και διασύνδεσης. Όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη καινούριων ανισοτήτων, ρατσισμών, εθνικισμών και καινούριων 

μορφών αφομοίωσης (Αρβανίτη, 2016). 

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης είναι εξαιρετικά 

καθοριστικές για τη σύγχρονη ζωή στο σχολείο. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις οι 

ταυτότητες γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και τις περισσότερες φορές 

επιβεβαιώνεται είτε αποδυναμώνεται η επίγνωση του εαυτού. Οι σύγχρονες αλλά και 

οι παλαιότερες τακτικές δείχνουν πως οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν σε μειονότητες 

καθηλώνονται σε μειονεκτική θέση και αναγκάζονται να ενταχθούν στην κοινωνία 

της πλειονότητας, να υποστούν την τραυματική εμπειρία της εκρίζωσης της 

ταυτότητάς τους, εγκλωβισμένα στην ισορροπία εξουσίας η οποία οριοθετεί 

κυρίαρχες και υποτελείς ομάδες (Γκότοβος, 2002). 

Οι σχέσεις αυτής της μορφής τις περισσότερες φορές διακρίνονται και στη 

γλώσσα και οδηγούν σε δράσεις κανονικοποίησης οι οποίες νομιμοποιούν την 

υποτέλεια. Λόγω του ότι η ταυτότητα του εκάστοτε ανθρώπου οριοθετείται σε 

σημαντικό βαθμό από τους άλλους, σιγά-σιγά οι υποτελείς κοινότητες εσωτερικεύουν 

την ετικέτα της κατωτερότητας για την οποία πείθονται, υποκύπτουν στην 

πολιτισμική εισβολή της δυνατής ομάδας και σταδιακά γίνονται θύματα 

αυτοεκπληρούμενων προφητειών. Τις περισσότερες φορές η σχολική αποτυχία των 

παιδιών τα οποία έχουν προέλευση από υποτελείς κοινωνικά ομάδες αποδίδεται στο 

ίδιο το παιδί και στα εγγενή γνωρίσματα της ομάδας στην οποία ανήκει (Κυριακάκης 

και Μιχαηλίδου, 2006). 
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Στη σημερινή εποχή, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αμφισβητήσουν το 

ιστορικό μοντέλο υποτέλειας το οποίο είναι διαχρονικό και αναπτύσσεται στην 

κοινωνία, προκειμένου να ενθαρρυνθούν σε σημαντικό βαθμό στη μαθησιακή δράση 

οι πολιτισμικά διαφορετικοί εκπαιδευόμενοι. Ακόμα, οι συνεργατικές σχέσεις οι 

οποίες είναι σημαντικό να αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα είναι δυνατόν να 

ενισχύουν τους εμπλεκόμενους, να αναπτύξουν δύναμη στους εκπαιδευόμενους 

διαμέσου της συνεργατικότητας και της αποδοχής της ταυτότητάς τους (Γκότοβος, 

2002).  

Ας αναφερθεί εδώ πως αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, έχει υποστηριχθεί ότι ο επιστημονικός λόγος στα πανεπιστήμια είναι καθαρά 

θεωρητικός με σχεδόν παντελή απουσία πρακτικής και βιωματικής προσέγγισης του 

αντικειμένου, ενώ απουσιάζουν και οι ουσιαστικές πρακτικές εφαρμογές στη σχολική 

τάξη (Νικολάου, 2008) στοιχείο που συνηγορεί ενάντια στο ζητούμενο της 

διαπολιτισμικής ετοιμότητας και κατάρτισης των σύγχρονων παιδαγωγών. Στο ίδιο 

μήκος κύματος, παρότι υπάρχει η «διαπολιτισμική πρόθεση» (Νικολάου, 2008: 44) 

του νομοθέτη και της ελληνικής πολιτείας ιδιαίτερα από το 1996 και μετά, σήμερα το 

ελληνικό σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί μονογλωσσικά και μονοπολιτισμικά, 

αγνοώντας το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτό. 

Αποδοχή της ταυτότητας και της διαφορετικότητας δεν σημαίνει αυτόματα 

πως η αποδοχή θα είναι άκριτη και παθητική. Τα ίδια τα παιδιά είναι ζωτικής 

σημασίας να καταρτιστούν στην κριτική στάση σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό τους 

πολιτισμικό υπόβαθρο όσο και με τον πολιτισμό της κοινωνίας υποδοχής. Χωρίς να 

υφίσταται καμία εξάρτηση από το επίπεδο κατάκτησης της επικρατούσας γλώσσας 

από μαθητές μειονοτήτων, αυτό το οποίο είναι σημαντικότερο από όλα είναι η 

συνεχόμενη και η σταθεροποιημένη σύνδεση της ταυτότητάς τους με τη σχολική ζωή, 

με στόχο να κινητοποιούνται για μάθηση και εξέλιξη (Κυριακάκης και Μιχαηλίδου, 

2006).  
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Εικόνα 2 : Η διαπολιτισμική πορεία (Νικολάου, 2011) 

 

Με βασικότερο στόχο η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών να οδηγεί και 

σε ισότητα εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και σε σχολική επιτυχία όλων των παιδιών 

χωρίς να υφίσταται εξάρτηση από τις πολιτισμικές τους διαφοροποιήσεις, χρειάζεται 

μια αληθινή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μια οριοθέτηση της αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευτικού με τα παιδιά και η αμφισβήτηση των εξουσιαστικών σχέσεων οι 

οποίες δρουν στη σύγχρονη κοινωνία (Χρυσοχόου, 2011). Άλλωστε, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία και όχι 

ως μειονέκτημα (Γκόβαρης, 2004). 

Στη σημερινή σχολική πραγματικότητα εντοπίζονται τρία κύρια γνωρίσματα 

που αφορούν τη σχολική αποδοτικότητα. Αυτά τα στοιχεία είναι η αποδοχή 

πολιτισμικής ταυτότητας (για παράδειγμα η ενθάρρυνση της γλώσσας και του 

γραπτού λόγου), ο ενεργός ρόλος της οικογενείας καθώς επίσης και η διδασκαλία η 

οποία οριοθετεί νοητικές προκλήσεις και βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες 

(Μάρκου και Παρθένης, 2011). 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα δίγλωσσα προγράμματα τα 

οποία αναπτύσσονται, είναι καθοριστικό να έχουν προσθετικό χαρακτήρα, 

αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο κατάλληλες συνθήκες ενδυνάμωσης, όχι 

αφαιρώντας την αρχική γλώσσα και τον πολιτισμό των παιδιών αλλά 

επιστρατεύοντας το συγκεκριμένο πολιτισμικό φορτίο εις όφελός τους (Γκότοβος, 

2002). 
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Στα δυτικά κράτη, το συσσωρευτικό είτε το αποταμιευτικό μοντέλο, δηλαδή 

το παραδοσιακό μοντέλο είναι το πιο διαδεδομένο στη σύγχρονη εκπαιδευτική και 

μαθησιακή δράση. Το συγκεκριμένο μοντέλο αφορά τον βομβαρδισμό και τη 

συσσώρευση γνώσης. Εξίσου σημαντικά μοντέλα αυτής της μορφής είναι και η 

μετασχηματιστική παιδαγωγική. Σε αυτό το μοντέλο, οι βασικές αρχές αφορούν τη 

συνεργατική διερεύνηση και την ανάπτυξη του νοήματος μέσα σε μια κοινότητα 

μάθησης, όπως είναι για παράδειγμα, δηλαδή, μια σχολική αίθουσα (Κυριακάκης και 

Μιχαηλίδου, 2006). 

 Σημαντικό ελάττωμα αυτού του μοντέλου είναι το γεγονός πως χωλαίνει στο 

επίπεδο της θεώρησης των κοινωνικών συνεπειών της διδασκαλίας. Από την άλλη 

πλευρά, η μετασχηματιστική παιδαγωγική ενεργεί με στόχο να συνδέσει τη 

μαθησιακή δράση με ατομικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την προώθηση της 

συνεργατικής κριτικής διερεύνησης (Πορτελάνος, 2015). 

 

2.2 Η πολυπολιτισμικότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

Η χώρα μας από κράτος αποστολής μεταναστών τα τελευταία έτη μετά από 

την πτώση και την κατάρρευση των καθεστώτων των κρατών της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης μετατράπηκε σε κράτος υποδοχής μεταναστών. Όσο πιο 

πολυπληθέστερη και αισθητή γίνεται η παρουσία του διαφορετικού και της 

ετερότητας στη σύγχρονη κοινωνία της χώρας μας τόσο περισσότερο παρουσιάζεται 

και αναπτύσσεται η τάση της υιοθέτησης διαχωριστικών γραμμών σε σχέση με το 

διαφορετικό και το ξένο (Γεωργογιάννης, 2015). 

Στη σημερινή εποχή, η εισχώρηση και η εγκατάσταση λογίζεται όχι μόνο από 

ακραίες φωνές πως απειλεί την ελληνικότητα μας και παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

νόθευση της εθνικής ομοιογένειας. Η εθνική ταυτότητα έχει άμεση σχέση με την 

ετερότητα στο επίπεδο το οποίο θέτει τη διαχωριστική γραμμή και κατατάσσει τους 

ανθρώπους στην ενδο-ομάδα και την έξω-ομάδα (Ανδρούτσου και Ασκούνη, 2011). 

Τα δεδομένα τα οποία συνθέτουν την εθνική ταυτότητα και η μέθοδος με την 

οποία βιώνεται από τα μέλη μιας σύγχρονης κοινωνίας οριοθετούν σε μεγάλο βαθμό 

και το διαφορετικό, τη σύγκριση καθώς επίσης και την αξιολόγηση του ξένου. Η 
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ελληνικότητα όλα αυτά τα χρόνια έχει άμεση σχέση με την κοινή καταγωγή, την 

πολιτισμική κληρονομιά καθώς επίσης και το θρήσκευμα. Με το πέρασμα των ετών 

αυτά τα δεδομένα έχουν υπερτονιστεί καθώς έχουν άρρηκτη σχέση με την 

ομοιογένεια, η οποία αποτελεί βασικό γνώρισμα της κοινωνίας της χώρας μας. Η 

ύπαρξη του διαφορετικού προσλαμβάνεται σαν διάρρηξη της συνέχειας και αλλοίωση 

του παραπάνω γνωρίσματος. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η ελληνική κοινωνία με σκοπό να διαχειριστεί την 

ετερότητα υιοθέτησε διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, τις επικύρωσε με νόμους, 

προσέθεσε στο νομικό πλαίσιο αντίστοιχους νόμους, εφάρμοσε διάφορα μοντέλα και 

στρατηγικές διαχείρισης της ετερότητας, προχώρησε σε αλλαγές των αναλυτικών 

προγραμμάτων, στη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, στην εφαρμογή 

προγραμμάτων. Επίσης, Προεδρικό Διάταγμα για την Αξιολόγηση των 

Εκπαιδευτικών (Αρ. φύλλου 240, 5/11/2013) κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ικανότητα 

των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα.   

Σχετικά με την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών αυτών προκύπτουν τα εξής 

στοιχεία: Για το Νηπιαγωγείο (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 201 - ΦΕΚ 

161/13.07.98, άρθρο 7), εκτός από τα τυπικά δικαιολογητικά που ισχύουν για όλους 

τους μαθητές, μπορούν να ζητηθούν και πρόσθετα, όπως στοιχεία που φανερώνουν 

την εθνικότητα. Οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο εγγράφονται με ληξιαρχική πράξη 

γέννησης σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό 

γέννησης (ΑΡ.91109/Γ2/10.07.2008). 

Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας ενεργεί τα τελευταία χρόνια 

ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων μεγάλων κρατών του δυτικού κόσμου να 

εφαρμόσει καινούριες εκπαιδευτικές τακτικές με κυριότερο στόχο να κατορθώσει να 

εντάξει το διαφορετικό στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό ξεκίνησε έμπρακτα πριν 

σχεδόν 20 χρόνια με τις τάξεις υποδοχής, τα φροντιστηριακά τμήματα, τις σχολικές 

μονάδες παλιννοστούντων που ανέπτυξε καθώς επίσης και με τη σύσταση της 

Ειδικής Γραμματείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Βιτσιλάκη και 

Ράπτης, 2007). 

Δυστυχώς, όμως, με το πέρασμα των ετών όλες οι παραπάνω πρακτικές έχουν 

αποτύχει. Οι τάξεις υποδοχής, τα φροντιστηριακά τμήματα κλπ δεν τα κατάφεραν 
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καθώς το σχολείο παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει όλα αυτά τα χρόνια δεν 

αλλάζει εύκολα τη μορφή την οποία έχει. Εξακολουθεί, μάλιστα, να υπαγορεύεται 

από αφομοιωτική πολιτική, δηλαδή από τη μια τα εθνοκεντρικά δεδομένα 

συντηρούνται και από την άλλη θεωρείται πως οι αλλοεθνείς εκπαιδευόμενοι 

χρειάζεται να εγκαταλείψουν όλα τα πολιτισμικά γνωρίσματά τους και να 

υιοθετήσουν τα πολιτισμικά γνωρίσματα της επικρατούσας ομάδας (Μάρκου και 

Παρθένης, 2011). 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με τα ελλιπή μέτρα εκμάθησης της 

γλώσσας μας στους αλλοεθνείς εκπαιδευόμενους οδήγησε στην αποτυχία όλων των 

παραπάνω. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που θα πρέπει να γίνουν σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο που δεν θα έχουν σχέση μονάχα με 

την εξασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των «ξένων» μαθητών αλλά και την 

κατάρτισή τους προς άλλες ιδεολογικές κατευθύνσεις (Ανδρούτσου και Ασκούνη, 

2011). 

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι εκπαιδευτικές πολιτικές 

είναι ζωτικής σημασίας να εστιάζουν στην προετοιμασία όλων των εκπαιδευτικών να 

διδάξουν σε γλωσσικά και πολιτισμικά ετερογενή μαθητικό πληθυσμό. Στη σύγχρονη 

εποχή, είναι αρκετοί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν στις τάξεις τους παιδιά τα οποία 

διαφοροποιούνται πολιτισμικά, τα οποία ανήκουν σε διαφοροποιημένες εθνικές, 

πολιτισμικές, θρησκευτικές αλλά και κοινωνικές ομάδες και για αυτό το λόγο είναι 

καθοριστικό για εκείνους να συνειδητοποιήσουν την παραπάνω πραγματικότητα του 

πολυπολιτισμικού δηλαδή γνωρίσματος του σύγχρονου ελληνικού σχολείου 

(Μπελέση, 2009). 

 

2.3 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μοντέλο αγωγής και ως πρακτική 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενώ στην Αμερική, στην Αυστραλία και στον 

Καναδά έχει καθιερωθεί ο όρος «πολυπολιτισμική εκπαίδευση», από την UNESCO 

και το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και τον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κόσμο 

χρησιμοποιείται ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» (Leeman, 2003). 
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Έτσι, η χώρα μας κάνει λόγο για διαπολιτισμική εκπαιδευτική προσέγγιση. 

Στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα προσαρμόζεται η καινούρια διδακτική 

προσέγγιση, που αφορά τη διαπολιτισμική αγωγή, που οριοθετείται με βάση  την 

ατομικότητα των εκπαιδευόμενων, τα ενδιαφέροντά τους καθώς επίσης και το 

προσωπικό στυλ μάθησης. Η αγωγή αυτής της μορφής ως επί το πλείστον βασίζεται 

στην αρχή, πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν αντίστοιχα ίσες ευκαιρίες 

(Νικολάου, 2006). 

Έχει σαν κυριότερο στόχο το να αναγνωρίσουμε το διαφορετικό στον άλλο 

και μια θέση στην κανονική ζωή, το δικαίωμα του στην αυτονομία καθώς επίσης και 

τη διαφορετικότητα. Ένας μαθητής ο οποίος έχει μεγαλώσει με τις συγκεκριμένες 

αρχές γνωρίζει πως κάθε άνθρωπος έχει τα ατομικά γνωρίσματά του, τα δικά του 

πιστεύω, αξίες και στάσεις, που δεν είναι αναγκαστικό να συμφωνούν με εκείνες των 

υπολοίπων ανθρώπων. 

Βάσει μελετών η εν λόγω έννοια αφορά μια αρχή και λειτουργεί σαν δράση 

και σαν ένα μεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό κίνημα. Σαν αρχή δηλώνει πως η σχολική 

μονάδα αλλά και η κοινωνία γενικότερα είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζουν σε 

όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως εξάρτηση 

από την εθνική, φυλετική, πολιτισμική είτε ακόμα και κοινωνική τους προέλευση 

(Γεωργογιάννης, 2015). 

Σαν δράση δηλώνει μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ 

των διαφοροποιημένων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις αρχές τις ισότητας, της 

ισονομίας, της αλληλοκατανόησης, της αποδοχής καθώς επίσης και της αλληλεγγύης. 

Από την άλλη πλευρά, σαν κίνημα εμφανίζει την απαίτηση για εξέλιξη αλλά και 

βελτίωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεσμών καθώς επίσης και για καινούριες 

μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις (Μπελέση, 2009). 

Ο πολιτισμικός ρατσισμός εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη κοινωνία 

να καταφέρει να επικοινωνήσει με ανθρώπους καθώς υφίσταται το ζήτημα των 

ανώτερων και των κατώτερων πολιτισμών. Επομένως, η διαπολιτισμική επικοινωνία 

παίζει σημαντικό ρόλο στο να ξεπερνιούνται τα εμπόδια της γλώσσας καθώς επίσης 

και της διαφορετικής συμπεριφοράς και στο να ανακαλύπτουν οι άνθρωποι τα κοινά 
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τους γνωρίσματα και ενδιαφέροντα τα οποία τους ενώνουν (Βερνίκος και 

Δασκαλοπούλου, 2002). 

Όπως αναφέρουν αρκετές έρευνες, επομένως, η γνωριμία με το διαφορετικό 

πολλές φορές οδηγεί στην άρση των προκαταλήψεων αλλά και των στερεοτύπων της 

σημερινής κοινωνίας, προκειμένου αμφότεροι να κατακτούν αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

να επικοινωνούν και να έχουν την ευχέρεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας με 

στόχο να υπάρξουν εποικοδομητικά αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, 

άλλωστε, πως η αγωγή αυτής της μορφής δεν αφορά μονάχα τους αλλοδαπούς 

μαθητές αλλά και τους μαθητές της χώρας υποδοχής, προκειμένου να κατορθωθεί ο 

συγκερασμός καθώς επίσης και η αλληλεπίδραση των διαφοροποιημένων 

πολιτισμικών δεδομένων (Νικολάου, 2005). 

Από τους στόχους και τις αρχές οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω προκύπτουν 

και καθορισμένες πρακτικές της εκπαιδευτικής αυτής δράσης. Η κυριότερη πρακτική 

αφορά τη συνεκπαίδευση των μαθητών που είναι φορείς ενός διαφορετικού 

πολιτισμού και γλωσσικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές της κυρίαρχης 

ομάδας και των μειονοτήτων εκπαιδεύονται στους ίδιους χώρους. Έτσι, προβάλλεται 

η απαιτούμενη αλληλεπίδραση και αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των μειονοτήτων 

που τις περισσότερες φορές υφίσταται, στην περίπτωση στην οποία η εκπαίδευσή 

τους υλοποιείται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από αυτές της κυρίαρχης ομάδας 

(Βιτσιλάκη και Ράπτης, 2007). 

Μια εξίσου σημαντική πρακτική αφορά τη διαπολιτισμική διερεύνηση των 

προγραμμάτων διδασκαλίας (αντιπροσώπευση των ξένων πολιτισμών σε αυτά, 

αναφορά σε ζητήματα όπως η ξενοφοβία και η σχέση κυρίαρχης ομάδας και 

μειονοτήτων, κατανόηση πως ο κόσμος δεν είναι αυτονόητος αλλά ούτε και 

μονοδιάστατος και πως οι απόψεις και οι κρίσεις των ανθρώπων είναι σχετικές). Η 

συνεκπαίδευση των μαθητών δεν έχει νόημα καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι 

εφικτό να οδηγήσει σε πολιτισμική αφομοίωση, στην περίπτωση στην οποία τα 

προγράμματα δεν περιέχουν παράλληλα και τους άλλους και την οπτική τους γωνία 

(Κατσαρός, 2008). 

Η διαπολιτισμική προοπτική είναι δυνατόν να ενταχθεί σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το παραπάνω παράδειγμα, 
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είναι εφικτό να υλοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας με τον παραμερισμό του 

εθνοκεντρισμού αλλά και την ανάδειξη της ποικιλίας των ερμηνειών οι οποίες 

επιδέχονται τα ιστορικά γεγονότα σύμφωνα με την οπτική την οποία αντιπροσωπεύει 

κανείς (Πορτελάνος, 2015). 

Μια πρακτική αυτής της μορφής αφορά κατά κύριο λόγο την απαλλαγή των 

προγραμμάτων διδασκαλίας και των σχολικών εγχειριδίων από στερεότυπα, 

προκαταλήψεις καθώς επίσης και εικόνες εχθρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζωτικής 

σημασίας είναι η ανάδειξη και η εστίαση όχι μονάχα σε πολιτισμικές διαφορές αλλά 

και σε κοινά σημεία τα οποία υφίστανται μεταξύ των διαφοροποιημένων 

πολιτισμικών ομάδων (Γκόβαρης, 2004). 

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών 

προσεγγίσεων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική 

δράση και οργάνωση κοινών προγραμμάτων συνεργασίας μαθητών 

διαφοροποιημένων πολιτισμικών προελεύσεων. Σκοπός του συγκεκριμένου πλαισίου 

αποτελεί η κατάλληλη αξιοποίηση του μορφωτικού κεφαλαίου των περισσότερων 

μειονοτικών παιδιών (περιέχοντας γνώσεις, ικανότητες και ταλέντα τα οποία φέρουν 

ήδη οι συγκεκριμένοι μαθητές από τη χώρα προέλευσής τους) (Βιτσιλάκη και 

Ράπτης, 2007). 

Τέλος, η οργάνωση κοινών προγραμμάτων (όπως για παράδειγμα με τον 

ενεργό ρόλο των σχολικών μονάδων της χώρας μας και από τα κράτη καταγωγής των 

αλλοδαπών μαθητών είτε των υπολοίπων κρατών) είναι ζωτικής σημασίας, αφού τις 

περισσότερες φορές αγγίζει όχι μονάχα τη γνωστική αλλά και τη συναισθηματική 

σφαίρα της προσωπικότητας των παιδιών αυτών. Αυτό ως επί το πλείστον σημαίνει 

πιο πολλές πιθανότητες επιρροής στις αντιλήψεις είτε ακόμα και στις στάσεις των 

συγκεκριμένων παιδιών (Μπελέση, 2009). 

Καθώς όμως η διαπολιτισμικότητα γνωρίζει επικρίσεις από συντηρητικούς ή 

άλλους κύκλους, υπάρχει και η άλλη όψη. Η βιβλιογραφία άλλωστε αναφέρεται 

εκτενώς στην κριτική που έχει δεχτεί η πολυπολιτισμική εκπαίδευση κυρίως στη 

Βρετανία και στις ΗΠΑ, η οποία παρόλο που δεν αφορά άμεσα στη διαπολιτισμική, 

τα σημεία στα οποία ασκείται αυτήν η κριτική αποτελούν βασικά σημεία και στόχους 

και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αρχικά, από πολλούς αντιμετωπίζεται ως 
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περιττή πολυτέλεια. Μία άλλη άποψη είναι ότι η ανεκτικότητα, η οποία αποτελεί 

βασικό σκοπό της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, μπορεί εν γένει να είναι αγαθό καλό 

για μια κοινωνία, όμως υπάρχουν αξίες, πεποιθήσεις και πρακτικές, που δεν είναι 

άξιες ανοχής από όλους (ό.α. C sh er, 1998). Οι συντηρητικοί ασκούν κριτική στο 

ότι βλάπτει το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς το υποτάσσει στις απαιτήσεις των 

εθνικών μειονοτήτων και ότι τείνει να διαχωρίζει και να κατακερματίζει την 

κοινωνία. Θεωρούν πως στρέφεται ενάντια στον βασικό σκοπό της εκπαίδευσης ο 

οποίος είναι η εισαγωγή των μελλοντικών  πολιτών σε έναν κοινό δημόσιο πολιτισμό, 

ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνοχή της κοινωνίας.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

3.1 Ενσωμάτωση ετερογενών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Η σχολική μονάδα είναι σημαντικό να δεχθεί τον κάθε μαθητή όπως είναι και 

να του παρέχει ίσες ευκαιρίες να αναπτύξει τις δεξιότητές του, αλλά και την 

προσωπικότητά του σύμφωνα με τις σωματικές, ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές 

καθώς επίσης και πολιτισμικές ιδιαιτερότητές του αλλά και σύμφωνα με το 

μορφωτικό κεφάλαιο το οποίο κατέχει. Στο σημερινό σχολικό περιβάλλον το 

εκάστοτε παιδί θα πρέπει να διαχειριστεί τη δική του οπτική, το δικό του χωροχρόνο 

και τις αλλαγές τους, ενώ θα πρέπει παράλληλα να επιλύει ζητήματα μέσα από 

καινούριους δρόμους δημιουργικής συνύπαρξης και συνεργασίας (Μαγγίνη και 

Λεοντσίνη, 2016). 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικό να επισημανθεί 

πως οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής δράσης, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμένες 
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καθοριστικές αρχές, με στόχο να καταφέρουν να ανταποκριθούν με μεγάλη επιτυχία 

σε αυτή την εκπαιδευτική πρόκληση της σύγχρονης εποχής σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο (Χρυσοχόου, 2011). Σύμφωνα με τον Γκόβαρη, η δημιουργία ενός θετικού 

διαπολιτισμικού κλίματος στο σχολείο προϋποθέτει τη συστηματική καλλιέργεια 

ποιοτικών σχέσεων διαπολιτισμικής συνύπαρξης, αλληλεπίδρασης και μάθησης 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών (Οδηγός 

Εκπαιδευτικού, ΙΕΠ, τόμος Γ, 2019). 

Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, είναι σημαντικό να θεωρούν τον εαυτό τους 

δάσκαλο όλων των παιδιών της σχολικής αίθουσας, να εστιάζει στην ομαδικότητα 

και τη συνεργασία, να ενθαρρύνει την αναφορά σε γλωσσικά και πολιτισμικά 

στοιχεία της χώρας προέλευσης των παιδιών, να χρησιμοποιεί τακτικές διδασκαλίας 

και δράσεις οι οποίες ευνοούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, να 

ενθαρρύνει τα παιδιά να νοιώθουν υπερήφανοι για την πολιτισμική κληρονομιά τους 

και να σέβονται το διαφορετικό και τέλος να έχει άμεση συνεργασία με την 

οικογένεια των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, προκειμένου οι γονείς να 

στηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και οι ίδιοι οι μαθητές να αισθάνονται 

πολιτισμικά καταξιωμένοι καθώς βλέπουν την καλή σχέση του εκπαιδευτικού με την 

οικογένειά τους (Μπελέση, 2009). 

Γενικότερα, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός αλλά και διευθυντής των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι ζωτικής σημασίας να εστιάζουν στις αρχές της 

διαπολιτισμικότητας, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν τον επικοινωνιακό τους 

λόγο και να δέχονται στήριξη στα συναισθηματικό αλλά και ψυχολογικό κομμάτι, με 

στόχο να γίνει όσο πιο ομαλά η ένταξή τους στο σχολικό σύνολο (Βιτσιλάκη και 

Ράπτης, 2007). 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών αλλά και των διευθυντών στη σημερινή εποχή 

γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος και δύσκολος καθώς απαιτεί συνεχή ενημέρωση και 

κατάλληλη κατάρτιση, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πολυπολιτισμικής και ανοικτής 

στη διαφορετικότητα και το «ξένο». Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών των σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων, θα πρέπει να έχει άμεση σχέση 

με την καθημερινή σχολική πρακτική, τις εμπειρίες καθώς επίσης και τα κυριότερα 
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ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές 

των σχολείων στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον (Κατσαρός, 2008). 

Γενικότερα, στη σημερινή εποχή η ανομοιογένεια των σχολικών αιθουσών 

είναι πλέον δεδομένη χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως εξάρτηση από την 

γλωσσική είτε την πολιτιστική προέλευση των παιδιών. Επομένως, βασικό καθήκον 

της σημερινή σχολικής μονάδας είναι η κάλυψη των κυριότερων απαιτήσεων όλων 

των παιδιών του αλλά και η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης τους. 

οι ευαισθητοποιημένος εκπαιδευτικός και διευθυντής δίνει μεγάλη προσοχή στην 

ανάπτυξη του αυτό-συναισθήματος των παιδιών αλλά και στην ανάπτυξη συνθηκών 

επιτυχίας για όλους τους μαθητές της εκάστοτε μονάδας (Κυριακάκης και 

Μιχαηλίδου, 2006). 

Ακόμα, ο διαφορετικός είτε ο μειονοτικός μαθητής είναι πολλές φορές θύμα 

στερεοτυπικών αντιλήψεων και νοιώθει ευάλωτος μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα, που είναι αναγκασμένο να τον στηρίξει και να τον αναδείξει. Αυτός είναι 

και ο λόγος που καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει η αξιολόγηση της επίδοσης 

των συγκεκριμένων μαθητών που είναι σημαντικό να γίνει με ευαισθησία και 

απαλλαγή από όλες τις περιπτώσεις στερεοτύπων, μεροληψίας είτε δραματοποίησης 

(Νικολάου, 2005). 

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχολικό πρόγραμμα, είναι σημαντικό να 

τονιστεί πως τα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικές τακτικές καθώς επίσης και το 

παιδαγωγικό υλικό θα πρέπει να εστιάζουν στη διαπολιτισμική και δημιουργική 

προσέγγιση, απαλείφοντας από αυτά κάθε πιθανότητας προκατάληψης, στερεοτύπων, 

ρατσισμού είτε ξενοφοβίας. 

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που τα αναλυτικά προγράμματα, το 

διδακτικό υλικό, οι παιδαγωγικές δράσεις κλπ είναι ζωτικής σημασίας να 

προσφέρουν μια σαφή και αντικειμενική εικόνα του καθοριστικού ρόλου όλων των 

πολιτισμών οι οποίοι συγκροτούν μια σύγχρονη κοινωνία και επίσης μια εικόνα του 

διεθνή πολιτισμού, δίχως να υποτιμάται η ιδιαίτερη συμβολή καμίας χώρας. Ως επί το 

πλείστον,  χρειάζεται να ενσωματώνει μια ποικιλία πολιτισμικών παραδόσεων, έτσι 

ώστε οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι να έχουν την ευχέρεια να κατορθωθούν, 
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όπως οι ίδιοι έχουν διαμορφωθεί, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολυπολιτισμική μας 

κοινωνία (Νικολάου, 2012). 

 

3.2 Διαπολιτισμική ετοιμότητα σχολικών ηγετών 

Η ετοιμότητα αυτής της μορφής ως επί το πλείστον αφορά την ευχέρεια 

διαχείρισης αλλά και μετουσίωσης των γνώσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

πρακτική εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαιδευτική δράση. Γενικότερα, η έννοια της 

ετοιμότητας αφορά την ευχέρεια άμεσης αντίληψης διαπολιτισμικών ερεθισμάτων 

και κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά, αντίδραση η οποία αποτελεί συνέπεια 

κατάλληλης προετοιμασίας και άσκησης (Γεωργογιάννης, 2006). 

Οι διευθυντές των σχολείων είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της 

σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δεδομένου πώς έχουν την άμεση ευθύνη να 

διαμορφώνουν έναν χαρακτήρα στην εκάστοτε σχολική μονάδα που θα είναι ανοιχτή 

στη διαφορετικότητα και βασικό της γνώρισμα θα αποτελεί η δημοκρατικότητα, η 

ομαδικότητα καθώς επίσης και η συνεργασία (Γκότοβος, 2002). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι 

διευθυντές στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας να 

είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα αξιολογήσει τη διαπολιτισμική επάρκεια και 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και τις απαιτήσεις των πολιτισμικών 

διαφορετικών παιδιών και θα καταφέρει να αναπτύξει ένα κλίμα όπου θα επικρατούν 

ο σεβασμός στο διαφορετικό και στο ξένο, η συνεργασία, η ομαδικότητα και θα 

καταφέρει να μεταδώσει στους εκπαιδευτικούς το όραμα της σχολικής μονάδας για 

μια δημοκρατική κοινότητα και θα τους ενθαρρύνει στο έργο τους, να τους παρέχει 

την απαιτούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση ενώ ταυτόχρονα θα έρχεται σε συχνή 

επικοινωνία με την οικογένεια των παιδιών, με στόχο να καταφέρει να βελτιώσει τη 

δράση της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της σύγχρονης διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης (Βιτσιλάκη και Ράπτης, 2007). 

Γενικότερα, η ετοιμότητα των ηγετών να ανταποκριθούν σε θέματα 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ετερότητας έχει άμεση σχέση σε τεράστιο επίπεδο και 

από τα προσωπικά τους κίνητρα, που πολλές φορές υπερβαίνουν το επίπεδο των 
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φαινομενικά συνειδητών και ορθολογικών επιλογών τους. Συνεπώς, οι σχέσεις 

ανάμεσα σε ηγέτες και σε άλλους φορείς της σύγχρονης εκπαιδευτικής δράσης σε 

πλαίσια ετερότητας, είναι σε ατομικό επίπεδο μια έντονα προσωπική και 

συναισθηματική εμπειρία (Κατσαρός, 2008). 

Βάσει αυτών, η ευχέρεια των ηγετών για διαμεσολάβηση και αυτενέργεια έχει 

άρρηκτη σχέση με το σύνολο των οργανωσιακών αλλά και ατομικών παραμέτρων, 

που ο ηγέτης θα πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα, με κυριότερο σκοπό την 

εξασφάλιση του ευνοϊκού εργασιακού κλίματος στον οργανισμό τον οποίο ηγείται 

και από την άλλη την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης (Μάρκου και Παρθένης, 

2011). 

Η δυνατότητα της διαχείρισης ζητημάτων τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη 

διαφορετικότητα αλλά και των όποιων ζητημάτων που υφίστανται από τη συνύπαρξη 

και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εθνοπολιτισμικές ομάδες οι οποίες ζουν σε ένα 

κράτος, καθιστούν τον ηγέτη διαπολιτισμικά έτοιμο. Η θεωρητική, επομένως, 

προσέγγιση της επάρκειας από την πλευρά της γνώσης και της εκπαίδευσης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των ηγετών των 

σχολικών μονάδων (Γεωργογιάννης, 2015). 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εξαιρετική βαρύτητα δίνεται στη 

διαπολιτισμοποίηση των περιεχομένων εκπαιδευτικής δράσης και στη συσχέτιση με 

τους διαφορετικούς πολιτισμούς στο σχολικό περιβάλλον, στην αισθητή ελάττωση 

των στερεοτύπων με τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων διοίκησης και οργάνωσης 

που ενισχύουν τη συνεργασία και την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και των ίδιων 

των παιδιών (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 2016). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει 

την ευχέρεια να ανταποκριθεί στο ζητούμενο της εκπαιδευτικής και της διοικητικής 

ετοιμότητας. Η ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στις σύγχρονες σχολικές μονάδες δεν 

είναι εφικτό να λογιστεί ως ανώδυνη. Οι εκπαιδευτικοί είτε οι διευθυντές από τη 

στιγμή που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη κατάρτιση για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σωστό διαπολιτισμικό έργο 

(Κατσαρός, 2008). 
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Στην Ελλάδα όπου η ειδίκευση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν έχει 

αρκετά χρόνια που έχει ενταχθεί στα πανεπιστήμια οδηγεί στη μη επαρκή ετοιμότητα 

των μελών των σχολείων στην πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την καθοριστική σημασία και την απαίτηση για 

μια διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αυτών των 

ανθρώπων (Χρυσοχόου, 2011). 

 

3.3 Διαπολιτισμική επικοινωνία σε επίπεδο σχολείου 

Με το συγκεκριμένο όρο αναφερόμαστε στην επικοινωνιακή δράση μεταξύ 

ανθρώπων αλλά και σε κοινωνικούς, πολιτικούς αλλά και χρηματοοικονομικούς 

θεσμούς διαφοροποιημένων πολιτισμών, όπως είναι για παράδειγμα οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες, οι εταιρίες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. περιέχει λεκτική και μη 

λεκτική επικοινωνία διαμέσου διαφοροποιημένων κανόνων και κωδίκων (Νικολάου, 

2006). 

Εκτός από τη γλώσσα που είναι λογικό να επηρεάζει αυτήν την επικοινωνία, 

σημαντικό πρόβλημα της επικοινωνίας αυτής της μορφής αναπτύσσει ο 

εθνοκεντρικός χαρακτήρας του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Μελέτες σε 

σχολικά εγχειρίδια και αναλυτικά προγράμματα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο έχουν δείξει πως αυτά παρέχουν δομικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για 

τη συντήρηση και διαιώνιση των στερεοτύπων (Γκόβαρης, 2004). 

Στην επικοινωνία αυτής της μορφής επιχειρείται να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

τα οποία υφίστανται και έχουν άμεση σχέση με τις γλωσσικές διαφορές και τη 

διαφοροποιημένα συμπεριφορά λόγω της πολιτισμικής προέλευσης, αναζητώντας 

ομοιότητες οι οποίες ενώνουν. Είναι, επομένως, καθοριστικό ο πομπός να μεταδίδει 

το μήνυμα με έναν σαφή τρόπο. Σε μια εκπαιδευτική δράση επικοινωνίας ανάμεσα σε 

διαφοροποιημένες εθνοπολιτιστικές ομάδες, η επιτυχής επικοινωνία είναι βασική 

παράμετρος για την αποδοτική μετάδοση της γνώσης (Νικολάου, 2006). 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης λειτουργίας κυριότερος σκοπός αποτελεί η 

διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού καθώς επίσης και 

επικοινωνίας σε σχολικό επίπεδο, μέσα από την ανάδειξη του διαφορετικού σαν 
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καθοριστική παράμετρο για τη μάθηση του συνόλου των εκπαιδευόμενων (γηγενών 

και αλλοδαπών και παλιννοστούντων), αλλά και την ανάπτυξη των βασικότερων 

ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που 

είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δράσεις εντός αλλά και εκτός σχολείου, με δράσεις 

παρά-σχολικού γνωρίσματος (όπως για παράδειγμα επισκέψεις, εκδρομές κλπ) 

(Γεωργογιάννης, 2015). 

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη αλλά και η εφαρμογή 

διαπολιτισμικών δράσεων. Οι δράσεις αυτής της μορφής έχουν σαν βασικότερο 

σκοπό την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου 

που είναι εφικτό να διαχωριστούν σε εκείνες οι οποίες έχουν την ευχέρεια να 

εφαρμοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε εκείνες οι οποίες αφορούν σε 

καθορισμένες βαθμίδες ξεχωριστά, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ψυχικές, 

συναισθηματικές αλλά και μαθησιακές δυνατότητες των παιδιών βάσει με την 

ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν (Νικολάου, 2012). 

Στην εν λόγω περίπτωση, θα διευκρινίζεται η βαθμίδα της εκπαίδευσης και η 

ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα όπου απευθύνεται η εκάστοτε δράση. Πιο συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο της υπόδρασης περιέχονται δράσεις όπως είναι για παράδειγμα η 

ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των διευθυντών των σχολείων σε ζητήματα 

διοίκησης πολυπολιτισμικού σχολείου, η αξιοποίηση του ιστότοπου του σχολείου για 

την έκφραση των παιδιών, η ανάπτυξη θεατρικής ομάδας, οι αδελφοποιήσεις με 

σχολεία του εξωτερικού και ο ενεργός ρόλος σε προγράμματα της ΕΕ τα οποία 

εστιάζουν στη συμμετοχή των παιδιών σε αυτά, η ενίσχυση της δράσης αθλητικών 

ομάδων, η ανάπτυξη ομάδων εθελοντικής προσφοράς σε κοινωνικές αποστολές και 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς επίσης και άλλες δράσεις που στόχο έχουν την 

εξοικείωση με τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες σε διαφορετικά μέρη του 

πλανήτη, με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να συμπεράνουν πως η ποικιλομορφία στη 

διατροφή των λαών έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 

2016). 

Μια εξίσου σημαντική δράση αφορά τον εμπλουτισμό της σχολικής 

βιβλιοθήκης των σχολίων. Στο πλαίσιο της υπόδρασης αυτής της μορφής περιέχονται 

δράσεις όπως είναι για παράδειγμα η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την 
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οποία διαθέτει το ΥΠΔΒΜΘ για προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με 

εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα της χώρας προέλευσης των παιδιών, η χορήγηση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και επιστημονική συνεργασία με πανεπιστήμια 

άλλων κρατών, η εναλλακτική χρησιμότητα του χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης, η 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού λεξικού καθώς επίσης και η έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων 

από τα κράτη προέλευσης των παιδιών στο περιβάλλον της σχολικής βιβλιοθήκης 

(Κατσαρός, 2008).  

 

3.4 Σχολική ηγεσία ως μοχλός ανάπτυξης του σχολείου 

Δεν υφίσταται αμφιβολία πως, σε επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα μας, το 

διαμορφούμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον επιφέρει σημαντικές επιρροές και 

επιδράσεις εξίσου τόσο τους γηγενείς εκπαιδευόμενους όσο και αυτούς οι οποίοι 

έχουν προέλευση από διαφοροποιημένα πολυπολιτισμικά πλαίσια. Εξαιτίας, 

επομένως και της αμφίδρομης σχέσης κοινωνικής πραγματικότητας και εκπαίδευσης, 

επιβάλλεται μια καινούρια οριοθέτηση του ρόλου της σχολικής μονάδας και της 

σχολικής ηγεσίας με τελικό σκοπό τον καθορισμό ενός ισχυρού σχολικού 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος που θα έχει την ευχέρεια να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στην αρμονική ένταξη των παιδιών στη σχολική κοινωνία (Βιτσιλάκη και 

Ράπτης, 2007).  

Η αρμονική συμβίωση του συνόλου των παιδιών στη μικρή κοινωνία της 

σύγχρονης σχολικής μονάδας αποτελεί οιωνό αντίστοιχης μελλοντικής κοινωνικής 

συμπεριφοράς που έχει σαν βασικότερο κριτήριο, κατά τη χάραξη της εθνικής 

στρατηγικής για την παιδεία, εστιάζοντας  στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

απαιτήσεις τόσο της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας όσο και της πολιτισμικής 

ετερότητας (Πορτελάνος, 2015). 

Με τον τρόπο αυτόν, οι κυριότεροι σκοποί των καινούριων αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών είναι σημαντικό να επικεντρώνονται στη συντήρηση και την 

καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας και την εθνική πολιτισμική κληρονομιά μέσα 

από την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής αλλά και θρησκευτικής 

αγωγής, προβάλλοντας και πρακτικές οι οποίες έχουν την ευχέρεια να εξασφαλίσου 

ταυτόχρονα την ισότητα των ευκαιριών σε σύνολα με ιδιαίτερα πολιτισμικά και 
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γλωσσικά γνωρίσματα, με κυριότερο σκοπό την αντιμετώπιση όλων των ειδών την 

κοινωνική παθογένεια (Κυριακάκης και Μιχαηλίδου, 2006). 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, πως το διαμορφούμενο κοινωνικό 

περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, με την ποικιλία σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο 

επίπεδο πολιτισμικών, γλωσσικών αλλά και κοινωνικών γνωρισμάτων, καταδεικνύει 

αυτό ακριβώς, δηλαδή τη ζωτική σημασία της άμβλυνσης φαινομένων ξενοφοβίας 

και ρατσισμού καθώς επίσης και την αποφυγή επιβολής ενός μονοδιάστατου 

πολιτισμικού μοντέλου. Το συγκεκριμένο γεγονός, όμως, σε καμία περίπτωση δεν 

σημαίνει και την αποδυνάμωση των βασικότερων παραδόσεων (Γεωργογιάννης, 

2015). 

Για αυτό το λόγο σε ό,τι έχει να κάνει  με τη σχολική ηγεσία, είναι σημαντικό 

να τονιστεί πως σαν βασική αρχή της εκπαιδευτικής και της διοικητικής δράσης θα 

πρέπει να εισάγεται, εκτός των άλλων, και η ενίσχυση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αυτό επί της 

ουσίας ως επί το πλείστον σημαίνει πως στην περίπτωση στην οποία κάποιος, είτε 

ανήκει στην κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα μιας κοινωνίας είτε όχι, είναι σημαντικό να 

γνωρίζει καλά τον εαυτό του και να σέβεται τις αξίες οι οποίες του έχουν 

κληροδοτηθεί, προκειμένου να αναπτύξει αυτό το κριτικό πνεύμα το οποίο του 

χρειάζεται με στόχο να καταφέρει μετέπειτα να σεβαστεί και να αποδεχθεί το 

διαφορετικό δεδομένο και να προσαρμοστεί πιθανόν σε ένα καινούριο πολιτισμικό 

περιβάλλον (Βιτσιλάκη και Ράπτης, 2007). Ο τρόπος χειρισμού της πολιτισμικής 

ετερότητας αποτελεί έτσι κεντρικό θέμα προβληματισμού στο θεωρητικό διάλογο 

των τελευταίων ετών, από τους υποστηρικτές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Οι σχολικές μονάδες και οι σχολικοί ηγέτες οι οποίοι ενεργούν με στόχο να 

καταφέρουν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις πραγματικότητες της 

σημερινής εποχής, είναι σημαντικό να εστιάσουν στο γεγονός πως η πολιτισμική 

ετερότητα αποτελεί έναν κανόνα ζωτικής σημασίας, τόσο στην εθνική όσο και στην 

παγκόσμια σκηνή. Συνεπώς, η κλιμάκωση της διαπολιτισμικής επαφής έχει 

καθοριστικές επιπτώσεις για τις σύγχρονες σχολικές μονάδες και τους διευθυντές 

τους (Κυριακάκης και Μιχαηλίδου, 2006). 
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Οι σχολικοί ηγέτες είναι σημαντικό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 

προετοιμάσουν τα παιδιά στη σημερινή εποχή, κάτι το οποίο χρειάζεται την 

κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να είναι πολίτες όλου του 

κόσμου. Η ικανότητα να κατορθωθεί ο παραπάνω σκοπός είναι προφανώς μια μεγάλη 

μέσα σε μια σχολική αίθουσα όπου η πολιτισμική ετερότητα λογίζεται σαν πηγή 

πλούτου σε σχέση με μια σχολική αίθουσα στην οποία η ετερότητα αυτής της μορφής 

είτε καταπιέζεται είτε αγνοείται (Μαγγίνη και Λεοντσίνη, 2016). 

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που η σύγχρονη εκπαιδευτική δράση 

αλλά και οι σχολικοί ηγέτες είναι σημαντικό να μην επικεντρώνονται μονάχα στο πως 

θα εκπαιδεύουν τα παιδιά ενός καθορισμένου τόπου αλλά ανομοιογενείς μαθητές με 

εντελώς διαφοροποιημένες πολιτισμικές εμπειρίες αλλά οι οποίοι θα έχουν κοινούς 

σκοπούς. Συνεπώς, η εκπαιδευτική πολιτική και το πρόγραμμα σπουδών στις 

σύγχρονες σχολικές μονάδες είναι σημαντικό να αντανακλούν μια θετική αντίληψη 

για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις διαφοροποιημένες φυλές οι οποίες 

περιέχονται στις σημερινές σχολικές μονάδες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο 

(Κατσαρός, 2008). Οι ντόπιοι αλλά και τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο (όπως 

δηλαδή συμβαίνει και στην περίπτωση των παιδιών των ομογενών Ελλήνων του 

εξωτερικού) είναι σημαντικό μέσα από την εκπαιδευτική δράση να αποκτήσουν 

οικουμενική εικόνα της σημερινής κοινωνίας μας, να κατακτήσουν γνώσεις και 

δυνατότητες, με βασικότερο στόχο να συμβιώσουν και να αποδεχθούν το 

διαφορετικό και το ξένο σαν κοινωνική αναγκαιότητα (Βιτσιλάκη και Ράπτης, 2007). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1 Στόχοι έρευνας - ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη κρίνεται χρήσιμη, διότι βάσει της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετές 

έρευνες εστιασμένες στα μοντέλα ηγεσίας, στην πολυπολιτισμικότητα ως φαινόμενο 

στο σχολείο, στην διαπολιτισμική επάρκεια/πληρότητα των διευθυντών ή στην σχέση 

μεταξύ ηγεσίας και διαπολιτισμικότητας. 
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Βασικός σκοπός της παρούσας ποιοτικής ερευνητικής πρότασης είναι η 

διερεύνηση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, υπό το πρίσμα της σχολικής 

διοίκησης. Συγκεκριμένα, είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων 

για το πολυπολιτισμικό σχολείο και την πολιτισμική ετερότητα, μέσα από την 

εμπειρία της ιδιότητάς τους ως σχολικοί ηγέτες-διευθυντές. Ειδικότερα επιχειρείται 

να καταγραφούν οι αντιλήψεις διευθυντών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς 

και προϊσταμένων νηπιαγωγείων μίας μικρής δημοτικής ενότητας, όπως: Ποιες είναι 

οι αντιλήψεις και στάσεις τους για την πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία, ποιες οι 

αντιλήψεις τους για τον ρόλο του διευθυντή αναφορικά με αυτή, τι  εμπειρίες 

διαθέτουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και τάξης με μαθητές που είναι 

ετερογενείς και πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα που προκύπτουν από την ετερότητα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά δώδεκα (12) διευθυντές. Η εγγύτητα, η 

εύκολη πρόσβαση στα υποκείμενα καθώς και η εξοικείωση (της ερευνήτριας) με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά συντέλεσαν στην επιλογή του. Να αναφερθεί ως 

διευκρίνηση ότι οι αιτούντες άσυλο και οι χαρακτηρισθέντες ως  πρόσφυγες μαθητές 

αποτελούν ειδική κατηγορία που δεν συναντάται στα σχολεία της περιοχής και το 

νομικό καθεστώς αυτών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, η 

ύπαρξη των προσφυγικών ροών ως φαινόμενο σε επίπεδο κράτους αλλά και 

Ευρώπης, συζητήθηκε κατά τις συνεντεύξεις. 

 

4.2 Επιλογή ερευνητικού εργαλείου – η ημι-δομημένη συνέντευξη και οι 

συμμετέχοντες 

Κρίθηκε για τους σκοπούς της έρευνας κατάλληλη η διερεύνηση του θέματος 

με ποιοτική προσέγγιση, λόγω άλλωστε της ανθρωπιστικής του φύσης. Βάσει των 

ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία απαντούν στο «γιατί», επιχειρείται να 

κατανοηθούν και να νοηματοδοτηθούν οι εμπειρίες των υποκειμένων.  

 Σύμφωνα με τον Mishler (1996), η συνέντευξη έχει εξέχουσα θέση ανάμεσα 

στις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες και στις 

επιστήμες της συμπεριφοράς. H συνέντευξη ως εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις των ερωτώμενων 

μέσα από τα δικά τους μάτια (Ιωσηφίδης, 2003).  
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H ημι-δομημένη συνέντευξη είναι ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, 

όπου ο/η ερευνητής/τρια έχει τη δυνατότητα αλλαγής της σειράς τους, τροποποίησης 

του περιεχομένου τους ανάλογα με τoν ερωτώμενο και προσθαφαίρεσης ερωτήσεων 

και θεμάτων συζήτησης, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008: 112). Παρουσιάζει λοιπόν 

πολύ περισσότερη ευελιξία. Επίσης, επελέγη αυτό το ερευνητικό εργαλείο καθώς το 

γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα να αναδιατυπωθούν οι ερωτήσεις και να δοθούν 

εξηγήσεις (Robson, 2010: 321) αποτέλεσε βοηθητικό παράγοντα, αφήνοντας ανοιχτό 

το πεδίο στον συμμετέχοντα να εκφράσει την προσωπική του τοποθέτηση ελεύθερα. 

Ωστόσο, αν έπρεπε να αναφερθούν ορισμένα μειονεκτήματα της συνέντευξης 

αυτά θα ήταν (Stewart και Cash 1991, Kvale 1996) ότι η συνέντευξη είναι μια 

μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο ως προς την υλοποίηση της αλλά 

και ως προς την φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης πρόσβασης στους 

ερωτώμενους, προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του 

ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία, συχνά ένα σημαντικό τμήμα 

της πληροφορίας που αντλείται μέσα από συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά 

δεν γίνεται αντικείμενο ανάλυσης και τέλος σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό 

στοιχείο είναι κυρίαρχο οπότε δημιουργούνται προβλήματα στην αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. 

Η δε ημι-δομημένη συνέντευξη λόγω της ελευθερίας που προσφέρει, ανέδειξε 

κι άλλα θέματα πέραν ή σε προέκταση των ερευνώμενων. Οι βασικοί άξονες των 

ερωτήσεων στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν τα υποκείμενα της έρευνας όμως 

ήταν ο εξής: 

1. Αντιλήψεις και στάσεις για την πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία   

(πως αξιολογούν την κατάσταση, τους προβληματίζει κάτι; τους 

απασχολεί κάτι) 

2. Αντιλήψεις για το έργο ενός διευθυντή γενικότερα και σε ένα   

πολυπολιτισμικό σχολείο ειδικότερα 

3. Τι είδους ζητήματα υπάρχουν στο σχολείο σε επίπεδο σχολικής τάξης,   

σε επίπεδο μεταξύ των μαθητών, σε επίπεδο σχολείου οικογένειας 
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4. Πως διαχειρίζονται οι ίδιοι αυτά τα ζητήματα, συναντούν εμπόδια,   

από ποιους ζητούν βοήθεια, με ποιους συνεργάζονται, τι 

προτεραιότητες έχουν; ποια προβλήματα θεωρούν ότι δεν λύνονται κλπ 

Διεξήχθησαν συνολικά δώδεκα (12) συνεντεύξεις, μέσης διάρκειας σαράντα 

πέντε (45) λεπτών, που υλοποιήθηκαν στο διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου του 2019. Από αυτούς, οι δέκα (10) είναι γυναίκες και μόλις δύο (2) 

άνδρες. Όλες πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, πρωινές ή μεσημεριανές ώρες στο χώρο 

των σχολείων, είτε στο γραφείο του διευθυντή είτε των διδασκόντων. Έγινε χρήση 

συσκευής μαγνητοφώνησης και κρατήθηκε φύλο συνέντευξης, στο οποίο 

καταγράφηκαν σαν σημειώσεις/παρατηρήσεις αρκετά σημεία των απαντήσεων 

(πρόκειται για κάτι παρόμοιο με ημερολόγιο συνέντευξης,  ωστόσο σε πιο ελεύθερη 

μορφή). 

Ως ερευνήτρια για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο, έχοντας το συγκεκριμένο 

εργαλείο στη διάθεσή μου, αντιμετώπισα τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρχαν ως 

προς την διαχείριση του χρόνου, την πρόσβαση στον εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο 

και την σχετική απειρία. Κλήθηκα να επιδείξω δεξιότητες επικοινωνίας, ώστε να 

αντλήσω σε βάθος πληροφορίες, να «διαβάσω» πολλές φορές τον συμμετέχοντα, να 

κάνω αρκετές διερευνητικές ερωτήσεις και να δώσω σαφείς επεξηγήσεις. Ας μην 

παραβλεφθεί ότι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ερευνητή και του 

ερωτώμενου κατά την διάρκεια της συνέντευξης είναι κρίσιμος παράγοντας για την 

ποιότητά της και για το εύρος των αποτελεσμάτων και πληροφοριών που παράγει. 

Έτσι, έδωσα έμφαση στη συμπεριφορά μου ως ερευνήτρια και συνάδελφος, αλλά και 

ως άνθρωπος που μοιράζεται ανησυχίες, σκέψεις και οράματα για ένα σχολείο και 

μία κοινωνία προετοιμασμένη, ανοιχτή και φιλική για όλους.  

Η συνολική εμπειρία από τις συναντήσεις με τους διευθυντές ήταν -το 

λιγότερο- εποικοδομητική και καθοριστική για την εμβάθυνση στο ερευνώμενο θέμα 

αλλά πολύ περισσότερο επέδρασε στη διαμόρφωση συνείδησης εργασιακής, 

παιδαγωγικής και εν γένει επιστημονικής στον αναλυτικό και κριτικό χώρο των 

ανθρωπιστικών επιστημών, αφού η παιδαγωγική είναι μία εφαρμοσμένη αλλά 

πνευματική επιστήμη με κέντρο της τον άνθρωπο. Γι’ αυτό, μέσω της παρούσας 

εργασίας διαπίστωσα τον ρόλο που παίζει ο άνθρωπος, όσο γενικόλογο μπορεί να 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:09 EEST - 13.56.182.168



42 

 

εκληφθεί αυτό. Τέλος, να επισημανθεί ότι κάθε συνέντευξη, παρά τις επικρατούσες 

συνθήκες (χτύπημα τηλεφώνων, κουδουνιών, επισκέψεις γονέων ή συναδέλφων, 

αποχώρηση του διευθυντή λόγω υποχρεώσεων) ολοκληρώθηκε στον συμφωνημένο 

χρόνο και χώρο με πλήρη διάθεση συνεργασίας. 

 

4.3 Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

Η ποιοτική έρευνα έχει επεξηγηματικό χαρακτήρα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση 

ερευνά τα φαινόμενα και τις σχέσεις μεταξύ τους. Σε ανάλογο ύφος κινείται η 

παρούσα εργασία.  

 Στα πλαίσια της ερμηνευτικής επιστημολογικής παράδοσης υπάρχουν 

πολλές, διαφορετικές προσεγγίσεις ποιοτικής έρευνας. Στην προκειμένη περίπτωση, 

ακολουθήθηκε η θεματική ανάλυση, χωρίς τη χρήση κάποιου εξειδικευμένου 

λογισμικού προγράμματος. Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην εφαρμογή 

της στην παρούσα ερευνητική εργασία είναι το δεδομένο ότι η θεματική ανάλυση 

λογίζεται ως μια ευέλικτη μέθοδος ανάλυσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με 

πολλαπλούς τρόπους από ερευνητές που εκκινούν από διαφορετικές θεωρητικές 

αφετηρίες (Bra   και Clarke 2012). 

Σκοπός της θεματικής ανάλυσης είναι η δημιουργία μιας αναλυτικής και 

συστηματικής καταγραφής των κωδικοποιήσεων και των θεμάτων που προκύπτουν 

από τις συνεντεύξεις ή τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων (Brown, Clarke, 2006).  

Στη θεματική ανάλυση, οι ερευνητές ανακαλύπτουν τα θέματα στα γραπτά κείμενα 

που προκύπτουν από τους συμμετέχοντες και έπειτα αφενός προσπαθούν να 

επιβεβαιώσουν, να επαληθεύσουν και να επεκτείνουν τα θέματα αυτά μέσα από τα 

δεδομένα αφετέρου επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για την εύρεση και άλλων 

θεμάτων. Υπογραμμίζεται ότι η θεματική ανάλυση χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

των δεδομένων που καταχωρούνται και καταγράφονται με τη μορφή γραπτού 

κειμένου από τους ερευνητές και, πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση των δεδομένων 

τα οποία προκύπτουν από τις συνηθέστερες μεθόδους συλλογής δεδομένων στην 

ποιοτική έρευνα, όπως είναι οι συνεντεύξεις, οι ομάδες επικέντρωσης και οι 

παρατηρήσεις (Burnard and all, 2008). Η διαδικασία της θεματικής ανάλυσης 

προϋποθέτει τον ενεργητικό και δημιουργικό ρόλο του ερευνητή, ο οποίος, 
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αναπτύσσοντας μια διαλογική σχέση με τα δεδομένα του, περισσότερο παράγει και 

συγκροτεί τα θέματα παρά τα ανακαλύπτει (Τσιώλης, 2016: 487).  

Η θεματική ανάλυση των δεδομένων στην ποιοτική έρευνα είναι περισσότερο 

υποκειμενική σε σχέση με την ανάλυση στην ποσοτική έρευνα, με την έννοια ότι 

διαφορετικοί ερευνητές μπορεί να καταλήξουν, για παράδειγμα, σε διαφορετικά 

θέματα και διαφορετικές κωδικοποιήσεις, έως έναν βαθμό βέβαια, καθώς είναι 

αδύνατη η πλήρης διαφωνία. Συνεπώς, ο έλεγχος της εγκυρότητας στη θεματική 

ανάλυση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μειώνει το σφάλμα και καθιστά πιο 

στιβαρή την ανάλυση (Pope & Mays, 1999). Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον έλεγχο 

της εγκυρότητας στη θεματική ανάλυση: (α) Έλεγχος της εγκυρότητας από τους 

συμμετέχοντες (respo de t validatio ) και (β) έλεγχος της εγκυρότητας από άλλους 

ερευνητές (researchers validatio ) (Mays & Pope, 1995, Long & Johnson, 2000,  

Rolfe, 2006). Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής απάντηση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

να ελεγχθεί η εγκυρότητα της ανάλυσης των δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. 

Ο ερευνητής καλείται να καταδείξει νέες πτυχές του φαινομένου που μελετά, 

είτε παράγοντας νέες εννοιολογήσεις είτε παρέχοντας ιδιαίτερο περιεχόμενο σε ήδη 

γνωστές κατηγορίες και κάνοντας νέες εννοιολογικές συνδέσεις. Σύμφωνα με τον 

Τσιώλη (2018), ας επισημανθεί ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη 

θεματική ανάλυση δεν κινούνται προς μία φορά: ο ερευνητής συχνά επιστρέφει σε 

προηγούμενα βήματα/στάδια, αναθεωρεί αποφάσεις του και δοκιμάζει νέες ιδέες. 

Με τη θεματική ανάλυση, σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία γύρω 

από τη μεθοδολογία της έρευνας, οι ερευνητές δημιουργούν κωδικοποιήσεις και 

θέματα με βάση τα δεδομένα που συλλέγουν από το δείγμα των συμμετεχόντων. Γι’ 

αυτό, πρόκειται για μια χρονοβόρα, απαιτητική και σύνθετη μέθοδο ανάλυσης, για 

την οποία χρειάζεται εμπειρία, γνώση και εξοικείωση των ερευνητών κυρίως για τη 

μείωση του σφάλματος και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. Η ανωτέρω 

διαπίστωση αποτελεί ίσως και την βασική πρόκληση της παρούσας εργασίας. 

Η απομαγνητοφώνηση, ομαδοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία των 

συνεντεύξεων για την παρούσα μελέτη ήταν χρονοβόρα διαδικασία, γιατί το υλικό 

ήταν πλούσιο σε έκταση. Για την αποτελεσματικότερη  καταγραφή και ανάλυση των 

δεδομένων, ακολουθούν στο παρόν κεφάλαιο οι κεντρικοί θεματικοί άξονες με τις 
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όποιες διαφοροποιήσεις (υπό – άξονες), ενώ η επαγωγική μέθοδος είναι η προσέγγιση 

που εφαρμόζεται, αφού παρά την ύπαρξη ανασκόπησης του θεωρητικού υπόβαθρου 

της θεματολογίας στο πρώτο μέρος της εργασίας, αυτή (δηλαδή η θεωρία) δεν 

αποτελεί αυστηρά ή απόλυτα το προκαθορισμένο πλαίσιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν 

οι ερευνητικές ερωτήσεις, αφού τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέχτηκαν από τους 

συμμετέχοντες καθοδήγησαν και την ανάλυση. 

4.3. 1. Θετικές στάσεις διευθυντών για το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας  

Ένα βασικό θέμα που προκύπτει από την ανάλυση αφορά την 

πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή τη συνύπαρξη μιας πολλαπλής πολιτισμικής ετερότητας 

η οποία κυρίως αναφέρεται και εμφανίζεται ως εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική 

διαφορά σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο. Επίσης, η πολιτισμική διαφορετικότητα  

εκφράζεται μέσω του συστήματος αξιών καθώς και της φιλοσοφικής θεώρησης του 

κόσμου, των προτύπων ζωής και διαβίωσης, της κοινωνικής οργάνωσης και 

συμπεριφοράς, του ενδυματολογικού κώδικα, της τέχνης και της λογοτεχνίας.  

Η πολυπολιτισμικότητα σήμερα αναφέρεται σε ουσιώδεις αλλαγές που 

συντελούνται στη δομή της κοινωνίας υπό την επίδραση της συνύπαρξης 

πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις, αξίες και τρόπο 

ζωής, τη μετάβαση δηλαδή από κοινωνίες με σχετική γλωσσική, εθνολογική και 

θρησκευτική ομοιογένεια, σε κοινωνίες πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές. Σε 

ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει μία ισχυρή 

υπόθεση ότι σοβαρό μερίδιο πολιτών αισθάνονται πως απειλούνται από τις γρήγορες 

αλλαγές αντιμετωπίζοντας με δυσπιστία και με φόβο τη νέα πραγματικότητα. Ένα 

προφανές δείγμα είναι το πρόσφορο έδαφος που λαμβάνει ο εθνοκεντρικός και ο 

ξενοφοβικός πολιτικός λόγος, στο δημόσιο λόγο, στον τύπο, στην κοινότητα, στις 

στάσεις των ατόμων. Αυτό το φαινόμενο έχει άμεση επαφή με την κοινότητα των 

εκπαιδευτικών, αφού το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ερωτήματα για το 

πώς θα ορίσει και θα διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός τον πολιτισμό του Άλλου, την 

πολιτισμική διαφορά στην τάξη, ώστε ο χώρος του σχολείου να μη γίνει χώρος 

σύγκρουσης αλλά συνάντησης των πολιτισμών είναι πάντοτε επίκαιρα και εύλογα, τη 

στιγμή που το σχολείο πλέον δεν υπηρετεί μία μονάχα εθνοτική ομάδα ή κοινότητα, 

αλλά είναι χώρος διαπραγμάτευσης νοημάτων και ταυτοτήτων.  
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Βάσει ερευνών, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εκφράζουν επιφυλάξεις έναντι στο 

μη οικείο πολιτισμικά και διακατέχονται από εθνοκεντρικές αντιλήψεις. 

Προσλαμβάνουν συνήθως τη γλωσσική ετερότητα (διγλωσσία) ως εμπόδιο στην 

κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας και εφαρμόζουν την ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία της χώρας υποδοχής 

ακολουθώντας μία «αφομοιωτική» προσέγγιση (Μητακίδου, 2005). Τα παραπάνω 

στοιχεία αποτέλεσαν ερευνητική αφετηρία για την παρούσα εργασία. 

Καταγράφηκαν, λοιπόν, γενικές αντιλήψεις όπως ότι η νέα δομή της 

κοινωνίας προϋποθέτει σεβασμό και αποδοχή όλων για μία αρμονική συνύπαρξη και 

ανταλλαγή εμπειριών. Ο όρος προσαρμογή χρησιμοποιήθηκε από πολλούς 

διευθυντές, για να περιγράψουν το πώς αξιολογούν την κατάσταση, αναφερόμενοι 

ωστόσο όχι μόνο σε γηγενείς πληθυσμούς αλλά και στους μετανάστες και πρόσφυγες: 

«(Π1) Δεν είμαι αρνητική στην πολυπολιτισμικότητα, όμως είναι καλό και για τους 

ίδιους να προσαρμόζονται για να μη δυσκολευτούν».  

Σε παρόμοιο μήκος κινείται άλλη προϊστάμενη νηπιαγωγείου «(Π2) Τα 

σχολεία μας είναι  ανοιχτά σε νέες τάσεις» και «(Π2) Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι 

παιδιά μου» ενώ στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων, η ετερότητα δεν αποτελεί 

εμπόδιο αλλά μία κανονικότητα: «(Δ1) Η ετερότητα είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό 

να υπάρχει στα σχολεία».  

Εν προκειμένω, δεν υπήρξε διευθυντής που να εκδήλωσε σαφή αρνητική 

στάση απέναντι στην πολυπολιτισμική κοινωνία και τα νέα δεδομένα που έχει φέρει, 

αλλά μάλλον εκδήλωσαν ανησυχίες ως προς τον βαθμό ετοιμότητάς τους μπροστά 

στο φαινόμενο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε σχολείο έχει 

διαφορετική σύνθεση μαθητικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενοι στην 

ύπαρξη ετερογενών μαθητών, σε όλες οι σχολικές μονάδες φοιτούν παιδιά με 

καταγωγή από κάποια άλλη χώρα ή με πολιτισμικές διαφορές, όπως η ομάδα των 

Ρομά μαθητών.  

4.3. 2  Πολυπολιτισμικότητα και σύνδεση με ελλείμματα στις υποδομές και την 

εκπαιδευτική πολιτική 

Άξιο αναφοράς είναι ότι όλοι οι ερωτηθέντες ήδη από την πρώτη ερώτηση 

αναφέρθηκαν στην ανάγκη κρατικής μέριμνας και στήριξης, αλλά και καλύτερης 
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πρόβλεψης υποδοχής όλων των μαθητών στα σχολεία δίχως να τεθεί αυτή η 

παράμετρος από τη μεριά της ερευνήτριας. Συνοδεύουν την πολυπολιτισμικότητα με 

την κρατική εκπαιδευτική πολιτική: « (Π3) Να υπάρχουν δομές. Δε γίνεται να τους 

φέρνουν χωρίς μία μέριμνα» και « (Δ2) Στον 21
ο
 αιώνα δεν υπάρχουν ρίζες και 

καταγωγές, κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει και να μεγαλώσει οπουδήποτε, όμως με 

τον όρο να συνεργάζεται και να προσπαθεί για το καλύτερο και να τον βοηθούν σε 

αυτό». Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για ειδικές δομές, υλικό (κυρίως αναλώσιμα), 

αίθουσες και ανθρώπινο προσωπικό εκπαιδευτικών αλλά και εξειδικευμένων 

επιστημόνων σε θέματα ετερότητας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: « (Δ3) Δεν 

είναι τόσο έτοιμο ακόμη πρακτικά το σχολείο να δεχθεί όλους τους πρόσφυγες και τους 

ξένους (με την έννοια των πολιτισμικά διαφορετικών)».  

Καταγράφηκαν προβληματισμοί κυρίως σχετικοί με το αν μπορεί η σύγχρονη 

πολιτεία να διασφαλίσει μία καλή ποιότητα ζωής και εκπαίδευσης των έτερων 

πολιτισμικά ανθρώπων και παιδιών, ενώ δύο ερωτηθέντες επέμειναν στο ότι «ένα 

πολυπολιτισμικό σχολείο απαιτεί πολύ χρόνο», τονίζοντας την ανάγκη να 

αποφευχθούν προχειρότητες και οργανωτικά κενά και λάθη. Είναι σαφές από τα 

ανωτέρω ότι η σύμπραξη σχολείου – κράτους είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική 

για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης όσον αφορά στην πολυπολιτισμικότητα. Οι 

σύγχρονοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές φαίνεται ότι ζητούν βοήθεια και συνεργασία 

με φορείς και έχουν αντιληφθεί ότι το κλειστό σχολείο ανήκει στο παρελθόν: « (Δ4) 

Ανοιχτά τα σχολεία, προσαρμοζόμαστε βεβαίως και με προσωπικό κόστος αλλά δεν 

υπάρχουν έτοιμες δομές. Χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία». Αξίζει να καταγραφεί 

η προτροπή ενός διευθυντή Β/Βάθμιας « (ΔΓ1) Λόγω κουλτούρας υπάρχουν 

συγκρούσεις. Οι διευθυντές δεν πρέπει να είναι θεατές, πρέπει να ησυχάζουν τα 

πνεύματα. Αυτό είναι στοίχημα αλλά όχι μόνο για το δημόσιο. Και για το ιδιωτικό 

σχολείο αυτά». Ωστόσο, δεν καταγράφηκε σαφής πρόσληψη της ετερότητας ως 

θετικό σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικό ικανό να μετασχηματίσει το σχολείο σε 

διαπολιτισμικό χώρο αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, μάλλον απασχολούνται κυρίως με το 

πώς θα ενσωματωθούν/ενταχθούν τα παιδιά στο ήδη υπάρχον σχολικό πλαίσιο, 

ακόμη κι αν αυτό από μόνο του αποτελεί μονομερή προσέγγιση του θέματος με 

πιθανές αφομοιωτικές προεκτάσεις. 
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4.3. 3 Ο διευθυντής ως διοικητικός λειτουργός αλλά και μοχλός ανάπτυξης και το 

επιπρόσθετο έργο του σε πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον 

Στον επόμενο άξονα που αφορά τις αντιλήψεις τους για το έργο του διευθυντή 

καταγράφηκαν καίρια διατυπωμένες απόψεις, συγκριτικά με άλλες ερωτήσεις της 

έρευνας. Κοινό σημείο η αναφορά των περισσοτέρων σε σύγχρονη βιβλιογραφία για 

το ρόλο του διευθυντή. Να σημειωθεί εδώ ότι παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις 

μεταξύ νηπιαγωγών και διευθυντών δημοτικών σχολείων και δευτεροβάθμιας, αλλά 

αυτό είναι εύλογο αν αναλογιστεί κανείς την οργάνωση, την φύση και τις ανάγκες της 

κάθε βαθμίδας. Για καλύτερη εμβάθυνση, θα διαχωριστούν οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων από προϊστάμενες νηπιαγωγείων και διευθυντές δημοτικών σχολείων, 

ενώ άλλη αναφορά θα γίνει στους διευθυντές γυμνασίων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, καθώς είναι μόλις δύο.  

4.3. 4  Η ανύπαρκτη ηγεσία στο νηπιαγωγείο 

Ξεκινώντας από τις προϊστάμενες νηπιαγωγείων (γυναίκες όλες στο σύνολό 

τους) η ερώτηση τέθηκε κάπως διαφοροποιημένα, ώστε να περιλαμβάνει και τον 

ρόλο της προϊστάμενης κι όχι αποκλειστικά του διευθυντή, δίχως να αποκλείει από 

τις νηπιαγωγούς η δυνατότητα απάντησης αναφορικά με το έργο του διευθυντή μίας 

σχολικής μονάδας και τον ρόλο του σε ένα σχολείο με πολυπολιτισμική σύνθεση.  

Η ηγεσία στο νηπιαγωγείο δε φάνηκε να παίζει κάποιον ρόλο στη χάραξη μίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχολείο, αφού η πλειονότητα των ερωτηθεισών 

προϊστάμενων υποστήριξε ότι η γραφειοκρατική δουλειά έχει πρώτο και βασικό  

ρόλο στην θέση που κατέχουν. Και οι πέντε (5) προϊστάμενες απάντησαν ότι οι 

αποφάσεις λαμβάνονται σχεδόν από κοινού με τις υπόλοιπες συναδέλφους, ως προς 

την οργάνωση δραστηριοτήτων, των γιορτών καθώς και της επικοινωνίας με την 

οικογένεια του εκάστοτε νηπίου από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις κινήθηκαν ως εξής «(Π1) Κάνω την δουλειά μέσα στην 

τάξη, μετά έχω τα διοικητικά. Ο χρόνος δε φθάνει, παίρνω για το σπίτι. Ημιτελής είναι 

η δουλειά μας ως προϊστάμενες.» ενώ η ίδια σχετικά με το έργο του διευθυντή 

συνεχίζει «(Π1) Πιο απαιτητικό το έργο του διευθυντή εάν είσαι σε πολυπολιτισμικό 

σχολείο ειδικά. Εκεί πιο σύνθετες οι ισορροπίες και συνεργασίες με τους διαφορετικούς 

μαθητές.». Άλλη προϊστάμενη «(Π2) Πρώτα είναι η τάξη μου και μετά το έργο μου ως 

προϊστάμενη. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Η συνεργασία 
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σχολείου οικογένειας κι αυτό σημαντικό. Εξωστρέφεια χρειάζεται, οι δράσεις να 

γίνονται κα για όλα τα παιδιά. Ακόμη και οι Ρομά που δεν ανοίγονται αν τους εξηγήσεις 

υπάρχει ελπίδα. Το ολοήμερο έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά.» εκφράζει έτσι ότι οι 

Ρομά μαθητές απομονώνονται από δράσεις και γιορτές του νηπιαγωγείου λόγω της 

μη συνεργασίας με τους γονείς τους, που δεν έχουν συνηθίσει να επικοινωνούν με το 

σχολείο για θέματα που αφορούν την φοίτηση των παιδιών τους σε αυτό. Η 

συγκεκριμένη νηπιαγωγός στάθηκε αρκετά στο ζήτημα της συνεργασίας γιατί θεωρεί 

την οικογένεια «κινητήριο μοχλό» της ανάπτυξης και πορείας του παιδιού στο 

σχολείο. Από την εμπειρία της από την θέση της προϊστάμενης (για περισσότερο από 

πενταετία) η συνεργασία της με τις οικογένειες των έτερων πολιτισμικά νηπίων 

απέδωσε καρπούς, σύμφωνα με την διήγησή της, αναλογιζόμενη την γρήγορη και 

επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των νηπίων, ακόμη κι όσων στην αρχή δεν 

ομιλούσαν την ελληνική. Ως επιτυχημένη την χαρακτηρίζει καθώς υποστηρίζει ότι οι 

γονείς έδειξαν άμεση ετοιμότητα στην εγγραφή των παιδιών τους στο σύστημα της 

δημόσιας εκπαίδευσης, ταχύτατη ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού για σχολικά 

υλικά και είδη (το νηπιαγωγείο δίνει στην αρχή της χρονιάς λίστα με υλικά 

απαραίτητα για τις σχολικές δραστηριότητες, που προμηθεύονται οι γονείς με δική 

τους ευθύνη) και συμμετοχή τους σε δράσεις γνωριμίας και στις γιορτές. Εν αντιθέσει 

με αυτούς τους γονείς (καταγόμενοι από χώρες των Βαλκανίων στην συντριπτική 

πλειοψηφία), υποστηρίζει ότι η εμπειρία της δεν είναι ανάλογη με τους γονείς των 

Ρομά μαθητών, οι οποίοι συχνά δεν εμφανίζονται στο σχολείο ή εμφανίζονται 

σπάνια, ενώ αποφεύγουν σύμφωνα με τη μαρτυρία της τις υποχρεώσεις τους: «(Π2) 

Οι Ρομά δεν ακούνε εύκολα. Θέλουν άλλο χειρισμό. Είναι σα να αποξενώνονται από 

μόνοι τους ενώ εμείς έχουμε ανοικτό το σχολείο για όλους. Τους βάζουμε μέσα όπως 

κάθε άλλον γονέα. Δεν έρχονται ούτε αφήνουν τα παιδιά τους να πάμε εκδρομή γιατί 

φοβούνται μην τους τα κλέψουν ή δεν συμμετέχουν σε γιορτές ή κάποιοι χάνονται 

εντελώς. Πώς να τους βρεις;». Έτσι, ως προϊστάμενη δίνει έμφαση στο χτίσιμο της 

ομάδας και των σχέσεων των γονέων με το σχολείο, με πρωτοβουλίες της στις οποίες 

συμφωνούν οι υπόλοιποι διδάσκοντες (μία σίγουρη πρωτοβουλία αποτελεί να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι αλλοεθνείς γονείς, στις οποίες παρουσιάζουν 

οτιδήποτε σχετικό με τον πολιτισμό τους και την χώρα καταγωγής τους) δίνοντας 

σαφή ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα διοίκησης. 
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Σε ανάλογο ύφος, η επόμενη προϊστάμενη «(Π3) Γραφειοκρατία. Αυτό είναι τα 

έργο μας. Ο προϊστάμενος του νηπιαγωγείου δεν παίρνει αποφάσεις.  Δεν υπάρχει αυτό 

εδώ. Είναι όλα από κοινού» και «τα τμήματα είναι όλα μαζί στις δράσεις, δε 

διαχωρίζουμε, προσπαθούμε ό,τι γίνεται να γίνεται για όλα τα τμήματα».  

Σε σχεδόν ίδιο κλίμα παρατίθενται οι απαντήσεις των επόμενων 

προϊστάμενων «(Π4) Επωμίζονται τα διοικητικά έργα οι προϊστάμενες. Αυτό γίνεται. 

Και μάλλον ο ρόλος δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει καθαρή ηγεσία στο 

νηπιαγωγείο», κάνοντας σαφή λόγο για συνεργατική διάθεση μεταξύ του συλλόγου 

διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων και νύξη για την έλλειψη προσωπικού, που θα 

συνέβαλε στην καλύτερη διοικητική επιμέλεια αφού θα υπήρχε περισσότερος χρόνος 

για τον επικεφαλής του νηπιαγωγείου εκτός τάξης. Και η πέμπτη προϊστάμενη «(Π5) 

Οι διευθυντές στα δημοτικά έχουν βοήθεια και από άλλες ειδικότητες, έχουν 

υποδιευθυντές κλπ, εμείς εδώ όχι ακριβώς. Ένα άτομο θα κάνει τη δουλειά, που είναι 

γραφειοκρατικής φύσης. Δηλαδή, έχει να κάνει με πέρασμα απουσιών στο σύστημα και 

άλλα τέτοια. Διάθεση υπάρχει αλλά το έργο είναι δύσκολο». Από τις πέντε, για το έργο 

του διευθυντή μίλησαν οι δύο, ενώ έκαναν ξεχωριστό λόγο για το έργο του διευθυντή 

σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: «(Π3) Σκεφτείτε όλα αυτά που έχουν να 

διεκπεραιωθούν συν τα διάφορα θέματα που προκύπτουν από την πολυπολιτισμικότητα, 

για έναν διευθυντή. Πρέπει να διατηρήσει τις ισορροπίες, να έχει άλλους χειρισμούς, 

είναι λεπτές οι ισορροπίες» και «(Π5)  Είναι απαιτητικά, εκεί στο δημοτικό ο 

διευθυντής έχει πολλά περισσότερα παιδιά, γονείς, άλλη η αναλογία. Είναι σαφώς πιο 

δύσκολο να διοικείς ένα σχολείο με πολλούς πολιτισμούς, με συγκρούσεις, με 

συναδέλφους», συγκλίνοντας στο ότι το πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο σύγχρονο 

σχολείο καθιστά πιο απαιτητικό το διευθυντικό έργο.  

4.3. 5 Ο διεκπεραιωτής διευθυντής και η έλλειψη οράματος και σαφούς  

εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Στην ίδια ερώτηση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των διευθυντών 

των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων, όπου η ηγεσία έχει πιο έντονη 

δυναμική. Η διευθύντρια ενός σχολείου με αρκετούς Ρομά μαθητές (τουλάχιστον το 

1/3 του σχολικού πληθυσμού, έως και σαράντα πέντε εγγεγραμμένα παιδιά) απαντάει 

ως εξής: «(Δ1) Ο διευθυντής είναι ένας άνθρωπος που δεν κουράζεται. Είναι συνεχώς 

stand by για όλα: μαθητές, διεύθυνση εκπαίδευσης, Δήμος, γονείς, περιφέρεια και 
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κοινωνία. Ο διευθυντής διαμεσολαβεί για να δώσει λύσεις, να ενώσει, να ενημερώσει, 

να κρατήσει καλές ισορροπίες. Καθημερινά αυτό» ενώ για τον ρόλο της αναφορικά με 

το πολυπολιτισμικό σχολείο συνεχίζει «(Δ1) Εδώ έχουμε 1/3 Ρομά μαθητές και παιδιά 

από Αλβανία τρίτης γενιάς. Εγώ πρέπει να πείσω συναδέλφους και μαθητές να 

αποδεχθούν τους άλλους μαθητές να μην υπάρχουν αντιδράσεις και λοιπά. Να τους 

εμφυσήσω το σεβασμό. Επίσης, το να συμμετέχουν στις δράσεις είναι μέρος των 

αρμοδιοτήτων του διευθυντή». Θέτει την παράμετρο του προγραμματισμού ως 

σημαντική ήδη από τις πρώτες μέρες του σχολικού έτους, στον οποίο 

περιλαμβάνονται και διαπολιτισμικές δράσεις: «(Δ1) Κάνουμε σαν σχολείο πολλά 

προγράμματα. Όλα ξεκινούν από τον σωστό προγραμματισμό από την πρώτη μέρα. Τα 

προγράμματα είναι μέσω Erasmus (ανταλλαγές), e-twinning, και έχουμε εξωστρέφεια 

γενικώς. Διαρκούν χρόνια, έχουμε συνεργασίες με σχολεία για πολλά χρόνια. 

Ασχολούμαστε και με περιβαλλοντικά θέματα, οτιδήποτε είναι απαραίτητο», τονίζει. 

Στο συγκεκριμένο σχολείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος, δηλαδή οι διάδρομοι 

αλλά και το γραφείο της διευθύντριας, κοσμούνταν από βεβαιώσεις συμμετοχής, από 

αναμνηστικά αντικείμενα αλλά και εικαστικές δημιουργίες των μαθητών διαφόρων 

τάξεων, απόρροια των διαπολιτισμικών δράσεων που υλοποιήθηκαν μέσω των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων (για παράδειγμα, αφίσες με πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα, κατά της ξενοφοβίας, υπέρ της διαφορετικότητας, δείγματα γραφής 

άλλων χωρών, όπως της Πολωνίας της οποίας μαθητές επισκέφτηκαν τον Τύρναβο 

στα πλαίσια μαθητικής ανταλλαγής κ.ά).  

Όπως διαπιστώθηκε ήδη από τις πρώτες επαφές με διευθυντές, ο ρόλος τους 

είναι σχεδόν δαιδαλώδης και απαιτητικός, πολύ περισσότερο λόγω της συνθετότητας 

των κοινωνικών καταστάσεων, ενώ εξαρτάται από τη δυναμική και τον πληθυσμό της 

σχολικής μονάδας. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι έχει αλλάξει πολύ από τον 

παλαιό παραδοσιακό διευθυντικό ρόλο, αφού οι συνθήκες είναι εντελώς άλλες αλλά 

το έργο πρέπει να παραχθεί με τα υπάρχοντα μέσα.  

Ο διευθυντής ενός μεγάλου δημοτικού εκφράζεται: «(Δ2) Ο διευθυντής είναι 

υπάλληλος. Δεν έχει αυτονομία. Ακολουθεί αυτό που προστάζει ένα Υπουργείο. 

Ακολουθώντας έναν ιεραρχικό χαρακτήρα, ο παιδαγωγικός του ρόλος εκλείπει. Πού 

είναι; Εγώ εδώ νιώθω δεμένος. Το όραμα που μπορεί να έχεις δεν είναι υλοποιήσιμο. 

Καταβάλλεις έντονη προσπάθεια να ‘’κρατήσεις τα ίσα΄΄, να διαχειριστής σαν 
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διαχειριστής. Η επαφή με την τάξη είναι καλή, είναι θεμιτή αλλά ο φόρτος είναι πολύς 

οπότε ο ρόλος είναι ασφυκτικός. Μακάρι να είχαμε λόγο στην επιλογή προσωπικού, να 

υπήρχε αυτονομία. Μπορεί να καινοτομήσει ο διευθυντής αλλά δεν φτάνει. Ας μην 

ξεχνάμε τις οικονομικές υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό να έχεις χρήματα σαν σχολείο. 

Δεν υπάρχουν». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο διευθυντής είχε ένα μεγάλο 

στοχασμό για την εκπαίδευση, συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή 

κατάσταση, της οποίας «υστερούμε εκατό χρόνια», οπότε σύμφωνα με την εμπειρία 

του η πρόκληση είναι τεράστια. Σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή στο 

πολυπολιτισμικό σχολείο, απάντησε πως είναι ο ίδιος με επιπρόσθετες απαιτήσεις, 

ενώ είναι ο μοναδικός συμμετέχων που έθεσε τον υποκειμενικό, προσωπικό 

παράγοντα ως στοιχείο που παίζει ρόλο στην διαπολιτισμική ετοιμότητα του 

σχολικού ηγέτη, καθώς δεν αποκλείει «(Δ2) Ο διευθυντής είναι άνθρωπος. Μπορεί να 

είναι ρατσιστής. Μπορεί να έχει χίλιες δυο πολιτικές απόψεις. Ο προσωπικός 

παράγοντας είναι ένα θέμα».  

Ακόμη μία στοχαστική σχεδόν απάντηση δόθηκε από τη διευθύντρια ενός 

6θέσιου δημοτικού σχολείου, με λιγότερο μαθητικό πληθυσμό: «(Δ3) Ο διευθυντής 

σήμερα πρέπει να γνωρίζει όλους τους μαθητές του σχολείου. Πρέπει να βρίσκεται πίσω 

από όλα, να είναι παρών όπως ‘’ο βράχος και το κύμα’’. Ακόμη και χωρίς φυσική 

παρουσία. Να έχει αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους μαθητές, τους γονείς» και 

αναρωτιέται «Το σχολείο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, άρα εμείς τι εφόδια 

πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, αυτό είναι το ερώτημα».  Αναφέρει τη γραφειοκρατία 

ως επιβαρυντικό παράγοντα στο ευρύ έργο της σχολικής διοίκησης και θέτει τον 

διεκπεραιωτικό χαρακτήρα του διευθυντή ως διαχρονική αναγκαιότητα. Η 

πολυπολιτισμικότητα δε φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο για τη διευθύντρια καθώς 

η ετερότητα υποστηρίζει ότι ούτως ή άλλως βρίσκεται στα σχολεία.  

Συνεχίζοντας, η επόμενη διευθύντρια παρουσιάζει ομοιότητες με τον 

διευθυντή Δ2 αναφορικά με την άποψή της για το έργο του διευθυντή, ενώ αξίζει να 

αναφερθεί ότι το σχολείο της έχει μεγάλο αριθμό ετερογενών μαθητών, σχεδόν σε 

ποσοστό 50% (Ρομά, Αλβανοί, Ρουμάνοι). Απαντάει ως εξής: «(Δ4) Ο ρόλος του 

διευθυντή κανονικά είναι να είναι Ηγέτης. Η πράξη δείχνει ότι είναι περισσότερο 

διαχειριστής. Το όραμα λοιπόν πού πήγε; Οι αστάθμητοι παράγοντες το έσβησαν» 

θέτοντας τις παραμέτρους της ποιότητας και ηλικίας του συλλόγου διδασκόντων ως 
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σημαντικές στο έργο του «(Δ4) Το περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί κάθε φορά παίζουν 

ρόλο. Μπορεί να σε αποκαρδιώσουν, να βρεις ‘’τοίχους’’ να υψώνουν οι συνάδελφοι. 

Οι μεγάλης ηλικίας εκπαιδευτικοί έχουν άλλες αρχές, είναι ίσως αλλιώς». Η ευελιξία 

και η αυτονομία είναι επίσης δύο καθοριστικά στοιχεία για τον διευθυντή αλλά δε τα 

βιώνει από την θέση της ως τώρα. Συνεχίζει: «(Δ4) Δεν έχουμε διαπολιτισμικότητα στα 

σχολεία. Όλα αποσπασματικά γίνονται. Εμείς προσπαθούμε το σχολείο μας να είναι 

ανοικτό, δεν εγκλωβιζόμαστε. Υπάρχει το στοιχείο της κινητικότητας. Δεν υπάρχει 

σοβαρή άρνηση από κάπου, έχουμε συνεργασία και υποστήριξη. Αλλά το 

πολυπολιτισμικό σχολείο χρειάζεται άλλη πρόβλεψη (σχεδιασμό), πρέπει να έχει ένα 

άλλο κλίμα, εναλλακτικό, όχι τα ίδια με όσα ακολουθούνται σε ένα κλασικό σχολείο. Ο 

διευθυντής οπωσδήποτε πρέπει να δείχνει σεβασμό στην κουλτούρα των παιδιών με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με 

πολυπολιτισμική προσέγγιση είναι κάτι που πρέπει να ακολουθείται».  

Η διευθύντρια Δ5 επισημαίνει τον διάλογο ως το κλειδί για την σωστή 

διοίκηση ειδικά σε ένα σχολείο με μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών υπόβαθρων. 

Η πολύωρη ενασχόληση με τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις ενδεχομένως να 

εξαντλεί τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης του θέματος της ετερότητας 

σε ένα 12/θέσιο σχολείο: «(Δ5) Ο διευθυντής έχει κυρίως διοικητικές αρμοδιότητες, 

οικονομικές, διαχειριστικές. Στο πολυπολιτισμικό σχολείο θα πρέπει να είναι 

περισσότερος ο χρόνος που αφιερώνεται σε δράσεις υπέρ της ομάδας, να δέσουν τα 

παιδιά, οι γονείς να ενημερώνονται και λοιπά. Γι’ αυτό χρειάζεται χρόνο». Βάσει των 

ανωτέρω, η γραφειοκρατία και η παρεμπόδιση της ελεύθερης και δημιουργικής 

έκφρασης των διευθυντών που επιφέρει μηχανιστική λειτουργία μπορεί να 

δημιουργήσει ένα απρόσωπο περιβάλλον διοίκησης που δε συνάδει με την 

ανθρωπιστική προσέγγιση που χρειάζεται το σύγχρονο σχολείο.   

Τα ανωτέρω ευρήματα συμφωνούν με την θεώρηση ότι «η διοίκηση στην 

ελληνική σχολική εκπαίδευση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύστημα διοίκησης 

με βάση κανόνες και όχι ως σύστημα διοίκησης με βάση στόχους.» (Λαϊνας, Α., 

2000:32), καθώς οι ίδιοι οι διευθυντές έκριναν περισσότερο ως ρυθμιστικό τον ρόλο 

τους. 
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4.3. 6 Ο διευθυντής στο γυμνάσιο ως μοχλός επίλυσης προβλημάτων και 

οργανωτής  

Ακολουθούν οι διευθυντές των δύο γυμνασίων, ένας άνδρας και μία γυναίκα, 

παρότι η ετερότητα σε πολιτισμικό επίπεδο δε φαίνεται να απασχολεί τα σχολεία (θα 

εξηγηθεί παρακάτω), οπότε οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις της συνέντευξης 

προσανατολίστηκαν και σε άλλα θέματα που προκύπτουν από την ετερότητα ως προς 

την προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά του μαθητή ή ομάδων μαθητών. Να ληφθεί 

υπόψη η ιδιαιτερότητα της ηλικιακής ομάδας των μαθητών (δώδεκα έως δεκαπέντε 

ετών, εφηβεία) και ο προσανατολισμός της βαθμίδας σε εξειδικευμένα προγράμματα 

σπουδών, σε ειδικότητες. Παράλληλα η γυμνασιακή εκπαίδευση είναι η ένταξη και 

μύηση των παιδιών στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ζωή της ευρύτερης περιοχής 

και της χώρας ξεπερνώντας τα δεδομένα και τις γνώσεις που μπορεί να κατέχουν από 

την γειτονιά και την πόλη του. Οι διευθυντές παρουσίασαν ομοιότητες στα σημεία 

όπου αφηγούνται τις αρμοδιότητες και το έργο τους: «(ΔΓ1) Ο διευθυντής της 

μονάδας εφαρμόζει τις πράξεις και αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, είναι 

οργανωτής. Δίνει λύσεις, ακούει προβλήματα, δείχνει κατανόηση σε καθένα» και 

«(ΔΓ2) Ο ρόλος του διευθυντή είναι ηγετικός και διοικητικός κυρίως, γιατί δεν υπάρχει 

ακριβώς η άσκηση σχολικής ηγεσίας σε επίπεδο σχεδιασμού των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Ο διευθυντής είναι αυτός που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα και να 

εξασφαλίσει ότι όλα θα κυλούν σωστά. Το διδακτικό έργο πρέπει να είναι ανεμπόδιστο 

και αυτό είναι το μέλημα, να εκπαιδεύονται όλα τα παιδιά όπως προβλέπεται». Στο ένα 

εκ των γυμνασίων φοιτούν μαθητές Ρομά, περίπου είκοσι στο σύνολο, αν και 

παρατηρούνται απώλειες και σχολική διαρροή παρά τις παροτρύνσεις για 

ολοκλήρωση της φοίτησης. 

Θα πρέπει να καταστεί εδώ σαφές, ότι μεγάλο κομμάτι της έρευνας 

απασχόλησαν οι Ρομά μαθητές. Οι Ρομά διαφοροποιούνται από την «κυρίαρχη» 

πολιτιστικά ομάδα σε επίπεδο γλωσσικό και πολιτιστικό (Γκόφα, 2011: 36). 

Χαρακτηρίστηκαν πολιτισμικά διαφορετικοί από τους έντεκα διευθυντές, ενώ μία 

προϊστάμενη νηπιαγωγείου υποστήριξε ότι παρότι έχουν κάποιο διαφορετικό από την 

πλειοψηφία πολιτισμικό υπόβαθρο, δεν αποτελούν ξεχωριστή μονάδα όπως και άλλες 

φυλετικές ομάδες ανά τη χώρα, αφού είναι Έλληνες πολίτες.   
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Ο πολυπληθής συνοικισμός των Ρομά Τυρνάβου εύλογα έχει μέρος στην 

τοπική σχολική πραγματικότητα. Μάλιστα, σε ένα δημοτικό σχολείο το 1/3 των 

μαθητών είναι Ρομά, το ίδιο και στο συστεγαζόμενο του νηπιαγωγείο ενώ στα 

γυμνάσια η φοίτηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη ή περιοδική, με έναν ή δύο μαθητές να 

φοιτούν τυπικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η παρούσα εργασία επιχείρησε να 

καλύψει όλο το φάσμα των πολιτισμικά ετέρων μαθητών χωρίς να επικεντρώνεται 

στους Ρομά, αν και μονοπώλησαν ορισμένες συνεντεύξεις. Για τους Ρομά μαθητές θα 

γίνει ξεχωριστή αναφορά στο τέλος της ανάλυσης. 

 

4.3. 7  Το στυλ ηγεσίας των διευθυντών 

Παρότι δεν είναι σαφές το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν, οι απαντήσεις τους 

προσανατολίζονται προς τον μετασχηματιστικό ή συναλλακτικό σχολικό ηγέτη, με 

κάθε ερευνητική επιφύλαξη, αφού τα δεδομένα δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε 

ασφαλές συμπέρασμα. Η συναλλακτική ηγεσία είναι μία διαδικασία ανταλλαγής κατά 

την οποία οι ηγέτες συναλλάσσονται με τους υφισταμένους για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων, δημιουργούν προσδοκίες, θέτουν στόχους και παρέχουν αναγνώριση 

και ανταμοιβές για την ολοκλήρωση των έργων τους σε μία οργανωτική αρμονία. Οι 

συναλλακτικοί ηγέτες δίνουν έμφαση κυρίως σε διοικητικά θέματα και 

βολιδοσκοπούν τις ανάγκες των υφισταμένων τους προσπαθώντας να τις 

ικανοποιήσουν και εξαργυρώνοντας αυτή τους την ενέργεια με ανταπόδοση σε έργο ή 

υπηρεσία από τους υφισταμένους (Πασιαρδής, 2004).  

Η μετασχηματιστική ηγεσία περιλαμβάνει κάτι περισσότερο: οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες εμπνέουν τους υφισταμένους να υιοθετήσουν ένα όραμα 

που περιλαμβάνει πιο πολλά από το ατομικό συμφέρον των συνδαιτυμόνων, 

διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των οπαδών τους και διαπραγματεύονται 

μαζί με αυτούς το όραμά τους (Porti , 1999). Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, οι 

μετασχηματιστικοί διευθυντές, κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς σε μεγάλο βαθμό 

ώστε να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια, προάγουν την αποτελεσματικότητα και 

επιφέρουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, 

σημαντικό ρόλο παίζει ο βαθμός δέσμευσης και συμμετοχής του σχολικού ηγέτη στη 

διαδικασία, δηλαδή η ενεργητική ή παθητική εμπλοκή του στις διαδικασίες επίτευξης 
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των στόχων της σχολικής μονάδας. Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει να κάνει με 

κίνητρα, όχι μόνο υλικά, αλλά και την προσπάθεια υλοποίησης στόχων, επιδιώκοντας 

δέσμευση στους στόχους και στην προοπτική του οργανισμού. 

Οι διευθυντές του δείγματος παρουσιάζουν μία γενική εικόνα δέσμευσης στις 

ευθύνες, στη λήψη αποφάσεων και σε ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διοίκησης. Παρά 

ταύτα, δεν καθίσταται σαφές  σε ποιο βαθμό ο διευθυντής-ηγέτης του εκάστοτε 

σχολείου του δείγματος έχει θέσει και ακολουθεί ένα όραμα στο οποίο να έχει 

δεσμεύσει τους διδάσκοντες, αλλά παρατηρείται περισσότερο μία τάση επίβλεψης 

του εκπαιδευτικού έργου με γνώμονα την εύρυθμη παροχή του. Έτσι, δεν είναι σαφές 

ποιο μοντέλο ηγεσίας ακολουθούν, παρότι υπάρχει η τάση προς το συναλλακτικό ή 

μετασχηματιστικό πρότυπο. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Porti  (1999), είναι λίγες οι 

φορές που οι ηγέτες λειτουργούν στα πλαίσια ενός και μόνο μοντέλου ηγεσίας.  

4. Χαμηλής συχνότητας και έντασης τα ζητήματα που δημιουργεί η 

ετερότητα σε επίπεδο τάξης και σχολείου 

Ο παρών άξονας απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης των 

συνεντευξιαζόμενων και μπορεί να είναι κάτι ως πυρήνας της εργασίας μαζί με τον 

επόμενο άξονα (αυτόν της διαχείρισης των ζητημάτων), μιας και το ενδιαφέρον για 

τα βιώματα των διευθυντών μέσα στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον και 

κοινωνία είναι το ερευνητικό έναυσμα της παρούσας διπλωματικής. 

4.3. 8  Η γλώσσα ως εμπόδιο ή ως όχημα 

Αρχικά, οι προϊστάμενες νηπιαγωγείων εντοπίζουν και επικεντρώνονται στα 

προβλήματα που προκύπτουν από την γλωσσική ετερότητα. Το επικοινωνιακό 

κομμάτι τις απασχολεί ιδιαίτερα: «(ΠΝ1) Τα πρώτα προβλήματα είναι γλωσσικά. Μας 

μιλούν αλβανικά (τα νήπια), δεν καταλαβαίνουμε, δε μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τι 

ζητάει το παιδί εκείνη την ώρα. Ευτυχώς αυτό λύνεται πολύ γρήγορα, σε δύο μήνες το 

παιδί έχει μάθει ελληνικά. Οι γονείς συνήθως και εκείνοι μαθαίνουν. Μετά κυλούν 

ευκολότερα όλα».  

Αναλόγως: «(ΠΝ2) Πιο πολλούς Ρουμάνους έχουμε και Αλβανούς μαθητές. 

Και Ρομά. Η επικοινωνία είναι προτεραιότητα γιατί από εκεί πηγάζουν προβλήματα. Οι 

ξένοι γονείς έρχονται σε όλες τις συναντήσεις. Οι Ρομά δεν είναι συνεπείς, μιλάνε 
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ελληνικά, συνεννοούνται αλλά δεν έρχονται. Για μένα το πιο βασικό πρόβλημα είναι 

ένα παιδί που έρχεται στο σχολείο χωρίς κάποιο προ-στάδιο. Τμήματα υποδοχής δεν 

υπάρχουν παντού. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως είμαστε ομάδα από την αρχή για να 

μην υπάρχουν ζητήματα μετά».   

Προϊστάμενη νηπιαγωγείου με έντεκα (11) μικρούς Ρομά μαθητές φέτος 

αναφέρει: «(ΠΝ3) Δυσκολίες ένταξης στην ομάδα και στους κανόνες είναι τα βασικά. 

Έχουν απειθαρχία, είναι στη νοοτροπία τους. Η γλώσσα είναι άλλο ένα ζήτημα. Θέματα 

κοινωνικοποίησης είναι. Για μένα δεν είναι πρόβλημα τα ξένα παιδιά. Εκείνα είναι που 

δυσκολεύονται και θέλουν χρόνο και υπομονή και άλλη διαχείριση» εστιάζοντας σε 

κάθε περίπτωση στους Ρομά μαθητές, γιατί στους υπόλοιπους εντοπίζει ομαλότερη 

προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Εξάλλου, το παιδί Ρομά δεν είναι 

προετοιμασμένο, λόγω της ανατροφής του, να δέχεται εντολές και να αποδέχεται 

αυθαίρετα κανόνες (Λιεζουά, 1999: 95).  

Άλλη προϊστάμενη: «(ΠΝ4) Πρόβλημα είναι εκτός από την γλώσσα, οι 

απουσίες. Λείπουν πολύ και λείπουν συχνά. Καθυστερούν (Ρομά μαθητές). Η 

συμμετοχή σε δράσεις εκτός σχολείου και σε γιορτές πάλι είναι ένα θέμα. Οι γονείς 

πρέπει να ενημερώνονται, δε γίνεται αλλιώς. Μένουν πίσω. Τα παιδιά κάποια στιγμή θα 

προσαρμοστούν αλλά δε γίνεται πάντοτε ομαλά αυτό. Μπορεί να πάρει καιρό αφού 

διακόπτουν την φοίτηση. Κάποιες φορές, η έλλειψη προσωπικού και τα μεγάλα τμήματα 

δε μας δίνουν την ευχέρεια να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά ξεχωριστά. Δεν έχω 

χρόνο, δεν έχω πάντα βοήθεια. Η συνάδελφος κάποια πρωινά ασχολείται ξεχωριστά με 

τα Ρομά και όσα δε γνωρίζουν την γλώσσα αν και είναι λίγα, τα παιδιά μεταναστών τα 

πιο πολλά γεννήθηκαν εδώ».  

Στο σύνολό τους οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν ότι δεν παρατηρούν ζητήματα 

που να οφείλονται σε προκαταλήψεις ή ξενοφοβικές αντιλήψεις. Δηλαδή οι γονείς 

σύμφωνα με τις προϊστάμενες νηπιαγωγούς, δεν ασχολούνται με το αν οι συμμαθητές 

είναι Ρομά ή από άλλη χωρά, αλλά να είναι σε ένα καλό σχολικό κλίμα το παιδί τους 

και να φροντίζει γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός. Φάνηκε ότι οι προσδοκίες των γονέων 

για την διαχείριση κρίσεων, εμποδίων, συγκρούσεων, λεπτών ζητημάτων βαραίνουν  

τον/την παιδαγωγό, τον/την οποίο/α εμπιστεύονται σύμφωνα με τις αφηγήσεις. 

Ωστόσο, η ελλιπής ή ανύπαρκτη συνεργασία με τους γονείς, μπορεί να φέρει 
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αρνητικά αποτελέσματα στην φοίτηση του παιδιού και να ανακύψουν ζητήματα σε 

όλο το διδακτικό έτος. 

Μία αφήγηση το επιβεβαιώνει: «(ΠΝ5) Δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα λόγω 

ετερότητας. Δηλαδή να διαμαρτυρηθούν οι γονείς για ένα παιδάκι από άλλη χώρα ή για 

τους Ρομά. Μπορεί να τύχει ίδιας εθνικότητας να έχουν πρόβλημα ή να λένε στα παιδιά 

τους να αποφύγουν το τάδε παιδί, ας πούμε κάποιοι Αλβανοί δεν θέλουν τα παιδιά τους 

να κάνουν παρέα με Αλβανούς. Θέλουν να μάθουν ελληνικά καλά, να προοδεύουν, το 

έχουν συνδέσει με αυτό. Αλλά δεν έχω εγώ δεχθεί παράπονο γιατί έχουμε παιδάκια 

Ρομά ή οτιδήποτε. Εδώ μέσα είναι όλα ίσα και παίζουν μεταξύ τους όσο πιο πολύ 

γίνεται σε ομάδες. Τα Ρομά παιδιά θα απομονωθούν όμως από μόνα τους πολύ 

ευκολότερα από τα υπόλοιπα. Και οι γονείς είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς να 

καταφέρουμε σωστή και τακτική επικοινωνία».  

Σε αυτό το σημείο, ας αναφερθεί ότι οι εθνικότητες που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερη και αποκλειστική συχνότητα στα σχολεία του Τυρνάβου είναι αλβανική, 

βουλγάρικη, ρουμάνικη αλλά η πλειοψηφία των μαθητών αυτών είναι της δεύτερης ή 

τρίτης γενιάς των μεταναστών που ζούνε μόνιμα στην πόλη. Αυτό εν ολίγοις -

τουλάχιστον ως προς το γλωσσικό και επικοινωνιακό κομμάτι- μπορεί να εξηγήσει 

την σχετική απάντηση των διευθυντών ότι οι δυσκολίες ένταξης των μαθητών αυτών 

είναι ελάχιστες 

Στα δημοτικά σχολεία λόγω της πληθυκότητας και του μεγαλύτερου 

ηλικιακού εύρους, τα ζητήματα που προκύπτουν σύμφωνα με τους διευθυντές από τη 

συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών υπόβαθρων και καταβολών κουλτούρας των 

μαθητών είναι λίγα και συγκεκριμένα.  Τα δε βασικά αφορούν την οικογένεια του 

παιδιού. 

Στα πέντε σχολεία πρωταρχικό ‘’πρόβλημα’’ είναι η γλωσσική ανεπάρκεια 

και το επικοινωνιακό χάσμα λόγω αυτής: «(Δ1) Η γλώσσα είναι το κύριο μέλημα, 

ειδικά όταν οι γονείς δε μιλούν ελληνικά. Που πάλι αυτό είναι πια σπάνιο. Η 

επικοινωνία είναι δύσκολη. Πρέπει να βλέπουν το σχολείο ως ευκαιρία για να 

μορφωθούν, να μάθουν, να είναι μέλη ομάδας (εδώ αναλαμβάνει το τμήμα υποδοχής). 

Γι’ αυτό τα παιδιά αν καταλάβουν ότι τα αγαπάς σου δείχνουν εμπιστοσύνη και έτσι δεν 

υπάρχουν επεισόδια, ή ό,τι προκύψει δεν είναι σημαντικό, δε φτάνει να είναι 
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ρατσιστικό. Είναι απλά κάτι μεταξύ παιδιών»  και: «(Δ2) Η γλώσσα στους νέους 

μαθητές είναι η προτεραιότητα γιατί πώς να διδάξεις το οτιδήποτε σε κάποιο παιδάκι 

που δεν κατανοεί τον γλωσσικό κώδικα, θα νιώσει αμέσως ανίκανο (εδώ έγινε 

συγκεκριμένη αναφορά της διευθύντριας στο μάθημα της Ιστορίας, ως ένα αρκετά 

απαιτητικό μάθημα όταν στην τάξη υπάρχουν παιδιά που μπορεί να ξέρουν την 

ιστορία από την ‘’άλλη πλευρά’’)».  

4.β) Ο ρόλος της οικογένειας ως αντιστάθμισμα  

Ένα άλλο θέμα που αναδεικνύεται από μία διευθύντρια είναι οι γονείς και η 

συνεργασία μαζί τους, όχι μόνο των μαθητών με ετερότητα αλλά και των υπολοίπων. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι πριν τη συνέντευξή μας έλαβε χώρα ένα περιστατικό με 

γονείς παιδιών Ρομά, που ήρθαν για να δώσουν στη διευθύντρια τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά φοίτησης των παιδιών τους (να σημειωθεί ότι ο μήνας ήταν 

Νοέμβριος και τα δύο αδέρφια δεν είχαν ακόμη κάποια επαφή με την τάξη τους): 

«(Δ3) Τα ζητήματα όπως είδατε είναι να πείσεις τους γονείς Ρομά κυρίως για θέματα 

υγιεινής, για την ασφάλεια τους. Να τους πείσεις για εμβολιασμούς, για ρουχισμό, για 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών τους ως μαθητές. Από την άλλη, ένα άλλο ζήτημα 

είναι η συμπεριφορά των γηγενών: η αντίληψη να εργάζονται για μας οι άλλοι αλλά όχι 

να τους έχουμε και στα σχολεία μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν γονείς που 

πιστεύουν ότι αν τα παιδιά τους δουλεύουν στην τάξη μαζί με αυτά τα παιδιά (Ρομά ή 

μεταναστών) θα ‘’χάσουν’’ λόγω συναναστροφής σε γνωστικό επίπεδο δηλαδή. Αλλά 

και από την άλλη, μπορεί να δεις γονείς να αποδεχθούν πολύ εύκολα τους Ρομά παρά 

έναν ας τον πούμε γηγενή μαθητή αλλά ‘’διαφορετικό’’». Σε αυτό το σημείο έγινε από 

τη διευθύντρια λόγος για τα προβλήματα που προκύπτουν στο σχολείο όταν αυτό 

βρίσκεται σε μία κοινωνία κλειστή, δηλαδή μικρή όπου γνωρίζονται αρκετά οι 

οικογένειες, σε σημείο που οι μεταξύ τους σχέσεις επηρεάζουν την συμπεριφορά των 

παιδιών τους απέναντι στους συμμαθητές ακόμη και τους δασκάλους τους. Βασίζει 

την άποψη αυτή στο ότι οι γονείς μιλούν στο σπίτι για άλλες οικογένειες καθώς και 

για τα όσα συμβαίνουν στις γειτονιές τους αλλά και για τους διδάσκοντες με τρόπο 

που παρατηρεί ότι επιδρά στη συμπεριφορά των παιδιών τους στο σχολείο, αφού  

μεταφέρουν αντιλήψεις και πληροφορίες που μόνο από ενήλικες μπορεί να 

προέρχονται (το παράδειγμα που χρησιμοποίησε αφορά συμπεριφορές μαθητών σε 

παιδιά με χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό στάτους, ή με οικογενειακές μεταξύ τους 
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διαμάχες). Η ετερότητα άλλωστε βρίσκεται σε πολλά περισσότερα επίπεδα, πέραν της 

πολιτισμικής και αυτά είναι συχνά πιο σύνθετα. Η διευθύντρια έκανε λόγο για άνιση 

αντιμετώπιση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες λιγότερο επιφανείς ή 

εύρωστες, αλλά και για στιγματισμό παιδιού λόγω κάποιας ‘’ιδιαιτερότητάς’’ του την 

οποία δεν ανέφερε, αλλά έχει παρατηρήσει ότι το καθιστά ευάλωτο στους 

συμμαθητές του. Η ίδια, προσπαθώντας να άρει οποιαδήποτε ανισότητα, έχει λάβει 

τα μέτρα αφενός να μην επιτρέπει καμία άσχημη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί –

όπως και οι υπόλοιποι διδάσκοντες- αφετέρου στο τέλος κάθε ημέρας το παιδί να την 

ενημερώνει κατ’ ιδίαν για το πώς πέρασε κατά την διάρκεια των ωρών του σχολικού 

προγράμματος και των διαλειμμάτων, αξιοποιώντας την καθημερινή του αναφορά ως 

δείγμα για να ελέγξει τυχόν προβληματικές ή διακρίσεις εις βάρος του. 

Σε παρόμοιο κλίμα: «(Δ4) Δε θα πω ότι τα ζητήματα σε επίπεδο σχολείου είναι 

ρατσιστικές συμπεριφορές ή ένας ρατσισμός σαν αντιμετώπιση του Άλλου, αλλά κάποια 

στερεότυπα υπάρχουν από τους ντόπιους. Αυτά μπορεί να είναι σε θέματα υγείας που 

μετά αποδείχθηκαν μύθοι για παράδειγμα. Πλέον είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν είναι 

όπως παλαιότερα που είχαν εμφανιστεί οι πρώτοι ξένοι μαθητές στα σχολεία και 

υπήρχε έξαρση συμπεριφορών. Και στα διαλείμματα και στην ευέλικτη ζώνη τα παιδιά 

είναι όλα μαζί. Αν ταιριάζουν σαν προσωπικότητες τα πηγαίνουν καλά, δεν έχει σχέση 

με την καταγωγή, αν και τα Ρομά παιδιά δύσκολα ανοίγονται. Μιλούν τη γλώσσα τους 

ας πούμε. Έχουν την κάστα τους και απομονώνονται με αυτή. Στο διάλειμμα, στην 

τάξη, σε κάθε ευκαιρία».  Παρομοίως: «(Δ5) Κατά τη θητεία μου δεν έχω 

αντιμετωπίσει ρατσιστικό επεισόδιο. Αντιμετωπίζω όσα κενά επικοινωνίας 

δημιουργούνται με τους γονείς των παιδιών μέχρι να μάθουμε ο ένας τον άλλο, να 

μπούνε σε ένα πρόγραμμα όλα. Τώρα, αν κάποια προστριβή γίνει ανάμεσα σε παιδιά με 

άλλη καταγωγή δεν θα εμείνει κάποιος σε αυτό αλλά στην επίλυση γιατί είναι παιδιά και 

θέλουν πολλή κατανόηση. Το διαφορετικό σε όλες τις εκφάνσεις θα το παρατηρήσουν, 

θα το εντοπίσουν όχι πάντα με ευγενικό τρόπο. Μπορεί να στιγματίσουν ένα παιδί». Σε 

αυτό το σημείο είναι άξιο αναφοράς ότι οι γονείς αποτελούν τα σημαντικότερα 

πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών τους και αυτό είναι πολύ λογικό. Σχετικά όμως με 

την εκπαίδευση των παιδιών τους, είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν σημαντικές 

πληροφορίες στον παιδαγωγό για στοιχεία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα 

του παιδιού τους, για τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα του, για τις μαθησιακές και 
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άλλες εμπειρίες που βιώνει στο σπίτι και σε άλλους χώρους εκτός σπιτιού και 

σχολείου (Μάρκου, 1999: 60-63). Άρα, για την ανάπτυξη αποδοτικής συνεργασίας  

εκπαιδευτικών με τους γονείς το ζητούμενο είναι η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου 

σεβασμού και εμπιστοσύνης, η από κοινού προσπάθεια, πρόθεση και συνέπεια.  

 

4.3. 9  Ο εκφοβισμός ως στάση απέναντι στην ετερότητα 

Οι διευθυντές των δύο γυμνασίων αναφέρθηκαν σε ζητήματα 

περιθωριοποίησης και εκφοβισμού (bullying) κατά των ασθενέστερων ατόμων στη 

σχολική μονάδα που αποτελούν τον εύκολο στόχο. Ο διευθυντής αναφέρθηκε στην 

προσωπικότητα του παιδιού ως βασικό παράγοντα της συμπεριφοράς του, ενώ έγινε 

ειδική αναφορά στα Ρομά παιδιά: «(ΔΓ1) Συμβαίνει να υφίστανται bullying και 

περιθωριοποίηση τα παιδιά που είναι διαφορετικά είτε από καταγωγή είτε από την 

φύση τους. Είναι θέμα χαρακτήρα. Η ηλικία είναι ευαίσθητη. Σχετικά με την 

ετερότητα… Εδώ έχουμε λίγα παιδιά Ρομά, δε φθάνουν όλα στην δευτεροβάθμια, δεν 

τα αφήνουν, τα παντρεύουν τα κορίτσια πολύ νωρίς, άλλα δουλεύουν. Κάνουν παρέα 

μεταξύ τους, ακόμη κι εδώ στο σχολείο δεν ακολουθούν σε εξωτερικές δραστηριότητες 

και εκδρομές. Μόνο στις ενδο-σχολικές γιορτές συμμετέχουν. Ανοίγονται περισσότερο 

όταν μεγαλώνουν μέσα στο σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου δηλαδή παρουσιάζουν μία 

άλλη εικόνα από αυτήν που είχαν στην πρώτη». Στη συνέχεια, κατέθεσε την άποψη 

υπέρ της ενσωμάτωσης η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το να εντάσσονται οι 

μαθητές σε κοινό με τους υπόλοιπους τμήμα φοίτησης και όχι σε τμήματα ένταξης 

που «απομονώνουν τα παιδιά από την ομάδα». Τέλος, στην ίδια ερώτηση, 

αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ώστε 

«τα παιδιά να εξελιχθούν στο μέγιστο» αφού είναι εύκολο για τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας να χάσουν το κίνητρο (ειδικά αν η οικογένεια λόγω δυσκολιών δεν συμβάλει 

στην κινητοποίηση) και έτσι να δημιουργείται μειωμένο ενδιαφέρον, μαθητική 

διαρροή  ή και απομόνωση με συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία. 

Και η διευθύντρια του Γυμνασίου -με λιγότερα ωστόσο σε πληθυσμό παιδιά 

με πολιτισμική ετερότητα- επισήμανε ότι δεν αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα η 

προάσπιση της πολυπολιτισμικής επικοινωνίας όσο μίας εν γένει ανοικτής διάθεσης 

για γνωριμία και αποδοχή με τον διαφορετικό, σε έναν ασφαλή και εποικοδομητικό 
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διάλογο: «(ΔΓ2) Σε όλες τις εποχές υπήρχε το διαφορετικό σε ένα σχολείο όπως 

υπάρχει στην κοινωνία. Σήμερα είναι πιο έντονο το μεταναστευτικό ρεύμα και τα 

σχολεία έχουν πολλά παιδιά μεταναστών, εμείς εδώ όχι τόσο έντονα. Έχουμε κυρίως 

Αλβανούς και ένα παιδί από Ρουμανία, αλλά είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, σκεφτείτε 

οι γονείς τους έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο ή γνωρίζουν ελληνικά. Σε αυτή την 

ηλικιακή ομάδα (εφηβεία) οι μαθητές δίνουν έμφαση σε άλλα στοιχεία για να 

προσεγγίσουν ή όχι έναν φίλο, είτε στοιχεία προσωπικότητας είτε κοινά γούστα, ο 

τρόπος διασκέδασης, η επικοινωνία. Πιθανόν ο διαφορετικός να αντιμετωπίσει κάποια 

περιθωριοποίηση ή αποβολή από την ομάδα, αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Με 

τους γονείς συνήθως τα ζητήματα είναι σε επίπεδο βαθμών και άλλων θεμάτων, όχι 

λόγω διαφορετικής καταγωγής».  

Εκ των ανωτέρω είναι προφανές το χαμηλό ενδιαφέρον των διευθυντών των 

γυμνασίων για το θέμα της πολυπολιτισμικής ετερότητας στα σχολεία τους, όχι μόνο 

λόγω απουσίας σημαντικού αριθμού μαθητών με ετερογένεια αλλά και της 

εδραιωμένης νοοτροπίας της δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, που δεν 

φαίνεται να περιλαμβάνει διαπολιτισμικές δράσεις με σκοπό τον διάλογο κουλτούρων 

και συνομήλικων (όπως επιχειρούν και υλοποιούν πάνω από τα μισά δημοτικά 

σχολεία). Σε κάθε περίπτωση, δεν έγινε λόγος για διαπολιτισμικά μοντέλα ή 

πρακτικές, παρά για ενσωμάτωση, με πρόφαση την πρόοδο και ισότιμη εκπαιδευτική 

μεταχείριση όλων, μπροστά στην πρόκληση της συνεχούς ανάπτυξης σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό παγκόσμιο πεδίο.    

 

4. 3. 10 Οι μαθητές Ρομά Τυρνάβου ως ξεχωριστό δείγμα πολιτισμικής ετερότητας 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας, θα ήταν χρήσιμο να γίνει ξεχωριστή 

αναφορά στη μαθητική ομάδα των Ρομά παιδιών, καθώς σύμφωνα με την ανάλυση 

των συνεντεύξεων, ο πιο κύριος υπό-άξονας που χρήζει αναφοράς είναι αυτός.  

Για σαφέστερη κατανόηση των συνθηκών διαβίωσής τους, παρατίθενται τα 

στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Ο οικισμός είναι ένας μεικτός 

καταυλισμός, δηλαδή ανάμειξη σπιτιών (περίπου 55) και λυόμενων κατοικιών (70) με 

πρόχειρες κατασκευές, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από νάιλον, τσίγκο και ξύλο 

που φτάνουν περίπου τις 300. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα πυκνοκατοίκησης. Ο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:09 EEST - 13.56.182.168



62 

 

οικισμός βρίσκεται στις παρυφές της πόλης, πολύ κοντά στην εθνική οδό Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας Σελίδα 50 Λάρισας – Κοζάνης. 

Υπάρχει άμεση σύνδεση του οικισμού με την κύρια αυτή οδική αρτηρία με 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Σημαντική παράμετρος για τον οικισμό είναι ότι βρίσκεται 

σε φάση σύνταξης το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την πόλη του Τυρνάβου, το 

οποίο περιλαμβάνει και την περιοχή του οικισμού. Μέσα στον οικισμό δεν υπάρχουν 

ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων όπως πλατείες, πάρκα κτλ. Οι 

συνθήκες απασχόλησης των Ρομά του οικισμού έχουν να κάνουν κυρίως με το 

πλανόδιο εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών, λευκών ειδών, ανθοκομικών προϊόντων 

και μαναβικής. Κάποιοι είναι εργάτες γης, κυρίως λόγω της μεγάλης αγροτικής 

οικονομίας που έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου. Εποχικά 

αρκετοί μετακινούνται τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες κυρίως προς την Κατερίνη, 

Ορεστιάδα και Πτολεμαΐδα. Στον οικισμό έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα 2-3 

μηνών (καλοκαιρινούς μήνες) έμποροι– μικροπωλητές κυρίως από τους υπόλοιπους 

οικισμούς της Θεσσαλίας».  

Ο νομαδικός τρόπος ζωής τους και ο μη σταθερός τόπος διαμονής τους 

προκαλούν δυσπιστία, φόβο και απόρριψη στους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής, 

με αποτέλεσμα να «δημιουργείται η σκοτεινή αποκρουστική εικόνα του νομάδα, ο 

οποίος έχει την ψυχή τόσο μαύρη όσο και το δέρμα του, αιώνια καταδικασμένος στα 

μάτια μιας κοινωνίας φοβισμένης», γεγονός που συνηγορεί στη μέχρι σήμερα 

αντιμετώπιση τους (Λιεζουά, 1999: 133). 

Τα ανωτέρω, απλώς καταλήγουν στο ότι τα προβλήματα που έχουν 

καταγραφεί στον οικισμό του Τύρναβου έχουν να κάνουν βασικά με την ένταξη του 

στο σχέδιο πόλεως ώστε να δρομολογηθούν και οι δράσεις οδοποιίας, αποχέτευσης 

και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, αναζητείται λύση με τα στάσιμα νερά παρακείμενου 

καναλιού το οποίο εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους. Ο λόγος που γίνεται είναι 

προφανές ότι απασχολεί τον βιοπορισμό και τις συνθήκες διαβίωσής τους σε τέτοιο 

βαθμό, που η εκπαίδευση έρχεται σε μία δεύτερη μοίρα.  

Η μεγάλη πλειονότητα των διευθυντών έκανε αναφορά στις μισές 

τουλάχιστον απαντήσεις τους στους μαθητές Ρομά και τον ρόλο της οικογένειάς τους 

στην ζωή τους, ενώ η έρευνα δεν έχει ως αρχικό πλαίσιο αναφοράς τους Ρομά. 
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Μάλιστα, φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως φορείς ενός διαφορετικού, ελλιπούς και 

δυσλειτουργικού πολιτισμικού κεφαλαίου, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

εθνική ή πολιτισμική ομάδα που φοιτά στο ελληνικό σχολείο. Παραβλέποντας τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών, η πλειονότητα των διευθυντών εξέφρασε μία 

ανησυχία για την μονόπλευρη και επιφανειακή από μεριάς των γονέων θεώρηση της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους, με έντονο χρησιμοθηρικό χαρακτήρα, αφού υπάρχει 

ένα χρηματικό κρατικό επίδομα για κάθε παιδί που φοιτά ολοκληρωμένα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σύμφωνα με τους διευθυντές δεν αξιοποιείται για 

την κάλυψη των αναγκών των μικρών παιδιών αλλά για άλλες (βιοποριστικές) 

ανάγκες ή δραστηριότητες.  

Η οικογένεια λειτουργεί ως θεσμός εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης και 

κοινωνικοποίησης των παιδιών Ρομά. Γι’ αυτό οι προβληματισμοί που καταγράφηκαν 

από τις συνεντεύξεις με τους διευθυντές αναφορικά με τους Ρομά γονείς είναι οι εξής:  

 Ο υπαρκτός φόβος των γονέων ότι το σχολείο, ως φορέας 

κοινωνικοποίησης καθίσταται απειλητικό για το παιδί, αφού είναι 

δυνατόν να δράσει αφομοιωτικά και ανατρεπτικά για τις αντιλήψεις 

και τον τρόπο σκέψης που έχει διδαχθεί μέσα στην δική του ομάδα και 

να απειλήσει τελικά και τη συνοχή της 

 η απόρριψη της αξίας του σχολείου από τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

Ρομά και η άποψη ότι η σχολική παρακολούθηση στερεί στο παιδί 

πολλές ώρες που θα μπορούσε να εκπαιδευτεί στο επάγγελμα που 

ασκεί η υπόλοιπη οικογένεια και κατά συνέπεια να δύναται να 

συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια 

 η εν γένει θεώρησή τους ότι η σχολική επιτυχία δεν συνδέεται σε 

καμία περίπτωση με την οικονομική ή κοινωνική μελλοντική επιτυχία 

του παιδιού. 

Για τους Ρομά, το σχολείο είναι ένας ξένος θεσμός, φορέας ξένων 

πολιτισμικών επιρροών, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στη δική τους κοινωνική 

οργάνωση (Βασιλειάδου, Παυλή-Κορρέ, 2011: 23). Έτσι ο Ρομά γονέας, επειδή 

αγνοεί τη σημασία της εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζει θετικά την εγγραφή του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:09 EEST - 13.56.182.168



64 

 

παιδιού του στο σχολείο και δεν το προτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, έρευνες 

έχουν καταδείξει πως τα παιδιά των Ρομά συνήθως δεν πηγαίνουν σχολείο, ενώ (όσα 

πάνε) παρακολουθούν για μικρά χρονικά διαστήματα και το εγκαταλείπουν 

(Βασιλειάδου, Παυλή-Κορρέ, 2011: 43).  

Οι διευθυντές από την θέση τους, έχουν πολλαπλές ευθύνες οι οποίες πιθανόν 

συνηγορούν σε ένα βαθμό στην αυστηρή θέαση του ζητήματος της εκπαίδευσης των 

Ρομά. Από την άλλη, ο βαθμός της βαθιάς κατανόησης της ζωής τους και των 

αντικειμενικών ιδιαιτεροτήτων, ίσως δεν είναι ο μέγιστος δυνατός. 

Τα παιδιά Ρομά είναι αποδεκτό ότι ανταποκρίνονται καλά όταν η 

εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες, όπως 

το γεγονός ότι δε ζούνε εντός του αστικού ιστού, ότι μετακινούνται για να πάνε 

σχολείο, ότι δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, ότι στο πολιτισμικό και αξιακό 

τους σύστημα δεν περιέχεται ο θεσμός της οργανωμένης εκπαίδευσης και άλλα. Τα 

παιδιά Ρομά αντιμετωπίζονται από τους διδάσκοντες και κατά συνέπεια από μαθητές, 

ως η ομάδα μαθητών που καθυστερούν την υλοποίηση του προγράμματος και 

υποβαθμίζουν την γενική εικόνα του σχολείου ή που προκαλούν προβλήματα. Τα 

παιδιά Ρομά από την άλλη είναι φυσικό να νιώθουν ανάμεικτα, αμφίσημα και 

αντικρουόμενα συναισθήματα. Ενίοτε νιώθουν ανεπιθύμητα, απογοητεύονται 

γρήγορα και εγκαταλείπουν το σχολείο. Άλλωστε, δεν υπάρχει ούτε από μεριάς 

οικογένειας ούτε πολιτείας ένα μακρόχρονο σχέδιο για την εκπαιδευτική τους πορεία 

που να εγγυάται την επιτυχή παραμονή τους σε ένα ασφαλές και κατάλληλο για την 

ηλικία τους περιβάλλον, όπως όλοι οι υπόλοιποι συνομήλικοι τους. Από την άλλη, 

σήμερα που το σχολείο εκχωρεί μεγάλο μέρος των ευθυνών του στην οικογένεια, 

είναι σαφές ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε δυσμενέστατη θέση δεδομένου ότι οι 

οικογένειές τους δεν μπορούν ούτε να υποβοηθήσουν και να ενισχύσουν την 

εκπαίδευσή τους στο σπίτι, αλλά ούτε και να διαπραγματευτούν με τους 

εκπροσώπους του εκπαιδευτικού συστήματος και να διεκδικήσουν υπέρ των παιδιών 

τους.  

Οι αρνητικές ή υπαινικτικές αναφορές των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων του δείγματος γίνονται άλλωστε απέναντι στους γονείς και την οικογένεια 

του παιδιού, ακόμη και την ευρύτερη (για παράδειγμα, έγινε σαφής υπαινιγμός από 
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δύο διευθυντές για παρέμβαση των γιαγιάδων από την πλευρά της μητέρας του 

παιδιού στο αν πάει σχολείο και μέχρι πότε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μητριαρχία 

στην κοινωνία τους), οι οποίες συνήθως εκφράζονται ως παράπονο στη μη προθυμία 

των γονέων για συνεργασία, ως κριτική στον αναλφαβητισμό τους, ως αγανάκτηση 

στις πολιτισμικές τους πρακτικές και συνήθειες (γάμος ανηλίκων, εργασία ανηλίκων), 

ως μία εν γένει μη ανοχή στον τρόπο ζωής τους και τη μη συμπόρευσή τους με το 

σύνολο. Οι δυσκολίες των παιδαγωγών και διευθυντών είναι αντικειμενικές και δεν 

αποτελούν ένα απλοϊκό ζήτημα, ωστόσο η ευαίσθητη θέση στην οποία βρίσκονται 

τους δίνει τη δύναμη να πετύχουν την αλλαγή.  

Οι Ρομά μαθητές Τυρνάβου, δε διαφέρουν από τα δίγλωσσα παιδιά που 

χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης μπροστά στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

αποκλεισμό. Ωστόσο, η γλωσσική τους διαφορετικότητα δεν εκλαμβάνεται ως 

πλεονέκτημα, αλλά ως εμπόδιο στο πλαίσιο της μονογλωσσικής εκπαίδευσης. Οι νέες 

γνώσεις τους δεν οικοδομούνται πάνω στις προϋπάρχουσες, αλλά προστίθενται συχνά 

χωρίς σύνδεση και παθητικά.  Η προσέγγιση του κεφαλαίου και των εμπειριών του 

παιδιού ως διδακτικό υλικό στην τάξη ή συμπληρωματικό υλικό εμπλουτισμού των 

διδασκόμενων αντικειμένων δεν ήταν προτεραιότητα των συμμετεχόντων του 

δείγματος της παρούσας έρευνας.  

Η ενσυναίσθηση είναι σε κάθε περίπτωση η πρωταρχική αρετή και ικανότητα 

που ένας διευθυντής οφείλει να έχει, ώστε να αφουγκραστεί το παιδί, οποιοδήποτε 

παιδί, οποιαδήποτε οικογένεια, οποιονδήποτε πολιτισμό. Ωστόσο, λόγω της 

συνθετότητας της κατάστασης και των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

ακόμη προεκτάσεων που άπτονται  της ευπαθούς αυτής ομάδας, είναι μονομερές να 

αποδοθεί το σύνολο των παιδαγωγικών ευθυνών στον διευθυντή του σχολείου, αφού 

είναι πολύ περισσότεροι οι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ και αρκετά χρόνια (Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, προγράμματα του Υπουργείου και επιστημονικές επιτροπές). 

Σύμφωνα με τον Γκότοβο (2002), η εκπαίδευση των Ρομά στην Ελλάδα αποτελεί 

ζήτημα που απασχολεί τόσο την εκπαιδευτική έρευνα όσο και την επίσημη 

εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται, ενώ το σχετικό ενδιαφέρον εντάθηκε από το 

1997 και μετά, οπότε και το Υπουργείο άρχισε να εφαρμόζει σε εθνική κλίμακα το 

πρόγραμμα για την εκπαιδευτική ένταξή τους (Γκόφα, 2011: 11). Αρκετοί διευθυντές 

και προϊστάμενες ανέφεραν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις 
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Περιφέρειες Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Θεσσαλίας & Δυτικής Ελλάδας -ΑΠ1» ως 

δείγμα παρέμβασης αλλά και συνεργασίας με ακαδημαϊκούς φορείς με δράσεις υπέρ 

της πρόσβασης και φοίτησης των Ρομά μαθητών της περιοχής στο σχολικό σύστημα.  

Τέλος, και σε σύνδεση με τον επόμενο άξονα (της αντιμετώπισης των 

ζητημάτων που προκύπτουν στο σχολείο) έγινε λόγος για προσπάθεια υποστήριξης 

των παιδιών μέσω των ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, των 

Φροντιστηριακών Τμημάτων και των Τάξεων Υποδοχής, όπου παρέχεται 

εξατομικευμένη υποστηρικτική διδασκαλία για την κάλυψη των γνωστικών κενών 

των παιδιών. 

5. Η διεπιστημονική συνεργασία ως μέσο επίλυσης των ζητημάτων 

Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης αφορά την έμπρακτη διαχείριση των 

ζητημάτων που προκύπτουν από την ετερότητα, τα πιθανά εμπόδια στην επίλυσή 

τους, τους φορείς και τα άτομα που επιλέγουν οι διευθυντές για να συνεργαστούν σε 

αυτό το έργο, τις προτεραιότητες και ποια προβλήματα θεωρούν ότι δε λύνονται.  

Η πλειοψηφία των προϊστάμενων νηπιαγωγών αντιμετωπίζει τα ζητήματα με 

κάθε διάθεση διαλόγου και συνεργασίας με γονείς και διδάσκοντες. Αυτό 

καταγράφεται ως εξής: «(Π1) Δημιουργώ ομάδες παιδιών και εκτός σχολείου, κάνουμε 

πολλές συναντήσεις με γονείς κι όσοι ακολουθούν τα πάνε πολύ καλά. Ωθούμε να 

βγάζουν τα παιδιά έξω, να κοινωνικοποιούνται. Τους λέω να πάνε τα παιδιά να 

παίζουν με τους συμμαθητές τους και να χτίζεται η ομάδα κι εκτός νηπιαγωγείου. Να 

κάνουν μαζί δραστηριότητες και με τους ξένους γονείς, σε μεικτές ομάδες. Η ένταξη 

είναι προτεραιότητα. Καλούμε γονείς στο νηπιαγωγείο για να φέρουν τα βιώματά τους. 

Κάνουμε δράσεις αλληλεπιδραστικές, όπως διαπολιτισμικές  στα γενέθλια των παιδιών 

και σε γιορτές και τακτικές συναντήσεις με γονείς και εκτός ωραρίου. Τα ζητήματα έτσι 

τα προλαβαίνεις» και «(Π2) Όλα με το ‘’καλό’’ ώστε να ενταχθούν τα παιδιά ομαλά. 

Συζήτηση με γονείς πάντα με σκοπό την ενημέρωση, να καταλάβουν. Όπου δεν υπήρξε 

ανταπόκριση από γονείς, το έργο έγινε όχι ακατόρθωτο αλλά πιο δύσκολο».  

Οι φορείς (πέραν του συλλόγου διδασκόντων που θεωρείται η πρώτη επιλογή) 

στους οποίους απευθύνονται για αντιμετώπιση συνήθως των πιο σύνθετων 

ζητημάτων είναι αρχικά: ο Δήμος σε περιπτώσεις γραφειοκρατικών ή οικονομικών 
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θεμάτων, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου όπου υπάγεται το Κέντρο 

Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά, ειδικότητες επιστημόνων με τις οποίες 

συνεργάζονται, όπως ψυχολόγος, λογοθεραπευτής και κοινωνικός λειτουργός. Πολύ 

εύλογα το αίτημα για διεπιστημονική συνεργασία, που άλλωστε στηρίζεται σε 

επιστημονικές θέσεις, απασχολεί τους διευθυντές όπως φαίνεται από την ανάλυση 

των απαντήσεών τους.  

Οι προϊστάμενες νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν στο μεγάλο αριθμών νηπίων ανά 

τμήμα, ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα σε κάθε προσπάθεια διαφοροποιημένης ή 

εξατομικευμένης παιδαγωγικής προσέγγισης και εφαρμογής καινοτομιών. Από την 

άλλη, έκαναν λόγο για μειωμένο αριθμό προσωπικού και για καθυστερήσεις στην 

στελέχωση των νηπιαγωγείων.  

Έπειτα, η ανάγκη επικαιροποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στον 

διαπολιτισμικό διάλογο και τις διαπολιτισμικές πρακτικές είναι ένα αίτημα των 

νηπιαγωγών, αφού ορισμένες νιώθουν ανεπαρκείς μπροστά στις απαιτήσεις που 

φέρνει η σχολική πολυπολιτισμικότητα. Η πλειοψηφία ενδιαφέρεται για ομαδική 

παρακολούθηση σεμιναρίων ενώ με προσωπική πρωτοβουλία ορισμένες έχουν 

υλοποιήσει κάποιου είδους διαπολιτισμική κατάρτιση.    

Οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων επίσης κάνουν λόγο για επιμορφώσεις 

και συνεργασία με εκπροσώπους διάφορων ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών. Μία διευθύντρια τοποθετείται: «(Δ4) Υπάρχουν τα προβλήματα που δε 

λύνονται, είναι τα κάθετα, λόγω πολιτικής όπως οικονομικά προβλήματα και 

χρηματοδότησης και τα οριζόντια που είναι διαχειρίσιμα. Με τη διαδικασία του 

διαλόγου και τη συνεργασία όλα έχουν λύση. Οι ειδικοί σε θέματα συμπεριφοράς και 

άλλες ειδικότητες μας βοηθούν, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ψυχολόγος. Είναι μία 

αναγκαία σύμπραξη. Αυτό που στην εκπαίδευση λείπει είναι το μακροπρόθεσμο όραμα 

και σχεδιασμός. Βρίσκω μία ασυνέχεια στην χάραξη της πολιτικής. Αυτό πρέπει να 

αλλάξει. Όχι μόνο προς τη διαπολιτισμικότητα, προς κάθε κατεύθυνση που να ενισχύει 

το έργο μας. Οι επιμορφώσεις του προσωπικού είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικές 

ειδικά σε μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικούς. Να προάγουμε την διακριτικότητα 

απέναντι στην διαφορετικότητα χωρίς να αποκαρδιωνόμαστε».  
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Σε άλλες απαντήσεις, έγινε νύξη για έλλειψη οργανωμένης βοήθειας και για 

αποσπασματικές προσπάθειες: «(Δ3) Τα πρώτα χρόνια τα προβλήματα δε λύνονταν. 

Αφορούσαν ασυμφωνία με γονείς. Οτιδήποτε γύφτικο θεωρούνταν κακό.  Από την άλλη 

και οι Ρομά γονείς δεν άφηναν τα παιδιά τους να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση, 

καθυστερούσαν σε υποχρεώσεις χρηματικές που τις καλύπταμε εμείς. Όπως και παιδιά 

οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Αυτά, τα οικονομικά προβλήματα είναι που δε 

λύνονται, όχι τα παιδαγωγικά. Αυτό είναι και ζήτημα πόρων. Τώρα που 

συνεργαζόμαστε πιο ανοικτά με τους Ρομά και όλους τους γονείς, ακόμη κι ελλιπώς, 

επικρατεί καλύτερη κατάσταση. Ο διάλογος με τους γονείς είναι η προτεραιότητα. 

Όμως, δεν απευθύνομαι σε κάποιον φορέα για την ετερότητα. Αλλά σε θέματα ειδικής 

αγωγής συμβουλευόμαστε συμβούλους ψυχικής υγείας στο πώς να ανταποκριθούμε, 

πώς να διαχειριστούμε μία συμπεριφορά. Ένα βασικό αίτημα είναι να υπάρχουν 

ψυχολόγοι και άλλοι επιστήμονες στα σχολεία». Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

προκειμένη στιγμή της συνέντευξης, μπήκε στο γραφείο ένας γονέας Ρομά μαθητή 

για να ενημερώσει την διευθύντρια ότι ο γιός του θα απουσιάσει από το σχολείο για 

περίπου ένα μήνα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Η διευθύντρια σχολίασε θετικά 

αυτή την κίνηση, καθώς την χαρακτήρισε ως ένα βήμα συνεργασίας και ευσυνείδητης 

συμπεριφοράς, αφού παλιά δεν ενημέρωναν οι γονείς για καμία αλλαγή ή απουσία 

της φοίτησης.  

Αρκετοί διευθυντές στάθηκαν στο θέμα των οικονομικών της εκπαίδευσης, ως 

το μοναδικό απροσπέλαστο εμπόδιο: «(Π4) Όλα λύνονται αρκεί να μην υπάρχει βαθύ 

οικονομικό πρόβλημα. Ας πούμε όταν κόπηκε το πρόγραμμα του πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας ή άλλα κονδύλια, το σχολείο άδειασε από δράσεις. Η βοήθεια δεν είναι 

επαρκής. Δυστυχώς μόνο το κέντρο Ρομά που υπάρχει. Στους γονείς των Ρομά 

μαθητών εγώ παίρνω τηλέφωνο, με προσωπική επαφή γίνονται αυτά. Αν αλλάζουν 

τηλέφωνα δε τους βρίσκουμε, δε ξέρουμε τι απέγιναν. Χρειαζόμαστε βοήθεια από την 

Πολιτεία. Σε περίπτωση προσφυγόπουλων στα νηπιαγωγεία χρειάζεται προσωπικό»  

και άλλη νηπιαγωγός: «(Π3) Πρέπει να επιμορφώνονται οι γονείς πρώτα ώστε 

μετέπειτα να βοηθούν τα παιδιά τους. Σε ένα τμήμα με εικοσιπέντε (25) νήπια με 

αρκετά Ρομά, ένας βοηθός νηπιαγωγός θα ήταν ό,τι πρέπει ώστε να γίνει καλύτερη 

δουλειά. Μία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παιδιά αυτά να τα βοηθήσει με δεξιότητες 

και άλλη αναλαμβάνει τα δύο τμήματα. Άρα χρειάζεται και τρίτος εκπαιδευτικός. Δεν 
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χρειάστηκε να ζητήσουμε βοήθεια για άλυτα ζητήματα αφού κυλούν καλά με τους 

γονείς, οι Αλβανοί γονείς ενδιαφέρονται πολύ για την φοίτηση των παιδιών, είναι πολύ 

έξυπνοι μαθητές. Έντονα φαινόμενα ρατσισμού δεν υπάρχουν. Οι γονείς επιθυμούν την 

εκμάθηση των ελληνικών, την ζητούν». 

4.3. 12  Οι σχολές γονέων ως μοχλός συνεργασίας 

Οι «Σχολές γονέων» υπήρξε από μερικά νηπιαγωγεία και από περισσότερα 

δημοτικά σχολεία μία πρακτική που είτε εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος και δεν 

ακολουθείται πλέον, είτε εφαρμόζεται αλλά με μικρή επιτυχία λόγω χαμηλής 

συμμετοχής. Η φιλοσοφία των σχολών βασίζεται στην ύπαρξη μίας ατμόσφαιρας 

άνετης και φιλικής, όπου κάθε γονέας να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις 

απόψεις του, ν’ ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, να εκθέσει τις 

εμπειρίες του και να ακούσει τις απόψεις της επιστήμης διά μέσω του ειδικού 

συντονιστή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο παιδαγωγός - διευθυντής. 

Επιδίωξη είναι, εκτός από τις γνώσεις και τις πληροφορίες που αποκομίζουν, οι 

γονείς να βιώνουν την εμπειρία της συμμετοχής τους σε ομάδα που αφορά την 

βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Όπως όμως προαναφέρθηκε, κανένας 

εκ των συμμετεχόντων δεν εκδήλωσε ικανοποίηση για την λειτουργία τους: «(Δ2) 

Και φέτος έχουμε Σχολή Γονέων, αλλά δεν εμφανίζονται οι γονείς. Ελάχιστοι, μπορεί 

να είμαστε εμείς κι εμείς. Ενώ οι συναντήσεις γίνονται απογευματινές ώρες που δεν 

εργάζονται. Είναι μία καλή οδός επικοινωνίας αλλά δεν είναι στη νοοτροπία μας».   

Παρότι κάθε διευθυντής ανάλογα με την προσωπικότητά του αποκρίθηκε 

περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξα στην ερώτηση, φάνηκε από το σύνολο των 

απαντήσεων ότι η κινητοποιός τους δύναμη είναι η αγάπη για την εκπαίδευση και την 

παιδική ηλικία. Επίσης, ο διευθυντής ενός σχολείου δεν θα πρέπει να περιορίζεται 

στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπαίδευση, αλλά και  

με τη ζωή των μαθητών πέρα από το σχολείο, κάτι που φαίνεται να αποτελεί μέρος 

της συνειδητής παιδαγωγικής πορείας και δράσης των περισσότερων. 
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4.4 Συμπεράσματα και συζήτηση 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να εξετάσει από την θέση και οπτική του 

διευθυντή σχολικής  μονάδας το πολυπολιτισμικό σχολείο και την διαχείριση της 

ετερότητας.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων φαίνεται ότι κάθε κουλτούρα είναι από 

μόνη της μια διαπολιτισμική, βαθιά ετερότητα ( ig eroa, 2000:53). Ακόμη κι αν σε 

επίπεδο συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης η κυρίαρχη ομάδα επιβάλει τη νόρμα της, 

οι διαφορές ενυπάρχουν. Κάτι που η εκπαίδευση μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο 

από άλλους οργανωμένους φορείς είναι να συμπεριλάβει στο κέντρο της τον άνθρωπο 

και να αγκαλιάσει οποιαδήποτε μορφή ετερότητας, με στόχο την συμμετοχή όλων 

των μαθητών και κατά προέκταση των οικογενειών τους στην εκπαιδευτική ζωή.  

Η βιβλιογραφία κάνει λόγο στην χώρα μας για εκπαιδευτικούς που δεν 

αναγνωρίζουν τη σημασία ή δεν αξιοποιούν ουσιαστικά το πολιτισμικό φορτίο των 

μαθητών με διαφορετική εθνοτική καταγωγή στη μαθησιακή διαδικασία 

(Γεωργογιάννης, 2004). Μεγάλο μέρος του αναστοχασμού των διευθυντών της 

παρούσας εργασίας μονοπωλούν αφομοιωτικές και ενταξιακές πολιτικές, άλλωστε. Η 

επισκόπηση συναφών ερευνών στην Ελλάδα αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας βαθμίδας της εκπαίδευσης δεν έχουν διαπολιτισμική 

επάρκεια ή διαπολιτισμική ετοιμότητα (Γεωργογιάννης, 2006). Με τον όρο  

«διαπολιτισμική τους επάρκεια» περιγράφεται η απόκτηση ειδικής γνώσης από τη 

πλευρά των εκπαιδευτικών, αίτημα στο οποίο εμμένει μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα.  Άλλωστε, όπως η θεωρία υποδεικνύει οι εκπαιδευτικοί 

είτε οι διευθυντές από τη στιγμή που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη κατάρτιση για 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν έχουν τη δυνατότητα και αυτοπεποίθηση να 

παρέχουν σωστό διαπολιτισμικό έργο (Κατσαρός, 2008). 

Εν συνεχεία, έγινε σαφές ότι οι η οικογένεια να ασκεί βαθιά επίδραση στην 

ανταπόκριση του παιδιού προς το σχολείο (Ba ks,1987:119). Οι καλές σχέσεις 

εκπαιδευτικών-γονέων έχουν θετικές επιπτώσεις στη σχολική επίδοση καθώς και 

στην κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα  των παιδιών στην σχολική ζωή 

τους. Οι θετικές και καλές σχέσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι γονείς να έχουν 
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μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται 

ότι οι γονείς εκτιμούν το έργο τους (Graham-Clay,1999), συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει και η παρούσα εργασία, αφού σύμφωνα με τους διευθυντές η 

αποτελεσματική επικοινωνία σχολικής διοίκησης-εκπαιδευτικών-γονέων οδηγεί στη 

βαθύτερη κατανόηση των αμοιβαίων προσδοκιών και των αναγκών των παιδιών 

επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά (Wa dersma  

et al, 2002). Η συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου συμβάλλει στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών, βελτίωση της συμπεριφοράς, υψηλότερη αυτοεκτίμηση, 

περισσότερες θετικές στάσεις απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση. Γι’ αυτό, το 

μεγάλο μέρος των διευθυντών απαίτησε καλή επικοινωνία και ενδιαφέρον από μεριάς 

των γονέων του παιδιού (κάθε παιδιού, όχι μόνο του πολιτισμικά διαφορετικού) σε 

όλα τα θέματα της σχολικής καθημερινής πραγματικότητας. Με τον τρόπο αυτό οι 

στόχοι για την ανάπτυξη του παιδιού καθίστανται κοινοί και υλοποιήσιμοι. Η 

πετυχημένη άλλωστε συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου εξαρτάται από 

τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους φορείς της κοινότητας και την προσπάθεια 

για κατανόηση της οπτικής γωνίας του καθενός, την αμοιβαία κατανόηση και τη 

θέσπιση κοινών στόχων (NASP, 2005). Ωστόσο, είναι μεγάλη η ευθύνη του 

διευθυντή σε αυτό τον στόχο και οφείλει να αναδειχθεί μία σαφής πολιτική για την 

επίτευξή του, η οποία δεν ήταν εμφανής στην παρούσα μελέτη.   

Σε μία πιο συγκεντρωτική διαπίστωση, τα ζητήματα που αναφέρθηκαν σε 

επίπεδο σχολείου και σχολικής τάξης είναι:  

 Το χάσμα της επικοινωνίας και η άμεση πρόβλεψη για 

κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας ως αντιστάθμισμα για την 

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων, είναι ένα μέλημα των 

διευθυντών, αλλά το να επικεντρώνονται στην γλώσσα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ασφαλής ή μοναδική παιδαγωγική προτεραιότητα. 

  Τα παιδιά Ρομά και οι οικογένειές τους 

αντιμετωπίζονται ως μία ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες όντας στα όρια 

της ένταξης, που χωρίς να δηλώνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργεί 

ζητήματα σε επίπεδο σχολείου, ωστόσο προσλαμβάνεται από τους 

λειτουργούς της εκπαίδευσης ως μία προβληματική ομάδα. 
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 Η ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων στην οικογένεια 

καθώς και  η εν γένει συμπεριφορά των γονέων, έχει αντίκτυπο στη 

συμπεριφορά των παιδιών και του τρόπου πρόσληψης και ερμηνείας 

του διαφορετικού.   

 Η κακή ή ανύπαρκτη επικοινωνία οδηγεί στη μη 

συνεργασία σχολείου – οικογένειας που είναι ένα θεμελιώδες 

ζητούμενο για την ανάπτυξη του παιδιού, και παρότι αποτελεί αίτημα 

των εκπαιδευτικών δε φαίνεται ξεκάθαρα μία οργανωμένη 

προσπάθεια των διευθυντών  προς την εγκαθίδρυση σταθερών 

πρακτικών ειδικά με γονείς παιδιών μεταναστών. 

 

Τα δημοτικά σχολεία της έρευνας έχουν τμήματα ένταξης, τα νηπιαγωγεία 

διαθέτουν χρόνο σε μικρές ομάδες παιδιών για γλωσσικές δραστηριότητες ενώ τα 

γυμνάσια δεν έχουν κάποια ανάλογη δράση. Όπως αναδείχθηκε, η γλώσσα και 

επικοινωνία είναι το πρώτο μέλημα των διευθυντών για τα παιδιά και τους γονείς 

τους, αφού η έλλειψη επιτυχημένης επικοινωνίας οξύνει τις διακρίσεις, τις διαφορές 

και την ανισότητα. Ωστόσο, η διγλωσσία δεν καταδείχθηκε να αποτελεί ούτε 

πλεονέκτημα ούτε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε επάρκεια να την αξιοποιήσουν 

παιδαγωγικά.  

Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η εξύψωση του μορφωτικού 

επιπέδου της χώρας εν γένει απασχολεί έντονα το κράτος και τις νομοθετικές 

αποφάσεις. Μέσα από τα προγράμματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, της πρόσθετης 

διδακτικής βοήθειας, των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), τον θεσμό 

του Ολοήμερου Σχολείου προωθείται η μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών 

διακρίσεων και η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών. Για την ενίσχυση της 

ελληνομάθειας των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρακτικές για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, εφαρμόζονται στα Τμήματα 

Υποδοχής, με έμφαση στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου μέσα από κειμενοκεντρικές 

προσεγγίσεις. Άλλες προσεγγίσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μικτές τάξεις, στην 

ευέλικτη ζώνη, στη διαθεματική διδασκαλία, και στην ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης 

οι διδακτικές και παιδαγωγικές διαπολιτισμικές πρακτικές πρέπει να συμπληρώνονται 
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από παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών καθώς και από τη 

συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Εδώ γίνεται λόγος για εμπλοκή επιστημονικού 

προσωπικού κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών όπως κοινωνικοί λειτουργοί, 

ψυχολόγοι, λειτουργοί ψυχικής υγείας, σύμβουλοι και άλλες ειδικότητες που έχουν 

την κατάρτιση να πλαισιώσουν το έργο του παιδαγωγού στις αντικειμενικά όλο και 

αυξανόμενες απαιτήσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό κάθε σχολείο να διαθέτει αυτά τα 

προγράμματα και το απαραίτητο προσωπικό, όσο μικρό ή απομακρυσμένο είναι. Η 

παρουσία των επιστημόνων έχει ως στόχο την υποστήριξη του έργου του σχολείου, 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην διαχείριση των καθημερινών επιστημονικών 

προκλήσεων για τη στήριξη των μαθητών, μέσα από σχεδιασμένες και 

προγραμματισμένες δραστηριότητες, στην υποστήριξη μαθητών και γονέων όταν 

απαιτείται (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Επίσης, παρατηρήθηκε η πρόθεση να μην αποκλείονται ομάδες παιδιών στα 

σχολεία του δείγματος παρά τις δυσκολίες, ενώ σε επίπεδο χώρας οι ανήλικοι 

μετανάστες υπάγονται στην υποχρέωση της ελάχιστης σχολικής φοίτησης ακόμη και 

με ελλιπή δικαιολογητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε στα 

Ρομά παιδιά της περιοχής, με έντονη ωστόσο μέριμνα των σχολικών διευθυντών για 

τα πιστοποιητικά υγείας και τον εμβολιασμό των μικρών μαθητών, για να φοιτήσουν 

με κάθε ασφάλεια στο σχολείο. Οι διευθυντές γνωρίζουν ότι αναφορικά με αυτούς 

τους μαθητές, η έλλειψη ολοκληρωμένης εκπαίδευσης καθιστά τον ενήλικο πλέον 

Ρομά αδύναμο να ασκήσει τα δικαιώματά του ως Έλληνας πολίτης, ανεπαρκή να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πολιτεία αλλά και την ίδια του την 

οικογένεια, αδύναμο να απολαύσει τις ίδιες συνθήκες πρόσβασης στα αγαθά της 

σύγχρονης κοινωνίας με τους υπόλοιπους συμπολίτες. Αυτή είναι μία ζωτική 

προέκταση του εκπαιδευτικού αγώνα για τα Ρομά παιδιά. 

Συνεχίζοντας τις βασικές διαπιστώσεις της ανάλυσης, σαφή ρόλο παίζει η 

συμμετοχικότητα, η ελευθερία, η δημοκρατικότητα και η ενεργός παρουσία του 

μαθητή στην σχολική κοινότητα, ως προς την ένταξη, ανάπτυξη, εξέλιξη και 

βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του. Με παιδαγωγικές αρχές τη δημοκρατικότητα 

και ελευθερία, δε γίνεται κάποιος να μένει πίσω ή εκτός. Η ελευθερία άλλωστε, ως 

προσωπική ανάπτυξη προέρχεται από την ιδιότητα κάποιου να είναι μέλος κάπου και 

από την κοινωνική του συμμετοχή (ό.α. Figueroa, 2000). Όταν τα παιδιά νιώθουν 
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μέλη της κοινότητας, θα βιώσουν την ελευθερία της συμμετοχής ως τρόπο θεώρησης 

με τον κόσμο.  

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από «ανοιχτότητα», διαπολιτισμικότητα και την βαθιά 

πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί θέματα 

και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των παιδιών τόσο μέσα στην οικογένειά 

τους όσο και στην κοινότητα (ό.α. Battle Vold, Ramsey, Williams et al, 2003:233). 

Για να νιώθουν τα παιδιά άνετα με αυτή την διαδικασία, το σχολείο πρέπει να 

εξασφαλίσει κουλτούρα σεβασμού και αποδοχής, από την πρώτη μέρα. Στο ελληνικό 

νομικό πλαίσιο, όπως και στο αντίστοιχο διεθνές,  κυριαρχούν έννοιες, αρχές και 

αξίες, όπως ισότητα, σεβασμός, εξωστρέφεια ενώ προωθούνται και ενθαρρύνονται 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, 

προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε θέματα σύγχρονα που αφορούν στον 

ρατσισμό, τους μετανάστες και τα δικαιώματα.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

αναφορά σε ετερότητα δε συνεπάγεται ανάπτυξη κουλτούρας ανοικτής ή 

διαπολιτισμικής. Η διαπολιτισμικότητα άλλωστε αναφέρεται στη δυναμική 

αλληλεπίδραση των διαφορετικοτήτων και είναι μία οδός που δεν προσεγγίζεται 

επιφανειακά.  Συνιστά συνθήκη που αξιοποιεί παιδαγωγικά την ετερότητα, γι’ αυτό 

πρέπει να αγκαλιάζει καθετί διαφορετικό σε βάθος. Στηρίζεται στην αρχή της 

υπαγωγής κάθε ατόμου σε διαφορετικές και πολλαπλές κατηγορίες όπως η εθνότητα, 

το φύλο, το θρήσκευμα, η κοινωνική τάξη αλλά και άλλες που εμπλουτίζονται 

σύμφωνα με τις ατομικές, διαρκώς εναλλασσόμενες εμπειρίες του. Αυτό που οι 

διευθυντές επιχειρούν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών, τα Erasmus, το e-

twining κλπ δεν καθίσταται καθησυχαστικό ή στοιχείο επανάπαυσης μπροστά στον 

φόβο για την ετερότητα ο οποίος βρίσκεται σε πολλές εκφάνσεις. Για παράδειγμα, η 

οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, όπου αναδεικνύονται ο πολιτισμός, η μουσική, οι 

παραδόσεις, οι χοροί, η μαγειρική της πολιτισμικά διαφορετικής ομάδας είναι μία 

μέθοδος αλλά όχι από μόνη της πανάκεια ενάντια στο ρατσισμό, τον αποκλεισμό, την 

ξενοφοβία. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις προσφέρουν ψυχαγωγία και ευχάριστο κλίμα, 

αλλά η φιλοσοφία τους που επικεντρώνεται στις επιφανειακές πλευρές του 

πολιτισμού, μικρό αντίκτυπο έχει στο αναλυτικό πρόγραμμα και δεν αντικατοπτρίζει 

την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα σημείο κρίσιμο που οφείλει ο διευθυντής να 
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προσέξει, αλλά η μεγάλη προσοχή στρέφεται στις πρώτες τάξεις του νηπιαγωγείου 

και δημοτικού, όπου η απλοποίηση των θεμάτων μπορεί να φέρει ακόμη και αντίθετα 

αποτελέσματα. 

Η διαπολιτισμικότητα στο σχολικό περιβάλλον συνδέεται με τη διασφάλιση 

της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικές 

εθνικές και πολιτισμικές ομάδες, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζει το οικογενειακό πολιτισμικό υπόβαθρο 

επιδιώκοντας τη συνεχή ενεργητική εμπλοκή των γονέων όλων των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία ( Γκόβαρης, 2002). Στοχεύει στην ενσωμάτωση του 

αποθέματος πολιτισμικής και γλωσσικής γνώσης και εμπειρίας όλων των μαθητών 

συστηματικά, για να συνιστά κύριο σκοπό και χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

προγραμματισμού του σχολικού έργου. Δεν περιορίζεται στην επιφανειακή και 

ευκαιριακή γνώση ή στη «φολκλορική» προσέγγιση του άλλου (Va de broeck, 

2004).  

Είναι παραδοχή, και από τους συμμετέχοντες στην παρούσα εργασία 

διευθυντές, ότι ο διαφορετικός ή μειονοτικός μαθητής πέφτει συχνά θύμα 

στερεοτυπικών αντιλήψεων και νιώθει ευάλωτος μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο υποχρεούται να τον στηρίξει και να τον αναδείξει ουσιαστικά. Θα 

πρέπει στο σημείο αυτό να προστεθεί στην έννοια της διαφορετικότητας και κάθε 

μαθητής με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικές και σωματικές, αναπηρίες, σύνδρομα, 

διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν 

απαραίτητο η φοίτησή του στο σχολικό σύστημα να βασίζεται σε έναν σωστό 

σχεδιασμό και οργάνωση, σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, υποδομών, 

προσωπικού, σχολικού κλίματος. 

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας αποτελεί βασική οδό για τη διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος 

προάσπισης της ισότητας, ειρήνης, υγιούς συνύπαρξης. Το σχολείο παίζει σπουδαίο 

ρόλο, διότι τα παιδιά είναι οι πρώτοι φορείς αυτών των δικαιωμάτων κι επίσης οι 

πρώτοι δέκτες της παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Fritzsche, 1992).  

Σχετικά με την θρησκευτική ετερότητα, παρότι έχει αυξηθεί ο αριθμός 

παιδιών μουσουλμανικής κυρίως θρησκείας στο ελληνικό σχολείο, δεν έγινε αναφορά 
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των διευθυντών σε προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαφορετικότητα. 

Ελάχιστοι διευθυντές αναφέρθηκαν σε αυτή την παράμετρο, η οποία δε μονοπώλησε 

τα διοικητικά καθήκοντά τους, αφού αν κάποια οικογένεια επιθυμεί μπορεί να 

επιλέξει να μην συμμετέχει σε θρησκευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες και γιορτές 

το παιδί τους αλλά και να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.  

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διαθρησκειακό 

διάλογο που να αναδεικνύει τις πανανθρώπινες αξίες που αποβλέπουν στην ειρηνική 

συνύπαρξη - δίχως αυτό να συνεπάγεται κάποιον θρησκευτικό συγκρητισμό- και 

προετοιμάζοντας το παιδί για την πολυθρησκευτική κοινωνία. Για να τερματισθεί η 

καχυποψία και η επιθετικότητα στις σχέσεις με τους ανθρώπους των άλλων 

θρησκειών και για τον τερματισμό των αντιλήψεων και στερεότυπων που 

παραμορφώνουν την εικόνα των ετερόδοξων, ετερόθρησκων, ετεροεθνών και όσων 

έχουν διαφορετική ιδεολογία και τρόπο ζωής δεν αρκεί η αποσιώπηση, χρειάζεται μία 

σαφής διαθρησκειακή επικοινωνία και αγωγή (Καραμούζης, 2007: 105).  

Σε ένα άλλο επίπεδο, γίνεται λόγος για την εδραίωση ενός δημοκρατικού 

σχολείου. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, η 

ισότητα και η απαγόρευση διακρίσεων αναφέρονται ως βασικά συστατικά της 

δημοκρατικής κοινωνίας. Το δημοκρατικό σχολείο θα δημιουργήσει δημοκρατικούς 

πολίτες και αυτό είναι κάτι που οι διευθυντές φαίνεται να ενστερνίζονται, ακόμη κι 

αν σε κάποιες περιπτώσεις δε γνωρίζουν ή δεν έχουν μεριμνήσει επαρκώς –χαμένοι 

μέσα στις υποχρεώσεις- για τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό. Κάποιες προφανείς 

συνηθισμένες αντιλήψεις κυριαρχούν ακόμη, για παράδειγμα στα νηπιαγωγεία όπου 

η ηλικία των παιδιών καθιστά προτεραιότητες την αυτονόμηση και κοινωνικοποίησή 

τους ή στο δημοτικό και γυμνάσιο όπου έμφαση δίνεται στην κάλυψη ύλης και την 

ατελείωτη επιδίωξη κατάκτησης γνώσεων, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται μία 

εκπαιδευτική πράξη όμοια με των περασμένων αιώνων.  

Όλοι οι αρμόδιοι έχουν επίγνωση της αναχρονιστικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά δε τολμούν ριζικές βαθιές καινοτομίες και αλλαγές. Αν ο λόγος 

έρχεται στους διευθυντές σχολικών μονάδων, είναι παράλειψη να αξιολογηθεί το 

έργο τους μη λαμβάνοντας υπόψη το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της 

εκπαίδευσης στην χώρα. Για αυτό το λόγο είναι έντονη η απαίτηση μετασχηματισμού 
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του συγκεντρωτισμού, η άρση και αλλαγή της εκτεταμένης νομοθεσίας και 

πολυνομίας εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευχέρεια και αυτονομία των σχολικών ηγετών. Οι διευθυντές θέλουν να λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος 

όπως το οραματίζονται, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και θα διαμορφώνει ευαισθητοποιημένους πολίτες, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. Εδώ γίνεται άμεση αναφορά στην ζωτικής σημασίας (διοικητική, 

παιδαγωγική, πολιτική) αποκέντρωση του συστήματος, η οποία είναι αδιανόητα μη 

υλοποιήσιμη και μόνο οπισθοδρόμηση φέρνει η μη επίτευξή της, γεγονός στο οποίο 

τα αποτελέσματα από την παρούσα εργασία συγκλίνουν. Μία αποκέντρωση που όχι 

απλώς αιωρείται στην ατμόσφαιρα ως αφηρημένη έννοια, αλλά είναι τρόπος ζωής της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Καταλήγοντας, είναι σαφές ότι η διαπολιτισμική ετοιμότητα και η διαχείριση 

της ετερότητας στον χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι εύκολη επίτευξη. Αντιθέτως, 

είναι μάλλον πολύ απαιτητικό για τον λειτουργό της εκπαίδευσης να υπερνικήσει 

κοινωνικές αντιλήψεις, συνήθειες, προσδοκίες, νόρμες και στερεότυπα, μα και τις 

προσωπικές του απόψεις και αντιλήψεις. Κάθε εκπαιδευτικός είναι ένα άτομο που 

γαλουχήθηκε σε κάποιο περιβάλλον, με ιδεολογικό προσανατολισμό, ιδιαιτερότητες 

και χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του είναι αντιφατικός, σύνθετος, πολύπλοκος. Πόσο 

μάλλον για τον διευθυντή-ηγέτη, που οφείλει να συμπεριφέρεται σαν εκτελεστικό 

όργανο κεντρικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα  να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Εθνογραφική έρευνα της Sleeter “Keepers of the 

American Dream: A study Staff Development and Multicultural Education” (1992) 

κατέδειξε πως ακόμη και αν οι δάσκαλοι αγκαλιάζουν θετικά την ιδέα της 

ετερότητας, δυσκολεύονται να υπερνικήσουν την καταγωγή τους, την επαγγελματική 

τους κατάρτιση, τις οικείες απόψεις τους και να αποκτήσουν μια πιο κριτική θεώρηση 

απέναντι στην κοινωνία, το σχολείο και το ρόλο τους. Καταλήγει στο συμπέρασμα 

πως για να εφαρμοστεί η Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί 

το εκπαιδευτικό δυναμικό. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται εκπαιδευτικοί που 

παίρνουν ρίσκο και προκαλούν το καθιερωμένο σύστημα (ό.α.Battle Vold, Ramsey, 

Williams et al, 2003). 
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Σε πρακτικό επίπεδο ο εκπαιδευτικός και ο πολιτισμικά διαφέρων μαθητής 

στο σύγχρονο ελληνικό πολυπολιτισμικό πλέον σχολείο συνεχίζουν να βιώνουν ο 

καθένας από την θέση του την πολιτισμική διαφορά ως πρόβλημα και όχι ως ευκαιρία 

εμπλουτισμού. Πέραν κάθε θεωρίας ή άλλης συνιστώσας όμως, η επιδίωξη της 

εκπαίδευσης είναι, μέσω της αξιοποίησης κάθε ετερότητας, να συμβάλλει τα μέγιστα 

στην ανάπτυξη κάθε παιδιού. Παρά τα εμπόδια ή τις ελλείψεις, οι σύγχρονοι 

διευθυντές πορεύονται ανθρωπιστικά. Αυτή η βάση χρειάζεται για ένα σχολείο 

ανοικτό για όλους. 

Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που αναδείχθηκαν είναι περισσότερα από τις 

αρχικές προθέσεις και υποθέσεις οπότε κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνησή 

τους. Η συνολική θεώρηση των ευρημάτων της έρευνας οδηγεί στην κατά περίπτωση 

διατύπωση συγκεκριμένων διαπιστώσεων, ενώ νέα ερωτήματα εγείρονται. Σε αδρές 

γραμμές, προτείνεται να ερευνηθούν θέματα, όπως διατυπώθηκαν και εξήχθησαν από 

την ανάλυση των απαντήσεων του δείγματος της έρευνας, που αφορούν: 

1. Τα παιδιά Ρομά ανά μεγάλες περιοχές (όπως ο Τύρναβος με καταυλισμό με 

πολυπληθή κοινότητα) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ως μαθητές,  οι 

δυσκολίες ένταξης στο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, οι αντικειμενικές 

συνθήκες και εμπόδια, ζητήματα (ποια είναι τα παιδιά Ρομά, τι τα καθιστά 

μοναδικά, πώς η κουλτούρα τους επηρεάζει τις στάσεις τους απέναντι στο 

σχολείο και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό ιστό). 

2. Τον ρόλο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και των Σχολών 

Γονέων στη διαχείριση ξενοφοβικών κρίσεων ή συγκρούσεων ιδεολογιών και 

κουλτούρων, στη διατήρηση θετικού κλίματος στην εκπαιδευτική κοινότητα 

και στην προαγωγή συνεργασίας, σεβασμού και εξωστρέφειας αλλά και 

καταπολέμησης αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με την ετερότητα (τι 

σημαίνει ενεργός συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα, ποιες δράσεις 

τους θα ωφελήσουν την κοινότητα, ποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να 

τεθούν , είναι εφικτές συνεργασίες μεταξύ σχολείων κοκ). 

3. Τον ρόλο του σχολείου στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ετερότητας και η 

σχέση του σχολικού διευθυντή (του στυλ διοίκησης/της προσωπικότητάς του 

κλπ παράγοντες) στη διαμόρφωση δημοκρατικού σχολικού κλίματος  και 
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διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας διευθυντών 

για την ανάπτυξη ενός  διαιρημένου δικτύου διασχολικής σύμπραξης (πώς 

μπορούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων μίας περιοχής να αξιοποιήσουν τα 

διαθέσιμα μέσα ή να αναπτύξουν νέα για να εγκαθιδρύσουν μία κοινή 

διαπολιτισμική και ανοικτή στο διαφορετικό κουλτούρα, ποιο στυλ διοίκησης 

έχει άμεσα οφέλη σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, ποια στοιχεία της 

προσωπικότητας του διευθυντή της σχολικής μονάδας ενισχύουν την 

διαπολιτισμική του ετοιμότητα κ.ο.κ) 

4. Ζητήματα κατανομής και διαχείρισης επιστημονικού προσωπικού αλλά και 

διευθέτησης των πόρων, δηλαδή αμιγώς διοικητικά θέματα του συστήματος 

της εκπαίδευσης, καθώς η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού είναι η αιτία 

σημαντικών κενών, παιδαγωγικών και λειτουργικών, ήδη από την προσχολική 

εκπαίδευση (διεπιστημονικές συνεργασίες και πώς σχετίζονται με την 

διαχείριση της ετερότητας, πώς το εξειδικευμένο προσωπικό σε 

διαπολιτισμικά φαινόμενα μπορεί να εξομαλύνει και να εμπνεύσει μία νέα 

κουλτούρα, ποιες ειδικότητες επιστημόνων είναι απαραίτητες προς αυτή την 

κατεύθυνση) 

5. Τα προγράμματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, της πρόσθετης διδακτικής 

βοήθειας, των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), καθώς και το 

θεσμ του Ολοήμερου Σχολείου και η συσχέτισή τους με την ισότιμη, ομαλή 

ένταξη, που μπορεί να αμβλύνει τις διαφορές και τις κοινωνικές διακρίσεις 

(πώς λειτουργούν, αρχές οργάνωσής τους, σκοποί, κενά και εμπόδια κ.ο.κ.) 

Σε ένα άλλο ερευνητικό εγχείρημα θα ήταν επίσης ουσιαστική η καταγραφή 

των απόψεων και των αντιλήψεων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

διευθυντών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και η αποτύπωση της πραγματικής 

συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης κουλτούρας κάθε σχολικής 

μονάδας.  Στα ερωτήματα που θέτει προς περαιτέρω διερεύνηση η παρούσα έρευνα 

είναι η δυνατότητα καταγραφής των στάσεων και των αντιλήψεων μεγαλύτερου 

δείγματος διευθυντών.  

Τέλος, μία νέα έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα εποπτικά υλικά που 

σχετίζονται με την προάσπιση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συνείδησης, 
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εξετάζοντας ποιο παιδαγωγικό υλικό και πώς (παιδαγωγικό βιβλίο, λογοτεχνικό 

βιβλίο, παραμύθι, εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ταινίες, μουσικά κομμάτια κλπ) 

συμβάλλει σε αυτήν πέραν δογματισμών ή υποδείξεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας στη σύγχρονη εκπαιδευτική δράση έχει 

σαν βασικότερο κριτήριο τη δράση της σχολικής μονάδας σαν ένα ανοιχτό κοινωνικό 

σύστημα, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ομαδικότητα καθώς επίσης και την 

αλληλεπίδραση τόσο με το εξωτερικό περιβάλλον όσο και με την εσωτερική του 

οργάνωση. Οι μελέτες έχουν δείξει πως η διαπολιτισμικότητα δεν προάγεται 

συστηματικά σαν ένα βασικό γνώρισμα της δράσης του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης των σύγχρονων σχολείων. 

Σε όλα τα παραπάνω, καθοριστικό ρόλο παίζει ο διευθυντής-ηγέτης, που έχει 

την ευχέρεια να επιφέρει σημαντικές επιρροές και επιδράσεις στην οριοθέτηση των 

βασικότερων σκοπών αλλά και στη χάραξη μιας πολιτικής ανάπτυξης της σχολικής 
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μονάδας, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις βασικές απαιτήσεις του μαθητικού 

πληθυσμού. Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζουν καθορισμένα γνωρίσματα 

όπως είναι για παράδειγμα η ηλικιακή τους ομάδα, το φύλο, η πείρα τους, η 

κατάρτισή τους αλλά βασικό είναι η προσωπικότητα. Ένας ανθρωπιστής παιδαγωγός 

με φιλελεύθερο πνεύμα και αντιληπτικές ικανότητες υπερέχει ενός βαθιά 

συντηρητικού. 

Γενικότερα, στη σημερινή εποχή οι διευθυντές των σχολείων είναι ζωτικής 

σημασίας να αντιλαμβάνονται τις ειδικές απαιτήσεις του σχολείου τους, να δρουν 

αυτόνομα και να παίρνουν πρωτοβουλίες διακρίνοντας τις ευκαιρίες με στόχο να 

οπλιστούν με τα κατάλληλα μέσα. Η διαπολιτισμική επιμόρφωση ενεργεί με στόχο να 

καταφέρει να εγκαθιδρύσει την διαπολιτισμικότητα σαν οργανωτική αρχή της 

σύγχρονης εκπαιδευτικής δράσης και παράλληλα να παρέχει στους εκπαιδευτικούς 

τις αντίστοιχες διδακτικές και ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις, προκειμένου αυτοί να 

καταφέρουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της 

εκπαίδευσης αυτής της μορφής. 

Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως η εκπαιδευτική δράση 

δεν έχει την ευχέρεια από μόνη της να αναπτύξει την ισότητα αλλά είναι εφικτό να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη της ανισότητας, με το να υιοθετεί μια 

αντιρατσιστική, δημοκρατική, ανθρωπιστική πολιτική. Η σχολική μονάδα είναι μια 

μονάδα για όλους, η οποία οφείλει αδιάλειπτα να προάγει τη δημοκρατία, τη 

δικαιοσύνη καθώς επίσης και την κοινωνική αλλά και την ηθική μάθηση. Το 

ζητούμενο είναι η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και ο επαγγελματισμός  του 

σχολείου. Ο διευθυντής – ηγέτης να εισάγει μεταρρυθμίσεις που θα προωθούν τους 

στόχους ενός διαπολιτισμικού σχολείου που δεν αποκλείει καμία ετερότητα. Όλοι οι 

μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο,  ανεξάρτητα από την χώρα 

προέλευσης, το φύλο, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, το μαθησιακό προφίλ που φέρουν 

και ο διευθυντής – ηγέτης είναι ο βασικός παράγων διασφάλισης του σεβασμού 

αυτών.  
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