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Αθηνών 

 
«Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου έχουν μεγαλύτερη σημασία, διέπουν και 

εξηγούν αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σχολείο» 
                                                                                            Sadler 
Εισαγωγή 
Το διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

στοιχειοθετεί μια ερμηνευτική προσέγγιση των σχολικών ανισοτήτων. Η σχολική 
πραγματικότητα νοείται ως ένα σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι 
αντιλήψεις και τα βιώματα των ατόμων διαπλέκονται με τα δομικά 
χαρακτηριστικά των σχολείων. Το σχολείο προσεγγίζεται ως πεδίο κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και αναλύονται οι ενδοσχολικοί παράγοντες προκειμένου να 
κατανοηθεί και να ερμηνευθεί η εκπαιδευτική διαδικασία  ως προς τη διαχείριση 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Ως κύριος φορέας κοινωνικοποίησης, καλείται σήμερα να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του 
πλουραλισμού και της ετερότητας, που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του 
κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Τα σχολεία είναι σύνθετοι οργανισμοί και λειτουργούν με ένα δυναμικό 
και όχι στατικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής 
μονάδας βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης  και συνδέεται με τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικών 
καινοτομιών. Φροντίζει, δε,  να διασφαλίζεται η παροχή ίσων εκπαιδευτικών 
ευκαιριών (Σαΐτης, 2005:65). 

Ο διευθυντής  ασκεί ηγεσία σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα διοίκησης, 
υπακούει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο από αποφάσεις και ρυθμίσεις, χωρίς αυτό να 
λειτουργεί περιοριστικά στη διεύρυνση επιλογών που προσδιορίζονται από την 
ανάλογη τεχνογνωσία, από τη συλλογικότητα και από το αίσθημα ευθύνης που 
απορρέει από τη θεσμική θέση. Το να διευθύνει κανείς ένα σχολείο σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση. 

 
Αποτελεσματικότητα  στη διαχείριση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων: 

ένας στόχος ζητούμενο 
Οι έννοιες «ποιότητα», «αποτελεσματικότητα», «διασφάλιση της 

ποιότητας», «διαχείριση της διαφοροποίησης», κατέχουν κεντρική θέση στον 
εκπαιδευτικό λόγο και οι  επιστήμονες διαμορφώνουν στρατηγικές και 
μεθοδολογίες για την αξιοποίησή τους στο  εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ορόσημο των ερευνών γύρω από το θέμα ήταν οι μελέτες του Coleman et 
al. (1966) και  των Jensen(1969), Jencks et al. (1972) και άλλων. Κεντρικό τους 
θέμα ήταν η επίδραση του σχολείου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Οι μελέτες αυτές υποστηρίζουν ότι το οικογενειακό / κοινωνικό 
περιβάλλον των μαθητών καθορίζει αποφασιστικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση 
και κατά συνέπεια το σχολείο έχει - σε σχέση με το περιβάλλον - μικρή επίδραση 
στα μορφωτικά αποτελέσματα. 
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Τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητήθηκαν από μια σειρά νεότερων μελε-
τών κατά τη δεκαετία του ’70, οι οποίες έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του 
λεγόμενου Κινήματος των Αποτελεσματικών Σχολείων (Movement of Effective 
Schools) (Edmonds, 1979). Στις μελέτες αυτές υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχολείων τα οποία επηρεάζουν την πρόοδο των 
μαθητών και δίνουν μορφωτικά αποτελέσματα ανώτερα από εκείνα τα οποία θα 
προσδιόριζε η μορφωτική / κοινωνική τους προέλευση. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 και τις αρχές του ’80, το Κίνημα των 
Αποτελεσματικών Σχολείων κατέληξε στην παρουσίαση καταλόγων, οι οποίοι 
περιλάμβαναν βασικούς παράγοντες του αποτελεσματικού σχολείου και οι οποίοι 
θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και σε άλλα σχολεία. Μελέτη ορόσημο στη 
θεματική αυτή, ήταν η εργασία του  Edmonds (1979).  
  Σε αυτήν παρουσιάσθηκαν 5 παράγοντες οι οποίοι συνιστούν το αποτε-
λεσματικό σχολείο: 

α. Ισχυρή διοίκηση του σχολείου. 
β. Σχολικό κλίμα το οποίο εγγυάται τη μορφωτική πρόοδο.  
γ. Υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές επιδόσεις. 
δ. Σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων. 
ε. Έμφαση στην απόκτηση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων. 
Αναμφίβολα οι νέες αυτές εννοιολογήσεις σημασιοδοτούν μια μετατόπιση 

των παραδοσιακών αντιλήψεων για τη βελτίωση των σχολείων και αποτελεί  
έννοια-κλειδί η «διασφάλισης της ποιότητας». Κατά συνέπεια αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα η ενδυνάμωση του σχολείου, η ανάπτυξη σχεδίων-στόχων και η 
εμπέδωση μιας κουλτούρας ποιότητας από την ίδια τη σχολική κοινότητα. 

Τα στοιχεία-κλειδιά του συστήματος της ποιοτικής διασφάλισης είναι: 
• Η επικέντρωση στη διαρκή βελτίωση του σχολείου. 
• Η δημιουργία από κάθε σχολείο σχεδίων στόχων, υλοποίησης, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησής τους. 
• Η καθιέρωση  δεικτών απόδοσης εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. 
• Η εφαρμογή μηχανισμού εκθέσεων και αναφορών σχετικά με τη 

λειτουργία της ποιοτικής διασφάλισης. 
• Η επιμόρφωση των σχολείων / εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ανάπτυξη του συστήματος(Δούκας, 1998). 
Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία 

στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα στην εκπαίδευση. Η αξιολόγηση της 
ποιότητας είναι μια κεντρική έννοια στο λόγο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. 

Στην παρούσα εισήγηση θα εστιάσουμε στη διαμεσολάβηση του 
Διευθυντή  Σχολικής μονάδας στην  αντιστάθμιση των ελλείψεων των μαθητών 
που υστερούν λόγω της γλωσσικά κοινωνικο-πολιτισμικά.  

 
 
 Η πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας   
 
Η πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών θέτει το σχολείο 

μπροστά σε δυο προκλήσεις. Η μία αφορά το ρόλο του σχολείου στη μετάδοση 
αξιών στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας, ενώ η άλλη υπαγορεύει την ισότιμη 
εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση. 

Η πρώτη πρόκληση λοιπόν αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με 
βάση τις αρχές της διαπολιτισμικότητας, όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός του 
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διαφορετικού, η διάθεση για γνωριμία του άλλου, η ενσυναίσθηση, η 
αλληλοκατανόηση, η αμοιβαιότητα. Με αυτήν την έννοια η πρόκληση αυτή 
αφορά όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που έχουν 
διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Το ζητούμενο είναι η διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών, έτσι ώστε να ζήσουν αρμονικά και δημιουργικά σε ένα πλαίσιο 
πολυπολιτισμικό. 

Θα περίμενε λοιπόν κανείς η μικτή σύνθεση των μαθητών στα σχολεία να 
θεωρείται ευνοϊκή συνθήκη για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών με βάση τις 
αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής, γιατί η κοινή σχολική ζωή με τον 
διαφορετικό/τον άλλο, είναι πρώτης τάξεως ευνοϊκή συνθήκη, γιατί μπορεί να 
αξιοποιηθεί και διδακτικά και παιδαγωγικά, καθώς για την προώθηση των στόχων 
της διαπολιτισμικής αγωγής αποτελεί υπαρκτή και όχι εικονική πραγματικότητα. 
Και όμως συμβαίνει το αντίθετο: η μεικτή σύνθεση των τάξεων θεωρείται 
πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές με διαφορετική πολιτισμική 
προέλευση έχουν και διαφορετικές μαθησιακές προϋποθέσεις με πλέον ορατή 
έλλειψη τη γλωσσική. Έτσι ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης 
ως ζητούμενο περνά σε δεύτερη μοίρα ή αποσιωπάται, γιατί προέχει η 
αντιστάθμιση των ελλείψεων στη γλώσσα και συνακολούθως η ενίσχυση των 
σχολικών επιδόσεων.  

 
 
 Διαπολιτισμικές ανισότητες 
 
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική προβάλλει ως μια νέα προσέγγιση των 

Επιστημών της Αγωγής και εντάσσεται στη νεο-Προοδευτική Παιδαγωγική. Η 
αναζήτηση της ιδιαιτερότητας των ατόμων, η προσαρμογή της διδακτικής 
προσέγγισης στην ατομικότητα των μαθητών, στα ενδιαφέροντα και το 
προσωπικό στυλ μάθησης, είναι βασικές της αρχές της. 

Διαπολιτισμική Αγωγή/Εκπαίδευση σύμφωνα με τον Μάρκου(1991), 
ορίζεται ως αρχή, ως διαδικασία και ως κίνημα μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης 
και της κοινωνίας. Η Διαπολιτισμική Αγωγή/Εκπαίδευση:  

 
♦ ως αρχή δηλώνει ότι το σχολείο και η κοινωνία πρέπει να 

διασφαλίζουν σ’ όλους τους νέους ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την εθνική, 
φυλετική, πολιτισμική και κοινωνική τους προέλευση.  

♦ Ως διαδικασία δηλώνει μια συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση 
και συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών 
κοινωνικών ομάδων με σκοπό τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα 
χαρακτηρίζονται από αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή ισονομία, και 
αλληλεγγύη. 

♦ Ως κίνημα σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί 
πρέπει να μετασχηματιστούν μέσα από μια διαδικασία συνεχών 
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, ώστε να παρέχονται σ’ όλους τα μέσα να 
εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλλουν τις 
δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν την υποστήριξη του κράτους 
στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης. 

Η  Διαπολιτισμική Αγωγή (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 1997), απορρέει από 
την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Προσανατολίζεται και αποσκοπεί 
στην ισότητα ευκαιριών για όλους, είναι ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις και οι 
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πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές δεν αποτελούν ένα αξεπέραστο πρόβλημα, 
αλλά αντίθετα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να τα εμπλουτίζουν. 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση θεωρεί τη διαφορετικότητα ευκαιρία και 
όχι μειονέκτημα (Γκόβαρης, 2001). Εισηγείται θεσμικές αλλαγές σε επίπεδο 
αναλυτικού προγράμματος και κουλτούρας του σχολείου, λαμβάνει υπόψη τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών με στόχο 
την επίτευξη της διαδικασίας της ισότιμης σχολικής  και κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών. Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική 
δραστηριότητα και έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις 
χώρες υποδοχής στο πλαίσιο της  αμοιβαίας επίδρασης των πολιτισμών των 
χωρών καταγωγής και υποδοχής. 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση «στοχεύει στην καθιέρωση μιας κοινωνίας 
με αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση, με πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας 
στα κοινωνικά μέλη, με αλληλοαποδοχή των εκατέρωθεν αξιών και ακόμα την 
άποψη των βασικών δικαιωμάτων που έχουν τα κοινωνικά όντα σύμφωνα με το 
χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Παπάς, 1998:301).  

 
 
Διευθυντής σχολικής μονάδας: διοικητική αλλά και παιδαγωγική 

ηγεσία 
 
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εμπλέκεται τόσο στη δομική όσο και 

στην πολιτισμική διάσταση του σχολείου. Η σημασία του ρόλου της ηγεσίας 
έγκειται στο ότι ο ηγέτης, ο διευθυντής θεωρείται ο κύριος συντελεστής των 
αλλαγών, θεμελιώνει την κουλτούρα του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Διδασκόντων. Όπως εύστοχα σημειώνει ο T. Sergiovanni (στο: Παπαναούμ, 1995: 
58) «κλειδί για να κατανοήσει κανείς το δυναμικό της διεύθυνσης του σχολείου 
είναι να συνειδητοποιήσει ότι από την ιδιαιτερότητα του σχολικού θεσμού 
πηγάζουν ευκαιρίες για να εκφραστεί μια μοναδική μορφή ηγεσίας, η 
παιδαγωγική ηγεσία».   Οι εικόνες της παιδαγωγικής ηγεσίας που απορρέουν από 
το δομικό και τον πολιτισμικό χαρακτήρα του σχολείου, αποτελούν δύο όψεις 
ενός σύνθετου ρόλου.  

Ο Διευθυντής που ασκεί παιδαγωγική ηγεσία διαμεσολαβεί για την 
αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που προκύπτουν από 
την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των αλλόγλωσσων μαθητών, έτσι, ώστε να 
διασφαλίζεται: 

♦ η ομαλή μετάβαση των μαθητών από διαφοροποιημένα γλωσσικά- 
κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. 

♦ το κατάλληλο και ευέλικτο διδακτικό υλικό,  προκειμένου να 
διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία  και να λαμβάνεται υπόψη ο μαθησιακός 
ρυθμός όλων των μαθητών.  

♦ η επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων που αναπτύσσουν 
την ενσυναίσθηση και την αποδοχή.  

♦ η χρησιμοποίηση μελετημένων στρατηγικών οργάνωσης και η 
διεξαγωγής της διδασκαλίας με τρόπο που να προάγονται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η επικοινωνία και η αλληλοκατανόηση εντός και εκτός τάξης. 

♦  η δημιουργία ενός  σχολικού περιβάλλοντος ασφάλειας εντός του 
οποίου οι μαθητές  ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τα βιώματά τους,  μπορούν να 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),  4ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα:  «Σχολείο  Ίσο  για  Παιδιά  Άνισα», 
Αθήνα, 4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 90

ανταλλάσουν εμπειρίες για τον πολιτισμό το δικό τους και  αντλούν στοιχεία από 
τον πολιτισμό των συμμαθητών τους έξω από στερεότυπα και προκαταλήψεις.  

♦ η ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε 
κοινές παιδαγωγικές συσκέψεις στο χώρο του σχολείου, που αφορούν στους 
τρόπους στήριξης των αλλόγλωσσων μαθητών, στην πορεία προόδου των 
μαθητών, στο βαθμό συνεργασίας σχολείου – γονέων. 

♦ η ενίσχυση της σχολικής επίδοσης με την υιοθέτηση 
αποτελεσματικών στρατηγικών μελέτης. 

♦ η ενημέρωση των γονέων για τους υποστηρικτικούς 
εκπαιδευτικούς θεσμούς, όπως οι Τάξεις Υποδοχής, τα Φροντιστηριακά Τμήματα, 
η Ενισχυτική Διδασκαλία, το Ολοήμερο Σχολείο που είναι κατ΄ εξοχήν 
κοινωνικοποιητικός – αντισταθμιστικός θεσμός, αφού μπορεί να προσφέρει 
στήριξη στη Μελέτη, στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, στην εκμάθηση και 
λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας(ΤΠΕ) και τέλος να εισάγει τους μαθητές  σε εικαστικές 
δραστηριότητες προκειμένου να γνωρίσουν την τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό, 
αλλά και την τέχνη και τους πολιτισμούς των άλλων χωρών.      

♦  η ενημέρωση των γονέων για τα ΚΔΑΥ και τα Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα, αλλά και η παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα, όταν εκτιμάται ότι χρειάζεται να απευθυνθούν για 
να λάβουν μια υπεύθυνη γνώμη για θέματα που αφορούν το παιδί τους. 

♦ η δημιουργία και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης με βιβλία 
που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

♦ η συμμετοχή και των οικονομικά αδύναμων μαθητών σε 
δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που οργανώνονται εκτός σχολείου και 
απαιτούν κόστος. 

♦ η οργάνωση δράσεων που ανοίγουν το σχολείο στην τοπική 
κοινωνία, που παρεμβαίνουν για προβλήματα που αφορούν στον περιβάλλοντα 
χώρο, στη γειτονιά. 

♦ η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως, Ημέρα Φιλίας, Ημέρα της 
Μουσικής των Λαών, Ημέρα Διαπολιτισμού.    

 
Το σχολείο χρειάζεται να  αναγνωρίζει ότι όλοι οι μαθητές δεν είναι ίδιοι, 

ότι όλοι δεν είναι ίσοι. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των 
διαφοροποιημένων κοινωνικά ομάδων  υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
κάθε ανισότητας με ειδικά προγράμματα και με διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
Ένα πρότυπο διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σίγουρα δεν είναι 
εύκολο να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, χωρίς τη στήριξη και την εμψύχωση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών από τον Διευθυντή της Σχολικής μονάδας. Αυτό 
γίνεται εφικτό μέσα από τις διαμεσολαβήσεις που παρέχονται για  εκπαίδευση 
πολλαπλών ευκαιριών, για εκπαίδευση για όλους στο πλαίσιο των 
διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών αναγκών.  
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