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ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

  
Θεοδόσιος Κωστόπουλος, Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους νομού 
Αργολίδας 

 
 
Η παιδεία αποτελεί όχι μόνο το δομικό κύτταρο κάθε κοινωνίας όλων των 

εποχών αλλά και την αρχή κάθε πολιτισμού και το στοιχείο εκείνο διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων των παιδιών. 

Το «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα» είναι μία αρκετά ηχηρή έκφραση και 
μάλιστα σε έναν κόσμο κοινωνικά άδικο και σε μια δύσκολη περίοδο για την παιδεία 
η οποία σε περίοδο ευημερίας υλικής, αυτή περνάει κρίση. Η κρίση αυτή ίσως να 
οφείλεται στη στέρηση των παιδευτικών της ορίων και στην αλματώδη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας που αυξάνει τις προκλήσεις και αποδυναμώνει τους πραγματικούς 
στόχους της. 

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, έρχεται να προστεθεί και η 
πολιτισμικότητα, η είσοδος δηλαδή πολλών παιδιών με τις οικογένειές τους από 
άλλες χώρες και κυρίως φτωχές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση.  

Σε όλα αυτά τα προβλήματα καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός και 
κυρίως ο Διευθυντής ενός σχολείου που γίνεται και αποδέκτης παραπόνων, 
ενστάσεων, συμπεριφορών. 

Καλείται δε να προσφέρει ένα σχολείο ίσο για όλους τους μαθητές, με 
κατάργηση όλων των ανισοτήτων. 

Ο ρόλος του Διευθυντή αλλάζει ριζικά στο Ολοήμερο Σχολείο, όπου 
προσφέρεται η δυνατότητα διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης με προσωπική ή 
ομαδική προσπάθεια. Απαιτείται από το δάσκαλο να μετατραπεί από ταϊστή της 
γνώσης, απομονωμένο και προβλέψιμο, σε έναν πραγματικό Παιδαγωγό. 

Με αυτό εννοείται ότι θα είναι αυτός που όχι μόνο ξέρει το ΤΙ ενός 
συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά κυρίως το ΠΩΣ της διαδικασίας κατάκτησης της 
γνώσης και εμπέδωσής της. Πάνω από όλα θα γνωρίζει ότι μία μέθοδος που δεν 
εκμεταλλεύεται την φυσική, ενστικτώδη επιθυμία του ανθρωπίνου όντος για μάθηση 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και αναφέρεται μάλλον στην πρόσκαιρη απόκτηση 
δεξιοτήτων, παρά την προσπάθεια για ποιοτική, μόνιμη γνώση. 

Λέγοντας ανισότητες εννοούμε όλες εκείνες τις μαθησιακές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν αρκετά παιδιά στην εποχή μας και τα δυσκολεύουν να 
παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα στην τάξη τους. 

Οι αιτίες είναι πολλαπλές και πολυδιάστατες και κυρίως σχετίζονται με τις 
σχέσεις γονέων-παιδιών ή γονέων-γονέων. 

Ας προσπαθήσουμε ν’ αναλύσουμε όμως το φαινόμενο. 
Κατ’ αρχάς, τον πιο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα αρνητικά 

οικογενειακά φαινόμενα που στιγματίζουν την παιδική ψυχή και καθορίζουν τον 
χαρακτήρα του. 

Διαφωνίες και αντεγκλήσεις έως και βία των γονέων σε συνδυασμό με την 
απουσία παιδαγωγικού μέτρου, οδηγούν σε μαρασμό του παιδιού, ψυχολογική 
κατάπτωση και αδυναμία παρακολούθησης του σχολικού μαθήματος.  



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 100

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, στις περισσότερες των περιπτώσεων φταίει και 
η απουσία των γονέων , είτε αυτή είναι φυσική (θάνατος κάποιου μέλους), είτε 
οφείλεται σε χωρισμό των μελών, είτε λόγω συνεχούς εργασίας. 

Σε όλα αυτά αποδέκτης είναι ο μαθητής ο οποίος παραγκωνίζεται θέλοντας ή 
μη από εξωγενείς παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζουν τη σχολική του 
μοίρα. 

Στην αντίπερα όχθη, η ανεργία που αποτελεί και το κύριο πλήγμα στις σχέσεις 
των ανθρώπων της εποχής μας οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις, ψυχολογικής κυρίως 
φύσεως με όλα τα επακόλουθά της: φτώχεια, οι γονείς αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
τα αγαθά στο παιδί τους το οποίο νιώθει μειονεκτικά, «άνισα» με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Και φυσικά, η οικονομική ανισότητα που προκαλεί την εκπαιδευτική 
ανισότητα. Γονείς εύποροι, κοινωνικά και υλικά καταξιωμένοι, προσφέρουν ό,τι 
καλύτερο ακόμα και έναν επιπλέον παιδαγωγό στο παιδί τους. 

Αντίθετα, άποροι γονείς πορεύονται με μέσα της οικονομικής τους φύσης και 
δυνατότητας και με έλλειψη συνδασκάλου. Φυσικά εδώ τα ποσά είναι δυσανάλογα. 

Ο μαθητής στην πρώτη περίπτωση συνήθως αριστεύει, αποκτά εφόδια ενώ ο 
δεύτερος αντιλαμβάνεται ορισμένα μόνο από τα τεκταινόμενα και όσα μπορεί η 
ηλικία του ν’ αντέξει και να κατανοήσει. 

Έπειτα, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 
οι οποίοι μεταδίδουν τις γνώσεις τους στα παιδιά από μικρή ηλικία. 

Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες: Αυτοί που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στα όλο και πιο δυσνόητα παιδαγωγικά συστήματα και καταφεύγουν σε έτοιμες 
λύσεις (ίσως και ακριβές για μια δωρεάν παιδεία) : του παιδαγωγού ή των 
βοηθημάτων του εμπορίου, και αυτοί που κατανοούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
των βιβλίων, δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα των παιδιών και τους προσφέρουν 
μια πιο ήρεμη και βατή μαθητική ζωή. Η υπεροχή τους είναι αδιαμφισβήτητη. 

Εξίσου σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η τεράστια ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Η ανθρώπινη κοινωνία έχει χαρακτηριστεί σήμερα ως κοινωνία της 
υπερκατανάλωσης. Πράγματι, ένας τεράστιος πλούτος υλικών αγαθών διοχετεύεται 
στα πλήθη με αποτέλεσμα πολλές φορές την τεχνητή δημιουργία νέων αναγκών της 
ζωής, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των παιδιών. Έτσι, για παράδειγμα η 
υπέρμετρη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως και η χρήση κινητών τηλεφώνων τα 
απομονώνουν, εκείνα δεν διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και ζητούν 
ολοένα και περισσότερα. Γίνονται και αυτά στην ηλικία τους παθητικοί καταναλωτές 
και ωθούνται ν’ αγοράζουν τη διασκέδαση και το συγκεκριμένο προσωπικό 
εξοπλισμό τους.  

Η αδικία όμως έρχεται όταν αυτή τη δυνατότητα δεν τη διαθέτουν όλοι οι 
γονείς και κατά συνέπεια και τα παιδιά τους. 

Θα  ήταν φυσικά άκαιρο να προσθέσει κανείς ότι τα παιδιά δεν έχουν το δικό 
τους χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό τρόπο, 
είτε προέρχονται από πλούσιους, φτωχούς, μορφωμένους ή όχι γονείς. 

Έτσι, η άτακτη φοίτηση ορισμένων, η αδιαφορία προς τη διδασκαλία ή η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, οδηγούν σε μέτρια έως κακή επίδοση και τους 
στερούν από τα βασικά προσόντα για ομαλή συνέχιση των σπουδών τους. 

Σε όλα τα προηγούμενα , καλείται και οφείλει ως παιδαγωγός να δώσει 
λύσεις, ο διευθυντής ενός ολοήμερου δημοτικού σχολείου. 

Επιβάλλεται λοιπόν να οδηγήσει ως πλοηγός το σχολείο του στην υπέρβαση 
των ανισοτήτων, ως εμψυχωτής που θα παραδειγματίζει με την ομαλή πορεία 
του και τη δίκαιη συμπεριφορά του. 
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Σήμερα ο δάσκαλος θα πρέπει ν’ ασκεί το ρόλο του καθοδηγητή που 
υποδεικνύει, προτρέπει και διορθώνει κατά την παιδευτική διαδικασία, που θέτει ως 
στόχο τη διανοητική ανάπτυξη του μαθητή και την επιτυχή μετάδοση γνώσεων και 
πληροφοριών ώστε να μη μείνει κανείς πίσω. 
Η φιλοσοφία του Ολοήμερου Σχολείου θέλει το Διευθυντή ως αυτόν που: 

• Καλλιεργεί  την αυτενέργεια προς μάθηση του αναπτυσσόμενου παιδιού 
• Ενισχύει τα μαθησιακά κίνητρά του 
• Ενθαρρύνει την ευρηματικότητα του 
• Καλλιεργεί την δημιουργικότητά του και την αγάπη του για επίτευγμα 
• Βοηθά στηρίζοντας ή συμβουλεύοντας το παιδί στα προβλήματά του, 

διευκολύνοντας την ικανότητα επικοινωνίας με την πράξη «σε αποδέχομαι» 
και επιτυγχάνοντας την ενθάρρυνση των παιδιών, που εμφανίζουν δυσκολίες 
στην μάθηση, το επίτευγμα ή την κοινωνική ένταξη, με την μέθοδο του 
διαλόγου. 
Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά προσφέρει είναι μία διαφορετική μεθοδολογία 

αγωγής και εκπαίδευσης , ένα σχολείο νέων γνωστικών αντικειμένων και 
καλλιέργειας ενδιάθετων ή μη δεξιοτήτων, αποτελεσματική παρέμβαση για το 
ξεπέρασμα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των προβλημάτων της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Είναι δε αδιαμφίσβητη η ανάγκη αποφυγής παιδαγωγικών σφαλμάτων όπως η 
διαρκής υπόμνηση της αποτυχίας, ο φόβος της σκληρής ποινής, η αποθάρρυνση που 
το μόνο που προκαλούν είναι άγχος, απογοήτευση και άλλες ψυχολογικές 
ανισορροπίες. 

Η ζεστασιά και η κατανόηση της παιδικής ψυχής σε συνδυασμό με τη σωστή 
παιδαγωγική μεθοδολογία, θα βοηθήσουν να αρθούν τα προβλήματα και να 
αντιμετωπιστεί με σθένος κάθε μορφή σχολικής ανισότητας. Αυτή προκαλείται και 
διογκώνεται και μέσα στο ίδιο το σχολικό κτίριο ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς 
ορισμένων μαθητών. 

Και εδώ βρίσκεται το βασικό σημείο προσέγγισης και παρέμβασης του 
Διευθυντή. 

Έτσι, για να εμπιστευθεί εύκολα το παιδί τον παιδαγωγό του, θα πρέπει να 
ακολουθήσει την ορθότητα των συμβουλών του, την ευελιξία του στο διάλογο, να 
πιστοποιεί έμπρακτα την αγάπη του. 

Για να δημιουργηθεί λοιπόν μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσά τους, θα 
πρέπει ο μεν δάσκαλος ν’ αντιληφθεί πλήρως το δυσχερές του παιδαγωγικού του 
ρόλου, τόσο εξαιτίας του ατελούς του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και της ίδιας 
της ανθρώπινης φύσης, ο δε μαθητής να πεισθεί ότι εδώ έχει να κάνει με μια σχέση 
αμοιβαιότητας και αλληλοσεβασμού. 

Δεν είναι καθόλου εύκολο να εντρυφήσει κανείς στην παιδική ψυχή ή και στο 
μυαλό του και να μπορέσει να αποκομίσει την ωμή και άδικη πολλές φορές 
πραγματικότητα.  

Το αίτημα είναι κοινό: Ισότητα για όλους τους μαθητές. 
Έτσι, οι ανθρωπιστικές διακηρύξεις του σχολείου, η ελευθερία έκφρασης και 

η παιδαγωγική ενημέρωση της οικογένειας είναι μερικοί από τους τρόπους 
αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Από τη μεριά της η Πολιτεία θα πρέπει να γίνει αρωγός στο δύσκολο τούτο 
έργο, πάντα σε συνεργασία με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, δημιουργώντας 
φροντιστηριακά τμήματα και ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε 
κανονικές τάξεις. 
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Οι διάφορες διαλέξεις και ομιλίες αποτελούν στην εποχή μας παράγοντες 
αγωγής οι οποίοι συμβάλλουν καταληκτικά στην ολοκλήρωση της μόρφωσης του 
ανθρώπου ενώ το θέατρο, τα διάφορα λογοτεχνικά έργα, οι εκθέσεις κτλ. διευρύνουν 
το πνεύμα που παραμένει ζωντανό και ενεργό σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην αρχαία Ελλάδα ενεφανίστηκαν εξέχουσες 
προσωπικότητες που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο της αγωγής και διατύπωσαν 
ασύλληπτες για τα χρονικά παιδαγωγικές θεωρίες ή οραματίστηκαν την οργάνωση 
άριστων παιδαγωγικών συστημάτων όπως ο Ξενοφών, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. 

Σήμερα πιστεύεται πως οικογένεια και σχολείο που επιδιώκουν τον ίδιο 
σκοπό, την ολοκλήρωση δηλαδή της αγωγής του ανθρώπου, δεν θα πρέπει να δρουν 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αλλά να συνεργάζονται και να 
αλληλοσυμπληρώνονται. 

Αυτοί δε που οργανώνουν και συντονίζουν τις προσπάθειές τους θα μπορούσε 
να είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι που καθοδηγούν τη σχολική κοινότητα, οι ψυχολόγοι 
που ασχολούνται κυρίως με διαγνωστικά θέματα, οι κοινωνικοί λειτουργοί που 
διερευνούν τη σχέση μεταξύ παιδιού και οικογένειας και οι ειδικοί παιδαγωγοί που 
εξετάζουν παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να  εφαρμόσουν τα μέτρα και τις 
προτάσεις, αλλά και να καλύψουν συναισθηματικά και ψυχικά τους μαθητές. 

Η αντιμετώπιση δε του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος θα πρέπει 
να γίνει από μηδενική βάση με παράλληλη χρονική διεύρυνση των διαστημάτων 
διδασκαλίας  καθώς και με αξιοποίηση διαφόρων μορφών εργασίας και διδακτικών 
προσεγγίσεων, οι οποίες θα προωθούν την επικοινωνία αλλά και την ευχάριστη 
ενασχόληση με το περιεχόμενο διδασκαλίας. 

 
 
Με μια σωστή οργάνωση και ισχυρή βεβαίως θέληση θα μπορέσουμε όλοι να 

επιτύχουμε μια αξιόλογη παιδεία με άρση όλων των ανισοτήτων που την 
ταλαιπωρούν, συμβάλλοντας στην υγιή και ιδανική ανάπτυξη των παιδιών. 

Συμπέρασμα: Για να επιτευχθεί λοιπόν ο στρατηγικός και κοινός μας στόχος, 
θα ήταν σκόπιμο η εκπαιδευτική κοινότητα (δάσκαλοι, γονείς, Α.Ε.Ι. Ε.Ε. κτλ. ) σε 
συνεργασία με την εποπτεύουσα πολιτική Αρχή, το ΥΠΕΠΘ, να συσκεφθούν επί του 
θέματος του Ολοήμερου Σχολείου, ώστε να επανατοποθετηθούν τα πράγματα επί των 
πραγματικών τους βάσεων.  

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην μείωση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων. Η άνιση κοινωνική αφετηρία των μαθητών είναι από τις βασικές αιτίες 
της πρώιμης εγκατάλειψης του Σχολείου. Αυτό επιβεβαιώνει στην πράξη την 
διάψευση των προσδοκιών της κοινωνίας από τους διακηρυγμένους στόχους του 
συστήματος, καθώς και την πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου από όλο και 
μεγαλύτερο αριθμό μαθητών σε αυτό το επίπεδο. 

Τελικά το σχολείο του αύριο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία του, 
εξασφαλίζοντας την πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως είναι 
οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι τοπικές αρχές. 

Γιατί τότε μόνο τα παιδιά θα είναι ολοκληρωμένα και ευτυχισμένα, όταν 
δηλαδή θα συναντούν κοινωνική δικαιοσύνη και στήριγμα στις δυσκολίες της ζωής! 
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