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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Ο όρος κοινωνικός αποκλεισµός περιγράφει τη µη λειτουργική επικοινωνία 

µεταξύ κοινωνικών οµάδων, υποσυστηµάτων και ατόµων  τα οποία κατά τη 

διαπραγµάτωσή τους µε την κυρίαρχη ιδεολογία δε διαθέτουν τους υλικούς και 

κοινωνικούς πόρους για να εξασφαλίσουν την αρµόζουσα θέση στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Οι ρίζες του κοινωνικού αποκλεισµού βρίσκονται στο πληµελλές 

εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο αναπαράγει τις ανισότητες και οδηγεί σε υψηλή 

µελλοντική διακινδύνευση για περιθωριοποίηση. Η  καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η ελεγχόµενη εισαγωγή αρχών και κανόνων της νέας οικονοµίας  στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, η στροφή προς την ποιότητα και η διοικητική 

ανασυγκρότηση µπορούν να οδηγήσουν στη µετατροπή της σχολικής τάξης σε 

παιδαγωγική οµάδα και να θωρακίσουν τους µαθητές απέναντι σε φαινόµενα 

κοινωνικού αποκλεισµού.  Η δια βίου κατάρτιση και η αλλαγή κουλτούρας όλων 

των φορέων της εκπαίδευσης είναι επιβεβληµένα, ώστε να καταπολεµηθεί κάθε 

διάθεση ρατσιστική και να δηµιουρηθεί το κατάλληλο περιβάλλον  που θα  

ελαχιστοποιήσει τον κοινωνικό αποκλεισµό και θα δηµιουργήσει  ίσες προοπτικές 

για παιδιά άνισα. 

 

Λέξεις –Κλειδιά:  

κοινωνικός αποκλεισµός, ανισότητες, ρατσισµός, κοινωνικές δεξιότητες, κουλτούρα 
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                                        2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
       Η ενασχόληση µε την εκπαίδευση κοινωνικά περιθωριοποιηµένων ατόµων 1 τα 
οποία βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό ή απειλούνται από αυτόν, 
πραγµατοποιείται σε συνθήκες φθίνουσας αλληλεγγύης µε τους πένητες και 
κοινωνικά αποκλεισµένους, εύκολης προσφυγής εκ µέρους των κυβερνήσεων σε 
µέτρα περικοπών στους τοµείς κοινωνικής πρόνοιας, έξαρσης του ρατσισµού ενάντια 
σε ο,τιδήποτε το διαφορετικό και αδύναµο και χρεωκοπίας παραδοσιακών τρόπων 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής.  
     Ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν είναι η αδυναµία ατόµων ή οµάδων να 
αλληλεπιδράσουν αποτελεσµατικά µε την κοινωνία.  Συνιστά απειλή κατά της 
κοινωνικής συνοχής , δεδοµένου ότι κανένας πολίτης και καµία οµάδα δεν µπορεί να 
διασφαλίσει τη δια βίου ευπραγία.  
     Τη δεκαετία του 1960 ο κοινωνικός αποκλεισµός ήταν άρρηκτα συνδεδεµένος µε 
την περιοριστική οικονοµική θεώρηση. Σήµερα περιγράφει την εµπειρία της άρνησης 
εκ µέρους της κυρίαρχης κουλτούρας  να πιστοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης 
υπηρεσιών η οποία οδηγεί στην κοινωνική αποδοχή και στον αυτοσεβασµό. Συνεπώς  
οι κοινωνικά ευρωστότεροι διοχετεύουν τους κοινωνικούς πόρους σε ένα τµήµα της 
κοινωνίας και περιθωριοποιούν τους υπόλοιπους.  
     Η σύζευξη των εννοιών «Εκπαίδευση» και «Κοινωνικός Αποκλεισµός» 
υπογραµίζει την επίδραση του κοινωνικού αποκλεισµού στη σχολική φοίτηση και 
πυροδοτεί κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που υπονοµεύουν ανθρωπιστικές αξίες 
και δηµοκρατικούς θεσµούς  και  µας επιτρέπει µια αδαή αισιοδοξία ότι η εκπαίδευση 
ενδέχεται  να γίνει πανάκεια στον  κοινωνικό αποκλεισµό. 

΄Ερευνες έχουν  καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός οδηγεί 
στη σχολική αποτυχία. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση του ∆αµανάκη2 ο οποίος 
το 1997 έδωσε ερωτηµατολόγια σε 1336 δασκάλους των τάξεων υποδοχής και 
φροντηστηριακών τµηµάτων. Το 22% από αυτούς δήλωσε ότι δεν επιτρέπουν «ποτέ» 
στους µαθητές τη χρήση της γλώσσας προέλευσης ενώ το 47% δήλωσε ότι το 
επιτρέπουν «σπάνια». 

 Το 1998 η ∆. Κοντογιάννη σε έρευνα που έκανε στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Παλλινοστούντων Θεσσαλονίκης στην υποβαθµισµένη συνοικία Ξηροκτήνη 
διαπίστωσε ότι καθηµερινά οι µαθητές βιώνουν απορριπτικές στάσεις από µαθητές 
του σχολείου που τους φιλοξενεί και από τους ίδιους τους δασκάλους. Ο κοινωνικός 
περίγυρος δεν ευνοεί την ένταξη. Στο κτήριο δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες και η 
κατάσταση υποδοµής είναι απαράδεκτη.3 
     Μια ενδιαφέρουσα σχετική έρευνα είναι των  Μυλωνά και Μάνεση

4
η οποία 

διεξήχθη το 2000.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας οι µαθητές του δείγµατος 12 

                                                 
1 Με τον όρο περιθωριοποιηµένα άτοµα εννούµε συγκεκριµένεςοµάδες όπως µετανάστες, πρόσφυγες, 
ιθαγενείς ,µειονότητες π.χ. Σάµι, Ρόµας, Σίντι, Τσιγγάνοι. 
2 Μ. ∆αµανάκης(1997). «Η παραγωγή διαπολιτιµικού υλικού». Τα εκπαιδευτικά, (2), 196-197.  
3 ∆. Κοντογιάννης(1998) « Η περίπτωση του ∆ηµοτικού Σχολείου Παλλινοστούντων Θεσσαλονίκης». 
στο ∆ανµανάκης Μ.(επ.). Η εκπαίδευση των Παλλινοστούντων στην Ελλάδα: Μια διαπολιτισµική 
πρόσέγγιση. Αθήνα:Gutenberg, 213-223. 
4  Θ.Μυλωνάς & Ν. Μάνεσης(2000): «Ο κοινωνικός αποοκλεισµός αρχίζει από το σχολείο»στο 
Θ.Πάκος(επ.):∆ιεθνές Συνέδριο«Κοινωνία των 2/3́ ΄.∆ιαστάσεις του κοινωνικού 
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∆ηµοτικών Σχολείων της Πάτρας που είχαν βαθµό κάτω του επτά (7) και πρόβλεψη 
του δασκάλου τους ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη φοίτηση µετά το Γυµνάσιο, 
προέρχονταν όλοι από οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-επαγγελµατικό προφίλ. Ο 
αποκλεισµός που βίωνσαν οι µαθητές αυτής της κατηγορίας στο σχολείο ήταν διττός. 
Από τη µια απορρίπτονταν από το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι διότι αδυνατούσαν να 
ανταποκριθούν στα κριτήριά του και από την άλλη απορρίπτονταν από τους 
συµµαθητές τους, ως ανεπιθύµητοι. Κατ’επέκταση η κοινωνική τους πορεία είχε 
προδιαγραφεί µε σαφήνεια µέσα στη σχολική τάξη. 
     Στο ίδιο συµπέρασµα είχε καταλήξει  και η έρευνα των Φραγκουδάκη και 
∆ραγώνα

5  πριν τρία χρόνια σε 910 εκπαιδευτικούς µε διδακτική εµπειρία σε 
αλλοεθνείς και αλλογλωσσους µαθητές. Μέσα από την έρευνα διαφάνηκε η 
κυριαρχία εθνικών στερεοτύπων στην εκπαίδευση, τα οποία χωρίζουν τους λαούς σε 
‘’ ανώτερους ‘’ και ‘’ κατώτερους’’. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ελάχιστοι µαθητές που 
βιώνουν τον αποκλεισµό συνεχίζουν και  ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη Β/θµια 
Εκπαίδευση. 
     Από την  άλλη πλευρά υπάρχουν έρευνες που έδειξαν ότι το σχολείο θα µπορούσε 
να αποτελέσει ασπίδα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού. Το 1996 το Ε.Ε.Κ.Ε. 6 σε 
έρευνα σε σχολεία της Μακεδονίας συµπέρανε ότι η εκπαίδευση ενισχύει τη 
συµµετοχικότητα, επεκτείνει τα όρια των επιλογών που συσχετίζονται µε το 
κοινωνικό κεφάλαιο  και ενδυναµώνει το οπλοστάσιο αξιών και συµπεριφορών του 
µαθητή. Η εκπαίδευση  µέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης επηρεάζει τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων σε µια φάση όπου 
διαπλάθεται εύκολα, µε στόχο τη διευκόλυνση της αποδοχής της ετερότητας και της 
αµοιβαίας κατανόησης ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. 
     Η παρούσα µελέτη έχει ως βασικό στόχο να διερευνήσει την εκπαίδευση 
κοινωνικά περιθωριοποιηµένων οµάδων.Ξεκινούµε από τη βασική υπόθεση , η οποία  
είναι κυρίαρχη και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ότι η εκαίδευση αποτελεί 
µηχανισµό κοινωνικού αποκλεισµού, µέσα στο πλαίσιο σχολείου ίσου για παιδιά 
άνισα. Θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τους βασικούς όρους της εργασίας µας , 
ήτοι ‘’ κοινωνικός αποκλεισµός΄΄, ‘’ εκπαιδευτικός αποκλεισµός’’, ΄΄εκπαίδευση’’, ΄΄ 
σχολική τάξη’’. Θα επεκτείνουµε όµως τη βασική µας υπόθεση µε µια παρέµβαση-
πρόταση, γιατί θεωρούµε  ότι  είναι πολύ σηµαντική η συµβολή του εκπαιδευτικού 
στη µετατροπή της σχολικής τάξης σε παιδαγωγική οµάδα µέσα στο πλαίσιο µια 
πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού.  
     Το θέµα της µελέτης έχει ιθύνουσα σηµασία καθώς µέσα στο µεταβαλλόµενο 
κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο, τις αναξατατάξεις και την πολυπλοκότητα στην 
επαγγελµατική ζωή, «το άτοµο καλείται να πάρει αποφάσεις για να µη βρεθεί στο 
περιθώριο» 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
προβλήµατος»..Αθήνα:Πάντειο Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών , 
563-578. 
5  Ά. Φραγκουδάκη &Θ. ∆ραγώνα(1997) « Τι είναι η πατρίδα µας». Εθνοκεντρισµός στην 
Εκπαίδευση.Αθήνα:Αλεξάνδρεια 
6 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών(1996). Ξενοφοβία και ανάπτυξη.Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
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   3.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
     Κρίνουµε απαραίτητο προτού προχωρήσουµε στο ερευνητικό µας µέρος να 
διευκρινίσουµε εννοιολογικά  ορισµένους όρους  που  χρησιµοποιούµε µέσα στην 
εργασία µας .  
 
� ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
       Ο όρος ‘’ κοινωνικός αποκλεισµός΄΄ είναι ιδιαίτερα ευρύς σηµασιολογικά και 
αποτελεί το ζητούµενο διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων σε διεπιστηµονική βάση. 
Παρά την αδυναµία κοινής επιστηµονικής διατύπωσης, είναι χαρακτηριστικό το 
κοινό σηµείο σύγκλισης όλων των προσεγγίσεων, η έµφαση δηλαδή σε φαινόµενα 
κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και πολιτισµικών µηχανισµών 
περιθωριοποίησης ατόµων µε δυσχέρειες κοινωνικής προσαρµογής. Σε γενικές 
γραµµές η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού«αναφέρεται γενικά τόσο στην 
έλλειψη πόρων που αντιµετωπίζουν ορισµένες κοινωνικές οµάδες κατά την ένταξή 
τους σε ένα κοινωνικό οργανισµό όσο και στις πολιτικές που αναπτύσσονται για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος.7 
Στη δεκαετία του 1960 8η  έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού ήταν άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την  περιοριστική οικονοµική θεώρηση και συµπεριέλαβε την 
αποστέρηση κοινωνικών ευκαιριών και αγαθών, όπως η ασφάλεια, η 
συµµετοχικότητα, η εκπαίδευση και η υγεία. Σήµερα περιγράφει την εµπειρία της 
άρνησης εκ µέρους µιας κυρίαρχης κουλτούρας, ιδεολογία ή οµάδας να πιστοποιήσει 
το δικαίωµα ατόµων ή κοινωνικών µορφωµάτων στην πρόσβαση πληροφοριών, 
εργασίας , ασφάλισης ή γνώσεων και κατ΄επέκταση την αδυναµία ατόµων ή οµάδων 
να εξασφαλίσουν κοινωνική αποδοχή και αυτοσεβασµό.  
    Ο κοινωνικός αποκλεισµός µπορεί να χαρακτηριστεί  ως αλληλεπίδραση ατόµων 

ή οµάδων κατά την οποία οι κοινωνικά ευρωστότεροι συνειδητά  ή λόγω αδιαφορίας 
και παραπλανητικών ή λανθασµένων πολιτικών διοχετεύουν τους κοινωνικούς 
πόρους συστηµατικά σε ένα τµήµα της κοινωνίας και περιθωριοποιούν τους 
υπόλοιπους. 
 
� ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
     Πρόκειται για τον κοινωνικό αποκλεισµό στην εκπαίδευση περιθωριοποιηµένων 
οµάδων που βιώνουν την απόρριψη του κοινωνικού γίγνεσθαι.9 Ο εκπαιδευτικός 
αποκλεισµός είναι αποτέλεσµα :�ισχυρών δογµάτων -ιδεολογιών 

    � ελλειπούς πολιτικής βούλησης για µεταρρύθµιση 
     � έλλειψης επαρκούς τεχνογνωσίας 

και οδηγεί σε ανισότητα ευκαιριών και κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
 
�ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Οι όροι παιδεία και εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσηµοι, παρά το γεγονός ότι αρκετές 
φορές τους χρησιµοποιούµε χωρίς διάκριση. Η έννοια παιδεία έιναι πλατύτερη από 
την έννοια εκπαίδευση και αναφέρεται στην καλλιέργεια του νου και τη µόρφωση 
του χαρακτήρα του ανθρώπου.Αναφέρεται επίσης  στο  σύνολο της πρoσωπικότητάς 

                                                 
7 Γ. Π.Νικολόπουλος(2001) « Εγκληµατικοί προβληµατισµοί γύρω από την έννοια του κοινωνικού 
αποκλεισµού».Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αθήνα: .χ.έ. , 521. 
8 Μ. Rosenfield (2000). Artisan   of Democracy. Maryland:University Press of America. 
9 Ί. µ.  
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του, στην ολόπλευρη ανάπτυξη των φυσικών χαρισµάτων του και στην πνευµατική 
και ηθική αρτίωσή του.Αποτελεί µια διαδικασία µε την οποία το άτοµο αποκτά 
ανθρώπινη υπόσταση. 10  Είναι ο πλούτος των ιδεών, η στάση ζωής, οι 
συναισθηµατικοί δεσµοί, οι βιοθεωρητικές αντιλήψεις, που αποκτά το άτοµο και 
κυρίως οι κοσµοθεωρητικές απόψεις του. Η παιδεία είναι µια δύναµη επικοινωνίας 
και συµβίωσης. Επειδή ανήκει στο κοινωνικό εποικοδόµηµα, δέχεται όλους τους 
κοινωνικούς κραδασµούς και τους αντανακλά στο οικοδόµηµα αυτό. Συγγενείς προς 
την παιδεία έννοιες είναι η µόρφωση , η αγωγή , η καλλιέργεια και η κουλτούρα.11 
     Με τον όρο εκπαίδευση εννοούµε την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο άτοµο, 
απαραίτητων για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες. Οι δεξιότητες αυτές 
αποκτούνται µε την άσκηση. Η προσπάθεια  απόκτησης δεξιοτήτων, η οποία 
επιχειρείται µε κατάλληλους παιδευτικούς µηχανισµούς, δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά την καλλιέργεια της νόησης ή την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς του, αρετές που προσδιορίζουν το περιεχόµενο της έννοιας παιδεία. 
Η εκπαίδευση, που θεωρείται σηµαντική διαδικασία για την απόκτηση δεξιοτήτων, 
ταυτίζεται µε την έννοια παιδεία µόνο όταν γίνεται παιδαγωγική εκπαίδευση. Τότε 
αποκτά παιδαγωγική διάσταση και ωθεί το άτοµο να αποκτήσει κοινωνική συνείδηση 
και να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. 12 
     Με τον όρο εκπαίδευση προσδιορίζεται επίσης κάθε είδος επίσηµης 
θεσµοθετηµένης µορφής διδασκαλίας που διεξάγεται σε σχολεία όλων των 
βαθµίδων,στις Σχολές και στα Πανεπιστήµια και παρέχεται από κρατικούς ή 
ιδιωτικούς φορείς. Η εκπαίδευση στη διπλή της διάσταση 13 δεν είναι µια απλή 
λειτουργία αλλά ταυτόχρονα: αποτελεί: 
� Μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων κοινωνικών 
προτύπων και αξιών. Η διαδικασία αυτή µπορεί να ερευνηθεί από την άποψη 
ολόκληρης της κοινωνίας ή από την άποψη της ανάπτυξης της ατοµικής 
προσωπικότητας. 
 �Μια διαδικασία καλλιέργειας της ανερχόµενης γενιάς στην οποία κληροδοτείται 
ένα κοινό σύνολο ιδεών και συµβόλων. 
�Ένα σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που µεταδίδει ειδικές εµπειρίες για τη 
χρήση στη µετέπειτα ζωή. 
�Η διαδικασία µε την οποία διαµορφώνονται σε όλες τις κοινωνίες οι διανοούµενοι 
και η  κουλτούρα.14 
     Οι παιδευτικές διαδικασίες πέρα του σχολείου επιτελούνται και από άλλους φορείς 
όπως η οικογένεια , η εκκλησία, ο Τύπος, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ο ρόλος 
των οποίων είναι τόσο σηµαντικός ώστε το σχολείο κινδυνεύει να µοιάζει µε 
απολίθωµα άλλων εποχών. 
 
�ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
   Η σχολική τάξη, µε την έννοια της σχολικής βαθµίδας , είναι µια οµάδα που 
προκύπτει από την κατάταξη των µαθητών µε βάση την ηλικία και τις γνώσεις τους,  
συγκροτηµένη µε εξωτερικά κριτήρια και µε έξωθεν προκαθορισµένους στόχους. 

                                                 
10 Σ.Μπουζάκης(1987). Νεοεελληνική Εκπαίδευση(1821-1985).Αθήνα: Gutenberg,, 19. 
11
Παιδεία και Ελληνική Κοινωνία(1996) , Μελέτες Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, Αθήνα :Σύγχρονη 

εποχή,117.  
12 Μπουζάκης, ό.π. 
13 ∆ιαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας ολοκληρωµένης προσωπικότητας. 
14 Μ.Χούλς(1981), Η Πολιτική της Παιδείας( Συλλογή κειµένων πάνω στο εκπαιδευτικό σύστηµα), 
Κ.Παπακωνσταντίνου(επ.),.Κάτια Σύρρου( µτφρ), Αθήνα:χ.έ. ,33.   
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Σκοπός της σχολικής τάξης είναι η µάθηση και µέσω αυτής η κοινωνικοποίηση και η 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη του παιδιού. 15   Η λειτουργία της σχολικής τάξης 
επηρεάζεται-πέρα από βιογενετικούς παράγοντες –από περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και συγκεκριµένα: 
���� ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

        �    �     � 

δοµή και λειτουργία                 βιβλία                                       αναλυτικό πρόγραµµα 

���� ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

     �    �     � 

   κτήρια   βιβλιοθήκες               τεχνολογικός εξοπλισµός 

����STATUS  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

�        �     � 

οικονοµική κατάσταση             κοινωνική προέλευση                       µετεκπαίδευση 

����ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

� � 

οικονοµική                                                   πολιτισµική 

     Στο πλαίσιο αυτό η σχολική τάξη καλείται να επιτελέσει ένα τριπλό στόχο:16 
�      �                                  � 
Προγραµµατισµένη Μάθηση                   Κοινωνικοποίηση             Εκπολιτισµός 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
15 Η. Ματσαγγούρας(2003), Η σχολική τάξη., Αθήνα: Γρηγόρης, 17. 
16  Η σχολική τάξη γίνεται φορέας εκπαίδευσης. Οι µαθητές µαθαίνουν κοινωνικές αξίες, 
εσωτερικεύουν πολιτιστικές αξίες και ιδιότητες του πολιτισµού της κοινωνίας στην οποία ζει το άτοµο 
µε σκοπό την επίτευξη σωστής  συµπεριφοράς στο κοινωνικό σύστηµα. 
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4.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ 
                       

4.1  ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
    
       Η µέθοδος της έρευνας που επιλέξαµε για να αντιµετωπίσουµε το ερευνητικό µας 
πρόβληµα καθορίστηκε από τους στόχους που θέσαµε και από τη φύση του 
ερευνητικού µας υλικού. 
Προκειµένου να δώσουµε µια γενική άποψη της κατάστασης που επικρατεί 
χρησιµοποιήσαµε την Ιστορική Έρευνα σε όλα της τα στάδια. Ξεκινήσαµε από  την 
οριοθέτηση του προβλήµατος, προχωρήσαµε στη διατύπωση των υποθέσεων, στη 
συλλογή, οργάνωση, επαλήθευση και ανάλυση των δεδοµένων προκειµένου να γίνει 
η συγγραφή της εργασίας.   
      Η ιστορική διαδικασία της ερευνητικής µας εργασίας µας οδήγησε στην 
αναζήτηση και διερεύνηση βιβλιογραφικών στοιχείων του παρελθόντος, 
χρησιµοποίηση και ερµηνεία του διαθέσιµου υλικού και διατύπωση συµπερασµάτων. 
Το προς µελέτη υλικό έπρεπε να προσδιορίζεται από αντικειµενικότητα και 
αξιοπιστία και να διαρθρώνεται σύµφωνα µε τα εξής επίπεδα:α) επίπεδο της βιωµένης 
έρευνας, η οποία εστιάζει την προσοχή της στα νοήµατα της καθηµερινής ζωής. β) 
επίπεδο των κειµένων, το οποίο περιλαµβάνει πρωτογενείς και δευτερογενείς γραπτές 
πηγές και γ) επίπεδο των ευρύτερων κοινωνικών δοµών, το οποίο ενσωµατώνει την 
ιστορική ανάλυση της διαµόρφωσής τους.17 
     Επιλέξαµε την Ιστορική Έρευνα καθώς: 
�Επιτρέπει λύσεις σε σύγχρονα προβλήµατα τα οποία έχουν τις ρίζες τους στο 
παρελθόν. 
�Ρίχνει φως σε τάσεις του παρόντος και του µέλλοντος. 

�Υπογραµµίζει τη σχετική σηµασία και τα αποτελέσµατα των ποικίλων 

αλληλεπιδράσεων που µπορούµε να βρούµε µέσα σε όλους τους πολιτισµούς. 

�Επιτρέπει την επανεκτίµηση των δεδοµένων σε σχέση µε τις επιλεγµένες υποθέσεις, 

θεωρίες και γενικεύσεις που ισχύουν σήµερα για το περελθόν.18  

     Oι  Hill και Κerber αφού κατηγοριοποίησαν τις αξίες της Ιστορικής Έρευνας 
επισηµαίνουν τη σηµασία να ανατρέχουµε σε έρευνες του παρελθόντος, να 
προβλέπουµε  το µέλλον και να χρησιµοποιούµε  το παρόν για να εξηγήσουµε  το 
παρελθόν. Αυτό δίνει στην Ιστορική Έρευνα µια διπλή ποιότητα η οποία την κάνει 
χρήσιµη για κάθε είδους µελέτη και έρευνα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 R.Williams(1994). Culture and History, Αθήνα: Γνώση, 33. 
18. J.E.Ηill& Α.Kerber(1967).. Models and Analytical Procedures in Educational Research, 
Detroit :Wayne State University Press,. 
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4.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 
       Ενισχύσαµε τη µέθοδό µας µε την τεχνική της Ανάλυσης Περιεχοµένου η οποία 
συνιστά ένα σύνολο µέσων  που αποβλέπουν στην ανάλυση των διαφόρων µέσων 
επικοινωνίας µε στόχο την περιγραφή του περιεχοµένου των µυνηµάτων αυτών,την 
επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών ενδείξεων και τέλος την ερµηνεία τους.19

Τα 
αντικείµενα στα οποία αναφέρονται τα άρθρα της είναι ποικίλα όσο ποικίλες είναι και 
οι έρευνες των κοινωνικών επιστηµών και αφορούν σε πρόσωπα,κοινωνικές οµάδες, 
γεγονότα, µεθόδους διδασκαλίας, παιδαγωγικές θεωρίες και έννοιες όπως ελευθερία, 
δηµοκρατία, δικαιοσύνη.  Το αναµενόµενο από τη συγκέντρωση των δεδοµένων είναι 
µια πληροφορία γύρω από τη σχέση των ερωτώµενων µε αυτά τα αντικείµενα. 
      Η Ανάλυση Περιεχοµένου, ως σύνολο διεργασιών εφαρµόσιµο σε διάφορα 
γνωστικά αντικείµενα, από την κλινική ψυχολογία έως τη µελέτη των νοοτροπιών και 
των ιδεολογιών που αποτελούν αντικείµενο των κοινωνικών 
επιστηµών,20

προσφέρεται για τη µελέτη του θέµατος µας .  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19L.Bardin(1977), L’ analyse de contenu, , Paris: Press Universitaires de France. 13-14.   
20 Μ. Πάλλα(1994), «Η Ανάλυση Περιεχοµένου»,. Φιλόλογος 67(3), 44-45.. 
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 5.   Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 
 ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
 
     Οι συνθήκες διαβίωσης των µειονοτήτων και ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται τα παιδιά τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, διαµορφώνουν ΄ρναα 
πλάισιο  που οδηγεί εύκολα στη σχολική αποτυχία σε όλες τις µορφές της: χαµηλή 
επίδοση σε σχέση µε την επίσηµη νόρµα, επανάληψη σχολικής τάξης, πρόωρη 
εγκατάλειψη, οργανικό και λειτουργικό αναλφαβητισµό,αποτυχία σε εξετάσεις 
πρόσβασης σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.        
     Η πρώτη δυσκολία  που αντιµετωπίζουν οι µειονότητες  σχολικής ηλικίας αφορά 
την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την εγγραφή τους στο ανάλογο µε την 
ηλικία και τις γνώσεις τους εκπαιδευτικό επίπεδο. Η ανισότητα στην πρόσβαση και 
την αξιοποίηση του κοινωνικού και δηµόσιου αγαθού της εκπαίδευσης αποτελεί –ως 
ένα βαθµό- θεσµοθετηµένηδιαδικασία αναπαραγωγής του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Οι άσχηµες οικονοµικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν κατά κανόνα τη ζωή των 
µειονοτήτων µπορεί να παρεµποδίσουν την εγγραφή ή τη συνέχιση των σπουδών των 
παιδιών τους γιατί προέχει η συµµετοχή τους στην εξασφάλιση των όρων επιβίωσης 
της οικογένειας.Πιο ακραίες θεωρούνται οι περιπτώσεις παιδιών που εργάζονται από 
πολύ µικρλη ηλικία σε ακατάλληλες και επικίνδυνες εργασίες. 
      Ένας σοβαρός παράγοντας που οδηγεί σε εκπαιδευτικό αποκλεισµό είναι η 
ακαµψία του περιεχοµένου σπουδών. Το µορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι µαθητές 
από την οικογένειά τους αγνοείται και δεν αξιοποιείται. Ο εµπλουτισµός του 
προγράµµατος µε αντικείµενα και δραστηριότητες που ενισχύουν τον πλουραλιστικό , 
πολυπολιτισµικό χαρακτήρα του θα µπορούσε να έχει εξασφαλιστεί, αλλά αυτό δε 
συµβαδίζει µε τη γενικότερη φιλοσοφία της ακολουθούµενης σε γενικές γραµµές 
αφοµοιωτικής πολιτικής. 
             Ένας άλλος επιβαρυντικός  παράγοντας αφορά τις µεθόδους αξιολόγησης που 
ακολουθούνται από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η έµφαση σε συνεχείς εξεταστικές 
δοκιµασίες θίγει τους µαθητές που ανήκουν σε υποβαθµισµένα κοινωνικά στρώµατα.  
     Το ζήτηµα της γλώσσας , ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ένταξης των παιδιών 
πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ευαισθησία. Στην πραγµατικότητα οι εκπαιδευτικοί δε 
διαθέτουν την κατάλληλη προπαρασκευή σχετικά µε τη διαπολιτισµική αγωγή. Μέχρι 
πρόσφατα στα προγράµµατα της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα 
αντίστοιχα πανεπιστηµιακά τµήµατα δεν περιελαµβάνονταν αντικείµενα σχετικά µε 
αυτή την προβληµατική,ενώ σπάνια περιλήφθησαν και στα προγράµµατα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Περιφεριακά Επιµορφωτικά Κέντρα. Οι 
ελλείψεις αυτές στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών εκθέτουν 
τους εκπαιδευτικούς στον κίνδυνο της µεροληψίας ή των εσφαλµένων παιδαγωγικών 
χειρισµών και στο «Φαινόµενο των Προσδοκιών του δασκάλου».21 
     Στα προβλήµατα αυτά πρέπει να προσθέσουµε και την αρνητική και απορριπτική 
στάση κάποιων εκπαιδευτικών που συνήθως τροφοδοτείται από το αρνητικό κλίµα 
της ευρύτερης κοινωνίας. Αυτή οδηγεί σε εκπαιδευτικό αποκλεισµό και κατά 
συνέπεις σε κοινωνικό αποκλεισµό καθώς ο κοινωνικό περίγυρος δεν ευνοεί την 
ένταξη. 

                                                 
21 Πρόκειται για το γνωστό Teacher Expectancy Effect σύµφωνα µε το οποίο οι προσδοκίες που 
διαµορφώνει ο δάσκαλος για ένα συγκεκριµένο µαθητή είναι καθοριστικές για την  αυτοεικόνα και την 
περαιτέρω εκπαιδευτική του πορεία. 
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     ∆ιαπιστώνουµε συνεπώς τη θετική συνάφεια ανάµεσα στον κοινωνικό αποκλεισµό 
και την εκπαίδευση. ∆εν µπορούµε όµως να αποφανθούµε ότι αυτή η συνάφεια 
αποτελεί στεροότυπο, καθώς θεωρούµε ότι η σωστή πολιτική  βούληση  και η θετική 
παρέµβαση του εκπαιδευτικού µπορούν να θέσουν υπό αµφίσβήρηση τους απόλυτους 
προϊδεασµούς όπως φτώχεια, φυλή , φύλο που προκαθορίζουν το µορφωτικό επίπεδο 
και οδηγούν σε σχολική αποτυχία. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574   
 

11 

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

Όπως δείχνουν  τα στατιστικά στοιχεία, πολύ λίγοι µαθητές προερχόµενοι από 
οικογένειες µεινοτήτων ολοκληρώνουν τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και ελάχιστοι 
συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.  Οι οµάδες αυτές 
βιώνουν τον εκπαιδευτικό κοινωνικό αποκλεισµό και σε ένα µεταγενέστερο επίπεδο 
τον κοινωνικό αποκλεισµό . Γίνονται έτσι πόλοι κοινωνικής νοσηρότητας και είτε 
βρίσκουν διέξοδο στο να αναδείξουν την ύπαρξη και τα προβλήµατά τους, είτε 
καταδικάζονται σε µαρασµό µέσα σε µια έξαρση αρνητικής κοινωνικής 
αυτοεκπληρούµενης προφητείας. 

    Η πιο βδελυρή πλευρά του κοινωνικού αποκλεισµού αφορά τα παιδιά, γιατί 
αποτελέι επονείδιστη έκφραση του τυχοδιωκτισµού µε τον οποίο όσοι χαράσσουν τις 
πολιτικές αντιλαµβάνονται την πρόοδο και το µέλλον της κοινωνίας. 
Καµουφλαρισµένος πίσω από τους όρους ‘’ σχολική αποτυχία΄΄, ΄΄χαµηλή απόδοση’’, 
‘’ συστηµατική απουσία από το σχολέιο’’, προοιωνίζει την αδυσώπιτη αναπαραγωγή 
των κοινωνικών –οικονοµικών αρνητικών συνθηκών, που ταλανίζουν τη σύγχρονη 
εποχή.  

     Η ανισότητα κατανοµής των πόρων, η έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου, τα στενά 
δίκτυα δεσµών , η χαµηλή ποότητα ζωής , η ανεργία, το πληµµελές σύστηµα υγείας , 
ο επαναπροσδιορισµός των παραδοσιακών σταθερών, η απογύµνωση της οικογένειας 
από τον κοινωνικοποιητικό της ρόλο, οι φαλκιδευµένες απαξίες που προβάλλονται ως 
επιτακτικές από τα Μ.Μ.Ε., αλλά κυρίως η αδυναµία της Παιδαγωγικής Επιστήµης 
να απαλλαχθεί από τις αγκυλώσεις της και η ανικανότητά της να σταµατήσει να 
µηρυκάζει τις ίδιες έννοιες µε άλλα προσωπεία, είναι µερικές από τις αιτίες 
αποκλεισµού που πλήττουν ιδιαίτερα τα παιδιά.  

    Το σχολείο σήµερα ασθµαίνει να προλάβει τις εξελίξεις στην κοινωνία και οι 
΄΄σύγχρονες’’ διδακτικές θεωρήσεις είναι γράµµα κενό εν όψει της ραγδαίας εξέλιξης. 
Το παιδαγωγικό σύστηµα χωλαίνει και παρά τις  ρηξικέλευθες υποσχέσεις, η 
απαξίωση  των κοινωνικά αποκλεισµένων  µειονοτήτων τροφοδοτεί ισοπεδωτικές 
δυνάµεις και δρα πολλαπλασιαστικά υπέρ της διατήρησης των ανισοτήτων. 

Η αδυναµία των εκπαιδευτικών πολιτικών να εναρµονιστούν µε τις σύγχρονες 
κοινωνικές απαιτήσεις για ποιοτική εκπαίδευση , πολώνει το αρνητικό κλίµα και 
εντείνει τις ανισότητες. Στο γενικότερο πλαίσιο πόλωσης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής , πολύς λόγος γίνεται για την αθρόα εισαγωγή και υιοθέτηση των αρχών 
και των κανόνων της αγοράς και της ελεύθερης οικονοµίας στα διδακτικά 
προγράµµατα.Τα ερευνητικά πορίσµατα είναι διχασµένα, όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα αυτής της προσέγγισης που για να εφαρµοστεί προϋποθέτει την 
αυτονόµηση του σχολείου από τον ασφυκτικό αναγκαλεισµό του Υπουργείου 
Παιδείας .Αν και δεδεµένο ότι η άκριτη αποδοχή ανταγωνιστικών θεσµικών πλαισίων 
θα εντείνει τον εκπαιδευτικό αποκλεισµό , η ελεγχόµενη αποδοχή των αξιών της νέας 
οικονοµίας µπορεί να δράσει ευεργετικά στους τοµείς της υπνώττουσας σήµερα 
εκπαιδευτικής καινοτοµίας, της παραγωγικότητας , της βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόµενων διδακτικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης των διδασκόντων, της 
αξιολόγησης και της σύµπλευσης µε την αγορά εργασίας. 

   Όµως ο κίνδυνος του εκπαιδευτικού αποκλεισµού ελλοχεύει πιο περίτεχνα 
συγκεκαλυµµένος από ποτέ. Η ευθύνη στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης 
εκπαίδευσης  βαρύνει ολοένα και περισσότερο το άτοµο και λιγότερο την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική. Η παιδεία ως κοινωνικό αγαθό µεταλλάσσεται σε ατοµική 
αναγκαιότητα και µέληµα. Η νέα οικονοµία δε συγχωρεί ολιγορίες . Οι κοινωνικές 
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οµάδες που δε θα προσαρµοστούν , θα αποτελέσουν  τους πρόσφυγες των γνώσεων. 
Η ευελιξία αποτρέπει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισµό και διασφαλίζει 
την εκπαιδευτική ανέλιξη. 
     Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αναλαµβάνουν να διαδραµατίσουν ένα ρόλο 
διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν. 22  Η κατάρτιση και η δια βίου µάθηση 
προωθούνται από τοκράτος ως πολιτικές που θα σταθούν αρρωγοί στην εξεύρεση 
εργασίας. Η προοπτική της δια βίου µάθησης συσχετίζεται µε την εν δυνάµει 
ικανότητα του ατόµου να αξιοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις και να αποκτά καινούριες. 
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αποδοµηθεί το γραµµικό σύστηµα απόκτησης 
γνώσης  και «να θωρακιστεί το άτοµο µε ποικίλες τεχνικές, µεθοδολογικές, 
επικοινωνιακές και µαθησιακές ικανότητες».23 
      Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το άτοµο αποκτά την ευθύνη οργάνωσης της 
ζωής του και θα πρέπει να ενταχθεί στο πολυπολιτισµικό σχολείο ώστε να µην 
αποκλειστεί µελλοντικά  σε επαγγελαµτικό και κοινωνικό επίπεδο. 
 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
22  Γ. Πασιάς&Γ.Φλουρής(2005) « Η Ευρώπη της γνώσης ως διακύβευµα και ως αναπαράσταση των 
σχέσεων εξουσίας-γνώσης  στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό συγκείµενο».Στο : ∆. Γράβαρης &Ν. 
Παπαδάκης(επ.), Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική πολιτική µεταξύ κράτους και αγοράς.Αθήνα:Σαββάλας, 
377. 
23 Α. Καζαµίας(2005).Παγκοσµιοποίηση και εκπαιδευτικές κουλτούρες στην ύστερη 
νεωτερότητα.Αθήνα:Στο ∆.Γράβαρης ό.π. 94. 
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7. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Η συµβολή του εκπαιδευτικού στη µετατροπή της σχολικής τάξης σε 
παιδαγωγική   οµάδα στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής προσέγγισης. 
 
Μέσα από την αποδοχή  ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα βρίσκεται σε σύζευξη µε τον 

κοινωνικό αποκλεισµό θεωρούµε ότι η σχολική τάξη έχει τη δυνατότητα να 
αποκτήσει γνωρίσµατα άτυπης οµάδας, δηλαδή να µετατραπεί σε παιδαγωγική οµάδα, 
στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας. 
    Σηµείο αναφοράς για τη συγκεκριµένη πρόταση στάθηκε µια εµπειρική έρευνα 

που διεξήχθη στο Ίδρυµα Αγωγής Αρρένων Κορυδαλλού.24 ∆ιαπιστώθηκε θετική 
συνάφεια ανάµεσα στους όρους ‘’ κοινωνικός αποκλεισµός’’-‘’ εκπαιδευτικά 
προσόντα’’, µε δυνατότητα απεµπλοκής από αυτόν τον κύκλο.Ανάµεσα στους 
παράγοντες που συµβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισµού είναι τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα.  
     Θεωρούµε ότι σε µία τάξη πολυγλωσσική, πολυπολιτισµική και πολυφυλετική, 
παιδιά και εκπαιδευτικοί καλούνται να αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας 
και να δουλέψουν συνειδητά, ώστε όλα τα µέλη της µαθητικής κοινότητας να 
αισθάνονται αποδεκτά, χωρίς να είναι υποχρεωµένα να αποποιούνται σηµαντικά 
χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους. 

         Φυσικά δεν έχουµε τη ροµαντική ψευδαίσθηση ότι το σχολείο- και κατ’ 
επέκταση η σχολική τάξη, η οποία αποτελεί µονάδα του-µπορεί να εξαλείψει όλους 
τους µηχανισµούς αποκλεισµού που δρουν στην κοινωνία. Μπορεί όµως να 
διαπαιδαγωγήσει µε δηµοκρατικά ιδεώδη και να εµπνεύσει τις αρχές της ισότητας 
και της δικαιοσύνης.  
     Παιδιά τα οποία καθηµερινά µέσα στη σχολική τους τάξη βιώνουν τη 
δηµοκρατική και ισότιµη αντιµετώπιση ,εξελίσσονται σε αυριανούς πολίτες που  
αγωνίζονται διακαώς για τα δηµοκρατικά ιδεώδη. 
     Η σχολική τάξη για να µπορεί να θεωρηθεί παιδαγωγική πολυπολιτισµική οµάδα, 
πρέπει να σέβεται τη διαφορά και να στοχεύει σε ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα για 
όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την πολιτισµική και τη γλωσσική τους κληρονοµιά.  
     Η διαδικασία αλλαγής προς µια πολυπολιτισµική προσέγγιση αρχίζει από τη 
στιγµή που ο εκπαιδευτικός προβληµατίζεται και αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο 
εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος. Επιλέγει τις διδακτικές µεθόδους και τα 
εκπαιδευτικά µέσα που εξασφαλίζουν ίση συµµετοχή και πρόοδο σε όλους τους 
µαθητές. Η επιλογή της πολυπολιτισµικής προσέγγισης προϋποθέτει: 
�  Σεβασµό στην ιδιαιτερότητα και αξιοπρέπεια όλων των παιδιών και των 
οικογενειών τους. 
�  Σχολικό περιβάλλον και περιεχόµενο µαθηµάτων σχετικό µε τις εµπειρίες των 
παιδιών.25 
�  Ευκαιρίες για προσωπική έκφραση. 26 
�  Ιση αντιπροσώπευση όλων των πολιτισµών που συνυπάρχουν στο σχολείο.27 

                                                 
24

Β.Ιωαννίδης-Ψυχογυιός(2001).Ο θεσµός των Αναµορφωτικών  Καταστηµάτων 
Ιδρυµάτων.Αθήνα:Σάκκουλας,216 κ.εξ.   
25 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει αναφορές στο περιβάλλον κάθε πολιτισµού που αντιπροσωπεύει το 
σχολείο και  να στηρίζεται στις εµπειρίες όλων των παιδιών . 
26 Ο εκπαιδευτικός αρχίζει να δηµιουργεί µαζί µε τα παιδιά και δραστηριότητες που απεικονίζουν τον 
κόσµο τρυγύρω µας. Με αυτόν τον τρόπο δεν προωθεί µια µη ρεαλιστική  εικόνα της 
πραγµατικότητας , αλλά αναπτύσσει το κριτικό πνεύµα . Έτσι τα παιδιά γίνονται κριτικοί δέκτες κάθε 
µορφής πληροφόρησης και υπερασπιστές της αλήθειας. 
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�  Ρεαλιστική και αυθεντική αναπαράσταση της ιστορίας των πολιτισµών που 
αντιπροσωπεύονται στο σχολείο και κριτική εξέταση των πηγών της ιστορίας. 
�  Προσεκτική παρουσίαση των λογοτεχνικών κειµένων.28 
�  Προσεγµένη ορολογία τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των µαθητών.29 
�  Σεβασµός στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.30 
�  Παρουσίαση καλλιτεχνικής δουλειάς από διαφορετικές κουλτούρες.31 
�  Παρουσίαση ποκιλίας πολιτισµών στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας.32 
           Μία ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στη δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος 
στη σχολική τάξη είναι η µητρική γλώσσα των παιδιών, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Μία σχολική τάξη που θέλει να 
είναι πολυπολιτισµική  οµάδα οφείλει θετική αντιµετώπιση της γλωσσικής ποικιλίας. 
Στις πολυγλωσσικές τάξεις πέρα από την κυρίαρχη γλώσσα , η µητρική γλώσσα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται µε καλοπροαίρετη και όχι κριτική διάθεση καθώς η 
ανάπτυξή της είναι απαραίτητο στοιχείο για µια ολοκληρωµένη ανάπτυξη των 
παιδιών.   
     Ο εκπαιδευτικός µπορεί να µάθει κάποιες εκφράσεις στη γλώσσα των µαθητών 
του ώστε αυτοί µε τη σειρά τους να αποδεχτούν ευκολότερα την κυρίαρχη και ξένη 
γι’ αυτούς γλώσσα της σχολικής τάξης. Μπορεί επίσης να εξασφαλίσει δίγλωσση 
υποστήριξη σε καινούριους µαθητές , παρέχοντας  πολύγλωσσο αναγνωστικό υλικό 
στις σχολικές βιβλιοθήκες.Τέλος µπορεί να αναρτήσει  στην τάξη του ανακοινώσεις 
σε όλες τις γλώσσες που απαρτίζουν τη µαθητική κοινότητα.  

Τα  παιδιά που προέρχονται από κάποια µειονότητα δεν πρέπει να αισθάνονται 
ότι η γλώσσα τους απορρίπτεται  και επειδή είναι αλλόγλωσσα δεν γίνονται 
αποδεκτά. 

     Η αλλαγή νοοτροπίας και στάσεων είναι µια δύσκολη και πολύπλοκη 
διαδικασία η οποία τις περισσότερες φορές προκαλεί ενδορρολικές και διαρρολικές 
συγκρούσεις. ∆εν είναι λίγες οι φορές που ερχόµαστε  αντιµέτωποι  µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα  έξωθεν αλλά  και µε τον ίδιο µας τον εαυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να άρουµε τις δικές µας αδυναµίες, προτιµήσεις, πεποιθήσεις αλλά και εσωτερικές 
διαµάχες. Ο σεβασµός στην διαφορετικότητα και η συνεργασία και επικοινωνία µε 

                                                                                                                                            
27 Μπορεί για παράδειγµα ο εκπαιδευτικός να κρεµάσει στους τοίχους της σχολικής τάξης αφίσες από 
όλους τους πολιτισµούς που συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον. 
28 Ο εκπαιδευτικός είτε παρουσιάζει κείµενα επιλεγµένα από το αναλυτικό πρόγραµµα είτε δικής του 
επιλογής οφείλει να δείξει µεγάλη προσοχή  ώστε να διαλύσει στερεότυπα και µύθους για τους 
διάφορους λαούς. Πρέπει να τονίζει την αξία της συνεργασίας των λαών , να εντοπίζει τις διαφορές και 
οµοιότητες ανάµεσά τους και να συζητά για θέµατα που αφορούν στη θρησκεία, στη γλώσσα, στο 
χρώµα . Έτσι θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν µια ρεαλιστική εικόνα της σύγχρονης 
πραγµατικότητας, να συνειδητοποιήσουν τις υπάρχουσες διαφορές και να συνυπάρξουν αρµονικά µε 
τους συµµαθητές τους. 
29  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορολογία που χρησιµοποιούν εκπαιδευτικοί και µαθητές ώστε να 
µην είναι προσβλητική για κανένα από τα µέλη της σχολικής τάξης.Στόχος του εκπαιδευτικού σε ένα 
πολυγλωσσικό και πολυπολιτισµικό σχολείο είναι να παρέχει ψυχολογική στήριξη και να εξασφαλίζει 
δυνατότητα έκφρασης σε όλα τα παιδιά. 
30 Τάξεις που αποδέχονται εξίσου τη διαφορετικότητα του κάθε  παιδιού σε κάθε έκφανση( εικαστικά, 
γραπτά, οµαδική ή ατοµική εργασία)άρουν το οποιοδήποτε αίσθηµα κατωτερότητας και ενισχύουν το 
αυτοσυναίσθηµα. 
31  Αυτό συντελεί στην καλλιέργεια της αισθητικής των παιδιών, εµπλουτίζει τα οπτικά τους 
ερεθίσµατα και προωθεί µορφές τέχνης έξω από τα στενά πλαίσια της δικής τους κουλτούρας. 
32  Γνωρίζοντας τα παιδιά διαφορετικούς πολιτισµούς εκτιµούν τις διαφορές και οµοιότητες και 
αναπτύσσουν κριτική σκέψη µέσα από καθηµερινή συζήτηση. 
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την κοινότητα των µαθητών ,αποτελούν τα πρώτα βήµατα για την καθιέρωση της 
πολυφωνίας στη σχολική τάξη. Ενας εκπαιδευτικός ανοικτός στην υπάρχουσα 
πολυπολιτισµικότητα καταπολεµά κάθε διάθεση ρατσιστική και συµβάλλει στη 
δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος  ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
προοπτικές για παιδιά άνισα. 

    Η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αποτελεί πρόβληµα για τον εκπαιδευτικό 
αλλά πρόκληση για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο πέρα 
από τους βασικούς στόχους  του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος πρέπει να 
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά της σχολικής τάξης. Μία τάξη 
απαλλαγµένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις , συντελεί στην αναγνώριση όλων 
των δυνατοτήτων ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον των 
παιδιών. 

     Προκατασκευασµένα σχήµατα σκέψης που διαστρεβλώνουν την 
πραγµατικότητα και ταξινοµούν τους µαθητές ανάλογα µε το χρώµα, τη γλώσσα, τη 
χώρα προέλευσης ,τη θρησκεία και το κοινωνικο-οικονοµικό status, δεν πρέπει να 
έχουν καµία θέση στο σύγχρονο σχολείο. Σ’ αυτό όλες οι µειονότητες έχουν τη δική 
τους θέση, τη δική τους πολιτισµική ταυτότητα. Είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού να 
δηµιουργήσει ένα κλίµα ασφάλειας και σεβασµού, αρκεί να κάνει κουλτούρα του 
την κουλτούρα του µαθητή του. Αν ο εκπαιδευτικός δε γνωρίσει και δε σεβαστεί την 
πολιτισµική ταυτότητα του κάθε µαθητή του καµία µέθοδος δεν πρόκειται να 
τελεσφορήσει και το παιδί θα επιλέξει το δρόµο της αποµόνωσης. 33 

 
 

                                                 
33 ΑΘ.Παπάς (1998). ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική και ∆ιδακτική .Αθήνα:χ.έ.. (τόµ. Α)., 348. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574   
 

16 

 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Συµπερασµατικά, τα µέχρι στιγµής ερευνητικά πορίσµατα πιστοποιούν την 
άρρηκτη σχέση ανάµεσα στην εκπάιδευση και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 
Συγκεκριµένα: 

� Η πιθανότητα εξεύρεσης  εξειδικευµένης εργασίας συσχετίζεται µε την ποιότητα 
της εκπαιδευτικής κατάρτισης ενώ η ανειδίκευτη εργασία αποδίδεται σε χαµηλή 
επίδοση και εγκατάλειψη του σχολείου. 

� Αν και οι µαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο εισέρχονται γρηγορότερα στην 
αγορά εργασίας , οι µαθητές που αποκτούν ακαδηµαϊκά προσόντα έχουν καλύτερες 
προοπτικές για επαγγελµατική εξέλιξη.  

� Ολοένα και περισσότερο δίνεται έµφαση στη δια βίου εκπάιδευση ως 
παράγοντα άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού. Οι ανειδίκευτοι εργάτες , οι άνεργοι , 
οι µετανάστες και γενικά οι µειονότητες αποτελούν οµάδες υψηλού κινδύνου που 
πρέπει να αναπροσαρµόζουν τα προσόντα τους ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

Όσον αφορά στις προτάσεις για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού µπορούµε 
να συµπεράνουµε τα εξής: 

�Τα σχολεία πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη αυτονοµία και να συµβάλει ο 
εκπαιδευτικός στην άρση της κοινωνικής ανισότητας. 

�Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί έµφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού του 
σχολείου σε θέµατα κοινωνικής προσαρµογής που επικεντρώνονται στη 
συνεργατικότητα στο πλαίσιο της διαφορετικής  κουλτούρας. 

� Το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να είναι ανοικτό στη διαφορετικότητα και να 
προάγει την κοινή ευρωπαϊκή παιδεία. 

�Το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει να αξιοποιεί τις άτυπες µορφές εκπαίδευσης 
και να θεσπιστεί η συνεχής αξιολόγησή του. 

Με την παρούσα εργασία µας προσπαθήσαµε να περιγράψουµε  και να 
αναλύσουµε τη σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις διαδικασίες της εκπαίδευσης 
και τις διεργασίες του κοινωνικού αποκλεισµού. Πρόκειται για µια σχέση, που 
σύµφωνα µε τις διαθέσιµες ενδείξεις συντελεί σε µεγάλο βαθµό σε µια διαγενεακή 
αναπαραγωγή των καταστάσεων και της δυναµικής του κοινωνικού αποκλεισµού για 
τις περιθωριοποιηµένες οµάδες. Ταυτόχρονα προσπαθήσαµε να δώσουµε τη δική µας 
πρόταση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού στη σχολική τάξη. 

   Συνοψίζοντας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε µια 
διαδικασία αλληλεπίδρασης, που λειτουργεί στη βάση της συσσωρευτικής αιτιότητας. 
Οι διεργασίες κοινωνικού αποκλεισµού που χαρακτηρίζουν εν πολλοίς τη ζωή των 
περιθωριοποιηµένων µειονοτήτων σε συνδυασµό µε τον παραδοσιακό τρόπο 
λειτουργίας των σχολείων, δηµιουργούν ένα πλαίσιο που ευνοεί τη σχολική αποτυχία. 
Η συνακόλουθη έλλειψη επαγγελµατικών εφοδίων των παιδιών των µειονοτήτων 
συµβάλλουν στην αναπαραγωγή διεργασιών κοινωνικού αποκλεισµού σε βάρος τους 
στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο µε αποτέλεσµα τη διαγενεακή αναπαραγωγή τους. 

    Φυσικά δε στηρίζουµε την πεποίθηση ότι ο κύκλος αυτός είναι  ατέρµων και 
αναπόφευκτος. Η διάρρηξή του, όµως απαιτεί ολοκληρωµένες πολιτικές ευρείας 
κλίµακας και σε βάθος χρόνου, µε τη σύµπραξη ενός µεγάλου φάσµατος φορέων και 
κατάλληλο συντονισµό των αρµόδιων εκπαιδευτικών και µη. Ιδιαίτερα σηµαντικός 
είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος µπορεί  να µετασχηµατίσει τη σχολική τάξη 
σε άτυπη οµάδα και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά Μία τάξη 
απαλλαγµένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις , συντελεί στην αναγνώριση όλων 
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των δυνατοτήτων ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον των παιδιών 
στο οποίο  όλες οι µειονότητες έχουν τη δική τους θέση, τη δική τους πολιτισµική 
ταυτότητα. Στο πλαίσιο τέτοιων πολιτικών, η εκπαίδευση αναδείχνεται σε ένα 
προνοµιακό χώρο στον οποίο άρεται ο κοινωνικός αποκλεισµός των µαθητών και 
µελλοντικών πολιτών. 
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