ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
της
ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΒΟΥΣΗ

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – με
ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.

Θεσσαλονίκη
Απρίλιος, 2019

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2019
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) και τα λοιπά
αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
της φοιτήτριας, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης
και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και τη συγγραφέα και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε το Μ.Δ.Ε., καθώς και την Επιβλέπουσα
Καθηγήτρια και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΒΟΥΣΗ

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπουσα: Βασιλική Καραβάκου, Καθηγήτρια
Μέλη:Ευθύμιος Βαλκάνος, Καθηγητής
Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής

Απρίλιος, 2019
3

Αφιερωμένη στους γονείς μου,
με σεβασμό και εκτίμηση

4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα ερευνητική εργασία θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε μεγάλο
βαθμό, παρά τις δυσκολίες τις οποίες κλήθηκα να αντιμετωπίσω. Μέσω της
συγκεκριμένης διαδικασίας, αποκόμισα χρήσιμες και πολύτιμες γνώσεις, οι οποίες θα
με βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή μου και θα με συνοδεύουν σε όλη την πορεία της
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά τους
καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι με στήριξαν, με κάθε δυνατό
τρόπο, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του μεταπτυχιακού μου. Ειδικότερα, εκφράζω
την ευγνωμοσύνη μου στην καθηγήτριά μου, κυρία Βασιλική Καραβάκου, τόσο για
τις γνώσεις που μου μετέδωσε όσο και για την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε.
Πάντα με καθοδηγούσε και με υποστήριζε. Επίσης, ευχαριστίες οφείλω στον
καθηγητή, κύριο Βαλκάνο, ο οποίος συνεπιβλέπει τη διπλωματική μου εργασία, για
το αμέριστο ενδιαφέρον του.
Τέλος, ευχαριστίες οφείλω στους γονείς μου, Παύλο και Ευτυχία, οι οποίοι με
στήριξαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν υλικά και ηθικά σε όλη τη διαδικασία των
σπουδών μου. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου.
Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου, Χαρούλα Σταβάρα, η οποία με την
προθυμία της, πάντοτε με βοηθούσε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζα κατά τη
διάρκεια των σπουδών μου, καθώς και όλους τους συμφοιτητές μου, αλλά κυρίως την
Ιωάννα Γούλα, με την οποία συνεργαστήκαμε εποικοδομητικά.

5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τη σύγχρονη εποχή δημιουργούνται στην κοινωνία και το σχολικό περιβάλλον νέες
ανάγκες και προκλήσεις, λόγω των γενικότερων ραγδαίων εξελίξεων σε
κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και της συνεπαγόμενης μεταβολής της
σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού αναφορικά με τα πολιτισμικά γνωρίσματα. Οι
εκπαιδευτικές τακτικές που ακολουθούνται καθορίζουν την πορεία του συνόλου των
παιδιών σε όλα τα επίπεδα, ενώ το ζητούμενο ως προς αυτές είναι να εξασφαλίσουν
κλίμα ισότητας, σεβασμού, δικαιοσύνης και παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους,
ανεξαρτήτως των γνωρισμάτων που αυτοί φέρουν. Οι διευθυντές, με τη σειρά τους,
οφείλουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ετερότητα και να διασφαλίσουν
την ομαλή ένταξη και την ακαδημαϊκή, προσωπική και κοινωνική ανέλιξη όλων. Η
κατάλληλη ανταπόκριση στις νέες ανάγκες και η επίλυση των προβλημάτων που
εμφανίζονται συνεχώς στο σχολικό περιβάλλον επιτυγχάνεται μέσω των πρακτικών
οι οποίες συνάδουν με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έτσι, η παρούσα
έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη των απόψεων διευθυντών σχολείων (δείγμα
αποτέλεσαν δεκατέσσερις διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
του νομού Λάρισας) σχετικά με το πώς σκιαγραφείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση
στο σημερινό σχολείο, καθώς και για το πώς διαχειρίζονται οι ίδιοι τις σχετικές
προκλήσεις που δημιουργούνται. Βάσει του συγκεκριμένου σκοπού, σκιαγραφούνται
οι απόψεις των υποκειμένων σχετικά με τις νέες προκλήσεις και ανάγκες, η
ανταπόκρισή τους σε αυτές και οι συνεπαγόμενες δυσκολίες που προκύπτουν κάθε
φορά. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της
ποιοτικής έρευνας, έχοντας ως εργαλείο τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις με ερωτήσεις
ανοικτού τύπου και αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης
περιεχομένου.

Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση, ενηλίκων.
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ABSTRACT

The new needs and challenges in society and school in our time are due to the overall
radical developments on the socioeconomic and technological level. They are also due
to the changes in the schooling population as far as their cultural features are
concerned. The educational methodology that is followed every time determines the
progress of the children at all levels. It is of the utmost importance that each
methodology must assure the sense of equality, respect, justice and also, the sense of
equal chances to everyone, regardless their differences. The school headmasters
should respond effectively to the above heterogeneity and they should assure the
students’ smooth inclusion and their academic, personal and social development.
Their proper response to the new needs and the resolution to the constantly appearing
school problems are achieved through the principles of the intercultural education.
Therefore, the present study aims at examining the views of the primary school
headmasters (a token of fourteen headmasters of schools in the prefecture of Larissa)
concerning the role of the intercultural education in school, as well as the ways they
deal with the relevant challenges. Based on the specific aim, this study presents the
views of the participants concerning the latest challenges and needs, their response to
these challenges and the difficulties that follow accordingly. The collection and the
process of the data was realised by the means of a qualitative study and the tool we
used was the semi-guided interviews with open-ended questions. The results were
processed through content analysis.

Keywords: leadership, intercultural education, education, adult.

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………12

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ………………………………………..16
1.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…………………………………17
1.1. Μοντέλα ανταπόκρισης στην ετερότητα……………………………...19
1.1.1. Το μοντέλο της αφομοίωσης………………………………….20
1.1.2. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης……………………………......21
1.1.3. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο…………………………………22
1.1.4. Το αντιρατσιστικό μοντέλο…………………………………...23
1.1.5. Η διαπολιτισμική προσέγγιση………………………………...23
1.2. Προκλήσεις στο σχολείο σχετικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση..28

2.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ……………………………………..33
2.1. Έννοια και ρόλος της ηγεσίας………………………………………..33
2.2. Η συμβολή της ηγεσίας στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας..35
2.3. Ανταπόκριση της ηγεσίας του σχολείου στην ετερότητα……………37

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.………………………………...45
3.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………………46
3.1. Επιλογή του θέματος…………………………………………………46
3.2. Σκοπός της έρευνας και μέθοδος συλλογής δεδομένων……………...47
4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……………..58
4.1. Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών…………....58
4.2. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας………………………………..60
4.3. Συζήτηση-Διαπιστώσεις…………………………………………….113
8

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ………………………………………………….125
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………………………………………………………………140

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχολείο στη σύγχρονη εποχή οφείλει να αντιμετωπίσει τις καινούργιες προκλήσεις
που δημιουργούνται, λόγω της μεταβολής της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού
αναφορικά με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Οι μαθητές πλέον προέρχονται από
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται η
αύξηση του ποσοστού των παιδιών που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών
στους τομείς της μάθησης και της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής.
Επιπλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία
δημιουργούν συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις, γεγονός που
συμβάλει στην ύπαρξη επιπλέον προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει το
σύγχρονο σχολείο και το προσωπικό του.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί φορείς υιοθετούν πρακτικές για την
εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών οι οποίες καθορίζουν την πρόοδό τους σε
προσωπικό, ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι τα
εκπαιδευτικά συστήματα, μέχρι σήμερα, υιοθετούν, κατά κύριο λόγο, μια φιλοσοφία
που στηρίζεται στις αρχές του νεωτερισμού. Σύμφωνα με αυτήν, η απόκτηση όλο και
περισσότερων γνώσεων αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την περαιτέρω
εξέλιξη των ατόμων και της κοινωνίας. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα
υιοθετούν τη λογική των βιομηχανικών κοινωνιών και επηρεάζονται από αυτήν στη
διαμόρφωση της εσωτερικής τους πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, παραβλέπεται η
κοινωνική και πολιτισμική ετερότητα και δημιουργείται ατομική και κοινωνική
αδικία (Φθενάκης, 2009).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο ρόλος του σχολείου είναι να αντισταθμίζει τις
ανισότητες και τα εμπόδια που προκαλούνται και να εξασφαλίζει την παροχή ίσων
ευκαιριών σε όλους. Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να υπολογίσει τις ανάγκες
όλων

των

μαθητών

ανεξαρτήτως

προέλευσης

και

να

εκμεταλλευτεί

τη

διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού προς όφελος των μελών του σχολείου,
αλλά και της κοινωνίας εν γένει. Το διεθνές ενδιαφέρον για τη διαχείριση της
ετερότητας στον χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται ότι αυξάνεται συνεχώς και
θεωρείται ότι συμβάλει θετικά στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του
σχολείου.
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Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ετερότητα, θεωρώντας
την, όχι πρόβλημα, αλλά πρόκληση. Ειδικότερα, ο διευθυντής, ως υπεύθυνος της
σχολικής μονάδας και φορέας που επηρεάζει το διδακτικό προσωπικό, καλείται να
εξασφαλίσει την αρμονική λειτουργία και την επίτευξη των προκαθορισμένων
στόχων, οι οποίοι καθορίζουν την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
των μαθητών. Έτσι, ο ρόλος της ηγεσίας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός στον
μετασχηματισμό του σχολείου και τη διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του, ώστε
αυτό να μπορεί να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις,
δημιουργώντας κλίμα αποδοχής και ενεργής συμμετοχής όλων των μαθητών
(Κυριάκου & Χατζηπαναγιώτου, 2001˙ Στραβάκου, 2003: 283-288˙ Μελισσόπουλος,
2006: 123-130).
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αφετηρία της παρούσας έρευνας αποτελεί η
αναγνώριση της σπουδαιότητας αυτών όσον αφορά τα παιδιά, τους διευθυντές, το
εκπαιδευτικό προσωπικό και την κοινωνία εν γένει. Αυτό συμβαίνει καθώς η
αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών συμβάλλει
καταλυτικά στον βαθμό της ομαλής πορείας σε επίπεδο σχολικό, προσωπικό και
κοινωνικό. Οι πρακτικές που αποφασίζονται και ακολουθούνται από μέρους των
ηγετών των σχολικών μονάδων κατά την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις που
προκύπτουν συνεχώς αποτελούν (και οφείλουν να αποτελέσουν) πεδίο έρευνας, ως
επιμέρους πτυχή της διαρκούς ενασχόλησης με ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής
από μέρους της διεθνούς και ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.
Ως σκοπός της προτεινόμενης έρευνας τίθεται η μελέτη των απόψεων των
διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με το πώς σκιαγραφείται η διαπολιτισμική
εκπαίδευση στο σημερινό σχολείο, καθώς και για το πώς διαχειρίζονται οι ίδιοι τις
σχετικές προκλήσεις που δημιουργούνται. Βάσει του συγκεκριμένου σκοπού,
σκιαγραφούνται οι απόψεις των υποκειμένων σχετικά με τις νέες προκλήσεις και
ανάγκες, η ανταπόκρισή τους σε αυτές και οι συνεπαγόμενες δυσκολίες που
προκύπτουν κάθε φορά.
Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία λειτουργούν ως
εφαλτήριο της ερευνητικής διαδικασίας και των βημάτων που θα ακολουθηθούν στη
συνέχεια:
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1. Ποιες είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, οι προκλήσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν λόγω της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο.
2. Ποιος είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, ο ρόλος των ίδιων στη διαχείριση
της πολυπολιτισμικότητας και της εισαγωγής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στο σχολείο.
3. Ποιες πρακτικές εφαρμόζουν οι διευθυντές για την ομαλή ένταξη των παιδιών
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
4. Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι διευθυντές στη προσπάθειά τους να
εφαρμόσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους.
Προηγούμενες σχετικές έρευνες εστιάζουν στις απόψεις των εκπαιδευτικών και των
μαθητών. Στην παρούσα έρευνα διερευνούνται οι απόψεις διευθυντών σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας αναφορικά με την ηγεσία,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση των προκλήσεων στο σχολείο. Αυτό
συμβαίνει καθώς η ηγεσία του σχολείου, όπως τονίζει η διεθνής και ελληνική
βιβλιογραφία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της σχολικής
κουλτούρας και πραγματικότητας. Το γεγονός ότι η καταγραφή των σχετικών
απόψεων των διευθυντών θεωρείται επιστημονικά ενδιαφέρουσα σε συνδυασμό με το
ότι οι έρευνες που σχετίζονται με τις απόψεις των διευθυντών στα προαναφερθέντα,
σχετικά ζητήματα είναι περιορισμένες δημιουργεί την πεποίθηση ότι η παρούσα
έρευνα μπορεί να εμπλουτίσει τη βιβλιογραφία και να φανεί χρήσιμη σε αρμόδιους
και εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Όσον αφορά τη δομή της παρούσας εργασίας, αυτή είναι η εξής: στο πρώτο
κεφάλαιο αποτυπώνεται η διαπολιτισμική προσέγγιση, αφού πρώτα αναφερθούν σε
αδρές γραμμές τα μοντέλα ανταπόκρισης στην ετερότητα, καθώς και οι προκλήσεις
που συνδέονται με αυτήν στο σχολικό περιβάλλον.
Στο δεύτερο κεφάλαιο σκιαγραφείται ο ρόλος της ηγεσίας του σχολείου ως
προς την προαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης, αφού αποτυπώνεται η έννοια
και ο ρόλος της ηγεσίας, η συμβολή της στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας
και η ανταπόκρισή της στην ετερότητα.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των
δεδομένων της έρευνας, μέσω της παρουσίασης των λόγων της επιλογής του θέματος,
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του σκοπού και των στόχων αυτής, του προφίλ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
και της τεχνικής συλλογής των δεδομένων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επεξεργασία και η ανάλυση των
δεδομένων της έρευνας, περιλαμβάνοντας το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών και
υποκατηγοριών, την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και τη-τις συζήτησηδιαπιστώσεις. Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος, η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε και το
σχετικό παράρτημα.
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1.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο. Σκοπός
είναι να παρατεθούν τα δεδομένα που αφορούν τη διαπολιτισμική προσέγγιση, ώστε
να δημιουργηθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τη
συγκεκριμένη πτυχή της παρούσας έρευνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση,
αναφέρονται, σε αδρές γραμμές, τα μοντέλα ανταπόκρισης στην ετερότητα, καθώς
και οι προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν.
Ειδικότερα, η μετανάστευση, ως φαινόμενο με ποικίλες διαστάσεις, επιδρά
σημαντικά –άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο φανερά– στις χώρες
αποστολής, διέλευσης και υποδοχής, το άτομο που μεταναστεύει, καθώς και το
οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Οι αλλαγές που σημειώνονται σε επίπεδο
κοινωνικών συμπεριφορών, σχέσεων και αξιών είναι χαρακτηριστικές και
αποτυπώνουν τη δυναμική της συγκεκριμένης διαδικασίας (Έμκε-Πουλοπούλου,
1990: 8-10˙InternationalOrganizationforMigration, 2008: 496˙Κασιμάτη, 2003: 2426).
Η Ελλάδα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί χώρα υποδοχής αυξημένου
αριθμού μεταναστών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αλλαγές εντός της ελληνικής
κοινωνίας, οι οποίες επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τη σχολική πραγματικότητα ως προς
την πολιτισμική της σύνθεση και τη διδακτική διαδικασία, η οποία οφείλει να
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και τις ανάγκες του συνόλου των παιδιών. Η
παρουσία μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο εντός των τάξεων σε
σχέση με αυτό των ημεδαπών μαθητών αποτελεί πρόκληση για το εκπαιδευτικό
σύστημα και για τα ίδια τα παιδιά, αφού με σκοπό την κοινωνική, προσωπική και
ακαδημαϊκή τους πρόοδο θα πρέπει να ανταποκριθούν σε νέα δεδομένα, σε μια
γλώσσα διαφορετική από τη δική τους και σε περιβάλλον όπου επικρατούν
διαφορετικά (σε μεγάλο ή μικρό βαθμό) ήθη, έθιμα και άλλα πολιτισμικά γνωρίσματα
(Κεσίδου, 2003: 2-4˙ Τριανταφυλλίδου &Μαρούφωφ, 2010: 39-49 & 69-74).
Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πλέον πραγματικότητα στη
σημερινή κοινωνία, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τις μεταβολές και
αναδιαρθρώσεις στις κοινωνικές δομές και τους κοινωνικούς θεσμούς. Οι αλλαγές
που έχουν συντελεστεί στην επικοινωνία, ως απόρροια των αλλαγών στην
15

τεχνολογία, αναγκάζουν τις κοινωνίες να συμφιλιώσουν τις δικές τους τοπικές
παραδοσιακές αξίες με την ανερχόμενη παγκοσμιοποίηση των πολιτισμών
(Αrnove&Torres, 1999: 315-318).
Παρόλα αυτά, η πολιτισμική εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα, αφού η
καθεμιά αποτελεί έκφραση ιστορικών, θρησκευτικών, γλωσσικών και γεωγραφικών
παραμέτρων. Όλες οι παραπάνω αλλαγές οδηγούν αναπόφευκτα στην ανάγκη
διαφοροποίησης της εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
πρόσφορων εκπαιδευτικών μέτρων (Μπαμπινιώτης, 2001˙ Υφαντή, 2002).
Γίνεται σαφές ότι το πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας μας είναι
πολυπολιτισμικό και ότι κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη οι ισχύουσες πολιτικές να
λαμβάνουν υπόψη το κάθε άτομο. Ο τρόπος ανταπόκρισης στην ετερότητα
αντικατοπτρίζεται, μεταξύ των άλλων, στα δημογραφικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής
και τη πρόσβαση στις πληροφορίες, τις γνώσεις, τα μέσα και τους πόρους. Το
συγκεκριμένο γεγονός απαιτεί αρκετά ανεπτυγμένη κατανόηση του τρόπου
αλληλεπίδρασης, αλλά και της πολυμορφίας ως εμπλουτισμού της κοινωνίας μας.
Ωστόσο, η πολυδιάστατη κρίση, που βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή
(οικονομική, κοινωνική κ.λπ.), ανέτρεψε την εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση,
προκαλώντας σημαντικές κοινωνικές ανισότητες και απροθυμία αλλαγής του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Από την άλλη μεριά, η αντίληψή μας για τη θέση και
τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων δεν μπορεί να παραμείνει υποταγμένη στη
διατήρηση ενός βιομηχανικού συστήματος κατά το οποίο η σχέση του υποκειμένου
προς τα αντικείμενα τονίζεται σε βάρος των κοινωνικών σχέσεων. Η τοποθέτηση του
ανθρώπου ξανά πίσω στο κέντρο των αξιών θα είναι ένα από τα κλειδιά για το μέλλον
της ανθρώπινης εξέλιξης (Bessonetal., 2015).
Σήμερα το σχολείο έχει ως μεγάλη ευθύνη να βοηθήσει όλους τους μαθητές,
ανεξαρτήτως εθνικής, φυλετικής και κοινωνικής προέλευσης ώστε αυτοί να έχουν
ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στη ζωή. Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μια πανίσχυρη
κοινωνικοποιητική δύναμη και ο ρόλος του σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον
οφείλει να είναι, όχι η πολιτισμική εξομοίωση, αλλά η αφύπνιση και η καλλιέργεια
της συνείδησης και του αναστοχασμού σχετικά με την κοινωνική πολυμορφία, η
δημιουργία θετικών και η αποδόμηση των αρνητικών αντιλήψεων για αυτήν, καθώς
και η καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα, από μέρους όλων των
εμπλεκομένων (Γρόλλιος, 2001: 75-78˙ Γκόβαρης, 2004: 51, 52).Ο σκοπός αυτός θα
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επιτευχθεί μέσω της καλλιέργειας συγκεκριμένων ανθρωπιστικών αξιών, όπως είναι ο
σεβασμός, η ανεκτικότητα, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η νομιμότητα, η
ακεραιότητα, με προσανατολισμό προς ένα διαπολιτισμικό και δημοκρατικό
περιβάλλον (Bessonetal., 2015).
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Μάρκου, 1997: 84-86) προτείνει νέες
διευρυμένες κοινωνικοποιητικές αλλαγές στην οργάνωση του σχολείου –έχοντας
υπόψη του τη διαπολιτισμική πλέον προσέγγιση– οι οποίες αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, στα εξής: α) τη διεύρυνση των υφισταμένων εκπαιδευτικών στόχων του
σχολείου, β) την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών υποδοχής και
προέλευσης, γ) την επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνιοκεντρικών
κριτηρίων του σχολείου και δ) την υποβοήθηση του μαθητή για την αξιοποίηση των
ευκαιριών στη ζωή και τη δυνατότητα επίτευξης της μέγιστης δυνατής κοινωνικής
και οικονομικής του ένταξης.
Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι απλό, αφού οι ιδιότητες, με βάση τις οποίες
κατασκευάζεται μια συλλογική ταυτότητα προσδιορίζονται από τα στάδια και τους
μηχανισμούς κοινωνικοποίησης πέρα από το σχολείο. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των
θεμάτων σχετικά με την παιδεία πραγματοποιείται έξωθεν, χωρίς την άμεση επαφή
των σχεδιαστών με την πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο γεγονός αποδεικνύεται
συχνά ακατάλληλο, αφού, σύμφωνα με τη Μηλίγκου (1997),οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να εργαστούν χωρίς την απαραίτητη βοήθεια, με αποτέλεσμα πολλοί από
αυτούς να εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με τα όρια των δυνατοτήτων
τους και την ανταπόκρισή τους στις νέες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία
του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στην ομαλή ψυχοκοινωνική ένταξη των
μαθητών τους.
Με βάση τις παραπάνω συνισταμένες, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η
αποτύπωση, αρχικά σε αδρές γραμμές, των μοντέλων ανταπόκρισης στην ετερότητα
με έμφαση στη διαπολιτισμική προσέγγιση και, έπειτα, των προκλήσεων που
παρουσιάζονται στο σχολείο σχετικά με αυτήν.

1.1.

Μοντέλα ανταπόκρισης στην ετερότητα

Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε
συνδυασμό με τη διαρκή μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ των διάφορων κρατών και
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την ένταξη στα σχολεία τους παιδιών με πολιτισμικό υπόβαθρο διαφορετικό από
αυτό της κυρίαρχης ομάδας, δημιουργεί νέες προκλήσεις και επιτάσσει την υιοθέτηση
μέτρων προς την ομαλή ένταξή τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος και της
κοινωνίας γενικότερα. Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε χώρα
υποδοχής καθορίζει το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο, τις σχέσεις μεταξύ όλων
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ’ επέκταση την ουσιαστική
συνοχή της κοινωνίας.
Όπως είναι αναμενόμενο, οι χώρες υιοθετούν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους
μέτρα ανταπόκρισης στη διαφορετικότητα, τα οποία καθορίζονται από τη διάθεση για
αναγνώριση, αποδοχή και ομαλή ένταξη των διαφορετικών πολιτισμικών
γνωρισμάτων σε όλους τους τομείς. Επί παραδείγματι, η Ελβετία για χρόνια
αποτελούσε

παράδειγμα

αρνητικής

αντιμετώπισης

και

αφομοιωτικής

μεταναστευτικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, παρά την ύπαρξη πολυπολιτισμικών
γνωρισμάτων εντός της κοινωνίας. Από την άλλη μεριά, η Σουηδία και η Ολλανδία
αναγνωρίζουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα τους κατά τη λήψη των διάφορων
μέτρων, ενώ η Αγγλία, στο πέρασμα των ετών, δίνει έμφαση σε μια αντιρατσιστική
εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις ρατσιστικές στάσεις και απόψεις στην εκπαίδευση
(Κανακίδου& Παπαγιάννη, 1994: 74-82, Ζωγράφου, 2003: 25-28).
Τα μέτρα και οι τακτικές που εφαρμόζουν οι χώρες για να ανταποκριθούν στα
νέα δεδομένα διαμορφώνουν τα μοντέλα ανταπόκρισης στην ετερότητα, τα οποία
είναι άλλοτε «μονοπολιτισμικά» (το μοντέλο της αφομοίωσης και το μοντέλο της
ενσωμάτωσης) και άλλοτε «πλουραλιστικά προσανατολισμένα» (το πολυπολιτισμικό
μοντέλο, το αντιρατσιστικό μοντέλο και η διαπολιτισμική προσέγγιση) (Κεσίδου
2008: 24).

1.1.1.Το μοντέλο της αφομοίωσης
Το μοντέλο της αφομοίωσης κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960˙
σύμφωνα με αυτό, επικρατεί η αντίληψη ότι οι δυσκολίες των παιδιών ήταν
αποτέλεσμα μόνο της έλλειψης των γνώσεων για την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα
και τη γλώσσα, οπότε δεν λαμβάνονται μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως
αποτέλεσμα, τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από αυτά της
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κυρίαρχης ομάδας οφείλουν να ενστερνιστούν τα κοινώς αποδεκτά πολιτισμικά
γνωρίσματα της χώρας υποδοχής, ώστε να έχουν μια ομαλή ατομική και κοινωνική
πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται η όσο το δυνατόν ταχύτερη εκμάθηση της
πλειονοτικής γλώσσας, χωρίς να παρέχονται γι’ αυτό τα απαραίτητα μέσα, ενώ,
ταυτόχρονα, δεν προβλέπεται η διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας. Σε
περίπτωση αποτυχίας της επίτευξης του παραπάνω σκοπού θεωρείται ότι ευθύνονται
εξολοκλήρου τα άτομα από διαφορετική χώρα. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν
διαφοροποιείται λόγω της φοίτησης αλλοδαπών παιδιών, αλλά αντιθέτως, εάν αυτά
δεν

υιοθετήσουν

τα

πολιτισμικά

χαρακτηριστικά

της

κυρίαρχης

ομάδας,

αντιμετωπίζονται ως «πρόβλημα» για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία
(Μάρκου, 1997: 220-222˙ Γεωργογιάννης, 1999: 46˙Γκόβαρης, 2004: 46, 49-51˙
Δαμανάκης, 2004: 77˙ Παύλου, 2004: 55). Σύμφωνα με τον Gordon (1964: 71), η
συγκεκριμένη διαδικασία λαμβάνει τέλος όταν τα πολιτισμικά γνωρίσματα της χώρας
υποδοχής γίνουν πλήρως αποδεκτά, όταν υπάρξει ευρεία συμμετοχή σε ομάδες της
κοινωνίας υποδοχής και το συναίσθημα ότι ανήκεις σε αυτήν, καθώς και όταν
απουσιάσουν οι συγκρούσεις που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά
γνωρίσματα. Ο Borrie (1959: 93)συμπληρώνει στα παραπάνω ότι πρόκειται για
διαδικασίες που απαιτούν από το κάθε παιδί να αποτινάξει κάθε προηγούμενο
πολιτισμικό γνώρισμα και να μεταλλαχθεί ολοκληρωτικά σε έναν άλλο άνθρωπο.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το αναλυτικό πρόγραμμα των μικτών τάξεων
δεν υπολογίζει τους μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της
κυρίαρχης ομάδας, γεγονός που αφενός ευνοεί την τελευταία, αφετέρου έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική
πορεία των παιδιών.

1.1.2. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης
Το μοντέλο της ενσωμάτωσης αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960,
διότι διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η ανάγκη να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης των παιδιών,
ώστε αυτά να ενσωματωθούν στο σχολείο και την κοινωνία. Ειδικότερα, γίνεται
αποδεκτό ότι τα πολιτισμικά γνωρίσματα των ατόμων που προέρχονται από άλλες
χώρες μπορούν να διατηρηθούν σε συνδυασμό με τα γνωρίσματα της κυρίαρχης
ομάδας, μέχρι το σημείο, ωστόσο, που αυτά δεν προσκρούουν με τις θεμελιώδεις
πολιτισμικές αρχές της χώρας υποδοχής. Συνεπώς, πρόκειται για ανεκτικότητα της
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ετερότητας ως έναν συγκεκριμένο βαθμό, ο οποίος καθορίζεται από κριτήρια των
ημεδαπών. Με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση των συγκεκριμένων
ατόμων στην κοινωνία και το σχολείο, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σχετικών
προγραμμάτων, κατά τα οποία μπορεί να προβλέπεται η διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας με μοναδικό σκοπό, ωστόσο, την καλύτερη εκμάθηση της πλειονοτικής
(Μάρκου, 1997: 223-226˙ Γεωργογιάννης, 1999: 47˙ Γκόβαρης, 2004: 51, 52).Με
άλλα λόγια, πρόκειται για μια αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών γνωρισμάτων
μέχρι ενός σημείου, το οποίο καθορίζεται από την κυρίαρχη ομάδα, γεγονός που
αποτρέπει την ανάπτυξη και καλλιέργειά τους, καθώς και την ανταλλαγή σχετικών
χαρακτηριστικών μεταξύ των ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων.

1.1.3. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1970, όταν έγινε
κατανοητό ότι τα δύο προηγούμενα μοντέλα δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες και
τις δυσκολίες σε σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μοντέλο
αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως σύνολο διαφορετικών πολιτισμών που συνυπάρχουν
και έχουν την ελευθερία να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Η αρμονία και η
συνοχή της κοινωνίας εξαρτάται από τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενώ οι
πολίτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολιτισμό που φέρουν οι ίδιοι και οι
συμπολίτες τους, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και τη
λειτουργία των θεσμών. Στο σχολικό περιβάλλον μπορούν να δημιουργηθούν
προγράμματα τα οποία υπολογίζουν και αξιοποιούν την πολιτισμική προέλευση των
παιδιών και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του συνόλου αυτών, με
σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Ειδικότερα, τα σχολεία οφείλουν να
υποστηρίξουν αφενός τα αλλοδαπά παιδιά κατά την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη,
αφετέρου τα ημεδαπά παιδιά στο να μάθουν όλο και περισσότερα γνωρίσματα των
διαφορετικών πολιτισμών. Ωστόσο, έχει ασκηθεί κριτική στο συγκεκριμένο μοντέλο,
καθώς οι πολισμοί συνυπάρχουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον χωρίς να υπάρχει
η απαιτούμενη αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Banks, 2004: 21-25˙ Tiedt&Tiedt, 2006:
58, 59˙ Κεσίδου, 2008: 26).
Συμπεραίνεται ότι, αν και το συγκεκριμένο μοντέλο αναγνωρίζει, αποδέχεται
και σέβεται τη διαφορετικότητα και σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλονται σημαντικές
προσπάθειες καλλιέργειας των διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμικών στοιχείων,
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ωστόσο από αυτό απουσιάζει η ανταλλαγή και η υιοθέτησή τους από τους φορείς που
ανήκουν σε διάφορες πολιτισμικές ομάδες.

1.1.4. Το αντιρατσιστικό μοντέλο
Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα,
αφού αναγνωρίσθηκε ότι το πολυπολιτισμικό μοντέλο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει
τις απαραίτητες συνθήκες προς την επιτυχία όλων των παιδιών, διότι αγνοεί τον
ρατσισμό σε επίπεδο δομής και θεσμών της κοινωνίας. Έτσι, το συγκεκριμένο
μοντέλο αναγνωρίζει τον ρατσισμό στην κοινωνία και το σχολείο, ο οποίος πλήττει
ακόμη και τους θεσμούς και ασκεί αρνητική επίδραση στη ζωή των αλλοδαπών.
Επισημαίνει την αδυναμία των προηγούμενων προσεγγίσεων να εξασφαλίσουν ίσες
ευκαιρίες και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων ανεξαρτήτως προέλευσης και
επιδιώκει την αποδοχή της ετερότητας και την επιτυχή πορεία των μεταναστών και
των παιδιών τους σε όλους τους τομείς. Η έμφαση στον «θεσμικό ρατσισμό», ωστόσο,
αποτελεί την πηγή της κριτικής που έχει ασκηθεί αναφορικά με το συγκεκριμένο
μοντέλο, καθώς το σχολείο μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ
των διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων (Μάρκου, 1997: 233-238˙
Κεσίδου, 2008:

27).Παρομοίως

με το πολυπολιτισμικό μοντέλο, αν

και

πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα προς την αποδοχή της ετερότητας και την
κατάλληλη ανταπόκριση προς αυτήν, ωστόσο οι έντονες προαναφερθείσες διαμάχες
οδηγούν στην πόλωση και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και συγκρούσεων,
γεγονός που δεν είναι ωφέλιμο για τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

1.1.5. Η διαπολιτισμική προσέγγιση
Ως διαπολιτισμική προσέγγιση νοείται η αναγνώριση των πολλών και διαφορετικών
γνωρισμάτων ως μία πραγματικότητα εντός της κοινωνίας, η εκτίμηση αυτών ως
θετικής συγκυρίας για όλους τους πολίτες και ο συνυπολογισμός αυτών κατά την
οργάνωση των κοινωνικών δομών. Κατά τις συγκεκριμένες διαδικασίες απουσιάζει η
ύπαρξη πολιτισμικών ορίων, καθώς και η ανταπόκριση σε κάθε πολίτη, με βάση την
κατηγοριοποίηση που έχει υποστεί, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.
Αντιθέτως, η διαπολιτισμική προσέγγιση αποτελεί σύνολο διαδικασιών οι οποίες
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απαλείφουν τις διακρίσεις και τις εντάσεις μεταξύ των ατόμων και ευνοούν αφενός
την ένταξη και

αφετέρου την ενεργό συμμετοχή όλων των ατόμων σε κάθε

κοινωνική έκφανση. Σύμφωνα με τις Κανακίδου και Παπαγιάννη (1994: 11-17), η
διαπολιτισμική προσέγγιση εδράζει στην πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι
και γι’ αυτό θα πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες ανέλιξης και προόδου για όλους,
χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς και στην πεποίθηση ότι οι πολιτισμικές διαφορές
αποτελούν, όχι παράγοντα αποδιοργάνωσης, αλλά εμπλουτισμό και θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η διαπολιτισμική προσέγγιση αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980 ως αρχή η
οποία διαπερνά όλο το πρόγραμμα σπουδών των σχολείων και ως δράση αφενός για
την εξάλειψη των στερεοτυπικών και ξενοφοβικών στάσεων, του ρατσισμού και των
διακρίσεων, αφετέρου για την εξασφάλιση της ισότητας στις παρεχόμενες ευκαιρίες
σε επίπεδο σχολείου και κοινωνίας. Η διαπολιτισμική προσέγγιση αποδέχεται τη
διαφορετικότητα και επιδιώκει την ισοτιμία και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα
τα άτομα από όπου κι αν αυτά προέρχονται. Η ετερότητα αντιλαμβάνεται ως
πλεονέκτημα και ευκαιρία, όχι μόνο να διατηρηθούν και να καλλιεργηθούν τα
πολιτισμικά γνωρίσματα κάθε ατόμου, αλλά να υιοθετηθούν ταυτόχρονα με αυτά και
γνωρίσματα άλλων πολιτισμών. Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανεκτικότητα, η
καλλιέργεια

και

η

υιοθέτηση

διαφορετικών

μεταξύ

τους

πολιτισμικών

χαρακτηριστικών αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της συγκεκριμένης προσέγγισης,
όπως και η καταπολέμηση, με κάθε μέσο, της ανισότητας, της αδικίας, του
διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά
με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν θεωρούνται πλέον «πρόβλημα» για την ομαλή ροή
και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, αλλά, αντιθέτως, το μορφωτικό τους
κεφάλαιο, σε συνδυασμό με αυτό των ημεδαπών παιδιών, αξιοποιείται προς όφελος
όλων

των

μαθητών

στο

πλαίσιο

της

αλληλεπίδρασης

και

του

αλληλεσεβασμού(Δαμανάκης, 2004: 38-40˙ Duncker, 2009: 37-39).
Έτσι, ως βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
διατυπώνονται: α) η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους
αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα, οι ιστορικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και
λοιπές συγκυρίες διαμορφώνουν έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτισμό, όπου οι
πολιτισμικές αξίες και τα γνωρίσματα εξελίσσονται και διαφοροποιούνται.. Το κατά
πόσο θα ισχύει μια αρχή, για να γίνει αποδεκτή, και αν είναι ωφέλιμο αυτό να
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συμβαίνει είναι στοιχείο που θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και
συνεχόμενων διαλόγων στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας. Το γεγονός
αυτό προϋποθέτει την ισοτιμία κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα αναφορικά με
όλες τις πολιτισμικές ομάδες μιας κοινωνίας, β) η ισοτιμία μορφωτικού κεφαλαίου
ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Προϋπόθεση γι’ αυτήν αποτελεί η
αρχική ισοτιμία των πολιτισμών και έπειτα η αξιοποίηση των γνώσεων, εμπειριών,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από τον κάθε μαθητή κατά την
προηγούμενη ανάπτυξή τους και γ) η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Η συγκεκριμένη αρχή περιλαμβάνει τη
δικαιοσύνη κατά την παροχή των ευκαιριών στα παιδιά των μειονοτικών ομάδων, σε
σχέση με τα ημεδαπά παιδιά. Πρόκειται για ίδιες δυνατότητες πρόσβασης, ανέλιξης
και προόδου στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε όλες τις επαγγελματικές και
κοινωνικές θέσεις (Δαμανάκης, 2004: 98-111).
Σύμφωνα με τους SantosRego&Nieto (2000: 414) η διαπολιτισμική
εκπαίδευση συνιστά μια ενεργό διάδραση μεταξύ ανθρώπων και μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ένα πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, το
οποίο αποσκοπεί στην υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση μιας
υπερπολιτισμικής ταυτότητας. Το σχολείο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
κάθε πολιτισμού χωριστά, ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και
πολιτισμικές προσδοκίες όλων των πολιτισμικών ομάδων και καλλιεργεί σε όλους
την κριτική σκέψη.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Μάρκου (1998: 31, 32), η διαπολιτισμική
αγωγή ορίζεται ως αρχή, ως διαδικασία και ως μεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό
πλαίσιο:
«Ως αρχή δηλώνει ότι το σχολείο και η κοινωνία πρέπει να διασφαλίζουν, σε
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

ισονομία,

αλληλοκατανόηση,

αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Ως κίνημα σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και
κοινωνικοί θεσμοί πρέπει να μετασχηματιστούν μέσα από μια διαδικασία
συνεχών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε να παρέχονται σε όλους τα μέσα
23

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».
Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφεται ο πολίτης ως προσωπικότητα η οποία είναι
εφοδιασμένη με το πολιτισμικό κεφάλαιο που έχει αποκτήσει, κατά τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησής του, αλλά έχει ταυτόχρονα την ετοιμότητα να υιοθετήσει,
επιπλέον, στοιχεία από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, αφού έχει αποκτήσει την
ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό
πολιτισμικό κεφάλαιο.
Στο σχολικό περιβάλλον, εάν οι μαθητές μάθουν να ζουν με τον «άλλον» στο
μικρο-επίπεδο του σχολείου, τότε θα είναι μελλοντικά σε θέση να αλληλεπιδρούν με
επιτυχία με τους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και
πολιτισμικά περιβάλλοντα στο μακρο-επίπεδο της κοινωνίας. Η εκπαίδευση αυτή
περιλαμβάνει διδασκαλία για τους άλλους πολιτισμούς και ανάπτυξη του αισθήματος
του σεβασμού προς αυτούς, με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διάφορων σχολικών
προγραμμάτων, μέσων, αντικειμένων και τεχνικών (Κεσίδου, 2008: 24-26).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά όλους τους μαθητές. Όλοι οφείλουν να
ετοιμάσουν τους εαυτούς τους ώστε να ζήσουν αρμονικά σε μία κοινωνία με πολλά
και διαφορετικά μεταξύ τους γνωρίσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν τα
κατάλληλα εκπαιδευτικά μέτρα ώστε να προαχθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και
για τα παιδιά από μειονοτικές ομάδες. Έτσι, προτείνεται από τη Leeman (2003: 32,
33) η καλλιέργεια: α) της γνώσης για τις πολιτισμικές διαφορές. Αυτό περιλαμβάνει
τη λήψη μέτρων και τακτικών που θα οδηγήσουν στην ενημέρωση για τους
πολιτισμούς, τις διαφορετικές ταυτότητες και τις διαφορές και τις ομοιότητες που
εμφανίζουν οι ομάδες μεταξύ τους, καθώς θα οδηγήσουν και σε μεθόδους που
επιτρέπουν την αλλαγή σε όλους τους τομείς), β) των προοπτικών, όπου περικλείει
την ενημέρωση ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους οπτικές και
προσεγγίσεις για το κάθε ζήτημα και την κάθε πτυχή, καθώς και ότι η γνώση δομείται
από την κοινωνία και για αυτό επηρεάζεται από τις εμπειρίες, το περιβάλλον και τις
προοπτικές, γ) της γνώσης σχετικά με την ανισότητα σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, όπου προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη η ενημέρωση για το διαφορετικό
υπόβαθρο κατά την αλληλεπίδραση με άτομα που διαφέρουν, καθώς και για την
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ύπαρξη ρατσισμού, διακρίσεων και ασύμμετρων ευκαιριών κατά την ανέλιξη σε
επίπεδο κοινωνίας, δ) εκείνων των αξιών και δεξιοτήτων που στοχεύουν στην
προάσπιση της διαφορετικότητας και της αυτονομίας στο σχολείο και την κοινωνία
και ε) των αξιών και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη συμβίωση με
δημοκρατικούς όρους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο
ζητούμενο περιλαμβάνει τον σεβασμό προς τους άλλους, την ενσυναίσθηση και την
επίλυση των δυσκολιών και των συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν.
Οι εκπαιδευτικοί για να αποκτήσουν διαπολιτισμική ικανότητα δράσης
οφείλουν, σύμφωνα με τον Ζωγράφου (2003: 119-121), να διαθέτουν μια σειρά
ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις ικανότητες αυτές είναι οι εξής: α)
αυτοαντίληψης και εμβάθυνσης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων του
καθενός σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, β) κριτικής εμβάθυνσης στερεοτυπικών
εικόνων του άλλου, κατά την οποία επιχειρείται ο εντοπισμός των στοιχείων που
συμβάλουν στη δημιουργία αυτών, βάσει των οποιονδήποτε συμφερόντων, γ)
ελέγχου μέσω διαλόγων των αξιών και των πολιτισμικών προτύπων που κυριαρχούν
στο σχολείο και την κοινωνία και δ) ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αξιοποίηση
πολλών και διαφορετικών πολιτισμικών γνωρισμάτων κατά τη διδασκαλία στην τάξη.
Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα της
διαπολιτισμικής προσέγγισης δεν επιτυγχάνεται με τη μονομερή εφαρμογή της στο
σχολείο, αλλά κρίνεται απαραίτητη η έκφρασή της, ως καθολικής παιδαγωγικής
αρχής, στο σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών. Σε αυτό το
πλαίσιο, σημαίνοντα ρόλο έχει η συνεργατική διδασκαλία μεταξύ των μαθητών, ο
ρόλος του εκπαιδευτικού, η διαμόρφωση του χώρου, η γονική συμμετοχή, καθώς και
η αναγκαιότητα προώθησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η επικοινωνιακή
δεξιότητα και η ικανότητα προσέγγισης διαφορετικών αντιλήψεων και τρόπων
σκέψης αποστασιοποιημένων από την κυρίαρχη κουλτούρα. Η προώθηση της
διαπολιτισμικής προσέγγισης, σε επίπεδο σχολικής διοίκησης, προγραμμάτων
σπουδών και διδακτικής πράξης αποτελεί επιταγή της εποχής μας, με σκοπό την
καλλιέργεια ήθους και τρόπου σκέψης και δράσης που εκτιμά την ισότητα, αξιοποιεί
την ετερότητα και στηρίζει τη μάθηση όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας(Πανταζής, 2003: 100-105).
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Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση ευνοεί
την ανάπτυξη και καλλιέργεια όλων των γνωρισμάτων διαφορετικών μεταξύ τους
πολιτισμικών κεφαλαίων, καθώς και την εποικοδομητική και ωφέλιμη ανταλλαγή
τους από μέρους των φορέων αυτών. Πρόκειται για μια διαδικασία εμπλουτισμού και
προόδου

σε

κλίμα

ισότητας,

δικαιοσύνης,

αρμονίας,

σεβασμού

και

αλληλοϋποστήριξης, η οποία λειτουργεί προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και όλων των πολιτών εν γένει.

1.2.

Προκλήσεις στο σχολείο σχετικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται αυξημένο
αριθμό παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της πλειοψηφίας των
μαθητών. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων
συνθηκών και προκλήσεων και στη σχολική πραγματικότητα, για τις οποίες οφείλεται
να υιοθετούνται οι πιο πρόσφορες και κατάλληλες λύσεις για το σύνολο των
μαθητών.
Οι τακτικές που ακολουθούνται καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική της
χώρας, η οποία είναι γεγονός ότι προκαλεί δυσκολίες στην ακαδημαϊκή ανέλιξη και
την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, τόσο σε σχολικό όσο και κοινωνικό
επίπεδο. Αυτό συμβαίνει καθώς, κατά τη διδακτική διαδικασία δεν λαμβάνονται
υπόψη οι γνώσεις και τα γνωρίσματα που ήδη φέρουν οι μαθητές που προέρχονται
από άλλη χώρα. Τα συγκεκριμένα παιδιά διδάσκονται σε γλώσσα διαφορετική από τη
μητρική τους, η οποία δεν διδάσκεται εντός των τάξεων ούτε εμπλουτίζεται, γεγονός
που δεν ευνοεί τη συμμετοχή και την πρόοδό τους κατά τη μετωπική διδασκαλία με
απαραίτητη την αποστήθιση της διδακτέας ύλης που συνηθίζεται στις ελληνικές
μικτές τάξεις. Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που
συνεπάγονται από τη μετάβαση από τη χώρα καταγωγής στη χώρα υποδοχής, τις
ανησυχίες που συνδέονται με την κάθε ηλικία, καθώς και τα προσωπικά,
οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα λειτουργούν αρνητικά στην ομαλή ένταξη
στη νέα πραγματικότητα. Τα παραπάνω δεδομένα επηρεάζουν σημαντικά την ύπαρξη
και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων τόσο με τους συμμαθητές όσο και με
το εκπαιδευτικό προσωπικό, την πρόοδο σε σχολικό επίπεδο, την κατάταξη σε
26

επαγγέλματα με υψηλές αποδοχές και θεωρούμενο αυξημένο κύρος, καθώς και τη
γενικότερη ένταξη σε κοινωνικό επίπεδο (Νικολάου, 2000: 43-45, 79-82˙ Μίλεση,
2006: 324-329˙ Ζάχος, 2007˙ Μασάλη, 2007: 231-233˙ Fthenakisetal., 1985 στο
Μπίκος, 2008: 89).
Επιπροσθέτως, από την πλευρά σημαντικού ποσοστού των ημεδαπών
μαθητών και εκπαιδευτικών συχνά παρατηρούνται ρατσιστικά και ξενοφοβικά
φαινόμενα, τα οποία βασίζονται σε στερεοτυπικές απόψεις σχετικά με την εικόνα του
«άλλου», του «ξένου», του διαφορετικού, ως αποτέλεσμα των βιωμάτων, των
προσλαμβανόμενων πληροφοριών και των προτύπων που υιοθετούνται από το
οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (Nieto, 1992: 419-424˙
Παλαιολόγου, 2005: 242-246˙ Μάγος, 2005: 145-150).
Στην παγίωση και την απουσία αναστοχασμού των συγκεκριμένων απόψεων
συμβάλει η ελλιπής κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναφορικά με
την ετερότητα και τους τρόπους ορθής και κατάλληλης ανταπόκρισης, καθώς δεν
παρέχεται σε αυτούς η ευκαιρία ευαισθητοποίησης, ανακάλυψης νέων οπτικών,
καθώς και των απαραίτητων μεθόδων πρόσφορης προσέγγισης (Γκότοβος,
Μαυρογιώργος& Παπακωνσταντίνου, 2000: 96˙Γεωργογιάννης, 2004: 53-60˙
Πανταζής, 2015: 11).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεδομένα έρχεται σε
αντιδιαστολή με την πρόθεση των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ύπαρξη
και την εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, πληθώρα ερευνών που
διεξήχθησαν επισημαίνουν την εκδηλούμενη επιθυμία και ανάγκη των εκπαιδευτικών
για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση. Αυτό
προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη, καθώς αυτοί δηλώνουν ότι είναι και αισθάνονται
ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να διδάξουν παιδιά μεταναστών, γεγονός που τους
προκαλεί άγχος και ανησυχία (Garcia&Lopez, 2005: 435-440˙ Siwatu, 2007: 10901099˙ Βεργίδης, 2008: 36-40˙ Knoblauch&WoolfolkHoy, 2008: 168-175˙ Κουτσού,
2012).
Τα συγκεκριμένα δεδομένα προκύπτουν ως αποτέλεσμα, συν τοις άλλοις, από
τα Προγράμματα Σπουδών που καθορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι
προβλεπόμενες τακτικές επιδιώκουν την παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, ωστόσο, με βάση τα ιδεώδη, τις αρχές και την εθνική και θρησκευτική
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συνείδηση της κυρίαρχης ομάδας, χωρίς να υπολογίζεται το γεγονός ότι ο μαθητικός
πληθυσμός αποτελείται και από παιδιά με διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και
αντιλήψεις. Σε αυτά εντοπίζονται γενικές αναφορές σχετικά με την ελευθερία, τη
δημοκρατικότητα, τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και την κριτική σκέψη, χωρίς να
προβλέπεται το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών άλλων χωρών (Χοντολίδου,
2003: 19, 20˙ Μουσούρου, 2006: 166-170, 212-215).
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αύξηση των απαιτήσεων και των ευθυνών
του εκπαιδευτικού προσωπικού, δίχως να υπάρχουν οι προσπάθειες προς αυτήν την
κατεύθυνση από πλευράς των ιθυνόντων. Αντιθέτως, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας
του εκπαιδευτικού συστήματος, που δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παίρνουν
σημαντικές πρωτοβουλίες, αλλά επιβάλει τη διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης εντός
περιορισμένου χρόνου, οδηγεί σε μέτρα που δεν προβλέπουν με ουσιαστικό και
ωφέλιμο τρόπο την ανταπόκριση στην ετερότητα (Willower, 1965: 45-50˙Σαΐτης,
2005: 180, 181˙EACEA/Ευρυδίκη, 2008˙ Henderson&Milstein, 2008: 94-96).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με
την ανταπόκριση στην ετερότητα, από την εκπαιδευτική εμπειρία κατά τα έτη
απασχόλησής τους και από ενδεχόμενη επιμόρφωσή τους θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν πρακτικά στον σχολικό χώρο. Η εφαρμογή αυτών αναπτύσσει
σημαντικά τη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών και συμβάλει στην
παροχή ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης του έργου τους και τη βελτίωση των
διαπολιτισμικών πρακτικών που χρησιμοποιούν. Συνεπώς, η ανάπτυξη της
διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών αποτελεί αποτέλεσμα της εφαρμογής
των γνώσεων που έχουν αποκτήσει και προϋποθέτει την ύπαρξη πρόσφορης
επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των μαθητών, διαμορφώνοντας θετική στάση
απέναντι σε αυτούς. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είναι
διατεθειμένος να προβεί σε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές, αφού η ανάληψη
καθορισμένων ρόλων σε όλη τη διάρκεια εξάσκησης του επαγγέλματος και η έλλειψη
ύπαρξης ενός συστήματος αμοιβών δημιουργεί μια αίσθηση στασιμότητας, η οποία
οδηγεί συχνά σε μείωση των κινήτρων και του ενθουσιασμού (Gundara, 1994: 225230˙ EACEA/Ευρυδίκη, 2008).
Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρείται επιπλέον η περιορισμένη εμπλοκή των
γονέων των συγκεκριμένων μαθητών στη σχολική ζωή, αν και θεωρείται ιδιαιτέρως
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σημαντική παράμετρος για την ακαδημαϊκή πρόοδο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει,
κυρίως, αναφορικά με τη μελέτη στο σπίτι, τις επισκέψεις στο σχολείο και την
εμπλοκή σε δραστηριότητες (Pena, 2000: 45-57˙ Νόβα-Καλτσούνη, 2004: 25-30˙
Κασίμη, 2005: 17-20˙ Χατζηδάκη, 2006: 235-240).
Η περιορισμένη εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή οφείλεται, συχνά,
στην έλλειψη των νόμιμων πιστοποιητικών για την παραμονή τους στη χώρα, τις
πολλές ώρες εργασίας και την περιορισμένη γνώση της κυρίαρχης γλώσσας, η οποία
δυσχεραίνει την επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί μια
απαξιωτική εικόνα, με συνέπεια οι πρώτοι να αποφεύγουν την επικοινωνία. Επιπλέον,
εξαιτίας των συγκεκριμένων λόγων, οι γονείς αισθάνονται ανίκανοι να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στη μελέτη, καθώς και να παρακολουθούν την πρόοδό τους (Sosa, 1997:
105-107˙Mushi, 2002: 520-525˙Πολύζος, 2012: 42-44).
Επιπροσθέτως, δυσχέρειες στην επικοινωνία προκαλούνται και από τις
προσδοκίες και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τους γονείς από
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς σε σημαντικό βαθμό οι εκπαιδευτικοί
είναι αρνητικά προκατειλημμένοι, θεωρώντας ότι οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα
(κατά συνέπεια και οι μετανάστες) δεν δύνανται να ανταποκριθούν στα καθήκοντα
της συνεργασίας με το σχολείο, εξαιτίας του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, των
προσωπικών

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν

και

του

περιορισμένου

ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των παιδιών τους (Bermudez&Marquez, 1996: 510˙ Κασίμη, 2005: 17-20˙ Χατζηδάκη, 2006: 235-240). Αν οι συγκεκριμένες
αντιλήψεις γίνουν αντιληπτές από τους γονείς, μπορούν να λειτουργήσουν ως
αυτοεκπληρούμενη προφητεία, παρόλο που πολλοί από αυτούς ενδιαφέρονται και
αποδίδουν σημαντική αξία στην εκπαίδευση (Trumbulletal., 2001˙ Νίκου, 2014: 59).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς των μαθητών που προέρχονται από άλλες
χώρες διαθέτουν διαφορετικό σύστημα αξιών, πεποιθήσεων και αντιλήψεων για το
σχολείο που συχνά δεν συμπίπτει με αυτό της κυρίαρχης ομάδας, γνώρισμα το οποίο
ενδέχεται να δημιουργήσει παρερμηνείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας στις οποίες η εμπλοκή των γονέων δεν
είναι επιθυμητή, διότι θεωρείται αφενός ότι αυτοί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες
γνώσεις και αφετέρου ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να αμφισβητούν τον ρόλο και
το έργο του εκπαιδευτικού. Έτσι, επισκέπτονται το σχολείο μόνο όταν καλούνται από
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τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Bernhard&Freire, 1999: 90-92˙ GarciaColletal.,
2002: 305-307˙ Δημόπουλος, 2007).
Συνοπτικά, σε αυτό το κεφάλαιο αποτυπώθηκαν οι πτυχές που αφορούν τη
διαπολιτισμική προσέγγιση μέσω της παράθεσης των αρχών και των συστατικών
στοιχείων αυτής. Μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκαν τα μοντέλα που μπορούν να
ακολουθηθούν/ακολουθούνται κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα, αλλά και οι
προκλήσεις που συνεπάγονται από αυτήν και συνδέονται άμεσα με αυτήν. Έτσι,
δημιουργείται το αρχικό θεωρητικό πλαίσιο, ώστε παρακάτω να συνδεθεί με τον ρόλο
της ηγεσίας, τη συμβολή αυτής στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και την
ανταπόκρισή της στην ετερότητα σε συνάρτηση με τις αρχές της διαπολιτισμικής
προσέγγισης.
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2.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται να αποτυπωθεί, αρχικά, η έννοια και ο
ρόλος της ηγεσίας, έπειτα, η συμβολή της στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας
και, τέλος, η ανταπόκρισή της στην ετερότητα με σκοπό την προαγωγή της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

2.1.

Έννοια και ρόλος της ηγεσίας

Σε πρώτο στάδιο, κρίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία που απαρτίζουν
την έννοια της ηγεσίας, σύμφωνα με τον Bryman (1996: 280-282), είναι τα εξής: α) ο
ηγέτης, δηλαδή το άτομο που ασκεί την ηγεσία, β) η ομάδα, η οποία αποτελείται από
τα άτομα που υλοποιούν τους στόχους του οργανισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του
ηγέτη, γ) το έργο, που αποτελεί τον στόχο του ηγέτη, δ) η πηγή ισχύος, που
περικλείειται μέσα από τα οποία αντλείται η δύναμη εξουσίας του ηγέτη, ε) η
κουλτούρα, η οποία περιλαμβάνει τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού που
συνδέουν τον ηγέτη με τους συνεργάτες του και στ) το περιβάλλον στο οποίο αυτοί
δρουν.
Ειδικότερα, ως ηγεσία νοείται η κορυφή της ιεραρχικής κλίμακας ενός
οργανισμού που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις δραστηριότητες ομάδας
ατόμων,

ώστε

να

επιτευχθούν

οι

στόχοι

που

έχουν

προκαθοριστεί

(Koontz&O’Donnel, 1982).
Σύμφωνα με τον Hollander (1985 στο Κάντας, 1998), η ηγεσία είναι η
διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει την ομάδα με κατεύθυνση την
επίτευξη των στόχων της, ενώ ο Yukl (1989 στο Κάντας, 1998) θεωρεί ότι η έννοια
της ηγεσίας περιλαμβάνει διαδικασίες επιρροής οι οποίες συνεπάγονται τον
καθορισμό από μέρους της ομάδας ή του οργανισμού αντικειμενικών στόχων και τη
δημιουργία κινήτρων για την έμπρακτη προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη
των συγκεκριμένων στόχων.
31

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005: 197), η ηγεσία ορίζεται ως: «η διαδικασία
επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών
μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο με τέτοιο
τρόπο ώστε, εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία, να δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό, για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από
την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον».
Είναι φανερό ότι οι παραπάνω ορισμοί δίνουν έμφαση στην επιρροή που
ασκείται σε μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί σε
αρχικό στάδιο. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ηγέτης χρησιμοποιεί τόσο τη λογική όσο και
το συναίσθημα και επιχειρεί να καθορίσει, με τον τρόπο που επιθυμεί, σημαντικές
παραμέτρους, όπως είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων, τα κίνητρα, η ερμηνεία
των γεγονότων, οι σχέσεις, ο προσανατολισμός της ομάδας και τα επιθυμητά
αποτελέσματα (Hoy&Miskel, 2005 στο Κουτόβα, 2014: 38).
Συμπληρωματικά, ο Κωτσίκης (1993: 18-20) αποσαφηνίζει τους βασικούς
όρους της οργάνωσης και της διοίκησης, καθώς η διοίκηση αποτελεί τεχνική που
επιτρέπει στην ηγεσία μιας οργάνωσης να χειρίζεται αποτελεσματικότερα το
ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι. Ειδικότερα, η
έννοια της οργάνωσης νοείται άλλοτε ως ένα σύστημα με συγκεκριμένη μορφή και
άλλοτε ως μία φυσική οντότητα, δηλαδή ως οργανισμός. Απαρτίζεται, μεταξύ των
άλλων, από την επίτευξη των σκοπών με τη χρήση κατάλληλων μέσων, την
εφαρμογή κανόνων και μεθόδων για την επίτευξη των σκοπών, την αρμονική
συνύπαρξη των παραγόντων της και την ύπαρξη αρχών (όπως είναι η συνεργασία και
ο καλός συντονισμός). Όσον αφορά τη διοίκηση, αυτή νοείται ως: «η ορθολογική και
επιστημονική μεθόδευση των συνδυασμών και των επιλογών που στοχεύουν στην
αποδοτικότητα μιας οργάνωσης». Με άλλα λόγια, η διοίκηση αφορά την
ενεργοποίηση των παραγόντων μιας οργάνωσης για την επίτευξη των σκοπών και
των στόχων που έχουν καθοριστεί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σύμφωνα με την
προσέγγιση του Καραγιώργη (1981: 21-26), η διοίκηση προσδιορίζεται ως η
ικανότητα να συντονισθούν διαφορετικές ενέργειες σε έναν οργανισμό, ώστε να
επιτευχθεί η ενότητα και η αποτελεσματικότητα ως προς τον σκοπό που έχει τεθεί.
Αναφορικά με την ηγεσία στο σχολικό περιβάλλον, θεωρείται ότι αυτή οφείλει
να έχει τον ρόλο της υποστήριξης, της υποβοήθησης και της διευκόλυνσης του έργου
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του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε περιστάσεις, ώστε να
υπάρξει ωφέλιμο αποτέλεσμα για όλους. Άλλωστε, η σχολική μονάδα αποτελεί μία
δημόσια υπηρεσία, με τη λειτουργική και οργανωτική έννοια του όρου, καθώς και μία
πολιτισμική οντότητα. Τα μέλη αυτής (διευθυντές, εκπαιδευτικό προσωπικό,
μαθητές, γονείς, αρμόδιοι φορείς) οφείλουν να ενεργοποιηθούν και να συμβάλουν
συνεχώς στην εξέλιξη της κοινωνίας, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν
(Sergiovanni&Corbally, 1984: 110-114). Έτσι, ο βαθμός επιτυχίας του επιθυμητού
σκοπού εξαρτάται σημαντικά ειδικότερα από την ικανότητα των διευθυντικών
στελεχών να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να κατευθύνουν τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές προς αυτόν (Whitaker, 2000).

2.2.

Η συμβολή της ηγεσίας στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας

Ο Robbins (1991) παρουσιάζει τις λειτουργίες που θεωρεί ότι έχει η κουλτούρα,
διατυπώνοντας ότι αυτή: α) διαφοροποιεί τον κάθε οργανισμό από τους άλλους, β)
δημιουργεί στον οργανισμό το αίσθημα της ταυτότητας, γ) αναπτύσσει το αίσθημα
της αφοσίωσης προς τον οργανισμό, προωθώντας την επίτευξη των επιθυμητών
συμπεριφορών και δ) διαμορφώνει τις στάσεις των μελών.
Η σχολική κουλτούρα, ειδικότερα, αφορά τις αξίες και τις πεποιθήσεις του
συνόλου των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες εκδηλώνονται
είτε άμεσα είτε έμμεσα –όπου δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές– ενώ βρίσκονται σε
άμεση συνάρτηση με τον χώρο (εξωτερικά στοιχεία) και με τις ανθρώπινες σχέσεις
(εσωτερικά

στοιχεία)

(Ανθοπούλου,

1999:

21-23).

Δηλαδή,

η

κουλτούρα

περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού, γεγονός το οποίο τον κάνει
διαφορετικό από τους άλλους. Ειδικότερα, η σχολική κουλτούρα συνίσταται σε
άμεσα φανερά και αφανή πρότυπα συμπεριφοράς που αποκτώνται και μεταδίδονται
με κοινές νόρμες, αξίες, φιλοσοφίες, αντιλήψεις και συλλογικές παραδοχές, με
αποτέλεσμα αυτή να επιδρά καταλυτικά στην συμπεριφορά των μελών του σχολείου
(Πασιαρδής, 2004: 171-174˙ VanHoutte, 2004: 75-80).
Ένα μέλος της σχολικής μονάδας αποτελεί ο διευθυντής, ο οποίος θεωρείται
ότι είναι ένα άτομο με πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους ρόλους και ότι
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ευθύνεται σημαντικά για τη λειτουργία αυτής. Επίσης, εκλαμβάνεται ως ηγέτης, αφού
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, όσον αφορά τις πληροφορίες και την επικοινωνία
αυτών στους εμπλεκομένους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Peters, 1976: 9).
Σύμφωνα με τον Jones (1987: 200-210), ο διευθυντής αποτελεί κινητήρια
δύναμη της σχολικής μονάδας και παίζει σημαντικό και ουσιώδη ρόλο στη
διαμόρφωση της κουλτούρας αυτής. Ο Χατζηπαναγιώτου (2008: 220-223) ειδικότερα
αναφέρει ότι η κουλτούρα που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζεται σε
πολύ μεγάλο βαθμό από τον διευθυντή, καθώς μέσω της συμπεριφοράς του και του
τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει τους εκπαιδευτικούς ενισχύει νόρμες και αξίες, οι
οποίες κατευθύνουν το σχολείο και καθορίζουν τις επικρατούσες συνθήκες.
Έτσι, ο διευθυντής, ως ο εκπαιδευτικός φορέας που βρίσκεται στην ηγεσία
του σχολείου, επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού
περιβάλλοντος, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων σε αυτό
και την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση του
εκάστοτε σχολείου αποτελεί βασικό παράγοντα της δημιουργίας, αλλαγής και
βελτίωσης της κουλτούρας του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε ηγέτης διαθέτει ένα συγκεκριμένο όραμα για
το σχολείο του, δηλαδή μια νοητή εικόνα γι’ αυτό στο μέλλον, η οποία εξαρτάται από
τις προσωπικές και επαγγελματικές του αξίες και η οποία μεταδίδεται στα υπόλοιπα
μέλη μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και της ανάληψης ευθυνών. Από τη
συγκεκριμένη διαδικασία επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα όσοι εμπλέκονται σε
αυτήν, αφού καθορίζονται η φιλοσοφία, η εσωτερική πολιτική και οι δραστηριότητες
του σχολείου. Εν κατακλείδι, ο ηγέτης του σχολείου, με γνώμονα τη γνώση, τις αξίες
και τις πράξεις του μετατρέπεται σε σημαντικό πρόσωπο δράσης και επιρροής της
προσωπικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής παρουσίας και ανάπτυξης των παιδιών και
των εκπαιδευτικών (Beare, Caldwell&Millikan, 1989˙ Southworth, 1990: 7-10˙
Ogawa&Bossert, 1995: 230-235˙ Bush&Glover, 2003: 9-11˙ Πασιαρδής&Πασιαρδή,
2006: 14, 15).
Σύμφωνα με τους Deal&Peterson (1990: 10, 71), η ηγεσία του σχολείου
μπορεί να συνεργαστεί με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές για την
επίτευξη του σκοπού, ο οποίος βασίζεται στο προκαθορισμένο όραμα. Η διαδικασία
μετατροπής προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να περάσει από τα εξής στάδια: α)
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την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, σχετικά με τη σπουδαιότητα
του σχολικού κλίματος ως παράγοντα αποτελεσματικότητας, β) την αξιολόγηση του
σχολικού κλίματος με σκοπό τη βελτίωσή του, γ) την επιλογή παραμέτρων που
πρέπει να βελτιωθούν και δ) την ανάπτυξη μέσω της συλλογικής προσπάθειας των
βημάτων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση.
Επιπροσθέτως, οι Kimbroughκαι Burkett (1990: 16-18)θεωρούν ότι ο
διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει, μεταξύ των άλλων, να είναι πειστικός
αναφορικά με το όραμα που διαθέτει, να κάνει πράξη τη θεωρία, να εξασφαλίζει τον
σεβασμό, να δημιουργεί φιλικό και ασφαλές κλίμα, να διαχειρίζεται τους πόρους και
τον ρυθμό εργασίας των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να
συνεργάζεται αποτελεσματικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες σε αυτήν και να συντονίζει τις μορφωτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.

2.3.

Ανταπόκριση της ηγεσίας του σχολείου στην ετερότητα

Η ηγεσία καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθηθεί, καθώς οι
αποφάσεις που παίρνει καθορίζουν τις προσδοκίες, τον τρόπο διδασκαλίας, την
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και
την αλληλεπίδραση με τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Μέσω της δράσης και
της συμπεριφοράς της γίνεται σαφές τι είναι σημαντικό για το σχολείο και για ποιους
λόγους λειτουργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο.
Η διαπολιτισμική προσέγγιση απαιτεί τον μετασχηματισμό της κουλτούρας
του συνόλου των σχολείων σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και σε όλους τους
τομείς. Βασικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο
και η διεύθυνση κάθε σχολείου, οι οποίοι οφείλεται να είναι ευαισθητοποιημένοι στα
σχετικά ζητήματα. Το όραμα και οι ανάλογες με αυτό ενέργειες θα πρέπει να
κατευθύνονται

προς

τη

διαπολιτισμική

προσέγγιση

και

να

ακολουθούν

αποτελεσματικά τις ανάλογες αρχές και τον σχετικό σκοπό. Επομένως, η εφαρμογή
αυτών εξαρτάται από την προθυμία και τις αποφάσεις της διεύθυνσης της εκάστοτε
σχολικής μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ηγεσία κινηθεί αρνητικά ή απαξιωτικά
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προς την αποτελεσματική ανταπόκριση στην ετερότητα, με σκοπό το όφελος όλων
των μαθητών, και εάν την αντιμετωπίσει ως πρόβλημα και όχι ως ευκαιρία
εμπλουτισμού και γόνιμης αλληλεπίδρασης, τότε η αρνητική και απαξιωτική στάση
θα αντανακλάται στη φιλοσοφία και τη πρακτική όλων των μελών του σχολικού
περιβάλλοντος(Ιάσονος&Ζεμπύλας, 2008: 449˙ Πανταζής, 2015: 117, 118).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η δυσκολία της μετάλλαξης της
σχολικής κουλτούρας από αυτήν που έχει παγιωθεί με το πέρασμα των ετών σε
κουλτούρα η οποία έχει ως βασικούς πυλώνες τις αρχές της διαπολιτισμικής
προσέγγισης. Ο Brooke-Smith (2005: 659) τονίζει το γεγονός ότι οι διευθυντές
έρχονται αντιμέτωποι συνεχώς με δυσκολίες που απαιτούν ευαισθησία, αυξημένες
και διευρυμένες δεξιότητες, ισχυρή θέληση και ειλικρινείς προσπάθειες από μέρους
τους, ώστε αυτές να ξεπεραστούν προς όφελος των ίδιων, των εκπαιδευτικών και των
μαθητών.
Το ίδιο είχε συμπεράνει και ο Portin(1998: 387-390), καθώς επισήμανε ότι οι
διευθυντές οφείλουν να αλλάξουν τους εαυτούς τους και να ξεπεράσουν τα όριά τους
σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει σταδιακά να οδηγήσουν
στη μακροπρόθεσμη αλλαγή σε όλα τα επίπεδα μέσω των καινοτομιών που θα
εισάγουν. Το συγκεκριμένο ζητούμενο θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό λόγω της
καθοριστικής σημασίας που έχουν οι διευθυντές στη διαμόρφωση του σχολικού
περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως, οιMoss, O’MaraκαιMcCandless (2017: 958, 969, 970), ύστερα
από ευρεία έρευνα, μέσω συνεντεύξεων και παρατήρησης, σε σχολεία της
Αυστραλίας, επισημαίνουν τη δυσκολία να εφαρμοστούν στην πράξη τακτικές οι
οποίες δηλώθηκαν αρχικά και σε θεωρητικό επίπεδο ότι θα ήταν ωφέλιμο να
ακολουθηθούν ώστε να προαχθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα,
συμπεραίνουν ότι, αν και ο σκοπός των διευθυντών ήταν να βελτιωθούν οι σχολικές
μονάδες και οι εμπλεκόμενοι σε αυτές αναφορικά με τις τακτικές ανταπόκρισης στην
ετερότητα και τη σύμπνοια με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ωστόσο
παρουσιάσθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την εφαρμογή και την
εμπειρία. Παρόλα αυτά, καταλήγουν ότι για να προαχθεί η διαπολιτισμική
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προσέγγιση στα σχολεία θα πρέπει να υπάρξει, ως κοινός παράγοντας, η προσήλωση
και η θέληση σε ένα συγκεκριμένο όραμα που κατευθύνεται προς αυτήν.
Σύμφωνα με τους Zembylas&Iasonos (2010: 167-169) διακρίνονται δύο
κύριες προσεγγίσεις της ηγεσίας, ως προς την ανταπόκριση στην ετερότητα. Η μία
χαρακτηρίζεται για την «επιφανειακή» προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών
γνωρισμάτων, όπου δεν υπάρχει εμβάθυνση και δεν δίνεται βαρύτητα στην αποδοχή
και την αλληλοκατάκτηση στοιχείων διαφορετικών πολιτισμών τόσο από μέρους της
κυρίαρχης ομάδας όσο και από μέρους της μειονοτικής ομάδας. Η δεύτερη
διασφαλίζει και θεμελιώνει ως αρχές λειτουργίας της σχολικής μονάδας την παροχή
ίσων ευκαιριών, τη δικαιοσύνη και τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα σε όλα τα παιδιά
ανεξαρτήτως γνωρισμάτων.
Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση, η ηγεσία κάθε σχολείου θα πρέπει –με
γνώμονα το καλό του συνόλου των εμπλεκομένων σε αυτό– να σχεδιάζει και να
προτείνει προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σχετικά με τη διαπολιτισμική
προσέγγιση, τα οποία θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της
ανάλογης συνείδησης, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων (όσο αυτό είναι
εφικτό, εξαιτίας του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος και
της περιορισμένης αυτονομίας των διευθυντών). Το γεγονός αυτό κρίνεται
απαραίτητο, ώστε και οι δυο πλευρές να εμπλουτίζονται αναφορικά με τον γνωστικό
και συναισθηματικό τομέα, να υπερβαίνουν συνεχώς τα δικά τους όρια και να
αντικαθιστούν τις στερεοτυπικές απόψεις με πραγματικές και αντικειμενικά
αποδεκτές συνισταμένες. Προς αυτήν την κατεύθυνση ειδικά οι εκπαιδευτικοί
οφείλουν να επικεντρώνονται στη μετάδοση και καλλιέργεια γνώσεων, αξιών,
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και πρακτικών οι οποίες έχουν αποδεσμευτεί από τον
ρατσισμό και τις διακρίσεις και στοχεύουν στην ισότητα, τη δικαιοσύνη, τον
αλληλοσεβασμό και το συνολικό καλό. Βεβαίως, για να σχεδιαστούν και να
υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα σε αρχικό
στάδιο ως προς την ενημέρωση και επιμόρφωση της ίδιας της διεύθυνσης για τα
σχετικά ζητήματα, ώστε έπειτα αυτή να ενθαρρύνει και να ενισχύει το εκπαιδευτικό
προσωπικό (Bone, 1981: 35-40˙Maeroff, 1993˙ Λιακοπούλου, 2006: 207, 208˙
Πανταζής, 2015: 117, 118).
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Εκείνο στο οποίο οφείλει να εστιάζει η ηγεσία είναι η επαγγελματική
ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, η οποία απαιτεί
συνδυασμό ενεργειών που αφορούν, κυρίως, τον σωστό καταμερισμό των ευθυνών
και την κατάλληλη επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων με σκοπό την
υψηλότερη δυνατή απόδοσή τους. Το συγκεκριμένο γεγονός κρίνεται ιδιαιτέρως
απαραίτητο, καθώς τα επαγγελματικά ενδυναμωμένα άτομα αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, είναι δημιουργικά και καινοτόμα, διαθέτουν ισχυρά επιχειρήματα,
έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, είναι υπεύθυνα, δημιουργούν σταθερές δεσμεύσεις με
τον οργανισμό, δέχονται την κριτική με σκοπό την αυτοβελτίωση, έχουν ανεπτυγμένο
ομαδικό πνεύμα, προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις και έχουν θετική στάση
απέναντι σε αυτές, θέτουν σαφείς στόχους, αισθάνονται κυρίαρχοι του εαυτού τους
και λαμβάνουν ικανοποίηση από την εργασία τους (Μπουραντάς, 2005).
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ύπαρξη και διάθεση των
απαραίτητων μέσων για την εισαγωγή καινοτόμων μορφών διδασκαλίας, στο πλαίσιο
της διαπολιτισμικής προσέγγισης, ώστε οι διδάσκοντες να έχουν τη δυνατότητα να
είναι (ή/και να ωθούνται να γίνουν) αυτόνομοι και να πειραματίζονται. Με άλλα
λόγια, η διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου είναι αρμόδια για την παρότρυνση του
εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε αυτό να υιοθετεί κατάλληλες πρακτικές, εφόσον
έχει διασφαλίσει ότι διατίθενται το κατάλληλο διδακτικό υλικό και τα απαραίτητα για
αυτό μέσα. Έτσι, διευκολύνεται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνεται
ουσιαστικά υπόψη ο ρυθμός και οι στρατηγικές μάθησης του συνόλου των μαθητών
και γίνεται περισσότερο πρόσφορη η επιλογή μεθόδων που αναπτύσσουν την
αποδοχή, αλληλοκατανόηση, ενσυναίσθηση και πρόσφορη επικοινωνία εντός και
εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Γκάνιος, 2007: 89, 90˙ Harris, 2008).
Σύμφωνα με το Dean(1997: 230-235˙ 2001), η ορθή οργάνωση και ο σωστός
προγραμματισμός εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη, όπως είναι ο χρόνος, ο χώρος, οι υλικοτεχνικές υποδομές και το
ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο. Έτσι, μια πρωτοβουλία για
ενδοσχολική επιμόρφωση ενδέχεται να μη γίνει δεκτή με προθυμία από το
εκπαιδευτικό προσωπικό, εάν επικρατεί κλίμα αποστασιοποίησης μεταξύ αυτού και
της διεύθυνσης και εάν δεν υπάρχει κίνητρο για αποδοχή της βοήθειας και της
καθοδήγησης που παρέχονται από αυτήν. Αναλόγως, εάν η ηγεσία δεν στοχεύει και
δεν κατευθύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό προς τη διαπολιτισμική προσέγγιση, τότε
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δεν ευνοείται η δημιουργία πρόσφορων συνθηκών γι’ αυτήν σε επίπεδο τόσο σκέψης
όσο και δράσης.
Σε αυτήν τη προσπάθεια, βασικό καθήκον των διευθυντών αποτελεί η
ψυχολογική και έμπρακτη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι να νιώθουν
σίγουροι και ασφαλείς σχετικά με τις ενέργειές τους προς την εφαρμογή των
απαραίτητων δραστηριοτήτων και τεχνικών. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί έχουν
την ανάγκη να αισθάνονται ότι η διεύθυνση υποστηρίζει και καθοδηγεί τα βήματά
τους, ότι σέβεται τις επιλογές τους, ότι αντιλαμβάνεται ότι και η αποτυχία αποτελεί
μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και ότι είναι πρόθυμη και έτοιμη να προσφέρει
βοήθεια όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε οι ίδιοι να παραμένουν επικεντρωμένοι
στους

προκαθορισμένους

στόχους.

Πρόκειται

για

ενίσχυση

της

θετικής

αυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω της ουσιαστικής παρουσίας και
των υψηλών προσδοκιών γι’ αυτούς από μέρους των διευθυντών (Campo, 1993: 120125˙ Fernandez, 2000: 245-249˙ Βελεγράκη, Ευθυμιόπουλος &Πέτσιου, 2015).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας
οφείλει, για να ενισχύσει τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος, αναφορικά με τη
διαπολιτισμική προσέγγιση, να οικοδομήσει ένα σχέδιο δράσης με σκοπό τη
συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον. Σε αυτό το
πλαίσιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή εμπειριών μέσω των συσκέψεων
με περιεχόμενο: α) τους τρόπους στήριξης των γηγενών μαθητών και αυτών που
προέρχονται από άλλες χώρες, β) την πορεία προόδου τους, γ) τον βαθμό
συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, των παιδιών και των γονέων και
δ) τον βαθμό συνεργασίας του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, καθώς και την
παράλληλη σύγκριση αυτών αναφορικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις που
ακολουθούνται από μέρους τους. Επιπλέον, τη συγκεκριμένη κατεύθυνση
υποβοηθούν προγράμματα ανάγνωσης και αφήγησης, πολιτιστικά δρώμενα και
δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανταλλαγή των πολιτισμικών γνωρισμάτων.
Κύριος σκοπός των συγκεκριμένων ενεργειών είναι η γόνιμη εμπλοκή όλων,
συμπεριλαμβανομένων των γονέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στην
εκπαίδευση των παιδιών και την πρόοδο τόσο των ίδιων όσο και των εκπαιδευτικών,
καθώς και η ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων εντός του σχολικού
περιβάλλοντος. Τέλος, ο διευθυντής οφείλει να φροντίζει για τη δικτύωση του
σχολείου µε την κοινότητα μέσα από συνεργασίες µε οργανισμούς και φορείς, καθώς
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και για την οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην
τοπική κοινωνία (Γκάνιος, 2007: 89, 90˙ Γκασούκα, 2011˙ Huber, 2012: 2-4).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη κουλτούρας που πηγάζει από
τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης απαιτεί, αναγκαστικά, την ύπαρξη
διευθυντών ευαισθητοποιημένων στα αντίστοιχα ζητήματα. Βασικός παράγοντας για
την επιτυχή εισαγωγή και την εφαρμογή της στο σχολείο, όπως άλλωστε και κάθε
διαδικασία αλλαγής, αποτελεί η σχετική θέληση και δράση της ηγεσίας σε
συνδυασμό με την εφαρμογή των τακτικών που επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας.
Βεβαίως, η διαδικασία προόδου απαιτεί χρόνο και επίμονη προσπάθεια, γεγονός που
μετατρέπει τη συνεργασία της διεύθυνσης με τους αρμόδιους φορείς, το διδακτικό
προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον σε επιτακτική
ανάγκη για την υλοποίηση του σχετικού σκοπού (Moorhead&Griffin, 1989˙
Deal&Peterson, 1990: 20-23˙ Saiti, 2012: 120-125).
ΗLeeman (2003: 42, 43), ύστερα από έρευνα που διεξήγαγε σε σχολεία της
Ολλανδίας, προτείνει τα σχολεία να εστιάζουν συνεχώς στην ανάπτυξη του οράματος
και εκείνων των κατευθύνσεων και μέτρων που συνάδουν με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, εάν επιθυμούν να την προάγουν. Για να συμβεί αυτό και με σκοπό το
όφελος και την ομαλή ανάπτυξη όλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πολιτισμικά
γνωρίσματα, το μορφωτικό κεφάλαιο και το σύνολο των οπτικών και αναγκών όλων
των μαθητών χωρίς καμία εξαίρεση.
Ειδικότερα, οι Andrewsκαι Soder (1987: 6), έπειτα από τριετή έρευνα,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας αποτελεσματικός διευθυντής είναι αυτός που
λαμβάνει ενεργό ρόλο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι ορατός σε
παντού μέσα σε αυτό. Επιπλέον, έρευνα των Hallκαι Hord (1987: 249) σχετικά με τη
σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός αποτελεσματικού διευθυντή
δείχνουν ότι όσο πιο καινοτόμος και ανοικτός προς την εφαρμογή νέων τακτικών στη
σχολική μονάδα είναι αυτός τόσο πιο αποτελεσματικός χαρακτηριζόταν.
Ακόμη, οι Shoemakerκαι Fraser (1981: 179-181) μέσω των ερευνών τους
συμπέραναν ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες πιστεύουν στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στη σχολική μονάδα και στο ότι οι τελευταίοι μπορούν να ανελιχθούν
σημαντικά, ενώ οι Johnson και Johnson (1989)συμπεραίνουν ότι οι αποτελεσματικοί
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διευθυντές

συνεχώς

μαθαίνουν

και

συνεχώς

προσπαθούν

να

αποκτήσουν

περισσότερες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να γίνουν καλύτεροι.
Έχει διαπιστωθεί ότι το μετασχηματιστικό ηγετικό μοντέλο συμβάλει
καταλυτικά στη δημιουργία ενός κλίματος στο σχολείο, το οποίο μπορεί να ευνοήσει
την εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ειδικότερα, ο
εμπνευστής της μετασχηματιστικής ηγεσίας, JamesBurns (1978),τη θεωρεί μια
αμφίδρομη εξέλιξη που μετατρέπει τους ηγέτες σε δρόντα υποκείμενα και τους
συνεργάτες σε ηγέτες, καθώς οι πρώτοι αλλάζουν και διαμορφώνουν τις αξίες και τα
κίνητρα των δεύτερων, γεγονός που συνεπάγεται τη ριζική αλλαγή της κουλτούρας
του οργανισμού.
Σύμφωνα με τον Bass (1985), οι μετασχηματιστικοί ηγέτες μιλούν για αλλαγή,
δημιουργούν όραμα, μένουν προσηλωμένοι στην επίτευξη των σκοπών και των
στόχων, είναι φιλικοί και καθοδηγούν όλους τους υφιστάμενούς τους, αλλάζουν τον
οργανισμό ώστε να συμπορευθεί με το όραμα που διαθέτουν για αυτόν.
Σύμφωνα με τους Leithwood&Jantzi (1990: 260-270), οι μετασχηματιστικοί
ηγέτες ενθαρρύνουν τα μέλη του σχολείου να συνεργάζονται αποτελεσματικά, να
ανοίγονται σε νέες ιδέες και πρακτικές και να επιτυγχάνουν, εντέλει, την εύρεση των
πιο πρόσφορων λύσεων στις δυσκολίες που προκύπτουν, την εφαρμογή αυτών από
μέρους των εκπαιδευτικών, καθώς και την καλλιέργεια της διαρκούς ικανότητάς τους
να επιλύουν μελλοντικά προβλήματα.
Επιπλέον, οι Avolio&Bass (2002) τονίζουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία
είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική αναφορικά με την ικανοποίηση και τη μεγαλύτερη
καταβληθείσα προσπάθεια από μέρους των μελών ενός οργανισμού, καθώς αυτά
παρακινούνται από τον ηγέτη να φέρουν περισσότερα αποτελέσματα από τα αρχικώς
αναμενόμενα, με συνεπαγόμενη την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων. Συγκεκριμένα,
ο διευθυντής ως μετασχηματιστικός ηγέτης χρησιμοποιεί τις τεχνικές: α) της επιρροής
μέσω του παραδείγματος (‘idealizedinfluence’), κατά την οποία λειτουργεί ως
πρότυπο δίνοντας βαρύνουσα σημασία στις ηθικές αξίες και την ύπαρξη σχέσεων
σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, β) της κινητροδότησης μέσω της έμπνευσης
(‘inspirationalmotivation’), όπου ο ίδιος έχει και μεταδίδει στους υφιστάμενούς του
υψηλές προσδοκίες σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, γ)
της παροχής διανοητικών ερεθισμάτων (‘intellectualsimulation’), όπου κινητοποιεί
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τους εκπαιδευτικούς να σκέφτονται καινοτόμα, να είναι δημιουργικοί και να
αναστοχάζονται και δ) της εξατομικευμένης φροντίδας (‘individualconsideration’),
κατά την οποία συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίλυση προσωπικών
προβλημάτων.
Γίνεται σαφές ότι, όταν υιοθετείται το συγκεκριμένο μοντέλο σε συνδυασμό με
την πρόθεση να εφαρμοστούν οι αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης, ο
διευθυντής καλλιεργεί κλίμα ισότητας, αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης και αμοιβαίας
υποστήριξης,

όπου

αξιοποιείται

η

διαφορετικότητα,

καταπολεμούνται

οι

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και εξασφαλίζεται το αίσθημα ασφάλειας και
αποδοχής από μέρους του συνόλου των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων
(Northouse, 1997).
Συνοπτικά, στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώθηκε ο ρόλος της ηγεσίας, ο τρόπος
που αυτή διαμορφώνει το σχολικό περιβάλλον και την κουλτούρα αυτού, καθώς και
οι τρόποι ανταπόκρισής της στη διαφορετικότητα σε συνάρτηση με τη διαπολιτισμική
προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκε το απαραίτητο θεωρητικό
υπόβαθρο του υπό εξέταση ζητήματος της παρούσας έρευνας, ώστε παρακάτω να
παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την ερευνητική πορεία.
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3.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αφού πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση των δεδομένων που
σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα της
έρευνας. Αυτό πραγματοποιείται για να παρουσιαστούν, με σαφήνεια και ακρίβεια,
ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του θέματος, ποιος είναι ο σκοπός
και ποιοι οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, ποια είναι τα ερευνητικά ερωτήματα και
για ποιο λόγο αυτά επελέχθησαν, ποιο μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για
την προσέγγιση αυτών, ποιο ήταν το δείγμα και με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η
συλλογή, αποδελτίωση και επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν. Βάσει των
παραπάνω, το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την
ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, όπου, σε πρώτο στάδιο,
παρουσιάζονται τα γνωρίσματα που αφορούν την επιλογή του θέματος, έπειτα, ο
σκοπός και οι στόχοι της έρευνας και, τέλος, η μεθοδολογία αυτής.

3.1.

Επιλογή του θέματος

Αφορμή για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί η διαρκής
ενασχόληση

της

ερευνητικής

και

ακαδημαϊκής

κοινότητας

με

ζητήματα

εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Αυτό συμβαίνει καθώς αναγνωρίζεται η
ανάγκη για καλύτερη και πιο ωφέλιμη προσέγγιση και ανταπόκριση στις σύγχρονες
ανάγκες και προκλήσεις που υφίστανται και δημιουργούνται συνεχώς τόσο στην
κοινωνία όσο και το σχολείο. Ειδικότερα, όσον αφορά το τελευταίο, η ηγεσία και οι
πρακτικές που ακολουθούνται από μέρους της αποτέλεσαν, τις τελευταίες δεκαετίες,
ζητήματα διερεύνησης σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, καθώς αναγνωρίζονται ως
σημαντικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Το συγκεκριμένο
γεγονός αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνυπολογιστούν τα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται λόγω των ραγδαίων εξελίξεων σε επίπεδο οικονομίας, πολιτικής,
τεχνολογίας και κοινωνίας εν γένει.
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, διερευνούνται οι απόψεις διευθυντών
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας αναφορικά με
την ηγεσία, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση προβλημάτων στο
σχολείο. Όπως αποδεικνύεται μέσω της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, η
ηγεσία είναι αυτή που συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σχολικής
πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, θεωρείται επιστημονικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη
η καταγραφή των απόψεών της όσον αφορά την ανταπόκριση στην ετερότητα και τα
συνεπαγόμενα με αυτήν ζητήματα. Ειδικότερα, για τα ελληνικά δεδομένα, η ανάγκη
διερεύνησης των απόψεων των διευθυντών κρίνεται ως βαρύνουσας σημασίας, καθώς
ο μαθητικός πληθυσμός των σχολικών τάξεων συνεχίζει να αποτελείται από
σημαντικό αριθμό παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της
πλειοψηφίας των μαθητών.

3.2.

Σκοπός της έρευνας και μέθοδος συλλογής δεδομένων

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας συνίσταται στη μελέτη των απόψεων των
διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το πώς
σκιαγραφείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σημερινό σχολείο, καθώς και το πώς
διαχειρίζονται οι ίδιοι τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δυσχεραίνουν την
προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ως επιμέρους στόχοι τίθενται η
διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών σχετικά με τις προκλήσεις που αυτοί
καλούνται να αντιμετωπίσουν λόγω της ύπαρξης παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό
κεφάλαιο από αυτό της κυρίαρχης ομάδας, την ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα,
καθώς και τις δυσκολίες που συναντούν στη προσπάθειά τους να εφαρμόσουν
πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Μέσω της ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, ελληνικής και διεθνούς,
διαπιστώνεται ότι οι έρευνες που μελετούν τις αντιλήψεις των διευθυντών είναι
σημαντικά περιορισμένες. Για τον λόγο αυτόν, η παρούσα ερευνητική πρόταση
στοχεύει να εμπλουτίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναλύοντας τον ρόλο της
ηγεσίας και παρουσιάζοντας τις απόψεις της ίδιας σχετικά με τις δυνατότητες και
τους περιορισμούς κατά τη διαπολιτισμική προσέγγιση.
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Ο παραπάνω σκοπός και οι επιμέρους στόχοι για να υλοποιηθούν στην
παρούσα έρευνα ακολουθούνται τα εξής βήματα ερευνητικής διαδικασίας
(Κελπανίδης, 1999: 40-60):
– διατύπωση ερωτημάτων/υποθέσεων και ένταξη του υπό εξέταση ζητήματος σε
θεωρητικό πλαίσιο,
– κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων,
– δειγματοληψία/συλλογή δεδομένων,
– επεξεργασία δεδομένων,
– ανάλυση των δεδομένων,
– ερμηνεία και ένταξη των δεδομένων σε θεωρητικό πλαίσιο και
– έκθεση πορισμάτων.
Ειδικότερα, βάσει του ζητήματος που εξετάζεται, προέκυψαν ερευνητικά
ερωτήματα η προσέγγιση των οποίων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της
έρευνας. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
1. Ποιες είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, οι προκλήσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν λόγω της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο.
2. Ποιος είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, ο ρόλος των ίδιων στη διαχείριση
της πολυπολιτισμικότητας και της εισαγωγής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στο σχολείο.
3. Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι διευθυντές στην προσπάθειά τους να
εφαρμόσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους.
4. Ποιες πρακτικές εφαρμόζουν οι διευθυντές για την ομαλή ένταξη των παιδιών
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Για τη συλλογή του υπό έρευνα υλικού χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Αυτό
συνέβη καθώς στις ποιοτικές μεθόδους, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003: 17 & 18):
«πολλά ερευνητικά ερωτήματα και προσεγγίσεις αναφέρονται σε κοινωνικά
φαινόμενα, ομάδες και καταστάσεις για τα οποία ο βασικός στόχος είναι η
διερεύνηση και η ανάλυση της δομής και λειτουργίας τους καθώς και των
κοινωνικών σχέσεων (αίτια, συσχετίσεις, συνέπειες) που τα χαρακτηρίζουν και
όχι η απλή αναγωγή τους σε μετρήσιμες ποσότητες. Επίσης […] έμφαση μπορεί
να δίνεται στα ποιοτικά, μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά κάποιου κοινωνικού
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φαινομένου με στόχο την εξήγηση, την ερμηνεία, την κατανόηση, την ανάπτυξη ή
την επιβεβαίωση μια θεωρίας ή την αποκάλυψη αιτιακών σχέσεων».
Πιο συγκεκριμένα, με στόχο τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το θέμα που
διερευνάται,

διεξήχθησαν

ημι-δομημένες

συνεντεύξεις.

Η

συζήτηση

πραγματοποιείται μέσω των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων στις ερωτήσεις
του συνεντευκτή. Επελέχθησαν οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου και σχεδιάσθηκαν με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζονται τα υποκείμενα˙ αντιθέτως, αυτά έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ερωτήσεις για την παρουσίαση των απόψεών τους.
Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου και της σειράς των
ερωτήσεων, συζήτησης επιπλέον θεμάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη συνέντευξη
και παροχής διευκρινίσεων και επεξηγήσεων (Cohen, Manion&Morisson, 2007: 452
& 458˙ Κελπανίδης, 1999: 79).
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δεκατέσσερις (14) διευθυντές σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας, τα οποία ήταν όλα πολυθέσια και
σε κεντρική περιοχή (με μαθητικό πληθυσμό από 120 έως 400 παιδιά), ενώ ένα
χαρακτηρίζεται επισήμως ως ‘Διαπολιτισμικό Σχολείο’. Το συγκεκριμένο δείγμα
αποτέλεσαν οκτώ (8) άνδρες και έξι (6) γυναίκες, ηλικίας 50 έως και 59 ετών, με
εικοσαετή έως και τριανταπενταετή προϋπηρεσία και με διοικητική προϋπηρεσία από
1 έτος έως και 12 έτη.
Αναφορικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, ένας (1) διευθυντής ήταν κάτοχος
δύο πτυχίων, δύο (2) κάτοχοι δύο πτυχίων και απόφοιτοι Διδασκαλείου, δύο (2)
κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού, τρεις (3) κάτοχοι δύο πτυχίων και
μεταπτυχιακού, τρεις (3) κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού και απόφοιτοι
Διδασκαλείου, δύο (2) κάτοχοι πτυχίου και διδακτορικού και ένας (1) κάτοχος δύο
πτυχίων και διδακτορικού. Σχετικά με την παρακολούθηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης, οκτώ (8) υποκείμενα επιμορφώθηκαν σχετικά με τη διαπολιτισμική
προσέγγιση, αλλά και τη διοίκηση μονάδων, δύο (2) σχετικά μόνο με τη διοίκηση
μονάδων, ενώ τέσσερα (4) δεν συμμετείχαν σε κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Τα στοιχεία του δείγματος παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
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Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα

Τοποθεσία
σχολείου

4

Μαθητές
σχολείου

22

Πολυθέ
σιο

400

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

315

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

180

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

120

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

300

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

227

Κεντρι
κή

Διαπολι
τισμικό

350

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

299

Κεντρι
κή

Τύπος

50

σχολείου

Άνδ
ρας

Κατάρτιση/

1

επιμόρφωση
σε θέματα

Μορφωτικό
επίπεδο

Διοικητική
προϋπηρεσία

Διδακτική
προϋπηρεσία

Ηλικία

Φύλο

Υποκείμενο

Διδασκαλείο
και

Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

Ειδίκευσης
Πτυχίο,

2

Άνδ
ρας

54

21

11

Διδασκαλείο
και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης

3

Γυν
αίκα

50

24

1

Πτυχίο,
Διδασκαλείο
και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης

4

5

Άνδ
ρας

Άνδ
ρας

54

59

31

34

-

10

Πτυχίο, 2ο
πτυχίο και
Διδασκαλείο
Πτυχίο, 2ο
πτυχίο και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης

6

7

Γυν
αίκα

Άνδ
ρας

57

52

35

28

5

1

Πτυχίο, 2ο
πτυχίο και
Διδασκαλείο

Πτυχίο και
Διδασκαλείο

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

-

Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

-

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

Πτυχίο,
8

Γυν
αίκα

52

25

7

Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης
και
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Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

Διδακτορικό
Δίπλωμα

9

10

Γυν
αίκα

Άνδ
ρας

55

53

30

30

10

12

Πτυχίο, 2ο
πτυχίο και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης

Πτυχίο και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Ειδίκευσης

11

Γυν
αίκα

52

32

7

Πτυχίο, 2ο
πτυχίο και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών

Πολυθέ
σιο

213

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

198

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

295

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

399

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

248

Κεντρι
κή

Πολυθέ
σιο

200

Κεντρι
κή

Μονάδων
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

-

Ειδίκευσης

12

Άνδ
ρας

55

31

11

Πτυχίο και 2ο
πτυχίο

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

13

Άνδ
ρας

55

32

10

Πτυχίο και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα

-

Ειδίκευσης

14

Γυν
αίκα

50

30

7

Πτυχίο, 2ο
πτυχίο,
Διδασκαλείο
και
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα

Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
και Διοίκησης
Σχολικών
Μονάδων

Ειδίκευσης

Οι συνεντεύξεις με τα συγκεκριμένα υποκείμενα πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και
δεν διήρκησαν περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά. Από τις ερωτήσεις απουσίαζαν
οι

περιορισμοί

στις

απαντήσεις

και,

φυσικά,

ο

σχολιασμός

των

τοποθετήσεων/απαντήσεων ως ορθών ή λανθασμένων από μέρους της ερευνήτριας.
Παράλληλα, μεταξύ των ερωτήσεων διατυπώθηκαν λειτουργικοί ορισμοί για
συγκεκριμένες έννοιες, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανόηση της ερώτησης. Η
διαδικασία της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε κατόπιν συμφωνίας, σε δημόσιο
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χώρο και ώρα που συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ υποκειμένων και ερευνήτριας.
Το πλαίσιο της διαδικασίας ήταν φιλικό και σε καμία περίπτωση δεν έφερε σε
δύσκολη θέση τα ερωτηθέντα υποκείμενα.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές συνεντεύξεις με δύο (2) διευθυντές. Οι
συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε χώρο και χρόνο που ορίσθηκε τόσο από τους ίδιους όσο
και από την ερευνήτρια. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου και εξασφάλιζαν την
ελευθερία έκφρασης των υποκειμένων, χωρίς να πραγματοποιούνται διορθώσεις στα
λεγόμενά τους. Κατά τη διαδικασία των συγκεκριμένων συνεντεύξεων, από τη μια
μεριά, εντοπίσθηκαν τα σημεία όπου η ερευνήτρια θα έπρεπε να πραγματοποιήσει
περαιτέρω ερωτήσεις για να συλλέξει περισσότερα δεδομένα σχετικά με το υπό
έρευνα θέμα. Από την άλλη, προέκυψε η ανάγκη να διατυπωθούν ορισμένοι
λειτουργικοί ορισμοί, για συγκεκριμένες έννοιες, ώστε να διασφαλιστεί η κατανόησή
τους. Μετά το πέρας αυτών, αναθεωρήθηκε ο οδηγός συνέντευξης, αφού
προστέθηκαν ερωτήσεις και οι ορισμοί των εννοιών (γραπτώς, μεταξύ των
ερωτήσεων) που θεωρήθηκαν απαραίτητοι κατά τις πιλοτικές συνεντεύξεις.
Επιπλέον, η ερευνήτρια αισθάνθηκε πιο σίγουρη και έτοιμη για τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων με τα υποκείμενα της έρευνας.
Το ερευνητικό εργαλείο της συνέντευξης δομήθηκε πάνω σε βασικούς άξονες
οι οποίοι αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για αυτήν. Οι άξονες με τις
αντίστοιχες ερωτήσεις ήταν οι εξής:
1. Προκλήσεις ανταπόκρισης στην ετερότητα:
–

Ποιες μορφές ετερότητας εντοπίζετε στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου
σας (εθνική, θρησκευτική, γλωσσική, πολιτισμική);

–

Θεωρείτε ότι υπάρχουν προκλήσεις αναφορικά με την ετερότητα στο σχολικό
περιβάλλον, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν οι διευθυντές των
σχολείων; Αν ναι, τι είδους προκλήσεις;

–

Από πού θεωρείτε ότι πηγάζουν αυτές οι προκλήσεις; Από το εκπαιδευτικό
σύστημα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, την κοινωνία;

–

Ποιοι παράγοντες θεωρείται ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση
της ετερότητας στο σχολικό πλαίσιο;

2. Ρόλος διευθυντών σε συνάρτηση με την ετερότητα:
50

–

Ποιος/ποιοι θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος/οι ρόλοι του διευθυντή στη διαχείριση
της ετερότητας εντός του σχολείου;

–

Θεωρείτε

ότι

έχει

αλλάξει

ο

ρόλος

των

διευθυντών

λόγω

της

πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού;
–

Θεωρείτε ότι η ηγεσία του σχολείου επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της
ετερότητας εντός σχολείου; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

–

Ποια

χαρακτηριστικά

του

διευθυντή

θεωρείτε

κρίσιμα

για

την

αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας;
–

Με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον;

–

Με ποιους τρόπους μπορεί η ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί τα
προβλήματα του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης;

–

Με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο διευθυντής στην
ένταξη των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο
σχολικό περιβάλλον;

3. Εμπόδια εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:
–

Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες-εμπόδια που δυσχεραίνουν
το έργο του διευθυντή; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

–

Τι θα μπορούσατε να προτείνετε για να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια;

–

Υπάρχουν αντίστοιχα παράγοντες που βοηθούν το έργο ενός διευθυντή ως
προς την ένταξη μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;

4. Πρακτικές διευθυντών σε συνάρτηση με την ετερότητα:
–

Σε τι είδους ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για την ένταξη μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;

–

Θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, τι θα αλλάζατε;

–

Έχετε σκεφτεί κάποια άλλη δράση/άλλο πρόγραμμα για την ένταξη
μαθητών/τριών την οποία δεν έχετε εφαρμόσει έως τώρα;

–

Τι είδους αντίκτυπο θεωρείτε ότι έχουν οι παραπάνω ενέργειες στους μαθητές,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;

–

Έχετε συνεργαστεί με φορείς για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων
(Μ.Κ.Ο., Συμβούλους κ.λπ.);
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Όπως παρουσιάστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας με βάση τη
διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, τα νέα δεδομένα, που δημιουργούνται στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οδηγούν σε νέες προκλήσεις, στις οποίες οι
διευθυντές καλούνται να ανταποκριθούν με τον πιο ωφέλιμο τρόπο για όλους.
Ειδικότερα, η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών τάξεων
μεταβλήθηκε σημαντικά όσον αφορά τα πολιτισμικά γνωρίσματα. Τα παιδιά από
άλλες χώρες καλούνται να προσαρμοστούν στα καινούρια δεδομένα μιας χώρας την
οποία δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα, ενώ ήδη έχουν αποχωριστεί πρόσωπα
που αγαπούν και οικείες εικόνες. Τα συγκεκριμένα παιδιά εντάσσονται σε μικτές
τάξεις όπου, αφενός η διδασκαλία και η αλληλεπίδραση πραγματοποιούνται με βάση
τις αρχές, τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και τη γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας και
αφετέρου τα δικά τους πολιτισμικά γνωρίσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.
Εν προκειμένω, πρόκειται για πρακτικές που φανερώνουν τις προσπάθειες
αφομοίωσης κάθε γνωρίσματος που διαφέρει από τον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό το
πλαίσιο, συχνά εκδηλώνονται ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές, οι οποίες
εδρεύουν σε στερεότυπα και προκαταλήψεις και πηγάζουν από την ανάγκη των
ημεδαπών να νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα κράτος όπου υποτίθεται ότι επικρατεί η
ομοιογένεια όσον αφορά τα πολιτισμικά γνωρίσματα των πολιτών του. Παράλληλα,
οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι πρόθυμοι να παράσχουν κατευθυντήριες οδηγίες και να
επιμορφώσουν τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό ως προς την
κατάλληλη ανταπόκριση στην ετερότητα και την προαγωγή της διαπολιτισμικής
προσέγγισης. Οι τακτικές που ακολουθούνται είναι συγκεκριμένες και παγιωμένες ως
προς την αφομοίωση κάθε διαφορετικού πολιτισμικού γνωρίσματος, δημιουργώντας
ένα εκπαιδευτικό σύστημα με έντονο συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Σε αυτό, τόσο οι
διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν
πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην εξασφάλιση κλίματος ισότητας, δικαιοσύνης,
αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, θρησκείας,
γλώσσας και λοιπών χαρακτηριστικών.
Όπως είναι εύλογο, τα προαναφερθέντα γνωρίσματα δημιουργούν την
εκπαιδευτική πολιτική και καθορίζουν την ομαλή ένταξη και πρόοδο των μαθητών σε
επίπεδο σχολείου και κοινωνίας. Ωστόσο, τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και οι
διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους οφείλουν να εντοπίσουν και να
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υιοθετήσουν εκείνα τα μέτρα που θα οδηγήσουν στην επίλυση των συνεπαγόμενων
προβλημάτων και προκλήσεων.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποτελούν εφαλτήριο για τη δημιουργία των
αξόνων και των ερωτήσεων της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο,
υπήρξε η ανάγκη να διερευνηθούν οι προκλήσεις που τα υποκείμενα θεωρούν ότι
δημιουργούνται λόγω των παραπάνω δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, ερωτήθηκαν
σχετικά με τις μορφές της ετερότητας που εντοπίζουν στις σχολικές μονάδες όπου
είναι διευθυντές, κατά πόσο θεωρούν ότι η ετερότητα δημιουργεί προκλήσεις και
ποιες είναι αυτές, από πού αυτές πηγάζουν και ποιοι παράγοντες συμβάλουν στην
αποτελεσματική ανταπόκριση στην ετερότητα. Πρόκειται για ερωτήσεις οι οποίες
παρέχουν μια αρχική, αλλά πλήρη εικόνα σχετικά με τα πολιτισμικά γνωρίσματα που
εντοπίζονται στις σχολικές μονάδες της παρούσας έρευνας και σχετικά με τις
συνεπαγόμενες προκλήσεις στις οποίες οι διευθυντές καλούνται να ανταποκριθούν.
Κατά αυτόν τον τρόπο, προέκυψε ως δεύτερος άξονας της έρευνας ο ρόλος
των διευθυντών σε συνάρτηση με την ετερότητα. Εν προκειμένω, δημιουργήθηκε η
ανάγκη να διερευνηθούν τα καθήκοντα που έχουν οι διευθυντές ως προς την
κατάλληλη ανταπόκριση στη διαφορετικότητα, καθώς αυτοί αποτελούν τους ηγέτες
της σχολικής μονάδας. Ως ηγέτες αποτελούν παράγοντα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη
διδασκαλία, την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία, το κλίμα που επικρατεί και τη γενικότερη κουλτούρα των σχολείων. Οι
ίδιοι αποτελούν τους ανθρώπους που, από τη μια μεριά, οφείλουν να εφαρμόσουν τις
τακτικές που αποφασίζουν οι ανώτεροι αρμόδιοι φορείς σε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα με συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Από την άλλη, μπορούν να καθορίσουν την
πρόοδο και την πορεία των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση το
όραμα που διαθέτουν. Έτσι, αν είναι ανοικτοί, έτοιμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν
την ετερότητα και να ανταποκριθούν σε αυτήν με τον ωφέλιμο τρόπο για το σύνολο
των μαθητών και των διδασκόντων, τότε είναι πιο πιθανό να προαχθούν οι αρχές της
διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρήθηκε αναγκαίο τα υποκείμενα να ερωτηθούν
σχετικά με τους ρόλους που έχουν κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα, εάν αυτοί
έχουν μεταβληθεί λόγω της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού,
εάν οι διευθυντές επηρεάζουν τον τρόπο ανταπόκρισης στην ετερότητα, ποια
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χαρακτηριστικά θεωρούνται κρίσιμα για την αποτελεσματική ανταπόκριση και την
ένταξη των μαθητών, καθώς και με ποιους τρόπους μπορούν αυτοί να βοηθήσουν
τους εκπαιδευτικούς σχετικά με αυτό και να επιλύσουν τα διάφορα συνεπαγόμενα
προβλήματα.
Ο τρίτος άξονας αποτελείται από τα εμπόδια κατά τις προσπάθειες εφαρμογής
των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από μέρους των διευθυντών στο σχολικό
περιβάλλον. Ειδικότερα, διερευνάται εάν υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντεςεμπόδια που δυσχεραίνουν το εν λόγω έργο, αλλά και αντίστοιχα παράγοντες που
βοηθούν προς αυτόν τον σκοπό.
Οι ερωτήσεις του δεύτερου και τρίτου άξονα συνολικά θεωρήθηκε ότι θα
δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα για τον ρόλο που διατελούν οι διευθυντές στα
σχολεία ως προς την ανταπόκριση στην ετερότητα, καθώς καλύπτουν αρκετές πτυχές
που σχετίζονται με την αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαφορετικότητα τόσο από
μέρους των ίδιων όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σε άμεση συνάρτηση με τα συγκεκριμένα δεδομένα βρίσκεται ο τέταρτος
άξονας ο οποίος αποτελείται από τις πρακτικές που οι διευθυντές υιοθετούν ή
επιθυμούν να υιοθετήσουν σχετικά με τα παραπάνω. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, αφού
έχουν ήδη σκιαγραφηθεί οι προκλήσεις, οι συνεπαγόμενοι ρόλοι των διευθυντών και
τα εμπόδια σε συνάρτηση με την ανταπόκριση στην ετερότητα, λόγω των νέων
δεδομένων στην εκπαίδευση και την κοινωνία, σε επόμενο στάδιο προκύπτει η
ανάγκη να διερευνηθούν οι τρόποι που χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες των
σχολείων ώστε αυτοί να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Με βάση αυτόν τον σκοπό,
τα υποκείμενα ερωτήθηκαν σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς την ομαλή ένταξη
παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αν τις θεωρούν κατάλληλες και τι θα
άλλαζαν, αν έχουν σκεφτεί δράσεις/προγράμματα που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα,
ποιος είναι ο αντίκτυπος των ενεργειών αυτών στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
και τους γονείς, καθώς και εάν έχουν συνεργαστεί με φορείς για την υλοποίησή τους.
Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση
του υλικού, η ανάλυση των απαντήσεων και η κατηγοριοποίησή τους. Η ανάλυση
των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία,
σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2007: 263 & 264), αποτελεί μια μέθοδο που αναλύει
οπτικά, ακουστικά και γραπτά μηνύματα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η
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θεματική ή σημασιολογική ανάλυση περιεχομένου, η οποία αναζητά το νόημα όσων
έχουν λεχθεί˙ δηλαδή, η ανάλυση δεν πραγματοποιείται λέξη προς λέξη, αλλά
νοηματικά. Τα δεδομένα, αφού αποδελτιώθηκαν, ταξινομήθηκαν κατά κατηγορία και
υποκατηγορία, οι οποίες άλλαζαν συχνά ώσπου να διαμορφωθεί το επαγωγικό
σύστημα το οποίο να ανταποκρίνεται, με τον πιο κατάλληλο τρόπο, στα
συγκεκριμένα

δεδομένα.

Κατόπιν,

πραγματοποιήθηκε

η

επεξεργασία

τους

ακολουθώντας την τεχνική της δόμησης, η οποία περιλαμβάνει: α) τη δόμηση
περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία το υπό έρευνα υλικό περιγράφεται ανά
κατηγορία και υποκατηγορία με τη μέθοδο της παράφρασης και β) την πρότυπη
δόμηση, κατά την οποία οι χαρακτηριστικότερες αναφορές, που ονομάζονται
πρότυπα, χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των παραφράσεων. Ως πρότυπα
χαρακτηρίζονται οι αναφορές που είτε παρουσιάζουν ιδιαίτερα ακραία διατύπωση
είτε έχουν θεωρητικό ενδιαφέρον ή μεγάλη συχνότητα (Μπονίδης, 2004: 128-134).
Παραπάνω

πραγματοποιήθηκε

η

παρουσίαση

των

βημάτων

που

ακολουθήθηκαν στην έρευνα. Η συγκεκριμένη πορεία οδήγησε στη συλλογή των
δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα και που προέκυψαν από τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν εξ αρχής και τις ερωτήσεις κατά τη διεξαγωγή
των συνεντεύξεων με τα υποκείμενα της έρευνας. Ακολουθεί η επεξεργασία και η
ανάλυση αυτών με τη διαμόρφωση επαγωγικού συστήματος κατηγοριών και
υποκατηγοριών.
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4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων που
συσχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και που προέκυψαν ως απαντήσεις των
υποκειμένων μέσω των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν. Αφού, λοιπόν, υπάρχουν τα
συγκεκριμένα δεδομένα οφείλεται να επεξεργασθούν και να αναλυθούν, ώστε να
προκύψουν οι διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας αναφορικά με το σχετικό
θεωρητικό πλαίσιο και τον σκοπό αυτής.
Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στα ακόλουθα υποκεφάλαια, αρχικά, τα
δεδομένα διακρίνονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και έπειτα πραγματοποιείται
η ανάλυσή τους, ώστε, εντέλει, προκύπτουν οι συναφείς διαπιστώσεις. Η ανάλυση
γίνεται μέσω της περιγραφής των δεδομένων ανά τις συγκεκριμένες κατηγορίες και
υποκατηγορίες και της ταυτόχρονης παράθεσης πρότυπων αναφορών. Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της τεχνικής της δόμησης, όπως αυτή
παρουσιάστηκε παραπάνω, ακολούθως θα παρατεθούν μόνο τα πρότυπα τα οποία
είναι τα πιο χαρακτηριστικά και αυτά που έχουν θεωρητικό ενδιαφέρον/μεγάλη
συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τεκμηριώνονται οι παραφράσεις, χωρίς να
επαναλαμβάνονται τα πρότυπα όλων των υποκειμένων, καθώς συχνά οι αναφορές
μεταξύ τους για κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία είναι ίδιες.
Έτσι, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται το επαγωγικό σύστημα
κατηγοριών και υποκατηγοριών, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και η/οι
συζήτηση-διαπιστώσεις.

4.1.

Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών

Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων διαμορφώθηκε επαγωγικά ένα σύστημα
κατηγοριών και υποκατηγοριών. Ειδικότερα, αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα
ερευνητικά ερωτήματα και τους άξονες με τις αντίστοιχες ερωτήσεις τους, όπως
αναπτύχθηκαν παραπάνω, στοιχεία τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις
που επιλέχθηκαν να ερευνηθούν σχετικά με το ζήτημα της ηγεσίας του σχολείου, τη
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διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση προβλημάτων σε αυτό. Με βάση τα
συγκεκριμένα δεδομένα (ηγεσία, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαχείριση
προβλημάτων), διαμορφώθηκαν τρεις (3) αντίστοιχες κατηγορίες που αναφέρονται
στις αντιλήψεις των ερωτηθέντων διευθυντών σχετικά: α) με τις προκλήσεις, β) τον
ρόλο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη και γ) τις πρακτικές σε συνάρτηση
με την ανταπόκριση στην ετερότητα. Η καθεμία από αυτές αποτελείται από
επιμέρους υποκατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους βρίσκονται σε άμεση συνάφεια
με τις παραπάνω κατηγορίες, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Αντιλήψεις Διευθυντών για τις Προκλήσεις Ανταπόκρισης στην Ετερότητα
Μορφές Ετερότητας στο Σχολείο
Εθνική
Θρησκευτική
Γλωσσική
Πολιτισμική
Μορφές Προκλήσεων αναφορικά με την Ετερότητα
Αλληλεπίδραση
Έλλειψη Δράσης Πολιτείας
Έλλειψη Μέσων
Αντίδραση Ημεδαπών Γονέων
Προσπάθειες Αφομοίωσης
Μη Αποδοχή Κοινωνίας
Χρόνος
Συναισθηματική Κατάσταση Αλλοδαπών Μαθητών
Προσαρμογή Αλλοδαπών Μαθητών
Μη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
Οικονομικές Δυσκολίες Οικογένειας Αλλοδαπών Μαθητών
Συμπεριφορά Διευθυντών
Ελλιπής Επιμόρφωση
Θέληση/Ανάγκη Διακοπής Φοίτησης
Μη Θέληση Παραμονής στην Ελλάδα
Αντιλήψεις Διευθυντών για τον Ρόλο των Εμπλεκομένων στο Σχολείο σε
συνάρτηση με την Ετερότητα
Αντιλήψεις Διευθυντών για τον Ρόλο τους σε συνάρτηση με την Ετερότητα
Αλλαγές στον Ρόλο των Διευθυντών λόγω των Νέων Προκλήσεων
Επιθυμητοί Ρόλοι Διευθυντών κατά την Ανταπόκριση στην Ετερότητα
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά Διευθυντών κατά την Ανταπόκριση στην
Ετερότητα
Αντιλήψεις Διευθυντών για τον Ρόλο των Εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με
την Ετερότητα
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών κατά την Ανταπόκριση στην
Ετερότητα
Αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών κατά την Ανταπόκριση στην
Ετερότητα
Αντιλήψεις Διευθυντών για τον Ρόλο των Μαθητών σε συνάρτηση με την
Ετερότητα
Καθήκοντα των Μαθητών κατά την Ανταπόκριση στην Ετερότητα
Αποτελεσματικότητα των Μαθητών κατά την Ανταπόκριση στην Ετερότητα
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2.4
2.4.1
2.4.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

4.2.

Αντιλήψεις Διευθυντών για τον Ρόλο των Γονέων σε συνάρτηση με την
Ετερότητα
Καθήκοντα των Γονέων κατά την Ανταπόκριση στην Ετερότητα
Αποτελεσματικότητα των Γονέων κατά την Ανταπόκριση στην Ετερότητα
Πρακτικές Ανταπόκρισης στην Ετερότητα
Επιθυμητές Πρακτικές
Επιμόρφωση
Συνεργασία
Αναγνώριση Προβλημάτων και Συζήτηση προς Επίλυση
Δραστηριότητες
Αναγνώριση Διαφορετικότητας
Αποδοχή Διαφορετικότητας
Ενίσχυση Αλληλεπίδρασης
Επικοινωνία με Μαθητές
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
Επικοινωνία με Εκπαιδευτικούς
Τάξεις Υποδοχής
Γνώση Ξένων Γλωσσών και Ύπαρξη Διερμηνέα
Ενδυνάμωση μέσω Γνώσεων
Καλλιέργεια Κριτικής Σκέψης
Σαφείς Κατευθύνσεις Υπουργείου
Υποστήριξη προς Αποφυγή Εγκατάλειψης Σχολείου
Πρακτικές που Ακολουθούνται στη Σχολική Μονάδα
Συνεργασία
Αναγνώριση Προβλημάτων και Συζήτηση προς Επίλυση
Αποδοχή Διαφορετικότητας
Ενίσχυση Αλληλεπίδρασης
Επιμόρφωση
Δραστηριότητες
Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης Μαθητών
Επικοινωνία με Μαθητές
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
Γλωσσική Υποστήριξη
Οργάνωση/Μεθοδικότητα
Ύπαρξη Ανασταλτικών Παραγόντων
Αποδοχή
Άρνηση
Αντιλήψεις Διευθυντών για την Αποτελεσματικότητα των Σχολείων τους

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας

Η πρώτη κατηγορία αντιστοιχεί με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα (δηλαδή, «ποιες
είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, οι προκλήσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν λόγω της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο») και τον συνεπαγόμενο
πρώτο άξονα («προκλήσεις ανταπόκρισης στην ετερότητα»). Τα δεδομένα προέκυψαν
από τις απαντήσεις των υποκειμένων στις εξής ερωτήσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν
παραπάνω:
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– Ποιες μορφές ετερότητας εντοπίζετε στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου σας
(εθνική, θρησκευτική, γλωσσική, πολιτισμική);
– Θεωρείτε ότι υπάρχουν προκλήσεις αναφορικά με την ετερότητα στο σχολικό
περιβάλλον, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν οι διευθυντές των σχολείων;
Αν ναι, τι είδους προκλήσεις;
– Από πού θεωρείτε ότι πηγάζουν αυτές οι προκλήσεις; Από το εκπαιδευτικό
σύστημα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, την κοινωνία;
Με αυτόν τον τρόπο, σκιαγραφούνται οι αντιλήψεις των διευθυντών των σχολικών
μονάδων, αναφορικά με τις προκλήσεις που υπάρχουν κατά την ανταπόκριση στην
ετερότητα. Σε πρώτο στάδιο, τα υποκείμενα αναφέρονται στις μορφές της ετερότητας
που εντοπίζονται στο σχολικό περιβάλλον που ηγούνται και έπειτα τις μορφές των
προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.
Σχετικά με τις μορφές ετερότητας που καταγράφονται εντός των σχολικών
μονάδων των διευθυντών οι οποίοι αποτέλεσαν υποκείμενα της έρευνας (απαντώντας
στην ερώτηση: «ποιες μορφές ετερότητας εντοπίζετε στον μαθητικό πληθυσμό του
σχολείου σας (εθνική, θρησκευτική, γλωσσική, πολιτισμική);»), ο μαθητικός
πληθυσμός της πλειονότητας των συγκεκριμένων σχολείων συνθέτεται από παιδιά
που προέρχονται από άλλες χώρες (πρόκειται για παιδιά είτε μεταναστών είτε
προσφύγων), παιδιά με διαφορετικό θρήσκευμα και διαφορετική γλώσσα από αυτά
της κυρίαρχης ομάδας, καθώς και παιδιά Ρομά(σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί
εκ των προτέρων, καθώς θα φανεί και παρακάτω,ότι η ύπαρξη μαθητών με
διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα, άλλοτε σε μεγάλο και άλλοτε σε μικρό
βαθμό,εκλαμβάνεται από μέρους των διευθυντών ως πρόκληση, καθώς το γεγονός
αυτό απαιτεί την υιοθέτηση νέων -για τα ελληνικά δεδομένα- τακτικών διδασκαλίας
και αλληλεπίδρασης).
Ειδικότερα, ένας (1) διευθυντής δηλώνει ότι στο σχολείο μετέχουν σε
σημαντικό ποσοστό παιδιά από διάφορες χώρες (κυρίως Αλβανία και Βουλγαρία),
δύο (2) διευθυντές ότι στη σχολική μονάδα τους φοιτούν παιδιά μεταναστών από
διάφορες χώρες (κυρίως Αλβανία και Ουκρανία) σε συνδυασμό με παιδιά Ρομά, ενώ
ακόμη ένας (1) ότι το σχολείο αποτελείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, εκτός από
αυτούς τους μαθητές και από παιδιά παλιννοστούντων. Επιπλέον,

δύο (2)

υποκείμενα αναφέρουν ότι ανάμεσα στους ημεδαπούς, τους αλλοδαπούς (κυρίως από
Αλβανία, Αφγανιστάν, Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία) και τους Ρομά μαθητές
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εντάχθηκαν παιδιά προσφύγων από τη Συρία. Τέλος, ένας (1) διευθυντής αναφέρει
ότι το 60% του μαθητικού πληθυσμού (σε σύνολο 400 παιδιών) αποτελείται από
παιδιά Ρομά.
Ένα αρκετά μικρό ποσοστό των υποκειμένων δηλώνει ότι η σχολική μονάδα,
στην οποία είναι διευθυντής, το καθένα αποτελείται από μικρό ποσοστό μαθητών που
προέρχονται από άλλη χώρα ή μαθητών που κατάγονται από άλλη χώρα. Ωστόσο,
αυτοί γνωρίζουν μόνο την ελληνική και καθόλου τη μητρική τους γλώσσα, καθώς το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής τους διέμεναν στην Ελλάδα.
«Στο δικό μας το σχολείο στο 60% του μαθητικού δυναμικού των 400 παιδιών είναι
ρομά, ρομά οικογένειες» (Υ. 1)
«Στο σχολείο μας, τώρα τελευταία, έχουμε και προσφυγάκια από τη Συρία, μαθητές
αλβανικής καταγωγής, μαθητές ρομά, 2 ρουμανάκια. Υπάρχει γλωσσική ετερότητα
και πολιτισμική ετερότητα» (Υ. 4)
«H συγκεκριμένη σχολική μονάδα είναι, ίσως, από τις λίγες σχολικές μονάδες που
έχει μικρό ποσοστό μαθητών με ετερότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε
ένα παιδάκι το οποίο έχει διαφορετική πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα. Το
ποσοστό των μαθητών είναι λιγότερο από το 1%, δηλαδή, στα 300 παιδιά που
έχουμε στο σχολείο, έχουμε μόνο 3 παιδιά αλλοδαπά, προερχόμενα δηλαδή από
άλλες χώρες. Τα δύο είναι από την Αλβανία και το ένα ήρθε φέτος, πριν από ένα
μήνα, από τη Συρία. Αλλά σ’ αυτά μπορούμε να πούμε ότι εντοπίζουμε την
ετερότητα και τη διαφορετικότητα, με τη διαφορά ότι τα παιδιά αλβανικής
καταγωγής είναι γεννημένα εδώ. Άρα, αν το πάρουμε, ας πούμε, με την
επιστημονική έννοια του όρου, ουσιαστικά, έχουμε μόνο το παιδάκι από τη Συρία
που έχουμε και θρησκευτική και πολιτισμική και εθνική ετερότητα, ενώ στην
περίπτωση των παιδιών που έχουν καταγωγή από Αλβανία, είναι ενταγμένα ως
προς το γλωσσικό ιδίωμα, ας πούμε, και τις συνήθειες, τον τρόπο των άλλων
μαθητών και το μόνο διαφορετικό στοιχείο είναι η εθνική τους καταγωγή, τίποτα
άλλο» (Υ. 5)
«Συγκεκριμένα, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αλβανικής καταγωγής, υπάρχουν
αρκετά μικτών γάμων που η μητέρα τους είναι αλλοδαπή, μάνα Βουλγάρα,
Αλβανίδα. Θρησκευτική διαφοροποίηση δεν έχουμε αλλά έχουμε έντονη πολιτισμική
διαφοροποίηση σε κάποιες ομάδες παιδιών» (Υ. 6)
«Δεν έχουμε ιδιαίτερες μορφές ετερότητας. Υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι
έχουν διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, είναι λίγοι. Τώρα πρόσφατα έχουμε δύο
που έχουν γλωσσική, θρησκευτική, εθνική και πολιτισμική ετερότητα, αλλά, εντάξει,
δεν το θεωρούμε σαν κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να επικεντρωθούμε σ’ αυτό. Αυτοί
οι μαθητές είναι πρόσφυγες, ήρθανε από τη Συρία, έχουμε και κάποιους Αλβανούς,
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έχουμε και έναν Ρώσο, αλλά δεν είναι κάτι που διαφοροποιεί ιδιαίτερα την
κατάσταση» (Υ. 8)
«Είμαστε ένα σχολείο που δεν έχει πάρα πολλούς αλλοδαπούς μαθητές. Έχει ένα
σχετικά μικρό ποσοστό, θα έλεγα, κυρίως, παιδιά αλβανικής καταγωγής. Τα πιο
πολλά είναι ενταγμένα στην ελληνική κοινωνία, αλλά όχι όλα» (Υ. 9)
«Υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι είναι διαφορετικής εθνικότητας,
θρησκεύματος και γλώσσας. Έχουμε μαθητές από Αλβανία, από Ρουμανία, έχουμε
δύο μαθητές από το Αφγανιστάν και, τώρα πλέον, μαθητές από την Συρία, έχουμε
δύο προσφυγόπουλα συγκεκριμένα. Οι περισσότεροι μαθητές είναι Αλβανοί, αλλά
έχουν χρόνια στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί εδώ πέρα. Είμαστε το πρώτο σχολείο
της Λάρισας που δέχτηκε προσφυγόπουλο σε κανονικό τμήμα» (Υ. 11)
«Σαν σχολείο, αν και είμαστε μεγάλη σχολική μονάδα, διότι έχουμε περίπου 400
παιδιά, έχουμε πολύ λίγους μαθητές που έχουν ετερότητα. Έχουμε θρησκευτική
ετερότητα, 10 παιδιά έχουν διαφορετική θρησκεία από τη δική μας. Γλωσσικά δεν
έχουμε κάποιο θέμα αυτήν την στιγμή, γιατί όλα τα παιδιά μένανε στην Ελλάδα,
ξεκινήσανε εδώ από το νηπιαγωγείο και συνεχίζουν τώρα στο δημοτικό.
Πολιτισμικά, επίσης, δεν έχουμε κάτι ξεχωριστό. Θεωρώ, δηλαδή, ότι τα παιδιά
έχουν ενσωματωθεί πλήρως, έχουν ενταχθεί και λειτουργούν σαν ελληνάκια. Δεν
υπάρχει, δηλαδή, κάτι που να τους ξεχωρίζει και να τους διαφοροποιεί» (Υ. 12)
«Έχουμε εδώ κάποια παιδιά από μετανάστες τα οποία γεννήθηκαν εδώ, βέβαια,
από Αλβανία, Ρουμανία, νομίζω, κυρίως σ’ αυτές τις χώρες. Γλωσσικά δεν θα
έλεγα ότι αυτά τα παιδιά αποτελούν κάτι ιδιαίτερο πλέον, διότι είναι πλήρως
ενταγμένα εδώ, γεννήθηκαν, πάνε εδώ σχολείο, ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την
ίδια τους την γλώσσα» (Υ. 13)
«Έχουμε παιδιά από διαφορετική εθνοτική καταγωγή. Παράδειγμα, παιδιά που
κατάγονται από Αλβανία, παιδιά που κατάγονται από Ρουμανία, από Λευκορωσία
και έχουμε και κάποιο παιδάκι που μας ήρθε τώρα με βιώματα από Αγγλία, από
αγγλόφωνη χώρα. Έχουμε θρησκευτικές ετερότητες, κάθε χρόνο παίρνουμε
απόφαση για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Έχουμε έναν μαθητή ο
οποίος είναι μάρτυρας του Ιεχωβά και έχουμε βέβαια και μουσουλμανόπαιδα από
την Αλβανία. Έχουμε φυλετικές διαφορές, με την έννοια ότι έχουμε παιδιά
διαφορετικής καταγωγής, έχουμε και κάποια παιδάκια εθνοτικά. Παράδειγμα, μία
οικογένεια Ρομά φέτος, δύο αδερφάκια, δηλαδή, που έχουν μια διαφορετική
εθνοτική/φυλετική καταγωγή» (Υ. 14).

Από τα παραπάνω δεδομένα συμπεραίνεται ότι στις σχολικές μονάδες των εν λόγω
διευθυντών φοιτούν, σε σημαντικό ποσοστό, παιδιά που προέρχονται από διάφορες
χώρες και παιδιά Ρομά. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζονται αρκετές διαφορές μεταξύ των
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μαθητών ως προς την εθνικότητα, τη γλώσσα, το θρήσκευμα (η πλειονότητα των
αναφορών περιλαμβάνουν μουσουλμάνους, ενώ εντοπίζεται μία αναφορά σε μαθητή
μάρτυρα του Ιεχωβά) και τα γενικότερα πολιτισμικά γνωρίσματα. Σε αρκετά
λιγότερες σχολικές μονάδες είναι μικρό το ποσοστό των παιδιών που διαφέρουν
φανερά και των παιδιών που αν και προέρχονται από άλλες χώρες γνωρίζουν πολύ
καλά/μόνο τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν
πρόκληση για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα ερωτηθέντα υποκείμενα επισημαίνουν ότι η
ετερότητα υπάρχει στα σχολεία, ανεξαρτήτως αν στον μαθητικό πληθυσμό
συνυπολογίζονται οι αλλοδαποί μαθητές. Αυτό δηλώνουν ότι συμβαίνει καθώς τα
παιδιά και όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία φέρουν γνωρίσματα
τα οποία τους κάνουν να διαφέρουν, εμφανώς ή όχι, από τους υπόλοιπους, ακόμη και
αν αυτοί μεταξύ τους προέρχονται από την ίδια χώρα ή/και γνωρίζουν την ίδια
γλώσσα ή/και έχουν τις ίδιες θρησκευτικές πεποιθήσεις.
«Στο χώρο του σχολείου γίνεται μία σύγχυση, βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για
ετερότητα το μυαλό μας πηγαίνει, συνήθως, στην πολιτισμική ετερότητα και τους
αλλοδαπούς μαθητές που έρχονται από άλλες χώρες, ενώ μ’ αυτές τις ετερότητες
έχουμε και στο ίδιο το σχολείο και την ίδια τη χώρα και κοινωνικές ανισότητες και
ετερότητα υπάρχει μέσα στο χώρο του σχολείου» (Υ. 2)
«Ετερότητα, για εμένα, δεν σημαίνει αυτό ακριβώς που εμείς συζητάμε τώρα.
Σημαίνει ετερότητα ότι υπάρχουν πολλές μορφές ετερότητας τις οποίες εμείς θα
πρέπει να τις σεβόμαστε. Άρα θεωρώ ότι ένας σωστός διευθυντής, πριν και μετά
τους πρόσφυγες, θα έπρεπε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο» (Υ. 8)
«Εάν επιτρέπατε, βέβαια, να το διευρύνω, θα έλεγα ότι η διαφορετικότητα αγγίζει
τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, είναι και σε ατομικό επίπεδο, κάθε ένας από εμάς
είναι διαφορετικός. Υπ’ αυτήν την έννοια και δούμε, βέβαια, και τις άλλες τις
διαφοροποιήσεις […] μιλάμε ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό από το άλλο. Άρα
δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι που δεν μας αφορά.
Αφορά τον καθένα από εμάς και γι’ αυτό πρέπει να αναπτύξουμε μία γενικότερη
κουλτούρα αποδοχής του άλλου και σεβασμού στη διαφορετικότητα» (Υ. 14).

Η συγκεκριμένη αναγνώριση θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική από άποψη
διαπολιτισμικής προσέγγισης, διότι οι διευθυντές οφείλουν να αναγνωρίζουν και να
σέβονται τα όποια γνωρίσματα φέρουν οι μαθητές τους, ανεξαρτήτως χώρας
προέλευσης. Η ετερότητα αφορά και περικλείει τα γνωρίσματα που αφορούν τις
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ικανότητες και δεξιότητες, τις αξίες και συνήθειες, την εμφάνιση, τον χαρακτήρα και
κάθε άλλο γνώρισμα των παιδιών με τα οποία οι ίδιοι αλληλεπιδρούν.
Σε επόμενο στάδιο, οι διευθυντές απαντούν στις εξής ερωτήσεις: «θεωρείτε
ότι υπάρχουν προκλήσεις αναφορικά με την ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον, τις
οποίες καλούνται να διαχειριστούν οι Διευθυντές των σχολείων; Αν ναι, τι είδους
προκλήσεις;» και «από πού θεωρείτε ότι πηγάζουν αυτές οι προκλήσεις; Από το
εκπαιδευτικό σύστημα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, την κοινωνία;».
Αρχικά, σημειώνεται ότι τρεις (3) από αυτούς αρνούνται την ύπαρξη σχετικών
προκλήσεων εντός των σχολικών μονάδων που είναι διευθυντές οι ίδιοι και θεωρούν
ότι το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, ένα (1)
υποκείμενο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κανένα από τα παιδιά με διαφορετικές
θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν ζήτησε να εξαιρεθεί και να απέχει από το μάθημα των
θρησκευτικών και τη προσευχή. Τα άλλα δύο (2) υποκείμενα δίνουν έμφαση στο
γεγονός ότι τα παιδιά μεταναστών δεν ξεχωρίζουν από τα ημεδαπά παιδιά και ότι
στοχεύουν στην επίτευξη της ένταξής τους, χωρίς αυτό να δημιουργεί κάποιο
πρόβλημα. Επιπλέον, δύο (2) σημειώνουν ότι, αν και σε άλλα σχολεία υπάρχουν
προκλήσεις, οι ίδιοι δεν αντιμετώπισαν καμία από αυτές στη σχολική μονάδα που
είναι διευθυντές.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων αποδέχεται την ύπαρξη
προκλήσεων αναφορικά με την ετερότητα και αναλύει τις μορφές αυτών. Ειδικότερα,
οι ερωτηθέντες διευθυντές επισημαίνουν ότι η διαφορετικότητα των πολιτισμικών
γνωρισμάτων μεταξύ των παιδιών που αποτελούν τον μαθητικό πληθυσμό και
αλληλεπιδρούν δημιουργεί, κατά ανάγκη, προκλήσεις και δυσκολίες, τις οποίες οι
ίδιοι οφείλουν να διαχειριστούν.
«Φυσικά και υπάρχουν και το μεγάλο θέμα σ’ αυτές τις σχολικές μονάδες που έχουν
και ρομά μαθητές μέσα είναι και αυτό, ότι πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα.
Έχουν δύο πολιτισμικά επίπεδα, από τη μία είναι Ρομά, οι οποίοι έχουν τις δικές
τους ιδιαιτερότητες και όλα αυτά πρέπει να τα ταιριάσεις, να τα δέσεις» (Υ. 1)
«Δεν υπάρχουν κάποιες, γιατί και τα μουσουλμανάκια είναι το πρωί στο σχολείο και
κάνουν προσευχή. Τώρα, κατά πόσο το πιστεύουν ή όχι δεν ξέρω. Δεν ζήτησαν,
όμως, να εξαιρεθούν οι γονείς τους ούτε από τα Θρησκευτικά ούτε από τίποτα άλλο
όσον αφορά τον θρησκευτικό τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου»
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(Υ. 3)
«Σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις, περισσότερο από την μεριά των γονιών της
τοπικής κοινωνίας, αλλά στο δικό μας το σχολείο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ή μάλλον
δεν υπήρξε προς το παρόν τέτοιου είδους πρόκληση» (Υ. 4)
«Κοιτάξτε, να δείτε. Από τη στιγμή που σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν μαθητές
με διάφορα πολιτισμικά ή, ας το πούμε, στοιχεία ετερότητας, υπάρχουν οι
προκλήσεις να συνδυάσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας τα στοιχεία εκείνα,
έτσι ώστε να φέρει σε επαφή τη μία ομάδα με την άλλη» (Υ. 5)
«Στο δικό μας το σχολείο δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά,
γενικότερα στην παρούσα φάση, με το μεταναστευτικό και με την αναγκαιότητα της
ένταξης των αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων, σίγουρα θα δημιουργηθεί
τεράστιο ζήτημα που θα καλεστούν πάλι τα σχολεία να το λύσουν» (Υ. 6)
«Η διαφορετικότητα, η διαφορετική κουλτούρα και η σκέψη αυτών των μαθητών
είναι διαφορετική και προσπαθούμε και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδερφοι,
να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι, να υπάρχει σύμπνοια, συνεργατικότητα, να
υπάρχει, έτσι, μια ομαλή ροή και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, για να
μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει σαν σχολείο,
ξεπερνώντας αυτές τις αδυναμίες» (Υ. 7)
«Θεωρώ, από ό,τι έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι διευθυντής σε
διάφορα σχολεία, ότι οι μειονότητες αυτών των μεταναστών από άλλες χώρες,
όπως είπα, κυρίως, από την Αλβανία και τις Βαλκανικές χώρες όπου υπήρχαν και
υπάρχουν, δεν συνιστούν κάτι το οποίο να έχει έναν χαρακτήρα ότι ξεχωρίζουν σε
κάτι. Θεωρώ ότι, όπως έχω διαπιστώσει, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να
ενταχθούν στο κοινωνικό σώμα ή να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή της χώρας
που ζουν, δηλαδή της Ελλάδας. Δεν παρουσιάστηκε, τουλάχιστον στη δική μου
εμπειρία ούτε εδώ στο σχολείο ούτε στα άλλα σχολεία που ήμουν, κάποιο
πρόβλημα με κάποιον ο οποίος θεωρούσε ότι το σχολείο που στέλνει το παιδί του
παραβιάζει την πολιτιστική του ταυτότητα, δηλαδή ότι δημιουργείται πρόβλημα. Δεν
μου έχει τύχει ποτέ» (Υ. 13).

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πλειονότητα των υποκειμένων της παρούσας
έρευνας αποδέχεται και αναγνωρίζει τις προκλήσεις που δημιουργούν τα νέα
δεδομένα στις σχολικές μονάδες. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού συνεχώς
μεταβάλλεται από άποψη πολιτισμικών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα είναι
ραγδαίες οι εξελίξεις σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας και τεχνολογίας. Η αποδοχή
των νέων προκλήσεων και αναγκών θεωρείται σημαντική, ώστε να ληφθούν τα
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κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση, από μέρους των
διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αναφορικά με τις μορφές των προκλήσεων που δηλώνουν τα ερωτηθέντα
υποκείμενα, η πλειονότητα αυτών επικεντρώνεται στην έλλειψη δράσης από μέρους
της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές αισθάνονται ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν
παρέχουν τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες που θα τους βοηθούσαν στην
πιο ωφέλιμη ανταπόκριση στην ετερότητα. Επιπλέον, δηλώνουν ότι οι φορείς δεν
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σαφή εικόνα της παρουσίας και της προόδου των
αλλοδαπών μαθητών, του τρόπου που οι ημεδαποί μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα, καθώς και των συμβουλών και των μέσων
που θα φανούν χρήσιμα στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Αντιθέτως, τα υποκείμενα
δηλώνουν ότι, αντί να υποβοηθούνται, επιβαρύνονται με επιπλέον καθήκοντα και
γραφειοκρατική εργασία, τόσο ώστε αυτά να θεωρούν σημαντικά μεγάλο τον φόρτο
εργασίας τους.
«Δυστυχώς, είμαστε αβοήθητοι σ’ αυτό το σημείο και από τη πλευρά της πολιτείας
[…] Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν έρθει από μία δομή του δήμου κάποια
προσφυγάκια και δεν έχει έρθει κανένας πέρα από την κοινωνική λειτουργό, δεν
ενδιαφέρθηκε κανένας για την πορεία τους. Ό, τι κάνουν το κάνουν οι δάσκαλοι
πολύ καλά, αλλά χωρίς επιπλέον στήριξη συμβουλευτική, αλλά ούτε από ωράριο
ούτε από προγράμματα και βιβλία. Όλα τα κάνουν εντελώς μόνοι τους και
αβοήθητοι οι εκπαιδευτικοί […] Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό, τι του λέει η ψυχή του.
Ουσιαστικά, δεν πηγαίνει κάπου στοχευμένα» (Υ. 4)
«Καταρχήν, η απουσία, έλλειψη βοήθειας από πλευράς άνωθεν, πολιτείας δηλαδή,
που πολλές φορές δεν υπάρχει» (Υ. 11)
«Πρέπει και η ίδια η πολιτεία να ενδιαφερθεί, να κάνει δομές και προγράμματα
ενσωμάτωσης γρήγορης των παιδιών αυτών» (Υ. 12)
«Ένας παράγοντας που βοηθάει είναι η αίσθηση που μπορεί να έχει σήμερα στην
Ελλάδα ένας διευθυντής ενός σχολείου ότι πραγματικά όσον αφορά την πολιτική
ηγεσία της χώρας, γενικότερα ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχουν κάποιοι
και στα πανεπιστήμια και στο υπουργείο παιδείας και στο παιδαγωγικό ινστιτούτο
που έχουν κάποια θετική άποψη γι’ αυτό το θέμα. Εκεί πέρα μπορεί να πατήσει
ένας διευθυντής, για να μπορέσει να βοηθηθεί και να βοηθήσει. Δεν ζει σε μια χώρα
που κάνει κάτι παράνομο ή κρυφό ή ότι η αίσθηση είναι ότι πρέπει να τους
απομακρύνουμε. Όχι, αυτά τον βοηθούν, η αίσθηση που υπάρχει. Από εκει και
πέρα, στα πρακτικά θέματα και στα άλλα, όπως είπα και πριν, δεν τον βοηθούνε,
διότι έχει φόρτο εργασίας τεράστιο και διάφορους άλλους παράγοντες που τον
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αποσπούν» (Υ. 13)
«Ναι, το εκπαιδευτικό σύστημα από μόνο του έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα
οποία μας ταλαιπωρούν και στην απλή καθημερινότητα, την παιδαγωγική. Πόσο
μάλλον, όταν πρέπει να το προσαρμόσουμε σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμών, τότε
καταλαβαίνετε ότι γίνεται άθλος του Ηρακλή, κυριολεκτικά» (Υ. 14).

Οι περισσότεροι διευθυντές στρέφονται προς τις τακτικές των αρμόδιων φορέων,
καθώς αυτές διαμορφώνουν σε σημαντικά μεγάλο ποσοστό τις αποφάσεις που θα
πάρουν οι πρώτοι για το σχολείο τους. Οι διευθυντές δεσμεύονται ως προς τα
καθήκοντα, που η Πολιτεία τους αναθέτει, και περιμένουν από αυτήν να τους
καθοδηγήσει κατάλληλα και αποτελεσματικά προς όφελος όλων. Ωστόσο,
επισημαίνεται η απουσία και η αδράνεια των φορέων σε βαθμό που οι διευθυντές
αισθάνονται αβοήθητοι μπροστά σε προβλήματα που καλούνται να λύσουν με βάση
τη δική τους απόφαση και θέληση.
Εν συνεχεία, επτά (7) υποκείμενα επισημαίνουν ως πρόκληση την αντίδραση
των ημεδαπών γονέων. Εν προκειμένω, καταγράφεται η διαμαρτυρία ορισμένων από
αυτούς σχετικά με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών εντός των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα, αυτοί θεωρούν ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο καθυστερεί η
εκπαιδευτική διαδικασία και κινδυνεύει η πρόοδος αλλά και η υγεία των παιδιών
τους.
Επιπλέον, έξι (6) υποκείμενα δηλώνουν ως πρόκληση τις προσπάθειες
αφομοίωσης που καταβάλλονται στις ελληνικές μικτές τάξεις εν γένει. Αυτό
δηλώνεται ότι συμβαίνει με τις τακτικές που εφαρμόζονται, κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το διαφορετικό από αυτό της κυρίαρχης
ομάδας πολιτισμικό κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα, τα υποκείμενα επισημαίνουν ότι το
αναλυτικό πρόγραμμα δεν προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, αλλά εξακολουθεί
να ευνοεί τα ημεδαπά παιδιά. Ένας διευθυντής τονίζει την εμμονή του εκπαιδευτικού
προσωπικού να αναγκάζει τους μαθητές από άλλες χώρες να συμμετέχουν στις
εθνικές εορτές.
Σε συνάρτηση με την παραπάνω πρόκληση βρίσκεται και η έλλειψη αποδοχής
από μέρους του κοινωνικού περιβάλλοντος. Όπως δηλώνουν ορισμένα υποκείμενα, η
κοινωνία, όχι μόνο δεν υποστηρίζει τις προσπάθειες προόδου που καταβάλλουν οι
αλλοδαποί μαθητές, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δείχνει φόβο, έντονη επιφύλαξη
και ρατσιστική διάθεση προς αυτούς και τις οικογένειές τους.
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«Βέβαια, γιατί όταν έρχονται οι γονείς και διαμαρτύρονται ότι έχουμε αλλοδαπούς
και θα τους πούμε η διεύθυνση ότι εμείς έχουμε παιδιά και δεν έχουμε ούτε
αλλοδαπούς, ούτε μουσουλμάνους, ούτε κάτι άλλο που είναι διαφορετικό, γιατί όλα
τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις […]
Θέλουμε τα παιδιά να αφομοιωθούν από εμάς, οπότε τους επιτρέπουμε να πάρουν
μέρος σε όλες τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, της 25 Μαρτίου, της 28 Οκτωβρίου,
που είναι εθνικές γιορτές, των τριών ιεραρχών» (Υ. 3)
«Κυρίως, οι προκλήσεις στο πλαίσιο αυτού του σχολείου εντοπίζονται στους γονείς.
Αυτό που βλέπω και έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, η αντιμετώπιση του
άλλου, του ‘ξένου’ εντοπίζεται, κυρίως, στους γονείς και όχι στα παιδιά […] Οι
διακρίσεις ξεκινάνε από τους γονείς και, όταν επεμβαίνουν, τότε μπορώ να πω ότι
μπορεί να φτάνουν και σε σημείο ρατσισμού και ακραίου ρατσισμού πολλές φορές
[…] Οι μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον […] από τη στιγμή που
βρίσκονται στην Ελλάδα εφαρμόζεται το πλαίσιο της αφομοίωσης ενός ξένου […]
εφαρμόστηκε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το πλαίσιο της αφομοίωσης και όχι της
ένταξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (Υ. 5)
«Μεγάλες αντιστάσεις παρουσιάζουν οι γονείς. Δηλαδή, βλέποντας και
δημοσιογραφικά τις αντιστάσεις που είχανε οι γονείς σε σχολεία που ήτανε σχολεία
υποδοχής μεταναστών-προσφύγων στη Λάρισα ότι φοβήθηκαν ότι τα παιδιά τους θα
νοσήσουν, φοβήθηκαν ότι τα παιδιά τους θα πάθουν, δεν ξέρω εγώ τι, να λάβουμε
υπόψη ότι τα παιδιά τους με τα παιδιά των προσφύγων δεν ερχότανε καν σε επαφή,
απλά υπήρχε η συνύπαρξη, κάνανε χρήση του ίδιου χώρου σε διαφορετικές ώρες.
Οι γονείς παρουσιάζουν μεγάλες αντιστάσεις, που από πίσω κρύβονται πολύ
πιθανόν ιδεολογήματα, πολιτική τοποθέτηση, ξενοφοβία» (Υ. 6)
«Σίγουρα, όταν βρίσκεσαι σε ένα σχολείο με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχεις
απέναντι μαθητές που θέλουν να πάρουν τη γνώση και μαθητές που αδυνατούν από
πολλές πλευρές […] η κοινωνία προσπαθεί μεν, αλλά θα πρέπει να είναι πιο κοντά
σε αυτές τις ομάδες» (Υ. 7)
«Η κοινωνία, που με τις συνθήκες της κρίσης πλέον έχει γίνει πιο κλειστή και πιο
φοβική, θα λέγαμε […] Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κομμένο και ραμμένο σε
παιδία που μπορούν να ανταποκριθούν στη γλώσσα, τα μαθηματικά. Δηλαδή, δεν
έχει κάποια διαφοροποίηση το αναλυτικό πρόγραμμα» (Υ. 9)
«Κάποιες αντιρρήσεις που υπάρχουν από γονείς αλλοδαπών μαθητών, αναφέρομαι
κυρίως σε παιδιά, εμείς εδώ έχουμε οικονομικούς μετανάστες κυρίως από Αλβανία
και από Βουλγαρία κάποια παιδάκια και μεγαλύτερη δυσκολία υπάρχει από τους
γονείς των άλλων παιδιών, για να δεχτούν αυτά τα παιδιά» (Υ. 10)
«Πολλές φορές η ίδια η κοινωνία, η οποία βλέπει κάπως το διαφορετικό» (Υ. 11)
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«Υπάρχουν στην κοινωνία κυρίως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακραίες
θέσεις, οι οποίοι θέλουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε εδώ να τους
πάρουν τις δουλειές και πολιτικά εκφραζόμενοι με ακραίες θέσεις και μπορεί να
σκέφτονται, αν και δεν μου έχει τύχει ιδιαίτερο τέτοιο θέμα, ότι το σχολείο δεν
μπορεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Δημιουργούνται
προβλήματα και αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο τέλος, η μόνη επωδός τους στο
τέλος είναι, ας πούμε, ότι πρέπει να μείνουμε καθαροί, να μην έρθουν ξένοι, να
φύγουν οι ξένοι» (Υ. 13).

Έπειτα από την Πολιτεία τα υποκείμενα της έρευνας αναγνωρίζουν ως προκλήσεις τις
αντιδράσεις και την έλλειψη αποδοχής από μέρους των ημεδαπών γονέων και της
κοινωνίας εν γένει. Οι στερεοτυπικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις καθορίζουν τις
αντιδράσεις των πολιτών όσον αφορά την αποδοχή του διαφορετικού, τον σεβασμό
προς αυτό και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Η στάση και η συμπεριφορά
τους διαμορφώνονται με βάση τη χώρα καταγωγής και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που
κάθε παιδί έχει. Ως αποτέλεσμα, υιοθετούνται τακτικές σε επίπεδο κοινωνίας και
εκπαίδευσης οι οποίες προσανατολίζονται προς την αφομοίωση των συγκεκριμένων
παιδιών και την απαίτηση επίτευξης της υποτιθέμενης ομοιομορφίας σε επίπεδο
στάσεων, συμπεριφορών και αξιών. Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός παραβλέπει
το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος διαφέρει (φανερά ή όχι) σε επίπεδο σκέψης,
ικανοτήτων, δυνατοτήτων, θελήσεων, εμφάνισης.
Ακόμη, ορισμένοι διευθυντές στις προκλήσεις ανταπόκρισης της ετερότητας
προσέθεσαν τον χρόνο που διατίθεται σε αυτούς και το εκπαιδευτικό προσωπικό,
βάσει του αναλυτικού προγράμματος και της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι ο χρόνος που παρέχεται ώστε να διδαχθεί η
προκαθορισμένη ύλη και να επιτευχθούν τα προαπαιτούμενα διοικητικά καθήκοντα
είναι περιορισμένος. Ένα (1) υποκείμενο αναφέρει ως παράγοντα την έλλειψη χρόνου
από μέρους των γονέων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδιά τους, όταν το
είχαν ανάγκη, ενώ ένα (1) ακόμη υποκείμενο τον λανθασμένο χρόνο εισαγωγής
αλλοδαπών μαθητών εντός των μικτών τάξεων. Επιπροσθέτως, τρία (3) υποκείμενα
θεωρούν ως πρόκληση τη μηδαμινή ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας από
μέρους των μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες και εισάγονται στις μικτές
τάξεις˙ το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες κατά
τη διδακτική διαδικασία.
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«Υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι απ’ όλα πρέπει να κάνουμε. Ιδέες
υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι στο σχολείο υπάρχει ο χρόνος
που δεν είναι τόσο ελαστικός και δεν είναι δικαιολογία, βέβαια, είναι μία σημαντική
παράμετρος» (Υ. 2)
«Πρέπει να υπάρχουν και προγράμματα τέτοια που να βοηθήσουν και ελεύθερος
χρόνος. Δηλαδή ο διευθυντής δεν μπορεί να τα κάνει όλα, διότι έχει πολύ μεγάλο
φόρτο εργασίας και δεν γίνεται να κάνει πολλά, διότι ο διευθυντής δεν έχει μόνο
εκπαιδευτικό έργο, αλλά και διοικητικό έργο και τη συμβουλευτική» (Υ. 4)
«Έχεις απέναντι μαθητές που θέλουν να πάρουν τη γνώση και μαθητές που
αδυνατούν από πολλές πλευρές, το κοινωνικό τους περιβάλλον δεν τους βοηθάει, οι
γονείς δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά» (Υ. 7)
«Βεβαίως, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, γιατί όταν ο άλλος δεν κατέχει τη γλώσσα,
δεν μπορεί να συνεννοηθεί» (Υ. 8)
«Άλλο βασικό εμπόδιο θεωρώ ότι είναι η λάθος χρονική στιγμή από τη στιγμή που
έρχονται μαθητές στο ενδιάμεσο της σχολικής χρονιάς, κυρίως πρόκειται για
προσφυγόπουλα στην προκειμένη φάση, είναι αδύνατον από πλευράς πολιτείας αυτή
τη στιγμή να δημιουργηθεί τάξη υποδοχής, δεν γίνεται αυτό το διάστημα […] για
τους μαθητές οι οποίοι έρχονται τώρα και δεν ξέρουν καθόλου την ελληνική
γλώσσα. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούνε αυτό το κομμάτι. Πρώτο
είναι το θέμα της γλώσσας» (Υ. 11)
«Όταν έρχονται αυτά τα παιδιά από άλλες χώρες, το πρώτο πράγμα που δεν
γνωρίζουν είναι η γλώσσα, οπότε έχουν πρόβλημα στην επικοινωνία […] Τώρα οι
ταχύτητες είναι τέτοιες που έχουμε μία επιφανειακή προσέγγιση της γνώσης, η
εμβάθυνση, είναι σχεδόν απαγορευτικοί οι χρόνοι για να προχωρήσουμε στην
εμβάθυνση. Αν γίνει αυτό, θα γίνει εις βάρος κάποιου άλλου μαθησιακού πεδίου και
θα έχουμε αντιδράσεις και έχουμε αντιδράσεις πάντα. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα […] Αυτό που θα άλλαζα, αν μπορούσα να διέθετα περισσότερο χρόνο
για τέτοιες παρεμβάσεις. Απλά είμαστε πάρα πολύ ασφυκτικά από θέμα χρόνου,
δηλαδή, δεν περισσεύουν ώρες. Κανείς δεν έχει προβλέψει κάποιες ώρες τις οποίες
θα μπορούσαμε να τις χρησιμεύσουμε σε τέτοιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να
είμαστε πολύ ασφυκτικά από χρόνο και ό, τι κάνω, δηλαδή, το κάνω και με
υπέρβαση πολλές φορές του χρόνου. Αν άλλαζα κάτι, θα ζητούσα περισσότερο
χρόνο» (Υ. 14).

Από τα παραπάνω δεδομένα συμπεραίνεται ότι τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον χρόνο που διατίθεται στους διευθυντές και τους
διδάσκοντες ώστε να εφαρμόσουν τα μέτρα που είναι υποχρεωμένοι και οι ίδιοι
επιθυμούν σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο παράγοντας αυτός έχει
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καθοριστική σημασία, καθώς υπάρχει η ανάγκη σε μικρό χρονικό διάστημα να
διδαχθεί
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πρόσφορες

συνθήκες

επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να μην
έχουν τη δυνατότητα να είναι ελεύθεροι και ευέλικτοι ως προς την εισαγωγή νέων,
σχετικών με την ετερότητα τακτικών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
Ταυτόχρονα, οι γονείς των μαθητών δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, ενώ δεν υπολογίζεται σωστά
αρκετές φορές ο χρόνος κατά τον οποίο αλλοδαπά παιδιά θα ενταχθούν στον
μαθητικό πληθυσμό μιας τάξης. Έτσι, οι συγκεκριμένοι μαθητές, εν απουσία τάξεων
υποδοχής, καλούνται να ακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα μέσα της
σχολικής χρονιάς σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφενός προκαλούν δυσκολίες, κατά τη διδακτική
διαδικασία, τόσο στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και επικοινωνούν όσο και
στους μαθητές οι οποίοι καλούνται να διδαχθούν, να αλληλεπιδράσουν και να μάθουν
σε μια άγνωστη γλώσσα. Αφετέρου δεν είναι προς όφελος των αλλοδαπών παιδιών
και δεν δημιουργεί ίσες ευκαιρίες προσωπικής και ακαδημαϊκής ανέλιξης για όλους˙
αντιθέτως, ευνοεί τους μαθητές που έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.
Εν συνεχεία, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντών καταγράφεται
ότι πέντε (5) από αυτούς αναφέρουν ως πρόκληση τη συναισθηματική κατάσταση
των μαθητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν με διάφορους τρόπους και εξαιτίας
διαφορετικών αιτιών να χωριστούν από αγαπημένα τους πρόσωπα, να αλλάξουν
χώρα και να βρεθούν σε ένα νέο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, στο οποίο η
κυρίαρχη ομάδα φέρει γνωρίσματα διαφορετικά, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό.
Ακόμη τρεις (3) διευθυντές προσθέτουν στις προκλήσεις τα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των αλλοδαπών μαθητών.
Ειδικότερα, θεωρούν ότι αυτά δεν επιτρέπουν στους γονείς να συμπαραστέκονται στα
παιδιά τους, σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, όταν αυτά το έχουν ανάγκη.
Επιπλέον, δύο (2) διευθυντές αναφέρουν τη συμπεριφορά και τη στάση του
ίδιου του διευθυντή σε συνάρτηση με την ετερότητα. Όπως επισημαίνουν, εάν ο ίδιος
δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα, αλλά επιδεικνύει μια άρνηση για την υιοθέτηση
νέων πρακτικών και μεθόδων και μια ρατσιστική και ξενοφοβική διάθεση, τότε δεν
θα μπορέσει να κατευθύνει τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική πράξη προς τις
αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
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« Κατά τη γνώμη μου, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που οι πιο πολλοί γονείς,
λόγω όλων αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο σπίτι, από οικονομικά
θέματα, μεταφέρουν τις ευθύνες τους στο σχολείο […] περιμένουν τη λύση να την
βρει από το σχολείο. Δεν ενδυναμώνουν, ουσιαστικά, δεν δημιουργούν ψυχική
ανθεκτικότητα στα παιδιά τους. Οι γονείς επαφίενται στο σχολείο» (Υ. 3)
«Ειδικά με τα προσφυγόπουλα τώρα τελευταία, είναι μεγάλο θέμα, διότι έχουν
πάθει πολιτισμικό σοκ […]. Ειδικά όταν είναι παιδιά που έχουν χάσει αγαπημένα,
δικά τους πρόσωπα ή τα έχουν χάσει όλα» (Υ. 4)
«Εάν ο διευθυντής του σχολείου δεν μπορεί να κατανοήσει τη διαφορετικότητα,
νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει κατευθύνσεις για να αντιμετωπίσει τέτοια
προβλήματα. Αν δεν διακατέχεται, δηλαδή, από το αίσθημα της ελευθερίας, της
αγάπης και της ισότητας προς τον συνάνθρωπο, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι
χαμένο» (Υ. 5)
«Κάθε παιδί φέρνει στο σχολείο τη δικιά του κουλτούρα, προσπαθεί, όμως, να
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και σ’ όλη τη διαδικασία του σχολείου. Είναι ένα
σχολείο που έχει θέσει στόχους και προοπτικές, προσπαθεί να συγκεράσει όλο αυτό
το πολυπολιτισμικό γίγνεσθαι» (Υ. 7)
«Εμπειρία μπορώ να πω ότι έχω. Πριν από δύο χρόνια ήρθε στο σχολείο μας ένα
παιδάκι από το Αφγανιστάν, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού μας σχολείου και
λόγω χρώματος και λόγω του ότι δεν μιλούσε καλά την ελληνική γλώσσα είχε
διαφορετική θρησκεία και είχε διαφορετικά βιώματα απ’ άλλα παιδιά. Αυτό που
μας προξένησε ενδιαφέρον ήτανε το γεγονός ότι, ενώ το σχολείο το περιέβαλε με
πολλή αγάπη και ο σύλλογος γονέων το βοήθησε πάρα πολύ, δεν είδαμε, όμως, να
ενσωματώνεται. Παρόλα αυτά, ήτανε ένα παιδί το οποίο ήτανε κακοποιημένη η
μητέρα του, άλλαξε περιβάλλον, ήτανε Αθήνα, μετά πήγε Βόλο και μετά ήρθε στη
Λάρισα. Σ’ εμάς έμεινε 6 μήνες και ξανά άλλαξε σχολείο μετά, γιατί η μητέρα του
ήτανε όντως κακοποιημένη και για λόγους ασφάλειας την αλλάζανε ανά εξάμηνο
σχολεία. Αυτό το παιδάκι πραγματικά είχε ιδιαίτερα προβλήματα» (Υ. 12)
«Και φυσικά οι γονείς τους, επειδή αυτοί οι μαθητές προέρχονται από γονείς που
έχουν έρθει εδώ μετανάστες και έχουν προβλήματα σχετικά με την εργασία τους, την
ανεργία» (Υ. 13)
«Πολλά απ’ αυτά είναι από διαλυμένες οικογένειες ή παιδιά που είναι μόνα τους
εδώ με έναν θείο ή μία θεία ή με μία γιαγιά ή με έναν παππού […] Να μην είναι
ένας άνθρωπος απομονωμένος, μονόχνοτος, που το λέω εγώ, ο οποίος δεν δέχεται
τους άλλους ή πιστεύει σ’ αυτά, στην ανωτερότητα των Ελλήνων, γιατί έχουμε και
τέτοιους που λένε εμείς είμαστε οι Έλληνες και κανένας άλλος. Εάν ο διευθυντής
δεν καταλάβει ότι κάθε άνθρωπος, κάθε λαός έχει κάτι να δώσει και ότι εμείς σαν
Ελλάδα είμαστε μια μικρή κουκίδα πάνω στον χάρτη, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν
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μπορεί να δεχτεί τους άλλους, πάντα θα έρχονται και οι άλλοι θα είναι οι
κατώτεροι, θα είναι οι χειρότεροι» (Υ. 14).

Οι διευθυντές υπολογίζουν ως πρόκληση τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών
τα οποία αναγκάστηκαν να αφήσουν τις χώρες τους, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα
και τις οικείες εικόνες, ώστε να εγκατασταθούν σε μια νέα χώρα. Η χώρα υποδοχής
διαφέρει, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, από τη χώρα προέλευσης όσον αφορά τα ήθη, τα
έθιμα, τις αξίες, τη θρησκεία, τη γλώσσα. Έτσι, τα συγκεκριμένα παιδιά καλούνται να
ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισαν κατά τη μετακίνηση, να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να διαχειριστούν με ωφέλιμο τρόπο τις
καινούριες πληροφορίες και να δείξουν σεβασμό προς τα δικά τους αλλά και τα
διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα. Το συγκεκριμένο γεγονός απαιτεί περαιτέρω
προσπάθεια από μέρους τους σε βαθμό που να λειτουργεί ως πρόκληση τόσο για τα
ίδια όσο και για τους διευθυντές και τους διδάσκοντες κατά τη διδακτική διαδικασία
και αλληλεπίδρασή τους. Εάν κατά τη προσπάθεια αυτήν απουσιάζουν από το πλάι
τους οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους, τότε, όπως είναι εύλογο, δεν
ευνοείται η πρόοδός τους σε όλους τους τομείς και δεν παρέχονται ίσες ευκαιρίες για
αυτό.
Τέλος, δύο (2) διευθυντές θεωρούν ως πρόκληση ανταπόκρισης στην
ετερότητα την ελλιπή επιμόρφωση των ίδιων και του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ώστε δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Επιπλέον, ένας (1) διευθυντής αναφέρει τη(ν) θέληση/ανάγκη των αλλοδαπών
μαθητών να διακόψουν τη φοίτησή τους (γεγονός που θεωρεί ότι θα πρέπει να
αποτρέπεται με τους κατάλληλους χειρισμούς), ενώ ένας (1) διευθυντής τονίζει τη
θέληση των αλλοδαπών μαθητών να μην παραμείνουν στην Ελλάδα, αλλά να
μεταναστεύουν.

«Τα παιδιά […] αυτήν τη στιγμή προσπαθούνε είτε να γυρίσουνε στην Αλβανία, είτε
να τα βγάλουν πέρα στην Ελλάδα, είτε γυρίζοντας να πάνε Ιταλία. Αυτό είναι το
όνειρό τους. Μας δημιουργούν πρόβλημα πολιτισμικό, δηλαδή. Τα παιδιά δεν
θέλουν να ενταχθούν στο ελληνικό πλαίσιο, αλλά ονειρεύονται είτε το πλαίσιο το
αλβανικό, είτε τη μετάβαση τους σ’ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως είναι της
Ιταλίας» (Υ. 6)
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«Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να παρακολουθούν συχνές επιμορφώσεις,
υποστηρικτικά να βοηθηθούνε, για να μπορέσουν να έχουν και άποψη, αλλά και για
να σταθούν, να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, το τέλμα που επικρατεί τόσο
χρόνια που δεν τους αφήνουν σε μεγάλο βαθμό να μορφωθούνε. Υπάρχει αυτή η
νοοτροπία, το ότι τελειώνουν το δημοτικό και ειδικά οι κοπέλες, από ό, τι έχουμε
διαπιστώσει εδώ, παντρεύονται νωρίς και αφήνουν τη μόρφωση και δεν συνεχίζουν
το γυμνάσιο» (Υ. 7)
«Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση, η οποία έχει σταματήσει εδώ και
πολλά χρόνια […] περιστασιακή επιμόρφωση, περιστασιακά σεμινάρια. Δεν
υπάρχει πλέον η επιμόρφωση που κάναμε παλαιότερα, να είναι ουσιαστική και
μακροχρόνια, αλλά και επαναλαμβανόμενη. Με μια φορά δεν γίνεται απολύτως
τίποτα, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί πραγματικά να διαχειριστούν τις
καταστάσεις αυτές» (Υ. 11).

Η κατάλληλη προετοιμασία των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, μέσω της
συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιαίτερη
σημασία. Μέσω των συγκεκριμένων ενημερώσεων παρέχεται η δυνατότητα επαφής
με νέες γνώσεις, οπτικές και τακτικές ανταπόκρισης στην ετερότητα, καθώς και
επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί μέσω
της συζήτησης με ειδικούς και με συναδέλφους. Όταν αυτή η δυνατότητα απουσιάζει
από τις σχολικές μονάδες, τότε είναι αναμενόμενο να δημιουργείται σε αυτούς
ανασφάλεια και να μην εξασφαλίζεται η υιοθέτηση πρόσφορων τακτικών από μέρους
τους. Το συγκεκριμένο γεγονός δεν ευνοεί τους ίδιους και περαιτέρω τους μαθητές, οι
οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τακτικές και στρατηγικές που ήδη έχουν αποδειχθεί
ότι προωθούν την αφομοίωση και όχι τη διαπολιτισμική προσέγγιση. Η κατάσταση
δυσχεραίνεται όταν τα παιδιά αποφασίζουν να διακόψουν τη φοίτησή τους ή/και να
μεταναστεύσουν σε κάποια άλλη χώρα, γνώρισμα που δημιουργεί μηδαμινές ή
ελάχιστες προσδοκίες προόδου σε επίπεδο σχολείου και κοινωνίας.
Η δεύτερη κατηγορία αντιστοιχεί με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα («ποιος
είναι, κατά την άποψη των διευθυντών, ο ρόλος των ίδιων στη διαχείριση της
πολυπολιτισμικότητας και της εισαγωγής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο
σχολείο») και τον συνεπαγόμενο δεύτερο άξονα («ρόλος διευθυντών σε συνάρτηση με
την ετερότητα»). Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απαντήσεις των υποκειμένων στις
εξής ερωτήσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω:
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– Ποιος/ποιοι θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος/οι ρόλοι του διευθυντή στη διαχείριση της
ετερότητας εντός του σχολείου;
– Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος των διευθυντών λόγω της πολυπολιτισμικής
σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού;
– Θεωρείτε ότι η ηγεσία του σχολείου επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της
ετερότητας εντός σχολείου; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
– Ποια χαρακτηριστικά του διευθυντή θεωρείτε κρίσιμα για την αποτελεσματική
διαχείριση της ετερότητας;
– Με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον;
– Με ποιους τρόπους μπορεί η ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί τα προβλήματα
του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;
– Με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο διευθυντής στην ένταξη
των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολικό
περιβάλλον;
Έτσι, αφορά τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων διευθυντών σχετικά με τον ρόλο των
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνάρτηση με την ετερότητα.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι αντιλήψεις των υποκειμένων όσον αφορά τον
ρόλο: α) των ιδίων, β) του εκπαιδευτικού προσωπικού, γ) του μαθητικού πληθυσμού
και δ) των γονέων των μαθητών.
Η πρώτη υποκατηγορία αφορά τις αντιλήψεις των υποκειμένων για τον ρόλο
των ίδιων κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα και χωρίζεται στις εξής τρεις
υποκατηγορίες: α) αλλαγές στον ρόλο τους λόγω των νέων προκλήσεων, β)
επιθυμητοί δικοί τους ρόλοι και γ) επιθυμητά χαρακτηριστικά των διευθυντών κατά
την ανταπόκριση στη διαφορετικότητα.
Όσον αφορά τις αλλαγές που συντελούνται στον ρόλο των διευθυντών από τις
νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στο σχολικό περιβάλλον (απαντώντας στην
ερώτηση: «θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος των διευθυντών λόγω της
πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού;»), η συντριπτική πλειονότητα
των ερωτηθέντων υποκειμένων δηλώνει με σαφήνεια ότι η αλλαγή της σύνθεσης του
μαθητικού πληθυσμού τα τελευταία έτη (κυρίως με την έλευση στη χώρα ατόμων που
προέρχονται από άλλες χώρες και φέρουν αρκετά διαφορετικά από αυτά της
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κυρίαρχης ομάδας πολιτισμικά γνωρίσματα) προκαλεί τη δημιουργία νέων
καθηκόντων στους ρόλους που διαδραματίζουν οι διευθυντές εντός των σχολικών
μονάδων τους. Ωστόσο, πέντε (5) υποκείμενα αρνούνται τη συγκεκριμένη παραδοχή
και θεωρούν ότι ο ρόλος τους δεν έχει αλλάξει. Αυτό συμβαίνει καθώς θεωρούν ότι
ως διευθυντές έχουν ήδη καθήκον να ανταποκρίνονται σε καθεμία ανάγκη που
προκύπτει, είτε στον μαθητικό πληθυσμό υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες είτε όχι.
Από τα συγκεκριμένα υποκείμενα μόνο ένα (1) δηλώνει ότι, αν και δεν έχει αλλάξει ο
ρόλος των διευθυντών, ωστόσο οι νέες προκλήσεις προσθέτουν περισσότερες ευθύνες
σε αυτούς όσον αφορά την επίλυση νέων προβλημάτων και δυσκολιών.

«Όχι, δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει ο ρόλος των διευθυντών, είναι ο ίδιος» (Υ. 4)
«Όχι, ο ρόλος του διευθυντή δεν έχει αλλάξει, απλώς επωμίζονται περισσότερες
ευθύνες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό που είπα και πριν, για ό, τι
κάνουμε σ’ ένα σχολείο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η θέση του διευθυντή
διαφέρει, γιατί οι μαθητές που έρχονται σ’ αυτήν τη σχολική μονάδα έχουν διάφορα
προβλήματα και θα πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή πανέτοιμοι να τα
αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα» (Υ. 7)
«Όχι, θεωρώ ότι πάντα αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του διευθυντή, γιατί,
όπως εξήγησα, η ετερότητα για εμένα, δεν σημαίνει αυτό ακριβώς που εμείς
συζητάμε τώρα, σημαίνει ετερότητα ότι υπάρχουν πολλές μορφές ετερότητας τις
οποίες εμείς θα πρέπει να τις σεβόμαστε. Άρα θεωρώ ότι ένας σωστός διευθυντής,
πριν και μετά τους πρόσφυγες, θα έπρεπε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο» (Υ. 8)
«Όχι, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Η ουσία δεν αλλάζει, γιατί, όπως είπα, ο ρόλος
είναι σταθερός και αυτός πρέπει να συνεχίζει να παραμένει» (Υ. 12).

Όπως έχει σημειωθεί, τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση και η σύνθεση του
μαθητικού πληθυσμού δημιουργούν νέες ανάγκες και νέα καθήκοντα˙ αυτό
επισημαίνεται και από την πλειοψηφία των διευθυντών της έρευνας. Ένα μικρό
ποσοστό δεν αποδέχεται την παραπάνω παραδοχή, καθώς δηλώνεται ότι η ετερότητα
υπάρχει στο σχολικό περιβάλλον ούτως ή άλλως, καθώς κάθε συμμετέχοντας σε αυτό
διαφέρει, φανερά ή όχι, από τους υπόλοιπους, είτε προέρχονται μεταξύ τους από το
ίδιο είτε από διαφορετικό κράτος. Ωστόσο, η αναγνώριση και η αποδοχή των
καινούργιων καθηκόντων κρίνεται σημαντική, καθώς συνεπάγεται την ανάγκη οι
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ίδιοι να διερευνήσουν και να υιοθετήσουν καινοτόμες τακτικές προς ικανοποίηση των
αναγκών και επίλυση των διάφορων προβλημάτων.
Σε επόμενο στάδιο, τα υποκείμενα απαντούν στις ερωτήσεις: «ποιος/ποιοι
θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος/οι ρόλοι του διευθυντή στη διαχείριση της ετερότητας εντός
του σχολείου;», «θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος των διευθυντών λόγω της
πολυπολιτισμικής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού;», «θεωρείτε ότι η ηγεσία του
σχολείου επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της ετερότητας εντός σχολείου; Αν ναι, με
ποιον τρόπο;», «ποια χαρακτηριστικά του διευθυντή θεωρείτε κρίσιμα για την
αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας;», «με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό
περιβάλλον;», «με ποιους τρόπους μπορεί η ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί τα
προβλήματα του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;»
και «με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο διευθυντής στην ένταξη
των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον;».
Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο καταγράφεται ότι η πλειονότητα των
υποκειμένων δηλώνει με σαφήνεια ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό
τον σχετικό ρόλο. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι αυτό το αποδέχονται ακόμη και
τα υποκείμενα που δεν θεωρούν ότι ο ρόλος τους αλλάζει λόγω αυτής, ωστόσο τον
θεωρούν καθοριστικό για το σύνολο των διευθυντών των σχολικών μονάδων εν γένει.
Ειδικότερα, δώδεκα (12) υποκείμενα θεωρούν ότι ο διευθυντής αποτελεί τον ηγέτη
του εκάστοτε σχολείου, με αποτέλεσμα η στάση και οι αντιλήψεις του να
διαμορφώνουν το κλίμα και τις τακτικές που επικρατούν σε αυτό, καθώς και τη
στάση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.
Εν συνεχεία, τα περισσότερα υποκείμενα θεωρούν ότι οι διευθυντές οφείλουν
να έχουν επικουρικό ρόλο σε όλους τους τομείς που αφορούν το σύνολο των
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι είναι
υπεύθυνοι να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα προβλήματα των τελευταίων και να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνονται με τον πιο ωφέλιμο
για όλους τρόπο. Επιπλέον, είναι οι κύριοι αρμόδιοι για την εξασφάλιση και παροχή
των απαραίτητων προς αυτήν την κατεύθυνση μέσων και πόρων. Κατ’ επέκταση, η
πλειονότητα των ερωτηθέντων διευθυντών εστιάζει κυρίως στον επικουρικό ρόλο
τους όσον αφορά ειδικότερα την ένταξη των παιδιών που φέρουν διαφορετικό από
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αυτό της κυρίαρχης ομάδας πολιτισμικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν την
ανάγκη οι ίδιοι να βοηθούν αυτούς τους μαθητές να ενταχθούν με ομαλό και ωφέλιμο
τρόπο στο νέο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον σε πλαίσιο δημοκρατίας,
φιλελευθερισμού και σεβασμού προς όλους. Αυτό τονίζουν ότι μπορεί να συμβεί,
αρχικά, λαμβάνοντας οι ίδιοι υπόψη τα ήθη και τα έθιμα, τις συνήθειες και τη
γενικότερη κουλτούρα των συγκεκριμένων παιδιών και χωρίς να απαιτούν από αυτά
να ξεχάσουν ή να αποτινάξουν τα συγκεκριμένα γνωρίσματα˙ έπειτα, να τα
γνωρίσουν και να τα αποδεχθούν και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.

«Η διοικητική ενορχήστρωση είναι αυτή που λύνει θέματα, δίνει λύσεις, δεν
δημιουργεί προβλήματα, εντοπίζει αδυναμίες, βοηθά τις αδυναμίες να μην
υπάρχουν και να είναι πλέον αδυναμίες […] στη διαχείριση της σχολικής μονάδος,
λαμβάνεις υπόψη το πολιτισμικό τους επίπεδο, τις συνήθειες τους, τα ήθη, έθιμα,
όλα αυτά σε συνδυασμό και με την κουλτούρα των άλλων παιδιών […] Να
ενταχθούν, σε εισαγωγικά, ας το πούμε, να διαφοροποιηθούν, να μετεξελιχθούν,
ούτως ώστε να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας. Ναι, μεν, είναι
αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, αλλά έχουν δικά τους χαρακτηριστικά τα οποία
τους διαφοροποιούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμείς θέλουμε, επιθυμούμε την
ένταξη» (Υ. 1)
«Σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο η εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου […] Ο
διευθυντής είναι αυτός που θα τους παρέχει τα μέσα […] εγώ πιστεύω ότι οι
πολιτιστικές τους διαφορές είναι πλούτος που καλά είναι να βοηθήσουν και τα άλλα
τα παιδιά να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμικών ή των
γλωσσικών διαφορών» (Υ. 4)
«Ο διευθυντής παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχολική μονάδα που προΐσταται. Εάν
αυτός είναι καταδεκτικός και αποδέχεται τη διαφορετικότητα, θεωρώ πολύ
σημαντικό ότι μπορεί να ξεπεράσει προβλήματα που εντοπίζονται στους
εκπαιδευτικούς ως προς την αντιμετώπιση αυτών των στοιχείων. Θεωρώ ότι ο
διευθυντής είναι ο σημαντικός παράγοντας που επιβάλλει την πολιτική του και
μπορεί να διαμορφώσει και τη στάση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των
μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα» (Υ. 5)
«Σε αυτό το σχολείο που υπάρχουν ομάδες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ο ρόλος
είναι πολύ συγκεκριμένος, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γι’ αυτό που λέμε και γι’
αυτό που κάνουμε. Αυτά τα παιδιά θέλουν περισσότερη προσοχή, πρέπει να τους
δώσεις να καταλάβουν ότι είσαι κοντά τους, ότι θέλουν τη βοήθεια σου και
εισπράττουν αυτό στην πορεία και οι συνάδερφοι αποκομίζουν εμπειρίες μέσα από
αυτές τις καταστάσεις και μπορούν έτσι να καταφέρουν περισσότερα όσον αφορά το
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μαθησιακό κομμάτι και όχι μόνο, γιατί το μέλημα μας δεν είναι μόνο η γνώση.
Πρέπει μέσα στο κομμάτι αυτό ο διευθυντής να αξιοποιήσει, να δώσει μεγάλη
έμφαση στις αξίες που διέπουν τους μαθητές της σχολικής κοινότητας, διάφορες
συμπεριφορές και στάσεις. Άρα ο ρόλος ποικίλει, για να μπορέσουμε έτσι στην
πορεία να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου ορθό, σωστό και πιο
πετυχημένο όσον αφορά τη σχολική μονάδα που βρισκόμαστε» (Υ. 7)
«Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή για τη διαχείριση της ετερότητας,
γιατί είναι αυτός που έχει το όραμα, αυτός που δίνει τις κατευθυντήριες, βεβαίως,
αυτός που μπορεί να δημιουργήσει το όραμα και στους υπόλοιπους συναδέρφους»
(Υ. 8)
«Φυσικά, η εκπαιδευτική ηγεσία δίνει το στυλ και το προφίλ του σχολείου. Αν ένα
σχολείο κατά πόσο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και κατά πόσο είναι κλειστό στην
κοινωνία […] Με το να δώσει τις οδηγίες που πρέπει στους εκπαιδευτικούς, να
ενταχθούν αυτοί οι μαθητές πλήρως μέσα στην τάξη, αλλά και μέσα στο σχολείο, με
το να είναι αντικειμενικός, να μην διαφοροποιεί, να μην εκδηλώνει με κάποιον
τρόπο ρατσισμό» (Υ. 9)
«Είναι αυτός ο οποίος πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να συμβάλει στην ομαλή
προσαρμογή και κοινωνικοποίηση των συγκεκριμένων μαθητών που προέρχονται
από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο» (Υ. 11)
«Επηρεάζει ο διευθυντής τον τρόπο διαχείρισης της ετερότητας, διότι, αν η ηγεσία,
ο διευθυντής του σχολείου έχει ακραίες απόψεις ή υπονοούμενες απόψεις, πολλοί
εκπαιδευτικοί ενδεχομένως δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή, δεν
θα εφαρμόσουν αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί» (Υ. 13)
«Είναι ο ρόλος τους σημαντικός στον διαμοιρασμό των πόρων. Δηλαδή, ο
εκπαιδευτικός, για να κάνει αποτελεσματικά το έργο του και στην διαχείριση της
ετερότητας, χρειάζεται πόρους […] είτε λέγεται χώρος, είτε λέγεται ηλεκτρονικός
υπολογιστής ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εκεί ο διευθυντής θα πρέπει να τα παρέχει
όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ, πράγμα που το έχω ζήσει,
διευθυντή να του ζητάει ο εκπαιδευτικός κάτι για να είναι πιο αποτελεσματικός στη
δουλειά του και εκείνος να μην του το παρέχει […] Καλείσαι να εντοπίσεις τις
διαφορετικότητες, να τις αξιολογήσεις και μετά να τις συγχρονίσεις, να τις
συντονίσεις, να συνυπάρξουν, να γίνει αξιολόγηση της κάθε διαφορετικότητας, να
βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο, να πλαισιωθεί, δηλαδή. Κατόπιν να επιλεγεί ο τρόπος
με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ή θα βοηθηθεί κατά περίπτωση εάν χρειάζεται
βοήθεια το παιδί και, βέβαια, να έχουμε συνολικά ένα καλό αποτέλεσμα για όλους,
θετικό αποτέλεσμα» (Υ. 14).
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Η πλειονότητα των ερωτηθέντων υποκειμένων θεωρεί ότι κατέχει καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η
συμβολή του στη διαμόρφωση των μέτρων που θα ληφθούν (σε συνάρτηση με τις
κατευθυντήριες οδηγίες από μέρους των αρμόδιων φορέων), καθώς και του κλίματος
που θα επικρατήσει κατά την αλληλεπίδραση των ίδιων, των εκπαιδευτικών, των
μαθητών και των γονέων. Κατ’ επέκταση, η αποδοχή και η ομαλή ένταξη των
μαθητών εξαρτάται από τη θέληση και τη στάση, σε πρωταρχικό στάδιο, του
διευθυντή της καθεμιάς σχολικής μονάδας. Ως προς το συγκεκριμένο γνώρισμα,
τονίζεται ότι οι διευθυντές οφείλουν να συμπαραστέκονται σε όλους τους
εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να εξασφαλίζουν τις συνθήκες που
απαιτούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επιπλέον, δέκα (10) υποκείμενα δηλώνουν ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι
δυναμικός και αποτελεσματικός όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που
θεωρούνται κατάλληλα στην ανταπόκριση της ετερότητας και την επίλυση των
διάφορων προβλημάτων που εμφανίζονται. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δύο (2)
υποκείμενα τονίζουν το γεγονός ότι ο διευθυντής αποτελεί τον ηγέτη του κάθε
σχολείου, ο οποίος οφείλει να κατευθύνει επιτυχώς όλους τους εμπλεκομένους στην
εκπαιδευτική διαδικασία προς το όραμα που έχει ο ίδιος.
Ακόμη, εντοπίζονται εννέα (9) αναφορές για τον ρόλο του διευθυντή ως
συντονιστή, πέντε (5) ως υποστηρικτή, τρεις (3) ως ενθαρρυντικού παράγοντα και
δύο (2) ως συνδετικού κρίκου όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική
πράξη. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα θεωρούν ότι οι διευθυντές οφείλουν να
δημιουργούν και να συντονίζουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτοί να έρχονται
σε επαφή και να συνεργάζονται με όλους τους αρμόδιους φορείς, τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς προς εξεύρεση ωφέλιμων λύσεων και
τακτικών.
Εν συνεχεία, τέσσερις (4) διευθυντές προβάλλουν το καθήκον της μετάδοσης
γνώσεων σε όλους τους μαθητές, ώστε αυτοί να ενδυναμωθούν και να αγαπήσουν τη
μάθηση. Επιπλέον, δύο (2) τονίζουν την ανάγκη να δημιουργηθούν καλοί πολίτες με
ήθος και αρχές, γεγονός το οποίο θεωρούν ιδιαιτέρως σημαντικό για το σχολείο και
την κοινωνία εν γένει.
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«Πρέπει να είσαι εσύ αυτός που θα ενορχηστρώσεις αυτήν όλη την ιστορία και τη
προσπάθεια […] να μπορεί να δίνει λύσεις, τις διαφοροποιήσεις να τις σβήνει, να
είναι πυροσβέστης εκεί που χρειάζεται […] Για να έχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα
κατάκτησης της γνώσης και να κάνουμε πολίτες καλούς και αγαθούς, όπως λέει το
σύνταγμα, για να είναι καλοί για τον εαυτό του, για το κοινωνικό σύνολο. Άρα σε
όλα αυτά πρέπει να διαχειριστούμε και θέματα και καταστάσεις […] Προσπαθούμε
και τους γονείς να τους στηρίξουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μία κοινωνική
λειτουργό εδώ και έναν ψυχολόγο που πραγματικά μιλάνε με τους γονείς» (Υ. 1)
«Ο διευθυντής του σχολείου […] με τη στάση του και τη διάθεσή του μπορεί να
ενθαρρύνει ή να απογοητεύσει. Άρα, λοιπόν, η στάση του διευθυντή πρέπει να είναι
ενθαρρυντική, όταν προκύπτουν τέτοιου είδους προγράμματα ή εκδηλώσεις, να τις
στηρίξει, να τις ενθαρρύνει και, μάλιστα, να βοηθά στη πραγματοποίησή τους» (Υ.
2)
«Ο ρόλος του διευθυντή εντός του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί
εκείνος θα μεταφέρει το πρόβλημα στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ, θα ενημερώσει, θα
ακούσει τους γονείς, τον μαθητή, τον δάσκαλο και αυτός θα είναι, ας πούμε, ο
αποδέκτης όλων αυτών των παραπόνων, αλλά και εκείνος που θα φροντίσει, ας
πούμε, για τη σωστή ενημέρωση της ομάδας, για να παρθούν μέτρα» (Υ. 3)
«Έναν διευθυντή ο οποίος να είναι ηγέτης, να είναι πέρα από γραφειοκράτης, να
έχει όνειρο, να τραβάει μαζί του την ομάδα της οποίας ηγείται, την οποία διευθύνει.
Σαφώς και είναι καθοριστικός ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη. Σε όποιον ρόλο και να
τον δεις, είτε σαν μάνατζερ είτε ως απλό διαχειριστή-διευθυντή, είναι θέση κλειδί ο
διευθυντής. Σίγουρα θα επηρεάσει τις εξελίξεις του σχολείου του» (Υ. 6)
«Οι συνάδερφοι […] αποκομίζουν εμπειρίες μέσα από αυτές τις καταστάσεις και
μπορούν έτσι να καταφέρουν περισσότερα όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι και
όχι μόνο, γιατί το μέλημά μας δεν είναι μόνο η γνώση. Πρέπει μέσα στο κομμάτι
αυτό ο διευθυντής να αξιοποιήσει, να δώσει μεγάλη έμφαση στις αξίες που διέπουν
τους μαθητές της σχολικής κοινότητας, διάφορες συμπεριφορές και στάσεις. Άρα ο
ρόλος ποικίλει, για να μπορέσουμε έτσι στην πορεία να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε
βάθος χρόνου ορθό, σωστό και πιο πετυχημένο όσον αφορά τη σχολική μονάδα που
βρισκόμαστε» (Υ. 7)
«Ο διευθυντής αποτελεί τη διαμεσολάβηση, είναι αυτός ο οποίος συνδέει τα παιδιά
με ετερότητα με τους συναδέρφους, με τους γονείς. Έχει την εικόνα αυτήν και προς
τα έξω βγάζει την εικόνα των σχέσεων με τους γονείς και προς τα έξω, που
σημαίνει ότι σίγουρα διαμορφώνει και μπορεί να διαχειρίζεται […] και διαχέεται
προς τους υπόλοιπους» (Υ. 8)
«Ο διευθυντής θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση μεταξύ των
εμπλεκομένων, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, με συμμετοχική δράση και την
ανάληψη αποφάσεων, ώστε να είναι από όλους αποδεκτές» (Υ. 10)
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«Ειδικά, το τελευταίο, η διαμόρφωση ενός κλίματος στο σχολείο είναι το πιο
ουσιαστικό και το πιο καθοριστικό στη λειτουργία του σχολείου και για να
ξεπεραστούν οποιαδήποτε εμπόδια. Άρα θέμα κλίματος, όταν υπάρχει ένα καλό
κλίμα στο σύλλογο διδασκόντων και, γενικότερα, συνεργασία και με τους γονείς και
με τους μαθητές» (Υ. 12)
«Να μπορέσει, δηλαδή, να κάνει αυτά τα παιδιά μέσω του βιβλίου να αγαπήσουν τη
μάθηση» (Υ. 13).

Ειδικότερα, αναφέρονται επιθυμητοί ρόλοι οι οποίοι κρίνεται ότι είναι απαραίτητοι
κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα. Οι διευθυντές της έρευνας επισημαίνουν ότι
θα πρέπει να είναι δυναμικοί και αποτελεσματικοί, συντονιστές, υποστηρικτές και
ενθαρρυντικοί όσον αφορά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την επίλυση των
διάφορων προβλημάτων κατά την ομαλή ένταξη όλων των παιδιών. Επιπλέον,
οφείλουν να ευνοούν την αλληλεπίδραση του συνόλου των συμμετεχόντων στις
σχολικές μονάδες με τρόπο ωφέλιμο για όλους. Ακόμη, θα πρέπει να ενδυναμώνουν
τους μαθητές μέσω της κατάκτησης νέων γνώσεων και εμπειριών και να τους
κατευθύνουν να γίνουν πολίτες που θα αγαπούν τον αλληλοσεβασμό, τη δημοκρατία
και την ισότητα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται ιδιαιτέρως απαραίτητα κατά
την ανταπόκριση στην ετερότητα και τη συμφωνία με τις αρχές της διαπολιτισμικής
προσέγγισης.
Επιπλέον, από τις παραπάνω ερωτήσεις σε συνδυασμό με την ερώτηση: «ποια
χαρακτηριστικά του διευθυντή θεωρείτε κρίσιμα για την αποτελεσματική διαχείριση της
ετερότητας;» προκύπτουν και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των διευθυντών κατά την
ανταπόκριση στη διαφορετικότητα. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητα των
υποκειμένων δηλώνει ότι αυτοί θα πρέπει να είναι διαλλακτικοί και εναλλακτικοί
όσον αφορά τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν, οι οποίες καθορίζουν το κλίμα
που επικρατεί στο σχολείο. Οι συγκεκριμένοι διευθυντές θεωρούν ότι θα πρέπει αυτοί
και οι συνάδελφοί τους να μπορούν να ελίσσονται και να προσαρμόζονται με τον πιο
κατάλληλο τρόπο, κάθε φορά, στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών και
εκπαιδευτικών.
Επίσης, αρκετά υποκείμενα αναφέρουν ως επιθυμητό χαρακτηριστικό την
παιδαγωγική ευαισθησία και αγάπη. Ειδικότερα, θεωρούν ότι οι διευθυντές θα πρέπει
να δείχνουν αγάπη σε όλα τα παιδιά, ώστε αυτά να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα
περιβάλλον με ασφάλεια και φροντίδα, για τα ίδια και για τα υπόλοιπα, στο οποίο
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τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Προς την ίδια
κατεύθυνση κινείται και η φιλική και οικεία πλευρά που δηλώνεται ως επιθυμητή από
άλλα επτά (7) υποκείμενα, η οποία θα πρέπει να υπάρχει από μέρους των διευθυντών
των σχολικών μονάδων προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Στη συνέχεια, επτά (7) διευθυντές δηλώνουν ότι οφείλουν να δείχνουν
σεβασμό προς όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως των πολιτισμικών γνωρισμάτων που
φέρουν, ώστε να εξασφαλιστεί κλίμα ισότητας και ισονομίας. Προς την ίδια
κατεύθυνση, τρία (3) υποκείμενα θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί.
Τέλος, δύο (2) υποκείμενα αναφέρουν ως επιθυμητό χαρακτηριστικό των
διευθυντών σε συνάρτηση με την ετερότητα, τη διαρκή θέληση για γνώσεις και άλλα
δύο (2) υποκείμενα την ευστροφία, ώστε αυτοί να μπορούν να τις επιστρατεύουν
όταν καλούνται να πάρουν την πιο σωστή απόφαση. Ακόμη, ένας (1) διευθυντής
θεωρεί ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν επιμονή και υπομονή στις τακτικές που
ακολουθούν και τις αλληλεπιδράσεις τους και ακόμη ένας (1) ότι θα πρέπει να είναι
συνεπείς όσον αφορά τους κανόνες που τίθενται.
«Η βάση για όλα αυτά νομίζω είναι ο σεβασμός, να σέβεσαι τον κάθε άνθρωπο, να
σέβεσαι την ιστορία του, να σέβεσαι αυτό που είναι, να τον αγαπάς πραγματικά και
μέσα από εκεί σιγά-σιγά έρχονται τα υπόλοιπα […] Να είναι εύκαμπτος, να μπορεί
να ελίσσεται […] Να είναι ένας πολύπλευρος άνθρωπος, εύστροφος, να προσπαθεί
πραγματικά να κουμπώσει και να δέσει τα έτερα μέρη σε ένα, όχι να τα ταυτίσει,
αλλά με σεβασμό και στο ένα μέρος και στο άλλο μέρος θα πρέπει αυτά να πάρουν
μια συνισταμένη κοινή στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Υ. 1)
«Είναι υποχρέωση του διευθυντή να αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει σε κάποιες
περιπτώσεις, για τον ίδιο λόγο που είπα και πριν, γιατί έχουμε πλέον μαθητές από
διαφορετικές χώρες και πάντα υπήρχε μια διαφορά, βέβαια, στην κοινωνική
διαστρωμάτωση των μαθητών όσον αφορά την καταγωγή τους και έχουμε
υποχρέωση να προσαρμοζόμαστε πάντα στις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε
φορά. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, να ικανοποιεί το σχολείο τις ανάγκες των
μαθητών που στη συνέχεια αυτό έχει και έναν γενικότερο στόχο και αντίκτυπο για
τις ανάγκες της κοινωνίας […] Πρώτο και βασικότερο είναι το οικείο ύφος, γιατί η
πρώτη συνάντηση που έρχεται ένας μαθητής σε ένα σχολείο είναι η συνάντηση με
τον διευθυντή του σχολείου. Οι γονείς φέρνουν τον μαθητή στον διευθυντή του
σχολείου. Άρα, λοιπόν, ένα οικείο ύφος επικοινωνίας με τον μαθητή, με τους γονείς
είναι πολύ σημαντικό να καθορίσει, λοιπόν, τη στάση του μαθητή την επόμενη μέρα
[…] η παιδαγωγική ευαισθησία του κάθε εκπαιδευτικού είναι βασικός παράγοντας.
Η παιδαγωγική ευαισθησία λέει ότι βλέπουμε όλα τα παιδιά με το ίδιο μάτι και
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προσφέρουμε αγάπη σ’ όλα τα παιδιά. Όταν ένα παιδί νιώσει αγάπη, θα εκδηλωθεί
πολύ πιο γρήγορα, θα προβάλλει τα ενδιαφέροντα του, θα εκφράσει τις ανησυχίες
του» (Υ. 2)
«Καλοσύνη γι’ αυτά τα παιδάκια» (Υ. 3)
«Κυρίως, η αγάπη που πρέπει να δείχνει ο κάθε εκπαιδευτικός προς τα παιδιά, έτσι
ώστε να μην κάνει διακρίσεις. Εγώ πιστεύω πως αυτό είναι το βασικό στοιχείο […]
ώστε να απαλείφονται όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον άλλο να νιώθει ξένος
σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που έχει μάθει ο ίδιος να ζει […] Από τη
στιγμή που θα τον δει ως ίσο, νομίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί οποιοδήποτε
πρόβλημα και εδώ τώρα έρχεται ο διευθυντής να συνδράμει με την παρουσία του,
έτσι ώστε να απαλειφθούν πράγματα που παρουσιάζουν ανισότητα» (Υ. 5)
«Η διαχείριση της ετερότητας θέλει τη δικιά της αντιμετώπιση. Αυτοί οι μαθητές
θέλουν να τους αγαπήσεις, να τους πλησιάσεις, να συζητάς μαζί τους, να νιώσουν,
δηλαδή, ότι σε έχουν δίπλα, για να μπορέσεις σιγά-σιγά να αποκομίσεις από αυτούς
τους μαθητές ό, τι θετικό στοιχείο υπάρχει μέσα από αυτήν τη συνεργασία, γενικά
για τη συνεργασία που θα υπάρχει μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντή
του σχολείου […] Θα πρέπει με επιμονή και υπομονή να έρθει σε επικοινωνία με
αυτούς τους μαθητές» (Υ. 7)
«Να είναι συνεπής στους κανόνες που θέτει, ο ίδιος να αποτελεί παράδειγμα για
τους υπόλοιπους» (Υ. 8)
«Να αναζητά τις αιτίες και μέσα από τις αιτίες να προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Σε
βάθος αναζήτηση των αιτιών […] Με το να είναι αντικειμενικός, να μη
διαφοροποιεί, να μην εκδηλώνει με κάποιον τρόπο ρατσισμό» (Υ. 9)
«Ο διευθυντής καλείται να εφαρμόσει καινοτομίες, να αφουγκράζεται τις ανάγκες
της κοινωνίας και να αναπροσαρμόζει κατάλληλα τη σχολική ζωή» (Υ. 10)
«Καταρχήν, σεβασμό προς την ετερότητα θα πρέπει να έχει, προς το διαφορετικό,
δηλαδή, να είναι κοινωνικά δίκαιος» (Υ. 11)
«Έτσι θα έπρεπε να δουλεύει, καθαρά με μια ισότητα και ίσες ευκαιρίες σε όλους
τους μαθητές» (Υ. 12)
«Εκεί είναι πάρα πολύ κρίσιμο, η πρώτη επαφή να τα διαχειριστεί κανείς με θετικό
συναίσθημα, να αισθανθούν ότι είναι ευπρόσδεκτα, με το χαμόγελο. Εγώ πάντα θα
τους έδινα κάτι, για να το θυμούνται. Δύο καραμελίτσες, για παράδειγμα, κάτι, ένα
μολυβάκι για δώρο, για να αισθανθούν ότι είναι ευπρόσδεκτα […] Γενικότερη
κουλτούρα αποδοχής του άλλου και σεβασμού στη διαφορετικότητα» (Υ. 14).
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Στο ίδιο μήκος κύματος με τους επιθυμητούς ρόλους των διευθυντών κινούνται και
τα χαρακτηριστικά αυτών τα οποία θεωρούνται απαραίτητα κατά την ανταπόκριση
στην ετερότητα. Έτσι, επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι ίδιοι και οι εκπαιδευτικοί να
είναι ανοικτοί ως προς την αναζήτηση πρόσφορων τακτικών, ακόμη και αν χρειαστεί
να ακολουθήσουν καινοτόμες διαδρομές. Επιπλέον, θα πρέπει να διακρίνονται για τη
φιλική διάθεση και την αγάπη προς τους μαθητές τους και την ειλικρινή ανησυχία να
εκπληρώνουν με τον πιο ωφέλιμο τρόπο για όλους τα συνεπαγόμενα καθήκοντά τους.
Ακόμη, οφείλουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να δείχνουν σεβασμό προς
όλους, να είναι αντικειμενικοί, υπομονετικοί, επίμονοι και συνεπείς ως προς τις
αποφάσεις τους οι οποίες θα προωθούν κλίμα ισότητας και δικαιοσύνης. Τα
παραπάνω δεδομένα συνάδουν με τις επιταγές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και
συμβάλουν στη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών σχετικά με την εφαρμογή της.
Κατά τις απαντήσεις τους, τα υποκείμενα αναφέρονται στον ρόλο των
εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την ανταπόκριση στην ετερότητα. Οι αναφορές
εντοπίζονται κυρίως στις απαντήσεις στην εξής ερώτηση: «υπάρχουν αντίστοιχα
παράγοντες που βοηθούν το έργο ενός διευθυντή ως προς την ένταξη μαθητών/τριών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;». Έτσι, δημιουργείται η δεύτερη υποκατηγορία η
οποία αφορά τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων διευθυντών σχετικά με τον ρόλο του
εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με την
ανταπόκριση στη διαφορετικότητα και διακρίνεται σε δύο μέρη: α) τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά αυτού και β) την αποτελεσματικότητά του.
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι ερωτηθέντες διευθυντές ότι
θα πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε συνάρτηση με την ετερότητα,
αρκετά υποκείμενα θεωρούν ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν έντονη θέληση
για απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων ,από μέρους τόσο των ιδίων
όσο και των μαθητών τους˙ παράλληλα, οφείλουν διαρκώς να φροντίζουν να
παρακινούν τα παιδιά προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, ορισμένα υποκείμενα
τόνισαν την αγάπη και το ενδιαφέρον για το επάγγελμα και τους μαθητές. Ειδικότερα,
επισημαίνεται η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν τους μαθητές τους, ώστε
αυτοί να είναι χαρούμενοι εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και συνεπείς
με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και να έχουν όλα τα δυνατά κίνητρα να αγαπήσουν
με τη σειρά τους τη διαδικασία της μάθησης. Ακόμη, τρία (3) υποκείμενα θεωρούν
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι φιλικοί και επικοινωνιακοί, τόσο με τους
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διευθυντές, τους συναδέλφους τους και τους μαθητές, όσο και με τις οικογένειες
αυτών, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού, χαράς και
ασφάλειας. Δύο (2) διευθυντές αναφέρουν ως επιθυμητό χαρακτηριστικό την
προθυμία για παροχή βοήθειας σε όποιον το έχει ανάγκη.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού σε
συνάρτηση με τη διαφορετικότητα, η πλειονότητα των υποκειμένων δηλώνει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να
ανταποκριθεί με τον καλύτερο και ωφελιμότερο τρόπο προς το σύνολο των μαθητών,
καθώς και ότι το στηρίζει, σέβεται, κατανοεί και βοηθάει. Μόνο δύο (2) διευθυντές
αναφέρονται σε διδάσκοντες οι οποίοι δεν μπόρεσαν/θέλησαν να προσπαθήσουν να
δράσουν, βάσει των αρχών της διαπολιτισμικής προσέγγισης, με αποτέλεσμα να μην
προκύψουν τα επιθυμητά σχετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, ένα (1) υποκείμενο
αναφέρεται σε εκπαιδευτικό που ανήκε σε άλλη από αυτήν που διευθύνει ο ίδιος
σχολική μονάδα και που δεν δεχόταν να έχει στην τάξη του αλλοδαπό μαθητή.
Ακόμη ένα (1) αναφέρεται γενικά σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι ανοικτοί και
δεκτικοί σχετικά με την ετερότητα, οπότε παρουσιάζουν έντονες αντιστάσεις στο να
ανταποκριθούν κατάλληλα.

«Πρέπει να είναι γνώστες, να είναι παιδαγωγοί να αγαπάνε την δουλειά τους […]
επικοινωνιακοί και με τους Ρομά και με όλους εμάς, έτσι ώστε να τους κερδίσουμε
την εμπιστοσύνη τους, για να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν πράγματα που εμείς
θέλουμε […] Παράδειγμα, θα σας πω ένα απλό θέμα, να διαβάζουν τα παιδιά τους
στο σπίτι τους τα απογεύματα, να ξυπνάνε νωρίς το πρωί, για να έρχονται στην ώρα
τους στο σχολείο, να μην κάνουν απουσίες, να μη φεύγουν επί μακρόν από το
σχολείο για μισό μήνα, για ένα μήνα, για δύο μήνες κάποιες φορές» (Υ. 1)
«Ενδιαφέρον πρώτα-πρώτα του εκπαιδευτικού, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα
να είναι σε ένα σχολείο και μάλιστα σε ένα χαρούμενο περιβάλλον […] Επίσης, έχει
μεγάλο αντίκτυπο στους γονείς να νιώσουν ότι το περιβάλλον που φιλοξενεί το
παιδί, ότι είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον και σίγουρο περιβάλλον και δεν
ανησυχούν γι’ αυτό και αυτό έχουν υποχρέωση πρώτα-πρώτα οι εκπαιδευτικοί» (Υ.
2)
«Οι εκπαιδευτικοί αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά και με κατανόηση και με βοήθεια
και με διάθεση να βοηθήσουν» (Υ. 4)
«Οι παράγοντες που συμβάλουν στο να εντάξει ο διευθυντής τους διαφορετικούς
μαθητές του είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, οι συνάδερφοι του, αυτοί που είναι μέσα
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στην τάξη, γιατί ο διευθυντής δεν είναι συνεχώς μέσα στην τάξη, είναι έξω από την
τάξη. Αυτός ο οποίος παίζει κυρίαρχο ρόλο είναι ο εκπαιδευτικός. Από εκεί ξεκινάει
η συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικών και γονέων» (Υ. 5)
«Οι εκπαιδευτικοί, γενικά, έχω την αίσθηση ότι είναι δεκτικοί, ότι πλέον έχει γίνει
αρκετή δουλειά στη διαπολιτισμική […] ότι αυτές οι αντιστάσεις από τους
εκπαιδευτικούς έχουν θαφτεί σημαντικά» (Υ. 6)
«Οι εκπαιδευτικοί, εδώ σε αυτό το κομμάτι, καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να
αντεπεξέλθουν στο έργο τους και ευελπιστούμε, με την κοινή συνεργασία γονέων και
εκπαιδευτικών, να έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό κατά τη φετινή σχολική χρονιά»
(Υ. 7)
«Σε ένα σχολείο άλλο, ευτυχώς όχι στο δικό μας, υπήρχε δάσκαλος που είπε εγώ
αυτόν τον μαθητή δεν τον θέλω στην τάξη μου. Μοιραία, ακόμη αν και
αναγκάστηκε στη συνέχεια να τον έχει, αυτόματα αυτό θα το ακούσουν οι γονείς, θα
δημιουργηθούν αντιδράσεις από τους γονείς, θα δημιουργηθούν μετά αντιδράσεις
από τους ίδιους τους μαθητές» (Υ. 8)
«Οι εκπαιδευτικοί είναι να μπορέσουν να ενσωματώσουν καινούργιες τεχνικές στη
διδασκαλία, ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα παιδιά» (Υ. 10)
«Οι εκπαιδευτικοί θεωρώ ότι κατά κανόνα είναι ανοιχτοί, δηλαδή, προσπαθούν να
κάνουν τη δουλειά τους μέσα σε ένα περιβάλλον τάξης το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει ας πούμε και παιδιά από άλλες χώρες και νομίζω ότι τα καταφέρνουν
πολύ καλά στην πλειοψηφία […] Πρέπει να τα βοηθήσει ιδιαίτερα και αυτά τα
παιδιά που έρχονται από ξένο περιβάλλον. Να τα βοηθήσει λίγο περισσότερο και να
μην τα αφήσει στην άκρη» (Υ. 13).

Οι διευθυντές της έρευνας αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους μαθητές
και τους συναδέλφους τους. Έτσι, θα πρέπει να αγαπούν και τις δύο αυτές πτυχές της
εργασίας τους, να αναζητούν τη γνώση, να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά όσον
αφορά την αγάπη για τη γνώση και την επιτυχή ανταπόκριση στα καθήκοντά τους,
καθώς και να είναι φιλικοί και υποστηρικτικοί τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους
διευθυντές, τους συναδέλφους και τους γονείς. Αν και οι διευθυντές αναφέρονται
γενικά στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει το εκπαιδευτικό προσωπικό,
αυτά αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά και κατά την επιτυχή ανταπόκριση στην
ετερότητα. Το συγκεκριμένο γεγονός αντικατοπτρίζεται στην άποψη των διευθυντών
σχετικά με το πόσο κατάλληλα και αποτελεσματικά θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί
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ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα. Έτσι, η πλειονότητα αυτών θεωρεί ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες σχετικά με
αυτήν την πτυχή. Όπως είναι εύλογο, υπάρχουν εξαιρέσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι
ορισμένοι διδάσκοντες δεν είναι ούτε πρόθυμοι, ούτε έτοιμοι, ούτε κατάλληλα
προετοιμασμένοι να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στον συγκεκριμένο ρόλο.
Αναλόγως, δημιουργείται η τρίτη υποκατηγορία η οποία σχετίζεται με τις
αντιλήψεις των υποκειμένων, όσον αφορά τον ρόλο και την παρουσία του μαθητικού
πληθυσμού, κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα. Διακρίνεται στα καθήκοντα που
αναγνωρίζουν οι διευθυντές ότι έχουν οι μαθητές, καθώς και την αποτελεσματική
ανταπόκρισή τους σε αυτήν.
Όσον αφορά τα καθήκοντα και τους ρόλους του μαθητικού πληθυσμού, σε
συνάρτηση με τη διαφορετικότητα, ορισμένοι διευθυντές δηλώνουν ότι όλα τα παιδιά
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του σχολείου και να ανταποκρίνονται επαρκώς στα
καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα, εστιάζουν στη συνέπεια όσον αφορά την ώρα
προσέλευσης, την αποφυγή απουσιών, την επιμέλεια κατά τη μελέτη της διδακτέας
ύλης, τη συνεπαγόμενη αγάπη για τη μάθηση και τη γνώση, την αναγνώριση και την
αποδοχή της διαφορετικότητας, τον σεβασμό από μέρους τους προς όλους τους
ανθρώπους, καθώς και τις προσπάθειες για εμψύχωση του συνόλου των μαθητών
ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μαθητών στην ανταπόκριση στην
ετερότητα, εντοπίζονται δύο (2) αναφορές. Βάσει αυτών, θεωρείται ότι τα παιδιά
αποδέχονται, με σεβασμό και δίχως διακρίσεις, το διαφορετικό και συνεργάζονται
«άψογα» με παιδιά που φέρουν διαφορετικά από αυτά της κυρίαρχης ομάδας
πολιτισμικά γνωρίσματα.

«Να διαβάζουν τα παιδιά τους στο σπίτι τους τα απογεύματα, να ξυπνάνε νωρίς το
πρωί, για να έρχονται στην ώρα τους στο σχολείο, να μην κάνουν απουσίες, να μη
φεύγουν επί μακρόν από το σχολείο για μισό μήνα, για ένα μήνα, για δύο μήνες
κάποιες φορές […] οι μαθητές να αγαπάνε το σχολείο και να έρχονται εδώ» (Υ. 1)
«Στην ηλικία που είμαστε εμείς βλέπουμε τα μικρά παιδιά να συνεργάζονται άψογα
μεταξύ τους, να αποδέχονται τον άλλο χωρίς διακρίσεις […] το παράδειγμα που
έχουμε φέτος με τη μικρή Γκισάν, που ήρθε από τη Συρία. Όταν οι μαθητές έμαθαν
ότι θα έρθει ένα παιδί από μία χώρα που υπάρχει πόλεμος, που έχει αφήσει εκεί το
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σπίτι της, αλλά και τη μητέρα και τον πατέρα της, οργάνωσαν μία καταπληκτική
γιορτή υποδοχής, ενέταξαν τη μικρή μέσα στο πλαίσιο και την προστατεύουν και την
μαθαίνουν να συνεργάζεται και να επικοινωνεί» (Υ. 5)
«Θεωρώ ότι, πλέον, αυτό που πρέπει να προχωρήσει στην εκπαίδευση είναι τα
προγράμματα διαχείρισης θυμού, γενικά συναισθημάτων, για να μπορέσουν έτσι και
οι μαθητές να διαχειριστούνε τα προβλήματα, τα δικά τους συναισθήματα απέναντι
στους αλλοδαπούς, απέναντι στους διαφορετικούς, γενικά, ανθρώπους και το
σχολείο και, αργότερα, την κοινωνία γενικά» (Υ. 9)
«Δηλαδή, να γίνει η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και στους άλλους μαθητές, να το
αποδεχτούν, να το δεχτούν κοντά τους, να το κάνουν φίλο, και να νιώσει το παιδί
αυτό που είπαμε, όσο πιο άνετα γίνεται στον χώρο του σχολείου» (Υ. 12).

Οι διευθυντές αναφέρονται, αρχικά, στα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει
να διαθέτουν οι μαθητές κατά την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον. Έπειτα
και σε μικρότερο βαθμό, εντοπίζονται αναφορές σχετικές με την αποδοχή της
διαφορετικότητας, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοβοήθεια. Πρόκειται για
ελάχιστες αναφορές οι οποίες, αν και θεωρούνται υψίστης σημασίας, ωστόσο
κρίνεται ότι θα έπρεπε να είναι πιο εκτενείς, με περισσότερες και πιο ουσιαστικές
λεπτομέρειες και απαιτήσεις σε συνάρτηση με την ανταπόκριση στην ετερότητα. Το
ίδιο συμβαίνει και με τη διατύπωση απόψεων, σχετικά με το κατά πόσο θεωρείται ότι
αυτό συμβαίνει με επιτυχία από μέρους των μαθητών. Οι αναφορές είναι ελάχιστες
και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με
τη συγκεκριμένη πτυχή.
Ακολούθως και τελικώς, δημιουργείται η τέταρτη υποκατηγορία η οποία
σκιαγραφεί τις αντιλήψεις των διευθυντών για τον ρόλο και την παρουσία των
γονέων σε συνάρτηση με την ετερότητα και διακρίνεται στα καθήκοντά τους, καθώς
και τη σχετική αποτελεσματικότητά τους.
Σχετικά με τα καθήκοντα που θεωρούν οι διευθυντές ότι θα πρέπει να έχουν οι
γονείς των μαθητών, ορισμένα υποκείμενα αναφέρουν την εμπιστοσύνη που
οφείλουν να δείχνουν οι ίδιοι στα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, επισημαίνουν ότι για να
συμβεί αυτό είναι αναγκαίο οι γονείς να δείξουν εμπιστοσύνη πρώτα στις δυνάμεις,
τις ικανότητες και τις πρακτικές του ηγέτη και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Επιπλέον, ένα (1) υποκείμενο αναφέρει ότι οι γονείς θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα
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άνετο και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους μαθητές και ειδικά για τα παιδιά που
φέρουν διαφορετικά από αυτά της κυρίαρχης ομάδας πολιτισμικά γνωρίσματα.
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των γονέων κατά την ανταπόκριση
στη διαφορετικότητα, επτά (7) υποκείμενα αναφέρουν την αντίδραση ημεδαπών
γονέων σχετικά με την παρουσία αλλοδαπών παιδιών εντός των μικτών τάξεων. Αυτό
συμβαίνει καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα επηρεαστεί αρνητικά η πρόοδος
και η υγεία των παιδιών τους. Επιπροσθέτως, τρεις (3) διευθυντές δηλώνουν ότι οι
γονείς δεν καταφέρνουν να συμπαρασταθούν στα παιδιά τους, όταν το έχουν ανάγκη.
Από αυτούς, ένας (1) θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας των οικονομικών
δυσκολιών που οι συγκεκριμένες οικογένειες αντιμετωπίζουν, ένας (1) εξαιτίας του
γεγονότος ότι οι αλλοδαποί γονείς δεν ξέρουν να μιλούν και να γράφουν την
ελληνική γλώσσα και ένας (1) επειδή οι γονείς έχουν τη νοοτροπία/θέληση τα παιδιά
τους να σταματούν το σχολείο έπειτα από το πέρας ορισμένων ετών. Τέλος, ένας (1)
διευθυντής αναφέρει ότι οι αλλοδαποί γονείς, αν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν
με τον διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ωστόσο, ορισμένες φορές δείχνουν
δυσπιστία και φόβο απέναντί τους.
«Οι γονείς να αισθάνονται εμπιστοσύνη που τα παιδιά τους έρχονται στο σχολείο»
(Υ. 1)
«Η πρώτη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πώς
θα διαμορφώσει ένα περιβάλλον που να αισθανθούν άνετα τα παιδιά αυτά που
έχουν κάποιες πολιτισμικές διαφορές και οι γονείς και η ίδια η κοινωνία θα πρέπει
να το δούμε προς την ίδια κατεύθυνση» (Υ. 2)
«Οι γονείς στοχοποιούν παιδιά […] Βέβαια, γιατί όταν έρχονται οι γονείς και
διαμαρτύρονται ότι έχουμε αλλοδαπούς και θα τους πούμε η διεύθυνση ότι εμείς
έχουμε παιδιά και δεν έχουμε ούτε αλλοδαπούς, ούτε μουσουλμάνους, ούτε κάτι
άλλο που είναι διαφορετικό, γιατί όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια
δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις […] Λόγω, κατά τη γνώμη μου, της οικονομικής
δυσπραγίας που οι πιο πολλοί γονείς, λόγω όλων αυτών των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν στο σπίτι από οικονομικά θέματα, μεταφέρουν τις ευθύνες τους στο
σχολείο. Δηλαδή, θα τηλεφωνήσει ο γονιός […] και περιμένουν τη λύση να την βρει
από το σχολείο […] επαφίενται στο σχολείο» (Υ. 3)
«Κυρίως, οι προκλήσεις στο πλαίσιο αυτού του σχολείου εντοπίζονται στους γονείς.
Αυτό που βλέπω και έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, η αντιμετώπιση του
άλλου, του ‘ξένου’, εντοπίζεται, κυρίως, στους γονείς […] Οι διακρίσεις ξεκινάνε
από τους γονείς και, όταν επεμβαίνουν, τότε μπορώ να πω ότι μπορεί να φτάνουν
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και σε σημείο ρατσισμού και ακραίου ρατσισμού πολλές φορές» (Υ. 5)
«Διαπιστώναμε ότι οι γονείς δεν ξέρανε να γράφουνε και να διαβάσουνε […] οι
γονείς δεν πήγανε να ασχοληθούνε μ’ αυτό το κομμάτι που είναι πολύ
υποβοηθητικό για τα παιδιά τους» (Υ. 6)
«Συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε μερίδα Ρομά που θέλουν τη μόρφωση και
μερίδα Ρομά που για διάφορους οικονομικούς λόγους αδυνατούν και δεν θέλουν τη
συνεχή μόρφωση των παιδιών […] Υπάρχει, όμως, και η μερίδα των Ρομά και όχι
μόνο και των Αλβανών που για διάφορους λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς
κ.λπ. να αδυνατούν να βοηθήσουν στον βαθμό που θέλουν» (Υ. 7)
«Οι γονείς θέλουν να είναι προετοιμασμένοι, θέλουν να έχουν στήριξη, θέλουν να
νιώθουν ότι η γνώμη τους γίνεται σεβαστή» (Υ. 8)
«Υπάρχουν, βέβαια, γονείς αλλοδαποί που είναι, βέβαια, πολύ συνεργάσιμοι και
θέλουν τα παιδιά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Άλλοι που έχουν μια
δυσπιστία, έναν φόβο και είναι κάπως πιο απόμακροι, έχουν αμυντική, θα λέγαμε,
στάση στο σχολείο» (Υ. 9)
«Εμπιστοσύνη και από τους γονείς […] όταν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη
ξεπερνιούνται όλα τα προβλήματα» (Υ. 12)
«Δηλαδή, τα φέρνουν τα παιδιά οι σημερινοί γονείς στο σχολείο σχεδόν έτοιμα για
πόλεμο, για αντιπαράθεση με τα άλλα παιδιά […] πολύ ατομισμός. Δεν σκέφτονται
ποτέ ότι και τα άλλα παιδιά έχουνε γονείς ή και οι άλλοι γονείς έχουνε παιδιά» (Υ.
14).

Σε πρώτο στάδιο, εντοπίζονται ελάχιστες αναφορές σχετικά με τα χαρακτηριστικά
που οφείλουν να διαθέτουν οι γονείς των μαθητών. Σε αυτές επισημαίνεται η
εμπιστοσύνη προς τα παιδιά, τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η
εξασφάλιση ενός ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος. Πρόκειται για γνωρίσματα τα
οποία είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα για την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των
μαθητών ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων. Ωστόσο, θα ήταν ωφέλιμο να
υπάρξει εμβάθυνση και εμπλουτισμός των σχετικών αναφορών από μέρους των
διευθυντών της έρευνας.
Από την άλλη μεριά, οι αναφορές στην αποτελεσματικότητα των γονέων κατά
την ανταπόκριση στην ετερότητα είναι αρκετές και ενδιαφέρουσες. Σε αυτές οι
διευθυντές τονίζουν, με έμφαση, την αντίδραση των ημεδαπών γονέων, αναφορικά με
την ένταξη αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία. Πρόκειται για δηλώσεις με έντονο
ενδιαφέρον, καθώς αντικατοπτρίζουν την ξενοφοβική και ρατσιστική στάση ενός
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σημαντικού μέρους των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και την
κοινωνία εν γένει. Οι συγκεκριμένες στάσεις βασίζονται σε στερεότυπα και
προκαταλήψεις και, όπως είναι εύλογο, δεν υποβοηθούν την ομαλή ένταξη των
παιδιών σε επίπεδο σχολείου και κοινωνίας. Λιγότερες αναφορές υπάρχουν σχετικά
με τη θέληση συνεργασίας των γονέων με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς,
καθώς και τη συμπαράσταση που προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους αναφορικά
με την ακαδημαϊκή, προσωπική και κοινωνική πορεία, με αποτέλεσμα να μεταθέτουν
τη σχετική ευθύνη αποκλειστικά στο σχολείο.
Η τρίτη κατηγορία αντιστοιχεί με το τρίτο και τέταρτο ερευνητικό
ερώτημα(«ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι διευθυντές στη προσπάθειά τους να
εφαρμόσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους» και «ποιες
πρακτικές εφαρμόζουν οι διευθυντές για την ομαλή ένταξη των παιδιών από
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα») και τον συνεπαγόμενο τρίτο και τέταρτο
άξονα («εμπόδια εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» και
«πρακτικές διευθυντών σε συνάρτηση με την ετερότητα»). Τα δεδομένα προέκυψαν
από τις απαντήσεις των υποκειμένων στις εξής ερωτήσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν
παραπάνω:
– Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες-εμπόδια που δυσχεραίνουν το
έργο του διευθυντή; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;
– Τι θα μπορούσατε να προτείνετε για να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια;
– Υπάρχουν αντίστοιχα παράγοντες που βοηθούν το έργο ενός διευθυντή ως προς
την ένταξη μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;
– Σε τι είδους ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για την ένταξη μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;
– Θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, τι θα αλλάζατε;
– Έχετε

σκεφτεί

κάποια

άλλη

δράση/άλλο

πρόγραμμα

για

την

ένταξη

μαθητών/τριών την οποία δεν έχετε εφαρμόσει έως τώρα;
– Τι είδους αντίκτυπο θεωρείτε ότι έχουν οι παραπάνω ενέργειες στους μαθητές,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;
– Έχετε συνεργαστεί με φορείς για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων
(Μ.Κ.Ο., Συμβούλους κ.λπ.);
Ενώ, εντοπίσθηκαν και αντλήθηκαν και δεδομένα από τις απαντήσεις των
υποκειμένων στις ερωτήσεις της δεύτερης κατηγορίας, όπως παρατίθενται παραπάνω:
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– Θεωρείτε ότι η ηγεσία του σχολείου επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της
ετερότητας εντός σχολείου; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
– Με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον;
– Με ποιους τρόπους μπορεί η ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί τα προβλήματα
του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;
– Με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο διευθυντής στην ένταξη
των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολικό
περιβάλλον;
Έτσι, η τρίτη κατηγορία ουσιαστικά αφορά τις πρακτικές σε συνάρτηση με την
ανταπόκριση στην ετερότητα και τα συνεπαγόμενα εμπόδια που επισημαίνουν οι
ερωτηθέντες διευθυντές και αποτελείται από τις εξής υποκατηγορίες: α) επιθυμητές
σχετικές πρακτικές, β) πρακτικές που ακολουθούνται στη σχολική μονάδα από
μέρους τους, γ) ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων και δ) αντιλήψεις σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των σχολείων τους.
Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις πρακτικές που επιθυμούν τα ερωτηθέντα
υποκείμενα να εφαρμόζονται αντλήθηκαν από τις απαντήσεις τους στις εξής
ερωτήσεις: «θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες (οι ενέργειες που έχετε προβεί έως τώρα για
την ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο); Αν ναι, γιατί; Αν όχι, τι θα
αλλάζατε;», «έχετε σκεφτεί κάποια άλλη δράση/άλλο πρόγραμμα για την ένταξη
μαθητών/τριών την οποία δεν έχετε εφαρμόσει έως τώρα;» και «υπάρχουν αντίστοιχα
παράγοντες που βοηθούν το έργο ενός διευθυντή ως προς την ένταξη μαθητών/τριών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;». Εν προκειμένω, η συντριπτική πλειονότητα
αυτών αναφέρεται στην επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι οι διευθυντές και
οι διδάσκοντες θα πρέπει να παρακολουθούν εντατικά και κατάλληλα επιμορφωτικά
σεμινάρια και προγράμματα, τα οποία να τους εφοδιάζουν με τις απαραίτητες
γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και τακτικές ανταπόκρισης σε άτομα που διαφέρουν
μεταξύ τους, σε σημαντικό ή μικρότερο βαθμό.
Επίσης, ένδεκα (11) διευθυντές δηλώνουν ότι επιθυμούν ως πρακτική τη
συνεργασία και εννέα (9) την αναγνώριση των προβλημάτων και τη συζήτηση προς
επίλυσή

τους.

Ειδικότερα,

επισημαίνεται

ότι

οι

διευθυντές

οφείλουν

να

συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές,
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τους γονείς αυτών, τους κοινωνικούς λειτουργούς και κάθε αρμόδιο φορέα και
οργανισμό.
«Συνεργασία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδος,
συνεργασία του διευθυντή με τους σχολικούς συμβούλους, συνεργασία του διευθυντή
με τον διευθυντή εκπαίδευσης, συνεργασία του διευθυντή με την περιφερειακή
διεύθυνση εκπαίδευσης της περιοχής, με τα Πανεπιστήμια, με φορείς οι οποίοι όλοι
αυτοί μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους και να δουλέψουν πάνω στη
διαπολιτισμικότητα μέσα σε μια σχολική μονάδα και να δώσουν στοιχεία με όλους
τους εμπλεκόμενους […] Από τη στιγμή που εμφανίζεται κάτι που δημιουργεί
πρόβλημα, θέμα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στην παιδαγωγική
λειτουργία του συναδέρφου-εκπαιδευτικού ή και του διευθυντή, αυτό πρέπει να
λυθεί άμεσα, για να μην υπάρχει πρόβλημα, να μην υφίσταται. Άρα τα προβλήματα
τα λύνουμε, τα ξεπερνάμε, τα διαγράφουμε και δεν τα έχουμε εκεί πάντα να μας
δημιουργούν πρόβλημα, να σκοντάφτουμε πάνω τους και να κάνουμε πίσω» (Υ. 1)
«Η κατανόηση των προβλημάτων γίνεται μέσα από επιμορφώσεις, από σεμινάρια
που πρέπει να παίρνουν μέρος οι εκπαιδευτικοί και το λέμε αυτό, γιατί ένα σχολείο
έχει την ικανότητα να διαμορφώσει σεμινάρια και επιμορφώσεις, έστω σε επίπεδο
σχολείου, με την ενδοσχολική επιμόρφωση» (Υ. 2)
«Άτομα κατάλληλα εξειδικευμένα και καταρτισμένα πάνω στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση […] Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν τέτοιες
καταστάσεις, ο ίδιος με τη στάση του, με τις ιδέες του, γενικά, με τον τρόπο που
κατανοεί και αφουγκράζεται τα προβλήματα αυτών των παιδιών. Αυτό παίζει
καθοριστικό ρόλο […] Να υπάρχει, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, τουλάχιστον
μια συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς, με επιστήμονες της διαπολιτισμικής
αγωγής και να υπάρξουν προγράμματα που να επιλύουν την καθημερινή διδασκαλία
των παιδιών αυτών» (Υ. 4)
«Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να εντάξει ο διευθυντής τους διαφορετικούς
μαθητές του είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, οι συνάδερφοι του, αυτοί που είναι μέσα
στην τάξη, γιατί ο διευθυντής δεν είναι συνεχώς μέσα στην τάξη, είναι έξω από την
τάξη […] από εκεί ξεκινάει η συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικών και γονέων»
(Υ. 5)
«Θα πρέπει μέσα από επιμορφώσεις και συνεχείς ενημερώσεις να μπορέσει να
βοηθήσει και τον εκπαιδευτικό και, παράλληλα, τον διευθυντή, για να μπορέσει ο
ίδιος μαζί με το προσωπικό να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα
ποικίλουν, άλλες φορές είναι λιγότερα, άλλες φορές είναι περισσότερα, με
αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα στο διαπολιτισμικό αυτό
κομμάτι και να προάγουμε αυτήν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση […] μαθαίνουμε
και εμείς παράλληλα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
είναι προβλήματα κοινά για όλους, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχολείο του
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μέλλοντος με λιγότερες δυσκολίες και με ποικιλομορφία όσον αφορά το γνωστικό
και παιδαγωγικό κομμάτι της εκπαίδευσης […] Ευελπιστούμε με την κοινή
συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, να έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό κατά τη
φετινή σχολική χρονιά […] Θετικό στοιχείο υπάρχει μέσα από αυτήν τη συνεργασία,
γενικά για τη συνεργασία που θα υπάρχει μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και
διευθυντή του σχολείου» (Υ. 7)
«Σε κάθε δυσκολία που προκύπτει, να μπορεί να διαχειριστεί και ο ίδιος τα
προβλήματα που προκαλούνε και να βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που
μπορεί να προκληθούν από την ετερότητα, είτε από τους γονείς, είτε με τους άλλους
γονείς, είτε με τους μαθητές τους ίδιους. Αν μπορεί, να επεμβαίνει και να
διαχειρίζεται με σωστό τρόπο. Βεβαίως, είναι βοηθητικός και αυτό βοηθάει και
τους συναδέρφους μέσα στο σχολείο» (Υ. 8)
«Με ανθρώπους που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, μπορούν να
έρθουν στο σχολείο, να μιλήσουν για κάποια πράγματα […] Η ενημέρωση και ο
διάλογος. Πιστεύω ότι όποια θέματα προκύπτουν πρέπει να συζητιούνται, να
βρίσκουμε τις αιτίες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και να προσπαθούμε μέσα
από αυτό να τα λύσουμε» (Υ. 9)
«Κυρίως η επιμόρφωση που χρειάζεται για να είναι αποτελεσματικοί οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί» (Υ. 10)
«Με τη συνεργασία, βεβαίως, των ειδικών, των αρμόδιων, ατόμων, δηλαδή,
καταρτισμένων, οι οποίοι
γνωρίζουνε για την αντιμετώπιση αυτών των
περιστατικών στα σχολεία» (Υ. 11)
«Είναι να ωθεί ο διευθυντής ότι προγράμματα επιμορφωτικά υπάρχουνε, να
προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν προγράμματα, ούτως ώστε και οι
ίδιοι να αρχίζουνε να βρίσκουν ευκαιρίες και λύσεις στα προβλήματα τα οποία
συναντάμε και τώρα και στο μέλλον […] Συνεργασία και με τους γονείς και με τους
μαθητές. Πιστεύω πως αυτός είναι και ο πιο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή στη
διαμόρφωση του κλίματος […] συζήτηση των προβλημάτων μέσα στον ίδιο τον
σύλλογο. Δηλαδή, να υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών. Κάποιοι οι οποίοι έχουν
ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερες κλίσεις ή εμπειρίες πάνω στα θέματα αυτά να
μπορούν, ας πούμε, σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, να μπορούνε να
τους κατευθύνουν και να τους βοηθάνε. Δηλαδή, είναι συνέχεια αυτό που είπα
προηγουμένως, δηλαδή, το κλίμα σε έναν σύλλογο διδασκόντων είναι το πιο ιδανικό
για τη λύση των προβλημάτων» (Υ. 12)
«Πρώτον, συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, διευθυντή μαζί με τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου και για τα πρακτικά θέματα της κάθε τάξης σε σχέση
με τα παιδιά, το περιβάλλον, τα πολιτισμικά περιβάλλοντα […] πρέπει να λύνει
προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις, να ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μεταξύ
συναδέρφων, αλλά και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και
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μαθητών, αλλά και μεταξύ των ιδίων μαθητών» (Υ. 13)
«Δηλαδή, εάν εγώ έχω κάποιο πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει μια, ας πούμε, πηγή
βοήθειας, είτε αυτό λέγεται μία πανεπιστημιακή σχολή, είτε λέγεται υπουργείο, είτε
λέγεται τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης» (Υ. 14).

Όσον αφορά τις πρακτικές που επιθυμούν οι διευθυντές της έρευνας να υιοθετούνται
κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα, δίνεται έμφαση στην κατάλληλη ενημέρωση
και επιμόρφωση των ίδιων και των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο γνώρισμα
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την αναγνώριση της ανάγκης για επιμόρφωση ως
πρόκληση, όπως παρατίθεται παραπάνω. Με άλλα λόγια τα υποκείμενα, αρχικώς,
επισημαίνουν την ανάγκη για ενημέρωση, απόκτηση γνώσεων, εμπειριών,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων ως προς την ανταπόκριση στο διαφορετικό μέσω της
συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα και, έπειτα, την εντάσσουν στις
επιθυμητές πρακτικές. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών προσθέτει τη
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την
επίλυση των διάφορων προβλημάτων. Αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς μέσω της
αλληλεπίδρασης, της συζήτησης και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών,
εντοπίζονται οι πιο ωφέλιμες πρακτικές και λύσεις των εκάστοτε προβλημάτων.
Εν συνεχεία, επτά (7) υποκείμενα αναφέρονται στις δραστηριότητες οι οποίες
θα ήταν ωφέλιμο να πραγματοποιούνται ως προς την ανταπόκριση στην ετερότητα.
Συγκεκριμένα, οι διευθυντές θεωρούν ότι δραστηριότητες (όπως παιχνίδια,
κατασκευές, παρουσίαση και έκθεση σε χώρους του σχολείου θεματικών ενοτήτων με
διάφορα

αντικείμενα,

φωτογραφίες,

χοροί,

τραγούδια,

φαγητά

και

άλλα

χαρακτηριστικά διαφορετικών χωρών) θα φέρουν τους μαθητές πιο κοντά και θα
δώσουν τη δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν το διαφορετικό, ώστε να είναι πιο
εύκολο για αυτούς να το δεχθούν.
Επιπλέον,

έξι

(6)

διευθυντές

αναφέρονται

στην

αναγνώριση

της

διαφορετικότητας, τρεις (3) στην αποδοχή αυτής και πέντε (5) στην ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης.

Συγκεκριμένα,

είναι

επιθυμητή,

σε

πρώτο

στάδιο,

η

συνειδητοποίηση ότι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφέρουν,
σημαντικά ή όχι, μεταξύ τους. Σε επόμενο στάδιο, η αποδοχή ότι όλοι ανήκουν στο
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, έχοντας ίσα δικαιώματα και ίδιες ανάγκες και
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υποχρεώσεις ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων˙ αυτό θεωρείται ότι ευνοείται
και επιτυγχάνεται μέσω της επιτυχούς αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων.
Επίσης, τέσσερα (4) υποκείμενα αναφέρονται στην πρόσφορη επικοινωνία
που θα πρέπει να αναπτύσσεται με τους μαθητές, από μέρους τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται ώστε να
εκπληρώνονται οι ανάγκες των πρώτων και να εντοπίζονται οι δυσκολίες και τα
προβλήματα με πιο εύκολο τρόπο, με σκοπό να λύνονται. Προς την ίδια κατεύθυνση,
έξι (6) υποκείμενα αναφέρονται στη πρόσφορη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς,
ώστε αυτοί να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και
δεξιότητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση στην ετερότητα. Ακόμη, δύο (2)
διευθυντές αναφέρονται στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των
εμπλεκομένων.

«Είναι η επικοινωνία με τους μαθητές. Ο διευθυντής δεν επικοινωνεί μόνο με τους
εκπαιδευτικούς, επικοινωνεί και με τους μαθητές καθημερινά. Είμαστε όλοι εδώ,
ξεκινώντας από το πρωινό καλωσόρισμα, κάνοντας τη πρωινή προσευχή μέχρι και
τη στιγμή που φεύγει. Ο διευθυντής είναι και για τους εκπαιδευτικούς και για τα
παιδιά, είναι για όλους. Άρα μέσα από αυτήν τη σχέση δημιουργείται μια σχέση
εμπιστοσύνης […] Πρέπει να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς, να τους
ενδυναμώσουμε σε αυτό το επίπεδο και ως ενήλικες που είναι, γιατί έχουμε να
κάνουμε με ενήλικες πλέον όταν συζητάμε για την ενδυνάμωση ενός ανθρώπου» (Υ.
1)
«Το πρώτο πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να αναγνωρίσουμε τη διαφορά,
την πολιτισμική αυτήν […] Δραστηριότητες διάφορες μπορούνε να οργανωθούν,
είτε παιχνίδια είναι αυτά, είτε κατασκευές, διάφορες κατασκευές είτε έχουν σχέση
με το μάθημα, είτε ο,τιδήποτε άλλο […] να οργανωθούν γωνίες του σχολείου με
θεματικές ενότητες, όπου τα παιδιά του σχολείου μπορούν να εκθέτουν εκεί
διάφορα αντικείμενα, παιχνίδια από άλλες χώρες, παιχνίδια σε μικρή ηλικία,
παιχνίδια σε μεγάλη ηλικία, χαρακτηριστικές παραδοσιακές ενδυμασίες. Με
θεματικές ενότητες σε κάποιες γωνίες του σχολείου μπορούν να εκθέσουν το
διαφορετικό […] θα είχε μεγάλη σημασία σε μια μεριά του σχολείου, στο ταμπλό
του σχολείου, στους διαδρόμους να εκθέσουμε φωτογραφίες από τη χώρα
προσέλευσης του μαθητή, για να γνωρίσουν τα παιδιά από πού ήρθε ο συμμαθητής
τους ή κάτι άλλο που θέλει ο μαθητής να εκθέσει» (Υ. 2)
«Βέβαια, γιατί όταν έρχονται οι γονείς και διαμαρτύρονται ότι έχουμε αλλοδαπούς
και θα τους πούμε, η διεύθυνση, ότι εμείς έχουμε παιδιά και δεν έχουμε ούτε
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αλλοδαπούς, ούτε μουσουλμάνους, ούτε κάτι άλλο που είναι διαφορετικό, γιατί όλα
τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και
αυτό καλό είναι να το δούνε και οι ίδιοι οι γονείς και να ηρεμήσουν και να
περάσουν αυτό το μήνυμα στα παιδιά τους, ότι πλέον έχουμε όλοι τα ίδια
δικαιώματα, που είπα και πριν […] Νομίζω πως όσοι πιο πολλοί κατανοούνε τους
άλλους, τους γνωρίζουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να τους βοηθήσουν […]
Βέβαια, ένα πολύ σημαντικό, λύνουμε τα προβλήματα, όχι με τη χρήση βίας, αλλά
επικοινωνώντας» (Υ. 3)
«Να βγει και αυτός ο διαπολιτισμικός πλούτος, που είπαμε, για την αλληλεπίδραση
των πολιτισμικών διαφορών» (Υ. 4)
«Ένας τρόπος που σκέφτομαι αυτήν τη στιγμή είναι να δοθεί η ευκαιρία στους
άλλους μαθητές να προβάλουν την κουλτούρα τους […] με κοινές γιορτές, να
παρουσιαστεί κομμάτι της κουζίνας τους, της μουσικής τους, των χορών τους. Να
γίνουν, δηλαδή, κοινωνοί οι έλληνες γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές της
κουλτούρας που είναι φορείς οι ξένοι, οι αλλοδαποί μαθητές που έρχονται στο
σχολείο μας» (Υ. 6)
«Μπορεί να κάνει διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια με τους ίδιους τους
μαθητές» (Υ. 8)
«Θεωρώ ότι είναι η ανεκτικότητα που πρέπει να έχει απέναντι στο διαφορετικό,
είναι πολύ βασικό στοιχείο» (Υ. 9)
«Ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύπλοκος, πρέπει να εκφράζει θετικές
συμπεριφορές απέναντι σ’ όλους τους μαθητές, να δείχνει ενδιαφέρον για όσους
μαθητές περιθωριοποιούνται, να υπάρχει κλίμα κατανόησης και να κρατάει με
αυτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη» (Υ. 10)
«Πρώτα από όλα, να ακούει τους εκπαιδευτικούς, να βρίσκεται δίπλα τους, γιατί,
πρώτα από όλα, υπάρχουν προβλήματα, να αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο» (Υ.
11)
«Ξεκινάς από την παραδοχή της ανοιχτότητας, που είπα πριν, αφού δέχεσαι αυτό το
πράγμα, δέχεσαι ότι οι πολιτισμοί έχουν ίση αξία. Άρα, λοιπόν, τα ήθη, τα έθιμα του
οποιαδήποτε λαού, οι εθνότητες που βρίσκονται στον χώρο τον δικό σου δέχεσαι
ότι έχουν την ίδια αξία με τα δικά σου έθιμα […] Θεωρείς χρήσιμα όλα αυτά τα
πράγματα που κουβαλάνε μαζί τους τα παιδιά και μ’ αυτόν τον τρόπο νιώθουν και
αυτά ότι δεν είναι απορριπτέα, τα πλησιάζεις και δέχεσαι τα πολιτισμικά πρότυπα
που κουβαλάνε […] Η προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει να κάνει με
τον σεβασμό στην ετερότητα. Δηλαδή, μπορούμε πρακτικά αυτά τα παιδιά […] να
μπορέσουμε να δεχτούμε, αλλά και να κατανοήσουμε, όπως είπα και πριν, ήθη,
έθιμα, συνήθειες, γλώσσα. Δηλαδή, να αποδεχτούμε το περιβάλλον, το
διαπολιτισμικό υπόβαθρο που έχουν […] Μπορούμε, πρακτικά, αυτά τα παιδιά
μέσα από συγκεκριμένα project και προγράμματα, να μπορέσουμε να δεχτούμε,
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αλλά και να κατανοήσουμε, όπως είπα και πριν, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γλώσσα.
Δηλαδή, να αποδεχτούμε το περιβάλλον, το διαπολιτισμικό υπόβαθρο που έχουν, να
το φέρουμε στο σχολείο, να δούμε εσείς πώς το κάνετε αυτό; Εσείς πώς γιορτάζετε
εκεί; Πώς κάνετε ένα έθιμο;» (Υ. 13)
«Να αποδεχτούν το διαφορετικό, που και εκεί θέλει δουλειά […] Για να χτιστεί
ένας δίαυλος επικοινωνίας. Από τη στιγμή που χτιστεί αυτός ο δίαυλος και
αποκτηθεί η εμπιστοσύνη, αρχίζει να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης και τότε
μπορείς με αυτό το παιδί να κάνεις ‘παπάδες’, που λέω εγώ, θαύματα» (Υ. 14).

Στο συγκεκριμένο σημείο, επισημαίνεται ως επιθυμητή η αναγνώριση και η αποδοχή
της διαφορετικότητας από μέρους των διευθυντών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών
και των γονέων. Το γνώρισμα αυτό θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, καθώς, αν δεν
αναγνωριστεί η ετερότητα και δεν γίνει αποδεκτή, τότε δεν είναι εφικτό να
εντοπιστούν οι νέες ανάγκες και προκλήσεις ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Σε επόμενο στάδιο, οι διευθυντές τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί η
κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ όλων˙ προς αυτόν τον σκοπό θεωρείται ότι μπορούν
να

συνεισφέρουν

δραστηριότητες

οι

οποίες

επιτρέπουν

την

παρουσίαση

διαφορετικών πολιτισμικών γνωρισμάτων. Μέσω αυτών οι διευθυντές, οι
εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με γνωρίσματα άλλων
πολιτισμών, να συζητήσουν σχετικά με αυτά και να καλλιεργήσουν τον σεβασμό
προς αυτά. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μπορεί να συνεισφέρει στη μετατροπή
της ετερότητας σε οικείο γνώρισμα από ξένο και ίσως επικίνδυνο που είναι τις
περισσότερες φορές.
Επιπροσθέτως, έξι (6) διευθυντές δηλώνουν ως επιθυμητή πρακτική την
προετοιμασία των μαθητών από άλλες χώρες σε τάξεις υποδοχής πριν από την ένταξή
τους σε μικτή τάξη, όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον,
πέντε (5) αναφέρονται στη γνώση από μέρους του διευθυντή και των διδασκόντων
των γλωσσών που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο εκάστοτε σχολικό περιβάλλον,
καθώς και την ύπαρξη διερμηνέα, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η
διδασκαλία.
Τέλος, τρία

(3) υποκείμενα τονίζουν τις

σαφείς

και

ουσιαστικές

κατευθυντήριες οδηγίες από μέρους του υπουργείου και των αρμόδιων φορέων
αναφορικά με την αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαφορετικότητα. Ακόμη, τρεις
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(3) διευθυντές επισημαίνουν την ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της συνεχούς
παροχής γνώσεων και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και ένας (1) την
υιοθέτηση πρακτικών που θα επιτυγχάνουν την αποφυγή της σχολικής διαρροής.

«Θα επιθυμούσα αυτά τα παιδιά να περνάνε πρώτα από τάξεις υποδοχής, να
μαθαίνουν στοιχειωδώς, επαρκώς τη γλώσσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα
εντάξουμε, όσο μπορούμε, στο δικό μας το περιβάλλον […] τόσο ο ίδιος ο
διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να διαθέτανε και κάποιες
χρήσιμες και βασικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα, θα ήτανε ωφέλιμο, πιστεύω,
να γνωρίζανε τις γλώσσες των ξένων μαθητών, αραβικά στη συγκεκριμένη
περίπτωση, για τους πρόσφυγες, διότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές δεν
ξέρουν καθόλου αγγλικά και είναι δύσκολη πολλές φορές η επικοινωνία μαζί τους.
Καλό θα ήτανε να υπήρχε και ένας διερμηνέας, διότι είναι παντελής η απουσία του
διερμηνέα και επικοινωνούμε πολλές φορές μόνο με νοήματα μεταξύ μας ή με την
φιλοτιμία του καθενός μας» (Υ. 4)
«Ίσως ακόμη-ακόμη και μερικά μαθήματα της γλώσσας των μαθητών που
πρόκειται να ενταχθούν στο σχολείο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να
καταλάβουν λίγο […] Όταν το υπουργείο δίνει μια σαφή εντολή, είναι ένα όπλο στα
χέρια ενός διευθυντή που συμφωνεί να εντάξει τα ξένα παιδιά, τα αλλοδαπά παιδιά
στο σχολικό σύστημα. Αν το Υπουργείο λείψει από την ευχέρεια του διευθυντή,
αυτόματα ο διευθυντής είναι ακάλυπτος απέναντι στους γονείς και την κοινωνική
πίεση που μπορεί να ασκείται στο πώς θα αντιμετωπίσει το σχολείο τα αλλοδαπά
παιδιά, τους αλλοδαπούς μαθητές» (Υ. 6)
«Θα πρέπει με επιμονή και υπομονή να έρθει σε επικοινωνία με αυτούς τους
μαθητές, να τους αναφέρει πόσο πολύτιμη είναι στη ζωή τους η μόρφωση. Όπως
είπα και προηγουμένως, η γνώση δίνει δύναμη, άρα αν συνειδητοποιήσουν οι γονείς
και οι μαθητές, τα παιδιά αυτών των γονέων που είναι μαθητές στο σχολείο, ότι
ερχόμενοι στο σχολείο καθημερινά θα μπορέσουν να έχουν την απαιτούμενη γνώση
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να μπορέσουν να ενταχθούνε κοινωνικά
και μέσα στη σχολική μονάδα και την ευρύτερη κοινωνία, γιατί με τη μόρφωση θα
μπορούνε να σταθούνε στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην
καθημερινότητα τους και όχι μόνο. Το περιβάλλον το σχολείου είναι αυτό που
πρέπει να βοηθήσει αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πρέπει να είναι δίπλα
τους, αλλά, παράλληλα, να υπάρχει και μια ανταπόκριση από τη πλευρά τους, έτσι
ώστε να μπορέσουν να εισπράξουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, αξίες,
δεξιότητες και να μπορέσουνε να έχουν έτσι μια εικόνα και δυνατότητα να
αντιμετωπίσουνε αργότερα τα προβλήματα που θα προκύψουν στη ζωή τους […]
Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να […] ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, το τέλμα που
επικρατεί τόσο χρόνια, που δεν τους αφήνουν σε μεγάλο βαθμό να μορφωθούνε.
Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, το ότι τελειώνουν το δημοτικό –και ειδικά οι κοπέλες,
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από ό, τι έχουμε διαπιστώσει εδώ, παντρεύονται νωρίς και αφήνουν τη μόρφωση
και δεν συνεχίζουν το γυμνάσιο» (Υ. 7)
«Δεν έχουμε τάξεις υποδοχής, θα έπρεπε να υπάρχουν» (Υ. 8)
«Χρειάστηκε το τμήμα ένταξης, η ενισχυτική και κυρίως σε παιδιά που δεν
γνώριζαν καλά τη γλώσσα» (Υ. 10)
«Ένας διευθυντής μπορεί να οργανώσει ένα τμήμα ένταξης, μια τάξη υποδοχής,
ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο» (Υ. 11)
«Ένας παράγοντας που βοηθάει είναι η αίσθηση που μπορεί να έχει σήμερα στην
Ελλάδα ένας διευθυντής ενός σχολείου ότι πραγματικά όσον αφορά την πολιτική
ηγεσία της χώρας, γενικότερα ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχουν κάποιοι
και στα πανεπιστήμια και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
που έχουν κάποια θετική άποψη για αυτό το θέμα. Εκεί πέρα μπορεί να πατήσει
ένας διευθυντής, για να μπορέσει να βοηθηθεί και να βοηθήσει. Δεν ζει σε μία χώρα
που κάνει κάτι παράνομο ή κρυφό ή ότι η αίσθηση είναι ότι πρέπει να τους
απομακρύνουμε. Όχι, αυτά τον βοηθούν, η αίσθηση που υπάρχει, από κει και πέρα
στα πρακτικά θέματα και τα άλλα, όπως είπα και πριν, δεν τον βοηθούνε […] Είναι
πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουν οι μαθητές εδώ πέρα ότι αυτός ο χώρος
είναι χώρος που θα τους βοηθήσει να γίνουν αυτόνομοι και ανεξάρτητοι και να
αμφιβάλλουν, να είναι κριτικοί. Δεν κάνουμε προσηλυτισμό εδώ σε κάθε ιδέα,
κριτική να κάνουμε, αμφιβολία να έχουμε σε όλα τα πράγματα. Να υπερβούν το
αυστηρά φυλετικό τους υπόβαθρο, τον εθνισμό τους, αν γίνεται και όσο γίνεται» (Υ.
13)
«Δηλαδή, εάν εγώ έχω κάποιο πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει μια, ας πούμε, πηγή
βοήθειας, είτε αυτό λέγεται μία πανεπιστημιακή σχολή, είτε λέγεται υπουργείο, είτε
λέγεται τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης με τους σχολικούς συμβούλους. Πρέπει να
βρίσκω άμεσα μια βοήθεια και μια στήριξη στον τρόπο που θα διαχειριστώ ένα
καινούργιο πρόβλημα» (Υ. 14).

Οι παραπάνω επιθυμητές πρακτικές κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς
αντικατοπτρίζουν την προβληματική τακτική της ένταξης των αλλοδαπών μαθητών
σε μικτές τάξεις όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι ίδιοι δεν
γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν καλά. Ειδικότερα, οι μαθητές εντάσσονται σε τάξεις στις
οποίες απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες που δεν διαθέτουν λόγω του γεγονότος ότι
προέρχονται από άλλες χώρες˙ σε αντίθεση, οι συμμαθητές τους βρίσκονται σε
ευνοϊκότερη θέση, καθώς δεν έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. Ως
αποτέλεσμα, δεν παρέχονται ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την ακαδημαϊκή πορεία
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όλων των παιδιών, γεγονός που καθορίζει την τωρινή και τη μετέπειτα πορεία σε
επίπεδο σχολείου, επαγγελματικής κατάταξης, προσωπικών επαφών και κοινωνικής
παρουσίας. Σε αυτό το σημείο οι σαφείς και κατάλληλες οδηγίες από μέρους των
αρμόδιων φορέων θεωρούνται κρίσιμης σημασίας κατά την ανταπόκριση των
διευθυντών και εκπαιδευτικών στην ετερότητα προς όφελος όλων των μαθητών. Οι
τελευταίοι θα πρέπει να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, να ενδυναμωθούν και να
ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάθε τους καθήκον.
Όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται στη σχολική μονάδα, από
μέρους των ίδιων των διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα δεδομένα
αντλήθηκαν από τις εξής ερωτήσεις: «σε τι είδους ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για
την ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;», «έχετε συνεργαστεί με
φορείς για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων (Μ.Κ.Ο., Συμβούλους κ.λπ.);»,
«θεωρείτε ότι η ηγεσία του σχολείου επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης της ετερότητας
εντός σχολείου; Αν ναι, με ποιον τρόπο;», «με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής να
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό
περιβάλλον;», «με ποιους τρόπους μπορεί η ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί τα
προβλήματα του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;»
και «με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο διευθυντής στην ένταξη
των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον;».
Εν προκειμένω, όλοι οι διευθυντές απάντησαν τη συνεργασία που έχει/είχε
αναπτυχθεί μεταξύ των ιδίων, των διδασκόντων, των γονέων, των σχετικών αρμόδιων
φορέων (όπως η ΕΔΕΑΥ), των σχολικών συμβούλων, των κοινωνικών λειτουργών
και ψυχολόγων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, της Εκκλησίας, του
Χαμόγελου του Παιδιού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με σκοπό την επιτυχή
ανταπόκριση στις ανάγκες και την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών με όποια
πολιτισμικά γνωρίσματα και αν αυτοί φέρουν.
Έπειτα, αρκετά υποκείμενα αναφέρουν την αποδοχή της διαφορετικότητας ως
πρακτική που ακολουθούν οι ίδιοι, ώστε να υπάρχει σύμπνοια με τις αρχές της
διαπολιτισμικής προσέγγισης. Σε επόμενο στάδιο, αρκετά υποκείμενα τονίζουν την
ενίσχυση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των
μαθητών από άλλες χώρες, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, καθώς και των
συμμαθητών μεταξύ τους.
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«Η ανατροφοδότηση η δική μας έχει να κάνει με όλους τους χώρους που μπορούν
να μας δώσουν στοιχεία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα τον σκοπό μας.
Ξεκινώντας από τα Πανεπιστήμια και η Εκκλησία, η οικογένεια, ο δήμος, η τοπική
κοινωνία, η γειτονιά, όλοι προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το έργο της
ένταξης και της κοινωνικοποίησης […] Επίσης, το σχολείο μας, πέραν από το
κλασικό δημοτικό που έχουμε εδώ, έχουμε ένα τμήμα του ΕΔΕΑΥ […] για να
βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά, έχουμε κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ούτως ώστε
να λειτουργούμε οργανωμένα, για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε να σταθούμε
στα προβλήματά τους, για να τους φέρουμε στο σχολείο […] Όταν βρισκόμαστε σε
μια σχολική μονάδα, αυτά που λειτουργούμε και κάνουμε πρέπει να είναι
μελετημένα, εγκεκριμένα και να ξέρουμε ακριβώς γιατί τα κάνουμε. Αυθαίρετα δεν
μπορείς να κάνεις κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Αν πιστεύεις ότι κάτι
μπορεί να γίνει, το συζητάς με υπεύθυνους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτήν τη
δουλειά, όπως στον δικό μας τον χώρο είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, ο διευθυντής
εκπαίδευσης, οι πανεπιστημιακοί που ασχολούνται με τους Ρομά και συζητώντας,
βλέποντας, κάνουμε και μετά, όταν φτάνουμε στο δια ταύτα, αποφασίζουμε πώς θα
το λειτουργήσουμε. Δηλαδή ο,τιδήποτε κάνουμε είναι μελετημένο, προσεγμένο, όχι
τυχαίο και σκοπός μας είναι να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτά
πάνω […] προσπαθούμε και τους γονείς να τους στηρίξουμε. Μην ξεχνάτε ότι
έχουμε μία κοινωνική λειτουργό εδώ και έναν ψυχολόγο, που, πραγματικά, μιλάνε
με τους γονείς. Έχουν και αυτοί τα δικά τους να πούνε και τους στηρίζουνε» (Υ. 1)
«Εμείς προσωπικά εδώ στο σχολείο έχουμε ομάδα ΕΔΕΑΥ […] όταν αντιληφθούμε
ένα πρόβλημά μας, το αναφέρουν οι δάσκαλοι. Από εκεί και πέρα το λέμε στην
ομάδα, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργός και δασκάλα ειδικής αγωγής και όλοι μαζί
κάνουμε έναν σύλλογο […] Βέβαια, γιατί όταν έρχονται οι γονείς και
διαμαρτύρονται ότι έχουμε αλλοδαπούς και θα τους πούμε, η διεύθυνση, ότι εμείς
έχουμε παιδιά και δεν έχουμε ούτε αλλοδαπούς, ούτε μουσουλμάνους, ούτε κάτι
άλλο που είναι διαφορετικό, γιατί όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια
δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και αυτό καλό είναι να το δούνε και οι ίδιοι οι
γονείς και να ηρεμήσουν και να περάσουν αυτό το μήνυμα στα παιδιά τους, ότι
πλέον έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, που είπα και πριν, είναι πολύ πιο εύκολο πια
ο γονιός να δει διαφορετικά και να το λειτουργήσει […] Νομίζω πως όσοι πιο
πολλοί κατανοούμε τους άλλους, τους γνωρίζουμε τόσο καλύτερα μπορούμε να τους
βοηθήσουν […] Διαμορφώνεται ένα πολύ καλό κλίμα με βάση τη συνεργασία, τον
σεβασμό του άλλου και ότι λογικά δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι όλοι, είτε είμαστε
ψηλοί-κοντοί, ξανθοί-μελαχρινοί, οφείλουμε, όμως, να συνεργαστούμε, γιατί έτσι θα
πάει καλύτερα η ομάδα, είτε είναι σχολείο είτε είναι σύλλογος διδασκόντων.
Προσπαθούμε, δηλαδή, να μειώνουμε αυτά που μας χωρίζουν, γιατί λογικά
υπάρχουν» (Υ. 3)
«Εγώ πιστεύω ότι οι πολιτιστικές τους διαφορές είναι πλούτος, που καλά είναι να
βοηθήσουν και τα άλλα τα παιδιά, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των
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πολιτισμικών ή των γλωσσικών διαφορών» (Υ. 4)
«Να σας πω τώρα το παράδειγμα που έχουμε φέτος με τη μικρή Γκισάν, που ήρθε
από τη Συρία. Όταν οι μαθητές έμαθαν ότι θα έρθει ένα παιδί από μία χώρα που
υπάρχει πόλεμος, που έχει αφήσει εκεί το σπίτι της, αλλά και τη μητέρα και τον
πατέρα της, οργάνωσαν μία καταπληκτική γιορτή υποδοχής, ενέταξαν τη μικρή μέσα
στο πλαίσιο και την προστατεύουν και την μαθαίνουν να συνεργάζεται και να
επικοινωνεί βασικά» (Υ. 5)
«Κατά καιρούς, κάνουμε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, συζητάμε τα
προβλήματα των μαθητών που προκύπτουν, θετικά και αρνητικά προβλήματα,
παίρνουμε θέσεις σε αυτό άμεσα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι
πρόβλημα που προκύπτει, καλούμε τους γονείς όταν το πρόβλημα αυτό είναι
μεγαλύτερο, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και από κοινού και με τη βοήθεια
των εκπαιδευτικών προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα που
προκύπτουν μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, όπως στο
συγκεκριμένο σχολείο […] Η γειτονιά και η συνοικία της περιοχής, όπως και ο
δήμος, προσπαθούνε με διάφορους τρόπους, με σεμινάρια, συνέδρια, τοπικά, με
εκδηλώσεις να μπορέσουν να εντάξουν αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για
να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν το κάθε τι
πρόβλημα που προκύπτει, όχι μόνον όσον αναφορά τη μόρφωση, αλλά και άλλα
οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα. Είναι αρωγοί και βοηθοί σε αυτές τις
κοινωνικές ομάδες και το σχολείο και η τοπική κοινωνία […] Η διαφορετικότητα,
η διαφορετική κουλτούρα και η σκέψη αυτών των μαθητών είναι διαφορετική και
προσπαθούμε και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνάδερφοι να αντιμετωπίσουμε
αυτό το κομμάτι, να υπάρχει σύμπνοια, συνεργατικότητα, να υπάρχει, έτσι, μια
ομαλή ροή και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, για να μπορέσουμε να
πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει σαν σχολείο, ξεπερνώντας αυτές τις
αδυναμίες» (Υ. 7)
«Όταν υπάρχει συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν υπάρχει διάθεση από
αυτούς, όταν ο δήμος ή διάφορες δομές μας δίνουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουμε και όλα αυτά, εμείς τα χρησιμοποιούμε. Είμαστε από τα σχολεία
που συνεργαζόμαστε με ό, τι φορέα και αν υπάρχει, με το Χαμόγελο του Παιδιού, με
τον Δήμο της Λάρισας, με την Εκκλησία, με όλους. Ό, τι φορείς υπάρχουν και
μπορούνε βοηθητικά να λειτουργήσουνε για τη δημιουργία ενός ευχάριστου
κλίματος στο σχολείο εμείς το χρησιμοποιούμε» (Υ. 8)
«Πιστεύω ότι όποια θέματα προκύπτουν πρέπει να συζητιούνται, να βρίσκουμε τις
αιτίες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και να προσπαθούμε μέσα από αυτά να
τα λύσουμε» (Υ. 9)
«Το βασικότερο είναι ότι έχουμε συνεργαστεί με τον σχολικό σύμβουλο, αυτό είναι
το κυριότερο. Τον καλούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, έρχεται, βλέπει τα προβλήματα
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που υπάρχουν και μας δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες» (Υ. 11)
«Τώρα τελευταία είχαμε ένα μικρό θέμα με κάποια παιδιά έκτης τάξης. Ζητήσαμε τη
συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού και μεθαύριο, την Παρασκευή,
περιμένουμε μία ψυχολόγο, η οποία θα κάνει μια ειδική δράση πάνω στο θέμα αυτό
το οποίο διαμορφώθηκε τώρα, διότι μέχρι τώρα δεν είχε εκδηλωθεί» (Υ. 12)
«Με τον σχολικό σύμβουλο έχουμε καλή συνεργασία και έχουμε εφαρμόσει κάποια
προγράμματα. Συμμετέχουμε σε δράσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τον
ΟΚΑΝΑ, με το Χαμόγελο του Παιδιού, με την Action Aid» (Υ. 13)
«Συνεργαζόμαστε στενά με τον σχολικό μας σύμβουλο και με τη διεύθυνση,
κάποιους άλλους φορείς, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, είναι μία οργάνωση που
έχουμε συνεργαστεί αυτήν τη χρονιά» (Υ. 14).

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις επιθυμητές πρακτικές βρίσκονται και αυτές που οι
διευθυντές της έρευνας έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και χρησιμοποιούν στο
παρόν. Ειδικότερα, αναφέρονται η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ουσιαστική
αλληλεπίδραση που θα επιτρέπει την επαφή με γνωρίσματα όλων των εμπλεκομένων
στην εκπαιδευτική πράξη, η δημιουργία κλίματος σεβασμού και ισότητας και η
συνεργασία με άλλους

διευθυντές, με εκπαιδευτικούς, αρμόδιους

φορείς,

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οργανισμούς και γονείς με σκοπό την επίλυση
προβλημάτων και την υιοθέτηση τακτικών που συμφωνούν με τις αρχές της
διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Εν συνεχεία, τέσσερις (4) διευθυντές δηλώνουν ότι έχουν οι ίδιοι αναλάβει
την υλοποίηση ή προώθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης. Όπως αναφέρουν,
θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί εφοδιάζονται με τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στην ετερότητα. Πέντε
(5) διευθυντές φροντίζουν να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δραστηριότητες οι
οποίες ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικά
πολιτισμικά γνωρίσματα (όπως είναι παιχνίδια, γιορτές με φαγητά από διάφορες
χώρες, προβολές ταινιών με θέματα ετερότητας, συμμετοχή σε προγράμματα επαφής
και επικοινωνίας με μαθητές από άλλες χώρες).
Ακόμη, πέντε (5) υποκείμενα δηλώνουν ότι καταβάλουν προσπάθειες ως προς
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Αυτό συμβαίνει μέσω της συζήτησης
και της επίλυσης των δυσκολιών που τους αποθαρρύνουν και της δημιουργίας ενός
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κλίματος φιλίας και ασφάλειας. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε συνάρτηση με την
ουσιαστική επικοινωνία που φροντίζεται να αναπτυχθεί μεταξύ των ιδίων, των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Τέλος,

δύο

(2)

διευθυντές

αναφέρονται

στην

ανάπτυξη

σχέσεων

εμπιστοσύνης, ένας (1) στις προσπάθειες γλωσσικής υποστήριξης των μαθητών που
προέρχονται από άλλες χώρες μέσω της παρακολούθησης ιδιαίτερων μαθημάτων,
ενισχυτικής διδασκαλίας ή/και προσωπικού υλικού του ίδιου του διευθυντή, ενώ ένας
(1) στις προσπάθειες επίτευξης της απαραίτητης οργάνωσης και μεθοδικότητας προς
τις κατευθύνσεις που επιτάσσει η διαπολιτισμική προσέγγιση.

«Εμείς οι ίδιοι κάνουμε επιμορφώσεις, δεχόμαστε επιμορφώσεις σε διάφορα
θέματα. Με τον Δήμο Λαρισαίων έχουμε κάνει πάρα πολλά και όλοι μαζί
προσπαθούμε για το αποτέλεσμα […] Όταν βρισκόμαστε σε μια σχολική μονάδα,
αυτά που λειτουργούμε και κάνουμε πρέπει να είναι μελετημένα, εγκεκριμένα και να
ξέρουμε ακριβώς γιατί τα κάνουμε, αυθαίρετα δεν μπορείς να κάνεις κάτι […]
δηλαδή, ο, τιδήποτε κάνουμε είναι μελετημένο, προσεγμένο, όχι τυχαίο» (Υ. 1)
«Οφείλουμε να μην είμαστε φίλοι με όλους, αλλά οφείλουμε να είμαστε φιλικοί με
όλους. Μπορεί να μη συμπαθώ τον άλλο και αυτό είναι μέσα στη ζωή […] με
τέτοιου είδους μηνύματα, δηλαδή, προσπαθούμε να τα εντάξουμε τα παιδιά, να
αποδεχτούν ότι δεν θα είναι αγαπητά από όλους και στα παιδιά που έχουν θέματα.
Δηλαδή, όχι μόνο στα παιδιά που ήδη προϋπάρχουν, αλλά και στα άλλα παιδιά» (Υ.
3)
«Οι προτάσεις μου για την ελάχιστη αυτήν περίοδο που έχω αναλάβει ως
διευθυντής είναι να γίνονται συχνές επιμορφώσεις. Παρόλα αυτά, κατά το διάστημα
αυτό γίνανε δύο ενδοσχολικές επιμορφώσεις με ψυχολόγους […] Οι δράσεις
ποικίλουν. Κάνουμε κοινές δράσεις μεταξύ κανονικών μαθητών και με μαθητές
αλλοδαπούς, παλιννοστούντων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Κοινές
δραστηριότητες, εμπλέκοντας δασκάλους των τάξεων και δασκάλους ειδικοτήτων,
ως επί το πλείστον, γυμναστές, οι μουσικοί του σχολείου, οι δάσκαλοι των
εικαστικών. Άρα κοινά που κάνουμε, κάποιες δράσεις και βλέπουμε ότι
συνυπάρχουν όλοι οι μαθητές και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Συγκεκριμένα,
κάναμε πριν από έναν μήνα μία δράση […] και να κάνουν αθλοπαιδιές, να παίξουν
παιχνίδια με τους γυμναστές από κοινού όλοι και διαπιστώσαμε σε ένα διάστημα
ενός μήνα και κάτι ότι υπήρχε μετά σύσφιξη σχέσεων και δεν υπήρχε αυτή η ένταση
που υπήρχε πριν. Άρα μέσα από αυτές τις δράσεις, τα προγράμματα, μπορούμε να
καταφέρουμε πολλά πράγματα» (Υ. 7)
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«Ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές των γερμανικών και των γαλλικών,
κάνουν κάποιες εκδηλώσεις μία φορά τον χρόνο. Ας πούμε, την επόμενη
Παρασκευή ο καθηγητής των γαλλικών θα κάνει τη γιορτή της κρέπας στο σχολείο,
η καθηγήτρια των γερμανικών τον Οκτώβριο […] έκανε αντίστοιχες δράσεις με το
ψωμάκι και το λουκάνικο» (Υ. 9)
«Συνήθως, δείχνουμε αρκετές φορές στο σχολείο ταινίες. Έχουμε αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, δείχνουμε κάποιες ταινίες με θέματα διαφορετικότητας,
ετερότητας και, στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση μέσα στα τμήματα. Αυτό τώρα το
εφαρμόζουμε τα δύο τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση
ένταξης των μαθητών. Το έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς και, όταν
συναντάμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, εκεί συζητάμε […] Μάλιστα, όπως σας
είπα, ένα πρόβλημα το οποίο εμείς εδώ είχαμε ήτανε με μαθητή που ήρθε από το
Αφγανιστάν. Εκεί δημιουργήσαμε ένα πολύ καλό περιβάλλον και μέσα στην τάξη
τον υποδεχτήκαμε κάνοντας μία μικρή γιορτούλα, συζητήσαμε με τον σύλλογο
γονέων, ο οποίος ενίσχυσε οικονομικά το παιδί, του αγοράσανε τσάντα, ρούχα να
έχει καθημερινά το παιδί. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάναμε ήτανε να νιώσει και το
παιδί, όσο γίνεται, πιο άνετα και να γίνει αποδεκτό εντός του σχολείου» (Υ. 12)
«Κάναμε δύο προγράμματα […] είδα πόσα πραγματικά επηρέασε, που δεν είχαν και
επαφή τα παιδιά, απλά επικοινωνούσανε γραπτά με ηλεκτρονικά μηνύματα […]
επίσης, στέλνανε και γράμματα, μας στείλανε παιδιά από σχολεία του εξωτερικού
γράμματα με ευχετήριες κάρτες, όπως στείλαμε και εμείς και παρόλα αυτά είδα
πόσο στα παιδιά επηρέασε όλο αυτό, αυτή η συνεργασία […] Και σε αυτό το
σχολείο που βρίσκομαι τώρα, αλλά και σε προηγούμενα, σε μαθητές που είχαμε,
είναι αυτό που σας είπα και πριν, κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα γλωσσικής
υποστήριξης για μαθητές που είχανε θέμα γλωσσικό. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό
χρειάζονται τα παιδιά, όχι το κανονικό μάθημα γλώσσας, αλλά μια ιδιαίτερη
βοήθεια γλωσσική, για να τους δώσουμε τα εργαλεία της καθημερινής
επικοινωνίας, δηλαδή, πώς να ζητάνε απλά πράγματα, πώς να καλημερίζουν, πώς
να μιλάνε με τους φίλους τους. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, δεν μπορείς να τα
εντάξεις μέσα στο μάθημα, για αυτό κάνουμε μαθήματα υποστήριξης στο πλαίσιο
της ενισχυτικής διδασκαλίας ή στα κενά μας ή σε κάποιες ώρες δικές μου. Εγώ, για
παράδειγμα, παίρνω κάποια παιδιά στο γραφείο όπου τα δίνω κάποια τέτοια
στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ και υλικό το οποίο είχα από το
εξωτερικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ» (Υ. 14).

Επιπλέον, οι διευθυντές δηλώνουν ότι οι ίδιοι φροντίζουν για τη πραγματοποίηση
προγραμμάτων επιμόρφωσης και δραστηριοτήτων οι οποίες επιτρέπουν την επαφή με
διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα. Αυτό συνάδει με την αναγνώριση της
σημασίας που έχουν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και η επιμόρφωση στην
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πρόσφορη ανταπόκριση στην ετερότητα, όπως έχουν αναπτυχθεί παραπάνω. Στο ίδιο
μήκος κύματος, ορισμένα υποκείμενα αναφέρονται σε προσπάθειες ενίσχυσης της
αυτοεκτίμησης και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και προσωπικής
ανάπτυξης των μαθητών.
Η επόμενη υποκατηγορία αφορά τα εμπόδια και τους ανασταλτικούς
παράγοντες στις παραπάνω πρακτικές, απαντώντας στην ερώτηση: «θεωρείτε ότι
υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες-εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο του διευθυντή;
Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;». Ειδικότερα, ένδεκα (11) διευθυντές αποδέχονται την
ύπαρξή τους, καθώς, όπως τονίζουν: α) αρκετοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί ως
προς τη διαφορετικότητα και δείχνουν φόβο ή απροθυμία να ανταποκριθούν
κατάλληλα, β) το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι σχεδιασμένο προς όφελος του
συνόλου των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών από άλλες χώρες, ενώ,
ταυτόχρονα, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν
επιτρέπει τις καινοτομίες και πρωτοβουλίες και γ) οι αρμόδιοι φορείς δεν παρέχουν
τα απαραίτητα μέσα και το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Από την άλλη μεριά, δύο (2)
διευθυντές αρνούνται την ύπαρξη προκλήσεων, καθώς θεωρούν ότι ο ηγέτης οφείλει
να προσπαθεί με κάθε μέσο να επιτυγχάνει τον σκοπό που έχει τεθεί εξ αρχής, ώστε
δεν μπορεί να τον εμποδίσει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Από τη στιγμή που δίνουμε λύσεις, διαπραγματευόμαστε τα πάντα δεν υπάρχουν
ανασταλτικοί παράγοντες γι’ εμένα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει ένας
ανασταλτικός παράγοντας που κάθε φορά που θα εμφανίζεται θα διακόπτει το
διοικητικό έργο ή το έργο του διευθυντή, το παιδαγωγικό έργο του συναδέρφου. Δεν
νοείται να υπάρχει κάτι τέτοιο» (Υ. 1)
«Πιστεύω, ναι, υπάρχουν, γιατί όλοι δεν αναγνωρίζουμε το διαφορετικό, άλλοι το
θεωρούν επικίνδυνο, άλλοι το θεωρούν διαφορετικό και δεν χρειάζεται πλέον, δεν
προσφέρει κάτι» (Υ. 2)
«Περισσότερο θεωρώ τα προγράμματα και τα βιβλία που δεν είναι φτιαγμένα προς
αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι στοχευμένα» (Υ. 4)
«Σίγουρα, υπάρχουν εμπόδια στο να εφαρμοστεί μια πολιτική δημοκρατικότητας
και ισότητας στο σχολείο. Σίγουρα, υπάρχουν εμπόδια, όταν κάποιος εκπαιδευτικός
δεν κατανοεί τη διαφορετικότητα» (Υ. 5)
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«Η ξενοφοβία. Υπάρχουν ομάδες γονέων οι οποίοι φοβούνται το ξένο» (Υ. 6)
«Ναι, υπάρχουν εμπόδια και το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η δομή του εκπαιδευτικού
συστήματος, που είναι συγκεντρωτικό. Το υπουργείο αποφασίζει σχεδόν τα πάντα,
προγράμματα των σπουδών και άλλα πολλά,. Πολύ μικρές διαφοροποιήσεις
μπορούν να γίνουν στο κάθε σχολείο και δεν υπάρχει υποστήριξη πάνω σε αυτό»
(Υ. 10)
«Αν ένας διευθυντής θέλει να βοηθήσει, μπορεί και σε αυτό το πλαίσιο να το κάνει
και να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς και να πλησιάσει τα ίδια τα παιδιά με
άμεσο τρόπο. Δηλαδή, γενικά, να δώσει την εντύπωση στο σχολείο για όλα τα
παιδιά ότι εδώ πέρα όλοι είναι αποδεκτοί, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν είναι
αποδεκτός, είτε είναι ντόπιος, είτε είναι ξένος, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε
χριστιανός ή ο,τιδήποτε άλλο, είτε πιστεύει σε αυτό, είτε σε κάτι άλλο» (Υ. 13).

Σε συνέχεια με τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές
βρίσκονται και οι ανασταλτικοί παράγοντες στις πρακτικές που οι ίδιοι επιθυμούν ή
εφαρμόζουν. Έτσι, επισημαίνονται η ξενοφοβική στάση, ως προς το διαφορετικό, η
απροθυμία και η ελλιπής επιμόρφωση αναφορικά με την ωφέλιμη ανταπόκριση στην
ετερότητα, η απουσία παροχής βοήθειας από μέρους των αρμόδιων φορέων και η
αδυναμία λήψης πρωτοβουλιών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με συγκεντρωτικό
χαρακτήρα. Όπως έχει επισημανθεί, όλα τα παραπάνω γνωρίσματα λειτουργούν ως
τροχοπέδη στην ομαλή ένταξη των μαθητών και την επιτυχή εφαρμογή των αρχών
της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Η τελευταία υποκατηγορία αφορά τις απόψεις των διευθυντών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα του σχολείου τους ως προς την ανταπόκριση στην ετερότητα,
απαντώντας στις ερωτήσεις: «θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες(οι ενέργειες που έχετε
προβεί έως τώρα για την ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο); Αν
ναι, γιατί; Αν όχι, τι θα αλλάζατε;» και «τι είδους αντίκτυπο θεωρείτε ότι έχουν οι
παραπάνω ενέργειες στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;».
Συγκεκριμένα, όλα τα ερωτηθέντα υποκείμενα δηλώνουν ότι τα μέσα που
τους παρέχονται δεν επαρκούν για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ως
προς τη προαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ωστόσο, καταβάλλονται στο
σύνολο αξιόλογες προσπάθειες ώστε τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον, να γίνουν αποδεκτά σε κλίμα ισότητας, δικαιοσύνης και
ισοτιμίας και να προοδεύσουν σε κάθε επίπεδο. Αυτό θεωρείται ότι επιτυγχάνεται σε
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τέτοιο βαθμό που οι ίδιοι αισθάνονται ότι στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν
σημειώνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Έχουν βγει παιδιά που έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο, κάποιοι έχουν
περάσει σε πανεπιστήμια. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι δεν τα κατάφεραν.
Πάντοτε βάζουμε το λιθαράκι μας, πάντα προσπαθούμε σε αυτό πάνω» (Υ. 1)
«Η πλειοψηφία σε ό, τι αφορά τα σχολεία μας αγκαλιάζει όλα τα παιδιά […]
αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και θέλουν τα πολιτισμικά του στοιχεία να προβάλλονται
μέσα στο σχολείο» (Υ. 2)
«Οι παραπάνω πρακτικές, μέσα από τις οποίες προσπαθούμε εδώ στο σχολείο μας
να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες μαθητές, έχουν θετικές επιδράσεις τόσο στους
ίδιους τους μαθητές όσο και στους γονείς τους, οι οποίοι χαίρονται που στηρίζουμε
το παιδί τους στον σχολικό μας χώρο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι
ικανοποιημένοι για την υποστήριξη που τους προσφέρουμε, με στόχο την
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών» (Υ. 4)
«Ναι, θεωρώ ότι οι δράσεις που κάναμε βοήθησαν όλους τους εμπλεκόμενους,
δηλαδή δασκάλους, γονείς αλλά και μαθητές να καταλάβουν ότι οι άλλοι δεν είναι
κάτι ξένο δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς, έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες
υποχρεώσεις και νομίζω ότι, τουλάχιστον, έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό βήμα
στη σχολική μονάδα να θεωρούμε τον ξένο, μη ξένο, αλλά δικό μας άνθρωπο» (Υ.
5)
«Πιστεύω ότι καλά λειτουργήσαμε και λειτουργούμε πάντα σωστά, γιατί,
επαναλαμβάνω, συνειδητά δουλεύουμε στο θέμα ένταξης στις σχολικές μονάδες
αυτών των παιδιών» (Υ. 12)
«Ναι, θεωρώ ότι ήτανε κατάλληλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα» (Υ. 13)
«Βλέπω εκ του αποτελέσματος, κρίνω ότι, ναι, αποδείχτηκαν κατάλληλες, γιατί, ενώ
τα παιδιά είχαν άγχος στην αρχή και τα παιδιά και οι γονείς πώς θα τα καταφέρει το
παιδί μου, βλέπω ότι, περνώντας ο καιρός, αυτό το άγχος δεν υπάρχει πια, τα
παιδιά είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, συμμετέχουν κανονικά. Βλέπω τις επιδόσεις
τους, δηλαδή, έχουν μάθει να διαβάζουνε, να γράφουνε, συμμετέχουν στο μάθημα.
Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που χρησιμοποιήσαμε είχε αποτέλεσμα» (Υ. 14).

Η

τελευταία

παραδοχή

των

ερωτηθέντων

διευθυντών

σχετικά

με

την

αποτελεσματικότητα του σχολείου που ηγούνται, φανερώνει την έντονη ανησυχία
τους να υιοθετηθούν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τους ίδιους και τα παιδιά να
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ανταποκριθούν κατάλληλα στη διαφορετικότητα. Οι σχετικές προσπάθειες κρίνεται
ότι αρκετές φορές υπερβαίνουν το επίπεδο το οποίο φαίνεται να επιθυμείται από
μέρους της Πολιτείας. Αυτό συμβαίνει καθώς η τελευταία ουσιαστικά απουσιάζει και
δεν δείχνει πρόθυμη να σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος στις συγκεκριμένες
προσπάθειες από μέρους των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα αυτά
δεν ευνοούν τη προαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης και την εφαρμογή των
οφελών που αυτή συνεπάγεται.
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4.3.

Συζήτηση-Διαπιστώσεις

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσε η μελέτη των απόψεων
των διευθυντών αναφορικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση στις σχολικές μονάδες
και τον τρόπο ανταπόκρισης στις σχετικές προκλήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.
Οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους εντοπίζουν την ετερότητα όσον αφορά
παιδιά που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα, προέρχονται από άλλες
χώρες, έχουν άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις από την κυρίαρχη ομάδα και
χρησιμοποιούν διαφορετική από την ελληνική γλώσσα, ενώ μόνο ορισμένα
υποκείμενα τονίζουν ότι η ετερότητα υπάρχει αναγκαστικά στις σχολικές μονάδες,
ακόμη και όταν τα παιδιά προέρχονται από την ίδια χώρα και έχουν τα ίδια
πολιτισμικά γνωρίσματα, καθώς κάθε άνθρωπος διαφέρει από τους υπόλοιπους στις
αντιλήψεις, τη συμπεριφορά, τις αξίες, τις αρχές, την εμφάνιση.
Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν τους διευθυντές να αναγνωρίζουν ότι αυτά
συνεπάγονται νέες προκλήσεις εντός τόσο της κοινωνίας όσο και των σχολικών
μονάδων. Θεωρείται ότι οι υπάρχουσες συνθήκες και η σύνθεση του μαθητικού
πληθυσμού καθορίζουν τις εκάστοτε προκλήσεις, όπως για παράδειγμα είναι το
επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας από μέρους των αλλοδαπών παιδιών, καθώς
η πολύ καλή γνώση αυτής μειώνει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στην τάξη όπου
αυτά φοιτούν. Ωστόσο, οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η αλληλεπίδραση με όλα τα παιδιά
δημιουργεί κατά ανάγκη δυσκολίες, για τις οποίες πρέπει να εντοπίζεται η πιο
κατάλληλη και ωφέλιμη για όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική
διαδικασία λύση.
Η συγκεκριμένη αναγνώριση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική τόσο για τους
ηγέτες και τους διδάσκοντες οι οποίοι οφείλουν να ανταποκριθούν σε αυτό, όσο και
για τους μαθητές οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν νέα δεδομένα σε ένα
καινούργιο περιβάλλον ως προς τα ήθη, τα έθιμα και τα γενικότερα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, εάν επιδιώκουν την προσωπική, ακαδημαϊκή, επαγγελματική και
κοινωνική τους ανέλιξη (Κεσίδου, 2003: 2-4).
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Το δεδομένο που τονίζεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι η
επισήμανση της απουσίας των απαραίτητων οδηγιών, τακτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων που στοχεύουν στην προαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης και
συνάδουν με τις αρχές αυτής. Η συγκεκριμένη απουσία αντιλαμβάνεται ως πρόκληση
την οποία θα πρέπει να την διαχειριστούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικότερα,
όλοι οι ηγέτες αισθάνονται ότι δεν υποβοηθούνται ως προς αυτήν την κατεύθυνση και
επωμίζονται καθήκοντα για τα οποία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Παράλληλα, ο συγκεντρωτικός και εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος δεν τους επιτρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες, αφού σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διδαχθεί μια προκαθορισμένη ύλη.
Έτσι, όσο και αν είναι επιθυμητό, δεν υπάρχουν περιθώρια να ληφθεί υπόψη το
διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της κυρίαρχης ομάδας και να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ενταχθούν ομαλά τα άτομα που το φέρουν.
Αντιθέτως, ευνοούνται οι ημεδαποί μαθητές, ενώ οι αλλοδαποί διδάσκονται σε
γλώσσα που δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα ελλείψει των παράλληλων με τις
μικτές τάξεις προγραμμάτων επαρκούς εκμάθησης της ελληνικής.
Οι συγκεκριμένες αναφορές συνάδουν με τη βιβλιογραφία η οποία
επισημαίνει ότι τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα βάσει των αρχών και
των γνωρισμάτων της κυρίαρχης ομάδας, παραγκωνίζοντας τις διαφορετικές αξίες,
αντιλήψεις και πεποιθήσεις, καθώς και τις καινοτομίες από μέρους των διευθυντών
και των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελευταίοι αισθάνονται αβοήθητοι
αναφορικά με την αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαφορετικότητα, ενώ
καλούνται να ακολουθήσουν την πολιτική που έχει προκαθοριστεί από τους
αρμόδιους φορείς. Πρόκειται για μια οικεία εικόνα στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, όπου οι μαθητές διδάσκονται ένα ορισμένο διδακτικό υλικό με βάση τις
αντίστοιχες οδηγίες, γεγονός που σε συνδυασμό με τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο
προς εφαρμογή καινοτόμων τακτικών ή/και την έλλειψη θέλησης και κατάλληλης
προετοιμασίας

των

εκπαιδευτικών

οδηγούν

στο

συγκεκριμένο

αποτέλεσμα

(Χοντολίδου, 2003: 19, 20˙ Σαΐτης, 2005: 180, 181˙ Μουσούρου, 2006: 166-170,
212-215).
Επιπροσθέτως, από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων εντοπίζεται ως
πρόκληση η ξενοφοβική και ρατσιστική στάση σημαντικής μερίδας των
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε στερεότυπα και
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προκαταλήψεις. Αυτό δηλώνεται ότι αφορά κυρίως τους γονείς των ημεδαπών
μαθητών, οι οποίοι φαίνεται να φοβούνται ότι η παρουσία αλλοδαπών μαθητών
ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο την υγεία και την πρόοδο των παιδιών τους. Ωστόσο,
τα

υποκείμενα

αναγνωρίζουν

ότι

ο διευθυντής

οφείλει

να

ανταποκριθεί

αποτελεσματικά όσον αφορά τις συγκεκριμένες στάσεις και να εξασφαλίσει ένα υγιές
περιβάλλον για το σύνολο των μαθητών.
Πρόκειται για μια εύστοχη επισήμανση, διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει
να αποφευχθεί η εκδήλωση ρατσιστικών περιστατικών, εθνοκεντρικών αντιλήψεων
και κοινωνικών συγκρούσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αναγνώριση και η αποδοχή
της διαφορετικότητας. Άλλωστε, η εκδήλωση ρατσιστικών και ξενοφοβικών
συμπεριφορών είναι ένα φαινόμενο γνωστό στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική
τάξη, καθώς παρατηρούνται συχνά ανάλογα φαινόμενα από μέρους των ημεδαπών
γονέων, εκπαιδευτικών, διευθυντών και αρμόδιων φορέων. Τα συγκεκριμένα
ερευνητικά πορίσματα ταιριάζουν με την κοινή αντίληψη ότι στην ελληνική κοινωνία
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή καταγωγή και τα κοινά πολιτισμικά
γνωρίσματα, με αποτέλεσμα τα διαφορετικά να αποτελούν απειλή της θεωρούμενης
εθνικής

ομοιογένειας

(Nieto,

1992:

419-424˙

Αβδελά,

1997:

33,

34˙

Δραγώνα&Φραγκουδάκη, 1997: 15, 16˙ Παλαιολόγου, 2005: 242-246˙ Μάγος, 2005:
145-1590).
Εν συνεχεία και από λιγότερα υποκείμενα, ως προκλήσεις επισημαίνονται τα
οικογενειακά προβλήματα και η ψυχολογική κατάσταση των μαθητών που καλούνται
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να ταξιδέψουν
υπό άσχημες συχνά συνθήκες, ώστε να φθάσουν σε μία χώρα όπου επικρατούν
διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα, όπως ήθη, έθιμα, αξίες, γλώσσα, θρησκεία.
Σημαντική είναι η αναφορά ότι οι ψυχολογικοί και προσωπικοί λόγοι ωθούν τους
συγκεκριμένους μαθητές να μην επιθυμούν την παραμονή τους στην Ελλάδα ή/και το
σχολείο, χαρακτηριστικό το οποίο επηρεάζει σημαντικά την προσωπική και
κοινωνική τους πορεία.
Είναι γεγονός ότι τα παραπάνω ευρήματα λειτουργούν αρνητικά στην ομαλή
ένταξη τόσο στο σχολικό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον, καθώς καθορίζουν το
επικοινωνιακό πλαίσιο, την κατάταξη σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, την
απόκτηση του θεωρούμενου αυξημένου κύρους και την αποδοχή από μέρους της
113

κοινωνίας. Τα ζητήματα της γλώσσας, του οικονομικού επιπέδου και των
ψυχολογικών παραγόντων είναι όντως βασικοί παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν την επίδοση των μαθητών στο σχολείο και να ασκήσουν επίδραση στην
επίδοση και την πρόοδό τους σε όλους τους τομείς (Νικολάου, 2000: 43-45, 79-82˙
Μίλεση, 2006: 324-329˙ Ζάχος, 2007˙ Μασάλη, 2007: 231-233˙ Fthenakisetal., 1985
στο Μπίκος, 2008: 89).
Αναφορικά με τον ρόλο των ηγετών ως προς τις παραπάνω προκλήσεις,
τονίζεται ως βασικό δεδομένο από τη συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων της
έρευνας η πεποίθηση ότι αυτές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους ρόλους που οι
ίδιοι αναλαμβάνουν στις σχολικές μονάδες, προσθέτοντας νέα καθήκοντα και
καινούργιες υποχρεώσεις. Μόνο μερικοί από αυτούς δήλωσαν ότι, είτε υπάρχουν στις
σχολικές μονάδες τους άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της
κυρίαρχης ομάδας είτε όχι, ο ρόλος τους παραμένει ίδιος και ότι θα πρέπει να
ανταποκριθούν στις ανάγκες που υφίστανται, καθώς η διαφορετικότητα μεταξύ κάθε
εμπλεκομένου στην εκπαιδευτική πράξη είναι μια πραγματικότητα, άλλοτε φανερή
και άλλοτε όχι, λόγω των διαφορετικών γνωρισμάτων τόσο σε επίπεδο
συμπεριφορών, αρχών και πεποιθήσεων όσο και σε επίπεδο εμφάνισης.
Στη συνέχεια, σχεδόν το σύνολο των υποκείμενων αναγνωρίζει και
επισημαίνει τη σημαντικότητα της παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του
κλίματος και τις τακτικές που θα ακολουθηθούν στο σχολείο όπου είναι ηγέτες, σε
συνάρτηση με την ανταπόκριση στην ετερότητα, καθώς και τη στάση των
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
Είναι γεγονός ότι οι αντιλήψεις και η γενικότερη στάση του ηγέτη επηρεάζει
σημαντικά τις δραστηριότητες, την αλληλεπίδραση και τις τακτικές που λαμβάνουν
χώρα εντός των σχολικών μονάδων, φυσικά όσο το επιτρέπει ο συγκεντρωτικός
χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλωστε, ο ηγέτης
αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο παράγοντας που επηρεάζει την πορεία, την επίτευξη των
εκάστοτε στόχων και τη δημιουργία κινήτρων εντός των τάξεων, βάσει του οράματος
που έχει ο ίδιος και του συνακόλουθου καταμερισμού αρμοδιοτήτων και ευθυνών
(Ogawa&Bossert, 1995: 230-235˙ Bush&Glover, 2003: 9-11˙ Πασιαρδής&Πασιαρδή,
2006; 14, 15).
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Όσον αφορά ειδικότερα τη διευκρίνιση των ρόλων των διευθυντών, τονίζεται
ιδιαιτέρως η επικουρική συνεισφορά τους, ως προς το σύνολο των εμπλεκομένων
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλους τους τομείς. Εν προκειμένω, θεωρείται ότι οι
διευθυντές οφείλουν να είναι αποδέκτες των δυσκολιών και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους, να τους στηρίζουν
και να φροντίζουν ώστε να εντοπίζεται και να εφαρμόζεται η πιο ωφέλιμη λύση. Ο
επικουρικός ρόλος περικλείει και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων συνθηκών
ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά
γνωρίσματα εντός των τάξεων και της κοινωνίας εν γένει. Τονίζεται ότι για να
υλοποιηθεί αυτό προϋποθέτεται η δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης,
αποδοχής, σεβασμού, ισότητας και δικαιοσύνης προς όλους ανεξαρτήτως φυλετικών,
θρησκευτικών, γλωσσικών και λοιπών γνωρισμάτων. Η συγκεκριμένη αναγνώριση
κρίνεται ιδιαιτέρως καθοριστική στη λειτουργία του σχολείου προς την ανταπόκριση
των εμπλεκομένων στην ετερότητα, καθώς η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας
διευκολύνει σημαντικά το σχετικό έργο τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και
των μαθητών και των γονέων τους.
Προς την ίδια κατεύθυνση, ένας εξίσου σημαντικός αριθμός υποκειμένων
δηλώνει ότι είναι ωφέλιμο οι διευθυντές να είναι δυναμικοί και αποτελεσματικοί
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τον συντονισμό και την εφαρμογή μέτρων που
συνάδουν με τη διαπολιτισμική προσέγγιση και την επίλυση των σχετικών
προβλημάτων. Επιπλέον, ορισμένα υποκείμενα επισημαίνουν ότι θα πρέπει να
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο κατά την επικοινωνία και τον συντονισμό των ίδιων,
των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των αρμόδιων φορέων, ενώ άλλοι
διευθυντές προβάλλουν την ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της μετάδοσης της
γνώσης και της αγάπης για τη μάθηση, καθώς και τη δημιουργία πολιτών με
ωφέλιμες αρχές για την πρόοδο της κοινωνίας.
Εν συνεχεία και σε συμφωνία με τα παραπάνω δεδομένα, αναγνωρίζεται από
τη συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων ότι θα πρέπει για το καλό όλων
οιηγέτες να είναι διαλλακτικοί και εναλλακτικοί όσον αφορά τις αποφάσεις που
καλούνται να πάρουν κατά την ανταπόκρισή τους στην ετερότητα, γεγονός που
απαιτεί από μέρους τους αναζήτηση κατάλληλων τακτικών, ακόμη και αν αυτές είναι
καινοτόμες, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι άμεσα συνυφασμένο με την παιδαγωγική αγάπη
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και φιλικότητα που θα πρέπει να διαθέτουν οι διευθυντές, ώστε να επικρατεί κλίμα
ασφάλειας, φροντίδας και ευημερίας για όλους ανεξαρτήτως προέλευσης και
γνωρισμάτων. Ορισμένα υποκείμενα τονίζουν ως απαραίτητα χαρακτηριστικά την
αντικειμενικότητα, τη διαρκή θέληση για γνώση και απόκτηση εμπειριών, την
ευστροφία,

την

υπομονή

και

επιμονή,

καθώς

και

τη

συνέπεια

στους

προκαθορισμένους κανόνες. Όλες οι συγκεκριμένες αντιλήψεις κρίνονται ιδιαιτέρως
σημαντικές και εύστοχες προς την επίτευξη των στόχων που συνάδουν με τη
διαπολιτισμική προσέγγιση και απαραίτητα συστατικά τόσο κατά τη διαδικασία της
ομαλούς ένταξης των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από αυτό της
κυρίαρχης ομάδας όσο και κατά την αποδοχή της διαφορετικότητας από μέρους των
ημεδαπών εμπλεκομένων στην εκπαίδευση.
Σε επόμενο στάδιο, οι ερωτηθέντες διευθυντές αναφέρονται στην παρουσία
και τον ρόλο του εκπαιδευτικού προσωπικού που διδάσκει και αλληλεπιδρά τόσο με
τους ίδιους και τους συναδέλφους τους όσο και με τους μαθητές και τους γονείς τους
με γνώμονα την ανταπόκριση στη διαφορετικότητα. Ειδικότερα, από ένα σημαντικό
ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει από τους διδάσκοντες να είναι
έτοιμοι να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, να
παρακινούν τους μαθητές τους ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων να αγαπούν
τη διαδικασία της μάθησης και της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, να δείχνουν
αγάπη και ενδιαφέρον για αυτούς, να είναι φιλικοί και να φροντίζουν ώστε να
επικρατεί κλίμα ασφάλειας, ηρεμίας και αλληλοσεβασμού, να έχουν αναπτυγμένες
επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο με τους διευθυντές και τους αρμόδιους φορείς όσο
και με τους μαθητές και τους γονείς και να είναι πρόθυμοι να τους παράσχουν
βοήθεια όποτε και σε οποιοδήποτε τομέα αυτό χρειαστεί. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι
σε γενικές γραμμές τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται σχετικά με
τους διευθυντές επαναλαμβάνονται και αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επιπλέον,

η

πλειονότητα

των

ερωτηθέντων

διευθυντών

δηλώνει

ικανοποιημένο για την αποτελεσματικότητα της πλειοψηφίας του εκπαιδευτικού
προσωπικού αναφορικά με την ανταπόκρισή του στην ετερότητα και θεωρεί ότι
καταβάλλονται αξιόλογες προσπάθειες αυτό να πραγματοποιηθεί με τον πιο ωφέλιμο
τρόπο για το σύνολο των μαθητών. Δηλώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού
κατανοεί, στηρίζει, βοηθά, σέβεται και αποδέχεται τα παιδιά, ενώ εντοπίζονται
ελάχιστες αναφορές για διδάσκοντες οι οποίοι αποτυγχάνουν σε αυτό, επειδή δεν
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θέλουν ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Η θετική στάση των διευθυντών προς τους διδάσκοντες κρίνεται ιδιαιτέρως
εποικοδομητική, καθώς φαίνεται αφενός να δομείται σε σχέσεις εμπιστοσύνης
αναφορικά με το έργο των τελευταίων, αφετέρου να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς
να συνεχίσουν να προσπαθούν και να πράττουν αναλόγως.
Όσον αφορά την παρουσία των μαθητών ως προς την ανταπόκριση στην
ετερότητα, υπήρχαν λιγότερες από τις προηγούμενες αναφορές βάσει των οποίων
απαιτείται αυτοί να τηρούν τους προκαθορισμένους κανόνες και τις υποχρεώσεις
τους, να αγαπούν τη διαδικασία της μάθησης, να αποδέχονται το διαφορετικό, να
σέβονται

όλους

τους

ανθρώπους

και

να

αναπτύσσουν

σχέσεις

αγάπης,

αλληλοβοήθειας και αλληλοεμψύχωσης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά τα οποία
συνάδουν με τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης, αν και εντοπίζονται μόνο
απλές αναφορές, χωρίς να δίνεται έμφαση στην ανταλλαγή των πολιτισμικών
γνωρισμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη. Πράγματι,
υπάρχουν ελάχιστες αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μαθητών ως
προς την ετερότητα, οι οποίες περιορίζονται στο γεγονός ότι τα παιδιά αποδέχονται
το διαφορετικό και το σέβονται, καθώς και συνεργάζονται με μαθητές οι οποίοι
διαφέρουν σημαντικά ή όχι από τα ίδια.
Σχετικά με την παρουσία των γονέων σε συνάρτηση με την ανταπόκριση στη
διαφορετικότητα, συμπεραίνεται ότι αυτοί θα πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες και τις ικανότητες από τη μια μεριά των παιδιών τους και από την άλλη
των διευθυντών και των εκπαιδευτικών τους, ενώ μόνο ένα υποκείμενο αναφέρεται
στην εξασφάλιση άνετου και ασφαλούς περιβάλλοντος, ειδικά για τα παιδιά που
προέρχονται από άλλη χώρα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους ως προς την
ετερότητα, τονίζεται ιδιαιτέρως η αρνητική στάση σημαντικής μερίδας των ημεδαπών
γονέων σχετικά με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία που φοιτούν τα
παιδιά τους. Ορισμένοι διευθυντές επισημαίνουν αφενός την απουσία ή αδυναμία
παροχής βοήθειας στους αλλοδαπούς μαθητές από μέρους της οικογένειάς τους, όταν
το έχουν ανάγκη –η οποία αποδίδεται στις οικονομικές δυσκολίες, την ελλιπή ή
μηδαμινή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τη νοοτροπία/θέληση τα παιδιά τους να
σταματούν το σχολείο έπειτα το πέρας ορισμένων ετών– αφετέρου τη δυσπιστία ή
τον φόβο ορισμένων αλλοδαπών γονέων να συνεργαστούν με τους διευθυντές και
τους εκπαιδευτικούς.
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Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται βιβλιογραφικά η
περιορισμένη εμπλοκή των γονέων των συγκεκριμένων μαθητών στη σχολική ζωή,
αν και θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική. Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί
της, το σχολείο και τη χώρα υποδοχής, καθώς και το ειλικρινές ενδιαφέρον για την
πορεία στο σχολικό περιβάλλον και η παροχή βοήθειας αναφορικά με τις σχολικές
υποχρεώσεις καθορίζει την κοινωνική, προσωπική και ακαδημαϊκή του πορεία.
Ωστόσο, καταγράφεται η σπάνια παρουσία και συμμετοχή ενός μεγάλου ποσοστού
αυτών στις σχολικές μονάδες, η οποία αποδίδεται, κυρίως, στην αδυναμία
επικοινωνίας, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στη δράση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την έλλειψη χρόνου (Νικολάου, 2000: 43-45˙
Μίλεση, 2006: 324-329˙ Νημά, 2008: 145-150˙ Βέικου, 2011: 180-190).
Ως προς τις πρακτικές που επιθυμούν οι διευθυντές της έρευνας να
εφαρμόζονται κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα, αυτό που τονίζεται σε μεγάλο
βαθμό είναι η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων, των συναδέλφων τους και του
εκπαιδευτικού προσωπικού σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα, ώστε αυτοί
να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι
οποίες θα φανούν χρήσιμες και ωφέλιμες για όλους. Παρατηρείται ότι η
ευαισθητοποίηση και η κατάλληλη προετοιμασία των διευθυντών, των εκπαιδευτικών
και των γονέων προάγεται και επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό από την υλοποίηση
καλώς σχεδιασμένων επιμορφώσεων σε σχετικά ζητήματα. Μέσω αυτών οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζονται συναισθηματικά και
γνωστικά, αλλάζουν στάση και γίνονται έτοιμοι και πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και
να αποδεχθούν το διαφορετικό, να προσφέρουν βοήθεια σε όλα τα παιδιά και να
αναπτύξουν σχέσεις αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας.
Ο διευθυντής οφείλει να προάγει και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες
που θα ενδυναμώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και θα το κάνουν να δρα με
ωφέλιμο τρόπο προς όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων (Bone,
1981: 35-40˙ Maeroff, 1993˙ Μπουραντάς, 2005˙ Πανταζής, 2015: 117, 118).Η
ανάπτυξη θετικών στάσεων εκ μέρους του ηγέτη και του διδάσκοντα απέναντι στην
ετερότητα

είναι

πολύ

σημαντική

για

την

επιτυχημένη

διδασκαλία

στην

πολυπολιτισμική τάξη, καθώς θεωρείται προϋπόθεση για την εφαρμογή των γνώσεων
και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο γνωστικό τομέα και στον τομέα της
διδακτικής τεχνογνωσίας.
118

Παρά τη μεγάλη σημασία των στάσεων που έχουν διαμορφωθεί απέναντι στην
ετερότητα, πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι για την επιτυχή διδασκαλία στη μικτή
τάξη ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις κατάλληλες γνώσεις και
δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί στις ποικίλες και
διαφορετικές ανάγκες μίας πολυπολιτισμικής τάξης (Κεσίδου& Παπαδοπούλου,
2008: 39-41˙ Παπαδοπούλου, 2006: 302). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, δηλαδή, να
αναπτύξουν τη διαπολιτισμική δεξιότητα, την «ικανότητα ελεύθερης, αποτελεσματικής
επικοινωνίας και συμπεριφοράς σε καταστάσεις διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, με
σκοπό την αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή ανθρώπων που προέρχονται από
διαφορετικούς πολιτισμούς» (Σταυρίδου-Bausewein, 2003: 189-190).
Εν συνεχεία, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων επισημαίνει
ως επιθυμητή πρακτική τη δημιουργία πρόσφορων διαύλων επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση, με σκοπό την
ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
εμφανίζονται ανά περίσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετά υποκείμενα αναφέρονται σε
δραστηριότητες που συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση (παιχνίδια, κατασκευές,
φωτογραφίες, χοροί, τραγούδια, φαγητά από διάφορες χώρες), οι οποίες προάγουν τη
διαφορετικότητα και δίνουν την ευκαιρία αυτή να αναγνωριστεί και να γίνει οικεία
από όλους. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποδεικνύεται ότι διευκολύνουν με ευχάριστο
τρόπο την ανταλλαγή των πολιτισμικών χαρακτηριστικών μεταξύ των εκπαιδευτικών
ηγετών, των διδασκόντων, των μαθητών, των γονέων και των διάφορων φορέων και
οργανισμών (Γκάνιος, 2007: 89, 90˙ Γκασούκα, 2011˙ Huber, 2012: 2-4).
Επιπλέον, σε μικρότερο βαθμό από τις προηγούμενες προκύπτουν ως
πρακτικές που θα ήταν ωφέλιμο να λαμβάνουν χώρα στις σχολικές μονάδες η
προετοιμασία των αλλοδαπών μαθητών όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας στο πλαίσιο τάξεων υποδοχής πριν τη φοίτηση σε μικτές τάξεις, καθώς και
η ύπαρξη διερμηνέων και η γνώση από μέρους των διευθυντών και των
εκπαιδευτικών των γλωσσών που χρησιμοποιούν οι μαθητές κάθε σχολείου, ώστε να
διευκολύνεται και να είναι εποικοδομητική και ουσιαστική η επικοινωνία με τους
μαθητές και τους γονείς. Επιπροσθέτως, εντοπίζονται λίγες αναφορές σχετικά με την
ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της παροχής γνώσεων και της καλλιέργειας της
κριτικής σκέψης, τις προσπάθειες από μέρους των διευθυντών και διδασκόντων προς
αποφυγή της σχολικής διαρροής και την παροχή σαφών κατευθυντήριων οδηγιών από
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μέρους των αρμόδιων φορέων ως επιθυμητές πρακτικές ανταπόκρισης στην
ετερότητα.
Όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθούν ή έχουν ακολουθήσει στο
παρελθόν τα υποκείμενα της έρευνας ως προς τη διαφορετικότητα, παρατηρείται ότι
αυτές συνάδουν με τις επιθυμητές πρακτικές. Ειδικότερα, καταγράφεται η κατά
διαστήματα συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορών, σχολικών συμβούλων,
κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών ηγετών, διδασκόντων, μαθητών
και γονέων, μελών της τοπικής κοινωνίας, της Εκκλησίας, του Χαμόγελου του
Παιδιού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η οποία στοχεύει κάθε φορά στην
επίλυση των προβλημάτων, την ανταπόκριση στις ανάγκες του συνόλου των
μαθητών, καθώς και την αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας σε
κλίμα σεβασμού, ισότητας και δικαιοσύνης.
Επιπλέον, ορισμένα υποκείμενα επισημαίνουν ότι έχουν τα ίδια αναλάβει την
υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και
δραστηριοτήτων που προάγουν τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης (παιχνίδια,
γιορτές με φαγητά από διάφορα κράτη, σχετικές ταινίες, προγράμματα επικοινωνίας
με μαθητές από άλλες χώρες), ενώ αρκετοί ηγέτες αναφέρονται στις προσπάθειές
τους προς ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό
κεφάλαιο από αυτό της κυρίαρχης ομάδας και προς δημιουργία φιλικού και ασφαλούς
κλίματος. Ακόμη, εντοπίζονται ελάχιστες αναφορές για ενέργειες με σκοπό την
επίτευξη της απαραίτητης οργάνωσης και μεθοδικότητας και τη γλωσσική
προετοιμασία των μαθητών που γνωρίζουν καθόλου ή ελάχιστα την ελληνική γλώσσα
μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας ή/και προσωπικού υλικού του
διευθυντή.
Σχετικά με τις προαναφερθείσες πρακτικές σε συνάρτηση με την ανταπόκριση
στην ετερότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας δηλώνει ότι
υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες, εξαιτίας της επιφυλακτικότητας και του φόβου
που δείχνουν αρκετοί άνθρωποι απέναντι στο διαφορετικό, του συγκεντρωτικού
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το
αναλυτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο προς όφελος των ημεδαπών μαθητών
παραγκωνίζοντας και αγνοώντας τους μαθητές με διαφορετικά από αυτούς
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πολιτισμικά γνωρίσματα, καθώς και της απουσίας του απαραίτητου και κατάλληλου
διδακτικού υλικού ως προς τη διαπολιτισμική προσέγγιση.
Παρά την ύπαρξη των συγκεκριμένων ανασταλτικών παραγόντων, όλοι οι
ηγέτες της έρευνας δηλώνουν ότι από πλευράς των ίδιων και του εκπαιδευτικού
προσωπικού των σχολικών μονάδων τους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των μαθητών στο σχολικό και κοινωνικό
περιβάλλον σε κλίμα ισότητας, σεβασμού, δικαιοσύνης και υποστήριξης προς όλα τα
παιδιά ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων, καθώς και η ακαδημαϊκή,
επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική τους πρόοδος.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ενέργειες και προθέσεις είναι
μεμονωμένες και μικρής κλίμακας και δεν έχουν καθολικό χαρακτήρα. Πρόκειται για
πρωτοβουλίες των διευθυντών και των εκπαιδευτικών οι οποίες στο συγκεκριμένο
συγκεντρωτικό και εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μετατρέπουν τις
συνθήκες σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ευνοούνται όλοι οι μαθητές σε όλους τους
τομείς και να επιτυγχάνεται η απόλυτη και ειλικρινής αποδοχή της διαφορετικότητας,
η ουσιαστική ανταλλαγή πολιτισμικών γνωρισμάτων μεταξύ των μελών κάθε
κοινωνικής ομάδας και ο εμπλουτισμός του πολιτισμικού κεφαλαίου της κυρίαρχης
ομάδας. Το υλικό διδασκαλίας δεν αλλάζει ριζικά και δεν εμπλουτίζεται με θέματα
που αφορούν τις μειονότητες, αλλά και με κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η
ξενοφοβία και ο ρατσισμός, με απώτερο σκοπό την ανάληψη δράσης για την
καταπολέμησή τους από τους ίδιους τους μαθητές. Παράλληλα, παρατηρείται η
επιφανειακή προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας στη συζήτηση γύρω από τα ήθη, τα
έθιμα και τις χώρες καταγωγής των μαθητών, χωρίς να καταβάλλεται ιδιαίτερη
προσπάθεια η συζήτηση να διευρυνθεί και να επιτρέψει στους μαθητές να συνδέσουν
τα βιώματά τους με κοινωνικά θέματα και να μελετήσουν ποικίλα ζητήματα υπό το
πρίσμα διαφορετικών προοπτικών ποικίλων πολιτισμικών ομάδων με σκοπό να
αναλάβουν δράση για την επίλυσή τους (Banks 2004: 62).
Συμπερασματικά,

θα

μπορούσε

να

επισημανθεί

ότι

οι

παραπάνω

διαπιστώσεις, αφενός, συνάδουν με ευρήματα αντίστοιχων ερευνών (όπως αυτές
παρουσιάσθηκαν παραπάνω, στο θεωρητικό μέρος) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά
που θεωρείται ότι διαμορφώνουν έναν αποτελεσματικό διευθυντή. Ειδικότερα,
σύμφωνα με αυτές ο διευθυντής για να θεωρηθεί αποτελεσματικός οφείλει, συν τοις
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άλλοις, να λαμβάνει ενεργό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, να
συμμετέχει ουσιαστικά σε κάθε πτυχή, να είναι πρόθυμος στο να εφαρμοστούν νέα
μέτρα και να δείχνει εμπιστοσύνη σε όσους συμμετέχουν σε αυτά. Αφετέρου,
συνάδουν με ευρήματα ερευνών στις οποίες επισημαίνεται η δυσκολία εφαρμογής
τακτικών που σε θεωρητικό επίπεδο είναι κατάλληλες αναφορικά με τις αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι διευθυντές είναι πρόθυμοι να τις προάγουν προς
όφελος του συνόλου των εμπλεκομένων, ωστόσο οι προσπάθειες εφαρμογής συχνά
είναι μόνο από πλευράς τους ή σε συνδυασμό με ελάχιστες άλλες, χωρίς αυτές να
συμπλέουν με μια γενικότερη ανάλογη προσπάθεια από μέρους των αρμόδιων
φορέων. Με άλλα λόγια, απουσιάζει η δράση από μέρους των εκπαιδευτικών
ιθυνόντων με γνώμονα τη διαπολιτισμική προσέγγιση η οποία θα εφαρμόζεται σε όλα
τα σχολεία και θα αφορά το σύνολο των μαθητών ανεξαρτήτως πολιτισμικών
γνωρισμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών κατά
την προσήλωση σε οράματα προς αυτήν την κατεύθυνση (Andrews&Soder, 1987: 6˙
Hall&Hord,

1987:

249˙

Zembylas&Iasonos,

2010:

167-169˙

Moss,

O’Mara&McCandless, 2017: 958, 969, 970).
Το σχολείο οφείλει να οδηγήσει τους μαθητές και όλους τους εμπλεκομένους
στην εκπαιδευτική διαδικασία προς την παραπάνω κατεύθυνση, ώστε να
εξασφαλιστούν θετικές στάσεις και πρακτικές ως προς την ανταπόκριση στη
διαφορετικότητα,

κλίμα

σεβασμού,

αποδοχής,

αλληλεγγύης,

ισότητας

και

δικαιοσύνης, καθώς και συνθήκες ωφέλιμης και ουσιαστικής ανάπτυξης σε όλους
τους τομείς για όλους ανεξαιρέτως˙ εάν τα παιδιά μάθουν να σκέφτονται και να
δρουν αναλόγως εντός του σχολικού περιβάλλοντος, θα είναι έτοιμα και πρόθυμα να
πράξουν αναλόγως και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κεσίδου, 2008: 26, 27).
Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι οι διευθυντές ασκούν εύστοχη κριτική στα
Προγράμματα Σπουδών και εμφανίζονται αρκετά ευαισθητοποιημένοι ως προς τη
διαφορετικότητα και συνειδητοποιημένοι ως προς την ανάγκη πολυπρισματικότητας
κατά την ανταπόκριση στην ετερότητα. Από την άλλη μεριά, δεν φαίνεται στην
πλειοψηφία τους να είναι καταρτισμένοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων προς
την παραπάνω κατεύθυνση, ενώ συχνά φαίνεται να προσεγγίζουν τα σχετικά
ζητήματα αρκετά επιφανειακά.
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Από την παρούσα έρευνα συμπεραίνεται ότι, παρά την ετερότητα μεταξύ των
μαθητών ως προς τα γνωρίσματα που αυτοί φέρουν και τις συνεπαγόμενες
προκλήσεις, η Πολιτεία δεν προσφέρει στους διευθυντές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες και γνώσεις (μέσω των σπουδών
και των επιμορφώσεων). Ως αποτέλεσμα, οι ίδιοι αισθάνονται ότι επωμίζονται
περισσότερα καθήκοντα από αυτά που είναι προετοιμασμένοι, καθώς και αβοήθητοι
ως προς την αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαφορετικότητα με βάση τις αρχές
που συνάδουν με τη διαπολιτισμική προσέγγιση.
Παράλληλα, το εξετασιοκεντρικό και συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
δεν τους αφήνει περιθώρια για λήψη πρωτοβουλιών. Ο περιορισμένος χρόνος που
διαθέτουν για να διδαχθεί η προκαθορισμένη διδακτέα ύλη λειτουργεί ως αρνητικός
παράγοντας στην ομαλή ένταξη των παιδιών που την έχουν ανάγκη. Επίσης, ως
ανασταλτικοί παράγοντες λειτουργούν η διδασκαλία μόνο στη γλώσσα της κυρίαρχης
ομάδας, οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές στάσεις μερίδας εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και η απουσία της απαραίτητης μέριμνας για τα προσωπικά
και οικογενειακά προβλήματα των παιδιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνεται στο εξής η ουσιαστική και
άμεση παρουσία της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων κατά την ανταπόκριση των
διευθυντών και των εκπαιδευτικών στην ετερότητα. Αυτό θα συμβεί μέσω της
παροχής κατάλληλων και απαραίτητων κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνάδουν με τη
διαπολιτισμική προσέγγιση και οι οποίες θα οδηγούν τους τελευταίους προς την
εκπλήρωση των αρχών της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνεται η ύπαρξη
ευέλικτων προγραμμάτων διδασκαλίας, η απουσία από αυτά στερεοτυπικών απόψεων
και ο εμπλουτισμός τους με θέματα που αφορούν τις μειονότητες, η εφαρμογή
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, η συνεχής και ουσιαστική σχετική επιμόρφωση, η
διδασκαλία πολλών μητρικών γλωσσών και η ύπαρξη ψυχολόγων και κοινωνιολόγων
εντός των σχολικών μονάδων.
Με άλλα λόγια, συμπεραίνεται ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση προϋποθέτει
ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές σε όλο το εύρος των Προγραμμάτων Σπουδών,
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δηλαδή στη στοχοθεσία, τα περιεχόμενα και τη μεθόδευση της διδασκαλίας. Η
εκπαίδευση οφείλει να μετατρέψει την επικρατούσα μονοδιάστατη εθνική ταυτότητα
και στη θέση της να οικοδομήσει μια πολύπλευρη ταυτότητα, διαμορφώνοντας τη
διαπολιτισμική συνείδηση όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν. Προκειμένου να
επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός, είναι απαραίτητο να ενταχθούν στα περιεχόμενα
διδασκαλίας θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τις μειονότητες και ζητήματα
πολιτικής αγωγής, κοινωνικής αδικίας και αντιεθνοκεντρικής διαπαιδαγώγησης.
Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν πρακτικές διδασκαλίας που προάγουν
τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και τις δημοκρατικές σχέσεις ατόμων με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ενώ ανταποκρίνονται στις ετερογενείς ανάγκες
της μικτής τάξης, τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ και τις στρατηγικές μάθησης.
Οι αλλαγές, όμως, στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν επαρκούν για τη
διαπολιτισμική στροφή˙ καίριο ρόλο διαδραματίζει ο ηγέτης ο οποίος αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτός θα
πρέπει να σέβεται τις διαφορετικές ταυτότητες που φέρουν οι μαθητές και να
φροντίζει να τις αξιοποιεί κατάλληλα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οφείλει,
ακόμη, να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ως προς την ετερότητα και κλίμα μέσα στο
οποίο τα γνωρίσματα κάθε παιδιού είναι αποδεκτά και σεβαστά. Στο πλαίσιο αυτό, ο
καθένας έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να εκφράσει την άποψή του, ενώ τα
διάφορα ζητήματα διερευνώνται από πολλαπλές οπτικές γωνίες σύμφωνα με την
αρχή της πολυπρισματικότητας και της κατανόησης του άλλου. Φυσικά, για να
επιτύχει τους στόχους αυτούς ο ηγέτης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις
κατάλληλες γνώσεις και την κατάλληλη κατάρτιση, να διαθέτει θετική στάση
απέναντι στη διαφορετικότητα και να έχει αναπτύξει τη διαπολιτισμική δεξιότητα.
Έτσι, προτείνεται οι διευθυντές να είναι υποβοηθητικοί, ενθαρρυντικοί,
φιλικοί και πρόθυμοι για επίλυση των προβλημάτων προς όλους τους εμπλεκομένους
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, να είναι ανοικτοί προς τη διαφορετικότητα,
τη συνεργασία και τη λήψη μέτρων που ανταποκρίνονται κατάλληλα στην ομαλή
σχολική και κοινωνική πορεία των παιδιών, που προάγουν την ανταλλαγή
πολιτισμικών γνωρισμάτων μεταξύ των μελών κάθε κοινωνικής ομάδας και που
εξασφαλίζουν κλίμα αποδοχής, σεβασμού, ισότητας και δικαιοσύνης προς όλους.
Αυτό οφείλεται να συμβαίνει, καθώς ο ρόλος των διευθυντών κατά την
αποτελεσματική ανταπόκριση στην ετερότητα αναγνωρίζεται από το δείγμα της
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παρούσας έρευνας ως ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς θεωρείται ο παράγοντας ο
οποίος καθορίζει την κουλτούρα και το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν.
Σε γενικές γραμμές, εφόσον αρκετά παιδιά αισθάνονται απογοητευμένα από
τη σχολική πραγματικότητα που συναντούν, κατώτερα σε σύγκριση με αυτά της
κυρίαρχης ομάδας και ανασφαλή όσον αφορά την ακαδημαϊκή, επαγγελματική,
προσωπική και κοινωνική τους πορεία, οφείλεται να υιοθετούνται τακτικές που
προάγουν την ομαλή ένταξη των νέων μελών στο σχολείο και την κοινωνία, την
ισότητα, τη δικαιοσύνη και τις πρόσφορες συνθήκες για την αποδοχή και αξιοποίηση
της διαφορετικότητας˙ με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται το κοινό καλό και η
ουσιαστική ευημερία και πρόοδος.
Ως περιορισμοί της παρούσα έρευνας εντοπίζονται το μικρό δείγμα αυτής για
τη συλλογή και ανάλυση των σχετικών δεδομένων, καθώς και η προσέγγιση
υποκειμένων τα οποία ανήκουν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενός
συγκεκριμένου νομού. Καθώς το θέμα της παρούσας έρευνας θεωρείται ιδιαιτέρως
σημαντικό για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη όλων, θα ήταν χρήσιμες
μελλοντικές προσεγγίσεις σε βάθος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα σημαντικό
αποτέλεσμα των προσπαθειών θα αποτελεί ο εμπλουτισμός σε θεωρητικό επίπεδο με
δεδομένα που προκύπτουν από ειλικρινείς ερευνητικές προσπάθειες, με σκοπό τη
μεταφορά σε πρακτικό επίπεδο των μέτρων και στρατηγικών που αποδεικνύεται ότι
προωθούν το όφελος όλων των ατόμων ανεξαρτήτως πολιτισμικών γνωρισμάτων.
Ειδικότερα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη του ζητήματος σε
μεγαλύτερο δείγμα, ώστε να συγκεντρωθούν και αναλυθούν περισσότερα και, ίσως,
πιο ενδιαφέροντα δεδομένα. Ακόμη, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν
αντίστοιχες μελέτες σε διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλων νομών εκτός αυτού της Λάρισας. Επιπροσθέτως, σε μια
μελλοντική παρόμοια έρευνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η ποσοτική έρευνα
συνδυαστικά με την ποιοτική, ώστε από την ανάλυση των δεδομένων να προκύψουν
πολύπλευρα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Ο παρών οδηγός αποτελεί το εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα: «Εκπαιδευτική ηγεσία,
διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαχείριση προβλημάτων στο
σχολείο: Απόψεις διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού Λάρισας». Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν
θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, που
εκπονείται στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης».
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Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς του/τις Συμμετέχοντες/ουσες

Σκοπός της έρευνας

Σκοπό της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των
διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την
εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διαχείριση των προβλημάτων στο
σχολείο τους. Πιο συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι της επικείμενης μελέτης είναι η
διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών σχετικά με τις προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν λόγω της υπαρκτής πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, το ρόλο
τους στη διαχείριση της ετερότητας και της εισαγωγής της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, καθώς και τις δυσκολίες που συναντούν στην προσπάθειά τους να
εφαρμόσουν πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας
Η συνέντευξη αποτελεί μία ανώνυμη διαδικασία κατά την οποία όλες οι πληροφορίες
που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Τα μοναδικά προσωπικά
στοιχεία που ζητούνται αφορούν κυρίως δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η
ηλικία, η προϋπηρεσία, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε επιμορφώσεις, καθώς και ο
τύπος και το μέγεθος του σχολείου.
Οδηγίες διεξαγωγής της συνέντευξης
Η κατεξοχήν διαδικασία της συνέντευξης θα διεξαχθεί δια ζώσης και δεν θα
διαρκέσει παραπάνω από 30 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου, χωρίς
περιορισμούς

στις

απαντήσεις

και

φυσικά

άνευ

ορθής

ή

λανθασμένης

τοποθέτησης/απάντησης. Παράλληλα, μεταξύ των ερωτήσεων θα διατυπώνονται
ορισμένοι λειτουργικοί ορισμοί για συγκεκριμένες έννοιες, προκειμένου να
διασφαλιστεί η κατανόηση της ερώτησης. Η διαδικασία της συνέντευξης θα
πραγματοποιηθεί, κατόπιν συμφωνίας, σε δημόσιο χώρο και ώρα που θα συμφωνηθεί
από κοινού με την ερευνήτρια. Το πλαίσιο της διαδικασίας θα είναι φιλικό και σε
καμία περίπτωση δεν θα φέρει σε δύσκολη θέση τον/την συνεντευξιαζόμενο/η.
Με εκτίμηση,
Βουβούση Μαρία
142

Α΄ Μέρος: Δημογραφικά Στοιχεία
Α. 1. Φύλο:

Άνδρας

Γυναίκα

Α. 2. Ηλικία: …………………..
Α.3. Χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας:

…………………..

Α.4. Χρόνια διοικητικής προϋπηρεσίας:

…………………..

Α.5. Μορφωτικό Επίπεδο:

Πτυχίο
2ο Πτυχίο
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
2ο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Διδακτορικό Δίπλωμα
Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα

Α.6. Κατάρτιση/Επιμόρφωση σε θέματα:
•

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης:

Ναι

Όχι

•

Διοίκησης Σχολικών Μονάδων:

Ναι

Όχι

Α.7. Τύπος Σχολείου:

Πειραματικό
Διαπολιτισμικό
Ολιγοθέσιο (1θέσια, 2θέσια, 3θέσια)
Πολυθέσιο (4θέσια και άνω)

Α.8. Αριθμός Μαθητών που φοιτούν στο σχολείο: …………………..
Α.9. Τοποθεσία Σχολείου:

Κεντρική περιοχή
Δυσπρόσιτη περιοχή
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Β΄ Μέρος: Άξονες ερωτήσεων
Β.1 Προκλήσεις Διαχείρισης της Ετερότητας
Λειτουργικός ορισμός ετερότητας:
Με τον όρο ετερότητα νοείται το σύνολο στοιχείων που τονίζουν ανθρώπινες
ιδιομορφίες ή διαφορές. Αναφορικά, τα στοιχεία αυτά δύναται να αφορούν την
καταγωγή, το φύλο, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό που μπορεί
να χαρακτηρίζουν μία ομάδα ή ένα άτομο και που το εντάσσουν σε ένα σύνολο, το
οποίο διαφοροποιείται έναντι της πλειοψηφίας και όσων θεωρούνται όμοιοι,
κανονικοί, γνωστοί και οικείοι (Γκέφου – Μαδιανού, 1999: 11).
Β.1.1 Ποιες μορφές ετερότητας εντοπίζετε στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου
σας; (Εθνική, θρησκευτική, γλωσσική, πολιτισμική)
Β.1.2 Θεωρείτε ότι υπάρχουν προκλήσεις αναφορικά με την ετερότητα στο σχολικό
περιβάλλον, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν οι Διευθυντές των σχολείων; Αν
ναι, τι είδους προκλήσεις;
Β.1.3 Από πού θεωρείτε ότι πηγάζουν αυτές οι προκλήσεις; Από το εκπαιδευτικό
σύστημα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, την κοινωνία;
Β.1.4 Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση
της ετερότητας στο σχολικό πλαίσιο;
Β.2 Ρόλος Διευθυντών
Λειτουργικός ορισμός εκπαιδευτικής ηγεσίας:
Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί «περίπτωση ενός ιδιαίτερου τύπου ηγεσίας, όπου ο
ρόλος της διοίκησης και της ηγεσίας θεωρείται ότι είναι να στηρίζουν, να υποβοηθούν
και να διευκολύνουν το βασικό έργο των εκπαιδευτικών οργανισμών, το οποίο είναι η
διδασκαλία και η μάθηση» (Γαϊτανίδου, 2014).
Β.2.1 Ποιος/ποιοι θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος/οι ρόλοι του Διευθυντή στη διαχείριση
της ετερότητας εντός του σχολείου;
Β.2.2 Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος των διευθυντών λόγω της πολυπολιτισμικής
σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού;
Β.2.3 Θεωρείτε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου επηρεάζει τον τρόπο
διαχείρισης της ετερότητας εντός σχολείου; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
Β.2.4 Ποια χαρακτηριστικά του Διευθυντή θεωρείτε κρίσιμα για την αποτελεσματική
διαχείριση της ετερότητας;
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Β.2.5 Με ποιους τρόπους μπορεί ο Διευθυντής να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον;
Λειτουργικός ορισμός διαπολιτισμικής αγωγής:
Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1989), «αφετηρία της διαπολιτισμικής θεωρίας αποτελεί
η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτισμών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενώ
η διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται σε «ντόπιους» και «ξένους» επιδιώκοντας την
ευαισθητοποίησή τους, ώστε να κυριαρχεί η αμοιβαία ανοχή, κατανόηση,
αναγνώριση και αποδοχή».
Β.2.6 Με ποιους τρόπους μπορεί η εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου να διαχειριστεί
τα προβλήματα του σχολείου με σκοπό την προαγωγή της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης;
Β.2.7 Με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους δύναται να συμβάλλει ο Διευθυντής στην
ένταξη των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολικό
περιβάλλον;
Β.2.8 Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες-εμπόδια που δυσχεραίνουν
το έργο του Διευθυντή; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;
Β.2.9. Τι θα μπορούσατε να προτείνετε για να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια;
Β.2.10 Υπάρχουν αντίστοιχα παράγοντες που βοηθούν το έργο ενός Διευθυντή ως
προς την ένταξη μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;
Β.3 Πρακτικές Διευθυντών
Β.3.1 Σε τι είδους ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για την ένταξη μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;
Β.3.2 Θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, τι θα αλλάζατε;
Β.3.3 Έχετε σκεφτεί κάποια άλλη δράση/άλλο πρόγραμμα για την ένταξη
μαθητών/τριών, την οποία δεν έχετε εφαρμόσει έως τώρα;
Β.3.4 Τι είδους αντίκτυπο θεωρείτε ότι έχουν οι παραπάνω ενέργειες στους μαθητές,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;
Β.3.5 Έχετε συνεργαστεί με φορείς για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων;
(Μ.Κ.Ο., Συμβούλους κ.λπ.;)

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνεργασία σας,
Βουβούση Μαρία
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής
εκδοχής της Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:
«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα
άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν
προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και
δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν
περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.»
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