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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γνωστό όχι µόνο στον εκπαιδευτικό κόσµο και την επιστηµονική 

κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό ότι τα µαθησιακά αποτελέσµατα κι οι 

επιδόσεις των µαθητών ποικίλλουν ευρέως. Όµως, ποιες είναι οι αναπαραστάσεις 

των επαγγελµατιών που τους έχει ανατεθεί το έργο της µετάδοσης των γνώσεων 

στις νεότερες γενιές για τους παράγοντες που  προκαλούν αυτή τη 

διαφοροποίηση; 

Ακριβώς αυτό είναι το αντικείµενο αυτής της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η 

εργασία αυτή έχει σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των δασκάλων 

όσον αφορά τους παράγοντες που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων, προκειµένου να αναδειχτεί το 

σύστηµα εκλογίκευσης και ερµηνείας που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί.  

Το θεωρητικό µέρος της µελέτης συγκροτείται από σύντοµη βιβλιογραφική 

έρευνα πάνω στο ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, προσεγγίζοντάς το από 

ιστορικοκοινωνική και επιστηµονική σκοπιά, αλλά και στη θεωρία των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων από όπου αντλεί για τη θεωρητική στήριξη της 

έρευνας. 

Το ερευνητικό τµήµα της εργασίας περιλαµβάνει µια έρευνα από την οποία 

συλλέχθηκαν πληροφορίες από δώδεκα δασκάλους που δίδασκαν την περίοδο 

2011-12 στην Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη δηµοτικών σχολείων του Νοµού Κορινθίας. Για την 

έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική µεθοδολογία µέσω ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. 

Από την έρευνα βρέθηκε ότι: 

α) Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που 

ευθύνονται για την εκπαιδευτική ανισότητα και τη σχολική αποτυχία, ωστόσο 

συχνά προβαίνουν σε ντετερµινιστικές ερµηνείες του φαινοµένου των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της σχολικής αποτυχίας (είτε κοινωνιολογικές είτε 

ψυχολογικές), ενοχοποιώντας είτε το παιδί είτε την οικογένεια και 

απενοχοποιώντας το σχολείο. 

β) Αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στο πολιτισµικό κεφάλαιο της 

οικογένειας, τις πρακτικές κοινωνικοποίησης και τη σχέση της µε το σχολείο και 

τη γνώση παρά στο οικονοµικό της κεφάλαιο.  
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γ) Η ιδέα του εξισωτισµού και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των αδύνατων ή 

υποπρονοµιούχων µαθητών/τριών συνυπάρχει στις κοινωνικές τους 

αναπαραστάσεις µε το διαχωρισµό των µαθητών κατά ικανότητα. 

δ) Όλοι αναγνωρίζουν την προσωπική εµπλοκή τους στο ζήτηµα των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων, όµως τόσο οι απόψεις τους σχετικά µε τη δυνατότητά 

θετικής παρέµβασης όσο και η ανάληψη δράσης τους καταγράφονται σε ένα 

συνεχές. 

ε) Αναγνωρίζουν τις παθογένειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και 

προτείνουν ενδιαφέρουσες λύσεις για τη βελτίωσή του. Ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις, όπως στο ζήτηµα της παραχώρησης περισσότερης ελευθερίας στον 

εκπαιδευτικό, οι αναπαραστάσεις τους περικλείουν και στοιχεία του 

νεοφιλελεύθερου λόγου.  

στ) Η διάθεση για καταπολέµηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της 

σχολικής αποτυχίας συνυπάρχει µε την επιµελή κατηγοριοποίησή των 

µαθητών/τριών. Ωστόσο, συχνά η επιµέλεια για αξιοκρατία υποχωρεί µπροστά 

στην επιθυµία ενίσχυσης του αδύνατου µαθητή ή στις γονεϊκές πιέσεις. Σε κάθε 

περίπτωση οι παιδαγωγικές τους πρακτικές περικλείουν πολλές αντιφάσεις, αφού 

άλλοτε δρουν εξισωτικά και άλλοτε εντείνουν τις ανισότητες.  

ζ) Ο βαθµός προσαρµοστικότητας ή αντίστασης στις προτεινόµενες αλλαγές 

ποικίλλει, µε τους αρχαιότερους να είναι πιο συγκρατηµένοι και πιο κριτικοί 

απέναντι σε καινοτοµίες. 
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ABSTRACT 

It is known not only to the educational world and scientific community, but also to 

the public that the learning outcomes and students’ achievements vary widely. 

However, what are the representations of the professionals who are assigned to 

transmit the knowledge to the younger generations about the factors that provoke this 

differentiation?  

This is exactly the purpose of this work. More specifically, this study has the aim 

to explore the representations of the teachers regarding the factors that contribute to 

the diversification of learning outcomes and achievements, in order to highlight the 

system of rationalization and interpretation adopted by teachers.  

The theoretical frame of the study consists of a brief bibliographic research on the 

issue of educational inequality, approaching it in terms of socio-historical and 

scientific view, but also on the social representation theory which draws upon for 

supporting the research. 

The research section of the treatise includes an investigation from which 

information was gathered from twelve teachers who were teaching in the school year 

2011-12 in the 5th or 6th year of primary schools in the Corinthian Prefecture. The 

methodology chosen for the research was the qualitative via semi-structured 

interviews. 

The survey found that: 

a) Teachers seem to recognize the factors which are responsible for the 

educational inequality and school failure, however they often make 

deterministic interpretations of the phenomenon of educational inequality and 

school failure (either sociological or psychological), incriminating either the 

child or the family and justifying the school. 

b) They attribute greater importance to the family’s cultural capital, its 

socialization practices and its relationship with the school and knowledge than 

its economic capital. 

c) The idea of egalitarianism and social integration of the weak and under-

privileged students coexists in their social representations with the separation 

according to their learning abilities. 
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d) Everyone recognizes their personal involvement in the issue of educational 

inequality, but both their views on the possibility of positive intervention and 

taking action are recorded on a continuum. 

e) They recognize the pathologies of the educational system and propose 

interesting solutions for improvement. However, in many cases, as on the 

issue of granting more freedom to the teacher, their representations also 

include elements of neoliberal discourse. 

f) The willingness to combat educational inequality and school failure coexists 

with careful categorization of students. However, the diligence for meritocracy 

often gives way to a desire to strengthen the weak student or the parental 

pressure. In each case, their pedagogical practices contain many 

contradictions, since they sometimes take compensatory action and sometimes 

intensify inequalities.   

g) The degree of resilience or resistance to the proposed changes varies, with the 

older teachers to be more modest and more critical towards innovations. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (Μ∆Ε) εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαιδευτικά προγράµµατα και υλικό, 

τυπική άτυπη & από απόσταση εκπαίδευση» του Τµήµατος Κοινωνικής & 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

Με την εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των αναπαραστάσεων των 

δασκάλων  όσον αφορά τους παράγοντες που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων, προκειµένου να αναδειχτεί το σύστηµα 

εκλογίκευσης και ερµηνείας που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί. Η συλλογή των 

δεδοµένων της ποιοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας έγινε µέσω ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων που ελήφθησαν από δασκάλους 

που δίδασκαν το σχολικό έτος 1911-12 σε ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού Κορινθίας. 

Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

διπλωµατικής µου εργασίας κ. ∆έσποινα Τσακίρη, η οποία µου παρήχε συνεχή 

ανατροφοδότηση και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας µου. Η 

συµβολή της στην περαίωσή της ήταν αποφασιστική. Ευχαριστώ επίσης και τα άλλα 

δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής, κ. Άννα Τσατσαρώνη και κ. Αθανάσιο Κατσή. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όλους του συναδέλφους µου δασκάλους που µε 

προθυµία και ειλικρίνεια  συµµετείχαν στην έρευνα της εργασίας µου. Επίσης, 

ευχαριστώ την καθηγήτρια Αγγλικών Ελένη Παπαϊωάννου για τις διορθώσεις που 

έκανε στο αγγλικό κείµενο της περίληψης της εργασίας µου. 

Τέλος, ευχαριστώ τη σύζυγό µου Κατερίνα και τις δίδυµες κόρες µου Νέλλη 

και Βιβή για την υποµονή και τη συµπαράσταση που έδειξαν καθ’ όλη την διάρκεια 

των σπουδών µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνικής & 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και για τον πολύτιµο 

χρόνο που τους στέρησα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι ευρέως διαπιστωµένο από την εµπειρία µας στα σχολεία είτε ως µαθητές 

είτε ως εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα και τις επιδόσεις των µαθητών µιας τάξης, αλλά και µεταξύ 

διαφορετικών τάξεων ή σχολείων. Ποιοι είναι οι παράγοντες που υπεισέρχονται για 

να διαµορφώσουν την επίδοση καθενός µαθητή; Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τη 

σχολική αποτυχία κάποιων µαθητών;  

Το φαινόµενο των άνισων µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων των 

µαθητών, καθώς και της σχέσης τους µε τις κοινωνικές ανισότητες απασχολεί τους 

επιστήµονες κοινωνιολόγους εδώ και µερικές δεκαετίες, οπότε και αναπτύχθηκε ο 

ιδιαίτερος κλάδος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Πράγµατι, από την εποχή 

της Έκθεσης Coleman (1985:328) έγινε γνωστό ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην 

εκπαίδευση είναι φαινόµενο υπαρκτό και υφίσταται σε όλες τις υπαρκτές κοινωνίες, 

ακόµη και στις πρώην χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού (Φραγκουδάκη, Α., 

1985:84). ∆εδοµένων µάλιστα και των κοινωνικών αιτηµάτων που ετέθησαν, της 

ισότητας των ευκαιριών και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, επόµενο ήταν το 

ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Αν µάλιστα 

συνυπολογιστεί και το γεγονός της ύπαρξης βάσιµων ενδείξεων της εµπειρικής 

έρευνας (e.g. European Commission, 2006; OECD, 2010, Vol. IV:27-29) ότι η 

ισότητα µπορεί να συνδυαστεί µε την αποτελεσµατικότητα, τότε κατανοείται 

καλύτερα το µέγεθος της σηµασίας που αποκτά το ζήτηµα της ισότητας στην 

εκπαίδευση για τις σύγχρονες κοινωνίες.  

Το σχολείο κατά τη διαδικασία εξέλιξής του υποχρεώθηκε σε κάποιους 

µετασχηµατισµούς ώστε να διατηρεί την απαραίτητη συνοχή και νοµιµοποίηση 

(Charlot B., 2004). Η ανάλυση της εξέλιξης του σχολικού θεσµού και της 

κατανόησης των φάσεων και µετασχηµατισµών του δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς την 

απαιτούµενη αναφορά στο σύνολο του «εκπαιδευτικού σχήµατος» και 

«εκπαιδευτικού συστήµατος»1 (Charlot B., 2004). Η µελέτη αυτών των 

µετασχηµατισµών στην ιστορική και κοινωνική τους διάσταση κρίνεται αναγκαία, 

προκειµένου να κατανοηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το σχολείο 

                                                 
1 Εκπαιδευτικό σχήµα ο Bernard Charlot ονοµάζει «το σύστηµα των εκπαιδευτικών λειτουργιών µιας 
κοινωνίας σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή», ενώ εκπαιδευτικό σύστηµα ονοµάζει «το σύστηµα των 
θεσµών που επιτελούν µια εκπαιδευτική λειτουργία» (Charlot B., 2004:76-77). 
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εξελίσσεται. Παράλληλα µε την εξέλιξη του εκπαιδευτικού σχήµατος είναι 

ενδιαφέρον να µελετήσουµε και τις διαστάσεις που παίρνει κάθε φορά το φαινόµενο 

της σχολικής αποτυχίας και της αναπαραγωγής του κοινωνικού πλεονεκτήµατος, 

καθώς και τις πιθανότητες ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας διαµέσου της 

εκπαίδευσης των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων. 

Ιστορικά, η αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση 

ακολούθησε δύο διαφορετικούς δρόµους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά 

είδη εκπαιδευτικών ανισοτήτων: την ποσοτική ή ανισότητα στην πρόσβαση και την 

ποιοτική ανισότητα ή ανισότητα επιδόσεων (Duru-Bellat, 2004:11-12). Η παρούσα 

εργασία εστιάζεται περισσότερο στις ανισότητες στις επιδόσεις οι οποίες και 

περισσότερο έχουν µελετηθεί και περισσότερο επίµονες έχουν αποδειχθεί (όπ.π.), 

αλλά θα γίνει αναφορά και στην ανισότητα πρόσβασης. 

Από επιστηµονική άποψη, οι προσεγγίσεις µέσα από τις οποίες µελετήθηκαν οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες µπορούν να συνοψιστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) 

τη λειτουργιστική, β) τις θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής και γ) 

µικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις. 

Όµως, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που καλούνται να διαχειριστούν τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες των µαθητών τους και να δράσουν προς την κατεύθυνση 

της µείωσής τους. Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση αυτού του εγχειρήµατος 

παίζουν οι αναπαραστάσεις τους για τους παράγοντες που επιδρούν για να 

διαµορφώσουν τις διαφορές και ο βαθµός στον οποίο εµπλέκουν ή απεµπλέκουν το 

ρόλο τους στη διαµόρφωσή τους. Πώς ορίζονται όµως οι αναπαραστάσεις, πώς 

διαµορφώνονται και ποια είναι η λειτουργία τους; Πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν 

και να µετασχηµατιστούν ρατσιστικές αναπαραστάσεις που λειτουργούν σε βάρος 

µειονεκτούντων ατόµων και οµάδων; Προκειµένου να απαντηθούν αυτά τα 

ερωτήµατα κρίνεται σκόπιµο να µελετηθεί και η θεωρία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων.   

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι «να διερευνηθούν οι 

αναπαραστάσεις των δασκάλων όσον αφορά τους παράγοντες που συµβάλλουν στη 

διαφοροποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων, προκειµένου να 

αναδειχτεί το σύστηµα εκλογίκευσης και ερµηνείας που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί. 

Απώτερος στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να φωτίσουµε αν και σε ποιο βαθµό 
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εντός αυτού του συστήµατος εκλογίκευσης εµπλέκουν ή απεµπλέκουν τον εαυτό τους 

στη διαφοροποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων κι επιδόσεων». 

Ειδικότερα, θέτουµε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που 

επιδρούν στις διαφορές  των επιδόσεων των µαθητών; 

2. Πού και πώς αποδίδουν ευθύνες οι εκπαιδευτικοί για τη σχολική αποτυχία; 

3. Εάν και σε ποιο βαθµό εντός του αναπαραστασιακού συστήµατος των 

εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εµπλοκή τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες και µε 

ποιο τρόπο; 

Ο απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι «να αναδειχθεί αν και σε ποιο 

βαθµό οι σχολικές ανισότητες όπως αυτές αποτυπώνονται στα διαφοροποιηµένα 

µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών οφείλονται και σε ποιο βαθµό σε 

πεποιθήσεις, στερεότυπα και αδυναµίες των εκπαιδευτικών». 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να έχουν πολλαπλή χρησιµότητα. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά τα κάτωθι: Πρώτα απ’ όλα, ευελπιστούµε να φωτίσουν τους 

µηχανισµούς που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση των µαθησιακών επιδόσεων, έτσι 

ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτή τη διαφοροποίηση. ∆εύτερον, 

ίσως χρησιµεύσουν σε διάφορους εµπλεκόµενους φορείς για ανάπτυξη συνειδητής 

δράσης, ατοµικής και συλλογικής, στην κατεύθυνση της µείωσης των ανισοτήτων. 

Τρίτον, µπορεί ως ένα βαθµό να φανούν χρήσιµα στους διαµορφωτές εκπαιδευτικής 

πολιτικής, για χάραξη αποτελεσµατικότερης πολιτικής µείωσης των ανισοτήτων. 

Τέταρτον, ίσως να έχουν µια συνεισφορά στον εµπλουτισµό των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων των εκπαιδευτικών, ώστε να βοηθηθούν στην αντιµετώπιση της 

εκπαιδευτικής ανισότητας.  Τέλος, ελπίζουµε να οδηγήσουν σε παραπέρα έρευνα 

προκειµένου να φωτιστούν κι άλλες πτυχές του φαινοµένου.  

Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη, ένα θεωρητικό κι ένα ερευνητικό. Το 

θεωρητικό µέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια και περιλαµβάνει µια σύνθεση των 

σηµαντικότερων ερευνητικών δεδοµένων, αποσαφήνιση όρων και εννοιών που 

χρησιµοποιούνται στην εργασία κι επιλογή του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο θα 

στηριχθεί η έρευνα. 

Το 1ο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζει το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο ανάλυσης. 
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Στο 2ο κεφάλαιο της µελέτης εξετάζεται το φαινόµενο των σχολικών ανισοτήτων 

από τη σκοπιά των επιστηµονικών προσεγγίσεων.  

Το 3ο κεφάλαιο επιδιώκει να  αποσαφηνιστεί η έννοια των αναπαραστάσεων και 

να κατανοηθούν οι µηχανισµοί µέσα από τους οποίους αυτές διαµορφώνονται.  

Το ερευνητικό µέρος χωρίζεται κι αυτό σε τρία κεφάλαια (4ο-6ο). 

Το 4ο κεφάλαιο λειτουργεί ως εισαγωγή της εµπειρικής έρευνας και περιγράφει το 

σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας, τη µέθοδο, την επιλογή του 

δείγµατος, το σχεδιασµό του ερευνητικού εργαλείου συλλογής δεδοµένων, τη 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και θίγονται θέµατα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και 

περιορισµών της έρευνας. Το αντικείµενο της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήµατα και 

το θεωρητικό πλαίσιο υποδεικνύουν τη χρήση της ποιοτικής µεθόδου µέσω της 

χρήσης ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας. 

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο συζητούνται τα ευρήµατα, συνοψίζονται τα 

συµπεράσµατα και υποβάλλονται προτάσεις. 

  

 



 17 

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

1.1 Η εξέλιξη του  εκπαιδευτικού σχήµατος στις αστικές κοινωνίες 

Αναπαραγωγή και µετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές υπήρχε ανέκαθεν, 

σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Όµως, το σχολείο ως βασικός θεσµός µετάδοσης 

της γνώσης είναι δηµιούργηµα της αστικής κοινωνίας, µετά τη βιοµηχανική 

επανάσταση. Η λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και η νέα µορφή των 

παραγωγικών σχέσεων από την εκβιοµηχάνιση καθιστούν αναγκαία τη µετάδοση 

βασικών γνώσεων σε µια µεγάλη µερίδα αγροτικού πληθυσµού, για την ενσωµάτωσή 

τους στη µισθωτή αγορά εργασίας. Προτάσσεται έτσι το δικαίωµα στη µόρφωση όλων 

των πολιτών, χωρίς διακρίσεις. Το σχολείο γίνεται βασικός µοχλός ανάπτυξης της 

αστικής κοινωνίας και του έθνους – κράτους (Φραγκουδάκη, Α., 1985:15-16). 

∆ηµιουργείται λοιπόν ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό σχήµα το οποίο συγκεντρώνει 

τις περισσότερες εκπαιδευτικές λειτουργίες σε έναν εκπαιδευτικό θεσµό, το σχολείο, 

το οποίο κερδίζει αρκετή συναίνεση, ώστε να έχει την απαραίτητη νοµιµοποίηση. 

Απέναντι στα προνόµια της καταγωγής στα οποία στηρίζονταν οι προβιοµηχανικές 

κοινωνίες, η αστική τάξη προτάσσει την πρόσβαση σε καθολικές αξίες και το 

δικαίωµα στη µόρφωση. ∆ιαµέσου της εθνικής εκπαίδευσης επιδιώκεται η εθνική 

ταυτότητα και η αποσύνθεση των τοπικών και περιφερειακών ταυτοτήτων (Charlot, 

B., 2004:89-138).  

Την ίδια στιγµή, όµως, που προβάλλει η αστική τάξη το δικαίωµα στη µόρφωση, 

στήνει διάφορα οικονοµικά και κοινωνικά φράγµατα στην πρόσβαση των λαϊκών 

στρωµάτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, για παράδειγµα στη Γαλλία 

δηµιουργούνται δύο τύποι σχολείων, το πρωτοβάθµιο για το λαό και το λύκειο για 

την αστική τάξη, ενώ η επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται εκτός σχολείου, στο 

εργαστήρι. Κατά συνέπεια, το µέλλον του παιδιού καθορίζεται άµεσα από την 

κοινωνική του προέλευση (Charlot, B., 2004:89-138). 

Τις δεκαετίες µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο δηµιουργείται αύξηση της ζήτησης 

για εκπαίδευση λόγω της ανάγκης για γρήγορη ανασυγκρότηση των κατεστραµµένων 

οικονοµιών των δυτικών χωρών και της απαίτησης της αγοράς εργασίας  για 

εξειδικευµένη εργασία (Φραγκουδάκη, Α., 1985:156; Charlot, B., 2004:169). 
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Εξάλλου, ο ιδεολογικοπολιτικός ανταγωνισµός των χωρών του δυτικού κόσµου 

συµβάλλει κι αυτός στη δηµιουργία ενός «κράτους πρόνοιας», ενός δηλαδή 

παρεµβατικού κράτους που θα συνδέει την οικονοµική ανάπτυξη µε µεγαλύτερη 

κοινωνική ευηµερία για όλους τους πολίτες (Γρόλλιος, Γ., 2005:23).  

Σηµαντική συµβολή στην αύξηση του ενδιαφέροντος για γενναίες επενδύσεις 

στην εκπαίδευση, τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια στα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια έχει και η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου», η οποία βλέπει 

την εκπαίδευση ως επένδυση. Επένδυση σε «ανθρώπινο κεφάλαιο» κατά τον Shultz 

είναι οι µη παραγωγικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, τη δηµόσια υγεία και την 

εσωτερική µετανάστευση. Οι επενδύσεις αυτές κατά τον Shultz είναι οι 

σπουδαιότερες, γιατί αυξάνουν τη σηµαντικότερη πηγή πλούτου που είναι η ίδια η 

ικανότητα παραγωγής. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, που διεθνείς οργανισµοί όπως το 

∆ΝΤ, η UNESCO και ο OECD τη δεκαετία του 1960 την αξιοποιούν στην 

επιχειρηµατολογία τους προς τις κυβερνήσεις των κρατών για αύξηση των δηµοσίων 

επενδύσεών τους στην εκπαίδευση (Φραγκουδάκη, Α., 1985:23-36).  

Έτσι, σταδιακά παρατηρείται ένα άνοιγµα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προς 

όλες τις κοινωνικές οµάδες και για όλο και περισσότερο χρόνο, µε βάση και το 

πρόταγµα του δικαιώµατος των «ίσων ευκαιριών στη µόρφωση», δικαίωµα το οποίο 

αποκτά ευρύτερη συναίνεση και το διεκδικούν κι οι λαϊκές τάξεις. Στην 

πραγµατικότητα όµως οι ίσες ευκαιρίες σηµαίνουν ισότητα ευκαιριών για πρόσβαση 

σε άνισες θέσεις εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κυρίαρχη τάξη, µέσα από ένα 

εξισωτικό ιδεώδες αποκτά την απαραίτητη νοµιµοποίηση για την κοινωνική 

ανισότητα (Charlot, B., 2004:16). Άλλωστε, η κοινωνιολογική έρευνα υπονόµευσε 

την πίστη για µείωση των ανισοτήτων, αφού αποδείχθηκε ότι η κοινωνική προέλευση 

είναι καταλυτικός παράγοντας για την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 

οι οποίες µε τη σειρά τους τροφοδοτούν τις κοινωνικές ανισότητες (Duru-Bellat, M., 

2004:7).  

Πάντως, η τριακονταετία που ακολουθεί µετά το τέλος του Β΄ παγκοσµίου 

πολέµου, οπότε κυριαρχεί το κράτος πρόνοιας, χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης, ευηµερία, ασφάλεια, σηµαντική αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για 

την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια και ευκαιρίες για ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα µέσω της εκπαίδευσης (Γρόλλιος, Γ., 2005:23-24). Σε τελική 

ανάλυση, το µεγάλο στοίχηµα για τις κυβερνήσεις των δυτικών χωρών ήταν να 
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αποδείξουν ότι µπορούσαν να επιτύχουν την «ισότητα ευκαιριών» στην εκπαίδευση, 

µιας και δέχονταν εντονότατη κριτική για τη µη επίτευξη της ισότητας από τη 

σοσιαλιστική ιδεολογία στη µεταπολεµική περίοδο (Φραγκουδάκη, Α., 1985:32).  

Το νέο εκπαιδευτικό σχήµα που διαµορφώνεται τις δεκαετίες 1960-1970 έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάδυση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος µε δοµική κρίση, 

βασισµένο σε µια οικονοµική λογική  και στο οποίο υπάρχει ζωντανή η συζήτηση για 

την ισότητα και τον εκδηµοκρατισµό στην εκπαίδευση (Charlot, B., 2004:19), µέσα 

σ’ ένα περιβάλλον έντονης ταξικής πάλης και κοινωνικών αντιθέσεων σε διεθνή 

κλίµακα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο γεννιούνται και επαναστατικά κοινωνικά 

κινήµατα τα οποία καταγγέλλουν τη µη επίτευξη του στόχου των ίσων ευκαιριών, 

όπως των ριζοσπαστών στις ΗΠΑ (Φραγκουδάκη, Α., 1985:158). 

 Κατά συνέπεια, η κρίση που ξεσπά το 1973 αποδεικνύει περίτρανα ότι οι 

προνοιακές πολιτικές δεν αρκούσαν για την αποφυγή της αµφισβήτησης των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και σηµατοδοτεί την απαρχή της µετάβασης από 

το γραφειοκρατικό κοινωνικό κράτος στη φάση της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής 

αναδιάρθρωσης (Γρόλλιος, Γ., 2005:21-22).  

Η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση αποσκοπεί στην απορρύθµιση των κρατικών 

γραφειοκρατικών διοικήσεων και τη µετεξέλιξή τους σε ευέλικτες διοικήσεις, οι 

οποίες θα λειτουργούν στη βάση ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων και δραστικής 

µείωσης των δηµοσίων δαπανών (Καληµερίδης, Γ., 2012). Όπως παρατηρεί ο Γ. 

Μηλιός (1997:197-198) οι µεταρρυθµίσεις αυτές παίρνουν τη µορφή κοινωνικού 

πολέµου εναντίον των δυνάµεων της εργασίας.  

Κατά συνέπεια, παρατηρείται κοινωνική υποβάθµιση όσων εργάζονται στο 

δηµόσιο, σε βαθµό που, στις σύγχρονες µεταβιοµηχανικές κοινωνίες να θεωρούνται 

«νεόπτωχοι», κυρίως λόγω της έλλειψης κοινωνικού αισθήµατος (Bourdieu, 1993, as 

cited in Van Zanten, 2005:157). Αντιθέτως, βελτιώνεται η θέση στην κοινωνική 

ιεραρχία των «νέων µάνατζερ», οι οποίοι πρέπει να επιδεικνύουν τις νέες στάσεις και 

δεξιότητες που απαιτεί ο ύστερος καπιταλισµός, δηλαδή ηγεσία, κινητικότητα, 

ευελιξία και δεξιότητες επικοινωνίας (Boltanski & Chiapello, 1999, as cited in van 

Zanten, 2005:157). 

Η «νέα ορθοδοξία», όπως αποκαλείται η καπιταλιστική αναδιάρθρωση από τους 

Carter & O’Neill (1995:9), αποτελεί αλλαγή στη σχέση πολιτικής, κυβέρνησης και 
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εκπαίδευσης στις σύγχρονες µεταβιοµηχανικές κοινωνίες. Πέντε είναι τα στοιχεία 

που περιλαµβάνει: α) στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και 

την παραγωγή, β) αύξηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων µε έµφαση σε δεξιότητες 

χρήσιµες για την αγορά εργασίας, γ) άµεσο έλεγχο πάνω στο αναλυτικό πρόγραµµα 

και την αξιολόγηση, δ) µείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, ε) αύξηση της 

εµπλοκής της κοινότητας στην εκπαίδευση µέσω της συµµετοχικότητας στη λήψη 

αποφάσεων και της πίεσης από την ελεύθερη επιλογή σχολείου.  

Μέσω της διακυβέρνησης, η κρατική εξουσία διαχέεται: α) προς τα άνω, σε 

υπερεθνικούς οργανισµούς, β) προς τα κάτω, σε τοπικές αρχές και γ) προς τα έξω, 

στην κοινωνία και την αγορά (Ball, S., 2009; Αρανίτου, Β.,  Παπαβλασόπουλος, Ε. & 

Σπουρδαλάκης, Μ., 2011:42).  Η νέα αυτή αντίληψη για τη διοίκηση, µε την 

εισαγωγή των αρχών του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ (Ν∆Μ), επ’ ουδενί σηµαίνει 

αποδυνάµωση του εθνικού κράτους και της ικανότητάς του για έλεγχο της εφαρµογής 

µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, σε αντίθεση µε ό,τι οι θεωρίες της διακυβέρνησης 

διακηρύσσουν. Αντιθέτως, ο έλεγχος µπορεί να γίνεται πιο ισχυρός µέσω της 

οδήγησης από απόσταση (steering at distance), έτσι που ο G. Karlsen (2000:525-538) 

κάνει λόγο για «αποκεντρωµένο συγκεντρωτισµό» (decentralized centralism), 

εννοώντας µια φαινοµενική αποκέντρωση υπευθυνοτήτων µε παράλληλο κεντρικό 

έλεγχο υλοποίησης των κεντρικά επιβαλλόµενων στόχων. Ούτε οι τάσεις σύγκλισης 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων µε την άρθρωση κοινού εκπαιδευτικού λόγου 

διαµέσου των υπερεθνικών οργανισµών σηµαίνουν κατ’ ανάγκη την εξάλειψη της 

εθνικής ιδιαιτερότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους (Καληµερίδης, Γ., 

2012). Αντιθέτως, και στις σύγχρονες κοινωνίες του ύστερου καπιταλισµού το 

εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό όχηµα για τη διαµόρφωση ή 

τον επαναπροσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας, µέσα από ένα επίσηµο και 

ανεπίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα (Bernstein, B., 1996: 9-10). 

Στο λεξιλόγιο του νεο-φιλελεύθερου λόγου για τη δηµόσια διοίκηση προστίθενται 

έννοιες όπως οικονοµία, αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα (τα γνωστά «3Ε»), 

εξορθολογισµός, καινοτοµία (Μαρκαντωνάτου, Μ., 2011: 54-55). Οι µεταρρυθµίσεις 

που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1980 από τις συντηρητικές κυβερνήσεις των M. 

Thatcher στη Βρετανία και R. Reagan στις ΗΠΑ αποτελούν τα πρότυπα της 

νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης διεθνώς. Κατά τον S. Ball 

(2008:45) η εγκαθίδρυση εκπαιδευτικών αγορών στηρίζεται στην ενθάρρυνση του 
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ανταγωνισµού µεταξύ των σχολείων διαµέσου της δηµιουργίας διακριτού προφίλ για 

προσέλκυση εγγραφών των µαθητών, µε σκοπό τη διατήρηση της χρηµατοδότησής 

τους. Οι σχολικές αγορές συνδέονται άµεσα µε τη γονική επιλογή σχολείου µε 

παράλληλη χαλάρωση των ζωνών εγγραφών και τη χρηµατοδότηση ανάλογα µε τις 

εγγραφές.  

Η λήψη διοικητικών αποφάσεων και η χρηµατοδότηση αποκεντρώνονται σε 

επίπεδο περιφέρειας ή δήµων ή ακόµη περισσότερο, σε επίπεδο σχολικής µονάδας 

διαµέσου της επιτόπιας διαχείρισης των σχολείων ή σχολείων «ειδικής συµφωνίας» 

(Καληµερίδης, Γ. 2012).    

Από την άλλη, µε την καθιέρωση εθνικού αναλυτικού προγράµµατος και ενιαίων 

κριτηρίων, επιτυγχάνεται η σύγκριση σχολικών µονάδων κι εκπαιδευτικών αλλά και 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, στη βάση της επίτευξης µεγαλύτερης 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µηχανισµού 

σύγκρισης εκπαιδευτικών συστηµάτων αποτελεί ο διαγωνισµός PISA του ΟΟΣΑ  

(όπ.π.). Σε πολλές περιπτώσεις καθιερώνονται σταθµισµένες διαδικασίες αξιολόγησης 

σε εθνικό επίπεδο σε συγκεκριµένα κρίσιµα σηµεία της µαθητικής σταδιοδροµίας 

(Charlot, B., 2004:27).  

Η πραγµατική στόχευση της αποκέντρωσης είναι ο επαναπροσδιορισµός του 

κράτους µε σκοπό την προώθηση της εµπορευµατοποίησης δηµόσιων αγαθών, όπως 

είναι η εκπαίδευση (Ball, S., 2009:97). Παρόλα αυτά, κατά την C. Maroy (2009:76), 

υπάρχει ουσιώδης διαφορά µεταξύ εκπαιδευτικών και σύνηθων αγορών, στο βαθµό 

που το κράτος ασκεί επιτελικό ρόλο, κι έτσι η δηµιουργία εκπαιδευτικών αγορών δε 

σηµαίνει πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης µε παράλληλη υποχώρηση της 

πολιτείας. 

Από τη δεκαετία του 1980, λοιπόν, το ζήτηµα της βελτίωσης της εκπαίδευσης 

µπαίνει σε µια διαχειριστικού τύπου λογική, ενώ το ενδιαφέρον των ερευνητών 

µετατοπίζεται από την εξέταση του κοινωνικά προσδιορισµένου χαρακτήρα των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη µελέτη των θεσµικών και οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών της σχολικής µονάδας, µε βάση το «κίνηµα για το αποτελεσµατικό 

σχολείο» (Γρόλλιος, Γ., 2005:30), ενώ παρατηρείται και  µετακίνηση από τις θεωρίες 

της κοινωνικής αναπαραγωγής στις στρατηγικές των δρώντων υποκειµένων (Charlot, 

B., 2004:27).  
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Στο πεδίο της γνώσης, αξιοποιείται η έντονη κριτική στην προοδευτική 

παιδαγωγική στη Βρετανία και τις ΗΠΑ για την πτώση των µαθητικών επιδόσεων, 

την απειθαρχία και την έλλειψη προσπάθειας από µέρους των µαθητών. Έτσι, 

προτείνεται η επιστροφή στα βασικά (back to basics), τα γνωστά 3R (ανάγνωση, 

γραφή και αρίθµηση), την πληροφορική και άλλες βασικές γνώσεις χρήσιµες για την 

αγορά εργασίας, ενώ προκρίνονται οι διδακτικές µέθοδοι που αξιοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες (Γρόλλιος, Γ., 2005:27-28). Η ανθρωπιστική παιδεία υποχωρεί υπέρ µιας 

πιο εργαλειακής αντίληψης για τη γνώση. Οι µεταβολές αυτές ευνοούν περισσότερο 

τις οικογένειες µε οικονοµικό κεφάλαιο, που επιθυµούν τα παιδιά τους να δουλέψουν 

στον ιδιωτικό τοµέα και τις επιχειρήσεις και πιέζουν τα σχολεία για ανάλογες 

µεταρρυθµίσεις. Αντιθέτως, η ανθρωπιστική παιδεία έχει ακόµη σηµασία για όσους 

έχουν πολιτισµικό κεφάλαιο και προσανατολίζουν τα παιδιά τους για µια θέση στο 

δηµόσιο, όπου οι τίτλοι σπουδών έχουν ακόµη αξία (Gombert & van Zanten, 2004, as 

cited in van Zanten, 2005:157).  

Οι νεοφιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 1980 περιόρισαν το 

σπάταλο κι αναποτελεσµατικό κράτος και µείωσαν δραστικά τον πληθωρισµό στη 

∆υτική Ευρώπη, όµως δεν οδήγησαν στον ελεύθερο ανταγωνισµό πολλών 

επιχειρήσεων και σε αύξηση των θέσεων εργασίας όπως υπόσχονταν, αλλά αντίθετα 

σε αντικατάσταση των ολιγοπωλείων και µονοπωλείων από άλλα, σε διόγκωση της 

ανεργίας και όξυνση των κοινωνικών προβληµάτων (Boyer, R., 1996:109). Η 

προσωρινή ανάκαµψη της περιόδου 1989-93 µε την κατάρρευση του σοσιαλισµού 

στις ανατολικές χώρες και την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ ανακόπηκε 

από την επιδείνωση των οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών, την αστάθεια του 

ευρώ και την αύξηση της αντίστασης των δυνάµεων της εργασίας (Γρόλλιος, Γ., 

2005:33).  

Έτσι, από το 1994 και µετά το περιεχόµενο του νεοφιλελεύθερου λόγου 

τροποποιείται στην κατεύθυνση της επίτευξης ενός µίνιµουµ επιπέδου κοινωνικής 

συνοχής, το οποίο δεν µπορεί να το εγγυηθεί  η δογµατική λογική «λιγότερο και 

ισχυρότερο κράτος» του νεοφιλελευθερισµού πρώτης γενιάς (Γρόλλιος, Γ., 2005:67). 

Κατά το Γ. Γρόλλιο (2005) το σηµείο αυτό είναι «η τοµή µέσα στη συνέχεια του 

νεοφιλελευθερισµού», αποτελεί το πέρασµα από το «νεοφιλελευθερισµό πρώτης 

γενιάς» στο «νεοφιλελευθερισµό της δεύτερης γενιάς» (Γρόλλιος, Γ., 2005:21-42). 
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Ο λόγος του νεοφιλελευθερισµού δεύτερης γενιάς για την εκπαίδευση διακρίνει 

τρεις τάσεις  στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες: α) την κοινωνία της 

πληροφορίας, β) την παγκοσµιοποίηση και γ) την επιτάχυνση της επιστηµονικής και 

τεχνολογικής γνώσης, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές επιφέρουν νέες ευκαιρίες 

πρόσβασης όλων των ανθρώπων στη γνώση και την πληροφορία, αλλά και 

περισσότερη αβεβαιότητα για το µέλλον (White Paper, 1995:5-9).  

Η βασικότερη απόκλιση από το νεοφιλελεύθερο λόγο της πρώτης γενιάς είναι η 

αναφορά στην προοδευτική παιδαγωγική, την οποία ο νεοφιλελεύθερος λόγος της 

πρώτης γενιάς είχε κριτικάρει αυστηρά για την τεκµηρίωση της ανάγκης της 

σύνδεσης του σχολείου µε την αγορά εργασίας. Ωστόσο, ανοιχτό παραµένει το 

ερώτηµα αν είναι εφικτή η συνύπαρξη της προοδευτικής παιδαγωγικής µε την 

εκµάθηση της µάθησης από τη µια πλευρά και παιδαγωγικών πρακτικών που 

παραπέµπουν σε µπιχεβιοριστικές ψυχολογικές θεωρίες µε στόχο την άµεση σύνδεση 

της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας από την άλλη (Γρόλλιος, Γ., 2005:62). 

Μάλλον πρόκειται για νέου τύπου συγχωνευµένο κώδικα που θέτει τα παιδιά των 

λαϊκών στρωµάτων σε µειονεκτική θέση (Bernstein, B., 1975:31).  

Το νέο εκπαιδευτικό σχήµα που προκύπτει από την απόκριση στις τρεις τάσεις 

της «κοινωνίας της γνώσης» κινείται στο δίπολο «γενική µόρφωση/εκµάθηση της 

µάθησης – διά βίου κατάρτιση». Η πρώτη περιοχή καλύπτοντας την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, περιλαµβάνει τεχνικές γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες 

που µπορούν να συµβάλουν στην εκµάθηση της µάθησης. Η εκµάθηση της µάθησης 

έχει εξέχουσα σηµασία για τη διαµόρφωση του πολυδύναµου, πολυλειτουργικού 

συλλογικού εργαζόµενου, που θα προσαρµόζεται µε ευελιξία στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η δεύτερη περιοχή περιλαµβάνει την 

εκπαίδευση µετά την υποχρεωτική και τη δια βίου κατάρτιση (Γρόλλιος , Γ., 2005:54-

56). Κατά τον B. Charlot (2004) τουλάχιστον στη Γαλλία, µε την ανάληψη µέρους 

της επαγγελµατικής κατάρτισης από τις επιχειρήσεις παρατηρείται µια τάση 

αποσυγκέντρωσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες είχαν προηγουµένως 

συγκεντρωθεί στο θεσµό του σχολείου (Charlot, B., 2004:29-30). 

Ωστόσο, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι δεν υπάρχει κανένας ντετερµινισµός 

στην απόκριση κάθε εθνικού περιβάλλοντος στις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, 

µιας και µελέτες σε χώρες όπως η Νέα Γουινέα, η Μαλαισία και η Αυσρτραλία 
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παρατηρήθηκαν τόποι αντίστασης και αντίστροφων κινήσεων (Taylor, S. Risvi, F., 

Lingard, B. & Henry, M., 1997:72).   

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε την εξέλιξη της αναπαραγωγής των κοινωνικών 

ανισοτήτων και της κοινωνικής κινητικότητας διαµέσου της εκπαίδευσης σε 

συνάρτηση µε την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων στις καιφαλαιοκρατικές 

κοινωνίες. 

 

1.2 Η εξέλιξη της σχολικής αποτυχίας και της κοινωνικής αναπαραγωγής ή 
κινητικότητας διαµέσου της εκπαίδευσης 

Σχολική αποτυχία πάντα υπήρχε και είχε αναγνωριστεί ως παιδαγωγικό 

πρόβληµα. Μάλιστα υπήρξε προβληµατισµός για την αντιµετώπισή της ως 

φαινοµένου και κατασκευάστηκαν τα πρώτα τεστ νοηµοσύνης στις αρχές του αιώνα 

για τον εντοπισµό µε επιστηµονικό τρόπο των αιτίων της (Charlot, B., 2004:181).  

Κατά τον Bernard Charlot (1999) η σχολική αποτυχία δεν υπάρχει στην 

πραγµατικότητα, αλλά µαθητές που αποτυγχάνουν. Είναι µια κατασκευασµένη έννοια 

η οποία µας επιτρέπει να αναφερόµαστε σ’ ένα σύνολο παρατηρήσιµων 

συµπεριφορών, σχολικών διαδροµών που είχαν κακή κατάληξη. Αυτές οι σχολικές 

διαδροµές αναλύονται και όχι µια πραγµατική οντότητα  (Charlot, B., 1999:18-20). 

Στο διπολικό εκπαιδευτικό σχήµα των δυτικών χωρών που υπήρχε πριν από την 

επέκταση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, δεν υπήρχε 

χώρος για κοινωνική κινητικότητα µέσω της εκπαίδευσης, αφού η κοινωνική 

προέλευση και το οικονοµικό κεφάλαιο καθόριζαν µε άµεσο όσο και ωµό τρόπο το 

επαγγελµατικό µέλλον του παιδιού. Εξάλλου, η επαγγελµατική εκπαίδευση γινόταν 

εκτός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το σχολείο δε συνδεόταν στενά µε την αγορά 

εργασίας. Η σχολική αποτυχία αποτελούσε παιδαγωγικό, αλλά όχι κοινωνικό 

πρόβληµα (Charlot, B., 2004:182-183). 

Στο νέο εκπαιδευτικό σχήµα που διαµορφώνεται τις πρώτες δεκαετίες µετά τον 

Β΄παγκόσµιο πόλεµο στη βάση των κοινωνικών αιτηµάτων του ενιαίου σχολείου και 

της σχολικής επιτυχίας (Charlot, B., 2004:185) δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

ένα έστω µικρό ποσοστό νέων των λαϊκών στρωµάτων να επιτύχουν ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα, δεδοµένου ότι µειώθηκε η σηµασία των θέσεων 

απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα και των θέσεων χειρωνακτικής εργασίας στην 
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βιοµηχανία, µε παράλληλη αύξηση της ανάγκης για υπηρεσίες και διανοητικά 

επαγγέλµατα (Charlot, B., 2004:165-177).   

Με την επέκταση της εκπαίδευσης σχεδόν εξαλείφθηκαν οι ανισότητες στην 

πρόσβαση, τουλάχιστον στην πρωτοβάθµια και τη χαµηλότερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά επιµένουν σε µεγάλο βαθµό οι ανισότητες στις επιδόσεις, στους 

κλάδους εκπαίδευσης και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. ∆ύο είναι οι όψεις 

αυτού του ζητήµατος: είτε τα παιδιά από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα 

αποκλείονται λόγω µη ανταπόκρισής τους στις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις καθώς 

προχωράνε από το ένα στάδιο στο άλλο είτε, συχνότερα, προσανατολίζονται σε 

τύπους ή κλάδους εκπαίδευσης χαµηλότερου κύρους. Στις λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν και εντονότερες ανισότητες στις επιδόσεις και 

ανισότητες πρόσβασης, ευθέως ανάλογες µε το οικονοµικό επίπεδο ανάπτυξης των 

χωρών αυτών (Orivel, F., 2004:11-12).  

Στο νέο εκπαιδευτικό σχήµα η κοινωνική αναπαραγωγή εξατοµικεύεται, αφού 

περνάει ως διαδικασία διαµέσου της σχολικής επιτυχίας. Η επαγγελµατική 

εκπαίδευση που πριν αποκτιόταν έξω από το σχολείο, τώρα παρέχεται σχεδόν 

ολοκληρωτικά από το σχολείο. Έτσι, στο νέο εκπαιδευτικό σχήµα το σχολείο 

συµβάλλει στην παραγωγή διαφοροποιηµένου από πλευράς ικανοτήτων και 

ειδίκευσης εργατικού δυναµικού για την κάλυψη των θέσεων που προσφέρει η αγορά 

εργασίας (Charlot, B., 2004:291-294).  

Εξάλλου, το άνοιγµα της εκπαίδευσης σε όλους τους νέους µπορεί να λειτουργεί 

και ως βαλβίδα ασφαλείας ή µηχανισµός κοινωνικής ευταξίας, επειδή οι νέοι των 

προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων µπορεί να επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους µέσω 

της δυνατότητας επιλογών, ενώ παράλληλα, οι λιγότερο καταρτισµένοι µπορεί να 

αισθάνονται ικανοποιηµένοι βλέποντας ότι έχουν ανέβει κοινωνικά σε σχέση µε τους 

γονείς τους (Duru-Bellat, M., 2004:69). Από την άλλη, η µείωση του ποσοστού των 

αποτυχόντων λόγω της επέκτασης της εκπαίδευσης κινδυνεύει να δηµιουργήσει 

σοβαρή κοινωνική αναταραχή. Όσο αποκτούσε εκπαίδευση µια µειοψηφία, οι 

υπόλοιποι δεν αισθάνονταν τόσο πολύ την αδικία ή την ανισότητα (Charlot, B., 

2004:32). 

Μια αρνητική συνέπεια του ανοίγµατος της εκπαίδευσης είναι η απαξίωση των 

τίτλων, µε αποτέλεσµα περισσότερη εκπαίδευση να µη µεταφράζεται σε κοινωνική 
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άνοδο. Γενικώς, η σχέση του βαθµού σπανιότητας των τίτλων και των πιθανοτήτων 

εύρεσης εργασίας είναι αρνητική. Επιπλέον, ο C. Thelot (as cited in Charlot, B., 

2004:200) υποστηρίζει ότι το κοινωνικό και οικονοµικό αντίκρυσµα των σπουδών 

διαφέρει στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Έτσι, η ισχύς της σύνδεσης 

επαγγέλµατος του πατέρα και θέσης του γιου του δεν έχει αλλάξει σηµαντικά. Για να 

καταλάβουµε γιατί συµβαίνει αυτό θα πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ του 

µικροεπιπέδου, όπου το επίπεδο εκπαίδευσης προσδιορίζει τις πιθανότητες 

κοινωνικής κινητικότητας και µακροεπιπέδου, στο οποίο δοµικοί παράγοντες 

καθορίζουν το ποσοστό κοινωνικής κινητικότητας  (Duru-Bellat, M., 2008:83).  

Έτσι, το σχετικό πλεονέκτηµα των µαθητών από προνοµιούχα κοινωνικά 

στρώµατα αυξάνεται τα τελευταία 20 χρόνια και επίσης τα χαµηλά ακαδηµαϊκά 

επιτεύγµατα των µαθητών των προνοµιούχων οικογενειών δεν οδηγούν στο 

αναµενόµενο ποσοστό αρνητικής κοινωνικής κινητικότητας που θα απαιτούσε η αρχή 

της αξιοκρατίας (όπ.π.). Ο πληθωρισµός των τίτλων είναι ισχυρότερος σε συστήµατα 

στα οποία ο σκοπός των τίτλων είναι κυρίως η προσφορά κριτηρίων για θέσεις 

εργασίας σε µια ιεραρχία επαγγελµάτων, παρά όταν είναι η απόδειξη της κατοχής 

ειδικών δεξιοτήτων (Shavit & Muller, 1998, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:71). 

Παρόλα αυτά, η µεγαλύτερη ακαδηµαϊκή επιτυχία παραµένει για το άτοµο µια 

καλή επένδυση αν και το σχετικό αυτό πλεονέκτηµα έχει εξασθενήσει από τη 

δεκαετία του 1970 και µετά. Έτσι, η υποβάθµιση των τίτλων πάει µαζί µε το σχετικό 

πλεονέκτηµα που αυτοί δίνουν και κατά συνέπεια, οι νέοι παγιδεύονται κατά τον 

Philip Brown (2003:149-150) σε µια διαδικασία επιδίωξης όλο και περισσότερων 

τίτλων για κατάληψη των ίδιων θέσεων.  

Η εγκαθίδρυση κανόνων αγοράς στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης 

αναδιάρθρωσης ως απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, αντί για τους 

κανόνες αξιοκρατίας που ίσχυαν στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας δηµιουργούνται 

νέα πλαίσια γονικής δράσης. Σε αυτά τα πλαίσια οι γονείς των χαµηλότερων τάξεων 

βρίσκονται σε ακόµη πιο µειονεκτική θέση, λόγω του ότι δε διαθέτουν επαρκείς 

πόρους για την κινητοποίηση των απαιτούµενων στρατηγικών. Κατά συνέπεια οι 

κανόνες της αγοράς οδηγούν σε πόλωση και άρα ένταση των ανισοτήτων (Brown, P., 

2000:646). Εκτός αυτού, το τµήµα της µεσαίας τάξης που επωφελείται περισσότερο 

είναι η υποοµάδα που κατέχει περισσότερο οικονοµικό κεφάλαιο και διεθνή 

επαγγελµατικό προσανατολισµό (Van Zanten, Α., 2005:156-157). 
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Εξάλλου, εκτός από τις νέες µορφές ανισοτήτων που δηµιουργούνται από τα νέα 

πλαίσια γονικής δράσης, δηµιουργούνται πρόσθετοι όροι αύξησης της σχολικής 

αποτυχίας και από την ίδια την οργανωσιακή δοµή των σχολείων, την οποία 

επιβάλλει η εισαγωγή του Ν∆Μ στην εκπαίδευση. Για τους S. Ball & D. Youndell 

(2007:13) οι ρυθµίσεις αυτές εισάγουν στο δηµόσιο σχολείο στοιχεία από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο, αναπτύσσοντας, έτσι, έµµεσες µορφές ιδιωτικοποίησης. 

Όπως φαίνεται, το νέο εκπαιδευτικό σχήµα που προκύπτει από τις σύγχρονες νεο-

φιλελεύθερες αποκρίσεις στις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης σε πολλές χώρες 

εγγράφεται στη λογική της οπισθοχώρησης σε απροκάλυπτους κοινωνικο-

οικονοµικούς φραγµούς, µε πολιτικές προώθησης του ανταγωνισµού µεταξύ των 

σχολείων, της σχολικής αυτονοµίας και των διδάκτρων στα πανεπιστήµια (Charlot, 

B., 2004:196).  

Σε αυτό το σηµείο κρίνουµε σκόπιµο να εξετάσουµε και την εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στον ελλαδικό χώρο. 

 

1.3 Η εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήµατος και των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων στην Ελλάδα 

 Από τη γέννησή του, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα οργανώθηκε προς µια 

συντηρητική κατεύθυνση, µε βάση το ιδεώδες της µίµησης του αρχαίου ελληνικού 

πνεύµατος (Σαλονικίδης, Ι., 1998). Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστηµα της νεότερης 

Ελλάδας ήταν πάντα ανοιχτό σε επιρροές. Οι όποιες πολιτικές επιλογές έβρισκαν 

νοµιµοποίηση διαµέσου του «συγκριτικού επιχειρήµατος», δηλαδή της αναφοράς σε 

ανάλογες εκπαιδευτικές πρακτικές χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, κυρίως της 

Γερµανίας και της Γαλλίας (Ματθαίου, ∆., 2002:45-55). Η τάση της σύγκρισης µε 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά «παραδείγµατα» έχει αποδοθεί στην επίδραση των Ελλήνων 

επιστηµόνων από τις σπουδές τους στις χώρες αυτές (Dimaras, A., 1978:17), αλλά και 

στην πολιτικοοικονοµική εξάρτηση της χώρας από τις ισχυρές χώρες της ∆ύσης 

(Σβορώνος, Ν., 2004). 

Για περισσότερο από έναν αιώνα η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης 

σηµαδεύτηκε από αποτυχηµένες προσπάθειες επιβολής µιας αστικής µεταρρύθµισης, η 

οποία προέβαλλε το δικαίωµα στη µόρφωση για όλους, τη στροφή στις θετικές 

επιστήµες και τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την κοινωνικοοικονοµική 
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πραγµατικότητα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το γλωσσικό ζήτηµα αναγορεύτηκε σε 

µείζον θέµα αντιπαράθεσης µεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών επιστηµονικών 

και πολιτικών κύκλων. Τα πραγµατικά αίτια, όµως, της αποτυχίας των 

µεταρρυθµιστικών κινηµάτων πρέπει να αναζητηθούν στο ασταθές 

κοινωνικοπολιτικό κλίµα που επικρατούσε όλη εκείνη την περίοδο, µέσα από το  

οποίο νικήτριες έβγαιναν οι δυνάµεις των παραδοσιακών, συντηρητικών κύκλων  της 

αστικής τάξης. Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για εκδηµοκρατισµό του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος έγινε το 1964, αλλά ανακόπηκε από την εφτάχρονη 

δικτατορία, ενώ η µεταρρύθµιση του 19762, αν και είχε ευρύτερη πολιτική συναίνεση 

απέτυχε, επειδή βασιζόµενη σ’ αυτήν του 1964 είχε ξεπεραστεί από τις εξελίξεις της 

εποχής (Σαλονικίδης, Ι., 1998). Πάντως, οι αλλαγές που συµβαίνουν στην ελληνική 

εκπαίδευση µετά τη µεταπολίτευση αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό µε αντίστοιχες 

αλλαγές στις δυτικές αστικές δηµοκρατίες, από τη στιγµή που η χώρα µας  

ενσωµατώνεται ως ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπουζάκης, Σ., 

1987:140).  

Ωστόσο, οι ρητές αναφορές στα προηγµένα εκπαιδευτικά συστήµατα 

περιορίζονται µετά την µεταπολίτευση και στην πράξη εξαφανίζονται από τον 

πολιτικό λόγο στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό γιατί  

επικρατεί ο λόγος περί αυτοδύναµης ανάπτυξης και σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού, 

αλλά και γιατί παρατηρείται µεγάλη απόκλιση της ελληνικής πολιτικής από τη 

φιλελεύθερη στροφή στη ∆υτική Ευρώπη.  

Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση το 1981 σηµατοδοτεί την υλοποίηση της 

αστικής µεταρρύθµισης που βρισκόταν σε εκκρεµότητα και η οποία ολοκληρώνεται 

µε την ψήφιση του νόµου 1566/85 (Σαλονικίδης, Ι., 1998). Καταργείται ο θεσµός του 

επιθεωρητή από το 1982 και µετά, ο οποίος είχε ξεθωριάσει αµέσως µετά τη 

µεταπολίτευση και προκρίνεται η παιδαγωγική καθοδήγηση από τους σχολικούς 

συµβούλους έναντι του παιδαγωγικού ελέγχου των εκπαιδευτικών. Παράλληλα 

ξεθωριάζει και η αντίληψη που θεωρούσε το εκπαιδευτικό επάγγελµα ως 

«λειτούργηµα» υπέρ µιας καθαρά ορθολογικής αντίληψης που το θέλει «τυπικό» και 

«αποστεγνωµένο» (Παπακωνσταντίνου, Π., 1996:157-158).  

                                                 
2 Ο νόµος 309/76 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» και ο νόµος 576/77 
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως» αποτελούν την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976. 
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Από τη δεκαετία του 1990 εισάγεται και υιοθετείται σταδιακά από πολιτικούς και 

ακαδηµαϊκούς λεξιλόγιο από τον κυρίαρχο κοινοτικό λόγο, όπως αποτελεσµατικότητα, 

αποδοτικότητα, λογοδοσία, κοινωνία της γνώσης, ανταγωνιστικότητα, 

απασχολησιµότητα, επιτελεστικότητα (performativity), µάνατζµεντ, καινοτοµία 

(Ματθαίου, ∆. & Ρουσσάκης, Γ., χ.χ.). Έτσι, ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας της 

ελληνικής εκπαίδευσης υποχωρεί έναντι της ευρωπαϊκής της διάστασης, η 

ανθρωπιστική και ποιοτική οπτική δίνει τη θέση της σε µια πιο οικονοµίστικη, 

τεχνοκρατική θεώρηση. Συνεπώς, η νεότερη από τις δύο κουλτούρες της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας που προέρχεται από το ∆ιαφωτισµό και το φιλελεύθερο πολιτικό 

λόγο βγήκε ενισχυµένη χωρίς να κατορθώσει να επικρατήσει (∆ιαµαντούρος, Ν., 

2000:58).  

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες χαρακτηρίζονται  από την αέναη προσπάθεια 

θεραπείας των χρόνιων παθογενειών της εκπαιδευτικού µας συστήµατος µέσω  του 

εκσυγχρονισµού και εναρµόνισής του µε αυτά των προηγµένων χωρών της Ευρώπης. 

Ορισµένοι ονοµάζουν «σισσύφιο σύνδροµο» τις ασυνέπειες, τις αντιφάσεις και τις 

παλινδροµήσεις που χαρακτηρίζουν όλες τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Μεταξύ των εγγενών παθογενειών της αναφέρονται η σχολική 

διαρροή, η µη επίτευξη των ίσων ευκαιριών, η διαρκής εµµονή στο γλωσσικό ζήτηµα, 

το χαµηλό επίπεδο της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η έλλειψη σύνδεσης 

της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς. Σ’ αυτά προστίθενται η υστέρηση σε 

ποιότητα συγκριτικά µε τις νέες προκλήσεις, η ελλιπής ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και πόρους, η απουσία αξιολόγησης, 

η ελλιπής εκπαιδευτική έρευνα και οι πελατειακές σχέσεις στην επιλογή στελεχών 

(Καζαµίας, Α., & Κασσωτάκης, Μ., 1995:13-14). Μαζί µε αυτά δεν πρέπει να 

αγνοήσουµε και το γεγονός της ύπαρξης µιας παράλληλης εκπαιδευτικής αγοράς 

αποτελούµενης από φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2008:13) και 

διακίνηση σχολικών βοηθηµάτων (Κουλαϊδής, Β. & ∆ηµόπουλος, Κ., 2010:97), η 

οποία επιβαρύνει κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισµό της ελληνικής 

οικογένειας, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση.  

Ωστόσο, παρά την άποψη που προβάλλεται περί εγκλωβισµού του εκπαιδευτικού 

λόγου στον πολιτισµικό δυϊσµό της ελληνικής κοινωνίας και της σισσύφιας 

προσπάθειας αντιµετώπισης των παθογενειών του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 

(Ματθαίου, ∆. & Ρουσσάκης, Γ., χ.χ.), η κρίση του σχολείου και η συνεχής 



 30 

προσπάθεια εκσυγχρονισµού για εκτόνωση των αντιφάσεών του είναι εγγενές 

χαρακτηριστικό κάθε καπιταλιστικής κοινωνίας (Charlot, B., 2004:192) και εποµένως 

και της ελληνικής. Εκτός αυτού, σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο από τη δεκαετία 

του 1990 και µετά έχουν γίνει αρκετά βήµατα σύγκλισης της εκπαιδευτικής µας 

πολιτικής µε την ευρωπαϊκή. Έτσι, µέσα από τις γενικότερες εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις, τα ΕΠΕΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα (Comenius, Leonardo 

κλπ.) διαχέεται ο ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός λόγος, αλλά αναπλαισιώνεται καθώς 

συµπλέκεται µε την ελληνική κουλτούρα και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονοµικές 

συνθήκες σε εκδοχές τις οποίες υπαγορεύει η ελληνική πραγµατικότητα (Ματθαίου, 

∆. & Ρουσσάκης, Γ., χ.χ.). Κατά συνέπεια, χωρίς να παραγνωρίζουµε τον εθνικό 

χαρακτήρα της εκπαιδευτικής µας πολιτικής, ωστόσο δεν µπορούµε να αγνοήσουµε 

την κυριαρχία διεθνώς ενός νεοφιλελεύθερου πολιτικού λόγου στην εκπαίδευση 

(∆ιαµαντής, Κ., 2011). ∆εν είναι άλλωστε τυχαία η επιδίωξη της νοµιµοποίησης των 

προτεινόµενων εκπαιδευτικών αλλαγών, όπως αυτή του Νέου Σχολείου, µε αναφορά 

σε επιτυχηµένα εκπαιδευτικά παραδείγµατα των σκανδιναβικών χωρών3. Σήµερα που 

η χώρα διέρχεται βαθύτατη οικονοµική κρίση, έχουν διαµορφωθεί ιδιαίτερα ευνοϊκές 

συνθήκες, ώστε η αστική τάξη να εισαγάγει ετεροχρονισµένα νεοφιλελεύθερες και 

νεοσυντηρητικές µεταρρυθµίσεις (Καληµερίδης, Γ., 2012).   

 
 
 

                                                 
3 «Αν και κάθε χώρα, ανάλογα µε την κουλτούρα της, έχει το δικό της σύστηµα, πιστεύω και εγώ στο 
παράδειγµα της Φινλανδίας …», Άννα ∆ιαµαντοπούλου,  Καθηµερινή 17/4/2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

2.1 Είδη προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

Η επιστηµονική σκέψη γύρω από το ζήτηµα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση 

κινείται ανάµεσα σε δύο πόλους: τη δοµή και το φορέα δράσης. Όσες θεωρητικές 

προσεγγίσεις δίνουν προτεραιότητα στις δοµές πρεσβεύουν ότι οι θεσµοί ή τα 

συστήµατα κατασκευάζουν την κοινωνική πραγµατικότητα, ενώ αυτές που δίνουν 

έµφαση στα δρώντα υποκείµενα εστιάζουν στην κοινωνική δράση.  Έτσι, η µονάδα 

ανάλυσης των δοµιστικών θεωριών είναι το σύστηµα, ενώ στις θεωρίες της δράσης 

µονάδα ανάλυσης είναι το δρων υποκείµενο. Η αφετηρία του διχασµού µεταξύ των 

δύο αναλύσεων είναι το κατά πόσον δίνεται έµφαση στην κοινωνική ευταξία (social 

order) ή στον κοινωνικό έλεγχο (social control)  (Σταµέλος, Γ. & ∆ακοπούλου, Α., 

2007:142-146). Οι προσπάθειες υπέρβασης αυτής της αντινοµίας, όπως παρατηρεί 

και ο Μ. ∆αφέρµος (2004) δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.  

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να διακρίνουµε κατά βάση τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών ανισοτήτων: α) τη λειτουργιστική προσέγγιση, β) τις 

θεωρίες της αναπαραγωγής και γ) τις µικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Οι δύο 

πρώτες κατηγορίες εστιάζοντας στο µακροεπίπεδο ανάλυσης δίνουν προτεραιότητα 

στις δοµές, ενώ η τρίτη κατηγορία θεωριών δίνει προτεραιότητα στα δρώντα 

υποκείµενα. 

2.1.1 Η λειτουργιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης 

Η λειτουργιστική οπτική θεωρεί το σχολείο ως ένα σύστηµα θέσεων και ρόλων  

που συµβάλλει ουσιωδώς στη διατήρηση της «ισορροπίας» του κοινωνικού 

συστήµατος και την επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης, επιτελώντας συγκεκριµένες 

κοινωνικές λειτουργίες: α) την κοινωνικοποίηση, διαµέσου της εσωτερίκευσης των 

ηθικών αξιών της κυρίαρχης κουλτούρας και β) την επιλογή και διανοµή των 

ενήλικων ρόλων (Blackledge, D. & Hunt, B., 2004:103, ∆αφέρµος, Μ., 2004). 

Η λειτουργιστική οπτική συνδέθηκε αρχικά µε τη θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Φραγκουδάκη, Αν., 1985:23-37). ∆εν είναι τυχαία, άλλωστε, η ανάλυση 

της οργάνωσης του σχολείου σύµφωνα µε το πρότυπο ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ο οποίος έχει εισροές (inputs) και εκροές (outputs) (Ballantine, J., 
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1989:13-21). Νοµιµοποιείται, έτσι, ο τεχνοκρατικός έλεγχος των φορέων της 

µαθησιακής διαδικασίας µε σκοπό τον εξορθολογισµό στη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων για τη βελτιστοποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εκµηδενίζεται η ελεύθερη δράση και βούληση  των κοινωνικών 

υποκειµένων. Η προσοµοίωση, εξάλλου, της λειτουργίας της κοινωνίας µε τη 

λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού, εδράζεται στη νατουραλιστική θεώρηση της 

κοινωνίας σύµφωνα µε τα πρότυπα των φυσικών επιστηµών (∆αφέρµος, Μ., 2004).  

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ανισότητες, η σχολική επιλογή, σύµφωνα µε τη 

λειτουργιστική οπτική, δεν καθορίζεται από την κοινωνική προέλευση, αφού κατά 

τον T. Parsons στο σχολείο επιτυγχάνει κι ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών από τα 

κατώτερα στρώµατα. Αντιθέτως, καθοριστικοί παράγοντες θεωρούνται: α) οι 

ατοµικές ικανότητες, β) η ηθική προσαρµογή και γ) τα ατοµικά κίνητρα. Έτσι, για τους 

λειτουργιστές θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχει ανισότητα, αρκεί η επιλογή για τις 

ανώτερες θέσεις να γίνεται αξιοκρατικά και να δίνονται σε όλους ίσες ευκαιρίες, 

ώστε µόνο οι φυσικές ικανότητες να καθορίζουν τη σχολική επιτυχία (Φραγκουδάκη, 

Αν., 1985:152-157, Parsons, T., 1985:266).  

Η λειτουργιστική κοινωνιολογία πρόσφερε στοιχειοθετηµένες αποδείξεις για το 

νοµιµοποιητικό ρόλο του σχολείου στην κοινωνική ανισότητα και έναν όγκο έρευνας 

των πολλαπλών παραγόντων που προκαλούν ανισότητα στο σχολείο, µαζί µε διαρκείς 

προσπάθειες για βελτιώσεις (Φραγκουδάκη, Αν., 1985:156-157) Ωστόσο, θέτοντας 

ως αυτοσκοπό την κοινωνική ευταξία δεν κατάφερε να δώσει ικανοποιητική 

απάντηση για τις κοινωνικές συγκρούσεις και αλλαγές (Dahredorf, R., 2002:371). 

2.1.2 Οι θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής 

Η µη επίτευξη της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση τη δεκαετία του 1960 

στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά δυτικές κοινωνίες και η αποτυχία των 

αντισταθµιστικών µεταρρυθµίσεων να µειώσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες 

οδήγησαν στην αναζήτηση νέων ερµηνευτικών σχηµάτων. Έτσι, τη δεκαετία του 

1970 διαµορφώθηκαν µε βάση τα εννοιολογικά εργαλεία του Marx και του Weber οι 

βασικότερες θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής, οι οποίες τονίζουν το ρόλο του 

σχολείου στη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήµατος (∆αφέρµος, Μ., 2004). 

Τέσσερα βασικά µοντέλα θεωριών αναπαραγωγής µπορούµε να διακρίνουµε: α) 

το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο αναπαραγωγής, β) το µοντέλο αναπαραγωγής του 
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Althusser που θεωρεί την εκπαίδευση ως ιδεολογικό µηχανισµό, γ) το 

κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο αναπαραγωγής και δ) τις θεωρίες της αντίστασης 

(Macris, V., 2011). 

Σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο αναπαραγωγής, η εκπαίδευση 

συµβάλλει ουσιαστικά στην κατανοµή των θέσεων εργασίας και τη νοµιµοποίηση και 

διατήρηση των σχέσεων εξουσίας – υποταγής (Φραγκουδάκη, Α. 1985:170). Έτσι, οι 

Bowles & Gintis προτείνουν την «αρχή της αντιστοιχίας». Σύµφωνα µε αυτήν, το 

σχολείο όχι µόνο συντηρεί το καπιταλιστικό σύστηµα, αλλά και ιδεολογικά 

ενσταλάζει τις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες απαραίτητα «αντιστοιχούν» στις 

κοινωνικές σχέσεις παραγωγής (Torres & Antikainen, 2002, as cited in Macris, V., 

2011:30-31).  

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία της κοινωνικοοικονοµικής αναπαραγωγής 

συνέβαλε στην καταγγελία των άνισων ευκαιριών (Charlot, B., 2004:287), ωστόσο 

αγνόησε τις κάθε είδους διαµεσολαβήσεις (γραφειοκρατικοί µηχανισµοί, χαρακτήρας 

επίσηµης γνώσης, αναλυτικά προγράµµατα, εκπαιδευτικές πρακτικές) (∆αφέρµος, 

Μ., 2004) και έχει επικριθεί δριµύτατα για το µηχανιστικό και οικονοµίστικο 

χαρακτήρα της, καθώς αγνοεί το ρόλο των υποκειµένων της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης και τη δυνατότητα αντίστασής τους στις κυρίαρχες κοινωνικές 

σχέσεις (Au, 2008, as cited in Macris, V., 2011:31). 

Ένα άλλο µοντέλο θεωρίας κοινωνικής αναπαραγωγής προτάθηκε από τον 

Althusser. Για τον Althusser η κοινωνία παρουσιάζεται ως ένα σύνολο πολλών 

επιπέδων µεταξύ των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις καθορισµού (από την 

οικονοµική δοµή) και επικαθορισµού (από την πολιτική υπερδοµή) (Hughes, 

Sharrock & Martin, 2003, as cited in Macris, V., 2011:28). Βέβαια, αυτή η αντίληψή 

του οδηγεί σε µια χαοτική, όσο και εµπειρική ερµηνεία για την κοινωνία ως προϊόν 

πολλαπλών παραγόντων και σχέσεων (∆αφέρµος, Μ., 2004). 

Ο Althusser διακρίνει τους κρατικούς µηχανισµούς σε κατασταλτικούς και 

ιδεολογικούς και κατατάσσει το σχολείο στους ιδεολογικούς (Althusser, L., 2008:26). 

Το σχολείο, σε αντίθεση µε την παρουσίασή του ως ουδέτερου (όπ.π.:30),  

ενσταλάζει στο παιδί την κυρίαρχη ιδεολογία που µέσω αυτής αναπαράγονται οι 

απαιτούµενες για το χώρο εργασίας δεξιότητες  των εργαζοµένων (όπ.π.:7).  
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Όµως, η θεώρηση της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης αποκλειστικά µε όρους 

κυριαρχίας – υποταγής και παραµόρφωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας 

περιορίζει πολύ το φάσµα των εκπαιδευτικών λειτουργιών και αγνοεί την παραγωγική 

σηµασία της µαθησιακής διαδικασίας (Πατέλης, 2000, όπ. αναφ. στο ∆αφέρµος, Μ., 

2004).  

Το τρίτο µοντέλο που προτάθηκε είναι η θεωρία της πολιτισµικής αναπαραγωγής 

των P. Bourdieu & J.C. Passeron, οι οποίοι τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες 

δεν οφείλονται τόσο στις διαφορές σε οικονοµικό κεφάλαιο αλλά σε πολιτισµικό 

(∆αφέρµος, Μ., 2004). Το µοντέλο αυτό επιθυµεί να αναλύσει τις αρχές που 

κρύβονται πίσω από τη δοµή και µετάδοση του πολιτισµικού πεδίου του σχολείου και 

να θέσει το ερώτηµα πώς η κουλτούρα του σχολείου παράγεται, επιλέγεται και 

νοµιµοποιείται (Giroux, 2001, as cited in Macris, V., 2011:32).  

Οι P. Bourdieu & J.C. Passeron (1990:5-11) αναφέρονται στην επιβολή ενός 

πολιτιστικού αυθαιρέτου από τις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, µέσω του 

εκπαιδευτικού θεσµού. Η επιβολή και «εγχάραξη» αυτή της αυθαίρετης κουλτούρας 

γίνεται µε την άσκηση στις κυριαρχούµενες τάξεις µιας «συµβολικής βίας», µιας βίας 

δηλαδή που επιβάλλεται µέσω «σηµασιών», µέσα από θεσµούς αναπαραγωγής ιδεών, 

αντιλήψεων, ερµηνειών και αξιολογήσεων. Αυτές οι σηµασίες επιβάλλονται ως 

νόµιµες µέσω της απόκρυψης των σχέσεων εξουσίας – υποταγής και συµβάλλουν µε 

τη σειρά τους στη συµβολική ενίσχυση των σχέσεων αυτών. (Bourdieu, P.  & 

Passeron J.C.  1990:4, Φραγκουδάκη, Α., 1985:167).  

Κεντρική σηµασία στην εξήγηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων κατέχει η έννοια 

του «έθους» (habitus), το οποίο αποτελεί ένα σύστηµα σχεδόν αυτοµατοποιηµένων 

έξεων και προδιαθέσεων που καθορίζουν τη δράση των κοινωνικών οµάδων 

(∆αφέρµος, Μ., 2004). Η απόσταση µεταξύ του έθους που το σχολείο ενσταλάζει από 

το «ταξικό έθος» της οικογένειας διαµορφώνει την ανισότητα στις επιδόσεις 

(Bourdieu, P.  & Passeron J.C.  1990:72).  

Η θεωρία του  Bourdieu λαµβάνει υπόψη τη διαµεσολάβηση του πολιτισµικού 

πεδίου στην κοινωνική αναπαραγωγή. Όµως, η παρουσίαση της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης ως αποκλειστικής µετάδοσης της κυρίαρχης κουλτούρας αποκλείει 

κάθε συνειδητή δράση των φορέων της αλληλεπίδρασης. Κατά τον G. Snyders το 

σχολείο δεν είναι το άντρο της κυρίαρχης τάξης, αλλά πεδίο πάλης, όπου 
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συγκρούονται οι δυνάµεις της προόδου και της συντήρησης (Postic, M., 1998:46). 

Εξάλλου, ενώ ο Bourdieu πολύ εύστοχα ασκεί κριτική στη φαλκίδευση που 

επιτελείται, άθελά του καταλήγει σε απόκρυψη του κοινωνικοοικονοµικού 

υπόβαθρου του πολιτισµικού κεφαλαίου (∆αφέρµος, Μ., 2004). Άλλωστε, ο  Boudon 

δε διακρίνει το οικονοµικό από το πολιτισµικό επίπεδο της οικογένειας, επειδή οι 

µηχανισµοί που παράγουν την ανισότητα ευκαιριών προέρχονται από την κοινωνική 

θέση των γονέων (Postic, M., 1998:47). 

Μια παραπλήσια εκδοχή της πολιτισµικής αναπαραγωγής, αν και δύσκολα µπορεί 

κανείς να την κατατάξει σ’ αυτήν, είναι η θεωρία του κοινωνικο-πολιτιστικού 

µειονεκτήµατος. Η θεωρία αυτή αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ από 

τους θεωρητικούς της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βασίζονται στις 

ερευνητικές εργασίες κυρίως του B. Bernstein στη Βρετανία και τη θεωρία των 

«γλωσσικών κωδίκων» (Bernstein, B., 2000). Σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικο-

πολιτιστικού µειονεκτήµατος τα παιδιά των λαϊκών τάξεων έχουν υλικές, γλωσσικές, 

πολιτισµικές ελλείψεις που εµποδίζουν την οµαλή ανάπτυξή τους και γι’ αυτό 

χρειάζονται αντισταθµιστικά, υποστηρικτικά παιδαγωγικά µέτρα. Η διαφορά της 

θεωρίας αυτής από τη θεωρία της πολιτισµικής αναπαραγωγής είναι ότι ενώ οι 

θεωρητικοί της πολιτισµικής αναπαραγωγής ασκούν κριτική στο σχολικό θεσµό, η 

θεωρία του µειονεκτήµατος αποδίδει την ευθύνη της αποτυχίας στο παιδί και την 

οικογένειά του επειδή κατέχει τον περιορισµένο γλωσσικό κώδικα ή έχει άλλες 

ελλείψεις τις οποίες το σχολείο κληρονοµεί, γι’ αυτό και η θεωρία αυτή έγινε ευρέως 

αποδεκτή από τον εκπαιδευτικό κόσµο (Charlot, B., 2004:285-286). 

Οι θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής που συζητήθηκαν παραπάνω έχουν 

κατακριθεί για τον ντετερµινιστικό τους χαρακτήρα, την παραγνώριση των 

εσωτερικών αντιφάσεων του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη δυνατότητα 

διαφοροποιηµένης δράσης των υποκειµένων της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Το 

κενό αυτό έρχονται να καλύψουν οι θεωρίες της αντίστασης. Έτσι, προβάλλουν την 

άποψη της δυνατότητας επιλεκτικής αφοµοίωσης από τους µαθητές του κρυφού και 

επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου (∆αφέρµος, Μ., 2004). Για τους 

θεωρητικούς της αντίστασης, το σχολείο, όπως και το περιβάλλον της εργασίας είναι 

χώρος αντιθέσεων και συγκρούσεων, παραγωγής κουλτούρας, κατασκευής ανθρώπων 

(Apple, 1993, όπ. αναφ. στο ∆αφέρµος, Μ., 2004; Giroux, 1983, as cited in Macris, 

V., 2011:38).  
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Έτσι, η εκπαίδευση έχει µια «σχετική αυτονοµία» από την οικονοµική δοµή, σε 

αντίθεση µε ότι πιστεύουν οι Bowles & Gintis. Παρόλα αυτά ο Giroux τονίζει ότι 

αυτή η ανεξαρτησία δεν µπορεί να εναντιωθεί µε τα θεµελιώδη συµφέροντα του 

καπιταλισµού (Haralambos & Holborn,  n.d.). Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Paul 

Willis επικεντρώνεται στον τρόπο που οι µαθητές αντιστέκονται στην εξουσία του 

σχολείου και στις εξουσιαστικές πρακτικές µέσω σύγκρουσης (Macris, V., 2011:38).  

Οι σηµαντικότερες θεωρίες της αναπαραγωγής παρά την κριτική που άσκησαν 

στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν κατάφεραν να αναδείξουν τη διαλεκτική 

σχέση υποκειµένου – δοµής, ούτε και να συλλάβουν το φαινόµενο της κοινωνικής 

αναπαραγωγής στην ιστορική του διάσταση, µένοντας εγκλωβισµένες σε µια 

εµπειρική περιγραφή και αποσπασµατική κριτική του εκπαιδευτικού συστήµατος 

(Giddens, A. 1996:502).   

  2.1.3 Μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις 

Οι µικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις συνδέθηκαν µε την εµφάνιση της «νέας 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» κυρίως µετά τη δεκαετία του 1970 και έδωσαν 

έµφαση στις µικρο-αναλύσεις του σχολείου (∆αφέρµος, Μ., 2004). Έτσι, για τον Max 

Weber οι κοινωνικοί θεσµοί συντίθενται από ανθρώπους που αλληλεπιδρούν µεταξύ  

τους κι ερµηνεύει ο ένας τη συµπεριφορά και τη δράση του άλλου  (Collins, 2000, όπ. 

αναφ. στο Σταµέλος, Γ. & ∆ακοπούλου, Α., 2007:158), ενώ οι φαινοµενολόγοι 

επικεντρώνοντας στην ανθρώπινη συνείδηση, θεωρούν ότι η κοινωνία δεν αποτελεί 

αντικειµενική, αλλά δι-υποκειµενική πραγµατικότητα (Schutz, 1967,1973, όπ. αναφ. 

στο Σταµέλος, Γ. & ∆ακοπούλου, Α., 2007:159).  

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης. 

Ερευνητές όπως οι Goffman, Mead, Blumer κλπ. άσκησαν κριτική στις µακρο-

κοινωνιολογικές θεωρήσεις, δίνοντας έµφαση στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης 

στα πλαίσια πρωτογενών µικροοµάδων (οικογένεια, σχολική τάξη οµάδες παιχνιδιού 

κλπ). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η αλληλεπίδραση των ατόµων πραγµατοποιείται 

µέσα από κώδικες και σύµβολα, όπως είναι η γλώσσα.  Έτσι, η αντίδραση σε µια 

συµπεριφορά κατανοείται µόνο µέσω της ερµηνείας της σηµασίας της µέσα σε 

συγκεκριµένο πλέγµα σχέσεων. Άρα, τα άτοµα δε συµµορφώνονται απλώς στο ρόλο 

τους, όπως υποστηρίζει ο λειτουργισµός, αλλά τον κατασκευάζουν (∆αφέρµος, Μ., 

2004). 
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Εξάλλου, νεο-µαρξιστές θεωρητικοί όπως οι Dahrendorf, Collins, Coser 

διαµόρφωσαν τη σχολή της κοινωνικής σύγκρουσης στη βάση της αντίληψης ότι τα 

αντιτιθέµενα συµφέροντα που ενσωµατώνονται στις κοινωνικές δοµές δηµιουργούν 

συγκρούσεις οι οποίες µπορούν να εξηγήσουν τις κοινωνικές αλλαγές (Darendorf, 

1968, όπ. αναφ. στο Σταµέλος, Γ. & ∆ακοπούλου, Α., 2007:160), αλλά και υπό 

προϋποθέσεις να συµβάλουν στην εύρυθµη λειτουργία του κοινωνικού συστήµατος 

(Coser, 1956, όπ. αναφ. στο Σταµέλος, Γ. & ∆ακοπούλου, Α., 2007:160). 

 Γενικά, οι µικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις θέλησαν να ανακαλύψουν τι 

κρύβεται στο «µαύρο κουτί» της σχολικής τάξης κι έδωσαν πλούσιο υλικό για την 

καθηµερινότητα των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, που οι µακρο-

κοινωνιολογικές µελέτες δε θα µπορούσαν να το δώσουν. Όµως, δεν ξέφυγαν από τον 

υποκειµενισµό και δεν µπόρεσαν να εξηγήσουν τις βαθύτερες υλικές και κοινωνικές 

αιτίες διαµόρφωσης των κοινωνικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου. Έτσι, η 

κυριαρχία των µικρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων σηµατοδοτεί την εξασθένηση 

της ριζοσπαστικής κριτικής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τον υπερτονισµό της 

βελτιστοποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων στα πλαίσια µιας 

νεολειτουργιστικής ερµηνείας της εκπαίδευσης, η οποία συνδέθηκε µε τις 

νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές µεταρρυθµίσεις πολλών καπιταλιστικών 

χωρών   (∆αφέρµος, Μ., 2004).  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τους σηµαντικότερους παράγοντες που φέρονται να 

ευθύνονται για τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τη σχολική αποτυχία. Αυτοί 

περιλαµβάνουν: α) τα ατοµικά χαρακτηριστικά του παιδιού, β) την κοινωνική 

προέλευση του παιδιού, γ) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, δ) τη 

δοµή και οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, ε) τη σχολική τάξη.  

 

2.2 Ατοµικοί παράγοντες εκπαιδευτικών ανισοτήτων  

2.2.1 Από το βιογενετικό καθορισµό της ευφυΐας στην έννοια του 

νοηµατικού προσανατολισµού 

Ο πρώτος παράγοντας ιστορικά στον οποίο αποδόθηκαν οι εκπαιδευτικές 

ανισότητες είναι τα ατοµικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Όσον αφορά τον 

παράγοντα νοηµοσύνη, η βασικότερη θεωρία που αναπτύχθηκε είναι αυτή του 

«βιογενετικού καθορισµού της ευφυΐας», µε κυριότερο εκπρόσωπο τον Αµερικανό 
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Arthur Jensen (1969). Ωστόσο, πρώτοι οι βιογενετικοί επιστήµονες αµφισβήτησαν 

την ορθότητα της θεωρίας, αφού δεν έχει αποδειχθεί ακόµη η σχέση των γονιδίων µε 

την ευφυΐα (Φραγκουδάκη, Α., 1985:113-114). 

 Οι καταβολές της θεωρίας αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν στην αστική 

αντίληψη περί διαχωρισµού των ανισοτήτων σε φυσικές και κοινωνικές και στην 

πεποίθηση ότι µε την άρση των κοινωνικοοικονοµικών εµποδίων µπορεί να  

επιτευχθεί η αξιοκρατία, αφού µόνο η φυσική ευφυΐα θα αποφασίζει ποιοι θα 

καταλαµβάνουν τις υψηλότερες κοινωνικές θέσεις. Επιπλέον, υποστηρίζεται και η 

ιδέα ότι ο άνθρωπος γεννιέται είτε µε διανοητικές είτε µε πρακτικές δεξιότητες, µε τις 

δεύτερες να θεωρούνται κατώτερες των πρώτων. Η υπόρρητη αυτή αξιολόγηση 

σχετίζεται µε τον καταµερισµό της εργασίας σε διανοητική και χειρωνακτική, όπου 

τα χειρωνακτικά επαγγέλµατα είναι χαµηλότερου κύρους και αµείβονται αρκετά 

χαµηλότερα (ό.π.:105-6).  

Παρόλα αυτά, από τότε που ανακαλύφθηκαν τα τεστ η νοηµοσύνη εµφανίζεται 

άνισα κατανεµηµένη µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, µε τα παιδιά της 

εργατικής τάξης να υστερούν σε όλες τις µετρήσεις. Πέραν αυτού, τα τεστ έχουν 

επικριθεί για την ακρίβεια, εγκυρότητα και τη µεροληψία τους εναντίον 

συγκεκριµένων κοινωνικών και φυλετικών οµάδων, την πολύ στενή αντίληψη για τις 

ανθρώπινες ικανότητες και µια µηχανιστική αντίληψη για την αξιολόγηση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Εξάλλου,  αναφέρονται και υπολογίσιµες συνέπειες για 

την αυτοεικόνα και τα κίνητρα του ατόµου από µια χαµηλή βαθµολογία, εξαιτίας της 

ετικέτας κι έχουν επικριθεί ως πολιτικό όπλο για την επιβολή από κάποιες κοινωνικές 

τάξεις των δικών τους αξιών και συµπεριφορών ως κριτηρίων για την ευφυΐα (όπ.π.: 

107-111).  

Εκτός αυτού, σύµφωνα µε την ψυχολόγο Μαρία Νασιάκου (1982:84), η 

χρησιµότητα και αξία των τεστ εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης κι ερµηνείας τους, 

καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο δείκτης νοηµοσύνης από ένδειξη δυνατότητας να 

µεταφραστεί σε απόδειξη της ικανότητας ή ανικανότητας (Νασιάκου, Μ., 1982:84). 

Σε τελευταία ανάλυση, κάθε έµβιο ον σε κάθε στάδιο της ζωής του είναι προϊόν της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος, κι αυτή είναι βασική αρχή της 

γενετικής (Φραγκουδάκη, Α., 1985:117).  
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Αντί για την απόδοση της ανθρώπινης ικανότητας και λογικής στη φύση, ο B. 

Bernstein έδειξε ότι τα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων είναι προσανατολισµένα σε 

συγκεκριµένα νοήµατα, µε τα οποία έχουν εξοικειωθεί στο περιβάλλον τους, ενώ τα 

παιδιά της µεσαίας και ανώτερης αστικής τάξης είναι εξοικειωµένα µε αφηρηµένα 

νοήµατα. Κι αυτό συµβαίνει λόγω της κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας, η οποία 

εκφράζοντας τις ταξικές σχέσεις εξουσίας επιβάλλει κοινωνικούς διαχωρισµούς. 

Έτσι, παράγεται κοινωνική διαίρεση τόσο στο επίπεδο του λόγου, όσο και στο 

επίπεδο της λογικής, που µε τη σειρά της κατασκευάζει διακριτές µορφές 

επικοινωνίας (Λάµνιας, Κ., 1999:39). Αρκετά χρόνια πριν, ο B. Bernstein είχε δείξει 

ότι τα παιδιά της εργατικής τάξης κατέχουν έναν περιορισµένο γλωσσικό κώδικα, 

ενώ τα παιδιά των µεσοστρωµάτων έναν επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα 

(Bernstein, B., 1990:97). Παρά την κριτική που έχει ασκηθεί για τον όρο 

«περιορισµένος» (Φραγκουδάκη, Α., 1985:145), οι έρευνες τόσο του Bernstein όσο 

και του Labov συγκλίνουν στο ότι οι διαφορετικές κοινωνικές τάξεις χρησιµοποιούν 

διαφορετικά τη γλώσσα (Charlot, B., 2004:335-6). 

Οι έρευνες, εξάλλου, της Holland, των Morais, Fontinhas & Neves, των Cooper, 

Dunne & Rodgers κ.λ.π. τις δεκαετίες 1980 και 1990 κατέδειξαν ότι οι µαθητές των 

λαϊκών τάξεων προσανατολίζονται επιλεκτικά προς τα συγκεκριµένα κι εξαρτηµένα 

από τα τοπικά πλαίσια νοήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή γνώση, ενώ οι 

µαθητές της µεσαίας κι ανώτερης αστικής τάξης είναι πιο πιθανό να 

προσανατολίζονται προς τα αφηρηµένα νοήµατα που είναι συµβατά µε την επίσηµη 

σχολική γνώση. Το βασικό λοιπόν συµπέρασµά τους είναι ότι οι επιλεκτικοί 

προσανατολισµοί των µαθητών σε νοήµατα είναι κοινωνικά προσδιορισµένοι και 

εκφράζουν τα τοπικά ή γενικευµένα κοινωνικά πλαίσια στα οποία εκδηλώνουν τη 

δράση τους (Λάµνιας, Κ., 1999:41-42).  

Βασική προϋπόθεση για να εξοικειωθούν τα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων µε 

τον επεξεργασµένο κώδικα ή τα αφηρηµένα νοήµατα που προϋποθέτει η σχολική 

γνώση είναι να αποκτήσουν τους κανόνες αναγνώρισης των αφηρηµένων αυτών 

νοηµάτων. ∆ιαφορετικά θα αδυνατούν να επιχειρηµατολογήσουν πάνω σε αυτά τα 

αφηρηµένα νοήµατα, έστω κι αν τους δοθούν οι ίσες ευκαιρίες (Κουλαϊδής, Β. & 

Τσατσαρώνη, Α., 2010:40).  
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Αντί λοιπόν να αποδίδεται η αποτυχία των µαθητών αυτών στην έλλειψη 

νοητικής ικανότητας θα πρέπει µε κατάλληλα µείγµατα γνώσης να εισαχθούν στην 

αφηρηµένη γνώση. 

 

2.2.2 Η σηµασία της σχολικής προσαρµογής, των φιλοδοξιών και των 

κινήτρων στη σχολική επιτυχία  

Ένας άλλος ατοµικός παράγοντας ο οποίος σχετίζεται µε τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες έχει να κάνει µε τις ατοµικές φιλοδοξίες και τα κίνητρα του κάθε παιδιού. 

Μεγάλος όγκος έρευνας που προσπάθησε να ερµηνεύσει µε ψυχολογικούς όρους το 

ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αποδίδει το µεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για 

τη σχολική αποτυχία στο ίδιο το άτοµο και την οικογένειά του, δίνοντας έµφαση στο 

ρόλο των φιλοδοξιών και των ατοµικών κινήτρων  (Φραγκουδάκη, 1985:155).  

Έτσι, κατά τον T. Parsons, οι ηθικές ικανότητες και τα κίνητρα επιτυχίας 

επηρεάζονται από τρεις παράγοντες: α) την οικογένεια, β) την οµάδα των 

συνοµηλίκων και γ) το σχολείο. Aνάλογα µε την επίδραση της οικογένειας, όταν το 

παιδί φτάσει στο σχολείο θα ταυτιστεί (µε την ψυχολογική έννοια του όρου) είτε µε 

το δάσκαλο είτε µε την οµάδα των συνοµηλίκων. Από τη ροπή αυτής της ταύτισης 

εξαρτάται το  ποσοστό επιτυχίας του µαθητή στη σχολική του σταδιοδροµία 

(Φραγκουδάκη, Α., 1985:152, Postic, M., 1998:257, Parsons, T., 1985:262-263).  

Εξάλλου, η M. Gilly (1968, as cited in Postic, M., 1998) έδειξε ότι η θέση του 

παιδιού στην τάξη, όπως αυτή διαµορφώνεται από τις κρίσεις του εκπαιδευτικού και 

των συµµαθητών του επιδρά στην αυτοαντίληψή του. Κάθε µαθητής έχει µια εικόνα 

για τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία της τάξης και τους µηχανισµούς οι οποίοι τον 

οδηγούν σ’ αυτή τη θέση. Η απόδοση των αιτίων της σχολικής του επιτυχίας ή 

αποτυχίας µπορεί κατά τον B. Weiner (1975, as cited in Postic, M., 1998) να 

παρασταθεί σε δύο κάθετους άξονες: εσωτερικά – εξωτερικά και σταθερά – ασταθή 

αίτια. Από το συνδυασµό των διαστάσεων αυτών προκύπτουν τέσσερις αιτιολογικοί 

παράγοντες: η ικανότητα (εσωτερική-σταθερή), η τύχη (εξωτερική-µη σταθερή), η 

προσπάθεια (εσωτερική-µη σταθερή) και η δυσκολία του έργου (εξωτερική-σταθερή). 

Ανάλογα µε την αιτιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας του το παιδί µε βάση τις 

παραπάνω µεταβλητές θα αποδεχθεί τη θέση που βρίσκεται ή θα επιδιώξει να την 

αλλάξει (Postic, M., 1998:112-113). 
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Για τον R. Boudon το επίπεδο φιλοδοξιών του ατόµου και της οικογένειάς του 

καθορίζεται από την κοινωνικοοικονοµική τους θέση, στη βάση του συνυπολογισµού 

κόστους - οφέλους και του κινδύνου που συνεπάγονται οι φιλοδοξίες αυτές (Postic, 

M., 1998:69-75). Συχνά τα παιδιά που προέρχονται από την εργατική τάξη 

εµφανίζονται χωρίς κουλτούρα επιτυχίας, σε αντίθεση µε τα παιδιά των µεσαίων και 

ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων που είναι συγκριτικά πιο ανταγωνιστικά και µε 

µεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξιών (Φραγκουδάκη, 1985:155). 

Εξάλλου, οι Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1990) έδειξαν ότι η κοινωνική 

καταγωγή, εκτός των άλλων, εφοδιάζει το παιδί µε ένα σύνολο στάσεων και 

συµπεριφορών απέναντι στη γνώση και το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, η 

υποκειµενική προσδοκία µπορεί να χαρακτηριστεί ως η εσωτερίκευση του βαθµού 

της αντικειµενικής πιθανότητας για ακαδηµαϊκή επιτυχία (Bourdieu, P. & Passeron, 

J.C., 1990:156-157). 

Συµπερασµατικά, ο βαθµός της προσαρµογής και συµµόρφωσης του µαθητή στις 

αξίες και τους κανόνες του σχολείου και το επίπεδο των κινήτρων, των φιλοδοξιών 

και των προσδοκιών του επηρεάζουν την επίδοση του µαθητή, αλλά σε µεγάλο βαθµό 

κι αυτοί οι παράγοντες είναι κοινωνικά καθορισµένοι.  

 

2.3 Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

2.3.1 Η επίδραση του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος 

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε φάνηκε ότι τα ατοµικά χαρακτηριστικά του 

παιδιού (νοητική ικανότητα, κίνητρα και φιλοδοξίες, προσαρµογή στις αξίες και τους 

κανόνες του σχολείου), κατά µεγάλο µέρος είναι κι αυτά κοινωνικά καθορισµένα. 

Επίσης, οι θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής οι οποίες περιγράφηκαν 

παραπάνω, ήδη από τη δεκαετία του 1970 έχουν αναδείξει τη συµβολή  του σχολείου 

στον κοινωνικό καταµερισµό εργασίας. Πώς καθορίζεται όµως η κοινωνική θέση του 

παιδιού; 

Συνήθως ως γενικός δείκτης του κοινωνικού στάτους του παιδιού λαµβάνεται το 

επάγγελµα του πατέρα, αφού  περικλείει πολλές πλευρές, όπως είναι οι υλικοί πόροι 

και οι συνθήκες διαβίωσης, το µορφωτικό περιβάλλον κλπ. Σε όλες τις χώρες του 

ΟΟΣΑ (OECD, 2001), υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της επίδοσης στο PISA και τους 
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διάφορους υλικούς πόρους της οικογένειας (γραφείο, Η/Υ, εγκυκλοπαίδειες κλπ). 

Εντούτοις, αυτή η σχέση είναι µικρότερη από τη σχέση της επίδοσης µε το επάγγελµα 

των γονέων (OECD, 2001:142-143). 

Το «πολιτισµικό κεφάλαιο» (µορφωτικοί πόροι και συγκεκριµένες µορφωτικές 

πρακτικές), εξάλλου, σχετίζεται µε το βαθµό σχολικής επιτυχίας και ιδιαίτερα στο 

γλωσσικό εγγραµµατισµό παρά στο µαθηµατικό. Έρευνες στην Αγγλία και την 

Ολλανδία  (de Graaf et al., 2000; Sullivan, 2001) επιβεβαιώνουν αυτή τη σχέση, αφού 

το εκπαιδευτικό επίπεδο και οι πολιτιστικές προτιµήσεις των γονέων συνδέονται µε 

αυτά των παιδιών. Σύµφωνα µε αυτές, το διάβασµα και η παρακολούθηση σχετικά 

σύνθετων τηλεοπτικών προγραµµάτων ασκούν µεγαλύτερη επίδραση από αυτή των 

ελεύθερων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς µέσα από αυτά τα µέσα τα παιδιά 

αποκτούν συγκεκριµένο λεξιλόγιο και διάφορες γνώσεις (Sullivan, A., 2001:909-

910). Τα οφέλη από το διάβασµα των γονέων είναι ένα γενικευµένο εύρηµα (Duru-

Bellat, M., 2004:29).  

Ωστόσο, η υπόθεση του πολιτισµικού κεφαλαίου και της άνισης απόστασης της 

κουλτούρας του σχολείου από την κουλτούρα της οικογένειας έχει και τους 

περιορισµούς της. Πρώτον, σε χώρες όπου το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου 

δίνει έµφαση περισσότερο σε δεξιότητες καθηµερινής ζωής (βόρειες χώρες κλπ) η 

αποκτηθείσα από την οικογένεια κουλτούρα ασκεί λιγότερη επίδραση. ∆εύτερον, δεν 

εξηγεί ικανοποιητικά τις διαφορές στα µαθηµατικά που είναι το ίδιο έντονες µε αυτές 

στη µητρική γλώσσα, αφού η έρευνα δείχνει ότι πρώιµες διαφορές οφείλονται σε 

ανεπαρκή κατοχή προϋποτιθέµενων βασικών µαθηµατικών δεξιοτήτων, που δεν 

εξαρτώνται και πολύ από την οποιαδήποτε πολιτιστική κληρονοµιά. Τέλος, 

χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση των αλλοδαπών µαθητών, οι οποίοι συχνά δεν 

επιδεικνύουν καµία επιπλέον ειδική δυσκολία εκτός από αυτές που οφείλονται στην 

κοινωνική τους προέλευση ή το γεγονός ότι τα παιδιά των αγροτών πάνε συνήθως 

καλύτερα από τα παιδιά των βιοµηχανικών εργατών (όπ.π.: 34-35). 

Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα για διερεύνηση είναι η συγκριτική συµβολή του 

επαγγέλµατος και του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων. Με αποµόνωση της 

επίδρασης του επαγγέλµατος από την επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου, το 

επάγγελµα φαίνεται να συνδέεται µόνο µε τις υλικές πλευρές του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, αποµονώνοντάς τες από τις επιδράσεις των µορφωτικών πλευρών. 

Γενικά, το επάγγελµα και το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα ασκούν µια ειδική 
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επίδραση στην επίδοση του παιδιού, όταν συνεξετάζονται. Όταν αυτές οι δύο 

µεταβλητές εξετάζονται χωριστά, η σχετική επίδραση διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα. 

Στην Ολλανδία και στη Βρετανία, για παράδειγµα, η ειδική επίδραση της 

απασχόλησης του πατέρα εµφανίζεται ισχυρότερη απ’ αυτήν του µορφωτικού 

επιπέδου, ενώ αντίθετα στην Ιταλία ή σε χώρες της Λατινικής Αµερικής συµβαίνει το 

αντίθετο (de Graaf, de Graaf & Kraykamp, 2000; Sullivan, 2001:909; Duru-Bellat, 

M., 2004:30). Το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας ασκεί µεγάλη επίδραση, 

ιδιαίτερα στην επίδοση στη µητρική γλώσσα και συχνά µε υψηλότερους συντελεστές 

από την επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πατέρα (Duru-Bellat, M., 

2004:31).  

Η επίδραση της απασχόλησης της µητέρας επίσης διαφέρει από χώρα σε χώρα 

(Duru-Bellat & van Zanten, 2000, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:31). Στον 

ευρωπαϊκό χώρο, τα παιδιά τα των εργαζόµενων µητέρων ορισµένες φορές έχουν 

καλύτερες επιδόσεις. Στις ΗΠΑ τα ευρήµατα είναι πιο µεικτά, µε τα αγόρια από 

ανώτερα και µεσαία στρώµατα να επιτυγχάνουν χαµηλότερες επιδόσεις, ενώ τα 

αγόρια της εργατικής τάξης και τα κορίτσια συνολικά πάνε καλύτερα. Πάντα όµως το 

εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας εµφανίζεται ως πιο καθοριστικός παράγοντας από 

την ύπαρξη απασχόλησης (Duru-Bellat, M., 2004:31). 

Όσον αφορά τη διγλωσσία, η διεθνής έρευνα δείχνει ότι η χρήση διαφορετικής 

γλώσσας στο σπίτι από αυτήν του σχολείου συχνά συνιστά µειονέκτηµα, κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες (OECD, 2001:151-152). Αν εξεταστεί όµως χωριστά η 

περίπτωση των αλλοδαπών µαθητών από εκείνους που προέρχονται από χαµηλά 

κοινωνικά στρώµατα, τότε διαπιστώνεται ότι οι αλλοδαποί µαθητές ίδιου κοινωνικού 

επιπέδου µε τους οµογενείς δε µειονεκτούν και επιπλέον οι µαθητές συγκεκριµένων 

εθνοτήτων επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε 

τους Ασιάτες της Αµερικής (Sammons, P., 1995:481). 

Ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, πρέπει να δίνεται στην ερµηνεία ευρηµάτων που 

αφορούν τη δοµή της οικογένειας, καθώς η παρουσία πολλών δυσµενών παραγόντων 

επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση µόνο των µαθητών των χαµηλών στρωµάτων. 

Έτσι, για παράδειγµα η σχετικά µειωµένη επίδοση µαθητών από µονογονεϊκές 

οικογένειες στο PISA (OECD, 2001:152; 2010, II:45-46) συχνά οφείλεται στο ότι οι 

οικογένειες αυτές είναι χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Φαίνεται λοιπόν 
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πως οι οικογενειακοί παράγοντες, µε βασικότερο το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων δρουν αθροιστικά (Duru-Bellat, M., 2004:31-32).  

Στο σηµείο αυτό, χρειάζεται να τονιστεί ότι οι επιδράσεις της οικογένειας είναι 

σχετικές, αφού σε ορισµένες χώρες, οι µαθητές που προέρχονται από οικογένειες που 

το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας είναι χαµηλό, σκοράρουν ψηλά σε σχέση µε το 

µέσο διεθνές επίπεδο, που σηµαίνει ότι άλλοι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες µπορεί να αντισταθµίζουν πολλά δυσµενή χαρακτηριστικά των 

οικογενειών (όπ.π.:32). 

Ο τόπος διαµονής, εξάλλου, αποτελεί µια επιπλέον πλευρά του κοινωνικού 

περιβάλλοντος του µαθητή που επιδρά στα µαθησιακά αποτελέσµατα, καθώς έχει 

βρεθεί ότι κατά µέσο όρο οι µαθητές των αστικών περιοχών σκοράρουν ψηλότερα 

στο διαγωνισµό του PISA από τους µαθητές που µένουν σε αγροτική περιοχή. 

Μάλιστα αν εξουδετερωθεί ο παράγοντας του κοινωνικοοικονοµικού στάτους, η 

τοποθεσία του σχολείου είναι ένας επιπλέον παράγοντας εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 

αλλά ο βαθµός επίδρασης της γεωγραφικής µεταβλητής διαφέρει από χώρα σε χώρα 

(OECD, 2010, ΙΙ: 46-49).  

2.3.2 Η επίδραση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στις 
εκπαιδευτικές ανισότητες  

Από τη δεκαετία του 1980 και µετά το ενδιαφέρον της διεθνούς έρευνας 

στράφηκε παράλληλα µε την εξέταση του άµεσου κοινωνικοπολιτιστικού 

περιβάλλοντος του µαθητή και προς την εξέταση των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

της οικογένειας. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι το πολιτισµικό 

κεφάλαιο ασκεί αρκετά µεγάλη επίδραση στη σχολική επίδοση χρειάζεται και η 

ανάλογη προσπάθεια από µέρους του µαθητή και η στενή συνεργασία γονέων και 

σχολείου. Εποµένως, οι στρατηγικές της οικογένειας και οι σχέσεις των γονέων µε το 

σχολείο επιδρούν στην επίδοση του παιδιού (Duru-Bellat, M., 2004:38-39).  

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η αποτελεσµατικότητα του πολιτισµικού κεφαλαίου 

εξαρτάται από τη διαµεσολάβηση του κοινωνικού κεφαλαίου, από πλευράς σχέσεων 

µέσα στην οικογένεια και σχέσεων της οικογένειας µε τον κοινωνικό περίγυρο 

(κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικές υποχρεώσεις, αίσθηµα του ανήκειν κλπ). Εποµένως, 

το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ένα καλό εργαλείο εξερεύνησης διαδικασιών και 

πρακτικών απόκτησης άλλων κεφαλαίων (Ball, S., 2003:80-81).  
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Η ικανότητα διατήρησης επαφής µε το σχολείο βρέθηκε ότι είναι αποφασιστικός 

παράγοντας σχολικής επιτυχίας κι αυτή η ικανότητα είναι άνισα κατανεµηµένη 

µεταξύ των οικογενειών από διαφορετικές τάξεις, µε τους γονείς από χαµηλά 

κοινωνικά στρώµατα ή εθνικές µειονότητες να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση (e.g. 

Wilms & Sommers, 2001, στη Λατινική Αµερική, όπ. αναφ. στο Duru-Bellat, M., 

2004:39). Παρόλα αυτά, σε αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες µε υψηλό βιοτικό 

επίπεδο παρατηρείται σχετική οµοιοµορφία τόσο στο βαθµό εµπλοκής των γονέων 

στο σχολείο και στη µάθηση των παιδιών τους, όσο και στην παροχή υλικών 

συνθηκών (βιβλία, γραφείο κλπ.) (OECD, 1997, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:39-

40). 

∆ιαφορές ανάµεσα στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις παρατηρούνται συχνά 

στην ποιότητα του καθηµερινού περιβάλλοντος (ενθάρρυνση σωστού τρόπου ζωής, 

έλεγχος στη χρήση τηλεόρασης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βοήθεια στις κατ’ 

οίκον εργασίες κλπ.). Αν και οι περισσότεροι γονείς θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους στη σχολική εργασία, οι γονείς των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων λόγω 

έλλειψης οικονοµικού και πολιτισµικού κεφαλαίου αδυνατούν να το κάνουν µε 

επιτυχία (Duru-Bellat, M., 2004:40). Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως στην περίπτωση των 

ελληνικών οικογενειών των χαµηλότερων τάξεων, οι οποίοι αν και θέτουν 

ασυνήθιστα υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους σε σχέση µε την 

αντικειµενική τους δυνατότητα, συχνά τους λείπουν τα απαραίτητα εφόδια για την 

υλοποίηση των υψηλών αυτών προσδοκιών (Κάτσικας, Χ., χ.χ.).   

Ωστόσο, η επιλογή του κλάδου ή τύπου εκπαίδευσης στηρίζεται στις προσδοκίες 

για το µέλλον του παιδιού και εν πολλοίς εξαρτάται από το συνειδητό ή λιγότερο 

συνειδητό υπολογισµό στη βάση της σχέσης «κόστους – οφέλους» και του κινδύνου 

ενδεχόµενης αποτυχίας. Έτσι, ανάλογα µε τις διαφορετικές συνέπειες διαφορετικών 

επιλογών, οι οικογένειες σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους (Goldthorp, J.H, 1996: 492-

7; Duru-Bellat, M., 2004:41; Charlot, B., 2004:296). Πολλές έρευνες υποστηρίζουν 

την ιδέα του ενεργητικού ρόλου των δρώντων στις διαδικασίες λήψης απόφασης, 

καθώς δείχνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση της επιλογής ή αυτο-επιλογής σε κρίσιµα 

µεταβατικά στάδια της µαθητικής διαδροµής. Ενώ οι προτιµήσεις των νέων δε 

διαφέρουν ανάλογα µε την κοινωνική θέση της οικογένειας όταν οι επιδόσεις είναι 

υψηλές, εµφανίζονται αποκλίσεις όταν η επίδοση δεν είναι πάνω από το µέσο 

επίπεδο, µε τους µαθητές από την εργατική τάξη να παρουσιάζονται λιγότερο 
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φιλόδοξοι. Έτσι, «Με ίσες προηγούµενες επιδόσεις, οι προερχόµενοι από την 

εργατική τάξη µαθητές είναι περισσότερο πιθανό να «αυτοµειώνονται» από τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση αρνούµενοι να εισέλθουν σε αυτή παρά να υποτιµηθούν 

µετά την είσοδό τους  … µε την εξωτερική ποινή της αποτυχίας στις εξετάσεις» 

(Bourdieu, P., & Passeron, J.C., 1990:153).  

Οι διαφορετικές µορφές κοινωνικοποίησης, εξάλλου, προετοιµάζουν µε ανόµοιο 

τρόπο το παιδί για να ανταπεξέλθει στα σχολικά του καθήκοντα. Έτσι, παιδαγωγικές 

πρακτικές οι οποίες ενθαρρύνουν το παιδί να αποκτήσει αυτονοµία και αυτοέλεγχο, 

µε δυνατότητες ελεύθερης εξερεύνησης του περιβάλλοντος ασκούν θετική επίδραση 

στη γνωστική του ανάπτυξη. Οι πρακτικές αυτές συνδέονται στενά µε το 

κοινωνικοοικονοµικό στάτους της οικογένειας και τον τρόπο πειθάρχησης των 

παιδιών. Εκτός αυτού, οι γονείς µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν να αποδίδουν 

την επιτυχία ή την αποτυχία µιας προσπάθειας περισσότερο στη δική τους δράση 

παρά σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη µοίρα. Έτσι, έχοντας αποκτήσει ένα αίσθηµα 

ελέγχου και αυτοπεποίθησης οι ίδιοι, τα µεταβιβάζουν και στα παιδιά τους µε θετικές 

συνέπειες για τη σχολική τους πορεία (Duru-Bellat & van Zanten, 2000, as cited in 

Duru-Bellat, M., 2004:36). 

Άλλη σηµαντική πρακτική, η οποία σχετίζεται µε την απόκτηση ενός 

επεξεργασµένου γλωσσικού κώδικα, σύµφωνα µε τον Bernstein (1985) έχει να κάνει 

µε το βαθµό στον οποίο οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί να χρησιµοποιήσει τη 

γλώσσα για να επιχειρηµατολογήσει, να διαπραγµατευτεί ή να αναλύσει τις πράξεις 

του. Αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας ταιριάζουν µε τη 

γλώσσα που χρησιµοποιεί το σχολείο (Bernstein, B., 1985). Συγκεκριµένοι τύποι 

γλωσσικής κοινωνικοποίησης φαίνεται να συνδέονται µε ένα αίσθηµα κατωτερότητας 

του παιδιού στο σχολείο, καθώς και µε συγκεκριµένες δυσκολίες των παιδιών της 

εργατικής τάξης, αφού το σχολείο λειτουργεί στη βάση µιας λογικής ότι ένας 

συγκεκριµένος γλωσσικός κώδικας είναι κυρίαρχος. Αυτή η προσέγγιση όµως δεν 

εξηγεί ικανοποιητικά ανισότητες που εµφανίζονται στα µαθηµατικά και που είναι 

εξίσου σηµαντικές (Duru-Bellat, M., 2004:36-37). 

Γενικότερα, ο παράγοντας που φαίνεται να παίζει µεγαλύτερο ρόλο στη σχολική 

επιτυχία, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη φοίτησης, είναι οι διαφορετικές ικανότητες 

και ο βαθµός αυτοπειθαρχίας που έχει το παιδί αποκτήσει από την κοινωνικοποίηση 

στην οικογένεια, παρά η διαφορά της κουλτούρας του σπιτιού µε τη σχολική 
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(κυρίαρχη) κουλτούρα. Η επίδραση του επαγγέλµατος των γονέων στις επιδόσεις δεν 

αντανακλάται απόλυτα στη µετάδοση της κυρίαρχης κουλτούρας. Άλλα µέσα 

µεταφοράς αυτής της επίδρασης είναι και οι διαφορετικές φιλοδοξίες των γονέων και 

οι στρατηγικές που επινοούν για την πραγµατοποίηση αυτών των φιλοδοξιών. Σε 

κάθε περίπτωση, διαφορετική θα είναι η πολιτική για την αντιµετώπιση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων αν αυτές αποδίδονται στις µορφές κοινωνικοποίησης της 

οικογένειας και διαφορετική όταν αποδίδονται στην επιβολή µιας αυθαίρετης 

κουλτούρας από το σχολείο (Duru-Bellat, M., 2004:38). 

Πέραν όµως της προσπάθειας που καταβάλλουν οι γονείς προκειµένου να 

εξοπλιστεί το παιδί τους µε τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις 

σχολικές του υποχρεώσεις, συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή στο σχολείο. 

Πάντοτε οι γονείς της µεσαίας τάξης είχαν περισσότερη επιδεξιότητα από τους γονείς 

των χαµηλότερων στρωµάτων σ’ αυτόν τον τοµέα, είτε µε ατοµική είτε µε συλλογική 

δράση (Duru-Bellat, M., 2004:43-44). Για παράδειγµα, γονείς ανώτερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου κατόρθωναν συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα 

εκείνες που στοχεύουν να κάνουν πιο οµοιόµορφο το αναλυτικό πρόγραµµα, πράγµα 

που έρχεται σε αντινοµία µε την επιδίωξη διακριτών κλάδων εκπαίδευσης (e.g. 

Kerckhof, Fogelman & Manlove, 1997:19). 

Με το νέο πλαίσιο ταξικού ανταγωνισµού που δηµιουργείται σε πολλές χώρες 

που έχουν θεσµοθετήσει την ελεύθερη επιλογή σχολείου και τη δηµιουργία 

εκπαιδευτικών αγορών ευνοείται ακόµη περισσότερο η στρατηγική συµπεριφορά, ο 

βαθµός της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τα κεφάλαια (οικονοµικό, πολιτισµικό, 

κοινωνικό κλπ.) που διαθέτει κάθε οικογένεια (Ball, S.J., 2003:18-24). 

Έτσι, όσοι γονείς δεν επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση είτε λόγω οικονοµικής 

αδυναµίας είτε επειδή δε θέλουν, παρεµβαίνουν συχνά για θεσµοθέτηση ισχυρών 

τµηµάτων και για διαµόρφωση ορατής παιδαγωγικής µε ισχυρή ταξινόµηση και 

περιχάραξη όλο και πιο νωρίς στη µαθητική πορεία, προκειµένου να διασφαλιστεί η 

επίτευξη των φιλοδοξιών τους (Ball, S.J., 2003:74-75). Κι αυτό σε αντίθεση µε τη 

θέση του B. Bernstein (1990:85) ότι µόνο οι γονείς της µεσαίας τάξης που 

απασχολείται στην παραγωγή επιθυµεί ορατή παιδαγωγική.  

Όσον αφορά την ελεύθερη επιλογή σχολείου, οι στρατηγικές των γονέων µπορούν 

κατά την Van Zanten (2005:160) να διακριθούν σε τέσσερις τύπους: α) σύνδεση της 
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επιλογή κατοικίας µε την επιλογή του σχολείου, β) επιλογή της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, γ) επιλογή στα πλαίσια της δηµόσιας εκπαίδευσης και δ) «αποικισµός» 

σε τοπικά δηµόσια σχολεία, µε την προσπάθεια των γονέων για έλεγχο της 

λειτουργίας τους.  

Πάντως, παρόλο που η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας όσον αφορά τη γονική 

επιλογή προβάλλει το χρησιµοθηρικό κριτήριο στη λήψη αποφάσεων, ο S. Ball 

(2003) δείχνει ότι η επιλογή είναι µείγµα λογικής, αρχών και αξιών (κοινωνική 

δικαιοσύνη κλπ.), ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προτιµήσεων του παιδιού και 

ιστορίας της κάθε οικογένειας (Ball, S., 2003:111-147). 

Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής ενός καλύτερου σχολείου εξαρτάται κι από 

άλλες παραµέτρους, όπως είναι το κόστος µεταφοράς, οι κοινωνικές υποδοµές στις 

εργατικές συνοικίες, η εντατικοποίηση της εργασίας κλπ. Έτσι, η κατανοµή των 

«βιογραφιών» του χώρου και του χρόνου είναι ταξικά καθορισµένη, αφού η 

δυνατότητα µετακίνησης και ο διαθέσιµος χρόνος καθορίζονται από την κοινωνική 

τάξη του ατόµου και την κοινωνικά προσδιορισµένη µορφή οργάνωσης και 

επαναδιαµόρφωση των µεγαλουπόλεων, που ορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις  

(Gewirtz, S.;  Ball S.; & Bowe, R. 1996:52).   

Το γενικό συµπέρασµα από τη συζήτηση που προηγήθηκε είναι ότι τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας επιδρούν στις εκπαιδευτικές ανισότητες, 

ίσως και σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι το άµεσο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

του µαθητή, αλλά κι αυτά είναι εν πολλοίς κοινωνικά καθορισµένα. 

 

2.4 Ο ρόλος του σχολικού περιβάλλοντος στις εκπαιδευτικές ανισότητες  

2.4.1 Η συνεισφορά των σχολικών παραγόντων στις εκπαιδευτικές ανισότητες 

Το σχολικό περιβάλλον ασκεί σηµαντική επίδραση στη µάθηση και τη 

συµπεριφορά, πέραν της επίδρασης που ασκεί η κοινωνική καταγωγή του παιδιού και 

η αρχική του ικανότητα (Scheerens, 2000, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:47). 

Επιπλέον, οι µέτριοι και αδύνατοι µαθητές εµφανίζονται πιο ευαίσθητοι στις 

επιδράσεις του σχολείου,  µε συνακόλουθο αντίκτυπο στη τροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Εκτός αυτού, το σχολικό πλαίσιο ευθύνεται περισσότερο 

για ανισότητες σε µαθήµατα που σχετίζονται περισσότερο µε το σχολείο 

(µαθηµατικά, επιστήµες) απ’ ότι στη γλώσσα, που στηρίζεται σε µια συνεχή 
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καθηµερινή διαδικασία (Scheerens, 1992:70; Sammons, P., 1995:472; Duru-Bellat, 

M., 2004:47-48). 

Σύµφωνα µε τον OECD (2001:197) ποσοστό 36% της διακύµανσης της 

αναγνωστικής ικανότητας 15χρονων µαθητών αποδίδεται σε διαφορές ανάµεσα σε 

σχολεία. Επιπλέον, οι Heyneman & Loxley (1983:1.184) έδειξαν ότι στις λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες οι σχολικοί παράγοντες βαρύνουν περισσότερο από τους 

οικογενειακούς, σε αντίθεση µε τις πιο πλούσιες, όπου ένα µίνιµουµ επίπεδο 

ποιότητας διασφαλίζεται σε όλα τα σχολικά πλαίσια κι έτσι υπάρχει µεγαλύτερη 

οµοιοµορφία.  

Το κίνηµα για το αποτελεσµατικό σχολείο συνέβαλε ώστε να γίνουν γνωστοί οι 

παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα ενός σχολείου. Σταθερός 

έλεγχος από το διευθυντή, επικέντρωση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, 

αίσθηµα ασφάλειας και τάξης, συχνή αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών, 

ποιότητα των σχέσεων εκπαιδευτικών – µαθητών, σχολικό κλίµα, σαφείς κανονισµοί, 

ύπαρξη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µαθητών, ειρηνική ατµόσφαιρα, η οποία 

µε τη σειρά της προϋποθέτει ένα σύστηµα κριτηρίων και αξιών κοινό σε όλη τη 

σχολική κοινότητα, είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες αποτελεσµατικότητας, οι 

οποίοι έχουν επιβεβαιωθεί και από τα αποτελέσµατα του PISA (OECD, 2010, Vol.  

IV:87-103). 

Η επίδραση της κοινωνικής προέλευσης εξηγεί από µόνη της ποσοστό 15-20% 

της διακύµανσης της αρχικής επίδοσης στη Γαλλία (Duru-Bellat, M., 2004:26), αλλά 

και στο Ηνωµένο Βασίλειο (Sammons, P., 1995). Η εµπειρική έρευνα όµως δείχνει 

ότι το σχολικό περιβάλλον όχι µόνο δεν κατορθώνει να κλείσει το αρχικό χάσµα, 

αλλά ασκεί και συσσωρευτική επίδραση στις αρχικές ανισότητες των µαθητών. 

Επιπλέον, κατά τη µετάβαση των παιδιών στο πρώτο επίπεδο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, η σταθερή συσσώρευση εκπαιδευτικών ανισοτήτων επιταχύνεται, έτσι 

που σε δύο µόνο χρόνια φοίτησης η κοινωνική ανισότητα που παράγεται ισοδυναµεί 

µε όση έχει παραχθεί σε όλο το δηµοτικό  (Sammons, P., 1995, για το Η.Β., Duru-

Bellat, M., 2002, για τη Γαλλία, as cited in Duru-Bellat, M., 2004: 26-27).  

Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν τη σηµασία των σχολικών παραγόντων στην 

παραγωγή εκπαιδευτικής ανισότητας. Θα εξετάσουµε στη συνέχεια πρώτα την 
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επίδραση των οργανωσιακών ρυθµίσεων στις εκπαιδευτικές ανισότητες και µετά την 

επίδραση παραγόντων που αφορούν στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης στην τάξη.   

 

2.4.2 Η επίδραση των οργανωσιακών παραγόντων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

Οι οργανωσιακές ρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος ασκούν σηµαντική 

επίδραση στις εκπαιδευτικές ανισότητες, παρά το γεγονός ότι συγκεκριµένες τάσεις 

στην εκπαίδευση όπως η µείωση του µειονεκτήµατος από τα κορίτσια (που σε πολλές 

χώρες έχει τραπεί σε πλεονέκτηµα) δεν έχουν, σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχία σε 

ορατές πολιτικές. Επιπλέον, µια πολιτική που έχει θετικά αποτελέσµατα σε ένα 

πλαίσιο, µπορεί να µην είναι το ίδιο επιτυχής σε ένα άλλο (Duru-Bellat, M., 2004:67). 

Κατά τους Muller & Karle (1993, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:68), οι 

διαφορές µεταξύ χωρών στην κλίµακα της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση 

αποδίδονται πρωτίστως  στην οργανωσιακή µορφή του συστήµατος και στον τρόπο 

χειρισµού της ροής των µαθητών µάλλον παρά σε καθαρά εθνικές ιδιαιτερότητες της 

ισχύος της σχέσης µεταξύ κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης.  

∆ιεθνείς συγκρίσεις δείχνουν ότι µεγαλύτερη επέκταση σε ένα σύστηµα δε 

σηµαίνει αυτοµάτως και λιγότερη ανισότητα, αφού οι πιο προνοµιούχοι είναι αυτοί 

που επωφελούνται πρώτοι από τις νέες ευκαιρίες. Ύστερα, αν οι διαθέσιµοι πόροι 

είναι περιορισµένοι, µπορεί να καταλήγει σε µείωση της ποιότητας εκπαίδευσης και 

αύξηση της ανισότητας (Duru-Bellat, M., 2004:70). Εξάλλου, η παραπέρα ανάπτυξη 

της ανώτερης εκπαίδευσης ενδιαφέρει αυτούς που ήδη φοίτησαν στην ανώτερη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ πολιτικές διασφάλισης ότι όλοι φοιτούν σε ένα 

µίνιµουµ επίπεδο τείνει να ευνοεί την εργατική τάξη (Mingat & Sushaut, 2000, as 

cited in Duru-Bellat, M., 2004:70). ∆ιεθνείς έρευνες (Shavit & Blossfeld, 1993, as 

cited in Duru-Bellat, M., 2004:69) δείχνουν επίσης ότι η κοινωνική ανισότητα 

επιµένει και απλώς µετατίθεται σε επόµενα σηµεία µετάβασης. 

Σύµφωνα µε τον OECD (2010, vol. IV:34-39) το µέσο επίπεδο επιδόσεων στο 

PISA είναι συγκριτικά χαµηλότερο και οι κοινωνικές ανισότητες είναι πιο έντονες 

όπου κλάδοι ή τµήµατα εκπαίδευσης υπάρχουν από τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή βασικά αναλυτικά προγράµµατα προσφέρονται για µικρή µόνο 

χρονική περίοδο. Στη Βρετανία, εξάλλου, παιδιά µε  παρόµοιες επιδόσεις στην ηλικία 
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των 11 είχαν µεγαλύτερη πρόοδο  στην ηλικία των 15 και µόνο µε τη φοίτησή τους σε 

ακαδηµαϊκά σχολεία, οποιαδήποτε κι αν ήταν η κοινωνική τους προέλευση, και 

χειρότερη αν πήγαιναν σε σύγχρονα δευτεροβάθµια σχολεία (Bourdieu, P., & 

Passeron, J.C., 1990:174). Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της υπεραντιπροσώπευσης 

µαθητών της εργατικής τάξης στα αδύνατα γκρουπ και της ποιότητας της 

καθηµερινής αλληλεπίδρασης. Εξάλλου, µεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα 

αναµένεται όποτε οι προτιµήσεις της οικογένειας είναι αποφασιστικός παράγοντας 

επιλογής, παρά όταν η επιλογή στηρίζεται περισσότερο στις αποφάνσεις των 

εκπαιδευτικών, οπότε µειώνεται η σηµασία του αυτο-αποκλεισµού (Duru-Bellat, M., 

2004:74-75). 

Παρόλα αυτά, έρευνες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι η ενιαιοποίηση του 

συστήµατος δεν αντιστοιχεί σε ουσιαστικό εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης, αφού 

δεν προσφέρει πρόσβαση σε ίδιας ποιότητας εκπαίδευση, ούτε και καταλήγει σε 

συγκρίσιµα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, πέραν µιας µακρύτερης περιόδου φοίτησης 

των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων. Τα παιδιά των µεταναστών εργατών φαίνεται 

να επωφελούνται περισσότερο από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια, παρόλο 

που δεν επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις µέχρι στιγµής (Ogbou, 1987; van Zanten, 

1997, as cited in  Van Zanten, 2005:159). 

Σε αρκετές περιπτώσεις η ενιαιοποίηση έχει συνοδευτεί µε διαφορετικές µορφές 

θετικής διάκρισης υπέρ των υποπρονοµιούχων µαθητών. Αν και σε πολλές 

περιπτώσεις περιορίσει µερικές ορατές, υλικές αιτίες εκπαιδευτικής ανισότητας, στην 

πράξη έχουν επισηµανθεί κάποια ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, λόγω της «ετικέτας», 

ειδικά όπου αυτή η πολιτική έχει εφαρµοστεί σε γεωγραφική βάση (Van Zanten, A.,  

2005:159). Επιπλέον, οι πολιτικές της ενιαιοποίησης και της θετικής διάκρισης συχνά 

εκλαµβάνονται ως απειλή ή εµπόδιο από τους γονείς της µεσαίας και ανώτερης τάξης 

πράγµα που οδηγεί στη φυγή τους (Parkin, 1974; Murphy, 1988, as cited in van 

Zanten, 2005:160; Ball, 2003:68). 

Οι ρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος στα πλαίσια του νεοφιλελεύθερου 

και νεοσυντηρητικού λόγου περιλαµβάνουν πολιτικές όπως η αποκέντρωση, η 

αυτονοµία του σχολείου, η επιλογή σχολείου, η αποδοτικότητα και λογοδοσία. Ένα 

σύνηθες αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών είναι το γεγονός της επιλεκτικής 

επικέντρωσης των σχολείων στους µαθητές οι οποίοι επιδέχονται ευκολότερα 
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βελτίωση των αποτελεσµάτων τους, µε παράλληλη παραµέληση των µαθητών µε 

δυσκολίες (Van Zanten, Α., 2005:166).  

Κατά τη S. Gewirtz (2001:124) διαµορφώνεται µια πραγµατικότητα σύµφωνα µε 

την οποία τα παιδιά αντιµετωπίζονται ως εµπόρευµα, µε το να αξιολογούνται 

ανάλογα µε το τι µπορούν να προσφέρουν στο σχολείο από οικονοµική άποψη ή από 

άποψη αποτελεσµατικότητας και φήµης. Σύµφωνα µε τον M. Apple (2001) 

καταγράφεται ραγδαία αύξηση του ποσοστού της σχολικής αποτυχίας, των 

µαθησιακών δυσκολιών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων όπου υιοθετούνται 

τέτοιες µεταρρυθµίσεις.  

Συχνά παρατηρείται µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη µαθησιακή 

διαδικασία στην αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις GCSE για 

παράδειγµα (Gillborn, D.; & Youndell, D., 2000:12). Ως συνέπεια του ανταγωνισµού 

για επιτελεστικότητα, συχνά τα «αποτυχηµένα» σχολεία, όπως για παράδειγµα στη 

Βρετανία, µπαίνουν σε καθεστώς «ειδικών µέτρων» µε σκοπό τη βελτίωσή τους, ενώ 

αν δεν υπάρξει πρόοδος κλείνουν ή συγχωνεύονται µε άλλα (Tomlinson, S., 2001: 53-

55).  

Η νεοφιλελεύθερη εκδοχή της αποκέντρωσης ή καλύτερα ο «αποκεντρωµένος 

συγκεντρωτισµός» κατά τον Καληµερίδη (2012) ουσιαστικά επικεντρώνεται στον 

εξορθολογισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω λιγότερων αλλά πιο 

συγκεκριµένων διοικητικών επιπέδων, ενώ ταυτοχρόνως οι εκπαιδευτικές περιφέρειες 

και τα σχολεία καλούνται µέσα σε συνθήκες υποχρηµατοδότησης να εξασφαλίσουν 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, µε συνέπεια την ενίσχυση των ανισοτήτων και την 

περικοπή κοινωνικών και εκπαιδευτικών παροχών. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο που η 

συζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια και στη χώρα µας για την αποκέντρωση της 

εκπαίδευσης και την αυτονοµία της σχολικής µονάδας συνδυάστηκε µε ταυτόχρονο 

κλείσιµο και συγχώνευση πολλών σχολικών µονάδων (Καληµερίδης, Γ., 2012). 

Όσον αφορά την παραχώρηση αυτονοµίας στο σχολείο, η συγκριτική έρευνα δε 

δίνει καθαρή σχέση µεταξύ µεγαλύτερης αυτονοµίας και αποτελεσµατικότητας και 

όλα εξαρτώνται από την περιοχή εφαρµογής της ελευθερίας επιλογών. Έτσι, η 

ύπαρξη κεντρικά καθορισµένων αναλυτικών προγραµµάτων είναι επιβεβληµένη, από 

τη στιγµή που αν αυτό δε συµβαίνει οι ανισότητες εντείνονται, µιας και η αυτονοµία 

οδηγεί σε αλλαγές στο περιεχόµενο και σε τοπικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Σε 
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κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ισότητα µεταξύ σχολείων από άποψη 

πόρων, ποιότητας της εκπαίδευσης και εγγραφών, τα οποία απαιτούν θετική 

διάκριση. Η Φινλανδία, που είναι από τις χώρες µε την περισσότερη κοινωνική 

δικαιοσύνη, έχει σχετικά αυτόνοµα και πλατιά όµοια σχολεία (Duru-Bellat, M., 

2004:76-77). Παρόλα αυτά εκφράζονται σοβαρές αµφισβητήσεις (και µάλιστα µε 

στοιχεία του ΟΟΣΑ) και για το βαθµό γενίκευσης του φινλανδικού συστήµατος, 

αφού επισηµαίνονται µεγάλες αποκλίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική µεταξύ 

διαφορετικών δήµων λόγω οικονοµικών δυσχερειών σε πολλούς από αυτούς, 

ελλείψεις σε πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, κλείσιµο σχολείων στο βορρά 

και µεγάλη ανισοκατανοµή εκπαιδευτικών ευκαιριών µεταξύ βορρά και νότου, 

πράγµα που δείχνει ότι οι πολιτικές της αποκέντρωσης και της αυτονοµίας των 

σχολικών µονάδων συχνά οδηγούν και σε διαφοροποιηµένες πολιτικές (Grubb, N., et. 

al., 2005: 32-35; Υlonen, A., 2009: 12-13). 

Η περισσότερη αυτονοµία στη σχολική µονάδα συνδέεται και  µε περισσότερη 

απαίτηση για αποδοτικότητα και λογοδοσία, οι οποίες ισοδυναµούν µε µια στροφή 

από την αξιολόγηση της διαδικασίας στην αξιολόγηση του προϊόντος (Broadfoot, 

1996, as cited in van Zanten, 2005:163). Όµως, ακόµη και σε περιπτώσεις που η 

αρνητική αξιολόγηση δε χρησιµοποιείται για την επιβολή ποινών στους 

εκπαιδευτικούς, πολλές φορές σε πολλούς δηµιουργεί αίσθηµα ενοχής και ιδιαίτερα 

σ’ εκείνους που εργάζονται σε σχολεία αποτυχόντων, µε επίπτωση στις σχολικές 

ανισότητες. Αυτό µπορεί να συµβαίνει και επειδή ενθαρρύνονται οι πρωτοβουλίες 

χωρίς την παράλληλη υποστήριξη, συνεργασία και την ύπαρξη γραφειοκρατικού 

ελέγχου (ό.π.:164). Εξάλλου, όπως συµβαίνει στην Αγγλία, η εξωτερική αξιολόγηση 

ωθεί τους εκπαιδευτικούς να δείχνουν καλή εικόνα προς τα έξω, επικεντρώνοντας 

έτσι στην πρόοδο ορισµένων κατηγοριών µαθητών. Αγνοούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τους πιο αδύνατους µαθητές, οι οποίοι δεν επιδέχονται γρήγορη και αισθητή 

βελτίωση, µε άµεση συνέπεια την ένταση των ανισοτήτων (Ball, S.J., 1997:330-1). 

Μια άλλη σηµαντική ρύθµιση του συστήµατος, η οποία επιδρά στις εκπαιδευτικές 

ανισότητες, είναι η επιλογή σχολείου. Η ρητορική υπέρ της πολιτικής αυτής είναι ότι 

ο πρέπει να δοθεί στον καθένα το δικαίωµα για επιλογή, που µέχρι τώρα µπορούν να 

το ασκήσουν µόνο οι προνοµιούχες οικογένειες, επειδή είναι πιο ελεύθερες να 

διαλέξουν πού θα µείνουν (Van Zanten, A., 2005:160). Αν η επιλογή είναι πολύ 

περιορισµένη, όπως σε συγκεκριµένα πειράµατα στην Αµερική, µε εθνικά κριτήρια ή 
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διευθετήσεις κλήρωσης, τότε η επιλογή σχολείου µπορεί να αποδειχτεί λιγότερο 

πολωτική από το σχολικό χάρτη. Από την άλλη, σε χώρες όπου εφαρµόζεται απόλυτα 

ελεύθερη επιλογή, αυτό γενικά οδηγεί σε µεγαλύτερο διαχωρισµό µεταξύ σχολείων 

(e.g. Karsten, 1994, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:77-78). 

Η επανάληψη της τάξης ως πολιτική διαχείρισης της σχολικής αποτυχίας τείνει να 

οξύνει τις διαφορές στις επιδόσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, δεδοµένου ότι 

σύµφωνα µε έρευνες (Crahay, 1996, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:81) οι µαθητές 

που επαναλαµβάνουν τάξη επιδεικνύουν λιγότερο ικανοποιητικές επιδόσεις και 

χαµηλότερο αυτοσυναίσθηµα  συγκριτικά µε αυτούς που δεν έχουν επαναλάβει.  

Όσον αφορά την επίδραση του µεγέθους της τάξης, ενώ συχνά έχει σχετικά µικρό 

αποτέλεσµα για αριθµό όχι µεγαλύτερο των 25 µαθητών  (OECD, 2001:202-203; 

Hanushek, 1997, as cited in Duru-Bellat, M., 2004:81), σηµαντική µείωση του 

µεγέθους της τάξης που περιλαµβάνει πολύ µικρά παιδιά και πιο πολύ από τα λαϊκά 

στρώµατα, µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα. 

Οι ρυθµίσεις για µαθητές µε δυσκολίες µπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες: α) Στοχευµένα προγράµµατα που απευθύνονται σε συγκεκριµένους 

µαθητές µε δυσκολίες και β) δράσεις που αφορούν µια ολόκληρη γεωγραφική 

περιοχή, όπου είναι συγκεντρωµένοι αρκετοί µαθητές µε δυσκολίες (π.χ. “Title 1” 

από το 1965 και µετά στις ΗΠΑ, Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία 

ή οι Εκπαιδευτικές Ζώνες Προτεραιότητας στη Γαλλία, Νέα Κοινοτικά Σχολεία στη 

Σκωτία). Η έρευνα δείχνει ότι στην καλύτερη περίπτωση καταφέρνουν να βελτιώσουν 

ελαφρώς µόνο τις επιδόσεις των αδύνατων µαθητών. Λόγοι όπως η αυτο-

εκπληρούµενη προφητεία, το στίγµα της ετικέτας, οι συνήθως πιο ταπεινοί 

µαθησιακοί στόχοι, η υπερσυγκέντρωση µαθητών µε προβλήµατα, οι γονικές 

στρατηγικές και η µη επαρκής κινητοποίηση της κοινότητας επιδρούν αρνητικά και 

παρά τη θετική διάκριση στην κατανοµή δράσεων και πόρων δεν επιφέρουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Τέλος, ζητήµατα διαχείρισης του χρόνου επίσης είναι 

καθοριστικά: είτε επιπλέον χρόνος προστίθεται, o οποίος είναι λιγότερο παραγωγικός, 

είτε οι µαθητές αποµακρύνονται από το συνηθισµένο πλαίσιο εργασίας τους και 

στερούνται επικερδούς χρόνου για εναλλακτικές δραστηριότητες που αποδεικνύονται 

λιγότερο αξιόλογες από άποψη µάθησης  (Duru-Bellat, M., 2004:81-83).  
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Εξάλλου, αντλώντας από το εννοιολογικό πλαίσιο του B. Bernstein, οι S. Power 

& G. Whitty (2008) επισηµαίνουν ότι οι διάφορες προσεγγίσεις αντιστάθµισης 

περικλείουν ανακατανοµή των τιµών ταξινόµησης και περιχάραξης µεταξύ σχολείου, 

παιδιού, οικογένειας και κοινότητας. Οι παρεµβάσεις µε ισχυρή ταξινόµηση και 

περιχάραξη περιλαµβάνουν προγράµµατα µε µεγαλύτερη ένταση και έξτρα χρόνο. 

Όµως, είναι αµφίβολο αν απλώς περισσότερος χρόνος και ένταση φέρνει αποτέλεσµα, 

αφού είναι ακριβώς η ισχυρή ταξινόµηση και περιχάραξη που δίνει πλεονέκτηµα στα 

παιδιά της µεσαίας τάξης, τα οποία αποκτούν τους κανόνες αναγνώρισης και 

πραγµάτωσης από το σπίτι. Απ’ την άλλη, από µόνη της η χαλάρωση των συνόρων 

δεν επιφέρει πλεονέκτηµα στα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων, αφού τα 

συγχωνευµένα προγράµµατα κάνουν δύσκολη την απόκτηση των κανόνων 

αναγνώρισης και πραγµάτωσης. Εν µέρει αυτό συµβαίνει γιατί η χαλάρωση της 

ταξινόµησης και περιχάραξης είναι επιφανειακή, αφού η κατανοµή εξουσίας και 

ελέγχου στην ουσία δεν αλλάζουν. Εξάλλου, ο M. Young έχει τονίσει την ανάγκη για 

επέκταση της γνώσης των παιδιών των υποπρονοµιούχων τάξεων πέραν του 

συγκεκριµένου και εµπειρικού επιπέδου (Young, M., 2008:2). Τέλος, οι παρεµβάσεις 

µε ασθενή ταξινόµηση και ισχυρή περιχάραξη αφορούν τη διαπαιδαγώγηση 

ολόκληρου του παιδιού και της οικογένειάς του και συχνά αποτελούν 

αναπλαισιωµένες µορφές συµπεριφορισµού και θεραπευτικού τύπου παρεµβάσεις 

που υποστηρίζονται από τις θεωρίες του κοινωνικοπολιτιστικού µειονεκτήµατος. 

Συµπερασµατικά, όπως υποστηρίζουν οι Power & Whitty, η καθηµερινή γνώση των 

µαθητών πρέπει να είναι το όχηµα προς την αφηρηµένη, ισχυρή γνώση (Power, S., et. 

al., 2008). 

Τέλος, ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα κατά πόσο βοηθούν πολιτικές που 

εφαρµόζονται σε συγκεκριµένους µαθητές µάλλον παρά σε συγκεκριµένη περιοχή, ή 

κατά πόσο είναι πιο αποτελεσµατική η καταπολέµηση αυτού καθ’ αυτού του 

κοινωνικού διαχωρισµού (ή τουλάχιστον της αλλαγής της σχολικής µείξης) µάλλον 

παρά οι παρεµβάσεις µετά το γεγονός για περιορισµό των αρνητικών συνεπειών 

(Duru-Bellat, M., 2004:83). 

Η έρευνα γύρω από την πρώιµη φοίτηση – προσχολική εκπαίδευση δείχνει ότι το 

αντισταθµιστικό της αποτέλεσµα δεν είναι εξασφαλισµένο, αλλά εξαρτάται από την 

ποιότητα των προγραµµάτων, την έντασή τους και τη χρονολογία έναρξής τους. 

Πρώιµη έναρξη (από τα 3 έτη), εντατικές, πολυσυστηµικές προσεγγίσεις φέρνουν 
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καλύτερα και πιο µακρόχρονα αποτελέσµατα. Ακαδηµαϊκά προγράµµατα µέσα σε 

αρνητικό κοινωνικοσυναισθηµατικό κλίµα µπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά 

καλό (Eurydice, 2009:38). Εξάλλου, η έρευνα της R. Marcon (2002) έδειξε ότι τα 

ακαδηµαϊκά προσχολικά προγράµµατα φέρνουν πιο άµεσα αποτελέσµατα, αλλά 

έχουν µικρότερη χρονική επίδραση, ενώ τα αναπτυξιακά προγράµµατα ή αυτά που 

συνδυάζουν αναπτυξιακές και ακαδηµαϊκές προσεγγίσεις έχουν πιο µακρόχρονα 

αποτελέσµατα, αφού τα παιδιά εµφανίζονται πιο έτοιµα µετά τη ∆΄ δηµοτικού, όπου 

ενισχύεται η σηµασία της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης. Όσον αφορά τις διαφορές 

φύλου, τα κορίτσια υπερείχαν σ’ όλες τις µετρήσεις, όµως αγόρια του αναπτυξιακού 

προγράµµατος έτειναν να φτάσουν τα κορίτσια µε το πέρασµα των ετών. Ίσως αυτό 

να σηµαίνει ότι τα αγόρια λόγω της πιο καθυστερηµένης ωρίµανσης απ’ τα κορίτσια 

στην προσχολική ηλικία δεν ωφελούνται από ακαδηµαϊκές προσεγγίσεις (Marcon, R., 

2002). 

Τέλος, η έρευνα των Reynolds, A., Temple, J., Robertson, D. & Mann, E. (2001) 

έδειξε και πιο µακροχρόνια επίδραση που φτάνει µέχρι την ενήλικη ζωή, αφού 

κατέγραψε σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά νεανικών συλλήψεων. Όµως, το εύρηµα 

ότι παρά τη µείωση του ποσοστού των συλλήψεων των νέων από µειονεκτούντα 

περιβάλλοντα, αυτό παρέµεινε σε ψηλότερα επίπεδα απ’ αυτά του γενικού 

πληθυσµού, δείχνει ότι από µόνη της η πρώιµη παρέµβαση δεν µπορεί να 

αντισταθµίσει τις αρνητικές επιδράσεις που παράγονται από τη συνεχόµενη έκθεση 

των παιδιών σε δυσµενή περιβάλλοντα. Επιπλέον, η ίδια έρευνα έδειξε ότι 

προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης που επεκτείνονται µέσα στο ∆ηµοτικό 

ενισχύσουν τις σχολικές επιδόσεις πέραν της λιγότερο εκτεταµένης παρέµβασης, 

πράγµα που δείχνει τη σηµασία της συνέχειας των προγραµµάτων (Reynolds, et. al., 

2001).  

Συµπερασµατικά, οι πολιτικές που σκοπεύουν να µειώσουν τις κοινωνικές 

ανισότητες στο σχολείο πρέπει να ανταποκρίνονται σε µεγάλη ποικιλία 

συµφερόντων, συγκλίνοντας σε έναν κοινό σκοπό που απαιτεί δράση σε όλα τα 

επίπεδα (οικογένεια, κοινότητα, σχολική τάξη, γενική οργάνωση του συστήµατος). 
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2.4.3 Η επίδραση της σχολικής τάξης 

Όποιες κι αν είναι οι διαφορές στη σχολική πορεία των µαθητών εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης των ατοµικών χαρακτηριστικών τους µε τους οικογενειακούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, σε συνάρτηση µε την επίδραση της δοµής και οργάνωσης 

του σχολικού συστήµατος, αυτές αρθρώνονται και βιώνονται στο µικροεπίπεδο της 

σχολικής τάξης, στις καθηµερινές αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού µε τους 

µαθητές και των µαθητών µεταξύ τους.  

Πρώτα πρώτα, σηµαντική επίδραση ασκεί η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, 

καθώς έχει βρεθεί ότι η καθηµερινή επαφή των αδύνατων και υποπρονοµιούχων 

µαθητών µε µαθητές πιο προσαρµοσµένους, µε περισσότερο µορφωτικό κεφάλαιο και 

µεγαλύτερες φιλοδοξίες επιδρά θετικά στη µάθηση, τη συµπεριφορά και τις 

φιλοδοξίες των µαθητών των λαϊκών στρωµάτων, ειδικά αν ο προνοµιούχος 

πληθυσµός είναι η πλειοψηφία, ενώ οι δυνατοί µαθητές δε ζηµιώνονται τόσο όσο 

ωφελούνται οι πρώτοι (OECD, 2001:198-199). Μάλιστα, σύµφωνα µε τον OECD 

(2010, II:98), η επίδραση της κοινωνικής σύνθεσης της τάξης µπορεί να 

αποδεικνύεται πιο σηµαντική κι από την κοινωνική προέλευση του παιδιού στη 

διαµόρφωση των επιδόσεών του.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε αγγλικές µελέτες, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τόσο 

την προσέγγισή τους όσο και τους διδακτικούς στόχους ανάλογα µε το υποτιθέµενο 

επίπεδο των µαθητών. Εκτός αυτού, ο διαχωρισµός συµβάλλει στον 

αυτοπροσδιορισµό και στη διαµόρφωση διακριτών κοινωνικών ταυτοτήτων, καθώς 

και στη δηµιουργία νορµών οµάδας. Για παράδειγµα, στις αδύνατες οµάδες 

παρατηρείται βαθµιαία µείωση της προσοχής των µαθητών ή αυξηµένη πίεση στους 

εκπαιδευτικούς για µείωση των απαιτήσεων (Gamoran, A., & Mare, R.D., 1989).  

Επιπλέον, µια σειρά από επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές, οι προσδοκίες, ο παραγωγικός χρόνος ενεργού συµµετοχής 

των µαθητών,  η ποιότητα υλικού περιβάλλοντος και διδακτικού προσωπικού (εκτός 

από την αναλογία εκπαιδευτικού/µαθητών), που συνιστούν ένα αποτελεσµατικό 

σχολείο εµφανίζονται σε µικρότερο βαθµό, παρουσία των µαθητών των χαµηλών 

κοινωνικών στρωµάτων, όταν αυτοί είναι η πλειονότητα του µαθητικού πληθυσµού 

της τάξης (OECD, 2001:198; Willms & Somers, 2001, as cited in Duru-Bellat, M., 

2004:55-56).  
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Έρευνες, εξάλλου, έχουν δείξει (e.g. Thrupp, 1999; van Zanten, 2001, as cited in 

Duru-Bellat, M., 2004:61) ότι το πραγµατικό αναλυτικό πρόγραµµα είναι προϊόν 

διαπραγµάτευσης µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικού, καθώς είναι οι µαθητές αυτοί 

που υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρµόζονται σε αυτούς (Duru-Bellat, 

M., 2004:57). 

Πάντως, σε ορισµένες χώρες (π.χ. Ολλανδία) εφαρµόζονται και πολιτικές θετικής 

διάκρισης επιχορηγώντας περισσότερο σχολεία που εγγράφουν περισσότερους 

µαθητές από χαµηλές κοινωνικές τάξεις ή εθνικές µειονότητες (Karsten, 1994, as 

cited in Duru-Bellat, M., 2004:55-56), αν και είναι δύσκολο να πεισθούν οι πιο καλοί 

και έµπειροι εκπαιδευτικοί να πάνε σε δύσκολα σχολεία. 

Οι αναπαραστάσεις και προσδοκίες γονέων και εκπαιδευτικών για µαθητές ή 

οµάδες µαθητών διαφορετικής κοινωνικής ή εθνικής προέλευσης διαφέρουν 

σηµαντικά. Συνεπώς, τµήµατα ίσης ικανότητας που «ετικετάρονται» από την αρχή, 

λειτουργούν στη βάση της αυτο-εκπληρούµενης προφητείας. Έτσι, το ακαδηµαϊκό 

επίπεδο επίδοσης, πέραν από αντανάκλαση πραγµατικής ικανότητας, είναι επίσης το 

αποτέλεσµα συνδυασµού της µε την επίδραση των προσδοκιών και των κρίσεων των 

άλλων. Παρόλα αυτά, οι διδακτικοί παράγοντες εµφανίζονται πιο ισχυροί από τους 

ψυχοκοινωνικούς (διαφορετικός βαθµός κοινωνικοποίησης, κανόνες οµάδας, 

προσδοκίες κλπ.) και άρα ασκούν µεγαλύτερη επίδραση από την ετικέτα  (Duru-

Bellat, M., 2004:51-52). Εκτός αυτού, κατά τη Fuller οι αρνητικές ετικέτες µπορεί να 

έχουν ποικίλα αποτελέσµατα, από την τέλεια απογοήτευση και παραίτηση µέχρι τη 

µεγαλύτερη επιµονή για επιτυχία (Haralambos & Holborn, n.d.). Ωστόσο, δεν πρέπει 

να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι πολλές φορές η κατηγοριοποίηση (και 

συνακόλουθα η ετικέτα) οδηγεί στη λήψη κρίσιµων αποφάσεων όσον αφορά τη 

µέθοδο διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθηθεί, τους διδακτικούς στόχους η τον 

κλάδο εκπαίδευσης (Postic, M., 1998:123).  

 Η θεωρία της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» από την άλλη, δείχνει ότι οι 

έµµεσες προβλέψεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για τις µελλοντικές επιδόσεις των 

µαθητών τείνουν να πραγµατοποιούνται ως αποτέλεσµα και µόνο της πρόβλεψης. Η 

αυτοεικόνα του µαθητή τείνει να διαµορφώνεται µέσω µιας διαδικασίας 

εσωτερίκευσης της προσδοκίας του εκπαιδευτικού (Φραγκουδάκη, Α., 1985:154). Οι 

µελέτες για την επιβεβαίωση και επικύρωση της θεωρίας της αυτοεκπληρούµενης 

προφητείας, κατέδειξαν ότι η αυτο-εκπληρούµενη προφητεία όχι µόνο συµβαίνει, 
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αλλά η µέση επίδρασή της είναι σηµαντική. Ωστόσο, η θεωρία έχει δεχτεί και 

κριτικές όσον αφορά την εγκυρότητα του πειράµατος, την ορθότητα της υπόθεσης και 

την κοινωνική σηµασία της επίδρασης (Rosenthal, R., 1987:37-39). Άλλες µελέτες 

(e.g. Rogers, as cited in Haralambos & Holborn, n.d.) υποδεικνύουν µεν την ύπαρξη 

της αυτοεκπληρούµενης προφητείας ως φαινοµένου, αλλά όχι ως µιας αναπόφευκτης 

κατάστασης (Haralambos & Holborn, n.d.), ενώ η µετα-ανάλυση του Raudenbush 

(1984, as cited in Rosenthal, R., 1987:39) έδειξε ότι το φαινόµενο επιδρά µόνο όταν 

οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν ήδη τους µαθητές και συνεπώς δεν έχουν διαµορφώσει 

άµεση άποψη για τους µαθητές από την άµεση εµπειρία τους. Έδειξε ακόµη µεγάλες 

διαφορές στο µέγεθος της επίδρασης ανάλογα µε το χρόνο εξοικείωσης των 

εκπαιδευτικών µε τους µαθητές.  

Εξάλλου, κατά τον M. Postic (1998) οι προσδοκίες επιδρούν περισσότερο στη 

σχέση του εκπαιδευτικού µε το µαθητή και λιγότερο στην επίδοση. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονται ανάλογα µε το µαθητή που έχουν απέναντί τους, 

πιθανότατα παρέχουν ενισχύσεις στους καλούς και εκφράζουν δυσµενείς κρίσεις προς 

τους αδύνατους (Postic, M., 1998:121-122). 

Επιπλέον, όταν πρόκειται να προσανατολίσουν τους µαθητές για τον τύπο 

εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν, τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο τους πιο 

φιλόδοξους µαθητές από τα µεσαία στρώµατα, ακόµη κι αν έχουν µέτρια επίδοση, 

ενώ συνιστούν προσοχή στις περιπτώσεις των µαθητών από τα χαµηλά στρώµατα. 

Από την άλλη, η έρευνα δε δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν διακρίσεις σε ίδιες 

συµπεριφορές µέσα στην τάξη ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση. Όµως οι 

εκπαιδευτικοί βασίζουν τις προσδοκίες τους σε κριτήρια όπως το φύλο, η εθνική ή 

κοινωνική ταυτότητα, η σωµατική εµφάνιση, ο τρόπος που οι µαθητές ντύνονται ή 

µιλούν, ακόµη ξανά και µε αυξανόµενη ένταση σε κάθε διαδοχικό στάδιο του 

αναλυτικού προγράµµατος σε δείκτες της εκπαιδευτικής κλίµακας (προηγούµενα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης, το τµήµα ικανότητας στο οποίο είχαν καταταγεί) (Duru-

Bellat, M., 2004:59). 

Γενικά, οι προσδοκίες βασίζονται σε στερεοτυπικού χαρακτήρα νοητικές 

αναπαραστάσεις σχετικά µε τον ιδανικό µαθητή, ή τους µαθητές που είναι γραπτό να 

επιτύχουν ή να αποτύχουν, και συνεπώς λειτουργούν στη βάση µιας πλατιάς 

εξηγητικής θεωρίας της σχολικής αποτυχίας. Ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί 

τείνουν να υποτιµούν την ικανότητα των παιδιών της εργατικής τάξης περιµένουν πιο 
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συχνά την αποτυχία τους και την αποδίδουν σε παράγοντες του οικογενειακού και 

πολιτισµικού τους περιβάλλοντος, ενώ την αποτυχία των µαθητών των πιο 

προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων τείνουν να την αποδίδουν σε ψυχολογικά 

αίτια. Αυτό έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση 

να βαθµολογούν αυστηρότερα τους µικρούς µαθητές της εργατικής τάξης που η 

πραγµατική τους απόδοση είναι παρόµοια µε αυτή των πιο προνοµιούχων µαθητών 

(Duru-Bellat, M., 2004:60). 

Εξάλλου, αµερικανική έρευνα δείχνει ότι η γνώµη των εκπαιδευτικών για την 

ικανότητα των µαθητών καθορίζεται α) από την προηγούµενη επίδοσή τους, β) την 

κοινωνική τους θέση και γ) την επίδοσή τους τη στιγµή της κρίσης (Φραγκουδάκη, 

Α., 1985:99). Έτσι, σε κάθε επόµενη τάξη η ετικέτα µεταβιβάζεται µέσα από τη 

σκιαγράφηση του πορτρέτου του κάθε µαθητή από τον προηγούµενο δάσκαλο. Κατά 

τη διάρκεια της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης λειτουργεί υποσυνείδητα ο 

µηχανισµός επιβεβαίωσης της αρχικής κρίσης και της επανάληψης της προσδοκίας, η 

οποία θα επιφέρει τη διαφορετική αντιµετώπιση κάθε µαθητή και η ετικέτα 

ενισχύεται. Από αυτό φαίνεται ο κίνδυνος που υπάρχει από τη χρήση σχολικών 

φακέλων (portfolios) που θα ακολουθούν το µαθητή σε όλη του τη σχολική διαδροµή 

(Postic, M., 1998:123-124).  

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να εξωτερικεύουν 

τις προσδοκίες και τα κριτήριά τους ώστε να είναι ξεκάθαρα ακόµα και σε µαθητές 

που η κοινωνική τους προέλευση είναι αποµακρυσµένη από το σχολείο, αφού  έχει 

παρατηρηθεί ότι αυτοί που είναι σε απόσταση από την κουλτούρα του σχολείου 

δυσκολεύονται στην κατανόηση των προσδοκιών του σχολείου (Duru-Bellat, M., 

2004:60). 

Κατά την Isabert Zamati απλά και µόνο µε την αγνόηση της κοινωνικής 

ανισότητας ή την εξήγηση της σχολικής αποτυχίας ή επιτυχίας µε όρους ατοµικών 

ικανοτήτων οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν ασυνείδητα την κοινωνική ανισότητα (Isabert 

Zamati, V., 1985:498-499). 

Άλλη κρίσιµη παράµετρος είναι η διαχείριση του χρόνου (Crahay, 2000, as cited 

in Duru-Bellat, 2004:52). Ο αποτελεσµατικός δάσκαλος καταφέρνει να µεγιστοποιεί 

το χρόνο ενεργητικής µάθησης των µαθητών του. Κατά τον Carrol (1963, as cited in 

Duru-Bellat, M., 2004:52-53) η ικανότητα των µαθητών δεν καθορίζεται από το 
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επίπεδο που µπορούν να φτάσουν, αλλά από το χρόνο για να το επιτύχουν. Έτσι, ο 

τρόπος που οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν το χρόνο είναι αποφασιστικός και για 

αποτελεσµατικότητα και για δικαιοσύνη.  

Σηµαντική επίσης διάσταση αποτελεί και ο τρόπος που επιλέγεται, οργανώνεται, 

µεταδίδεται και αξιολογείται η επίσηµη σχολική γνώση, πράγµα που παραπέµπει στο 

αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά εγχειρίδια, το επικοινωνιακό πλαίσιο και τις 

πρακτικές αξιολόγησης (Blackledge, D. & Hunt, B., 2004:79). Σύµφωνα µε τον 

Bernstein, ενώ τα παιδιά των µεσαίων και ανώτερων τάξεων είναι προσανατολισµένα 

προς τα εσωτερικά πεδία της γνώσης, τα παιδιά της εργατικής τάξης έχουν πιο 

εξωστρεφή προσανατολισµό και υπερεξαρτώνται από τα συγκεκριµένα και τοπικά 

πλαίσια, µε περιορισµένη δυνατότητα µεταφοράς της γνώσης. Στηρίζονται έτσι 

περισσότερο στην πρακτικοβιωµατική γνώση, ενώ η σχολική γνώση είναι 

περισσότερο εξειδικευµένη (Bernstein, B., 2000:19-20). 

Το ερώτηµα που γεννιέται είναι αν το σχολείο πρέπει να εγκαταλείψει τους 

στόχους της νοηµατικής και γλωσσικής ευκρίνειας και να οδηγηθεί στην επιδίωξη 

περισσότερο χρηστικής αξίας γνώσης για την καθηµερινή ζωή. Τότε όµως είναι σαν 

να στερούµε από τα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων την ισχυρή γνώση που τόσο 

έχουν ανάγκη ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε µια ανταγωνιστική κοινωνία 

(Young, M., 2007:236).  

Εποµένως, η περισσότερο ρεαλιστική λύση φαίνεται να είναι το κατάλληλο 

µείγµα σχολικής γνώσης, µε αυξοµείωση των τιµών της ταξινόµησης, η οποία 

δηµιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για αυξοµείωση των τιµών της περιχά-

ραξης, πράγµα που µπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να εισαχθούν βαθµιαία οι 

µαθητές των χαµηλών κοινωνικών τάξεων στα εσωτερικά πεδία της γνώσης. Αυτό 

βέβαια προϋποθέτει την κατάλληλη κοινωνιολογική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, 

ώστε να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές (Λάµνιας,  Κ., 1999:46-

47, Λάµνιας-Tσατσαρώνη: 1998:80 & 1999:73-77). 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τη ∆. Τσακίρη (1999) η αξιολόγηση των επιδόσεων των 

µαθητών από τον εκπαιδευτικό είναι επιλεκτική γιατί είναι προϊόν του προσωπικού 

φαντασιακού του εκπαιδευτικού ως προς τα χαρακτηριστικά των µαθητών του. Αυτή 

η αξιολόγηση εξαρτάται από τον κανόνα αναφοράς (επίπεδο, ρυθµός κλπ.) και από τη 

σηµασία που αποδίδει ο εκπαιδευτικός στη βαθµολογία. Σε τελική ανάλυση επέρχεται 
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ταύτιση του βαθµού µε τις επιδόσεις ενώ στην πραγµατικότητα είναι σχετικός. 

Σχετίζεται µε το βαθµολογητή και την πρόθεσή του και τη χρονική περίοδο που 

βρίσκεται ο µαθητής. Ο µαθητής γίνεται αντικείµενο προς παρατήρηση, µέσα από 

τεστ, φύλλα ελέγχου, φακέλους κλπ. που αποσκοπούν απ’ τη µια στην ανάγκη του 

συστήµατος για καταγραφή και αρχειοθέτηση κι απ’ την άλλη στην πειθάρχηση και 

οµογενοποίηση της προσωπικότητάς του. Τελικά υπάρχει ένα κοινωνικό φαντασιακό 

στοιχείο στη γραφή του εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως µέσο ελέγχου και 

εξοµάλυνσης (Τσακίρη, ∆., 1999:76). 

Πάντως, η επίδραση των εκπαιδευτικών πρακτικών  εξαρτάται από το συνδυασµό 

του συνόλου των πρακτικών και όχι από κάθε συγκεκριµένη πρακτική, µιας και καµία 

πρακτική δε φέρνει αποτέλεσµα από µόνη της. Επίσης, όπως και µε τις σχολικές 

επιδράσεις, καµίας προσέγγισης η αποτελεσµατικότητα δεν είναι ταυτόσηµη µε 

κάποια άλλη. Όλες οι έρευνες τονίζουν τη σηµασία του χρόνου που οι µαθητές 

δουλεύουν ενεργά, τη σηµασία παρακολούθησης της µάθησης και των προσδοκιών 

των εκπαιδευτικών. Η επίδραση των περισσότερων σχέσεων που έχουν ταυτοποιηθεί 

είναι επίσης συνέπεια των διαφορετικών τύπων µαθητών. Οι αποτελεσµατικοί 

εκπαιδευτικοί για παράδειγµα είναι πιο απαιτητικοί µε τους πιο προνοµιούχους 

µαθητές, ενώ ενθαρρύνουν και αποφεύγουν την κριτική στους αδύνατους (Duru-

Bellat, M., 2004:53).  

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι δεν έχει αναγνωριστεί κάποια µέθοδος ή παιδαγωγική 

πρακτική εγγενώς αποτελεσµατική ή αναποτελεσµατική και τα πάντα εξαρτώνται από 

τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται. Ακόµη κι αν µια διαφοροποιηµένη προσέγγιση 

της διδασκαλίας τείνει να έχει διαπερατές και ανεπιθύµητες συνέπειες για τους 

µαθητές, δεν πρέπει να αποκλείονται όλες οι πλευρές τέτοιων προσεγγίσεων (Duru-

Bellat, M., 2004). Κατά τον Crahay (2000, as cited in Duru-Bellat, M., 2004), η 

προσπάθεια προσαρµογής στο επίπεδο κάθε µαθητή µπορεί να φέρνει καλύτερα 

αποτελέσµατα αν υπάρχει οργάνωση σε ευέλικτες οµοιογενείς οµάδες σε συνδυασµό 

µε καλή διδασκαλία ή δίνονται λεπτοµερή σχόλια γραπτώς ή ακόµη εξατοµικεύονται 

οι οδηγίες. 

Πάντως, ότι τείνει να διακρίνει τα µειονεκτούντα από τα προνοµιούχα σχολεία 

είναι διαφορές που σχετίζονται περισσότερο µε τους εκπαιδευτικούς παράγοντες 

(πειθαρχία, έκθεση στη µάθηση, χρόνος που χάνεται στην τάξη, διοίκηση σχολείου 

κλπ.) και λιγότερο µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά των µαθητών, όπως η σηµασία 
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που αποδίδουν στο σχολείο, η ώρα που ασχολούνται µε τις κατ’ οίκον εργασίες, οι 

απουσίες, η γονική καθοδήγηση. Τα σχολεία, έτσι, τείνουν να είναι πιο ανόµοια από 

τους µαθητές τους (Duru-Bellat, M., 2004:57). 

 

2.5 Η έρευνα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην ελληνική εκπαίδευση  

Στη χώρα µας οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί (Π. Παπακωνσταντίνου, Θ. 

Μυλωνά, Μ. Ηλιού, Μ Τζάνη κλπ.) δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη κοινωνική 

ανισότητα στην εκπαίδευση, τόσο µεταξύ µαθητών διαφορετικών κοινωνικών ή 

εθνικών κατηγοριών, όσο και µεγάλη διαφορά στην προσφορά εκπαιδευτικών 

ευκαιριών από περιοχή σε περιοχή, ο δε βαθµός σχολικής αποτυχίας είναι ιδιαίτερα 

υψηλός ((Φραγκουδάκη, Α., 1985:182-185).  

Επιπλέον, σε έρευνα του Θ. Μυλωνά µε γονείς µαθητών της ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού 

βρέθηκε ότι η σχολική πορεία του µαθητή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 

προσδοκίες των γονέων για το µέλλον του παιδιού τους και τις στρατηγικές και 

πρακτικές της οικογένειας και ότι αυτές είναι σε µεγάλο βαθµό κοινωνικά 

προσδιορισµένες (Κάτσικας, Χ., χ.χ.). 

Σε έρευνα του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ (2008:13-20) χαρτογραφήθηκε ο βαθµός 

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ σε έρευνα του ΟΕΕΚ – Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Κάτσικας, Χ., χ.χ.) χαρτογραφήθηκε ο βαθµός σχολικής διαρροής από 

την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Τα βασικά συµπεράσµατα από αυτές τις έρευνες είναι 

ότι υπάρχει µεγάλη γεωγραφική ανισοκατανοµή εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

Συγκεκριµένα βρέθηκαν µεγάλες διαφορές α) µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, β) 

µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και γ) µεταξύ φτωχών και πλούσιων 

περιοχών σε πολλούς ∆ήµους της χώρας. Ιστορικοί λόγοι, κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο ανάπτυξης, το είδος και η πυκνότητα του σχολικού δικτύου, είναι µερικοί 

από τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν µε τοπικούς παράγοντες και αποτυπώνουν 

τις διαφορές στο χώρο. Ωστόσο, παρατηρείται και το παράδοξο η οικονοµική 

ανάπτυξη µιας περιοχής να µη συµβαδίζει πάντοτε µε ανάλογη εκπαιδευτική 

ανάπτυξη, όπως συµβαίνει σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας. Μια πιο 

προσεκτική µατιά όµως στα δεδοµένα δείχνει ότι τα παιδιά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο για τον τουρισµό είναι παιδιά που προέρχονται από αγροτικά και 

µικροµεσαία στρώµατα, τα οποία απασχολούνται πολλές φορές µε την προτροπή των 
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γονέων τους είτε σε οικογενειακές επιχειρήσεις είτε ως υπάλληλοι σε τουριστικές 

επιχειρήσεις αντί για το αβέβαιο µέλλον της εκπαίδευσης. Ξανά επαληθεύεται λοιπόν 

η υπόθεση της διαφορετικής επιλογής των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων στη 

βάση της σχέσης «κόστους – οφέλους» και του κινδύνου που συνεπάγεται κάθε 

επιλογή (Κάτσικας, X., χ.χ.). 

Μια ιδιοµορφία που έχει επισηµανθεί σε σχέση µε τον κοινωνικό καθορισµό των 

προσδοκιών και επιθυµιών είναι ότι στην Ελλάδα η προσδοκία των µαθητών της 

αγροτικής τάξης είναι για ανώτερες σπουδές, σύµφωνα µε έρευνες. Το κίνητρο όµως 

για σπουδές βρέθηκε ότι είναι να εγκαταλείψουν οι νέοι το χωριό για ένα καλύτερο 

µέλλον στην πόλη. Εξάλλου και µε στοιχεία της ΕΣΥΕ όπως και µε την προσδοκία 

για σπουδές, η εκπροσώπηση των λαϊκών στρωµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ήταν πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι στις δυτικές χώρες. Το φαινόµενο είναι πολύ παλιό, 

όπως αποδεικνύει και µια µελέτη του Κ. Τσουκαλά (Φραγκουδάκη, Α., 1985:186-

188).  

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η Α. Φραγκουδάκη, αυτή η υπερεκπροσώπηση των 

λαϊκών τάξεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εξηγείται αν σκεφτεί κανείς την 

έλλειψη τεχνικών & επαγγελµατικών κατευθύνσεων στην εκπαίδευσή µας, τη µη 

εξασφάλιση επαγγελµατικής απασχόλησης από το απολυτήριο της µέσης 

εκπαίδευσης και επιπλέον, παρατηρείται µεγάλη διαρροή όταν οι µαθητές φτάνουν 

στο πανεπιστήµιο. Εκτός αυτού, υπάρχει µεγάλη ανισοκατανοµή µεταξύ των 

διάφορων σχολών, αφού αρκετές είναι οι σχολές µε πολύ χαµηλό κύρος, όπου και 

φοιτούν πιο συχνά οι µαθητές των λαϊκών στρωµάτων, ενώ στις σχολές κύρους το 

ποσοστό εκπροσώπησης των χαµηλότερων στρωµάτων δεν αποκλίνει από τα διεθνή 

δεδοµένα. Πολλά ανώτατα διπλώµατα, άλλωστε, έρχονται να καλύψουν ανεπάρκειες 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στις 

ανώτερες σπουδές λόγω κοινωνικών στερεοτύπων, σε σχέση µε αυτή των δυτικών 

χωρών, αφήνει θέσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για µαθητές από πιο χαµηλές 

κοινωνικές τάξεις. Έτσι, στην πραγµατικότητα δε συµβαίνει η ελληνική ανώτερη 

εκπαίδευση να είναι δηµοκρατικότερη απ’ αυτή των άλλων χωρών (όπ.π.:190-201). 

Πάντως, η εικόνα που αποτυπώνεται στο διαγωνισµό του PISA του 2009 για την 

ελληνική εκπαίδευση δείχνει πως βρισκόµαστε ελαφρά κάτω από το µέσο όρο των 

χωρών του ΟΟΣΑ από πλευράς επιδόσεων, αλλά γύρω από το µέσο όρο από πλευράς 

σύνδεσης κοινωνικής προέλευσης και επίδοσης. Εξάλλου, ενώ βρισκόµαστε πάνω 
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από το µέσο όρο στην κοινωνική ανισότητα των οικογενειών, βρισκόµαστε κάτω του 

µέσου όρου στην επίδραση της κοινωνικής προέλευσης στις επιδόσεις στο PISA. 

Αυτά τα δεδοµένα µεταφράζονται σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ελαφρώς πιο δίκαιο 

από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, σε µια κοινωνία που υποβόσκει έντονη 

κοινωνική ανισότητα, µε µικρότερη όµως αποτελεσµατικότητα (OECD, 2010, II:31-

32). 

 

2.6 Η σχολική πορεία ως πολυπαραγοντικό φαινόµενο – Η σχέση µε τη 
γνώση 

Από όσα συζητήθηκαν µέχρι τώρα, διαφάνηκε ότι η σχολική πορεία του καθενός 

παιδιού είναι τελικά συνάρτηση πολλαπλών αλληλοεξαρτώµενων παραγόντων, µέσα 

από τη δυναµική αλληλεπίδραση των οποίων δοµείται η ιδιαίτερη κοινωνική σχέση 

του παιδιού µε τη γνώση. Αυτή η σχέση είναι επιπλέον και σχέση µε το σχολείο, µε 

την κοινωνία µέσα στην οποία υπάρχει η γνώση αυτή, µε τους ενήλικους φορείς 

διαφορετικών τύπων γνώσης, αλλά και σχέση µε την οποία το ίδιο αντιλαµβάνεται 

τον εαυτό του απέναντι σ’ αυτή τη γνώση, στο σχολείο, στην κοινωνία και στους 

ενήλικους (Charlot, B., 2004:337). Αυτή η σχέση είναι που, σύµφωνα µε τον Bernard 

Charlot (2002 & 2004), καθορίζει σε τελική ανάλυση την εξατοµικευµένη σχολική 

διαδροµή καθενός παιδιού.  

Η ευθύνη του σχολείου έγκειται µάλλον στην ανασυγκρότηση της σχέσης που 

έχουν ορισµένα παιδιά µε τη γνώση. Οφείλει να οικοδοµήσει αυτή τη σχέση, την 

οποία σήµερα αντιµετωπίζει ως έφεση κάποιων παιδιών για τη µάθηση (Charlot, B., 

1999).  

Πριν προχωρήσουµε στο ερευνητικό µέρος της εργασίας µας, σκόπιµο είναι να 

περιγράψουµε τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, µιας και από αυτό το 

θεωρητικό πλαίσιο αντλεί η έρευνά µας. Στο επόµενο κεφάλαιο, λοιπόν, θα 

αναλύσουµε την έννοια και τον τρόπο δηµιουργίας των αναπαραστάσεων, ώστε να 

γίνει σύνδεση του θεωρητικού µε το ερευνητικό µέρος της εργασίας. 

 



 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
3.1 Συσχέτιση εκπ/κών ανισοτήτων και αναπαραστάσεων 
 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε µια σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

όσον αφορά το ζήτηµα της διαφοροποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων και 

επιδόσεων, από άποψη ιστορικοκοινωνική κι επιστηµονική. Εξάλλου, στην ενότητα 

που αφορά τις επιδράσεις της σχολικής τάξης αναφέρθηκε ότι οι αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις επιδόσεις των µαθητών τους.  

Λαµβάνοντας υπόψη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που 

καλούνται να διαχειριστούν τις ανισότητες των µαθητών τους και ότι οι 

αναπαραστάσεις τους σχετικά µε το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και 

της σχολικής αποτυχίας ή επιτυχίας είναι κρίσιµος παράγοντας, ο οποίος καθορίζει τις 

παιδαγωγικές πρακτικές τους, στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στη θεωρία των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται µε συντοµία η θεωρία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων. 

 

3.2 Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

3.2.1 Η έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
 

Η «αναπαράσταση» ορίζεται από τον Κλήµη Ναυρίδη (1994:157) ως «ψυχική 

εικόνα στην οποία συσσωρεύεται η εµπειρία από τις κάθε είδους σχέσεις µας µε το 

περιβάλλον και θεωρείται βασικό µέσο επικοινωνίας». Κατά τον Kaes R. (1968, όπ. 

αναφ. στο Ναυρίδης Κ., 1994:157) η αναπαράσταση είναι «το αποτέλεσµα και η 

διαδικασία ψυχικής συγκρότησης του πραγµατικού από µια ανθρώπινη ψυχική 

συσκευή». Στον ορισµό αυτό ενυπάρχουν δύο αλληλεξαρτώµενες σηµασίες: α) η 

ψυχική εικόνα του αντικειµένου και β) η διεργασία κατασκευής αυτής της εικόνας 

από το υποκείµενο. Το υποκείµενο συνθέτει τις αναπαραστάσεις του από 

πληροφορίες που συγκεντρώνει µε τις αισθήσεις του, µε ό,τι έχει συγκεντρώσει στη 

µνήµη του και από τις σχέσεις του µε τους άλλους, µέσα από δι-υποκειµενικές 

καταστάσεις (Ναυρίδης, Κ., 1994:157-158). 

Ο E. Durkheim διέκρινε τις αναπαραστάσεις σε «συλλογικές και «ατοµικές» 

(Howarth, C., 2006:11), θέλοντας να προβάλει την προτεραιότητα της κοινωνίας 
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έναντι της προσωπικότητας του ατόµου στη διαµόρφωση της αναπαράστασης 

(Ναυρίδης, Κ., 1994:165). Κατ’ αυτόν, η συλλογική αναπαράσταση είναι ένα 

«κοινωνικό γεγονός» που µας επιβάλλεται, αµφισβητείται δύσκολα και 

χαρακτηρίζεται από µια οµοιοµορφία ως προς τα αποτελέσµατα, ενώ η ατοµική 

αναπαράσταση είναι η προσωπική ερµηνεία που δίνει το κάθε ξεχωριστό άτοµο 

(Howarth, C., 2006:11). Ωστόσο, έξι δεκαετίες αργότερα, ο Serge Moscovici στην 

κλασική µελέτη του για τις αναπαραστάσεις της Ψυχανάλυσης προσδιορίζει την 

αναπαράσταση ως «κοινωνική». Έτσι, διαµέσου του «κοινωνικού» συνδέεται το 

«συλλογικό» µε το «ατοµικό» (Ναυρίδης, Κ., 1994:166). 

Ο S. Moscovici τονίζει ότι οι συλλογικές αναπαραστάσεις χαρακτηρίζουν τις πιο 

παραδοσιακές κοινωνίες, όπου υπάρχει µια σχετική οµοιοµορφία στις γνώσεις και τις 

πεποιθήσεις και πολύ λίγες ευκαιρίες για έκφραση της ατοµικότητας, για δηµιουργική 

σκέψη και συµπεριφορά, σε αντίθεση µε τις σύγχρονες κοινωνίες, όπου λόγω της 

ποικιλίας και διαφορετικότητας των ιδεών υπάρχει περισσότερος χώρος για κριτική, 

διαπραγµάτευση κι επιχειρηµατολογία, µε αποτέλεσµα τα συστήµατα γνώσεων να 

είναι λιγότερο σταθερά (Howarth, C., 2006:11-12).  

Ως εκ τούτου, η «θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων», µε θεµελιωτή τον  S. 

Moscovici, αποτελεί ένα πλαίσιο εννοιών και ιδεών για τη µελέτη ψυχολογικών 

φαινοµένων στις σύγχρονες κοινωνίες και πρεσβεύει ότι τα κοινωνικά και 

ψυχολογικά φαινόµενα µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα αν θεωρηθούν 

ενσωµατωµένα σε ιστορικές, πολιτισµικές και µακροκοινωνικές συνθήκες. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο επιχειρεί την υπέρβαση άλλων προσεγγίσεων της κοινωνικής 

ψυχολογίας  που βασίζονται στο µεθοδολογικό ατοµικισµό και στο λειτουργικό 

διαχωρισµό υποκειµένου και αντικειµένου (Farr, 1996, as cited in Wagner, W., et. al., 

1999:95-96). 

Σύµφωνα µε τον S. Moscovici, η «κοινωνική αναπαράσταση» νοείται ως η 

συλλογική επεξεργασία ενός κοινωνικού αντικειµένου από την κοινότητα µε σκοπό 

τη ρύθµιση της συµπεριφοράς και της επικοινωνίας (Moscovici, S., 1963:251). Έτσι, 

το επεξεργασµένο αντικείµενο γίνεται κοινωνική πραγµατικότητα χάρη στην 

αναπαράσταση που η κοινότητα έχει σχηµατίσει γι’ αυτό. Υποκείµενο και 

αντικείµενο δεν µπορούν να θεωρηθούν χωριστά, από λειτουργική άποψη 

(Moscovici, S., 1973:xi).  
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Επιπλέον, κατά τον S. Moscovici η κοινωνική αναπαράσταση είναι «σύστηµα 

αξιών, ιδεών και πρακτικών µε διπλή λειτουργία: πρώτον, δηµιουργούν µια τάξη που 

επιτρέπει στα άτοµα να προσανατολίζονται και να ελέγχουν τον υλικό και κοινωνικό 

τους κόσµο και δεύτερον, επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας 

κοινότητας παρέχοντάς τους έναν κώδικα περιγραφής και ταξινόµησης των διαφόρων 

όψεων του κόσµου και της ατοµικής και συλλογικής τους ιστορίας» (Moscovici, S., 

1973:xiii).  

Πολύ περισσότερο από απόψεις ή στάσεις, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι 

σώµατα γνώσεων ή θεωρίες που βοηθούν στην εξερεύνηση και οργάνωση της 

πραγµατικότητας (Μαντόγλου, Α., 1997:14). Έχουν να κάνουν µε την καθηµερινή 

γνώση (τον «κοινό νου») και το σύνολο των ιδεών που δίνουν νόηµα στις πολιτικές 

και θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατόµων. Επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση 

ανθρώπων ή αντικειµένων, τις συγκρίσεις και ερµηνείες των συµπεριφορών και την 

κατανόησή τους ως µέρος του κοινωνικού κόσµου (Moscovici, S., 1988:214).  

Ο S.. Moscovici αρκέστηκε στην περιγραφή του όρου και δεν έδωσε 

συγκεκριµένο ορισµό της «κοινωνικής αναπαράστασης» δείχνοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα που εµπεριέχει ο όρος. Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς έδωσαν σαφείς 

ορισµούς, όπως αυτός που έδωσε η Jodelet (1991: as cited in Howarth, C., 2006): «Οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι εικόνες που συµπυκνώνουν πολλαπλά νοήµατα που 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να ερµηνεύουν ό,τι συµβαίνει, κατηγορίες που 

υπηρετούν την ταξινόµηση συνθηκών, φαινοµένων και ατόµων µε τα οποία 

αλληλεπιδρούµε, θεωρίες που µας επιτρέπουν να εξηγήσουµε γεγονότα σχετικά µε 

αυτά. Όταν σκεφτόµαστε κοινωνικές αναπαραστάσεις ενσωµατωµένες σε µια 

συγκεκριµένη πραγµατικότητα της κοινωνικής µας ζωής, είναι όλα τα παραπάνω 

µαζί» (Howarth, C., 2006:4). 

Κατά τον Moscovici για να χαρακτηριστεί µια αναπαράσταση «κοινωνική» 

πρέπει να ικανοποιεί τρία κριτήρια: α) το ποσοτικό, το οποίο αφορά το βαθµό 

διάδοσης της αναπαράστασης µέσα στην κοινότητα, β) το κριτήριο παραγωγής, κατά 

το οποίο η αναπαράσταση θεωρείται ως προϊόν και έκφραση ενός τρόπου κοινωνικής 

οργάνωσης και γ) το λειτουργικό, κατά το οποίο αναλύεται η συµβολή της 

αναπαράστασης στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς κι επικοινωνίας (Ναυρίδης, Κ., 

1994:166-167). 
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3.2.2 Περιεχόµενο και σχηµατισµός κοινωνικών αναπαραστάσεων 

Κάθε κοινωνική αναπαράσταση καθορίζεται από ένα περιεχόµενο και µια 

οργάνωση. Κατά τη D. Jodelet (1984, όπ. αναφ. στο Ναυρίδης, Κ., 1994), το 

περιεχόµενο της κοινωνικής αναπαράστασης περικλείει πληροφορίες, εικόνες, 

στάσεις, γνώµες κλπ., και εξαρτάται από τη θέση που κατέχει το άτοµο µέσα στην 

κοινωνία. Επίσης, η κοινωνική αναπαράσταση έχει πάντοτε έναν συµβολικό 

χαρακτήρα. Άρα, η κοινωνική αναπαράσταση έχει εκτός από τον παραστατικό και το 

συµβολικό της χαρακτήρα (Ναυρίδης, Κ., 1994:167). 

Τρεις είναι οι διαστάσεις που καθορίζουν το περιεχόµενο της αναπαράστασης: α) 

οι στάσεις, β) οι πληροφορίες και γ) το αναπαραστατικό πεδίο.  

Η αναπαράσταση διαφέρει από τη γνώµη στο ότι κατασκευάζεται από το ίδιο το 

υποκείµενο που λαµβάνει την ερώτηση, ενώ η γνώµη κατασκευάζεται σε σχέση µε 

τον τρόπο που τίθεται ένα πρόβληµα. Το υποκείµενο επαναπροσδιορίζει το πρόβληµα 

και αναδιατυπώνει τις ερωτήσεις ανάλογα µε τη δυνατότητα απάντησής τους 

(Ναυρίδης, Κ., 1994:168). Άρα λοιπόν, το υποκείµενο κατασκευάζει µε δηµιουργικό 

τρόπο την αναπαράστασή του. 

Η κοινωνική αναπαράσταση διαφέρει από τη στάση, στο ότι αυτή συνιστά τη µία 

από τις τρεις διαστάσεις της αναπαράστασης. Οι στάσεις έχουν δύο λειτουργίες: µία 

ρυθµιστική, η οποία κατευθύνει τη συµπεριφορά και µία συγκινησιακή, η οποία 

προέρχεται από την προσωπική και κοινωνική ιστορία του ατόµου (Ναυρίδης, Κ., 

1994:171). Οι στάσεις συχνά υπηρετούν τρεις λειτουργίες: α) προσφέρουν µια 

στρατηγική για την εκτίµηση ενός αντικειµένου, β) οργανώνουν και οδηγούν µια 

σύνθετη συµπεριφορά απέναντι σε ένα αντικείµενο και µνήµη για τα γεγονότα και γ) 

χρησιµοποιούνται για να ορίσουν και να διατηρήσουν την αυτοεκτίµηση του ατόµου 

(de Rosa, A., 1993:1). Για τον Palmonari (1989, as cited in de Rosa, A., 1993:3) 

γνώµες, στάσεις και στερεότυπα αποτελούν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων.  

Η δεύτερη διάσταση, η πληροφορία αφορά την οργάνωση των γνώσεων που 

διαθέτει το υποκείµενο πάνω σε ένα θέµα. Μπορούµε να διακρίνουµε διαφορετικά 

επίπεδα γνώσης είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά σε σχέση µε το βαθµό στερεοτυπίας ή 

προκατάληψης που περικλείει. Η προκατάληψη έχει την έννοια µιας κρίσης που 
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έρχεται πριν από τη γνώση και συντελεί στην προεξόφληση της απάντησης σε µια 

κατάσταση που το άτοµο δε γνωρίζει επαρκώς (Ναυρίδης, Κ., 1994:171). Κατά τον 

R. Brown (1995) η προκατάληψη συνίσταται στο να έχει κάποιος υποτιµητικές 

στάσεις ή απόψεις, η έκφραση υποτιµητικών αισθηµάτων ή η εκδήλωση εχθρικής ή 

ρατσιστικής συµπεριφοράς προς τα µέλη µιας οµάδας, µόνο και µόνο διότι τυγχάνει 

να είναι µέλη αυτής της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας (Brown, R., 1995:8). Το 

στερεότυπο κατά το Moscovici συνιστά µια αποκρυστάλλωση στάσεων και γνωµών 

και περιέχει έντονη συναισθηµατική φόρτιση, η οποία δηµιουργεί γρήγορες 

απαντήσεις, ενώ κατά τον Bogardus αποτελεί µη επιστηµονική γενίκευση που κάνει 

ένα άτοµο ή οµάδα για ένα άλλο άτοµο ή οµάδα, κατατάσσοντάς τα σε 

προκατασκευασµένες κατηγορίες (Ναυρίδης, Κ., 1994:171).  

Η τρίτη διάσταση, τέλος, το πεδίο της αναπαράστασης (ή αναπαραστατικό πεδίο) 

είναι το σύνολο γνωµών της αναπαράστασης κι έχει κατασκευαστεί µε βάση ένα 

κοινωνικό υπόδειγµα ή µια εικόνα (όπ.π.). 

Η δόµηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων βασίζεται στη συλλογική 

«συµβολική αντιµετώπιση» (symbolic coping) από µια κοινωνική οµάδα ενός 

απειλητικού ή µη οικείου φαινοµένου ή γεγονότος, µέσω δύο διαφορετικών 

διαδικασιών: της επικέντρωσης ή αγκυροβόλησης (anchoring) και της 

αντικειµενοποίησης (objectification). Έτσι, προκειµένου µια κοινωνική οµάδα να 

αποκτήσει βασική κατανόηση του µη οικείου φαινοµένου χρειάζεται να το ονοµάσει 

και να του αποδώσει χαρακτηριστικά τέτοια που να διευκολύνουν την επικοινωνία. 

Έτσι, επειδή το φαινόµενο στερείται αναπαράστασης, αφοµοιώνεται από 

προηγούµενες αναπαραστάσεις (αγκυροβολεί) κι ερµηνεύεται µε ήδη γνωστούς 

όρους. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται αγκυροβόληση (anchoring). Με την 

αντικειµενοποίηση (objectification) πάλι, η κοινωνικά αναπαριστώµενη γνώση 

αποκτά συγκεκριµένη µορφή, που σηµαίνει την κατασκευή µιας εικόνας, µεταφοράς 

ή συµβόλου που έρχεται να καταστήσει το φαινόµενο οικείο και µέρος της κοινής 

λογικής της οµάδας  (Wagner, W., 1999:97-99).  

 

3.2.3 Οργάνωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις περικλείουν δύο αντιφατικότητες: α) είναι 

ταυτόχρονα σταθερές και ευµετάβλητες, άκαµπτες και ευέλικτες και β) είναι 
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συναινετικές αλλά µε µεγάλες διατοµικές διαφορές. Αυτές οι αντιφάσεις των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων απορρέουν κατά τον J.C. Abric (1993:75) από τα 

δοµικά χαρακτηριστικά  τους.  

Μεγάλος αριθµός ερευνητών (e.g. Abric, Flament κλπ.) συµφωνεί ότι οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι οργανωµένες γύρω από έναν «κεντρικό πυρήνα» 

(central nucleus). Ο κεντρικός αυτός πυρήνας θεωρείται ότι αποτελείται από λίγα 

στοιχεία, τα οποία οργανώνουν την αναπαράσταση, της προσδίδουν τη σηµασία της 

και µια σχετική σταθερότητα. Ο κεντρικός πυρήνας είναι επίσης ο χώρος της 

συναίνεσης γι’ αυτήν την αναπαράσταση (Guimelli, C., 1993). Άλλοι ερευνητές 

χρησιµοποιούν διαφορετική ορολογία. Ο Doise χρησιµοποιεί τον όρο «αρχές 

δηµιουργίας θέσης» (position-generating principles), οι οποίες οργανώνουν 

συµβολικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στις κοινωνικές σχέσεις. Οι Mugny & 

Carugati κάνουν λόγο για έναν «σκληρό πυρήνα» (hard core), ο οποίος είναι οι 

διαχρονικοί προβληµατισµοί για τις διατοµικές διαφορές. Τέλος, η Jodelet µιλάει για 

«κοµβικό εκπρόσωπο» (representative nodal) που αναφέρεται στην οργανωτική 

διάσταση των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την ψυχική ασθένεια (Guimelli, C., 

1993:85).  

Πειραµατικές µελέτες έδειξαν ότι τα στοιχεία που αποτελούν τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις διακρίνονται σε κεντρικά και περιφερειακά, όµως, µόνο το κεντρικό 

σύστηµα (κεντρικός πυρήνας) είναι απαραίτητο για την ύπαρξη της κοινωνικής 

αναπαράστασης. Έτσι, αν υπάρξει αµφισβήτηση κάποιου στοιχείου του κεντρικού 

πυρήνα, τότε η αναπαράσταση καταρρέει, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο µε την 

αµφισβήτηση κάποιου περιφερειακού στοιχείου. Ως εκ τούτου, είναι µόνο το 

κεντρικό σύστηµα, αυτό που κατασκευάζει το αναπαραστατικό πεδίο (όπ.π.:85-86). 

Όσον αφορά το περιφερειακό σύστηµα, αυτό είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα 

του κεντρικού συστήµατος και αποτελεί τη διεπαφή µεταξύ κεντρικού συστήµατος 

και πραγµατικότητας. Είναι ευαίσθητο στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Χάρη στην 

ευελιξία του επιτρέπει στον κεντρικό πυρήνα να προσαρµόζεται στις συνθήκες και 

τους περιορισµούς µιας συγκεκριµένης κατάστασης κι έτσι προστατεύει το κεντρικό 

σύστηµα. Το περιφερειακό σύστηµα ευθύνεται για τη διαφορετικότητα του κάθε 

ατόµου, µε αποτέλεσµα τα άτοµα που µοιράζονται την ίδια αναπαράσταση να 

παρουσιάζουν µια ελαφρά διαφορετική εικόνα και µια ποικιλία στην πρόσληψή της. 
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Ενώ ο ρόλος του κεντρικού συστήµατος είναι κατεξοχήν κανονιστικός, το 

περιφερειακό σύστηµα έχει πιο λειτουργικό ρόλο (Abric, J.C., 1993:76).   

Η πιθανότητα µετασχηµατισµού της αναπαράστασης εξαρτάται από το 

µετασχηµατισµό του κεντρικού πυρήνα της ή όχι. Κατά τον Abric (1993) µπορούµε 

να διακρίνουµε τρεις τύπους µετασχηµατισµού της κοινωνικής αναπαράστασης: α) 

τον ανθεκτικό, κατά τον οποίο µεταβάλλονται τα περιφερειακά στοιχεία, β) τον 

προοδευτικό, όταν ενσωµατώνονται στον κεντρικό πυρήνα νέα στοιχεία χωρίς όµως 

να καταργούνται βασικά χαρακτηριστικά του κεντρικού συστήµατος και γ) το βίαιο, 

που συµβαίνει όταν οι νέες πρακτικές διαρρηγνύουν την κεντρική σηµασιολόγηση 

της αναπαράστασης, λόγω αδυναµίας των αµυντικών µηχανισµών του περιφερειακού 

συστήµατος να επιτελέσουν τη λειτουργία τους (Abric, J.C., 1993:77-78). 

 

3.2.4 Μεθοδολογία εξέτασης των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

Μεθοδολογικά, σε αντίθεση µε τη θεωρία των στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων η 

οποία εξετάζει τα φαινόµενα µόνο από την άποψη συγκεκριµένων πλευρών, π.χ. ως 

αξιολογήσεις ή ως γνώσεις, η προσέγγιση της θεωρίας των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων επιτρέπει τη σύλληψη µακροκοινωνικών φαινοµένων στην 

ιστορική τους ολότητα και δυναµική. Έτσι, επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει τα 

πολιτισµικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των οµάδων 

(Wagner, W., 1999:100). 

Σύµφωνα µε την Caroline Howarth (2006) ο ερευνητής θα πρέπει πάντοτε να 

θέτει τα κριτικά ερωτήµατα: «ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων; Είναι η υποστήριξη ή η κριτική της κοινωνικής τάξης πραγµάτων; 

Είναι να διατηρηθεί αυτή η κοινωνική τάξη πραγµάτων ή να µετασχηµατιστεί;» Οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν τα εργαλεία να µελετήσουν τη νοµιµοποίηση 

διαφορετικών σωµάτων γνώσεων και τις πιθανότητες αντίστασης, παρέχοντας κριτική 

ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και ανισοτήτων που ζούµε κι ερευνούµε 

(Howarth, C., 2006:30).  

O Abric (1994, όπ. αναφ. στο Μαντόγλου, Α., 1997) διακρίνει τις µεθόδους των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων: α) σε µεθόδους συλλογής του περιεχοµένου της 

αναπαράστασης και β) σε µεθόδους εντοπισµού της εσωτερικής της οργάνωσης. 

Μέθοδοι συλλογής περιεχοµένου είναι οι ερωτηµατικές (συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο 
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κλπ.) και συσχετιστικές µέθοδοι (συσχετιστικός χάρτης κλπ.). Στη δεύτερη κατηγορία 

κατατάσσει τις µεθόδους εντοπισµού των δεσµών µεταξύ των στοιχείων της 

αναπαράστασης (ζευγάρια λέξεων, σύγκριση κατά ζεύγη, σύνταξη συνόλου λέξεων) 

και µεθόδους ιεράρχησης των θεµάτων (διαδοχικά ιεραρχηµένες επιλογές, διαδοχικές 

επιλογές σε οµάδες) (Μαντόγλου, Α., 1997:17).   

Κατά τον Κ. Ναυρίδη, η ανίχνευση των αναπαραστάσεων συνήθως γίνεται µέσα 

από το λόγο του υποκειµένου που καλείται να µιλήσει στον ερευνητή απουσία του 

αντικειµένου της αναπαράστασης. Γι’ αυτό οι συνήθεις µέθοδοι ανίχνευσης των 

αναπαραστάσεων είναι η συνέντευξη και η ανάλυση λόγου. Μπορεί όµως να 

χρησιµοποιούνται και µέθοδοι ανάλυσης µη λεκτικού υλικού. Αντιθέτως, οι στάσεις 

συνήθως διερευνώνται µέσα από ποσοτικές ερευνητικές µεθοδολογίες, όπως οι 

κλίµακες στάσεων. Έτσι, η έρευνα των αναπαραστάσεων είναι κυρίως ποιοτική. Ενώ 

στην έρευνα στάσεων η επικέντρωση γίνεται σ’ αυτά που εγκαλεί σε ένα άτοµο η 

πραγµατική ή υποθετική εµφάνιση του αντικειµένου, η αναπαράσταση 

κατασκευάζεται, είναι µια αµφίδροµη διαδικασία. Στη µελέτη τους υπεισέρχονται 

τριών ειδών παράγοντες: παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το αντικείµενο, µε το 

υποκείµενο και µε τις ερευνητικές συνθήκες (Ναυρίδης, Κ., 1994:176).  

 

3.2.5 Ο ρόλος και η σηµασία των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

Σαν συλλογικό προϊόν που είναι, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις λειτουργούν 

στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης της συµπεριφοράς και του προσανατολισµού της 

επικοινωνίας. Έχουν έναν τριπλό ρόλο: α) τη σηµασιολόγηση της πραγµατικότητας, 

β) την ενσωµάτωση νέων πληροφοριών και αντικειµένων σε ήδη γνωστά πλαίσια και 

γ) τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης, στην οποία αναγνωρίζεται µια συγκεκριµένη 

κοινωνική οµάδα (Μαντόγλου, Α., 1997:14).  

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις δεν πρέπει να θεωρούνται 

µόνο λεκτικός µηχανισµός ενεργούς απόδοσης νοήµατος της κοινωνικής 

πραγµατικότητας (Potter, J., & Litton, I., 1985:82) ή γνωστικές δοµές που δίνουν 

νόηµα στις πληροφορίες (Potter, J., & Wetherell, M., 1987:138). Οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις ξεπερνούν το γνωσιακό επίπεδο, καθώς µπορούν να είναι πολύ 

συγκεκριµένες και πραγµατικές (Jovchelovitch, 2001:177). Σύµφωνα µε τον S. 

Moscovici (1998:245) οι κοινωνικές αναπαραστάσεις διαπερνούν όλες τις πτυχές της 
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πραγµατικότητας έτσι που µπορεί να θεωρηθεί ότι την αποτελούν. Κατά συνέπεια, οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις όχι µόνο επηρεάζουν τις καθηµερινές πρακτικές των 

ανθρώπων, αλλά αποτελούν µέρος αυτών των πρακτικών, που σηµαίνει ότι η 

σηµασία τους στη διαδικασία κοινωνικής κατασκευής νοήµατος είναι µεγάλη 

(Howarth, C., 2006:17). 

Ένα δεύτερο σηµείο επισήµανσης είναι ο ανταγωνισµός διαφορετικών 

συστηµάτων γνώσεων για την απόδοση νοήµατος. Αυτό εγείρει ζητήµατα 

νοµιµοποίησης διαφορετικών συστηµάτων γνώσεων. ∆ιαφορετικά συστήµατα 

γνώσεων καθίστανται ως νόµιµα σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, κάτι που έχει 

συνέπειες για παράδειγµα για το τι καθίσταται νόµιµη σχολική γνώση (όπ.π.). Η 

Howarth (2006:18-19) τονίζει ότι διαφορετικά θεσµικά πλαίσια και κοινωνικές 

σχέσεις αφήνουν διαφορετικές ευκαιρίες αντίστασης και απονοµιµοποίησης µιας 

εκδοχής της πραγµατικότητας.  

Ο Moscovici έχει τονίσει ότι «η πραγµατικότητα για το άτοµο, εν πολλοίς 

καθορίζεται από το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ως πραγµατικότητα» (Lewin, 

1948:57). Επιπλέον, έχει αναγνωρίσει ότι αυτό που είναι αποδεκτό ως 

πραγµατικότητα είναι υπό διαπραγµάτευση, λόγω  διαφορετικών συσχετισµών 

δύναµης που υπάρχουν στην κοινωνία. (Howarth, C., 2006:19). ∆ιαφορετικές 

αναπαραστάσεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους κι έτσι αµύνονται, περιορίζουν ή 

αποκλείουν άλλες πραγµατικότητες. Κατά συνέπεια, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

συνδέονται µε ζητήµατα όπως το στίγµα, ο αποκλεισµός, η πιθανότητα αντίστασης 

µιας κοινωνικής οµάδας (Howarth, C., 2006:8-9). Όπως έχει τονίσει ο Moscovici 

«υπάρχει ένα είδος ιδεολογικής µάχης, µιας µάχης ιδεών» (Moscovici, S., 1998:403) 

στο χώρο των κοινωνικών αναπαραστάσεων.  

Εποµένως, η κατασκευή γνώσης είναι κάτι περισσότερο από διαδικασία δύο 

δρόµων. Οι Augoustinos & Walker (1995) τονίζουν ότι και οι επιστήµονες 

βασίζονται στις κοινωνικές αναπαραστάσεις κατά την επιστηµονική τους εργασία για 

να κατασκευάσουν πραγµατικότητα και να σηµασιολογήσουν τη δραστηριότητά τους 

(Augoustinos, M., & Walker, I., 1995:161). Τόσο η καθηµερινή γνώση όσο και η 

επιστηµονική επηρεάζονται από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις.  

Αυτό που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες µεταβιοµηχανικές κοινωνίες είναι τα 

«διαφοροποιηµένα κέντρα εξουσίας που ζητούν κυριαρχία και νοµιµοποίηση» 
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(Duveen, 2000:9). Ως εκ τούτου, η νοµιµοποίηση µπαίνει σε πιο σύνθετο πλαίσιο και 

σε µια κοινωνική δυναµική όπου διαφορετικές οµάδες προσπαθούν να επικρατήσουν. 

Έτσι, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις φέροντας µέσα τους το υβριδικό και 

πολυφασικό στοιχείο της σηµασίας, απαιτούν διάλογο, επιχειρηµατολογία και 

µερικές φορές αντίσταση. Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων έχει 

τουλάχιστον το δυναµικό να αγγίξει σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και να 

προτείνει πρακτικές λύσεις (Moscovici, S., & Marková, I., 1998:405). 

Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν πώς οι κοινωνικές αναπαραστάσεις µπορούν να 

µετασχηµατιστούν στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης ατόµων και κοινωνικών 

οµάδων, ώστε να καταπολεµηθούν «ηγεµονικές» αναπαραστάσεις που θα απειλούσαν 

την ταυτότητά τους και το εν δυνάµει µέλλον τους. Λόγω του ότι η αντίσταση 

αποτελεί µέρος της ταυτότητας και η ταυτότητα είναι εγγενώς κοινωνική, η 

αντίσταση πρέπει να αναπτύσσεται µέσα σε µια κοινότητα άλλων και µπορεί να είναι 

µόνο συλλογική πρακτική (Φρεϊρέ, Π., 1977). Έτσι, οι έννοια της κοινωνικής 

αναπαράστασης σχετίζεται διαλεκτικά µε την έννοια της κοινωνικής ταυτότητας. Η 

έννοια της κοινωνικής ταυτότητας έχει να κάνει µε εκείνες τις πλευρές της εικόνας 

του εαυτού που προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες το άτοµο 

θεωρεί ότι ανήκει (Tajfel, H. & Turner, J., 1986:16), κοντολογίς εξαρτάται από τις 

κοινωνικές αναπαραστάσεις του ατόµου. Χωρίς κατανόηση της κοινωνικής 

ταυτότητας είναι αδύνατο να εξηγηθεί πώς διαφορετικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν τις 

αναπαραστάσεις για διαφορετικούς σκοπούς (Howarth, C., 2006:24). 

Συµπερασµατικά, οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις για 

να τοποθετηθούν, να απαιτήσουν κοινές ταυτότητες ή να αµυνθούν απέναντι σε 

πρακτικές περιθωριοποίησης και στιγµατισµού τους. Η έννοια των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων είναι λοιπόν έννοια πολλά υποσχόµενη όσον αφορά τη µελέτη των 

στάσεων και της συµπεριφοράς των εκπαιδευτικών απέναντι στις εκπαιδευτικές 

ανισότητες και τη σχολική αποτυχία των µαθητών τους και στα ζητήµατα κοινωνικής 

δικαιοσύνης στην εκπαίδευση γενικότερα.  

 

3.3 Καθορισµός του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας 

Είδαµε στην προηγούµενη ενότητα πώς κατασκευάζονται οι αναπαραστάσεις των 

υποκειµένων ή των οµάδων και τον τρόπο µελέτης τους. Η προβληµατική της 
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παρούσας εργασίας παραπέµπει στη µελέτη των αναπαραστάσεων των δασκάλων για 

τη διαφοροποίηση των επιδόσεων των µαθητών/τριών τους, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν και κατά πόσο αυτές οι αναπαραστάσεις εµπεριέχουν στερεοτυπικές 

ιδέες ή προκαταλήψεις.  

Όπως είπαµε παραπάνω, οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών κατασκευάζονται 

κυρίως µέσα από την εµπειρία που αποκόµισαν ως µαθητές και ως εκπαιδευτικοί σε 

καταστάσεις αλληλεπίδρασης. Με βάση αυτές τις αναπαραστάσεις δοµούν µια 

προσωπική θεωρία, δηλαδή ένα θεωρητικό σύστηµα παραδοχών, αξιών, στάσεων, 

αντιλήψεων, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε λανθάνουσα µορφή, λόγω του ότι 

διαµορφώθηκε µε µη συστηµατικό τρόπο (Βούλγαρης, Σ., 2003). 

Αυτό που µας ενδιαφέρει δηλαδή είναι το πώς νοηµατοδοτούν οι εκπαιδευτικοί το 

φαινόµενο της διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών/τριών τους. Η ανάλυση 

που προηγήθηκε λοιπόν, µας παραπέµπει στην ποιοτική µεθοδολογία µε εργαλείο 

συλλογής του εµπειρικού υλικού την ηµιδοµηµένη συνέντευξη. 
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II.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήµατα 

Η θεωρητική αναζήτηση που προηγήθηκε ανέδειξε αρκετές πτυχές του 

φαινοµένου της διαφοροποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων των 

µαθητών. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να εξετάσει το φαινόµενο της 

διαφοροποίησης των επιδόσεων και της σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας, µέσα από 

τα µάτια των άµεσα εµπλεκοµένων, των ίδιων των εκπαιδευτικών, σε µια προσπάθεια 

συνάρθρωσης του υποκειµενικού στοιχείου µε την αντικειµενική πραγµατικότητα 

(Ναυρίδης,  Κ., 1994:91).  

Η παρούσα, λοιπόν, έρευνα σκοπό έχει τη «διερεύνηση των αναπαραστάσεων των 

Ελλήνων δασκάλων, όσον αφορά τους παράγοντες που συµβάλλουν στη 

διαφοροποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων και επιδόσεων, προκειµένου να 

αναδειχτεί το σύστηµα εκλογίκευσης και ερµηνείας το οποίο υιοθετούν οι 

εκπαιδευτικοί και σε ποιο βαθµό  εντός αυτού του συστήµατος εκλογίκευσης 

εµπλέκουν ή απεµπλέκουν  τον εαυτό τους στη διαφοροποίηση των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων κι επιδόσεων».  

Απώτερος σκοπός µέσα απ’ αυτή τη διερεύνηση είναι να δειχθεί αν και κατά πόσο 

οι εκπαιδευτικές ανισότητες όπως αποτυπώνονται στα διαφοροποιηµένα µαθησιακά 

αποτελέσµατα των µαθητών, οφείλονται σε πεποιθήσεις, στερεότυπα και αδυναµίες 

των εκπαιδευτικών. Στον πυρήνα της διερεύνησης βρίσκεται το ερώτηµα αν και σε 

ποιο βαθµό το σχολείο αµβλύνει ή αντίθετα επιτείνει µε κάποιους τρόπους τις 

ανισότητες.  

∆ιασφαλίζοντας τη συµβατότητα µε το σκοπό της έρευνας και το θεωρητικό 

πλαίσιο καταλήγουµε στα ερευνητικά µας ερωτήµατα (Robson, C., 2007:96), τα 

οποία διαµορφώνονται ως εξής:  

1. Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που 

επιδρούν στις διαφορές  των επιδόσεων των µαθητών; 

2. Πού και πώς αποδίδουν ευθύνες οι εκπαιδευτικοί για τη σχολική αποτυχία; 
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3. Εάν και σε ποιο βαθµό εντός του αναπαραστασιακού συστήµατος των 

εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εµπλοκή τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες και µε 

ποιο τρόπο; 

Η τελική διαµόρφωση των ερευνητικών ερωτηµάτων έγινε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, αφού αυτή χαρακτηρίζεται ως έρευνα µε ευέλικτο σχέδιο (Robson, 2007:5). 

 

4.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

4.2.1 Επιλογή της ερευνητικής µεθόδου 

Η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής µεθόδου είναι ζήτηµα µεγάλης σηµασίας 

σε µία έρευνα και σε µεγάλο βαθµό αυτή η επιλογή καθορίζεται από τους σκοπούς 

της (Cohen, L.; Manion, L. & Morrison, K., 2008). Η έρευνα που σχεδιάσαµε 

ενδιαφέρεται για τις αναπαραστάσεις των ίδιων των κοινωνικών υποκειµένων, τη 

δική τους ερµηνεία για την κοινωνική πραγµατικότητα και τις δικές τους προσωπικές 

και συλλογικές εµπειρίες. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η ποιοτική µεθοδολογία, µε 

έµφαση στις βιογραφίες των συµµετεχόντων (Ιωσηφίδης, Θ., 2003). 

Ως εναλλακτική του θετικιστικού επιστηµονικού παραδείγµατος πρόταση, οι 

ποιοτικές προσεγγίσεις ξεκινούν από την παραδοχή ότι τα άτοµα κατασκευάζουν µε 

ενεργό και εµπρόθετο τρόπο τον κοινωνικό τους κόσµο, κατασκευάζουν νοήµατα 

µέσα από τη δράση τους και οι καταστάσεις είναι περισσότερο ρευστές και 

ευµετάβλητες παρά στατικές, η δε κοινωνική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη 

(Cohen, L.; et. al., 2008). 

Εποµένως, η ποιοτική ή ευέλικτου σχεδίου µεθοδολογία (Robson, C., 2007) 

ταιριάζει απόλυτα στη συνθετότητα του ζητήµατος της διαφοροποίησης των 

επιδόσεων των µαθητών ως κοινωνικού φαινοµένου και ειδικότερα στη διερεύνηση 

των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε αυτό. Όπως, άλλωστε, 

αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους της εργασίας, οι 

αναπαραστάσεις ανιχνεύονται συνήθως µε ποιοτική µεθοδολογία και µε βασικό 

εργαλείο τη συνέντευξη. Έτσι, ως µέθοδο συλλογής δεδοµένων επιλέξαµε την 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη, λόγω των ευέλικτων χαρακτηριστικών της (Robson, C., 

2007:321), αφού έχει τη µορφή συζήτησης κατά την οποία µας ενδιαφέρουν τα 

βιώµατα, τα συναισθήµατα και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη 
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διαφοροποίηση των επιδόσεων και τη σχολική επιτυχία και αποτυχία (Κοντόση, Κ., 

χ.χ.). 

Προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε ένα άνετο κλίµα κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, έτσι ώστε οι συνεντευξιαζόµενοι να ανοιχτούν και να µιλήσουν 

ελεύθερα. Σ’ αυτό βοήθησε και η ισότιµη, συναδελφική σχέση που είχαµε µε τους 

συµµετέχοντες και η απλή γνωριµία µε αρκετούς από αυτούς, αλλά και η µακρόχρονη 

εµπειρία µας στο χώρο της εκπαίδευσης. Για την ακρίβεια των παραγόµενων 

δεδοµένων, καταφύγαµε στη µαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων (Robson, C., 

2007:202).   

Για τον έλεγχο µεροληψιών του ερευνητή, προσπαθήσαµε µε αναστοχασµό να 

ελέγξουµε την πιθανότητα δικές µας αξίες, στερεότυπα και προκαταλήψεις να 

επηρεάζουν την ανάλυση των δεδοµένων µας. Χρησιµοποιήσαµε αρκετές φορές 

τεχνάσµατα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων του τύπου, «Αν κατάλαβα καλά, 

εννοείς ότι…», για να διασφαλίσουµε ότι πράγµατι ερµηνεύσαµε σωστά τις 

απαντήσεις.  

Τέλος, ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται στην επιστηµονική έρευνα είναι αυτό της 

γενικευσιµότητας. Για µια ποιοτική έρευνα γενίκευση δε σηµαίνει τη µεταβίβαση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας σε ευρύτερο πληθυσµό µε σκοπό την παραγωγή νόµων, 

αλλά τη δυνατότητα να συγκριθούν και να µεταφραστούν σε µιαν άλλη κατάσταση. 

Προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθήσαµε να παρέχουµε µια σαφή, λεπτοµερή, σε 

βάθος περιγραφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση µε παρόµοιες καταστάσεις 

(Cohen, L., et. al, 2008:183). 

 

4.2.2 Το δείγµα και η διεξαγωγή της έρευνας 

Παραπάνω παραθέσαµε τους λόγους επιλογής της ηµιδοµηµένης συνέντευξης ως 

εργαλείου της έρευνάς µας.  

∆ιεξήχθησαν συνολικά δώδεκα συνεντεύξεις στο διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου του 

2012. Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν µε τη συγκατάθεση των 

συνεντευξιαζόµενων, αφού τους εξηγήθηκε ο λόγος της αναγκαιότητάς της 

µαγνητοφώνησης και  πήραν διαβεβαίωση για διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των 

εγγραφών. Άλλωστε αυτό τέθηκε εξ αρχής ως όρος για τη συνεργασία µας. Η 

διάρκειά του κυµάνθηκε από 40 έως 60 λεπτά περίπου. 
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Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε βάση τον παράγοντα φύλο, την τάξη, τα έτη 

υπηρεσίας και την ηλικία, την οργανικότητα και τον τύπο του σχολείου και τα 

προσόντα τους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά των 

συνεντευξιαζόµενων. 

 Φύλο Οικογ. 

κατάσταση 

Ηλικία Έτη 

υπηρεσίας 

Τάξη Οργανικό-τητα 

σχολείου 

Επιπλέον 

Σπουδές 

∆1 Θ Άγαµη <30 6 Ε΄ 12/θ. ΕΑΕΠ Όχι 

∆2 Θ Άγαµη 41-50 19 ΣΤ΄ 10/θέσιο Μ∆∆Ε 

∆3 Θ Έγγαµη 41-50 26 ΣΤ΄ 6/θέσιο Μετ/χιακό 

∆4 Θ Έγγαµη 31-40 10 Ε΄ 8/θέσιο Μετ/χιακό 

∆5 Θ Άγαµη <30 3 Ε΄ & 3/Θέσιο Όχι 

∆6 Α Έγγαµος >51 29 ΣΤ΄ 12/θέσιο Όχι 

∆7 Α Έγγαµος 41-50 25 ΣΤ΄ 7/θέσιο Όχι 

∆8 Α Έγγαµος 41-50 17 ΣΤ΄ 10/θέσιο Όχι 

∆9 Α Άγαµος 31-40 8 Ε΄& ΣΤ΄ 4/θέσιο Όχι 

∆10 Θ Άγαµη <30 5 Ε΄ 12/θ. ΕΑΕΠ Όχι 

∆11 Α Έγγαµος >51 34 Ε΄ 7/θέσιο Όχι 

∆12 Θ Έγγαµη 41-50 12 Ε΄ 8/θέσιο Όχι 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ανήκουν 

στον κλάδο των δασκάλων (ΠΕ70). Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στην πρωτοβάθµια δεν επιλέχθηκαν, λόγω του 

εύρους που θα έπαιρνε η συγκεκριµένη έρευνα, αν και στα πλαίσια µιας άλλης 

έρευνας θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν τυχόν διαφορές στις αντιλήψεις µεταξύ 

δασκάλων και άλλων ειδικοτήτων ή µεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πάνω στο ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

Οι λόγοι επιλογής των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ήταν ότι σ’ αυτές τις τάξεις δίνεται 

αριθµητική βαθµολογία δεκαβάθµιας κλίµακας, τα µαθήµατα εξειδικεύονται και 

γίνονται περισσότερα και τα παιδιά έχουν πάρει εκπαίδευση κάποιων χρόνων και άρα 

και οι διαφορές αρχίζουν να φαίνονται περισσότερο και η επίδραση του παράγοντα 

σχολείου είναι πιο εµφανής. 
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Λόγω της συναδελφικής µας σχέσης και γνωριµίας µε αρκετούς από τους 

συµµετέχοντες, η επιλογή του δείγµατος ήταν πολύ εύκολη. Κανείς απ’ όσους 

απευθυνθήκαµε δεν αρνήθηκε. Μάλιστα είχαµε εξασφαλίσει θετική απάντηση για 

συνεργασία κι από άλλους εκπαιδευτικούς, πέραν των δώδεκα οι οποίοι επιλέχθηκαν 

τελικά. Κάποιοι εκπαιδευτικοί προσφέρθηκαν και µας έφεραν σε επαφή και µε 

άλλους ενδιαφερόµενους κι αυτό έκανε ακόµα πιο εύκολη υπόθεση την εξασφάλιση 

του δείγµατος που χρειαζόµασταν (Cohen, L., et. al, 2008:173). Ως όρος για τη 

συνεργασία µπήκε η συναίνεση των υποψηφίων για µαγνητοφώνηση της συζήτησης. 

Η διεξαγωγή κάθε συνέντευξης γινόταν σε χώρο και χρόνο της προτίµησης του 

εκάστοτε συνεντευξιαζόµενου, ώστε να αισθάνεται πιο άνετα. Έτσι, ορισµένες 

συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο σπίτι του συνεντευξιαζόµενου ή άλλου συµµετέχοντα, 

άλλες σε αίθουσα του σχολείου µας ή του σχολείου του και µόνο µία στο δικό µας 

χώρο.  

Πριν αρχίσει η συνέντευξη δηλώναµε το σκοπό της συνέντευξης κι 

ευχαριστούσαµε για την ανταπόκρισή τους, τονίζαµε ότι µας ενδιέφερε να µας 

εκθέσουν µε ειλικρίνεια τις δικές τους απόψεις και όχι το τι πιστεύουν ότι είναι το 

γενικώς αποδεκτό γύρω από το θέµα, διαβεβαιώνοντας φυσικά για εµπιστευτικότητα, 

ανωνυµία και µη αναγνωρισιµότητα οποιουδήποτε στοιχείου τους στην έκθεσή µας 

(Cohen, L., et. al, 2008:99-101). 

Πριν από τη συζήτηση οι συνεντευξιαζόµενοι συµπλήρωναν έντυπο 

ερωτηµατολόγιο για άντληση των δηµογραφικών δεδοµένων της έρευνας. Κατόπιν 

προχωρούσαµε στο κύριο µέρος της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις γίνονταν µε βάση εκ 

των προτέρων διαµορφωµένο Οδηγό συνέντευξης για να κατευθύνουµε τη συζήτηση 

στις πληροφορίες που αναζητούσαµε, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν αφήναµε τη 

συζήτηση να ξεφεύγει κάποιες φορές και να καταγράφονται  παράπλευρες 

πληροφορίες, οι οποίες πρόσφεραν τελικά αρκετά αξιοποιήσιµο υλικό. Υπήρχε σ’ 

αυτό όµως και η σκοπιµότητα της ελευθερίας στην έκφραση από την πλευρά των 

συµµετεχόντων.  

Στο τέλος δίναµε ξανά ευχαριστίες για τη συνεργασία και τη βοήθεια που µας 

πρόσφεραν. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συµµετέχοντες σχολίασαν τη συνέντευξη  ως 

θετική εµπειρία που τους έδωσε την ευκαιρία να δουν κάποια πράγµατα µέσα από 

άλλο πρίσµα.  
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4.2.3 Το ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο ηµιδοµηµένης συνέντευξης ελέγχθηκε και συζητήθηκε 

από την επιβλέπουσα καθηγήτρια, έγιναν κάποιες διορθώσεις για να υπάρχει πλήρης 

συσχέτιση των ερωτήσεων µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και κατόπιν δοκιµάστηκε σε 

µία πιλοτική συνέντευξη, από την οποία προέκυψαν κάποιες µικρές αλλαγές.  

∆ύο ερωτήσεις απευθύνθηκαν µόνο στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν 

εµπειρία από ολιγοθέσιο ή σχολείο µε αναµορφωµένο πρόγραµµα. Οι τέσσερις 

πρώτες ερωτήσεις είναι εισαγωγικές κατά κάποιον τρόπο και σκοπεύουν να 

ανιχνεύσουν στάσεις κι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το επάγγελµα και το ρόλο 

τους σ’ αυτό γενικά, οι οποίες επηρεάζουν ανάλογα και τις στάσεις και αντιλήψεις 

τους για την εµπλοκή τους στη διαδικασία αναπαραγωγής των ανισοτήτων. Από 

αυτές προήλθε ο πρώτος θεµατικός άξονας του πρωτοκόλλου της συνέντευξης. Οι 

υπόλοιποι τρεις θεµατικοί άξονες προήλθαν από την επαναδιατύπωση των 

ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Έτσι, οι τέσσερις θεµατικοί άξονες του πρωτοκόλλου 

διαµορφώνονται ως εξής: 

1. Ανίχνευση αντιλήψεων για το επάγγελµα και το ρόλο του εκπαιδευτικού 

γενικώς (εισαγωγικές ερωτήσεις) 

2. Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις διαφορές των 

επιδόσεων των µαθητών/τριών 

3. Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη 

σχολική αποτυχία και τρόποι απόδοσης αυτών των ευθυνών 

4. Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο εµπλοκής 

τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Το υλικό των συνεντεύξεων αποµαγνητοφωνήθηκε, κωδικοποιήθηκε και 

ταξινοµήθηκε ανά ερώτηση. Για την παρουσίαση των ερευνητικών δεδοµένων 

βασιστήκαµε στους θεµατικούς άξονες του πρωτοκόλλου της συνέντευξης, αλλά 

χωρίσαµε κάθε θεµατικό άξονα σε επιµέρους θεµατικές ενότητες, οµαδοποιώντας τις 

ερωτήσεις ανά θέµα. 

 

5.1 Ανίχνευση αντιλήψεων  των εκπαιδευτικών για το επάγγελµα και το ρόλο 
τους γενικώς (εισαγωγικές ερωτήσεις 1-4) 

5.1.1 Πώς βιώνουν το επάγγελµά τους οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (εισαγωγικές 1-2) 

Η στάση και ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί το 

επάγγελµά τους και το σκοπό της εκπαίδευσης επηρεάζει αναγκαστικά και τις 

αναπαραστάσεις που έχουν για τις διαφορές των επιδόσεων των µαθητών κι αυτές µε 

τη σειρά τους επηρεάζουν τις πρακτικές τους, οι οποίες αµβλύνουν ή επιτείνουν τις 

σχολικές ανισότητες. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος δηλώνουν ότι επέλεξαν 

συνειδητά το εκπαιδευτικό επάγγελµα, άλλοι ως πρώτη επιλογή κι άλλοι ως δεύτερη. 

Λέει χαρακτηριστικά ο ∆11: «Βεβαίως ήταν επιλογή µου. ∆ιότι αυτό το επάγγελµα για 

να πετύχεις πρέπει να το αγαπάς». Μία εκπαιδευτικός δήλωσε ότι την επηρέασε ο 

πατέρας της. Αυτό δείχνει ότι οι αξίες και τα πρότυπα της οικογένειας επηρεάζουν τις 

επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών. Υπήρξε όµως και µία εκπαιδευτικός η οποία 

δίνει τελείως αρνητική εικόνα για το επάγγελµα: «Μπορώ να πω ότι υπήρξε η 

µεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής µου», λέει η (∆2). 

Ωστόσο, είτε έχουν επιλέξει το επάγγελµα είτε όχι, ο βαθµός ικανοποίησής τους 

και η προσαρµοστικότητά τους στις αλλαγές ποικίλουν ευρέως. Κάποιες φορές 

νιώθουν ότι ο ρυθµός των αλλαγών είναι πολύ γρήγορος και η όποια αλλαγή είναι 

προς το χειρότερο: «Ώσπου να ενσωµατώσεις µια αλλαγή σου ’ρχεται η επόµενη», λέει 

η (∆3). Σε κάθε περίπτωση όµως, ο ενθουσιασµός µειώνεται µε την πάροδο των 

χρόνων, εξαιτίας της κούρασης από τις αλλαγές των συνθηκών και την αύξηση των 

απαιτήσεων. Σε όλα αυτά προστίθεται και επιπλέον άγχος από την οικονοµική κρίση 
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και την αβεβαιότητα   για το µέλλον. Ένας δάσκαλος δηλώνει ότι αποφοιτώντας είχε 

σκοπό να ιδιωτεύσει και κατά συνέπεια ο διορισµός στη δηµόσια εκπαίδευση ήρθε ως 

αναγκαστική λύση.  

Ωστόσο, για κάποιους, το αντίδοτο για ανανέωση και αφοµοίωση των αλλαγών 

βρίσκεται σε µια ενεργό προσπάθεια για την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, την 

οποία θεωρούν και καθήκον κάθε εκπαιδευτικού. Η ∆4 τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ο 

κάθε εκπ/κός, κάθε φορά θα πρέπει να µην αρκείται στο πτυχίο του, να προσπαθεί να 

κάνει και κάτι παραπάνω», ενώ ο ∆7 αισθάνθηκε την ανάγκη επιµόρφωσης.  

Μία έκφραση αγωνίας και αισθήµατος υποβάθµισης του εκπαιδευτικού 

επαγγέλµατος δίνει η ∆2, παρουσιάζοντας την εικόνα στροφής που πραγµατοποιείται 

και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα προς την κατεύθυνση των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών και τη συνεπαγόµενη αλλαγή της ταυτότητας του εκπαιδευτικού, που 

δείχνει την προσπάθεια ευθυγράµµισης της εθνικής µας εκπαιδευτικής πολιτικής µε 

την ευρωπαϊκή. «Από δω και πέρα πιστεύω αυτό που θα ζούµε, θα είναι µια 

κατάσταση, περισσότερο στη λογική της αποτελεσµατικότητας», τονίζει. 

 Όλοι πάντως παραδέχονται ότι βρίσκουν διαφορές σε σχέση µε αυτό που 

προσδοκούσαν, που κυµαίνονται από µικρές έως πολύ µεγάλες και κάποιες φορές 

δείχνουν απροετοίµαστοι γι’ αυτά που θα συναντήσουν.  

5.1.2 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για το σκοπό 
της εκπαίδευσης και το ρόλο τους (εισαγωγικές 3-4)  

Οι εκπαιδευτικοί µέσα από το λόγο τους προκρίνουν ως σκοπό της εκπαίδευσης 

περισσότερο την απόκτηση ευρύτερης παιδείας έναντι των εξειδικευµένων γνώσεων, 

η οποία θα συντελεί στη διάπλαση ενός ελεύθερα σκεπτόµενου δηµοκρατικού πολίτη, 

που θα µπορεί να συνεργάζεται, µε κριτική ικανότητα και ενεργητική στάση προς τη 

µάθηση. Κάποιοι δίνουν έµφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου. Να τι λέει η 

∆4: «να τα µάθει να µαθαίνουν, ν’ ανατρέχουν σε πηγές, να µορφώνονται, 

αναπτύσσονται συναισθηµατικά και να κοινωνικοποιούνται, να επικοινωνούν µε τους 

συνανθρώπους τους … και ν’ αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους» (∆4). 

Η προτεραιότητα στη διαµόρφωση ήθους και χαρακτήρα για την αρµονική 

συνύπαρξη του αυριανού πολίτη στην κοινωνία διαπερνά τις απόψεις αρκετών 

εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε τον ∆7 «Οι γνώσεις σήµερα είναι πολύ πιο εύκολες, 

µέσω, της Τεχνολογίας, µέσω του υπολογιστή, και δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το 
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σχολείο. Άρα λοιπόν µας µένει το έµψυχο υλικό, δηλαδή, η διαµόρφωση του ήθους, του 

χαρακτήρα» (∆7). 

Βέβαια, αρκετοί είναι αυτοί που δίνουν µεγάλη σηµασία στην απόκτηση του 

σώµατος των γνώσεων που θα καθιστά ικανό το άτοµο να αντεπεξέλθει στις 

αυξηµένες απαιτήσεις του κόσµου που θα συναντήσει. Όπως λέει η ∆3, «Οφείλουµε 

να προετοιµάσουµε ένα παιδί να ζήσει σε µια ανταγωνιστική κοινωνία, να είναι 

προετοιµασµένος για το τι θα συναντήσει.». 

Η απόκτηση κριτικής ικανότητας για τη διαµόρφωση ελεύθερων, δηµοκρατικών 

πολιτών διαπερνά το λόγο αρκετών εκπαιδευτικών του δείγµατος. Ωστόσο δύο 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις. Η ∆2 προκρίνει τη 

χειραφέτηση του ατόµου µέσω µιας ακαδηµαϊκού τύπου γνώσης, «που θα 

απευθύνεται σε όλους τους µαθητές χωρίς διακρίσεις, σε σχολεία πολυδύναµα, που δε 

θα είναι κοµµατιασµένα και σε σχολεία που θα µπορούν να είναι, να απευθύνονται σε 

όλους, προσφέροντάς τους τη γνώση και όχι τις λεγόµενες δεξιότητες».  

Ο ∆8 αντιδιαστέλλει το σκοπό της επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής που «θέλει 

ανθρώπους, … να υπακούνε στα κελεύσµατα της κάθε «άρχουσας» τάξης, να είναι 

προσαρµόσιµοι, να είναι ευέλικτοι», µε αυτόν που οφείλουν να θέτουν οι δάσκαλοι, 

όπως λέει ο ∆8 να διαπλάσει ανθρώπους που «να ανταποκρίνονται µε επιτυχία, όχι σε 

ρόλους που άλλοι τους έχουν αναθέσει, αλλά σε ρόλους που οι ίδιοι επιλέγουν για τον 

εαυτό τους».   

Σε συνάρτηση µε την αντίληψη που έχουν για το σκοπό της εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος αντιλαµβάνονται το ρόλο του δασκάλου στη µαθησιακή 

διαδικασία περισσότερο ως του βοηθού, υποστηρικτή και συµπαραστάτη παρά του 

µεταδότη γνώσεων. Αυτή η πλευρά του ρόλου µάλιστα τονίζεται περισσότερο από τις 

νεότερες δασκάλες παρά από τους άντρες και τις γυναίκες µε περισσότερα από 10 έτη 

υπηρεσίας. «…ξεφεύγοντας απ’ τον παραδοσιακό ρόλο του εκπ/κού, που δεν είναι 

πλέον αυτός που τροφοδοτεί µε γνώσεις τους µαθητές, αποσκοπεί στο να οδηγήσει τους 

µαθητές να µάθουν πώς να µαθαίνουν» (∆4). 

Κάποιοι, ωστόσο, δείχνουν πιο µετριοπαθείς υποστηρίζοντας µια σύνθεση του 

ρόλου τροφοδότη και του ρόλου υποστηρικτή. ∆ύο απ’ αυτούς προσθέτουν και την 

εξειδίκευση του ρόλου ανάλογα µε τις προτιµήσεις και το µαθησιακό προφίλ του 

µαθητή. Ο ∆9 σχολιάζει: «…όσο αφορά τα µοντέλα που µας µαθαίνουνε λέει ότι 
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πρέπει να είµαστε οι εµψυχωτές. Και οι καθοδηγητές. Εµ… δεν είναι µόνο αυτό όµως, 

γιατί µες στην τάξη πρέπει να ’σαι κι ο ποµπός τελικά γιατί υπάρχ… έρχονται και 

παιδιά που δεν ξέρουνε.». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως η άποψη ενός δασκάλου της έρευνάς µας ότι θα 

αργήσει πολύ ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα να πάρει το ρόλο του εµψυχωτή, αλλά 

και καλός τροφοδότης γνώσεων δεν υπήρξε ποτέ. Όπως λέει, «Προς το παρόν ας 

γίνουµε καλοί τροφοδότες, και για το µέλλον, έχει ο θεός!» (∆8).  

Άλλοι τάσσονται πιο ανοικτά υπέρ του παραδοσιακού ρόλου. Μία δασκάλα 

δηλώνει ότι όσες φορές πειραµατίστηκε να δώσει τον πρώτο λόγο στα παιδιά 

απέτυχε: «…όσες φορές έχω προσπαθήσει λίγο να παραγκωνίσω τον εαυτό µου, να 

δώσω τον πρώτο λόγο στα παιδιά κι εγώ να µείνω πίσω, αθέατη,  δεν είχαµε πολύ καλά 

αποτελέσµατα.» (∆12). 

Μία δασκάλα, τέλος, όντας περισσότερο κριτική απέναντι στην υπάρχουσα 

κατάσταση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αισθάνεται ότι στην πραγµατικότητα 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία είναι σχεδόν διεκπεραιωτικός, 

διαιωνίζοντας τις σχολικές ανισότητες. Λέει η ∆2: «…είναι πράγµατι ο δάσκαλος 

αυτός που καθορίζει τη µαθησιακή διαδικασία ή είναι το σπίτι; Πολλές φορές έχω την 

άποψη και την πεποίθηση ότι, στην τάξη λειτουργώ παράλληλα µε το δάσκαλο του 

φροντιστηρίου.» (∆2). 

 

5.2 Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις διαφορές των 

επιδόσεων των µαθητών/τριών (ερωτήσεις 5-18)  

5.2.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους 

παράγοντες διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών (ερωτήσεις 5-7, 11-14, 

18) 

Το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει το παιδί, το ίδιο 

το παιδί µε τις ικανότητες και το χαρακτήρα του και το σχολικό περιβάλλον είναι οι 

παράγοντες που φαίνονται να κάνουν τις διαφορές, µέσα από το λόγο των 

εκπαιδευτικών της έρευνάς µας. «Βασικότατος παράγοντας είναι καταρχήν η 

ικανότητα του παιδιού. … κι ο δεύτερος βασικός παράγοντας είναι η οικογενειακή του 
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κατάσταση. Τρίτος παράγοντας θεωρώ ότι είναι το σχολείο και το περιβάλλον του 

σχολείου και τάξη» (∆9). 

Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνάς µας βλέπουν την 

οικογένεια ως το µεγαλύτερο παράγοντα διαµόρφωσης των διαφορών και ιδιαίτερα 

υπό την έννοια των πρακτικών κοινωνικοποίησης και του πολιτισµικού κεφαλαίου: 

«Θεωρώ τα ερεθίσµατα που έχει ο µαθητής καταρχήν από την οικογένειά του. ∆ηλαδή 

αν η οικογένεια, ωθεί το παιδί στη µόρφωση, αντιµετωπίζει µε διαφορετικό µάτι το 

παιδί τη µόρφωση και το σχολείο, σε σχέση µ’ ένα άλλο που έχει διαφορετικά 

ερεθίσµατα, παρεµποδιστικά απ’ τον οικογενειακό του περίγυρο» (∆4). Ακόµη κι όταν 

αναφέρονται στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο καταρχήν, στη συνέχεια αναφέρονται 

πιο πολύ στο πολιτισµικό κεφάλαιο. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ∆6, για τον 

τρόπο µε τον οποίο δικαιολογεί την προτεραιότητα του πολιτισµικού έναντι του 

οικονοµικού κεφαλαίου: «Πιστεύω, ότι ο µορφωτικός παράγοντας περισσότερο, είναι 

σαν µια µεταδοτική ασθένεια. … Αυτή η άµιλλα που υπάρχει, ακόµα και µες στα 

πλαίσια της οικογένειας. ∆ηλαδή, να πάω κάπου λίγο παραπάνω απ’ τον πατέρα µου». 

Ένας δάσκαλος (∆9), ωστόσο, δεν προκρίνει κάποιον από τους δύο τύπους 

κεφαλαίου, αλλά βλέπει το συνδυασµό οικονοµικού και πολιτισµικού κεφαλαίου 

ακόµη πιο ισχυρό.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται και σε ακραίες 

συµπεριφορές εκ µέρους των γονέων οι οποίες εµποδίζουν τη σωστή επικοινωνία 

σχολείου – οικογένειας, προϋπόθεση σηµαντική για µια καλή σχολική πορεία: «…έχω 

τύχει να δω και ακρότητες. ∆ηλαδή γονείς που θέλουν το παιδί τους να είναι ο τέλειος 

µαθητής, και δεν αποδέχονται ας πούµε ούτε το λάθος ούτε τίποτα αλλά και το 

αντίθετο. Ε… την αδιαφορία, κατά κάποιον τρόπο» (∆5). 

Όσοι αναφέρονται σε διαφορές στο επίπεδο επιδόσεων από σχολείο σε σχολείο, 

συνήθως τις αποδίδουν στη διαφορετική οικονοµική και κοινωνικοπολιτισµική 

ανάπτυξη της περιοχής του σχολείου. Ωστόσο, κάποιες φορές, αποδίδουν αυτές τις 

διαφορές και στον παράγοντα τύχη, δηλαδή στο γεγονός ότι σε µια τάξη µπορεί να 

τύχει να βρεθούν αρκετοί µαθητές χαµηλού ή αντίθετα υψηλού επιπέδου. Η ∆3 κάνει 

µια τέτοια διαπίστωση και συνεχίζοντας λέει ότι «µε το πέρασµα των χρόνων και µε 

τη δοµή της οικογένειας και της κοινωνίας να αλλάζει και να διαφοροποιείται, αυτά τα 

προβλήµατα και πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο δύσκολα» (∆3). 
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Το αξιοσηµείωτο εύρηµα είναι ότι µόνο ένας δάσκαλος (∆9) πρόταξε ως 

πρωταρχικό παράγοντα τη νοητική ικανότητα του παιδιού. Άλλοι εκπαιδευτικοί όµως 

δε θεωρούν ότι η ευφυΐα παίζει σηµαντικό ρόλο στη σχολική πρόοδο, τονίζοντας ότι 

σ’ αυτό συµβάλλει και η µη κατανοµή στα τµήµατα ανά επίπεδο ικανότητας. «… 

είναι αυτό που παθαίνουν οι αθλητές, που… σκέφτονται «είµαι πρώτος, είµαι φαβορί» 

και στο τέλος, ε… χάνουν, για κάποιο λόγο, δεν υπολογίζουν, ενδεχοµένως τον 

αντίπαλο», λέει η ∆3 και καταλήγει ότι  «το ίδιο το σύστηµα τους κρατάει, κάποιες 

φορές, να µην φτάσουν στο στόχο τους». Άλλη µία δασκάλα απέδωσε πρωτίστως τις 

διαφορές στον παράγοντα παιδί δίνοντας περισσότερη έµφαση όµως πιο πολύ σε 

στοιχεία του χαρακτήρα του παιδιού. Η διαπίστωση όµως που κάνει είναι σηµαντική 

στο σηµείο που δείχνει ότι η κοινωνική θέση της οικογένειας δεν καθορίζει αυτόµατα 

την αναπαραγωγή του κοινωνικού πλεονεκτήµατος ή µειονεκτήµατος, αφήνοντας 

χώρο για λιγότερο ντετερµινιστικές ερµηνείες.  

«θα έλεγα το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Γιατί βλέπουµε και παιδιά από 

προβληµατικό οικογενειακό περιβάλλον τα οποία το θέλουνε, προχωρούνε, ή 

βλέπεις ακόµα και παιδιά από πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία, δε, 

δε θέλουνε, ούτε µαθήµατα, ούτε σχολείο, το βαριούνται, δεν τους ενδιαφέρει, 

άρα θα έλεγα πρώτα η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του κάθε παιδιού» (∆12). 

Μία δασκάλα εκτός από την οικογένεια, ενοχοποιεί και το εκπαιδευτικό σύστηµα 

στο βαθµό που ακολουθεί απλά µια εκσυγχρονιστικού τύπου λογική, για την 

καλλιέργεια ανισοτήτων. 

Αξιοσηµείωτο εύρηµα, επίσης, είναι ότι µια δασκάλα µε λίγα έτη υπηρεσίας 

µοιράζει την ευθύνη για τις ανισότητες µεταξύ οικογένειας και σχολείου, 

αναφερόµενη στο ρόλο του εκπαιδευτικού: «… ο σηµαντικότερος, πιστεύω ο εκπ/κός 

κι ο γονιός. Και οι δύο. Απλά ο εκπ/κός, έχει περισσότερη ευθύνη µε την άποψη ότι 

είναι µέσα στην κατάσταση, και πρέπει να το ρυθµίζει λίγο αυτό, να µην εντείνει τις 

διαφορές» (∆5). 

Άλλοι παράγοντες που ακούγονται µέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών είναι οι 

δυσκολίες στη γλώσσα κυρίως, των αλλοδαπών, οι µαθησιακές δυσκολίες, οι 

ανθρώπινες σχέσεις. 

Σχετικά µε το ερώτηµα αν και κατά πόσο η δοµή και οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος επιδρά µε κάποιον τρόπο στις εκπαιδευτικές ανισότητες, 
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όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας απαντούν θετικά και µάλιστα οι περισσότεροι 

θεωρούν ότι αυτό συµβαίνει σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Οι περισσότεροι αναφέρονται 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα λέγοντας ότι όπως είναι δοµηµένο διαιωνίζει και 

αυξάνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Μερικές από τις παθογένειες στις οποίες 

αναφέρονται συχνότερα είναι ο συγκεντρωτισµός, η ελλιπής επιµόρφωση, τα 

αναλυτικά προγράµµατα, τα βιβλία, η επιλογή και πληθώρα της ύλης, τα γνωστικά 

αντικείµενα, η µη διαφοροποίηση της ύλης, οι υποδοµές και οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση και οι ελλείψεις σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για ειδικές οµάδες 

πληθυσµού (αλλοδαπούς, παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κλπ.). 

Ο ∆9 προσθέτει την έλλειψη εθνικού σχεδιασµού για τα αναλυτικά προγράµµατα, 

τη µη ανάδειξη και ενίσχυση των ταλέντων των µαθητών και προτείνει 

αναδιάρθρωση των γνωστικών αντικειµένων, της ύλης και της κατανοµής του 

χρόνου. Προτείνει επίσης ευρεία συµµετοχικότητα στον εθνικό σχεδιασµό της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, διαφοροποίηση του προγράµµατος σπουδών ανά περιοχή 

και πολλαπλό βιβλίο. 

Ο ∆8 προτείνει ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό για 

επιλογή και οργάνωση της ύλης, στα πλαίσια ενός πιο αποκεντρωµένου µοντέλου 

οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά επισηµαίνει ότι αυτό συνεπάγεται 

και µεγαλύτερη ευθύνη από πλευράς εκπαιδευτικού. Θεωρεί όµως ότι τέτοιου είδους 

µεταρρυθµίσεις δεν τις θέλουν ούτε η πολιτεία ούτε οι εκπαιδευτικοί που φοβούνται 

την ευθύνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση ενός περιστατικού που είχε 

βιώσει ο ίδιος στο Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:  

«Κάποτε είχαµε πάει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Υπουργείο 

Παιδείας. Και τους είχαµε πει: «Σταµατήστε να στέλνετε βιβλία. Κι αφήστε εµάς 

να επιλέξουµε», … Η απάντηση που πήραµε ξέρεις ποια ήταν από έναν γενικό 

γραµµατέα του υπουργείου; Σ’ εµένα τον ίδιο το ’πε: «Πιτσιρίκο» µου λέει, τότε 

ήµουνα και νέος, πολύ νέος, «ξέρεις πόσα δισεκατοµµύρια, διακινούνται γύρω 

απ’ τα σχολικά βιβλία και τα σχολεία;» Είπα ένα ευχαριστώ, πήρα τα χαρτιά µου 

κι έφυγα. Η απάντηση µε κάλυψε όµως». 

Και πιο κάτω καταλήγει ο ίδιος εκπαιδευτικός συνδέοντας την ελευθερία του 

εκπαιδευτικού µε περισσότερη λογοδοσία: 
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«Σ’ ένα µοντέλο σαν αυτό που λέω εγώ, θα φταίµε εµείς οι ίδιοι. Και δε θα 

µπορείς να ρίξεις και πουθενά αλλού τις ευθύνες. Γιατί θα σου πει ο ίδιος, ο 

άλλος, «Εσύ δεν επέλεξες την ύλη; Εσύ δεν τη δίδαξες; ∆ικιά σου επιλογή δεν 

ήταν; Άρα εφόσον απότυχες, ποιανού είναι η αποτυχία;» Μπορείς να τη ρίξεις 

πουθενά αλλού; Ίσως γι’ αυτό δεν τη θέλουν και πολλοί δάσκαλοι. Γιατί 

φοβούνται την ευθύνη» (∆8). 

Για αρκετούς εκπαιδευτικούς η ύλη είναι υπερβολικά µεγάλη, ενώ η σπειροειδής 

διάταξη, που πολλές φορές καταλήγει και σε ανιαρή επανάληψη σύµφωνα µε έναν 

εκπαιδευτικό, δε σώζει την κατάσταση. Ο ίδιος δάσκαλος αναφερόµενος στην 

πληθώρα της ύλης, τη θεωρεί ως αιτία για την έλλειψη χρόνου των παιδιών για άλλες 

δραστηριότητες: «ένα παιδί στο γυµνάσιο, ενώ θα µπορούσε να έχει άλλες 

δραστηριότητες, καλλιτεχνικές, αθλητικές, αρχίζουνε πλέον να στενεύουν τα περιθώρια, 

λόγω µαθηµάτων και να µην εµπλέκεται σε τέτοιες διαδικασίες» (∆7). Ο ∆6 αφήνει 

υπονοούµενα για  την αιτία της πληθώρας της ύλης: «… µήπως βάζουµε πάρα πολλά, 

για να δυσκολέψουµε, επίτηδες. Να µην κάνω κρίση τώρα εδώ. Άσ’ το γιατί, έχω µια 

άποψη γιατί γίνεται!» (∆6). Ο ίδιος δάσκαλος προτείνει επανακαθορισµό των 

γνωστικών αντικειµένων και της ύλης λέγοντας ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα 

ευνοεί περισσότερο τα κορίτσια, γιατί στηρίζεται στα θεωρητικά µαθήµατα και στην 

αποστήθιση: «… το εκπ/κό µας σύστηµα απευθύνεται κυρίως, σε θηλυκά µυαλά. Ζητά 

αποστήθιση.» (∆6). 

∆ύο δασκάλες µιλάνε συνολικότερα, για όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Η 

πρώτη τονίζει την ιεραρχικότητα όλων των συστηµάτων και το διεκπεραιωτικό 

χαρακτήρα που παίρνει µέσα σ’ αυτά ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η δεύτερη 

υποστηρίζει ότι κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες επιδρούν πολύ περισσότερο 

στις εκπαιδευτικές ανισότητες απ’ ότι η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, τονίζει, επιδρά ίσως µόνο στο βαθµό που χαρακτηρίζεται από 

δυσκολίες κι έλλειψη χρόνου ή µετάδοση πειθαρχηµένου τρόπου σκέψης στα παιδιά. 

«Γιατί αν είχαµε ένα σύστηµα, το τέλειο σύστηµα, που να µην επιδρά καθόλου στις 

εκπ/κές ανισότητες, δεν αλλάζει η επιρροή της κοινωνίας και της οικογένειας.» (∆3). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση της ∆1, η οποία ενώ δέχεται την επίδραση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, στη συνέχεια φαίνεται να το απεµπλέκει από τις 

ευθύνες του: «Η αλήθεια είναι ότι γενικά κατηγορούµε το εκπ/κό σύστηµα και 

αποδίδουµε τις ευθύνες εκεί και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός του εκπ/κού 



 91 

συστήµατος, δεν µπορώ να πω ότι, βοηθούν τα παιδιά τους τουλάχιστον όσο µπορούν 

για να προχωρούν εύκολα» (∆1). 

Κάποιες φορές µέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών θίγεται και η αναγκαιότητα 

συνεργασίας των υπευθύνων για τη σύνταξη των αναλυτικών προγραµµάτων µε τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης: «… πολλοί από αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν έχουν 

καθίσει πολλά χρόνια στην τάξη.» (∆6). 

Άλλη ενδιαφέρουσα αιτιολόγηση του εύρους των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που 

υπάρχουν σε µια τάξη και αφορά σε οργανωσιακούς παράγοντες του συστήµατος και 

υποστηρίχτηκε από τρεις διαφορετικούς εκπαιδευτικούς της έρευνας είναι και ο µη 

χωρισµός των τµηµάτων σύµφωνα µε το επίπεδο ικανότητας των παιδιών.  

Μία δασκάλα κάνει λόγο  και για την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ των δύο 

πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης. Η ίδια αναφέρεται και στην ανάγκη σωστού 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό. 

Στο ερώτηµα αν το σχολείο καταφέρνει τελικά να µειώσει τις αρχικές ανισότητες, 

µόνο µία δασκάλα απαντάει θετικά µε σιγουριά: «Σίγουρα το σχολείο µειώνει τις 

αρχικές ανισότητες, και έτσι πρέπει να κάνει» (∆4). Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών της έρευνας, δεν πιστεύει ότι ο στόχος της µείωσης των αρχικών 

ανισοτήτων είναι εξασφαλισµένος. Άλλοι δηλώνουν ότι αυτό εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό σε µεγάλο βαθµό, άλλοι ότι κάποιες φορές µειώνονται και κάποιες 

αυξάνονται οι διαφορές και άλλοι ότι εξωγενείς παράγοντες υπονοµεύουν την 

προσπάθεια που κάνει το σχολείο. Για τη ∆3 «ο εκπ/κός αν είναι λίγο ευαίσθητος και 

ασχοληθεί µε κάθε µαθητή, ξεχωριστά, έχει µία ελπίδα να τις µειώσει λίγο, όχι να τις 

εξαφανίσει, αλλά µπορεί να επέµβει σ’ αυτό» (∆3), ενώ και η ∆10 δηλώνει ότι 

«…µπορεί και να, τις αυξήσει, µπορεί και να τις µειώσει. Είναι δηλαδή καθαρά στο, 

στο χέρι του εκπ/κού και του εκπ/κού συστήµατος γενικότερα». Για τον ∆8 το 

περιθώριο παρέµβασης του εκπαιδευτικού, που έτσι κι αλλιώς είναι µικρό, εξαρτάται 

κι από τις αντικειµενικές συνθήκες που υπάρχουν έξω, στην κοινωνία. «Όχι, κι αν το 

πετυχαίνει το πετυχαίνει σε πολύ µικρό βαθµό. Ειδικά σε δύσκολες περιόδους όπως 

είναι η σηµερινή, ο ρόλος του δασκάλου υποβαθµίζεται» (∆8). 

∆ύο εκπαιδευτικοί, ένας άντρας και µία γυναίκα πιστεύουν ότι το σχολείο όχι 

µόνο συντηρεί, αλλά και αυξάνει τις αρχικές ανισότητες. Ο ∆6 υποδεικνύει και πώς 

θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν, τονίζοντας και το συσσωρευτικό τους 



 92 

χαρακτήρα: «Ένα άλλο σχολείο, µε δεύτερο δάσκαλο µες στην τάξη, θα έκανε δουλειά 

καλύτερη πιστεύω. Θα τις µείωνε. Αυτό το σχολείο το δικό µας, τις αυξάνει. Κι εκεί που 

φαίνονται περισσότερο είναι όσο προχωράει, ο µαθητής. Σε µεγαλύτερες τάξεις» (∆6). 

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει η ∆2 για τις διαδικασίες µέσα από 

τις οποίες το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες:  

«…µέσα από την ίδια τη δοµή, απ’ αυτή τη λειτουργία την αποπνιχτική, που 

δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτονοµίας στο δάσκαλο, απ’ τη λειτουργία του 

διευθυντή κι η οργάνωση η οποία είναι για µένα άκρως συντηρητική, βαρετή, 

αποπνιχτική, ρουτινιάρικη, απ’ το ίδιο το αναλυτικό το πρόγραµµα που συνεχώς 

αλλάζει γιατί θέλει ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών κι όµως 

παραµένει ίδια, απ’ αυτή την ευκολία υιοθέτησής µας απ’ την πλευρά των 

δασκάλων των όποιων καινοτοµιών, αν είναι καινοτοµίες τελικά» (∆2). 

Ο ∆9 εστιάζει στη διαφοροποιηµένη επίδραση του εκπαιδευτικού στην επιλογή 

του επιπέδου των µαθησιακών στόχων, αλλά πιστεύει ότι ο εκπαιδευτικός 

βρισκόµενος σε διληµµατική κατάσταση, πρέπει να επιλέξει πού θα ρίξει το βάρος. 

«…  δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλό, τα καλά καλά να τα κρατάς κάτω. Για να 

φτάσουν, οι πιο µέτριοι µαθητές τους καλούς. ∆εν υπάρχει λύση στο πρόβληµα». Από 

την άλλη, ο ∆7 εστιάζει στη διαφοροποιηµένη αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού µε 

τους µαθητές ως ρυθµιστή του εύρους των ανισοτήτων: «…ο παράγοντας δάσκαλος … 

θα αφήσει, ή δε θα επιτρέψει, σε κάποια παιδιά να δείξουν το εγώ τους και σε κάποιους 

άλλους να µην εισπράξει την αδιαφορία τους» (∆7). 

Ωστόσο, ο ∆8, εκφράζοντας και µια απαισιοδοξία, υποστηρίζει ότι η 

καταπολέµηση της ανισότητας είναι προϊόν περισσότερο συλλογικής και όχι 

ατοµικής δράσης του καθενός εκπαιδευτικού: «…για να µειώσεις τις ανισότητες, δε 

φτάνει ο κάθε δάσκαλος µόνος του. Πρέπει να δουλέψουν οµάδες. Πρέπει να 

δουλέψουν σχολεία, ολόκληρα προς αυτή την κατεύθυνση. Κι αυτό δεν είµαι σίγουρος 

ότι γίνεται ή ότι θα γίνει στο άµεσο µέλλον» (∆8). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει 

µεγαλύτερη ελευθερία και στην επιλογή της ύλης και στην οργάνωση της 

διδασκαλίας του. «…ας, ξεφύγουµε λίγο απ’ το άγχος της ύλης κι ας δούµε κι ότι, πώς 

θα φέρουµε όλα τα παιδιά σε κάποιο επίπεδο…» (∆11). «…πρέπει να δοθεί και λίγο 
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µεγαλύτερη ελευθερία στο δάσκαλο, … να µπορεί να έχει µια µεγαλύτερη ευελιξία στο 

πώς, πώς θα χειριστεί την κάθε ενότητα ή το κάθε µάθηµα που πρέπει να κάνει» (∆12). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ανισότητες µπορούν να µειωθούν αν 

εγκαταλειφθούν οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας. «…οι δραστηριότητες τις 

οποίες θα πρέπει να αρχίσουµε να κάνουµε πολύ περισσότερο στο σχολείο, είναι, ο 

βασικός µοχλός που θα βοηθήσει στη µείωση των  ανισοτήτων, των επιδόσεων» (∆10). 

Η εξατοµικευµένη και η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα Τµήµατα Ένταξης και οι 

Τάξεις Υποδοχής για τους αλλοδαπούς µαθητές αναφέρονται επίσης ως µέτρα 

αντιστάθµισης. Η ∆1, τέλος, αναφέρεται στην ανάγκη επιµόρφωσης των γονέων ως 

µοχλού µείωσης του χάσµατος. 

Όσον αφορά το ερώτηµα αν και κατά πόσο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα 

επιδράσει µε κάποιο τρόπο στις εκπαιδευτικές ανισότητες, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών της έρευνας (8/12) πιστεύουν ότι αυτή θα συµβάλει στη µείωση των 

ανισοτήτων υπό όρους: Αν έχει ανατροφοδοτικό και όχι τιµωρητικό χαρακτήρα, αν 

συνοδεύεται από καθοδήγηση, αν γίνεται µε όσο το δυνατόν αντικειµενικά κριτήρια 

και από εξειδικευµένους και έµπειρους στο αντικείµενο αξιολογητές, αν ο θεσµός του 

αξιολογητή δεν είναι µονοπρόσωπος και η διαδικασία σχεδιαστεί και οργανωθεί 

κατάλληλα, τότε έχει πιθανότητες να πετύχει. Μερικοί τη βλέπουν και σαν ένα µέσο 

αυτοεπιβεβαίωσης. Αρκετοί απ’ αυτούς όµως δηλώνουν παράλληλα και τη δυσπιστία 

τους ότι το µέτρο θα εφαρµοστεί σωστά στην Ελλάδα. «Ξέρω ότι υπάρχουν 

αντικειµενικά, αντικειµενικοί τρόποι αξιολόγησης. Φοβάµαι όµως ότι αυτό δε θα 

συµβεί σ’ εµάς εδώ. Κι εγώ έχω λόγο να φοβάµαι. Γιατί πόσα πράγµατα έχουνε γίνει 

ορθά;», σχολιάζει η (∆3). Ωστόσο, µία δασκάλα µε λίγα έτη υπηρεσίας, φαίνεται να 

αποδέχεται και τον ενδεχόµενο τιµωρητικό χαρακτήρα της αξιολόγησης: «Θα 

επιδράσει σίγουρα θετικά, µε την αξιολόγηση των εκπ/κών, αν γίνει έτσι όπως έχουµε 

ακούσει µέχρι τώρα, στα σχολεία θα παραµείνουν εκπ/κοί που πραγµατικά αγαπάνε 

αυτό που κάνουν και τους αρέσει…» (∆1). 

Στον αντίποδα, τρεις εκπαιδευτικοί εµφανίζονται περισσότερο κριτικοί ως προς το 

µέτρο της αξιολόγησης. Η ∆2 η πιστεύει ότι η αξιολόγηση θα αποτύχει, «Γιατί 

πάντοτε σε τέτοιες σχέσεις δασκάλου µαθητών θα υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι 

αυτής της σχέσης που και δεν µπορεί να αξιολογηθεί και πάντοτε θα υπεκφεύγει ή δε θα 

µπορεί τέλος πάντων να, δε θα µπορεί να διαπιστωθεί», ενώ αν το κριτήριο είναι οι 

επιδόσεις των µαθητών, τη θεωρεί «µια εργαλειακού τύπου διαχειριστική λογική της 
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αξιολόγησης που πάλι δε θα έχει να προσφέρει … στο θέµα των κοινωνικών 

ανισοτήτων». Ο ∆11 τονίζει ότι η αξιολόγηση ίσως επιδράσει αρνητικά: «Μα, αν το 

κάνεις όπως το θέλει ο επιθεωρητής ή όπως το κάνει ο σύµβουλος, είναι, πρώτον δε  θα 

σου βγει, δεύτερον τα παιδιά θα είναι, δε θα ανταποκριθούν, εκεί που πας να πετύχεις 

κάτι καλό για τον εαυτό σου θα σου βγει, θα σου γυρίσει µπούµερανγκ, και, δε βοηθάει 

και καθόλου τα παιδιά.». Τη ∆12 τέλος, την αφήνει εντελώς αδιάφορη: «∆ε νοµίζω ότι 

η αξιολόγηση θα µε κάνει να δώσω κάτι παραπάνω στα παιδιά απ’ ότι δίνω τώρα.». 

Όσον αφορά τις προβλέψεις τους για το µέλλον του ελληνικού σχολείου ως προς 

το ζήτηµα της µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αυτές εµφανίζονται να 

βρίσκονται σε ένα συνεχές, από πολύ απαισιόδοξες µέχρι πολύ αισιόδοξες. Αν 

βρίσκουν θετικά στοιχεία στο σηµερινό σχολείο, τότε κάνουν θετική πρόβλεψη, ενώ 

αν επικεντρώνονται σε αρνητικά δεδοµένα του παρόντος τείνουν να κάνουν 

αρνητική. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί συνολικά τείνουν να είναι περισσότερο 

αισιόδοξοι. 

 

5.2.2 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη µοναδικότητα ή µη του σχολείου 

ως θεσµού προσφοράς ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (ερωτήσεις 15-17)   

Η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απαντάει ότι το σχολείο 

µπορεί να πλαισιώνεται κι από άλλους θεσµούς, προκειµένου να ανταποκρίνεται στην 

απαίτηση για απόδοση ίσων ευκαιριών στους µαθητές. Χαρακτηριστική είναι η 

απάντηση του ∆9: «Αν το σχολείο, λειτουργούσε όπως θα έπρεπε δε θα ’χε ανάγκη 

άλλους θεσµούς. Όταν το σχολείο όµως δεν έχει ωδείο, όταν το σχολείο δεν έχει 

πολιτιστικό, θα πρέπει να συνεργαστεί και µ’ αυτούς τους φορείς». ∆ύο εκπαιδευτικοί, 

ωστόσο, βλέπουν το σχολείο ως το µοναδικό θεσµό που οφείλει να επιτελέσει αυτόν 

το ρόλο. «… θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεσµός στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή. Είναι ο 

µόνος που µπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες για µόρφωση των παιδιών» (∆12). Για τη ∆2 

«Το σχολείο βέβαια είναι εκπ/κός θεσµός αλλά είναι αντανάκλαση του ευρύτερου 

συστήµατος». 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ο ∆ήµος µε διάφορα προγράµµατα, 

διάφοροι φορείς που προσφέρουν εξωσχολικές δραστηριότητες στα παιδιά, η 

εκκλησία, βιβλιοθήκες, ο Σύλλογος Γονέων κάθε σχολείου, αν συνεργαστούν 

αρµονικά µε το σχολείο µπορούν να βοηθήσουν.  
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Ο ∆8 µας δίνει περισσότερες ιδέες. Μιλάει για ενίσχυση της προσχολικής 

εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά διετής και να προσανατολιστεί 

περισσότερο σε αναπτυξιακά προγράµµατα, για απογευµατινή υποστήριξη των 

µαθητών που έχουν ανάγκη, για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για επιµόρφωση ή 

επανεκπαίδευση στον εργασιακό χώρο και όπως καταλήγει ο ∆8, «Όλα αυτά θέλουνε 

αρωγό µία πολιτεία, που έχει την επιθυµία να κάνει κάτι τέτοιο και που έχει και τις 

δυνατότητες, να κάνει κάτι τέτοιο. Είτε οικονοµικές είτε τεχνικές είτε οτιδήποτε. Γι’ 

αυτό θα ’ναι και δύσκολο να γίνει.» (∆8). 

Ο ∆11 µεταξύ άλλων θίγει και την ανταγωνιστική συµπεριφορά των γονέων, η 

οποία λειτουργεί προς την αύξηση των ανισοτήτων. «… η οικογένεια, µπορεί να 

βοηθήσει, γιατί, οπωσδήποτε συνεργαζόµαστε µε τους γονείς και βλέπουµε, πόσο 

ανταγωνιστικοί είναι, πόσο διεκδικούν, πώς διεκδικούν τα πάντα για τον εαυτό τους ή 

για το παιδί τους και για τους άλλους τίποτα. Άρα λοιπόν έτσι χάνεται, χάνονται οι ίσες 

ευκαιρίες» (∆11). 

Μεταξύ των µέτρων που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να βοηθηθεί το 

σχολείο στην παροχή ίσων ευκαιριών είναι η επιµόρφωση, οι υποδοµές, η βελτίωση 

των αναλυτικών προγραµµάτων, η αλλαγή φιλοσοφίας της πολιτείας για την 

εκπαίδευση, τα ειδικά τµήµατα για ειδικές κατηγορίες µαθητικού πληθυσµού, η 

παράλληλη στήριξη, ο χωρισµός σε τµήµατα ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητας, η 

υποστήριξη του σχολείου από εξειδικευµένους επιστήµονες, η συνεργασία του 

σχολείου µε φορείς, η αλλαγή του συστήµατος επιλογής υποψηφίων στα παιδαγωγικά 

τµήµατα.  

Η προσφορά δραστηριοτήτων δωρεάν στα παιδιά µέσα στο σχολείο (ξένες 

γλώσσες, κοµπιούτερ, µουσική κλπ) είναι άλλη µία ενδιαφέρουσα πρόταση προς την 

κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών. «… να προσφέρει στους µαθητές διάφορες 

δραστηριότητες δωρεάν, να µη χρειάζεται δηλαδή να πληρώνει κάθε οικογένεια 

ξεχωριστά» (∆1). 

 Η αλλαγή της κοινωνικής δοµής είναι προϋπόθεση για την αλλαγή και του 

εκπαιδευτικού συστήµατος προς την κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών, σύµφωνα µε 

τη ∆2: «Αν δεν αλλάξουνε … οι δοµές δε θα αλλάξει και το εκπ/κό σύστηµα». 

Ο σωστός σχεδιασµός και προγραµµατισµός των µεταρρυθµίσεων και η 

άµβλυνση του ανταγωνισµού στην κοινωνία εµφανίζονται στο λόγο του ∆11: «να µην 
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ε… ανακοινώνει προγράµµατα, θέσεις και αλλαγές του ποδαριού, και παν’ απ’ όλα, ε, η 

ίδια η κοινωνία να µην είν’ ανταγωνιστική». 

Τέλος, για τον ∆9 οι ίσες ευκαιρίες δεν µπορούν να επιτευχθούν, εφόσον 

µοιράζονται άνισες θέσεις: «Αν και ίσες ευκαιρίες κοινωνιολογικά δε στέκει. Θέλουµε 

ίσες ευκαιρίες για όλους, για να µοιραστούµε άνισες θέσεις. Η κοινωνική ελίτ δεν 

παρέχει  ίσες ευκαιρίες, για να µην τις κλέψουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Η 

ίση ευκαιρία µπορεί να υπάρξει όταν µιλάµε για ίσες θέσεις» (∆9). 

 

5.2.3 Οι εµπειρίες και τα βιώµατα των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις διαφορές 

στις επιδόσεις των µαθητών/τριών τους (ερωτήσεις 8-10) 

Από την καταγραφή των εµπειριών των εκπαιδευτικών της έρευνάς µας, όπως µας 

τις καταθέτουν οι ίδιοι, οι µαθητές µε ιδιαίτερα χαµηλές επιδόσεις είναι περισσότερο 

πιθανό να προέρχονται από ξένη χώρα ή να έχουν  ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και 

άλλα µαθησιακά προβλήµατα νοητικής φύσης. «Οι µαθητές που, έχω αντιµετωπίσει µε 

χαµηλές επιδόσεις κυρίως είναι µαθητές διαφορετικής εθνικότητας, που δε γνωρίζουν 

τη γλώσσα, αφενός µεν και αφετέρου είναι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες. 

Κυρίως αυτοί έχουνε χαµηλές επιδόσεις» (∆4). 

Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις Ελλήνων µαθητών µε χαµηλή επίδοση που 

προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα (χειρώνακτες εργάτες και αγρότες), 

αλλά συγκριτικά λιγότερο συχνά απ’ ότι οι αλλοδαποί. «… οι γονείς ήταν αγρότες, δεν 

ήταν οι γονείς που θα ήταν πάνω απ’ τα παιδιά, µε την έννοια ‘∆ιάβασες; τα ’κανες τα 

µαθήµατά σου;’» (∆5). 

Αρκετές φορές τα προβλήµατα των Ελλήνων µαθητών/τριών εµφανίζονται και µε 

λιγότερη ένταση, ειδικά αν έχουν φοιτήσει σε νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό, εύρηµα 

ενδεικτικό της σηµασίας της προσχολικής αγωγής. Να τι λέει ο ∆8: «… σπάνια θα 

δεις µαθητή Έλληνα, ειδικά απ’ αυτά που έχουνε πάει παιδικό και στο νηπιαγωγείο να 

’ναι κάτω απ’ το 50. Ακόµα και µαθητές µε τις χειρότερες επιδόσεις, σπάνια θα πέσουν 

κάτω απ’ το 40%» (∆8). Συνεχίζοντας ο ίδιος δάσκαλος αναφέρει ότι στις 

περιπτώσεις µε πολύ έντονη απόκλιση στην επίδοση των Ελλήνων µαθητών/τριών θα 

υπάρχουν βαθύτερα αίτια. «Προβλήµατα στο οικογενειακό περιβάλλον, µπορεί να 

επηρεάζουν το παιδί, διαζύγια, θάνατοι στην οικογένεια, κτλ., κτλ. Περιπτώσεις που και 

το ίδιο το παιδί, έχει κάποια νοητική υστέρηση ή κάποια µαθησιακή δυσκολία» (∆8). 
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Το αποµακρυσµένο κοινωνικό περιβάλλον αναφέρεται ως άλλος ένας παράγοντας 

που επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις των παιδιών. Παρόλα αυτά η σχολική τους 

πορεία δεν είναι απόλυτα προδιαγεγραµµένη, ειδικά αν ο εκπαιδευτικός 

εκµεταλλευτεί τα ταλέντα τους. 

Από την άλλη πλευρά, χαµηλές επιδόσεις, αν και πολύ λιγότερες, αναφέρονται 

από τους εκπαιδευτικούς και σε παιδιά των µεσοστρωµάτων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν το χαµηλό µαθησιακό επίπεδο σε παράγοντες που έχουν 

σχέση µε το ίδιο το παιδί, µε την ανατροφή του από την οικογένεια και τις σχέσεις 

της οικογένειας µε το σχολείο.  

«∆εν είναι πάντα το οικογενειακό περιβάλλον άσχηµο. Στέκεται σ’ ένα 

επίπεδο. Απλά, το παιδί έτυχε να µην έχει µια ευφυΐα, ένα δείκτη νοηµοσύνης  όσο 

και τα υπόλοιπα» (∆11).  

 «Περιπτώσεις παιδιών µε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο, και βιοτικό επίπεδο, 

να το πούµε έτσι, παιδιά δικηγόρων, γιατρών κτλ., θα έλεγα ότι είναι τα 

καλοµαθηµένα. Και τα παιδιά που δηµιούργησαν τις περισσότερες φορές 

προβλήµατα. Στα σχολεία. Και µε τη συµπεριφορά τους αλλά και µε την επίδοσή 

τους» (∆7). 

Όσον αφορά την εικόνα των παιδιών µε χαµηλή επίδοση, οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνάς µας περιγράφουν αυτά τα παιδιά είτε να είναι αθόρυβα και αποσυρµένα, µε 

ψυχολογικά προβλήµατα είτε υπερκινητικά και ενοχλητικά µέσα στην τάξη, ενίοτε 

καλά προσαρµοσµένα κοινωνικά αλλά να έχουν χάσει τελείως την επαφή µε τα 

µαθήµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις το µαθησιακό τους επίπεδο βρίσκεται σε 

ασυµφωνία µε το ηλικιακό τους επίπεδο και συχνά φτάνουν να µην αποκτήσουν ούτε 

τις βασικές δεξιότητες.  «Παιδιά µε δυσκολία προσαρµογής συνήθως στις µεγάλες 

τάξεις, δηλαδή δύσκολα, υπερκινητικά και στο άλλο άκρο τα παιδιά τα αποσυρµένα, τα 

πολύ σιωπηρά. Αυτά δηλαδή είναι τα χαρακτηριστικά τους, τα παιδιά των χαµηλών 

επιδόσεων ας πούµε» (∆2). 

Όσον αφορά την απόδοση της χαµηλής επίδοσης των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνάς µας την αποδίδουν στο χαµηλό νοητικό επίπεδο, στις µαθησιακές και 

συµπεριφορικές δυσκολίες του παιδιού, στην αδιαφορία του για τα µαθήµατα, στην 

έλλειψη πολιτιστικών ερεθισµάτων, στην έλλειψη βοήθειας και ελέγχου από την 
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οικογένεια και στην περίπτωση των αλλοδαπών στις δυσκολίες που έχουν µε τη 

γλώσσα.  

Ως προς το ζήτηµα της αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, το 

ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας δηλώνουν ότι 

έχουν κάνει και κάνουν συνειδητές προσπάθειες, άλλοι περισσότερες άλλοι 

λιγότερες, να µειώσουν το χάσµα µεταξύ των µαθητών/τριών τους. Αυτοί οι οποίοι 

δηλώνουν ότι έχουν κάνει πολύ λίγα πράγµατα προς αυτή την κατεύθυνση 

επικαλούνται την ύπαρξη αντικειµενικών δυσκολιών και ορίων των προσωπικών τους 

δυνατοτήτων. Το ενδιαφέρον είναι ότι αναγνωρίζουν το µερίδιο ευθύνης τους. «∆εν 

µπορώ να πω ότι έκανα πάρα πολλά πράγµατα, δεν είχα το χρόνο να, να αφιερώσω. 

Είναι εκεί που λες ότι, έχεις ευθύνη που καίγεται ένα παιδί. Έχει ο εκπ/κός την 

ευθύνη», παραδέχεται ο (∆9). 

Οι πρακτικές που δηλώνουν ότι έχουν εφαρµόσει είναι κατά κύριο λόγο η 

εξατοµίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η αφιέρωση περισσότερου 

χρόνου σε όσα παιδιά έχουν ανάγκη. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία κατ’ 

αποκλειστικότητα ή σε συνδυασµό µε την εξατοµικευµένη χρησιµοποιείται προς την 

κατεύθυνση της άµβλυνσης των ανισοτήτων αρκετά συχνά, αν και σε µικρότερο 

βαθµό από την εξατοµικευµένη διδασκαλία. Περισσότερο πιθανό είναι να 

χρησιµοποιηθεί από νεότερους εκπαιδευτικούς, όπως προκύπτει από την έρευνά µας. 

«Ε, προσπάθησα όσο µπορώ να το, να του κάνω εξατοµικευµένη διδασκαλία, να το 

εντάξω σε µια οµάδα µαθητών οι οποίοι, έχουν … καλύτερο επίπεδο έτσι ώστε να 

µπορεί να συνεργάζεται και να παίρνει απ’ αυτούς» (∆10). 

Η ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση του παιδιού µε διάφορες τεχνικές, ως 

στρατηγική βελτίωσης των επιδόσεών του, µόνη της ή παράλληλα µε εξατοµικευµένη 

διδασκαλία έχει εφαρµοστεί από αρκετούς από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

«Πρώτα προσπαθούσα να προσεγγίσω το µαθητή, εγώ προσωπικά. Να συζητήσω µαζί 

του, να εξηγήσω πώς πρέπει να το κάνει κι όχι ότι το ’χει καταλάβει λάθος, ότι δεν 

πειράζει, το ’κανε λάθος, αλλά θα το βελτιώσει, του έδειχνα µια εµπιστοσύνη, εµ... ώστε 

να νιώθει κι αυτό πιο καλά.» (∆5). 

Η αξιοποίηση τυχόν άλλων ταλέντων των παιδιών έχει εφαρµοστεί επίσης από 

κάποιους εκπαιδευτικούς ως όχηµα για τη βελτίωση και των επιδόσεών τους: 
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«…κάποια απ’ αυτά εκµεταλλευόµουνα το ταλέντο τους, κατάφερα ν’ ανεβάσω το 

επίπεδό τους» (∆8). 

Σε µία περίπτωση η ύπαρξη Τµήµατος Ένταξης στο σχολείο και η κατάλληλη 

συνεργασία του ειδικού εκπαιδευτικού µε το δάσκαλο της κανονικής τάξης 

λειτούργησε θετικά. «θεωρώ ότι ήταν καθοριστική, η σηµασία της, της δικιάς σου, 

δηλαδή της εξατοµικευµένης εκπ/σης που είχε εκείνη τη χρονιά το παιδί. Εγώ έκανα 

πολύ λιγότερα πράγµατα. Η δεύτερη ευκαιρία του ’δωσε την ευκαιρία. Να, πλησιάσει 

πιο πολύ µε  τ’ άλλα παιδιά» (∆9).  

Ως προς την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης, αυτή φαίνεται ότι είναι 

µεγαλύτερη στην περίπτωση που η χαµηλή επίδοση δεν οφείλεται σε εξωσχολικούς 

παράγοντες. «… πώς να παρέµβεις σ’ ένα παιδί που προέρχεται από διαλυµένη 

οικογένεια, µε χίλια δυο προβλήµατα, τι, να πας  να του φτιάξεις το σπίτι; Να του 

φτιάξεις την οικογένεια; Να του βρεις αντικαταστάτη για το γονιό που πέθανε; Ή για 

τον, για τον πατέρα που πάει το βράδυ και δέρνει τη µάνα του;» (∆8). 

Άλλο ενδιαφέρον εύρηµα µέσα από τις συνεντεύξεις είναι και το γεγονός ότι 

πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν σε ποιες περιπτώσεις θα ρίξουν 

περισσότερο το βάρος και τείνουν να επιλέγουν αυτές στις οποίες υπάρχουν 

περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. «Στην ε… η περίπτωση του αγοριού, επειδή είναι 

λίγο πιο, έτσι, εύκολο να, αντιµετωπιστεί, ε… του αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο…» (∆3). 

Στον αντίποδα τώρα, οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας έχουν εµπειρίες και από 

µαθητές µε εξαιρετικές επιδόσεις. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι 

αυτές οι περιπτώσεις παιδιών προέρχονταν από εύπορους ή πιο συχνά ακόµα από 

µορφωµένους γονείς. Ωστόσο δε λείπουν και οι αναφορές, αν και λιγότερες, παιδιών 

από χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις, των οποίων όµως οι γονείς έδιναν έµφαση στη 

σωστή διαπαιδαγώγηση και τη σχολική πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και 

αλλοδαπών. Λέει χαρακτηριστικά ο ∆8: «… είχαν την τύχη, να έχουν γονείς που 

ακόµα κι αν οι ίδιοι, δεν είχαν ψηλό επίπεδο, ήθελαν ψηλό επίπεδο για τα παιδιά τους. 

Στερούνταν οι ίδιοι δηλαδή για να βοηθήσουν τα παιδιά τους».  

Ο χαρακτήρας και το ήθος είναι άλλη µία προϋπόθεση σχολικής επιτυχίας, που 

πολλές φορές συναντάται περισσότερο σε χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, 

σύµφωνα µε τον ∆7: «… όταν υπάρχουν αρχές, από την οικογένεια στο παιδί, κι ένα 

σωστό ήθος, αυτά τα παιδιά είναι αυτά που ξεχωρίζουν. … εδώ θα σου έλεγα ότι έχω 
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συναντήσει, σ’ όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα παιδιά να είναι από τις χαµηλότερες 

κοινωνικές τάξεις. ∆ηλαδή να είναι παιδιά αγροτών, αλλά και παιδιά υπαλλήλων. 

∆ηµοσίων υπαλλήλων» (∆7). Αρκετές φορές παρατηρούνται υψηλές επιδόσεις και 

ανάµεσα σε αλλοδαπούς: «Και είχα και παιδιά αλλοδαπών µε ιδιαίτερα υψηλές 

επιδόσεις. Και Ελληνάκια και αλλοδαπά Αλβανάκια» (∆8). 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών, οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος τα περιγράφουν είτε να είναι παιδιά µε έντονη προσωπικότητα, ευστροφία 

και µνηµονικές ικανότητες είτε να είναι παιδιά προσηλωµένα στο στόχο, 

πειθαρχηµένα και µε έντονο το πνεύµα του ανταγωνισµού. «Ε… αυτό το παιδί είχε, 

την ικανότητα να θυµάται. Θυµόταν απίστευτα πράγµατα.» (∆3). «… ήταν παιδιά, που 

αισθάνονταν άσχηµα όταν δεν απέδιδαν στο µάθηµα, από νωρίς είχανε βάλει στόχους 

στη ζωή τους…» (∆8). 

 

  

5.3 Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη 

σχολική αποτυχία και τρόποι απόδοσης αυτών των ευθυνών (ερωτήσεις 

19-25) 

5.3.1 Οι αντιλήψεις και τα βιώµατα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για τους παράγοντες που ευθύνονται για τη σχολική 

αποτυχία (ερωτήσεις 19-25) 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προκύπτει κυρίως ένα µοίρασµα της 

ευθύνης για τη σχολική αποτυχία ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Υπάρχουν 

όµως και περιπτώσεις, λιγότερες, όπου το βάρος της ευθύνης πέφτει µόνο στην 

οικογένεια ή µόνο στο σχολείο. «…δεν υπάρχει βοήθεια από το σπίτι, και ίσως καµιά 

φορά, κακώς τώρα που το λέω αλλά, ορισµένα παιδιά, παρουσιάζοντας πολύ µεγάλες 

αδυναµίες, στα µαθήµατα, δίνουν την εντύπωση στο δάσκαλο ότι είναι χαµένη υπόθεση. 

Και από κει και πέρα, κι ο ίδιος ο εκπ/κός, δεν προσπαθεί ιδιαίτερα…» (∆12). 

Η έλλειψη πειθαρχίας είναι ένας βασικός λόγος για να αποτύχει ένα παιδί στο 

σχολείο και σ’ αυτό ευθύνονται τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια. Η ∆3 έχει την 

αίσθηση ότι σήµερα τα παιδιά πειθαρχούν λιγότερο: «Νοµίζω, µπορεί να κάνω λάθος, 

δεν ξέρω, αλλά θεωρώ, ότι, τα παιδιά πειθαρχούν λιγότερο. Εποµένως εµείς δεν τους 
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έχουµε δώσει, τη γνώση του τι χρειάζεται η πειθαρχία. Μπορεί και το σχολείο, µπορεί 

κι η οικογένεια, δεν µπορώ να το ξέρω αυτό.». 

Ωστόσο, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι φαίνεται να αποδίδουν ένα µερίδιο 

ευθύνης, έστω µικρότερο και στο παιδί. «Καλώς ή κακώς όλοι οι άνθρωποι δεν είναι 

ίδιοι. ∆εν έχουν τις ίδιες δηµιουργικές ικανότητες. ∆εν έχουν την ίδια δυνατότητα 

επεξεργασίας γνώσεων, δεν είν’ το ίδιο αποδοτικοί. Πάντα, πάντως, σίγουρα, πρώτα 

φταίει το σχολείο κι ο δάσκαλος, µετά το οικογενειακό περιβάλλον και τελευταίος ο 

ίδιος ο µαθητής» (∆8).  

Ένας δάσκαλος επιρρίπτει ευθύνες και στο εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο 

βασίζεται µονοµερώς στα θεωρητικά µαθήµατα. «Το εκπ/κό σύστηµα της χώρας, … 

απευθύνεται κυρίως σε… θηλυκά µυαλά. Το κορίτσι µπορεί αποστηθίζει. Μπορεί να 

χειρίζεται καλύτερα το λόγο. … ∆ηλαδή, το ότι αποτυχαίνουν, κάποιοι µαθητές, θα 

πρέπει να προβληµατίσει, τους υπεύθυνους του εκπ/κού συστήµατος» (∆6). 

Μία δασκάλα βάζει το θέµα σε άλλη διάσταση, λέγοντας ότι η αποτυχία µε την 

αυστηρή έννοια του όρου αρχίζει και φαίνεται στο γυµνάσιο, όταν αρχίζει και η 

σχολική διαρροή. Αλλά στο δηµοτικό ήδη το παιδί έχει χαρακτηριστεί κι έχουν µπει 

οι βάσεις για τη σχολική του αποτυχία ή επιτυχία. Ωστόσο τα κριτήρια αξιολόγησης 

στο δηµοτικό δεν είναι καθαρά κριτήρια επίδοσης. Να τι µας λέει: « Πρώτα κριτήρια 

είναι περισσότερο ηθικού τύπου: ποιο είναι το καλό παιδί, ποιο είναι το συµµορφωµένο 

παιδί, ποιο είναι το κακό παιδί, ποιο είναι το ζωηρό παιδί, ποιο δεν ακούει. Κι εδώ 

έπεται ότι τα κριτήρια αυτά είναι αξιολογικά, θα είναι και κριτήρια που δεν έχουνε, δεν 

είναι αντικειµενικά.» (∆2). 

Όσον αφορά τα συναισθήµατα που γεννάει η σχολική αποτυχία στους 

εκπαιδευτικούς, όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος οµολογούν ότι στεναχωριούνται, 

αισθάνονται ότι απέτυχαν οι ίδιοι, ότι απειλείται η φήµη τους και οι περισσότεροι 

κάνουν φιλότιµες προσπάθειες για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Απλά 

κάποιοι προσπαθούν να δουν τα πράγµατα λίγο πιο ρεαλιστικά, ότι κάποιοι θα 

αποτύχουν. «Φυσικά, δεν αισθάνεται κανείς ευχάριστα όταν αποτυγχάνουν οι µαθητές 

του. Βέβαια, σκέφτεται και λίγο ρεαλιστικά και λέει ότι κάποιοι δε θα µπορέσουν να 

πιάσουν το στόχο.» (∆11). Κάποιες φορές το φαινόµενο της σχολικής αποτυχίας µε 

την πάροδο του χρόνου τείνει να φυσικοποιείται και επινοούνται διάφορα συστήµατα 

εκλογίκευσης προς αυτή την κατεύθυνση. «Παλιότερα αισθανόµουν πολύ άσχηµα. Τα 
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τελευταία δύο µε τρία χρόνια, το θεωρώ πια σαν µια φυσιολογική εξέλιξη. Κάποια 

παιδιά θ’ αποτύχουν.» (∆12). Ορισµένες φορές οι εκπαιδευτικοί µπορεί να αρκούνται 

στην επιβεβαίωση των προβλέψεών τους. «Σαν την Κασσάνδρα [αισθάνεται]. ∆ηλαδή 

το βλέπεις ότι θα… κάνεις πολύ λίγα, γιατί είναι, γιατί σε τρώει η καθηµερινότητα, και 

τελικά λες «αυτό το παιδί θα αποτύχει» και µετά από λίγ… τελικά, αποτυγχάνει. Απλά 

επιβεβαιώνεσαι» (∆9). 

Από την άλλη, καθόλου δε σηµαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι το ίδιο 

ευαίσθητοι. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι βλέπουν τα πράγµατα πιο πρακτικά και πιο 

ψυχρά, όπως µαρτυρεί και ο ∆6. «Και πας να συζητήσεις ένα θέµα και βάζουνε, ‘Μα! 

µου µειώθηκε ο µισθός’».  

Όσον αφορά προτάσεις για τη µείωση του ποσοστού της σχολικής αποτυχίας, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος αναφέρθηκαν σε στοχευµένα, καλά οργανωµένα 

προγράµµατα όπως η ενισχυτική διδασκαλία, τα Τµήµατα Ένταξης και οι Τάξεις 

Υποδοχής, την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στα παιδιά που κινδυνεύουν, στη 

διασφάλιση ενός επιπέδου εκπαίδευσης για όλους, στα αναλυτικά προγράµµατα, στη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και την αποφυγή της προκατάληψης.  

«Μια καλή περίπτωση θα ήταν να γίνεται ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, 

όχι µε την έννοια που γίνεται τώρα, δηλαδή, µου περισσεύουν δυο ώρες ας κάνω 

ενισχυτική για να περάσουν.» (∆1). 

«Να βάλουµε ένα µίνιµουµ, επίπεδο, για το µέχρι ποιο, πρέπει να ’ναι το 

επίπεδο της, της κάθε τάξης, και θα πρέπει να φροντίσουµε όλα τα παιδιά να 

περνάνε πάνω απ’ αυτόν τον, τον πήχη.» (∆9). 

«…οι δάσκαλοι του δηµοτικού, θα πρέπει να είµαστε σε µία συνεργασία, γιατί 

όταν υπάρχει µία συνέχεια, και δεν είµαστε προκατεληµµένοι … αν πλησιάσουµε 

τα παιδιά, θα πάρουµε και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα» (∆7). 

Ο χωρισµός των παιδιών σε τµήµατα ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητας 

προτείνεται από δύο εκπαιδευτικούς. «Πρέπει να γίνονται κάποια τεστ στα παιδιά και 

να τα χωρίζουµε ανάλογα µε το µαθησιακό τους επίπεδο, µε τις ικανότητες, µε τις 

δεξιότητες, κάποια παιδιά που είναι από το µέτριο και κάτω, µαζί» (∆12). 

Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η σχολική αποτυχία 

δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αν δεν υπάρξουν δοµικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. «Όσο λοιπόν αυτό το εκπ/κό σύστηµα δεν αλλάζει, καλλιεργεί τον 
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ανταγωνισµό για µία θέση στο πανεπιστήµιο, που ο τελικός δρόµος ας πούµε οδηγεί 

στις πανελλήνιες εξετάσεις, δε νοµίζω ότι µπορεί να αλλάξει αυτό…» (∆2). 

Η ανάγκη για µια ολιστική και κατάλληλα σχεδιασµένη αντιµετώπιση της 

σχολικής αποτυχίας υποστηρίζεται από τον ∆11: «…οικογένεια, κοινωνία, σχολείο 

πολιτεία, έτσι; αναλυτικά προγράµµατα, τρόποι δουλειάς, όταν όλα αυτά γίνονται πάντα 

µε πειραµατισµούς και µε δουλειές του ποδαριού, πρέπει οπωσδήποτε να το δούµε 

συνολικά το θέµα». 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνάς µας παραδέχεται ότι η 

οργάνωση της σχολικής µονάδας συµβάλλει στη σχολική αποτυχία. Ως διαστάσεις 

αυτής της ανεπαρκούς οργάνωσης αναφέρονται η γενικότερη λειτουργία του 

σχολείου, το σχολικό κλίµα, η πληθώρα της ύλης, η έλλειψη υποδοµών, οι 

παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας, η έλλειψη ευελιξίας, η έλλειψη ουσιαστικής 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Όπως παρατηρεί και ο ∆9, «Μία κακή οργάνωση 

στη σχολική µονάδα, µε κακές υποδοµές, δασκάλους κουρασµένους και 

απογοητευµένους απ’ το επάγγελµά τους, και ταυτόχρονα χωρίς σχεδιασµό, συµβάλλει 

στη σχολική αποτυχία» (∆9). 

Οι µικτής ικανότητας τάξεις αποτελεί ένα ακόµα οργανωσιακό στοιχείο που 

συµβάλλει στη σχολική αποτυχία, για κάποιους εκπαιδευτικούς. «Θεωρητικά εµείς 

έχουµε υποτίθεται στην Ελλάδα σχολείο µεικτών τάξεων. Με τη λογική ότι σε µία τάξη 

ας πούµε καλοί και κακοί µαθητές, µέτριοι κι αδύνατοι, όµως: θα µπορούσαν να 

διαχωριστούν ας πούµε αν είµαστε σ’ ένα άλλο σύστηµα, κι αυτό ευνοεί τη µάθηση» 

(∆2). 

Ο ∆8 διατυπώνει την άποψη ότι το σχολείο είναι καλά οργανωµένο, απλά δεν έχει 

ως στόχο τη µείωση της σχολικής αποτυχίας. «Το ερώτηµα είναι ότι τα σχολεία και η 

πολιτεία θέλουν να οργανωθούνε προς την πλευρά της µείωσης των ανισοτήτων; ∆εν 

είµαι και τόσο σίγουρος. Ίσως βολεύει κάποιους αυτές οι ανισότητες, να συνεχίσουν να 

υπάρχουν» (∆8). 

Ο διευθυντής του σχολείου φαίνεται να συµβάλλει πολύ στην καλή οργάνωση του 

σχολείου, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. «… κακά τα ψέµατα το 

σχολείο οργανώνεται ανάλογα µε το διευθυντή του» (∆8). 

Μία δασκάλα θεωρεί ότι οι οργανωσιακοί παράγοντες δε συµβάλλουν στη 

σχολική αποτυχία, αλλά αυτή εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό. «Το σχολείο 
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είναι καλά οργανωµένο, από κει και πέρα είν’ ο δάσκαλος τι θα κάνει µέσα στην τάξη. 

Και πώς θα χειριστεί κάποια πράγµατα» (∆12). 

Όσον αφορά τα σχολεία µε ιδιαίτερη οργανωσιακή δοµή (ολιγοθέσια σχολεία ή 

ΕΑΕΠ), οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας οι οποίοι εργάζονταν σε τέτοια σχολεία ή 

είχαν προηγούµενη εµπειρία από αυτά δήλωσαν τα εξής: 

Για τη δασκάλα (∆5) η οποία δούλευε σε ολιγοθέσιο δεν υπάρχουν πρόσθετες 

δυσκολίες εκτός από το γεγονός ότι λόγω του περιορισµένου αριθµού του 

προσωπικού η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι πιο επιβεβληµένη για το 

ξεπέρασµα τυχόν προβληµάτων. Αντιθέτως ο δάσκαλος (∆9) δηλώνει ότι το ισχύον 

πρόγραµµα σπουδών δε βοηθάει για εξατοµίκευση της διδασκαλίας, γι’ αυτό και το 

ποσοστό επιτυχίας σε ΑΕΙ από τους µαθητές που έχουν φοιτήσει σε ολιγοθέσια είναι 

χαµηλό. «∆εν είναι τυχαίο που δεν περνούν πολλά παιδιά στα ΑΕΙ από ολιγοθέσια 

σχολεία» (∆9). 

Οι τρεις δασκάλες οι οποίες έχουν εµπειρία από αναµορφωµένο πρόγραµµα 

(ΕΑΕΠ) συµφωνούν ότι τα νέα αντικείµενα και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 

µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά και της συνεργασίας 

στο σχολείο, οπότε θα βελτιωθούν και οι επιδόσεις των παιδιών στα µαθήµατα. Από 

την άλλη διαπιστώνουν προβλήµατα στην εφαρµογή του νέου σχολείου, τα οποία 

δηµιουργούν άγχος, σύγχυση και έλλειψη ευελιξίας. Η ∆1 λέει συγκεκριµένα: «Το 

αρνητικό κατά τη γνώµη µου είναι ότι όταν έχεις ξεκινήσει τη µέρα σου κι έχεις πει ότι 

εγώ που είµαι δάσκαλος της τάξης θ’ ασχοληθώ µ’ αυτό το πράγµα στη γλώσσα κι αυτό 

στα µαθηµατικά, χρειάζεται να το διακόψεις δύο και τρεις φορές για να µπει ενδιάµεσα 

κάποια ειδικότητα» (∆1). Και η ∆3 σχολιάζοντας την παρουσία υπερβολικά µεγάλου 

αριθµού προσωπικού λέει ότι «… έφτασαν Χριστούγεννα και δεν είχαν µάθει τα 

ονόµατα των ειδικοτήτων που έµπαιναν µέσα στη… στην τάξη» (∆3). 

 Όσον αφορά το στάδιο της µαθητικής σταδιοδροµίας το οποίο θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος ως πιο καθοριστικό για το µέλλον του παιδιού, η 

συντριπτική πλειοψηφία συµφωνεί ότι η πρώτη βαθµίδα και ειδικότερα οι µικρότερες 

τάξεις είναι το πιο καθοριστικό στάδιο, «…γιατί µετά τα κενά, σπάνια καλύπτονται, 

100%, νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικές οι τρεις πρώτες τάξεις του σχολείου» (∆3).  

∆ύο εκπαιδευτικοί εκτός από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού αναφέρονται και 

στην προσχολική αγωγή κι ένας κατ’ αποκλειστικότητα. Όπως λέει ο ∆7, «… η 
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προσχολική ηλικία δίνει κάποια πράγµατα τα οποία, σήµερα εµείς τα θεωρούµε 

αυτονόητα.». Κάποιοι εκπαιδευτικοί εκτός από τις πρώτες τάξεις αναφέρουν ως 

καθοριστικές και κάποια από τις µεγαλύτερες, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη γιατί τα παιδιά 

εισάγονται σ’ αυτό που θα ακολουθήσει στα επόµενα στάδια. 

Ωστόσο, σε δύο περιπτώσεις αναφέρεται και η αντίληψη ότι το µέλλον του 

παιδιού καθορίζεται αργότερα, όταν αρχίζει ο λεγόµενος διαχωρισµός  ή ακόµα 

αργότερα, όταν το παιδί επιλέγει το επάγγελµα που θα ακολουθήσει. Ο ∆9 διατυπώνει 

µια άποψη για το στάδιο στο οποίο θα πρέπει να γίνεται ένας πρώτος διαχωρισµός: 

«Στα σχολικά χρόνια, αν θα ’πρεπε να κάνεις µια πρώτη επιλογή, θεωρώ ότι η πρώτη 

επιλογή θα ’πρεπε να γίνει στο τέλος της Γ΄ γυµνασίου. Οι προηγούµενες εκπ/κές 

βαθµίδες θα ’πρεπε να είναι γενικής παιδείας». 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ίσως να αποφεύγουν να επιλέξουν συγκεκριµένες τάξεις 

υπό το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η επιλογή τους: «… δεν παίρνω αυτές τις 

τάξεις του δηµοτικού. Το αποφεύγω», λέει η ∆2 αναφερόµενη στις  µικρές τάξεις του 

δηµοτικού. Τέλος, µία δασκάλα δήλωσε ότι δεν µπορεί να ξεχωρίσει καµία τάξη γιατί 

όλες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους.  

 

5.4  Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο 

εµπλοκής τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες (ερωτήσεις 26-34) 

            5.4.1 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο 

εµπλοκής τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες (ερωτήσεις 26-29) 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος συµφωνούν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι να µειώσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, αλλά αυτός ο στόχος θεωρούν ότι δεν 

είναι εκ των προτέρων εξασφαλισµένος. Για παράδειγµα η ∆1 µας λέει ότι εξωτερικοί 

παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια του δασκάλου: «… είναι αυτός που 

καλείται να τις διαχειριστεί πρώτος απ’ όλους, αλλά πιστεύω ότι εδώ µπαίνει και το 

ζήτηµα τι δυνατότητες αφήνουν και στον εκπ/κό και οι γονείς και η κοινωνία για να τις 

διαχειριστεί» (∆1).   

Κάποιοι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

παίξει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να ελπίζει σε κάποιο αποτέλεσµα. «… 

εξαρτάται από πώς ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του και πώς µπορεί να σταθεί κριτικά 
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απέναντι στον εαυτό του και όχι απλά να βλέπει το ρόλο του διεκπεραιωτικά. Στο ότι 

κάνω ό,τι µου λέει το βιβλίο» (∆2). 

Η καταλληλότητα των προτύπων που περνάει ο εκπαιδευτικός στα παιδιά είναι 

µια άλλη διάσταση του ρόλου του η οποία αναφέρεται ότι ασκεί επίδραση στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες. «Πιστεύω ότι ο δάσκαλος είναι πραγµατικά ο 

χαρακτηριστικός παράγοντας, είναι αυτός που εµπνέει το παιδί, αυτός ο οποίος ε… το 

παιδί θα δηµιουργήσει τη δική του εικόνα, σαν πρότυπο, ή σαν πρότυπο για αποφυγή» 

(∆7). 

Οι περισσότεροι φαίνεται να προσπαθούν να αµβλύνουν το χάσµα µέσω ενός 

δηµοκρατικού µοντέλου παιδαγωγικής σχέσης, «… προσπαθώντας να 

κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά να τα κάνουν οµάδα, να λειτουργήσουν σε 

οµαδοσυνεργατικά µοντέλα ή τέλος πάντων να µην έχουµε αποκλεισµούς» (∆9). 

Στο ερώτηµα του τι πρέπει να προσέχει ο εκπαιδευτικός ώστε να λειτουργεί 

εξισωτικά, οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, 

στη διάγνωση των ανισοτήτων και τη συνεχή παρακολούθηση του έργου του, στην 

επιλογή του πού θα ρίξει το βάρος, στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, την 

ενθάρρυνση. Η επιλογή ποικιλίας στόχων είναι το σηµείο στο οποίο επικεντρώνεται η 

∆4:  «… βασικά όλο το παιχνίδι  γίνεται γύρω απ’ τους στόχους µας. Να µην είναι µόνο 

απόδοσης κι επίδοσης, αλλά να ’ναι και κοινωνικής ενσωµάτωσης και ε…να ’χει και 

πιο κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά η στοχοθέτησή µας» (∆9). 

Από την άλλη, µία δασκάλα διατυπώνει την άποψη ότι η κατηγοριοποίηση των 

µαθητών σε καλούς και κακούς γίνεται έτσι κι αλλιώς, είτε προσπαθούµε να την 

εµποδίσουµε είτε όχι. «Όλοι έχουνε µία αντίληψη τελικά, καλλιεργείται µες στην τάξη 

το ποιος είναι ο καλός µαθητής και ποιος δεν είναι.» (∆2). 

Σχετικά µε το ρόλο της βαθµολογίας και της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνάς µας στην πλειοψηφία τους παραδέχονται ότι δεν είναι ποτέ αντικειµενική και 

ότι ένας βαθµός δε δίνει σαφείς πληροφορίες στο µαθητή. Αρκετοί είναι αυτοί που 

προτείνουν την περιγραφική αξιολόγηση κατ’ αποκλειστικότητα ή παράλληλα µε την 

αριθµητική βαθµολογία, καθώς και τη διαµορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου τους. Η ∆4 βλέπει µια αντιφατικότητα στη σχέση µεθόδων 

διδασκαλίας και τρόπου αξιολόγησης λέγοντας: «Όταν θέλουµε να µιλάµε για 
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µαθητοκεντρικές µεθόδους, και ανακαλυπτική-διερευνητική µάθηση, αυτός ο τρόπος 

αξιολόγησης δε συνάδει».  

Ωστόσο, µέσα από το λόγο της ∆2 σχολιάζεται αρνητικά η περιγραφική 

αξιολόγηση.  

«Η περιγραφική αξιολόγηση που κάποτε τέθηκε ήταν αυθαίρετη. ∆εν µπορείς 

δηλαδή να, µέσα σε δύο, σε µία φράση ας πούµε τεσσάρων σειρών να συνοψίσεις την 

προσωπικότητα ενός παιδιού. Γιατί συνήθως η προσωπικότητα στιγµατίζεται κι όχι την 

επίδοση» (∆2). 

Μερικοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η βαθµολογία είναι ένα κίνητρο, αλλά 

τονίζουν και τον κίνδυνο να καταλήξει να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα για το µαθητή. 

«Η βαθµολογία είναι ένα κίνητρο, το οποίο, παλιότερα θα έλεγα ότι ήτανε, ένας ε… µία 

δικλείδα, µε την οποία ο δάσκαλος είχε στα χέρια του ένα εργαλείο για να αξιολογήσει 

τον µαθητή, αλλά και για να τιµωρήσει θα έλεγα … σε ορισµένες περιπτώσεις τον 

µαθητή» (∆7). 

Πάντως, κάποιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο 

δηµοτικό, η βαθµολόγηση είναι υπέρµετρα επιεικής. Η ∆2 λέει σχετικά: «… στα 

πλαίσια που γίνεται τώρα η βαθµολογία και ιδιαίτερα στο δηµοτικό είναι καθαρά 

επιφανειακός. Βγάζουµε 90% των µαθητών ας πούµε µε άριστα. Πηγαίνουν στο 

γυµνάσιο µε άριστα. … Όλα µε 10. ∆εν υπάρχει δηλαδή σύστηµα αξιολόγησης». Για τον 

∆7, ο τρόπος βαθµολόγησης είναι ενδεικτικός του επιπέδου στο οποίο επιθυµεί να 

κρατήσει ο εκπαιδευτικός την τάξη του. Λέει ο ∆7: «…είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγµα η αξιολόγηση, για, κάποιο δάσκαλο πόσο βάζεις ψηλά τον πήχη, ή πόσο 

θέλει να έχει χαµηλά το επίπεδο της τάξης του». Ο ∆8 σχολιάζοντας το λόγο για τον 

οποίο υπάρχει αυτή η ελαστικότητα, παρατηρεί ότι οι γονείς δίνουν πολύ 

περισσότερη σηµασία στη βαθµολογία απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί που ξέρουν ότι σε 

τελευταία ανάλυση η βαθµολογία «δε σηµαίνει και τόσο πολλά όσα της αποδίδουµε».  

Ωστόσο, µέσα από το λόγο κάποιων εκπαιδευτικών, ακόµα κι αυτών που 

δηλώνουν ότι η βαθµολόγηση είναι πολύ επιεικής, ακούγεται και η πρόταση για 

κατάργηση της βαθµολογίας, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που έχει. «Αν είναι η 

αξιολόγηση να χαρακτηρίζει και να ταξινοµεί ανθρώπους για µένα να πάψει να 

υπάρχει» (∆2). 
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Ο ∆6 προτείνει το διαχωρισµό της επιλογής των σηµαιοφόρων από τη 

βαθµολογία της Ε΄ τάξης. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «δεν είναι περισσότερο 

πατριώτης, αυτός που είναι πιο έξυπνος, ή πιο µελετηρός από τον άλλον, που, δε 

διαβάζει, δεν είναι µελετηρός πολύ, ή του αρέσουν άλλα πράγµατα» (∆6). 

Πάντως, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι µπορεί 

τα παιδιά και ειδικά οι γονείς να αποδίδουν µεγάλη σηµασία στη βαθµολογία, πολύ 

µεγαλύτερη απ’ ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της αποδίδουν. «∆εν το… δεν… πίστευα 

ότι, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τα παιδιά. Τελικά ακόµα και οι µαθητές οι οποίοι είναι 

αδύναµοι, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσβάλλονται, όταν πάρουν έναν χαµηλό 

βαθµό.» (∆12). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας 

για τον ιδανικό µαθητή. Για αρκετούς απ’ αυτούς είναι αυτός που του αρέσει να 

µαθαίνει, να αναζητά τη γνώση, που έχει άποψη, κριτική σκέψη. Μερικοί 

εκπαιδευτικοί µας λένε ότι δεν είναι απαραίτητα ο άριστος µαθητής, ούτε ο πιο 

συµµορφωµένος. «Πολλές φορές δεν είναι ο µαθητής που γράφει τα καλύτερα 

διαγωνίσµατα. Πολλές φορές δεν είναι καν αυτό που λέµε το «καλό παιδί» µες στην 

τάξη. Αυτοί είναι οι πιο, σε εισαγωγικά οι πιο «ενδιαφέροντες» µαθητές» (∆8). Αυτοί οι 

µαθητές κατά τον ∆8 «ρωτάνε συνέχεια. Και κυρίως λένε τη µαγική λέξη, ‘γιατί’».  

Για άλλους είναι ο µαθητής που συνδυάζει τη γνώση µε το ήθος. «Ιδανικός 

µαθητής, για µένα χαρακτηρίζεται ο µαθητής ο οποίος, είναι ένα σύµπλεγµα θα έλεγα, 

και γνώσεων, αλλά και σαν παρουσία ολοκληρωµένη, µε το χαρακτήρα, τον σωστό, µε 

ήθος. Να διεκδικεί, να θέλει, να µάθει το κάθε τι το καινούριο» (∆7). Για κάποιους 

είναι ο τέλεια συµµορφωµένος µαθητής, που προσπαθεί αλλά όχι απαραίτητα ο 

άριστος. «Αυτός που έχει σεβασµό, όχι βέβαια µόνο σ’ εµένα, γενικά, ε… αυτός που 

έχει ενταχθεί, στο σύνολο, που σέβεται τους συµµαθητές του, το χώρο τον οποίο 

βρίσκεται, δεν είναι απαραίτητα ο καλός µαθητής, ο άριστος» (∆5). 

∆ύο εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν µπορούν να ορίσουν τον ιδανικό τύπο 

µαθητή. Η ∆2 δυσκολεύεται να µας τον ορίσει. Στο τέλος όµως δηλώνει πιο µαθητή 

θα προτιµούσε. «Ιδανικός µαθητής ας πούµε, ιδανικός! Πάλι δε µ’ αρέσει η λέξη, θα 

ήταν αυτός που θα µε προκαλούσε, αν µπορεί να γίνει αυτό, που θα µου έθετε καίρια 

ερωτήµατα ώστε να µε κάνει κι εµένα να αρχίσω να, να διαπιστώνω τις ελλείψεις µου». 

Και ο ∆6 δυσκολεύεται, λέγοντας ότι κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα. 
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«Όλοι οι µαθητές της τάξης. Εξαρτάται τι εννοούµε µε το ‘ιδανικός’. Όλοι οι µαθητές 

µου ιδανικοί είναι. Εγώ τα λατρεύω όλα τα παιδιά, γιατί κάθε ένα είναι ο δικός του 

χαρακτήρας» (∆6).  

 

5.4.2 Τα βιώµατα των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο εµπλοκής 

τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες (ερωτήσεις 30-34)  

Στο ερώτηµα κατά πόσο η βαθµολόγηση τους δηµιουργεί κάποιο προβληµατισµό, 

όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτός από έναν δηλώνουν ότι προβληµατίζονται. Οι λόγοι γι’ 

αυτόν τον προβληµατισµό είναι τα συναισθήµατα που δηµιουργεί η βαθµολογία στα 

παιδιά, η ετικέτα, αν θα δηµιουργήσει κίνητρο ή απογοήτευση, η απονοµή 

δικαιοσύνης, η αποτύπωση σε έναν αριθµό της όλης εικόνας των µαθητών/τριών. 

«Εµένα µου δηµιουργεί το πιο οδυνηρό, το πιο δύσκολο κοµµάτι, στη δουλειά µου. ∆ε 

µου είναι εύκολο να ζυγίσω την επίδοση κάθε παιδιού. Με δυσκολεύει πάρα πολύ να 

βαθµολογήσω» (∆3). 

Πολλές φορές ο προβληµατισµός για την ψυχολογία των παιδιών φέρνει επιεική 

βαθµολογία. «Γιατί πολλές φορές µια χαµηλή βαθµολογία, µπορεί ένα παιδί να το κάνει 

να εγκαταλείψει την προσπάθεια» (∆8). 

Μέσα από το λόγο του ∆8 αποκαλύπτονται και οι πιέσεις που ασκούνται συχνά 

στους εκπαιδευτικούς από τους γονείς και εδικότερα από τις µητέρες σχετικά µε τη 

βαθµολογία του παιδιού τους. «Όταν ήµουνα πιο νέος δάσκαλος, µε ενδιέφερε και τον 

αντίκτυπο που είχε η βαθµολογία στους γονείς. Σκεφτόµουν την αντίδραση των γονιών. 

Τώρα πια καθόλου.» (∆8). 

Όσον αφορά τον τρόπο που βαθµολογούν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, έχει 

ενδιαφέρον ότι όλοι ανεξαιρέτως βαθµολογούν κι άλλα πράγµατα εκτός από την 

επίδοση. Η προσπάθεια, η συνέπεια, η ειλικρίνεια, η καλή συµπεριφορά, η 

καθηµερινή παρουσία µέσα στην τάξη, η συνεργασία, είναι αρετές οι οποίες 

εκτιµώνται πολύ θετικά από τους εκπαιδευτικούς. Εκτός αυτού, φαίνεται να µετρούν 

πολύ και την ψυχολογία του παιδιού, γι’ αυτό βαθµολογούν µε επιείκεια, υπό το 

βάρος των πιέσεων και των γονέων, χρησιµοποιώντας µια κλίµακα 7-10 ή ακόµη και 

8-10.  Να τι λέει ο ∆6: «…κυριαρχεί το 10 και το 9. Στις µεγάλες τάξεις. Λοιπόν, ίσως 

αυτό το κάνουµε, για να ηρεµήσουµε, από την πίεση των γονιών. Είναι και σωστό κατά 
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τη γνώµη µου. Γιατί εδώ, έρχεται και όλο το πλέγµα των ερωτήσεων που µου ’κανες 

νωρίτερα. Και την προσπάθεια του µαθητή θα πρέπει να βαθµολογήσουµε». 

Λίγο διαφορετικά βαθµολογεί ο ∆9, ο οποίος τοποθετεί τους µαθητές του σ’ ένα 

συνεχές, ανάλογα µε τη σειρά-θέση που καταλαµβάνουν µέσα στην τάξη από την 

άποψη της επίδοσης. «…αξιολογώ τον καλύτερο και τον… και τον χειρότερο µαθητή 

της τάξης και µέσα σε όλους αυτούς βάζω όλα τα σκαλοπάτια» (∆9).  Σε κάθε 

περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι φροντίζουν για την απονοµή δικαιοσύνης. 

«…προσπαθώ να µην αδικήσω κανέναν. Ούτε τον καλό, ούτε τον… αυτόν που 

προσπαθεί» (∆5).  

Ως προς τη σταθερότητα ή µη των κριτηρίων βαθµολόγησης, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι αυτά εξειδικεύονται ανάλογα µε τον κάθε µαθητή. 

«Ένα παιδί το οποίο, έχει µαθησιακές δυσκολίες σε κάποιο µάθηµα, εκεί θα έχεις άλλα 

κριτήρια στο µυαλό σου, και, σ’ ένα τεστ αξιολόγησης που θα βάλεις θα πρέπει να 

υπάρχουν οι ανάλογες ασκήσεις για να µπορέσει να γράψει» (∆7).   

Το επίπεδο της τάξης είναι ακόµη ένα µέτρο σύµφωνα µε το οποίο θα 

βαθµολογηθεί ο κάθε µαθητής: «…η διακύµανση στην αξιολόγηση, σίγουρα διαφέρει 

και µε βάση το επίπεδο και της τάξης» (∆7). 

Ακόµα και η πίεση ενός δύσκολου γονιού µπορεί κάποιες φορές να αποφέρει µια 

πιο επιεική βαθµολογία, για κάποιο µαθητή, όπως λέει η ∆12: «έχω λίγο τροποποιήσει 

µερικές φορές τα κριτήρια όταν ξέρω εκ των προτέρων, ότι έχω ν’ αντιµετωπίσω έναν 

πολύ ιδιότροπο γονιό». 

Ωστόσο, αρκετοί δηλώνουν ότι φροντίζουν να βαθµολογούν αξιοκρατικά, εκτός 

από περιπτώσεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες µαθητικού πληθυσµού. Η ∆3 

τονίζει: «όταν πάρουν ένα βαθµό λιγότερο απ’ το διπλανό τους ξέρουν γιατί τον πήραν» 

(∆3).  

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος στο σύνολό τους δηλώνουν ότι τροποποιούν 

πρακτικές, µέσα και µεθόδους, όταν διαπιστώνουν ότι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι 

της διδασκαλίας. Συνήθως επιµένουν στο αντικείµενο που δεν κατανόησαν οι 

µαθητές, το προσφέρουν µε πιο απλό τρόπο, το συνδέουν περισσότερο µε την 

καθηµερινή πρακτικοβιωµατική γνώση, εφαρµόζουν περισσότερο συνεργατικές 

µεθόδους κι εξατοµικευµένη διδασκαλία, φροντίζουν να βελτιώσουν το κλίµα της 

τάξης. «Βεβαίως, όταν βλέπεις ότι τα παιδιά κάπου δεν, δεν µπορούν να συµβαδίσουν 
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µε τις λεγόµενες διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζει ο δάσκαλος, πρέπει να βρεις 

εναλλακτικούς τρόπους, να το περάσεις.» (∆11). 

Η µείωση των προσδοκιών µπορεί να έρχεται ως απόρροια της µη επίτευξης των 

διδακτικών στόχων. Η ∆3 οµολογεί: «Πολλές φορές έριξα τα στάνταρντ µου, το τι 

περιµένω απ’ αυτά τα παιδιά, ξεκίνησα από πιο χαµηλά, έφτασα κάπου και 

ξαναξεκίνησα πάλι από χαµηλά».  

Μερικοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν µια στρατηγική επανάληψης κι επανελέγχου 

για διάγνωση των αιτίων της αποτυχίας, πριν προβούν σε κάποια τροποποίηση των 

πρακτικών τους, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερη εξοικείωση µε 

ασκήσεις, εξατοµίκευση ή µείωση του επιπέδου των στόχων. «Ή ο δάσκαλος έχει 

βάλει αυστηρά κριτήρια, ή θα πρέπει, οι µαθητές του να ακολουθήσουν κάποια άλλη 

στρατηγική, να τους εξοικειώσει πολύ καλύτερα µε ασκήσεις, ενδεχοµένως, κάποιους 

αδύνατους µαθητές, σε ένα πρόγραµµα εξατοµικευµένης διδασκαλίας, ακόµα και 

φροντιστηριακό µάθηµα» (∆7). 

Μερικές φορές µπορεί να διαπιστώσουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι τόσο σύνθετες 

κάποιες έννοιες που δε γίνεται να απλοποιηθούν περισσότερο. «… λέω ‘πόσο πιο 

απλά ας πούµε να τα κάνω’, στην ΣΤ΄ δηµοτικού όταν έχεις να κάνεις µε τόσο σύνθετα 

ας πούµε θέµατα» (∆2). 

Ένας δάσκαλος δηλώνει ότι η παρέκκλιση από τον προγραµµατισµό του για 

ενασχόληση µε µαθητές που δεν κατέκτησαν κάποιο στόχο εξαρτάται και από τις 

αντικειµενικές συνθήκες που αντιµετωπίζει στην τάξη του. «Αν… αν σε βοηθάν τα 

χαρακτηριστικά της τάξης, µπορείς να το κάνεις. … Αν είναι οι δυο-τρεις, θα βρεις το 

χρόνο να τους βοηθήσεις. Εξαρτάται απ’ τον αριθµό τους. Κι από το πόσο χρόνο 

µπορείς να ξεκλέψεις απ’ τους καλούς µαθητές» (∆8). 

Στο ερώτηµα αν και κατά πόσο έχουν ανανεώσει πρακτικές ή απόψεις µε την 

πάροδο των χρόνων, όλοι φαίνεται να συµφωνούν ότι κάτι έχουν αλλάξει. Αρκετοί 

είναι αυτοί, κυρίως οι πιο παλιοί που ξεκίνησαν την καριέρα τους µε πιο 

παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας, που δηλώνουν ότι προσπάθησαν και 

υιοθέτησαν νέες µεθοδολογίες και καινοτοµίες, πράγµα που το βρίσκουν ως φυσική 

συνέπεια της συνεχούς εξέλιξης των κοινωνικών συνθηκών. «∆εν µπορεί να είσαι ο 

ίδιος, όταν όλα γύρω σου αλλάζουν», λέει ο ∆7. 



 112 

Αρκετοί παραδέχονται ότι αλλάζουν µε την εµπειρία. Μια πιο προσωπική σχέση 

µε τα παιδιά, µεγαλύτερη ελαστικότητα στην τήρηση του αναλυτικού προγράµµατος, 

απλούστευση του προς µάθηση γνωστικού αντικειµένου, λιγότερες κατ’ οίκον 

εργασίες, λιγότερη αυταρχικότητα και χαµηλότερες προσδοκίες είναι µερικές 

πρακτικές που σχετίζονται µε µεγαλύτερη εµπειρία. «Αυτό που άλλαξα περισσότερο 

ήτανε οι απαιτήσεις που έχω από κάθε µαθητή είναι ανάλογες µε αυτό που µπορεί να 

κάνει … στα πρώτα µου χρόνια, έδινα πολύ περισσότερη δουλειά, στο σπίτι. Τώρα, 

ελάχιστη. Γίνεται πολύ περισσότερη δουλειά στο σχολείο» (∆3). 

Από την άλλη πλευρά, ο ∆9 παραδέχεται ότι η πείρα πολλές φορές µπορεί να 

οδηγεί σε πιο πρόχειρο σχεδιασµό της διδασκαλίας, λέγοντας, «Η εµπειρία µε κάνει 

να κάνω λίγο χειρότερο µάθηµα απ’ ότι όταν έκανα νεότερος. Και αναγκάζοµαι να 

τροποποιήσω εκείνη τη στιγµή τον τρόπο διδασκαλίας». Με τα χρόνια η εµπειρία 

υποκαθιστά τη δύναµη και τον ενθουσιασµό, όµως για τον ∆8 και τα δύο βοηθάνε, 

ανάλογα µε την περίπτωση. Λέει ο ∆8: «Σ’ άλλες περιπτώσεις ένας νεαρός δάσκαλος 

θα ’ναι πιο αποτελεσµατικός, και σ’ άλλες περιπτώσεις ένας έµπειρος δάσκαλος, θα 

βοηθήσει περισσότερο». 

Πάντως, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές πρακτικές εν πολλοίς καθορίζονται από 

τους µαθητές τους οποίους έχει κάθε φορά απέναντί του ο εκπαιδευτικός. «Ε… είναι 

δεύτερη χρονιά που έχω πέµπτη, πέµπτη κι έκτη µαζί, ωστόσο ακολουθώ εντελώς 

διαφορετική, προσέγγιση στα µαθήµατα, µε την πρώτη χρονιά. Παρατηρώ αδυναµίες 

µου, αλλά, βέβαια, δεν είναι µόνο αυτό, είναι ότι, µε κατευθύνουν κι οι ίδιοι οι 

µαθητές» (∆5). 

Ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις της ∆2 και του ∆11 σχετικά µε το βαθµό 

υιοθέτησης καινοτοµιών και σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας, γιατί ξεφεύγουν λίγο 

από την κυρίαρχη ιδέα της τάσης για εκσυγχρονισµό. Η ∆2 τονίζει ότι δεν παίζουν 

ρόλο οι µέθοδοι διδασκαλίας, αλλά η ισχυρή, ακαδηµαϊκή γνώση: «Αυτά που 

φάνηκαν ότι θα µειώσουνε τις ανισότητες ή τις διαφορές, µπορώ να πω τώρα µετά από 

σχεδόν είκοσι χρόνια, ότι καλός δάσκαλος, ότι καλός δάσκαλος! είναι αυτός που µπορεί 

να σταθεί µέσα στην τάξη µε τις γνώσεις του» (∆2). Κι ο ∆11 συστήνει να υπάρχει 

κάποιο µέτρο στην υιοθέτηση καινοτοµιών: « Όχι … στο όνοµα αυτών των αλλαγών 

να χάνουµε την ουσία. Γιατί όπως είπαµε νωρίτερα, στην δευτεροβάθµια εκπ/ση ή στην 

τριτοβάθµια τα πράγµατα δεν έχουν αλλάξει. Εκεί δεν, δε χωράνε καινοτοµίες» (∆11). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

6.1 Συζήτηση 

Η έρευνα αυτή είχε σκοπό µέσα από τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους παράγοντες που συµβάλλουν στη 

διαφοροποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων κι επιδόσεων των µαθητών/τριών, 

να αναδείξει το σύστηµα εκλογίκευσης κι ερµηνείας αυτών των διαφορών. Από τις 

συνεντεύξεις διαφάνηκε µια µεγάλη ποικιλία αντιλήψεων, στάσεων, ερµηνειών, 

βιωµάτων κι εµπειριών των εκπαιδευτικών πάνω στα ζητήµατα που τέθηκαν προς 

διερεύνηση, που παρόλο που δεν µπορούν εύκολα να βγουν γενικεύσιµα 

συµπεράσµατα λόγω της περιορισµένης έκτασης της έρευνας, ωστόσο φωτίζουν 

αρκετές πτυχές του προς διερεύνηση φαινοµένου. 

Η συζήτηση των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν 

στους τέσσερις θεµατικούς άξονες που πραγµατεύτηκε αυτή η έρευνα. Τη συζήτηση 

αυτή ακολουθεί η εξαγωγή των γενικότερων συµπερασµάτων, καθώς και προτάσεις 

και ερωτήµατα για περαιτέρω διερεύνηση. 

 

6.1.1 Η παράσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας από τον εκπαιδευτικό 

Στο κεφάλαιο για τη µελέτη των αναπαραστάσεων ειπώθηκε ότι κάθε 

αναπαράσταση περικλείει τρεις διαστάσεις: α) τις στάσεις, β) την πληροφορία και γ) 

το πεδίο αναπαράστασης (Ναυρίδης, Κ., 1994:170), οργανώνεται δε γύρω από έναν 

κεντρικό πυρήνα ο οποίος προσδίδει στην αναπαράσταση τη σηµασία της (Guimelli, 

C., 1993:85-86).  

Έχοντας κατά νου λοιπόν το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά µε τις αναπαραστάσεις 

και τα δεδοµένα τα οποία αντλήθηκαν από τον πρώτο θεµατικό άξονα που 

πραγµατεύθηκε η έρευνά µας, µπορούµε να πούµε ότι ο κεντρικός πυρήνας της 

αναπαράστασης του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος και του ρόλου του εκπαιδευτικού 

φαίνεται να συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία: Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

συνειδητά το εκπαιδευτικό επάγγελµα. Το σχολείο εκτός του ότι µεταδίδει βασικές 

γνώσεις, διαµορφώνει ήθος και χαρακτήρα, προετοιµάζει το µαθητή για την ενήλικη 
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ζωή και οφείλει να συµβάλλει στη διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να µεταδίδει γνώσεις, αλλά και να βοηθά, να 

υποστηρίζει και να εµψυχώνει του µαθητές στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. 

Οι όποιες διαφοροποιήσεις που διαµορφώνονται από τα προσωπικά βιώµατα κι 

εµπειρίες των εκπαιδευτικών, την προσωπική τους εµπλοκή, τις ιδεολογικοπολιτικές 

τους τοποθετήσεις, τις πληροφορίες που διαθέτουν, την ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας τους αποτελούν τα περιφερειακά στοιχεία   της αναπαράστασης.  

Πιο συγκεκριµένα, από τα δεδοµένα προκύπτει κατ’ άρδην µια θετική στάση των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απέναντι στο διδασκαλικό τους ρόλο, αφού οι 

περισσότεροι επέλεξαν συνειδητά το επάγγελµά τους. Ωστόσο, παράγοντες όπως 

είναι η ίδια η φύση του διδασκαλικού επαγγέλµατος που επιβάλλει πολλές φορές την 

αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων, η απαίτηση για συνεχείς αλλαγές, οι 

παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήµατος και η ελλιπής πολλές φορές 

προετοιµασία των εκπαιδευτικών γι’ αυτό που θα αντιµετωπίσουν κατά την ανάληψη 

του ρόλου τους, µειώνουν την επαγγελµατική ικανοποίηση που αντλούν από το 

επάγγελµά τους.  

Εκτός αυτού, η συσσώρευση κούρασης µε την πάροδο του χρόνου και οι 

αυξανόµενες απαιτήσεις για την άσκηση του ρόλου τους φαίνεται να επιδρούν 

καταλυτικά στις στάσεις των αρχαιότερων. Από την άλλη, ορισµένοι αντιδρούν στο 

συναισθηµατικό τους άδειασµα επιζητώντας την ανανέωση µέσα από την 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Εξάλλου, µέσα από το λόγο ορισµένων βγαίνει κι ένα 

αίσθηµα υποβάθµισης του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος εξαιτίας της οικονοµικής 

κρίσης και των νεοφιλελεύθερων τάσεων ρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

εύρηµα που έχει καταγραφεί από τη διεθνή έρευνα (Van Zanten, A., 2005:157). 

Άλλος λόγος έλλειψης επαγγελµατικής ικανοποίησης, ο οποίος αποκαλύπτεται µέσα 

από τις συνεντεύξεις είναι και η µη παραχώρηση ουσιαστικής αυτονοµίας πάνω στην 

οργάνωση κι επιλογή της ύλης και τη διδασκαλία, πράγµα που οδηγεί στη βίωση του 

ρόλου τους ως διεκπεραιωτικού.  

Πάντως, το γεγονός ότι ο βαθµός ικανοποίησης που αποκοµίζουν οι ερωτηθέντες 

καταγράφεται σε ένα συνεχές και ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται 

περισσότερο αισιόδοξοι, πιο πρασαρµοσµένοι και ανοιχτοί σε αλλαγές και 

καινοτοµίες ενώ οι αρχαιότεροι περισσότερο απογοητευµένοι, πιο κριτικοί και πιο 



 115 

κλειστοί σε προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις ενισχύει την άποψη του σταδιακού 

χαρακτήρα της εκπαιδευτικής σταδιοδροµίας (Postic, M., 1998:133-4). 

Όσον αφορά τη διάσταση της πληροφορίας, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι 

διαθέτουν ένα σώµα γνώσεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων γύρω από την 

εκπαιδευτική λειτουργία. Για το σκοπό της ανάλυσης, οι συµµετέχοντες µπορούν να 

ταξινοµηθούν ως προς την αναπαράσταση του εκπαιδευτικού ρόλου µε βάση τη 

διάσταση παραδοσιακός – προοδευτικός. Όσοι κλείνουν προς τον παραδοσιακό τύπο 

του ρόλου, τείνουν να πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο µεταδότης της γνώσης  

και των ισχυρών προτύπων µέσα από τα οποία ο µαθητής θα οικοδοµήσει το 

χαρακτήρα του, ενώ η διδασκαλία τους απευθύνεται στο µέσο µαθητή της τάξης. 

Προβάλλεται επίσης η ανθρωπιστική παιδεία έναντι της χρηστικής αξίας της γνώσης. 

Όσοι υποστηρίζουν τον προοδευτικό τύπο τάσσονται υπέρ ενός ρόλου βοηθού και 

συµπαραστάτη στην οικοδόµηση της γνώσης από το µαθητή µέσα από 

κονστρουκτιβιστικά, συνεργατικά µοντέλα διαδασκαλίας, διαφοροποιούν 

περισσότερο συχνά τη διδασκαλία τους και τονίζουν τη σηµασία των Νέων 

Τεχνολογιών για την υποστήριξη της µάθησης.  

Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι στην πράξη δεν υπάρχουν αµιγείς τύποι και η 

όποια κατηγοριοποίηση γίνεται για το σκοπό της ανάλυσης. Άλλωστε, µπορεί να 

υποστηρίζουν την προοδευτική παιδαγωγική αλλά δεν είναι σίγουρο ότι την 

υιοθετούν ολοκληρωτικά και στην πράξη, καθώς οι αντιστάσεις που δηµιουργούνται 

από τις παραδοσιακές «κρυσταλλώσεις» που υπάρχουν στο παιδαγωγικό πεδίο µπορεί 

να λειτουργούν παρεµποδιστικά στην αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών 

(Λάµνιας, Κ., & Τσατσαρώνη, Α., 1999:73). «Προς το παρόν ας γίνουµε καλοί 

τροφοδότες, και για το µέλλον, έχει ο θεός!», επισηµαίνει ένας εκ των ερωτηθέντων. 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε και το πολυσύνθετο του εκπαιδευτικού ρόλου, µιας και 

ορισµένοι έχουν την αίσθηση ότι δεν επωφελούνται όλες οι κατηγορίες των µαθητών 

από τις ενεργητικές µεθόδους απόκτησης της γνώσης κι αυτό υποστηρίζεται κι από 

ορισµένες έρευνες (Postic, M., 1998:73-4). 

Μια άλλη διάσταση µε βάση την οποία µπορεί να συγκριθεί το δείγµα της 

έρευνάς µας είναι ο πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού (όπ. π.:129). Με βάση αυτή 

τη διάσταση, οι εκπαιδευτικοί είτε τείνουν να δίνουν έµφαση στην ηθική προσαρµογή 

των µαθητών µε τη διαµόρφωση ήθους και χαρακτήρα, ώστε να µπορέσουν να 

προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας στην οποία θα ζήσουν είτε τονίζουν το 
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χειραφετικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η σχολική γνώση µε τη µεσολάβηση 

εκπαιδευτικών µε περισσότερα περιθώρια δράσης. Η δεύτερη κατηγορία είναι 

εκπαιδευτικοί µε περισσότερη κριτική διάθεση και περισσότερα έτη υπηρεσίας, 

εύρηµα που φαίνεται να συµφωνεί µε την έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική καριέρα 

(Huberman, M., 1989, as cited in Postic, M., 1998:134). 

Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών γύρω 

από την εκπαιδευτική τους λειτουργία αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις 

αναπαραστάσεις τους για τις διαφορές των µαθησιακών αποτελεσµάτων των 

µαθητών/τριών τους κι εποµένως επιδρούν και στις πρακτικές τους.  

 

6.1.2 Παράγοντες διαφοροποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων 

 Ο «κοινός νους», θα λέγαµε, των εκπαιδευτικών της έρευνάς µας περιλαµβάνει 

ως παράγοντες διαφοροποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων κι επιδόσεων των 

µαθητών την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού, την ατοµικότητα 

του παιδιού και το σχολείο, παράγοντες τους οποίους οι συµµετέχοντες ανέπτυξαν 

διεξοδικά κι έχουν ερευνηθεί επιστηµονικά εκτενώς, όπως φάνηκε και στο θεωρητικό 

µέρος της εργασίας αυτής. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να διαθέτουν αρκετές 

πληροφορίες πάνω στο ζήτηµα της διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών.  

Ωστόσο, από τα δεδοµένα που αντλήθηκαν από τις συνεντεύξεις µπορούµε να 

πούµε ότι οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την εκπαιδευτική 

ανισότητα σε µεγάλο βαθµό είναι δοµηµένες από στερεότυπες απόψεις, έτσι που να 

εµφανίζεται το κοινωνικοπολιτιστικό έλλειµµα και το φυσικό χάρισµα ως 

λανθάνουσα έκφανση διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών/τριών. Οι 

απόψεις τους αυτές είναι απόρροια βαθιά ριζωµένων αντιλήψεων όσον αφορά τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες, όπως: Η οικογένεια πάσχει (κοινωνικά, οικονοµικά, 

πολιτισµικά) και γι’ αυτό αναµένεται το παιδί να µην πάει καλά στο σχολείο. Το παιδί 

δεν έχει τις απαραίτητες νοητικές ικανότητες ή δεν προσαρµόζεται στους σχολικούς 

κανόνες, δεν προσπαθεί και γι’ αυτό έχει χαµηλή επίδοση. 

Το ότι τόσο η οικογένεια, όσο και η ατοµικότητα καθενός µαθητή επιδρούν στη 

σχολική του σταδιοδροµία δε χωράει αµφισβήτηση. Αυτό, άλλωστε, αναλύθηκε 

διεξοδικά στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας. Ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά 

εργατών και αγροτών ή και µεταναστών τα οποία παρά τις δύσκολες συνθήκες στις 
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οποίες ζουν πηγαίνουν καλά στο σχολείο και υπάρχουν παιδιά µε καλές 

οικογενειακές προϋποθέσεις που αποτυγχάνουν. Τέτοιες περιπτώσεις, άλλωστε, 

αναφέρθηκαν και µέσα από τις συνεντεύξεις της έρευνάς µας. Εποµένως, η καταγωγή 

του µαθητή δεν προεξοφλεί και τη σχολική του πορεία, η οποία είναι εξατοµικευµένη 

και εξαρτάται από την κοινωνική σχέση του µαθητή µε τη γνώση (Charlot, B., 

2004:335), όπως αναλύσαµε και στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας. Τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού πάλι, όπως είναι η νοητική ικανότητα, ο βαθµός 

σχολικής προσαρµογής, τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες όπως ήδη αναλύθηκε στο 

θεωρητικό µέρος είναι σε µεγάλο βαθµό κοινωνικά προσδιορισµένα (Φραγκουδάκη, 

Α., 1985:93-94). Όµως, το στερεότυπο δηµιουργείται από τη στιγµή που 

υπεργενικεύεται ή υπεραπλουστεύεται ένα σύνθετο φαινόµενο όπως είναι εν 

προκειµένω η εκπαιδευτική ανισότητα, εξαιτίας της ανάγκης των ανθρώπων για 

κατηγοριοποίηση, µε σκοπό να νοηµατοδοτήσουν τον κοινωνικό κόσµο που τους 

περιβάλλει. Σχηµατίζεται εντός του κοινωνικού πλαισίου και οι κοινωνικές του 

συνέπειες είναι µεγάλες, µιας και διαθέτει συµβολική, συναισθηµατική, πολιτική και 

ιδεολογική διάσταση, γι’ αυτό και συνιστά κοινωνική αναπαράσταση (∆ραγώνα, Θ., 

2007:14). 

Έχοντας κατά νου τις παραπάνω επισηµάνσεις και τα δεδοµένα από τις 

συνεντεύξεις, µπορούµε να πούµε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων δείχνει να 

υπεραποδίδει τις διαφορές των επιδόσεων στην οικογένεια. Σε αρκετά λιγότερο 

βαθµό αποδίδονται οι διαφορές στο παιδί ή το σχολείο. Επιπλέον, επικεντρώνοντας 

στην οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στο πολιτισµικό 

κεφάλαιο έναντι του οικονοµικού, επισήµανση που επιβεβαιώνει και η διεθνής 

έρευνα (Φραγκουδάκη, Α., 1985:66-67). «Πιστεύω, ότι ο µορφωτικός παράγοντας 

περισσότερο [επηρεάζει], είναι σαν µια µεταδοτική ασθένεια», σχολιάζει ένας εκ των 

συµµετεχόντων. Το εύρηµα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, µιας και το σχολείο είναι 

προσανατολισµένο στη γνώση. Ο επαγγελµατικός τους ρόλος οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς να τονίζουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά της οικογένειας τα οποία 

θεωρούν ότι διευκολύνουν την παιδαγωγική σχέση. Έτσι, το αναπαραστατικό τους 

πεδίο όσον αφορά τον παράγοντα οικογένεια συντίθεται από στοιχεία όπως: 

πνευµατικά ερεθίσµατα, σηµασία στη σχολική γνώση, συνεργασία της οικογένειας µε το 

σχολείο, βοήθεια στα µαθήµατα. ∆ίνουν έµφαση, εποµένως, στο πολιτισµικό κεφάλαιο, 

στις στρατηγικές της οικογένειας και τις σχέσεις των γονέων µε το σχολείο, διαστάσεις 
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που όπως ήδη ειπώθηκε ασκούν σηµαντική επίδραση στη µάθηση (Duru-Bellat, M., 

2004:38-39). 

Εκτός του ότι υπεραποδίδονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες στον παράγοντα 

οικογένεια, σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τείνουν να µη συνδέουν την 

οικογένεια µε την κοινωνική δοµή, αφού δεν αναφέρονται ρητώς στην κοινωνική 

τάξη της οικογένειας. Έτσι όµως είναι σαν να επιρρίπτεται στην οικογένεια και 

επιπλέον ευθύνη που δεν της ανήκει, αφού η κοινωνική ανισότητα είναι εγγενές 

χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήµατος (Charlot, B., 2004:185). 

Μία επιπλέον όψη του κοινωνικοπολιτιστικού µειονεκτήµατος, όπως 

αποκαλύπτεται µέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών, είναι και η υπεραπόδοση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην κοινωνική δοµή, από ορισµένους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι λαµβάνουν έτσι ντετερµινιστικού τύπου θέσεις, ως προς την επίδραση της 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Τέτοιες αναπαραστάσεις βασίζονται στην αντίληψη ότι 

αν δεν αλλάξει η δοµή της κοινωνίας, οι όποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

δε θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσµα στη µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Όµως, όπως αναλύθηκε και στο θεωρητικό µέρος, οι συγκριτικές µελέτες έχουν δείξει 

ότι η ειδική επίδραση που ασκεί το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες ποικίλλει δραµατικά από χώρα σε χώρα (OECD, II, 

2010:52). Άλλωστε, όπως επισηµαίνει η Α. Φραγκουδάκη (1985:84), η εκπαιδευτική 

ανισότητα υπήρχε και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού, κι αυτό αποδεικνύει 

την ανάγκη µεταρρυθµίσεων και στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Μια άλλη άποψη η οποία περικλείει αρκετή στερεοτυπία είναι αυτή που θέλει 

τους αλλοδαπούς µαθητές να υστερούν σε απόδοση, λόγω γλωσσικών δυσκολιών, 

µιας και αυτή η κατηγορία µαθητών δεν αντιµετωπίζει επιπλέον δυσκολίες εκτός από 

αυτές που προέρχονται από την κοινωνική τους προέλευση (Duru-Bellat, M., 

2004:35). Συνήθως όµως, λόγω άλλων οικογενειακών δυσκολιών και λανθασµένων 

διδακτικών χειρισµών, η διγλωσσία, ενώ θα µπορούσε να συνιστά πλεονέκτηµα, 

µετατρέπεται σε µειονέκτηµα. Άλλωστε, µέσα και από τις συνεντεύξεις της έρευνάς 

µας αναφέρθηκαν και περιπτώσεις αλλοδαπών µαθητών που αρίστευσαν. Παρόλα 

αυτά, οι εκπαιδευτικοί αναµένουν περισσότερο συχνά την αποτυχία ενός αλλοδαπού 

µαθητή παρά την επιτυχία του. 
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Όσον αφορά τις φυσικές ικανότητες του παιδιού, αν και οι εκπαιδευτικοί δεν τις 

αναφέρουν συχνά ως καθοριστικό παράγοντα, η πίστη στο φυσικό χάρισµα 

εµφανίζεται µέσα από περιγραφές συγκεκριµένων περιπτώσεων µαθητών, όπως:  «και 

σε άλλο οικογενειακό περιβάλλον να ζούσε, µε λιγότερο µορφωµένους γονείς, µπορεί να 

είχε λιγότερα ερεθίσµατα, αλλά σίγουρα η µνήµη του θα είχε συγκρατήσει πάρα πολλά 

πράγµατα» ή «είχε πολύ υψηλό I.Q., ήταν έξυπνο παιδί». Μιλάνε µε τόση σιγουριά 

που δείχνουν να υποστηρίζουν αδιαπραγµάτευτα την πίστη τους αυτή.  

Από την άλλη, ένας λόγος για τον οποίο συχνά δεν προτείνεται η φυσική ευφυΐα 

ως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιδόσεων είναι η έλλειψη 

διαχωρισµού σε επίπεδα ικανότητας. Αυτή η τοποθέτηση δε φαίνεται να απέχει από 

την πραγµατικότητα, µιας και όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό µέρος της 

εργασίας µας, σε εκπαιδευτκά συστήµατα που βασίζονται στο διαχωρισµό από πολύ 

νωρίς στη µαθητική σταδιοδροµία, οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι µεγαλύτερες 

(OECD, IV, 2010:34-39). Βέβαια, µέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών διαφαίνεται 

η πίστη ότι περισσότερος χρόνος θα εξοικονοµείτο για όλους για την ανάπτυξη του 

δυναµικού τους. Σηµαντική ένδειξη γι’ αυτό αποτελεί και το γεγονός ότι η 

συγκεκριµένη πολιτική προτείνεται κι από εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξέθεσαν αρκετά 

ριζοσπαστικές απόψεις. 

Από την άλλη, οι  αντιξοότητες µε τις οποίες καθηµερινά έρχονται οι 

εκπαιδευτικοί σε επαφή, µέσα σε ετερογενείς, πολυπολιτισµικές τάξεις στις οποίες 

καλούνται να διδάξουν χωρίς να είναι σε αρκετές περιπτώσεις προετοιµασµένοι 

κατάλληλα να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες, οδηγούν στη διαµόρφωση 

αναπαραστάσεων µε κεντρικό στοιχείο το διαχωρισµό. Ως αποτέλεσµα αυτού, 

τείνουν να εκλείπουν παντελώς από το αναπαραστατικό τους πεδίο διαστάσεις όπως 

το στίγµα, η υπερπροσαρµογή στις ανάγκες των µαθητών και η µείωση των 

προσδοκιών, παράγοντες που όπως αναδείξαµε στο θεωρητικό µέρος αυτής της 

εργασίας επιδρούν ανασταλτικά στις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που γίνονται σε 

τµήµατα αδύνατων µαθητών (Duru-Bellat, M., 2004:81-83). Κάποιοι έχουν 

αντιληφθεί την ανάγκη προσαρµογής των διδακτικών τους πρακτικών στις νέες 

απαιτήσεις και προσπαθούν να εφαρµόσουν διαφοροποιηµένη διδασκαλία και 

οµαδοσυνεργατικά µοντέλα. Άλλοι όµως φαίνεται να εµµένουν στην παραδοσιακή 

διδασκαλία µε µια απεύθυνση στο µέσο όρο της τάξης είτε επειδή συλλαµβάνουν τη 

σχολική τάξη ως αδιαφοροποίητο σύνολο, έχοντας στο µυαλό τους την 
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αναπαράσταση µιας τάξης από το παρελθόν είτε γιατί δε θέλουν να αλλάξουν τον 

τρόπο διδασκαλίας τους, µε τον οποίο είναι εξοικειωµένοι κι αισθάνονται σιγουριά. 

Έτσι, δεν είναι παράξενο που χρησιµοποιούνται ως επιχειρήµατα για το διαχωρισµό 

σε τµήµατα ικανότητας δηλώσεις όπως: «είναι µαθητής µε πολλές ελλείψεις αυτός του 

2. Κι αυτός του 10, έχει κατακτήσει την ύλη της τάξης του. Λοιπόν: πού θα απευθύνεται 

το µάθηµά σου, στη µέση; στο 6;». Όµως, µέτρα όπως: ολιγοµελή τµήµατα, 

καθιέρωση ενός µέγιστου αριθµού µαθητών/τριών µε προβλήµατα µέσα σε κάθε 

τάξη, ύπαρξη δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, θετική διάκριση για οµάδες 

πληθυσµού σε κίνδυνο, µπορεί να είναι πιο επωφελή για τους αδύνατους µαθητές από 

το διαχωρισµό τους, αφού έτσι δε στερούνται της ευκαιρίας να αλληλεπιδράσουν µε 

καλύτερους και πιο προσαρµοσµένους µαθητές. 

Όσον αφορά το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα, από την 

παρουσίαση των δεδοµένων των συνεντεύξεων φαίνεται ότι παρόλο που αυτός ο 

παράγοντας δεν αναφέρεται κατ’ αρχήν ως βασικός,  όλοι συµφωνούν ότι επιδρά στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες λιγότερο ή περισσότερο και ότι το σχολείο οφείλει να 

αµβλύνει τις ανισότητες. Εκεί που διαφοροποιείται το δείγµα είναι στο αν και κατά 

πόσο επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Έτσι, υπάρχει η θετική άποψη ότι το σχολείο 

λειτουργεί εξισωτικά και η αρνητική που τονίζει τον αναπαραγωγικό χαρακτήρα του 

σχολείου. Ανάλογα µε την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας, την ιδεολογικοπολιτική 

του τοποθέτηση και τα προσωπικά του κίνητρα ο κάθε εκπαιδευτικός υιοθετεί τη µια 

θέση ή την άλλη.  

Έτσι, όσοι θεωρούν ότι το σχολείο λειτουργεί εξισωτικά τείνουν να εµφανίζονται 

αισιόδοξοι, τόσο για τα αποτελέσµατα του σχολείου όσο και για το µέλλον της 

εκπαίδευσης. Γι’ αυτό κάποτε µιλούν µε αρκετή σιγουριά, σα να µη θέλουν να 

ακούσουν ότι το σχολείο µπορεί να διαιωνίζει τις ανισότητες. «Σίγουρα το σχολείο 

µειώνει τις αρχικές ανισότητες, και έτσι πρέπει να κάνει», σχολιάζει χαρακτηριστικά 

µια δασκάλα. Άλλες φορές πάλι υιοθετούν αµυντική στάση, ρίχνοντας όλη την 

ευθύνη στην οικογένεια, απενοχοποιώντας παράλληλα το σχολείο: «Η αλήθεια είναι 

ότι γενικά κατηγορούµε το εκπ/κό σύστηµα και αποδίδουµε τις ευθύνες εκεί και οι 

άνθρωποι που βρίσκονται εκτός του εκπ/κού συστήµατος, δεν µπορώ να πω ότι, 

βοηθούν τα παιδιά τους τουλάχιστον όσο µπορούν για να προχωρούν εύκολα». 

Από την άλλη, όσοι υιοθετούν τη δεύτερη άποψη, δείχνουν γενικά πιο 

απαισιόδοξοι τόσο για την έκβαση της προσπάθειας του σχολείου στη µείωση των 
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εκπαιδευτικών ανισοτήτων όσο και για το µέλλον της εκπαίδευσης. Κι αυτοί όµως 

έχουν την τάση να απολυτοποιούν τις θέσεις τους, αποκλείοντας τη δυνατότητα του 

σχολείου για καταπολέµηση των ανισοτήτων, όταν για παράδειγµα λένε: «Σαφώς τις 

αναπαράγει και τις αυξάνει, τις κοινωνικές ανισότητες». 

Στην πραγµατικότητα και οι δύο θέσεις χαρακτηρίζονται από αρκετή 

στερεοτυπία, αφού αφενός όπως φάνηκε και στο θεωρητικό µέρος, το σχολείο σε 

πολλές περιπτώσεις λειτουργεί συσσωρευτικά, αυξάνοντας την αρχική ανισότητα των 

µαθητών (Duru-Bellat, M., 2004:26-27) και αφετέρου η κοινωνική αναπαραγωγή δεν 

µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη, στο σηµείο που οι συγκριτικές µελέτες δείχνουν πολύ 

µεγάλη απόκλιση στο βαθµό της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση µεταξύ 

των διαφορετικών χωρών του ΟΟΣΑ (OECD, II, 2010:52).  

Πάντως, οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας φάνηκε µέσα από το λόγο τους ότι 

είναι γνώστες τόσο των παθογενειών του εκπαιδευτικού µας συστήµατος οι οποίες 

φέρονται να εντείνουν τις διαφορές, όσο και των αναγκών των µαθητών τους, 

κάνοντας και ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις πάνω στα αναλυτικά προγράµµατα 

(έλλειψη κριτικής σκέψης, δύσκολη γλώσσα κτλ.), τις µεθόδους διδασκαλίας 

(εσαγωγή διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, συνεργατικής µάθησης κτλ.) και την 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος (π.χ. συγκεντρωτισµός) και κάνουν 

συνειδητές προσπάθειες για τη µείωση των διαφορών.  

Βέβαια, είναι γεγονός ότι σε µεγάλο βαθµό το εξισωτικό ιδεώδες συνυπάρχει µαζί 

µε την ιδέα του διαχωρισµού στο λόγο όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών 

αλλά ακόµη και του ίδιου εκπαιδευτικού. Ενώ δηλώνουν ότι εφαρµόζουν 

συνεργατικά µοντέλα και προσπαθούν να ενσωµατώσουν τους πιο αδύνατους 

µαθητές µπορεί να προτείνουν το χωρισµό σε τµήµατα ικανών και αδυνάτων. Αυτό 

εύκολα εξηγείται αν σκεφτούµε ότι συχνά αδυναµίες των εκπαιδευτικών, εσωτερικά 

κίνητρα και συµφέροντα µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε τις 

ιδεολογικοπολιτικές τους τοποθετήσεις, παραλλάσσοντας τη µορφή της 

αναπαράστασής τους. Ως αποτέλεσµα, οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες των µαθητών τους τείνουν να συντίθενται από τελείως 

αντιφατικά στοιχεία.  

Άλλο στοιχείο του αναπαραστατικού πεδίου των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους 

παράγοντες διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών είναι και το άνοιγµα του 
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σχολείου στην κοινότητα, µαζί µε την ιδέα της υποστήριξής του στην προσπάθειά του 

να αποδώσει ίσες ευκαιρίες στους µαθητές, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι το σχολείο µπορεί να πλαισιώνεται κι από άλλους θεσµούς, 

αναφερόµενοι στην τοπική κοινωνία. Αυτό ίσως δείχνει ότι η κοινωνικοποίηση των 

εκπαιδευτικών στην ιδέα της χαλάρωσης των συνόρων µεταξύ σχολείου και 

κοινότητας έχει αποδώσει καρπούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν εµφανίζονται και 

αντιστάσεις µέσα στο λόγο τους όπως: «…δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το 

σχολείο». Πέρα από αυτήν όµως την κοινωνικοποίηση η οποία έχει περάσει µέσα από 

διαδικασίες αρχικής κατάρτισης κι επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπου 

προβάλλεται η απαίτηση για «ένα σχολείο δηµοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία», 

αυτή η συνειδητοποίηση της ανάγκης υποστήριξης του σχολείου στην προσπάθειά 

του για επίτευξη ισότητας πηγάζει αναµφίβολα και από πραγµατικές ελλείψεις και 

αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, την ετερογένεια και πολυπολιτισµικότητα 

του σύγχρονου δηµόσιου σχoλείου, καθώς και από τους όρους που έχουν 

διαµορφωθεί µέσα στη σηµερινή αστική κοινωνία. Ωστόσο, η θέση που ακούστηκε 

από έναν συµµετέχοντα ότι «Η ίση ευκαιρία µπορεί να υπάρξει όταν µιλάµε για ίσες 

θέσεις» είναι ορθή, από τη στιγµή που το καπιταλιστικό σύστηµα δεν έχει 

πραγµατοποιήσει τη δική του υπόσχεση για ίσες ευκαιρίες. Γιατί δε συζητάµε βέβαια 

για ίσα αποτελέσµατα που θα σήµαινε πραγµατική ισότητα (Charlot, B., 2004:203). 

Τέλος, οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου ως µέσου για τη µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

συντίθενται από αρκετές πληροφορίες σχετικά µε το τι συνιστά µια αποδεκτή 

αξιολόγηση, η οποία έχει στόχο τη µείωση των διαφορών των µαθητών 

(ανατροφοδοτική, µη τιµωρητική, από συλλογικά όργανα, συνδεδεµένη µε την 

επιµόρφωση, συνολική αξιολόγηση όλου του συστήµατος κτλ.). Από την άλλη 

πλευρά, διαφάνηκαν αντιστάσεις, στο βαθµό που κάποιοι εκπαιδευτικοί προεξοφλούν 

την αποτυχία του µέτρου, προβάλλουν µια ουδέτερη στάση λέγοντας για παράδειγµα: 

«∆ε νοµίζω ότι η αξιολόγηση θα µε κάνει να δώσω κάτι παραπάνω στα παιδιά απ’ ότι 

δίνω τώρα» ή εκφράζουν δυσπιστία για τους πραγµατικούς στόχους της αξιολόγησης. 

Βέβαια, η ανάµνηση του επιθεωρητισµού η οποία είναι υπαρκτή στους πιο παλιούς 

και ανιχνεύεται και µέσα από το λόγο τους, το πελατειακό σύστηµα στο οποίο 

στηρίζεται το ελληνικό κράτος και γενικότερα ο αναξιόπιστος χαρακτήρας του µε την 

έλλειψη αξιοκρατίας να κυριαρχεί σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου, είναι 



 123 

στοιχεία που αυξάνουν την καχυποψία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι βλέπουν να 

απειλείται η αυτοεικόνα τους και η επαγγελµατική τους ταυτότητα. Ωστόσο, όσοι 

διαθέτουν θετική αυτοαντίληψη όσον αφορά τη διδακτική τους ικανότητα φαίνεται να 

έχουν θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου, 

βλέποντάς την ως ευκαιρία επιβεβαίωσης της αυτοεικόνας τους, παρότι µπορεί να 

σπεύδουν να αρνηθούν αυτό τους το κίνητρο: «Ε, δεν µου αρέσει που δεν έχω 

αξιολογηθεί ποτέ. Όχι γιατί θέλω να ξεχωρίζω, αλλά γιατί, θέλω να έχω την 

ικανοποίηση ότι αυτό που κάνω, πιάνει τόπο». Άλλοτε πάλι µπορεί να υιοθετούν και 

τον τιµωρητικό χαρακτήρα της αξιολόγησης, επιδιώκοντας να πάρουν αποστάσεις 

από συµπεριφορές απεµπλοκής των εκπαιδευτικών από το διδασκαλικό τους ρόλο.  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εφαρµογή της αξιολόγησης στα πλαίσια 

εγκαθίδρυσης ενός κλίµατος νέου δηµόσιου µάνατζµεντ στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης για επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας, όχι µόνο δε θα 

µειώσει, αλλά αναµένεται να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες 

(Apple, M., 2002:309-313). Πολύ θετικότερη επίδραση προς την κατεύθυνση της 

µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα είχε µια επιµορφωτική εκστρατεία, σε 

ενδοσχολικό και διασχολικό επίπεδο, µε σκοπό την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών 

για τη βελτίωση της ποιότητας της αλληλεπίδρασής τους µε τους µαθητές και για 

άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής µέσα στα σχολεία προς την κατεύθυνση 

της µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη µείωση του σχολικού 

αποκλεισµού (Ευσταθίου, Μ., 2010:146-7). 

Πάντως, ενδιαφέρον θα ήταν να βλέπαµε πώς θα διαµορφώνονταν οι 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών µετά την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης 

αξιολογικής διαδικασίας, δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει η εµπειρία της 

εφαρµογής. Εναλλακτικά, στα πλαίσια ενός άλλου ερευνητικού σχεδίου θα µπορούσε 

να προταθεί να σχολιαστούν συγκεκριµένες µορφές αξιολογικών διαδικασιών, ώστε 

να βγουν πιο ξεκάθαρα συµπεράσµατα όσον αφορά τις αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών για τη συµβολή της αξιολόγησης στη µείωση των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων. 

Γεγονός είναι, επίσης, ότι  η πλειοψηφία των συµµετεχόντων δε συλλαµβάνει το 

φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων ως σύνθετο και πολυπαραγοντικό, όπως 

φάνηκε τουλάχιστον ότι είναι στο θεωρητικό µέρος της έρευνάς µας, αφού λίγοι ήταν 

οι εκπαιδευτικοί που το συνέλαβαν στη σφαιρικότητά του. Οι περισσότεροι εστιάζουν 
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σε ορισµένους µόνο παράγοντες και αγνοούν τους υπόλοιπους, οι δε προτάσεις τους 

για τη µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων επικεντρώνονται είτε σε βελτιώσεις 

µόνο στο εκπαιδευτικό σύστηµα είτε σε αλλαγές στην κοινωνική δοµή. Όπως είδαµε 

όµως και στο θεωρητικό µέρος, το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

χρειάζεται µια συνολική αντιµετώπιση, προκειµένου οι όποιες µεταρρυθµίσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα να φέρουν επιθυµητό αποτέλεσµα (Duru-Bellat, M., 2004:91). 

Από την άλλη, η καταπολέµηση µόνο της κοινωνικής ανισότητας, όπως συνέβη στις 

πρώην σοσιαλιστικές χώρες, χωρίς τον πραγµατικό εκδηµοκρατισµό του σχολείου 

δεν εξαλείφει τις εκπαιδευτικές ανισότητες (Φραγκουδάκη, Α., 1985:84).  

Θα µπορούσε ίσως να υποθέσει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δοµήσει τις 

αναπαραστάσεις τους από την εµπειρία τους και µόνο, αλλά τουλάχιστον οι νεότεροι 

και αρκετοί από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς δεν είναι ότι δεν έχουν λάβει 

κάποια κοινωνιολογική γνώση είτε στην αρχική τους κατάρτιση είτε σε 

επιµορφώσεις. Οπωσδήποτε όµως χρειάζεται να διερευνηθεί στα πλαίσια κάποιας 

άλλης έρευνας α) αν και κατά πόσο η κοινωνιολογική γνώση που αποκτούν οι 

εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους κατάρτισής είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση και β) µέσα από ποιους δρόµους αυτή αλληλεπιδρά µε τα βιώµατά τους, 

τις επαγγελµατικές εµπειρίες τους και τα κίνητρά τους για να διαµορφώσουν την 

αναπαράστασή τους για το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Συνοψίζοντας τη συζήτηση αυτής της ενότητας θα λέγαµε ότι ο κεντρικός 

πυρήνας των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες 

διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών συντίθεται από τα στοιχεία του 

κοινωνικοπολιτιστικού µειονεκτήµατος, των φυσικών χαρισµάτων και της 

παράλληλης απενοχοποίησης ως ένα βαθµό του σχολείου για τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες των µαθητών/τριών, ενώ οι συγκεκριµένες εµπειρίες των εκπαιδευτικών 

για τις διαφορές, η επαγγελµατική τους ανάπτυξη, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

τους και οι ιδεολογικοπολιτικές τους τοποθετήσεις είναι οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες που εξατοµικεύουν τη µορφή αυτών των αναπαραστάσεων, µε 

αποτέλεσµα να καταγράφεται µια ποικιλία διαφοροποιήσεων στις απόψεις, 

αντιλήψεις, στάσεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις διαφορές των 

επιδόσεων των µαθητών/τριών τους. Έτσι, η σχολική και κοινωνική ενσωµάτωση των 

αδύνατων ή υποπρονοµιούχων µαθητών συνυπάρχει µε την τάση διαχωρισµού τους, η 

αποδοχή της αξιολόγησης συνυπάρχει µε την αποδοχή της υπό όρους ή την απόλυτη 
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απόρριψή της και η πίστη στον εξισωτικό χαρακτήρα του σχολείου συνυπάρχει µε 

τον αναπαραγωγικό. 

 

6.1.3 Η απόδοση ευθυνών για τη σχολική αποτυχία των µαθητών/τριών 

Ως προς το ζήτηµα της ευθύνης για τη σχολική αποτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την 

παρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, 

µπορούµε να πούµε ότι όπως και στο ζήτηµα της διαφοροποίησης των επιδόσεων των 

µαθητών, το οποίο εξετάσαµε στην αµέσως προηγούµενη ενότητα, οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών της έρευνάς µας  συντίθενται κατά µεγάλο µέρος 

από τις ίδιες στερεότυπες αντιλήψεις περί του κοινωνικοπολιτιστικού µειονεκτήµατος 

και του βιογενετικού ντετερµινισµού. Επίσης, κι εδώ συνυπάρχει στις 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών το στοιχείο της κοινωνικής ένταξης και 

ενσωµάτωσης των αδύνατων και υποπρονοµιούχων µαθητών µε το στοιχείο του 

διαχωρισµού τους σε ειδικά τµήµατα. Όλες αυτές οι διαστάσεις συζητήθηκαν εκτενώς 

στην προηγούµενη ενότητα, γι’ αυτό και δε θα αναφερθούµε πολύ εδώ. 

Αξίζει να αναφέρουµε όµως το γεγονός ότι µια µειοψηφία µόνο των 

συµµετεχόντων συνέδεσε το φαινόµενο της σχολικής αποτυχίας µε την κοινωνική 

δοµή, ενώ µε µεγαλύτερη ευκολία φαίνεται να αποδίδεται η ευθύνη στην οικογένεια. 

Όµως, η σχολική αποτυχία επιτελεί κοινωνική λειτουργία, αφού δεν επαρκούν για 

όλους οι συγκριτικά λιγότερες θέσεις που προσφέρονται για τα διανοητικά 

επαγγέλµατα. Απλά στις µέρες µας, όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό µέρος της 

εργασίας µας, τα κράτη προσπαθούν να µειώσουν, εφαρµόζοντας πολιτικές, το 

ποσοστό της απόλυτης αποτυχίας, η οποία αποτελεί και σκάνδαλο, φροντίζουν όµως 

να υπάρχει µια σχετική αποτυχία µε τη µορφή της διοχέτευσης και του 

προσανατολισµού των µαθητών σε διακριτούς κλάδους εκπαίδευσης ή διακριτά 

προγράµµατα σπουδών, τα οποία οδηγούν σε ξεχωριστούς επαγγελµατικούς 

προορισµούς, αναπαράγοντας την κοινωνική διαίρεση της εργασίας (Charlot, B., 

2004:189). Γι’ αυτό και ο χωρισµός σε τµήµατα ικανότητας δεν µπορεί να 

αντιµετωπίσει τη σχολική αποτυχία, από τη στιγµή που διαφορετικό τµήµα σηµαίνει 

διαφορετικές προσδοκίες, διαφορετικούς µαθησιακούς στόχους, διαφορετικό επόµενο 

στάδιο εκπαίδευσης και διαφορετικό τελικό επαγγελµατικό προσανατολισµό. Υπ’ 

αυτήν την έννοια, σαφώς η πολιτεία δεν επιθυµεί τη µείωση της σχολικής αποτυχίας, 
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τουλάχιστον της σχετικής. Η άποψη αυτή, άλλωστε, εκφράστηκε µέσα από κάποιες 

συνεντεύξεις: «Ίσως βολεύει κάποιους αυτές οι ανισότητες, να συνεχίσουν να 

υπάρχουν», σχολιάζει ένας εκ των συµµετεχόντων. Εποµένως, µε το να 

µεταβιβάζουµε την ευθύνη της σχολικής αποτυχίας στο ίδιο το άτοµο ή την 

οικογένειά του είναι σαν να αγνοούµε το γεγονός ότι η κοινωνία είναι διαιρεµένη σε 

τάξεις µε πολύ διαφοροποιηµένη κατοχή οικονοµικού, πολιτισµικού, 

συναισθηµατικού και κοινωνικού κεφαλαίου για τη διεκδίκηση της σχολικής 

επιτυχίας (Ball, S.J., 2003:109) κι αυτό συνιστά κατάφωρη αδικία.  

Πάντως, αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση µε τις 

αναπαραστάσεις σχετικά µε τους παράγοντες διαφοροποίησης των επιδόσεων, όπου 

δεν αποδίδεται σηµαντική βαρύτητα στο σχολικό παράγοντα, στις αναπαραστάσεις 

των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που ευθύνονται για τη σχολική αποτυχία, το 

σχολείο φαίνεται να καταλαµβάνει σηµαντική θέση, αφού παρατηρείται ένα 

µοίρασµα της ευθύνης ανάµεσα στην οικογένεια και το σχολείο και µάλιστα αρκετοί 

είναι αυτοί που αναφέρθηκαν µόνο στο σχολείο. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ οι 

εκπαιδευτικοί σε µεγάλο βαθµό θεωρούν φυσικό να διαφέρουν οι µαθητές τους ως 

προς τα µαθησιακά τους αποτελέσµατα, αφού δεν έρχονται στο σχολείο εξοπλισµένοι 

µε τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες, ούτε και ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, 

ωστόσο δεν ακούν τόσο εύηχα τον όρο «σχολική αποτυχία». Ίσως ο όρος να 

προκαλεί από µόνος του έντονη αρνητική συναισθηµατική φόρτιση, µε αποτέλεσµα 

οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν την αποτυχία των µαθητών τους και δική τους αποτυχία. 

Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, η σχολική 

αποτυχία δηµιουργεί δυσάρεστα συναισθήµατα στους εκπαιδευτικούς. Αισθάνονται 

ότι απειλείται η επαγγελµατική τους αυτοεικόνα και η φήµη τους ως δάσκαλοι. 

«Προβληµατίζοµαι γιατί η επιτυχία ή όχι ενός µαθητή έχει να κάνει και µε την, φήµη 

του δασκάλου.», σχολιάζει ένας εκπαιδευτικός. 

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να διατηρήσουν αλώβητη την 

αυτοεικόνα τους προσπαθούν να εκλογικεύσουν την κατάσταση και να αποδεχτούν 

ως φυσικό το γεγονός ότι κάποιοι µαθητές θα αποτύχουν, λέγοντας για παράδειγµα 

ότι δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια πράγµατα και ότι µπορεί να επιτύχουν σε άλλους 

τοµείς. Μπορεί επίσης να αρκούνται στην πρόβλεψη της αποτυχίας κάποιου µαθητή 

νιώθοντας «σαν την Κασσάνδρα», όπως λέει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός, 

µένοντας έτσι ουσιαστικά σε αδράνεια και παραµελώντας τους αδύνατους µαθητές. 
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Άλλες φορές πάλι µένουν αδρανείς µε τη θεώρηση και µόνο του αδύνατου µαθητή ως 

χαµένη περίπτωση. Βλέπουµε λοιπόν ότι πολλές φορές η προσδοκία του 

εκπαιδευτικού υπό τη µορφή «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» αποτελεί τροχοπέδη 

στην όποια προσπάθεια αντιµετώπισης της σχολικής αποτυχίας. ∆εν είναι λίγες τότε 

οι φορές που οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται και αντικειµενικές δυσκολίες, όπως η 

πληθώρα της ύλης, η πολυπληθής τάξη, η έλλειψη υποδοµών κτλ. για να 

δικαιολογήσουν την παραµέληση των αδύνατων µαθητών, χωρίς να σηµαίνει βέβαια 

ότι τέτοιοι παράγοντες δεν είναι υπαρκτοί και δεν ευνοούν τη σχολική αποτυχία. 

Μερικές φορές οι συµµετέχοντες σε µία συνέντευξη προκειµένου να 

αποστασιοποιηθούν από µια συγκεκριµένη αναπαράσταση την παρουσιάζουν ως 

ισχυρισµό ή συµπεριφορά άλλων προσώπων (Φίγγου, Ε., 1999:229). Έτσι, συχνά οι 

εκπαιδευτικοί σχολιάζουν στάσεις και συµπεριφορές άλλων συναδέλφων τους µε 

σκοπό να εκφράσουν τη διαφοροποίησή τους από αυτές, όπως για παράδειγµα: «Και 

πας να συζητήσεις ένα θέµα και βάζουνε, ‘Μα! µου µειώθηκε ο µισθός’». Τέτοιες 

δηλώσεις επιτελούν διπλή λειτουργία. Από τη µια επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση 

των συµµετεχόντων από µια αναπαράσταση µε αρνητικό περιεχόµενο κι από την 

άλλη µας δίνουν την πληροφορία ότι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι όχι 

µόνο δεν προσπαθούν για τη µείωση της σχολικής αποτυχίας, αλλά λειτουργούν στην 

επαγγελµατική τους καθηµερινότητα µε ψυχρά, υπολογιστικά κριτήρια. Εποµένως, 

δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιηµένοι απέναντι σε σοβαρά ζητήµατα 

όπως η σχολική αποτυχία. Η ύπαρξη τέτοιων αρνητικών στάσεων στους 

εκπαιδευτικούς συνδέεται ίσως µε έναν χαµηλό βαθµό ικανοποίησης που 

αποκοµίζουν από το επάγγελµα και το ρόλο τους για πολλούς και διάφορους λόγους 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι συµφωνούν µε την άποψη ότι η 

οργάνωση του σχολείου επιδρά µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη σχολική αποτυχία. 

Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τους κρίσιµους οργανωσιακούς παράγοντες που 

επιδρούν σ’ αυτήν. Μεταξύ αυτών, εξέχουσα θέση φαίνεται να έχει ο παράγοντας 

διευθυντής. Ενώ ο διευθυντής αναφέρεται από τη βιβλιογραφία γύρω από το 

αποτελεσµατικό σχολείο ως σηµαντικός παράγοντας (OECD, IV, 2010:99-102), 

ωστόσο η έµφαση που αποδίδεται από τους συµµετέχοντες σε αυτόν τον παράγοντα 

δείχνει ίσως ότι έχουν δοµήσει στο µυαλό τους µια αναπαράσταση του διευθυντικού 
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ρόλου η οποία βασίζεται µάλλον στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί «ηγεσίας» στο 

πλαίσιο των αρχών του Ν∆Μ που θέλει το διευθυντή να είναι ο «χαρισµατικός» 

ηγέτης – φορέας εισαγωγής καινοτοµιών (∆ιαµαντής, Κ., 2011), η ψυχή του 

σχολείου, υποβαθµίζοντας το ρόλο των άλλων συντελεστών της µαθησιακής 

διαδικασίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί ηγεσίας έχει 

αποτυπωθεί ως αναπαράσταση σε αρκετούς εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, η συχνή απόδοση κατηγοριών στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων 

µπορεί να υποδεικνύει πραγµατικές αδυναµίες τους. Έρευνες πάνω στα σχολικά 

εγχειρίδια όπως αυτές των Κουλαϊδή & ∆ηµόπουλου (2010:51-121), µπορούν να 

δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα προς αυτή την κατεύθυνση. Ως γνωστόν, το 

διδακτικό βιβλίο θεωρείται βασικός πολιτισµικός αναµεταδότης (Κουλαϊδής, Β., & 

∆ηµόπουλος, Κ., 2010:51), ειδικά στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί, όπως κατέδειξαν οι συνεντεύξεις φαίνεται να δεσµεύονται σε 

µεγάλο βαθµό από το βιβλίο µην αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία για 

διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις, εµµένοντας µάλλον σε παραδοσιακές µεθόδους 

διδασκαλίας. Από την άλλη, η συχνή επισήµανση αδυναµιών στα βιβλία και τα 

αναλυτικά προγράµµατα µπορεί να σηµαίνει εκτός των άλλων και την υπόρρητη 

δήλωση: «∆εν έχω τα κατάλληλα εργαλεία, γι’ αυτό δεν µπορώ να κάνω πολλά 

πράγµατα για να αντιµετωπίσω τη σχολική αποτυχία». Ένδειξη γι’ αυτό είναι το 

γεγονός ότι άλλοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να µην αποδίδουν τόση σηµασία στην 

ποιότητα του σχολικού εγχειριδίου, δείχνοντας ότι αισθάνονται πιο ελεύθεροι στην 

επιλογή στόχων και δραστηριοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να αναγνωστεί και η 

όποια άλλη απόδοση ευθυνών σε αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Εκτός 

δηλαδή από πραγµατική δυσκολία που δηµιουργείται από έναν αντικειµενικό 

παράγοντα, µπορεί να αποτελεί και αφορµή για δικαιολόγηση της µη ανάληψης 

επαρκούς δράσης.  

Με αφορµή τις εµπειρίες των εκπαιδευτικών από εναλλακτικές µορφές σχολικών 

µονάδων όπως είναι το ολιγοθέσιο σχολείο και το σχολείο µε αναµορφωµένο 

πρόγραµµα σε σχέση µε τη σχολική αποτυχία, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η 

αναπαράστασή τους δοµείται από τα εξής στοιχεία:  

α) Η σχολική αποτυχία στα ολιγοθέσια σχολεία ευνοείται βασικά από την έλλειψη 

διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες αυτού του 

τύπου σχολείου και την έλλειψη υποστήριξης του εκπαιδευτικού στο έργο του.  
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β) Αντίθετα, η εισαγωγή νέων αντικειµένων στο νέο σχολείο θεωρείται, ειδικά 

από τους νεότερους, ότι θα συµβάλει θετικά στη µείωση της σχολικής αποτυχίας. Από 

την άλλη, οι νέες συνθήκες εργασίας που επιβάλλει το αναµορφωµένο πρόγραµµα 

απαιτεί αλλαγές στον επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών και µια προσαρµογή σε µια 

πιο σύνθετη σχολική δοµή η οποία φαίνεται αρκετά δυσκολότερη για τους 

παλαιότερους.  

Ως προς το ολιγοθέσιο σχολείο θα λέγαµε ότι κάποια διαφοροποίηση του 

προγράµµατός του σε σχέση µε τα πολυθέσια σχολεία κρίνεται επιβεβληµένη, φτάνει 

να διασφαλίζεται ότι δεν καταλήγουµε σε αναλυτικό πρόγραµµα χαµηλότερης 

ποιότητας, το οποίο θα εντείνει τις ανισότητες, ενώ πράγµατι ο εκπαιδευτικός σε 

αυτές τις δοµές, όπως τουλάχιστον λειτουργούν στην Ελλάδα, µένει ουσιαστικά χωρίς 

υποστήριξη. Όσον αφορά τα σχολεία µε αναµορφωµένο πρόγραµµα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι ανοικτοί σε καινοτοµίες, ειδικά οι νεότεροι και υπάρχει η πίστη 

για µείωση της σχολικής αποτυχίας, καθώς και αισιοδοξία για ξεπέρασµα των όποιων 

δυσκολιών στην εφαρµογή του. Συνεπώς, από τις απόψεις που εξέθεσαν οι 

εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε σχολεία µε εναλλακτική δοµή φαίνεται να 

καταγράφονται ως στοιχεία του αναπαραστατικού τους πεδίου η προσαρµογή και 

διαφοροποίηση του προγράµµατος και η υποστήριξη, πλαισίωση του εκπαιδευτικού 

από εξειδικευµένο προσωπικό, ως όροι για τη µείωση της σχολικής αποτυχίας. 

Τέλος, φαίνεται πως οι δάσκαλοι θεωρούν ως το σηµαντικότερο στάδιο για το 

µέλλον ενός παιδιού την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ιδιαίτερα τις πρώτες τάξεις, 

αφού δίνουν έµφαση στο ξεκίνηµα του παιδιού στο σχολείο. Από την άλλη, όσοι 

αναφέρουν ως καθοριστικές και τις µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού πιστεύουν ότι   

εκεί αρχίζουν και εξειδικεύονται τα γνωστικά αντικείµενα και συνηθίζουν τα παιδιά 

σε ότι θα ακολουθήσει στα επόµενα στάδια. Στη βάση του καλού ξεκινήµατος 

οφείλεται και η αναφορά κάποιων εκπαιδευτικών και στην προσχολική εκπαίδευση.  

Ωστόσο, η άποψη η οποία εκφράζεται από µια µειοψηφία εκπαιδευτικών ότι το 

µέλλον του παιδιού κρίνεται αργότερα, στηρίζεται στην ιδέα ότι ουσιαστικά ο 

διαχωρισµός και η σχολική διαρροή, καθώς και η επιλογή επαγγέλµατος γίνονται 

αργότερα. Αν λάβουµε υπόψη το γεγονός της επέκτασης της εκπαίδευσης στην πρώτη 

τουλάχιστον βαθµίδα στο σύνολο σχεδόν του µαθητικού πληθυσµού, η άποψη αυτή 

φαίνεται να ευσταθεί, αφού ο προσανατολισµός σε διαφοροποιηµένα προγράµµατα 

εκπαίδευσης, ο οποίος λαµβάνει χώρα αργότερα, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
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οδηγεί ή δεν οδηγεί στην ανώτατη εκπαίδευση κι από κει σε συγκεκριµένες ευκαιρίες 

απασχόλησης. Από την άλλη, µπορεί να ειπωθεί ότι µέχρι να φτάσει το παιδί στην Γ΄ 

Γυµνασίου, πολλές φορές έχουν συσσωρευτεί ήδη τόσο πολλά µαθησιακά κενά µε 

συνακόλουθη µείωση της αυτοεικόνας, που ο προσανατολισµός σε προγράµµατα και 

κλάδους εκπαίδευσης µε ταπεινότερους στόχους έρχεται ως φυσικό επακόλουθο όλων 

των προηγούµενων και πολλές φορές συµβαίνει τα παιδιά αυτά να αυτο-αποκλείονται 

(Bourdieu, P., & Passeron, J.C., 1990:153; Ball, S.J., 2003:92). 

Θα είχε ενδιαφέρον, ωστόσο, στα πλαίσια µιας άλλης εργασίας να συγκριθούν οι 

αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών από διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης σχετικά µε 

το στάδιο εκπαίδευσης που θεωρούν ως πιο καθοριστικό για το µέλλον ενός παιδιού. 

Ίσως οι άνθρωποι υποκινούµενοι από την ανάγκη κατασκευής µιας θετικής 

αυτοεικόνας να έχουν την τάση να αποδίδουν µεγαλύτερη αξία στο αντικείµενο της 

αρµοδιότητάς τους παρά σε άλλα. Γεγονός είναι ότι οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προκρίνουν το στάδιο που αντιστοιχεί στην ηλικιακή 

οµάδα που καλούνται να διαχειριστούν στα πλαίσια του έργου τους. Από την άλλη, 

το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν συστηµατικά, όπως δηλώνουν, να 

επιλέξουν συγκεκριµένες τάξεις τις οποίες θεωρούν καθοριστικές, υποδεικνύει ίσως 

και µια τάση αποφυγής της ευθύνης από µέρους τους για τη σχολική αποτυχία. 

 

6.1.4 Η εµπλοκή του εκπαιδευτικού στις εκπαιδευτικές ανισότητες 

Από τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

φαίνεται ότι ο κεντρικός πυρήνας της κοινωνικής αναπαράστασης των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά το ρόλο τους σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές ανισότητες συντίθεται κατά 

βάση από την ιδέα του εξισωτισµού κι αυτό αναµφισβήτητα είναι πολύ αισιόδοξο 

µήνυµα. Ωστόσο, δε θεωρούν ότι ο στόχος της µείωσης των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων είναι εκ των προτέρων εξασφαλισµένος, ούτε και πιστεύουν στον ίδιο 

βαθµό όλοι ότι επιτυγχάνεται η µείωση των ανισοτήτων από το σχολείο. Έτσι, άλλοι 

τονίζουν τον αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου, απεµπλέκοντας µάλλον το ρόλο του 

εκπαιδευτικού από τη διαχείριση των διαφορών, άλλοι υπερασπιζόµενοι το σχολείο 

και αποσυνδέοντας µάλλον τα µαθησιακά αποτελέσµατα από την επίδραση του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος δε θέλουν να αποδεχθούν το γεγονός ότι το 

σχολείο κάποιες φορές µπορεί να διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες και άλλοι 
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εµφανίζονται να εµπλέκουν περισσότερο τον εκπαιδευτικό, όταν λένε ότι η µείωση 

των διαφορών των µαθητών εξαρτάται από τον ίδιο. Βλέπουµε λοιπόν ότι άλλοτε οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την εµπλοκή τους στη διαφοροποίηση των επιδόσεων 

των µαθητών τους κι άλλες φορές απεµπλέκουν το ρόλο τους επιρρίπτοντας ευθύνες 

στη δοµή της κοινωνίας ή κρατώντας µια αµυντική στάση υπέρ του σχολείου. 

Ένας τρόπος δικαιολόγησης της αδυναµίας του εκπαιδευτικού να δράσει 

εξισωτικά είναι ο ισχυρισµός ότι η πολιτεία του έχει αναθέσει ρόλο διεκπεραιωτή, 

όπως ήδη σχολιάστηκε και στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Είναι γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λόγο ούτε στη διαµόρφωση του επίσηµου αναλυτικού 

προγράµµατος και των σχολικών εγχειριδίων, ούτε έχει δοθεί αρκετή αυτονοµία στα 

σχολεία, αφού το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι σε µεγάλο βαθµό συγκεντρωτικό. 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν να τους δοθεί περισσότερη ελευθερία για 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών. «Αυτή τη στιγµή ο δάσκαλος, είν’ ο τελευταίος τροχός  της 

αµάξης στα σχολεία µέσα. Πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής», σχολιάζει ένας 

εκπαιδευτικός. Ωστόσο, µερικές φορές η έννοια του όρου «αυτονοµία», όπως αυτή 

εκλαµβάνεται από τους εκπαιδευτικούς, µάλλον φαίνεται να ταυτίζεται µε την εικόνα 

της νεοφιλελεύθερης εκδοχής της αυτονοµίας του σχολείου, όπως έχει εφαρµοστεί σε 

εκπαιδευτικά συστήµατα της δυτικής Ευρώπης, κι αυτό διότι τείνει να συνδέεται µε 

την απαίτηση για λογοδοσία. «∆ώσ’ του την ευθύνη της τάξης του, ας τονα µόνο του 

να επιλέξει τι θα διδάξει, πώς θα το διδάξει, και τότε αξιολόγησέ τον αν ήταν η επιλογή 

του πετυχηµένη ή όχι.», σχολιάζει  ένας εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά. Εποµένως, το 

ζήτηµα είναι να δοθεί στον εκπαιδευτικό πραγµατική ελευθερία στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού του έργου, ώστε να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη µείωση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί οι ίδιοι να 

αυτοδεσµεύονται και να µην αναλαµβάνουν πρωτοβουλία, ρίχνοντας περισσότερο το 

βάρος στην τακτοποίηση των τυπικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στα πλαίσια 

του ρόλου τους (π.χ. να βγάλουν κάποια ύλη) µε σκοπό να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους από µια πραγµατική ή και φανταστική πολλές φορές απειλή. Ένδειξη γι’ αυτό 

αποτελεί το γεγονός ότι άλλοι συµµετέχοντες έδειξαν να αισθάνονται αρκετή 

ελευθερία στο σχεδιασµό της διδασκαλίας τους. 

Πάντως, τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις πρακτικές που βοηθούν στην 

άµβλυνση των διαφορών στις επιδόσεις των µαθητών, πράγµα που φανερώνει κατοχή 
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επαρκούς ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης, αλλά και ότι αρκετοί από αυτούς 

αναλαµβάνουν ενεργό δράση υπέρ των µειονεκτούντων µαθητών, στοιχεία 

ενθαρρυντικά. Έτσι, οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους 

τρόπους εµπλοκής τους στις ανισότητες των µαθητών τους συντίθενται από στοιχεία 

όπως είναι η διάγνωση των δυσκολιών των µαθητών, η παρακολούθηση του έργου 

τους, η απλοποίηση του γνωστικού αντικειµένου, η σύνδεσή του µε την καθηµερινή 

πρακτικοβιωµατική γνώση, η διαφοροποίηση κι εξατοµίκευση της διδασκαλίας, η 

διάθεση πρόσθετου χρόνου διδακτικής υποστήριξης, η επανάληψη, η ενθάρρυνση, το 

κλίµα συνεργασίας, η καταλληλότητα των προτύπων που µεταβιβάζουν στους µαθητές. 

Όλοι θεωρούν, εξάλλου, αυτονόητη την τροποποίηση των πρακτικών τους αν δεν 

επιτυγχάνονται τα επιθυµητά µαθησιακά αποτελέσµατα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 

περισσότεροι είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένοι στην κατεύθυνση της υποστήριξης 

των πιο αδύνατων και υποπρονοµιούχων µαθητών και δεν έχουν ως πρώτο µέληµα να 

βγάλουν απλά την ύλη.  

Από την άλλη, κάποιες φορές η µη επίτευξη των στόχων µπορεί να συνεπάγεται 

και µείωση των προσδοκιών τους, θέτοντας πιο ταπεινούς στόχους, στοιχείο που 

αποδεικνύει ότι το επίπεδο των στόχων είναι προϊόν διαπραγµάτευσης του 

εκπαιδευτικού µε τους µαθητές (Duru-Bellat, M., 2004:57), όπως αναφέρθηκε και 

στο θεωρητικό µέρος. Επιπλέον, η ίδια η φύση του γνωστικού αντικειµένου µπορεί να 

συνιστά πηγή δυσκολίας στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού για απλοποίησή του, 

προκειµένου να αφοµοιωθεί από τους µαθητές. Αυτό ίσως να σηµαίνει και ότι πολλές 

έννοιες είναι πάνω από το ηλικιακό επίπεδο των µαθητών. Κάποιες άλλες φορές 

δηλώνουν ότι αντικειµενικοί παράγοντες δεν τους επιτρέπουν να προβούν σε 

παρεκκλίσεις από το σχεδιασµό τους, ενώ το κάνουν όταν τα χαρακτηριστικά της 

τάξης βοηθούν. Ενώ η επίκληση αντικειµενικών δυσκολιών µπορεί κάποτε εκτός από 

πραγµατική κατάσταση να είναι και µια στρατηγική απεµπλοκής του εκπαιδευτικού, 

η θεσµοθέτηση ενός µέγιστου αριθµού παιδιών µε µαθησιακά προβλήµατα ανά τµήµα 

και η µείωση της αναλογίας εκπαιδευτικού/µαθητών θα έδινε κάποια λύση (Duru-

Bellat, M., 2004:81). 

Αρκετές αντιφάσεις και ιδεολογικά διλήµµατα φαίνεται να περικλείουν οι 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση 

των µαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί µέσα από το λόγο τους σε αρκετές περιπτώσεις 

εµφανίζονται να δείχνουν υψηλό βαθµό επιµέλειας όσον αφορά τη βαθµολόγηση των 
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µαθητών τους µε το να δίνουν έµφαση στην απονοµή δικαιοσύνης ή και να 

εκφράζουν τον έντονο προβληµατισµό τους όταν βαθµολογούν. Σε πολλές 

περιπτώσεις, άλλωστε, σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι η βαθµολόγηση είναι 

πολύ επιεικής. Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί αντί για τη συλλογή πληροφοριών στα 

πλαίσια της αξιολόγησης για την καλύτερη υποβοήθηση του µαθητή στη µάθηση, 

συχνά στηρίζονται σ’ αυτές, µάλλον χωρίς να το συνειδητοποιούν, για να 

κατηγοριοποιήσουν το µαθητή, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του επιλογέα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος (Postic, M., 1998:124),  στάση που ενισχύει τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες. 

Στην πραγµατικότητα, οι εκπαιδευτικοί, όπως άλλωστε εξέφρασαν και ρητώς στις 

συνεντεύξεις, χρησιµοποιούν κι άλλα κριτήρια, εκτός της επίδοσης, όπως η 

προσπάθεια, η συνέπεια, η ειλικρίνεια, η καλή συµπεριφορά, η καθηµερινή παρουσία  

µέσα στην τάξη, η συνεργασία. Όλοι, εξάλλου, έχουν κατά νου ένα µέτρο, µια ιδανική 

µαθητική συµπεριφορά όταν αξιολογούν (Haralambos & Holborn, n.d.) κι αυτό το 

µέτρο όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων ταιριάζει 

περισσότερο στα χαρακτηριστικά του µαθητή της µεσαίας τάξης: ερευνά, του αρέσει 

να µαθαίνει, έχει άποψη, διαθέτει κριτική σκέψη, είναι καλό παιδί. Ωστόσο, αρκετοί 

είναι αυτοί που κρατούν αµυντική στάση, λέγοντας είτε ότι όλοι είναι ιδανικοί είτε 

ότι εξαρτάται πώς ορίζουµε τον ιδανικό µαθητή. Υποθέτουµε πως είτε δε θέλουν να 

παραδεχτούν ότι ξεχωρίζουν ένα συγκεκριµένο τύπο µαθητή, αισθανόµενοι ότι 

απειλούνται, είτε ότι δεν έτυχε να προβληµατιστούν ποτέ πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί µπορεί να προβληµατίζονται σκεπτόµενοι και τις 

αρνητικές συνέπειες που µπορεί να έχει µια αρνητική βαθµολογία για την ψυχολογία 

του µαθητή, αν θα λειτουργήσει ένας συγκεκριµένος βαθµός ως κίνητρο ή 

αποθάρρυνση, πώς θα αποτυπώσουν την εικόνα του µαθητή µε έναν µόνο αριθµό. 

Όλα αυτά τα διλήµµατα στην πραγµατικότητα µπορεί να είναι και φανταστικοί φόβοι, 

οι οποίοι εγγράφονται στο κοινωνικό φαντασιακό των εκπαιδευτικών (Τσακίρη, ∆., 

1999:65). Αν σε όλα αυτά συνυπολογιστεί η επιδίωξη ενθάρρυνσης του αδύνατου 

µαθητή και η αποφυγή των πιέσεων των γονέων, ειδικά στην Ε΄ ∆ηµοτικού που 

κρίνεται και ποιοι θα είναι οι σηµαιοφόροι, µαζί µε την πεποίθησή τους ότι η 

βαθµολογία δε σηµαίνει και πολλά πράγµατα µπορεί να ερµηνευτεί η ελαστικότητα 

των εκπαιδευτικών στη βαθµολόγηση. Είναι φανερό λοιπόν ότι η βαθµολογία 

εκλαµβάνεται ως µια κατάσταση καθρέφτη, όπου η επιτυχία του µαθητή αποτελεί και 
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επιτυχία του εκπαιδευτικού (Τσακίρη, ∆., 2007:19). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθώντας να διαφυλάξουν την αυτοεικόνα τους και να αποφύγουν 

ίσως και την ευθύνη απονοµής δικαιοσύνης µπορεί να προτείνουν την κατάργηση της 

υπουργικής απόφασης για την επιλογή σηµαιοφόρων ή άλλοτε να υποκύπτουν στις 

γονεϊκές πιέσεις, βαθµολογώντας τους µαθητές ελαστικά. Έτσι όµως δηµιουργείται 

πρόσθετη πηγή ανισότητας, αφού οι γονείς, και ιδιαίτερα οι µητέρες της µεσαίας 

τάξης, έχουν πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες παρεµβάσεων στο σχολείο από τους 

γονείς των κατώτερων τάξεων (Ball, S.J, 2003:96). Από τη µια λοιπόν λειτουργούν 

εξισωτικά διαµέσου της ενθάρρυνσης των αδύνατων µαθητών κι από την άλλη 

ενισχύουν τις ανισότητες µε το να υποκύπτουν στις πιέσεις γονέων µε υψηλότερο 

κοινωνικό κεφάλαιο. 

Εποµένως, δεν είναι καθόλου παράξενο που αντιφατικά στοιχεία συνυπάρχουν 

στο πεδίο της αναπαράστασης σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθητών.  Έτσι, 

πολλές φορές η επιµέλεια για αξιοκρατία συνυπάρχει ως στοιχείο µαζί µε την 

παραβίασή της προς όφελος του αδύνατου µαθητή. Η άποψη ότι η βαθµολόγηση είναι 

αδικαιολόγητα επιεικής συνυπάρχει µε την πρόταση για κατάργησή της για αποφυγή 

της κατηγοριοποίησης. Τα σταθερά κριτήρια βαθµολόγησης υπονοµεύονται µπροστά 

στην επιδίωξη ενθάρρυνσης ή στις γονεϊκές πιέσεις.  

Ένα άλλο στοιχείο της κοινωνικής αναπαράστασης των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά την αξιολογική διαδικασία είναι το γεγονός ότι µέσα από το λόγο τους 

προβάλλεται περισσότερο η παιδαγωγική της λειτουργία και πολύ λιγότερο η 

κοινωνική λειτουργία της επιλογής. Γι’ αυτό σε µεγάλο βαθµό αγνοείται από τους 

εκπαιδευτικούς ο ταξινοµητικός της χαρακτήρας, ενώ σχολιάζεται πολύ περισσότερο 

η µορφή που πρέπει να παίρνει η αξιολόγηση. Έτσι, συχνά ο προβληµατισµός 

σταµατάει στο αν και κατά πόσο η βαθµολόγηση πρέπει να είναι αριθµητική ή 

περιγραφική ή να υπάρχει συνδυασµός, κάτι που υποδεικνύει και µια αρκετά στενή 

αντίληψη περί αξιολόγησης που περιορίζεται στη βαθµολογία, παραβλέποντας το 

γεγονός ότι η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διδακτικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, κάποιοι µιλάνε και για την ανάγκη διαµορφωτικής αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια του έργου τους, πράγµα που φανερώνει ότι αρκετοί είναι αυτοί που 

διαθέτουν µια πιο πλατιά αναπαράσταση της αξιολόγησης και αναγνωρίζουν την 

ανάγκη της παρακολούθησης του έργου τους.  
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Εξάλλου, όσοι απορρίπτουν την αριθµητική βαθµολογία υποστηρίζουν ότι αυτός 

ο τύπος αξιολόγησης δεν ταιριάζει στις µαθητοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας. 

Πράγµατι, λαµβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο του B. Bernstein (1975) 

µπορούµε να πούµε ότι η αριθµητική βαθµολογία αντιστοιχεί σε µια ορατή 

παιδαγωγική, όπου έχουµε περισσότερο µεθόδους µετάδοσης της γνώσης ενώ η 

περιγραφική µορφή αξιολόγησης αντιστοιχεί σε µια αόρατη παιδαγωγική, όπου 

κυριαρχούν οι µέθοδοι απόκτησης της γνώσης (Bernstein, B., 1975:31-33). Ενώ 

µπορεί να ισχύουν, πράγµατι, οι δυσµενείς επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού 

από µια αρνητική αριθµητική βαθµολογία, καθώς και η δηµιουργία εξωτερικών 

κινήτρων και µόνο, όταν µιλάµε για αξιολόγηση στα πλαίσια µιας αόρατης 

παιδαγωγικής σηµαίνει την αξιολόγηση ολόκληρης της προσωπικότητας του παιδιού 

(όπ.π.: 32), πράγµα που δεν αποτρέπει, µε λεπτότερους ίσως τρόπους, την 

κατηγοριοποίηση και το στιγµατισµό του µαθητή, όπως εύστοχα  επισηµάνθηκε σε 

κάποια συνέντευξη. Εκτός αυτού, ορατός είναι πάντοτε ο κίνδυνος, οι αναλυτικές 

περιγραφές των επιδόσεων ενός µαθητή και η αρχειοθέτησή τους σε φακέλους 

(portfolios) να χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο από τους εκπαιδευτικούς που να 

µεταβιβάζεται η ετικέτα στα επόµενα στάδια εκπαίδευσης, σταθεροποιώντας έτσι τη 

χαµηλή θέση του µαθητή στην ιεραρχία της τάξης (Postic, M., 1998:123-124). 

Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί µάλλον επικεντρώνονται στα πιο επουσιώδη στοιχεία του 

ζητήµατος της αξιολόγησης παρά στο σκληρό πυρήνα της που είναι ο επιλεκτικός της 

χαρακτήρας. Παρόλα αυτά, η άποψη που εκφράστηκε ότι η κατηγοριοποίηση σε 

καλούς, µέτριους και κακούς µαθητές γίνεται έτσι κι αλλιώς µέσα στην τάξη µέσα 

από λεπτούς και δυσδιάκριτους τρόπους, είτε την επιδιώκουµε είτε όχι, είναι κάτι που 

ισχύει, πράγµα που σηµαίνει την ανάγκη καταβολής µεγάλης προσπάθειας από τον 

εκπαιδευτικό και αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα, ώστε να µην την ενισχύει. 

Ενώ οι εκπαιδευτικοί συχνά επικεντρώνονται υπερβολικά στη διαδικασία 

αξιολόγησης των µαθητών τους, ωστόσο, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα των 

συνεντεύξεων, αρκετές φορές δοκιµάζουν έκπληξη όταν βλέπουν τους γονείς και τα 

παιδιά να αποδίδουν µεγάλη σηµασία, περισσότερη απ’ όση αποδίδουν οι ίδιοι, στη 

βαθµολογία. Το γεγονός αυτό ίσως φανερώνει και µια έλλειψη αληθινής επικοινωνίας 

µεταξύ σχολείου – οικογένειας και αναγνώρισης των συναισθηµάτων των παιδιών και 

των γονέων. 
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Τέλος, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανοικτοί σε 

καινοτοµίες, όπως επισηµάναµε πιο πάνω. Ωστόσο, το γεγονός ότι συστήνεται 

προσοχή από ορισµένους ώστε η τάση για µεταρρυθµίσεις και καινοτοµίες να µην 

ξεφεύγουν από κάποιο µέτρο, εφόσον από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πέρα 

υπερισχύουν οι παραδοσιακές µέθοδοι δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως ένδειξη 

αντίστασης και µόνο στην αλλαγή. Είναι και σωστή αυτή η άποψη, από τη στιγµή 

που αν δεν υπάρχει και µία συνέχεια στην εκπαίδευση, κάποιοι µαθητές, όπως 

συζητήθηκε και στο θεωρητικό µέρος, και συνήθως οι λιγότερο προνοµιούχοι, όταν 

θα φτάσουν στα κρίσιµα σηµεία µετάβασης θα βρεθούν χωρίς τα απαραίτητα εφόδια 

της δυνατής, ακαδηµαϊκής γνώσης (Young, M., 2007:236). 

 Γενικά, φαίνεται ότι καθώς προχωράει στην καριέρα του και αναπτύσσεται 

επαγγελµατικά ο εκπαιδευτικός ρέπει προς µια πιο προσωπική σχέση µε τα παιδιά, 

λιγότερη αυστηρότητα η οποία έχει να κάνει και µε το αν ο εκπαιδευτικός έχει δικά 

του παιδιά ή όχι, λιγότερες κατ’ οίκον εργασίες, χαµηλότερες προσδοκίες, 

περισσότερες τροποποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα µε την πάροδο των χρόνων. 

Ωστόσο, µερικές φορές η απόκτηση µεγαλύτερης εµπειρίας µπορεί να οδηγεί και σε 

προχειρότερο σχεδιασµό της διδασκαλίας. Όλα αυτά τα δεδοµένα αποδεικνύουν το 

σταδιακό χαρακτήρα της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού (Postic, 

M., 1998:133-4). Το αν και κατά πόσο θα συνεχίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας 

του να εµπλέκεται σε µια προσπάθεια µείωσης των διαφορών στις επιδόσεις των 

µαθητών του εξαρτάται από τις εµπειρίες που έχει αποκτήσει, την αρχική του 

εκπαίδευση και την ύπαρξη ή όχι ενός συστήµατος διαρκούς επιµόρφωσης και 

υποστήριξης στο έργο του.  

 

6.2 Συµπεράσµατα 

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι 

αναπαραστάσεις των δασκάλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετείχαν στην 

έρευνα χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα, ρευστότητα και αντιφάσεις τόσο µεταξύ 

των διαφορετικών συµµετεχόντων όσο και µέσα στο λόγο του ίδιου ατόµου. Η 

προσωπική ιστορία του καθενός, οι εµπειρίες και τα βιώµατά του και οι 

ιδεολογικοπολιτικές του πεποιθήσεις αλληλεπιδρούν µε την κοινή λογική της 

κοινωνικής οµάδας στην οποία ανήκουν για να διαµορφώσουν αυτή τη 
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διαφοροποίηση εντός του συγκεκριµένου κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζουν κι 

εργάζονται. Ειδικότερα, καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα, για καθένα από 

τα τρία ερευνητικά ερωτήµατα που έθεσε αυτή η έρευνα:   

 

6.2.1 Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα 

Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα σχετικά µε τις αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που επιδρούν στη διαφοροποίηση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων κι επιδόσεων των µαθητών/τριών τους, καταλήγουµε 

στα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα: 

1. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να υπεραποδίδουν τη διαφοροποίηση των 

επιδόσεων περισσότερο στο οικογενειακό κι ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του 

παιδιού (κοινωνιολογικός ντετερµινισµός), λιγότερο στον ατοµικό παράγοντα 

(βιογενετικός ντετερµινισµός) και ακόµη λιγότερο στο σχολικό περιβάλλον.  

2. Αρκετοί από αυτούς που δίνουν έµφαση στον οικογενειακό παράγοντα 

τείνουν να τον εξετάζουν χωρίς να τον συνδέουν µε την ευρύτερη κοινωνική δοµή, 

αφού δεν αναφέρονται ρητώς στην κοινωνική τάξη που ανήκει η οικογένεια.  

3. ∆ίνουν προτεραιότητα στο πολιτισµικό κεφάλαιο έναντι του οικονοµικού και 

στην κοινωνική σχέση της οικογένειας µε τη γνώση, δείχνοντας ότι αποδίδουν 

ιδιαίτερη σηµασία στα χαρακτηριστικά της οικογένειας τα οποία θεωρούνται ότι 

διευκολύνουν την παιδαγωγική σχέση. 

4. Η πίστη στα φυσικά χαρίσµατα αποκαλύπτεται περισσότερο µέσα από 

περιγραφές των εµπειριών των εκπαιδευτικών παρά µε ρητή αναφορά σε αυτά. 

5. ∆είχνουν ότι έχουν σαφή εικόνα των παθολογιών του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος, οι οποίες ενισχύουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Όµως, οι 

αναπαραστάσεις τους για το ρόλο του σχολείου στη διαφοροποίηση των σχολικών 

επιδόσεων περικλείουν µια σειρά από αντιφατικά στοιχεία. Έτσι, ο εξισωτικός 

χαρακτήρας του σχολείου συνυπάρχει µε τον αναπαραγωγικό και η απαίτηση για 

ενσωµάτωση των αδύνατων και υποπρονοµιούχων µαθητών συνυπάρχει µε το 

διαχωρισµό τους σε τµήµατα ικανότητας.   

6. Οι περισσότεροι συµφωνούν ότι το σχολείο χρειάζεται υποστήριξη κι από 

άλλους θεσµούς, προκειµένου να αποδώσει ίσες ευκαιρίες. 
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7. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ως µέσο µείωσης των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων, αλλά άλλοι την απορρίπτουν τελείως κι άλλοι αποδέχονται και τον 

τιµωρητικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι στερούνται προσωπικής 

εµπειρίας από την εφαρµογή συγκεκριµένων νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών 

µεταρρυθµίσεων, όπως η αξιολόγηση και λογοδοσία, θα ήταν ενδιαφέρον, στα 

πλαίσια µιας άλλης έρευνας να διερευνηθούν οι αναπαραστάσεις τους µετά την 

εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών. Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να προταθούν 

συγκεκριµένες ρυθµίσεις και να ανιχνευτεί η αντίδραση των εκπαιδευτικών σε αυτές. 

Ίσως, τότε, να έβγαιναν πιο σαφή συµπεράσµατα, όσον αφορά τις κοινωνικές τους 

αναπαραστάσεις για το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

8. Οι περισσότεροι δε συλλαµβάνουν την εκπαιδευτική ανισότητα ως ένα 

σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόµενο, αλλά εστιάζουν περισσότερο στους 

παράγοντες που ικανοποιούν την προσωπική τους θεωρία. Βέβαια, αυτό δε σηµαίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει κοινωνιολογική γνώση, αλλά χρειάζεται να 

διερευνηθεί στα πλαίσια µιας άλλης έρευνας: α) αν και κατά πόσο αυτή η γνώση είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση και β) µέσα από ποιους τρόπους η γνώση αυτή 

συµπλέκεται µε τα προσωπικά βιώµατα και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για να 

διαµορφωθούν οι αναπαραστάσεις τους. 

 

6.2.2 ∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα 

Απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα για τους παράγοντες στους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη σχολική αποτυχία των 

µαθητών/τριών τους καταλήγουµε στα εξής γενικά συµπεράσµατα: 

1. Οι κοινωνικές τους αναπαραστάσεις συντίθενται από τις ίδιες στερεότυπες 

αντιλήψεις περί κοινωνικοπολιτιστικού ελλείµµατος και φυσικών χαρισµάτων, όταν 

αποδίδουν ευθύνες για τη σχολική αποτυχία, απενοχοποιώντας σε αρκετά µεγάλο 

βαθµό το σχολείο. Ενώ όµως µπορεί να θεωρούνται φυσιολογικές οι διαφορές µεταξύ 

των µαθητών/τριών, η έννοια της σχολικής αποτυχίας, λόγω και της αρνητικής της 

χροιάς, εκλαµβάνεται πιο συχνά ως αποτυχία του ίδιου του σχολείου.  

2. ∆είχνουν ότι γνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό τους οργανωσιακούς σχολικούς 

παράγοντες που ενισχύουν τη σχολική αποτυχία. Ωστόσο, ως ένα βαθµό οι 
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αναπαραστάσεις τους φαίνεται να περικλείουν στοιχεία του νεοφιλελεύθερου λόγου, 

όπως συµβαίνει µε το ρόλο του διευθυντή και την έννοια της αυτονοµίας, τα οποία δε 

συµβιβάζονται µε το εξισωτικό ιδεώδες. Εκτός αυτού, η απαίτηση για ενσωµάτωση 

των αδύνατων και υποπρονοµιούχων µαθητών συνυπάρχει µε το διαχωρισµό τους 

κατά επίπεδο ικανότητας στις αναπαραστάσεις τους. 

3. Από την άλλη, δείχνουν ότι γνωρίζουν τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες 

µειώνεται το ποσοστό της σχολικής αποτυχίας και αρκετοί κάνουν συνειδητές 

προσπάθειες για τη µείωσή της. Άλλοι, όµως, δηλώνουν ότι στεναχωριούνται µεν, 

αλλά παραµένουν αδρανείς ή κάνουν πολύ λίγα πράγµατα και άλλοι αντιµετωπίζουν 

πολύ ψυχρά την αποτυχία των µαθητών/τριών τους, λόγω της έλλειψης κινήτρων και 

επαγγελµατικής ικανοποίησης. 

4. Η εκλογίκευση της σχολικής αποτυχίας συχνά γίνεται διαµέσου της αναφοράς 

στην κοινωνική δοµή, στις παθολογίες του εκπαιδευτικού συστήµατος (ιδιαίτερα στα 

διδακτικά εγχειρίδια) και σε αντικειµενικές δυσκολίες (έλλειψη χρόνου κλπ). 

5. Η προσαρµογή και διαφοροποίηση του προγράµµατος για να απαντά στις 

ανάγκες του κάθε τύπου  σχολείου και η υποστήριξη – πλαισίωση του εκπαιδευτικού 

από άλλους ειδικούς αναφέρονται ως παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν στη 

µείωση της σχολικής αποτυχίας.  

6. Οι περισσότεροι θεωρούν το ξεκίνηµα του παιδιού στο σχολείο και το στάδιο 

της µετάβασης στο Γυµνάσιο (Ε΄& ΣΤ΄ τάξη) ως τα πλέον καθοριστικά για το µέλλον 

ενός παιδιού. ∆εδοµένου ότι οι άνθρωποι τείνουν να αποδίδουν µεγαλύτερη αξία στο 

έργο µε το οποίο ασχολούνται καθηµερινά για να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους, 

θα ήταν ενδιαφέρον στα πλαίσια µιας άλλης έρευνας να συγκριθούν οι 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

πάνω σε αυτό το ζήτηµα.  

 

6.2.3 Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα 

Απαντώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτηµα για το αν και κατά πόσο 

αναγνωρίζεται η εµπλοκή των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές ανισότητες, 

καταλήγουµε στα εξής γενικά συµπεράσµατα: 
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1. Η κοινωνική αναπαράσταση των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το ρόλο τους 

στις εκπαιδευτικές ανισότητες περιέχει ως κεντρικό στοιχείο την ιδέα του 

εξισωτισµού κι αυτό αναµφισβήτητα είναι πολύ αισιόδοξο µήνυµα. Ωστόσο, ο στόχος 

της µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων δε θεωρείται εκ των προτέρων 

εξασφαλισµένος, ούτε και υπάρχει στον ίδιο βαθµό η πίστη για επίτευξή του.  

2. Από την άλλη, κάποιες φορές απεµπλέκουν το ρόλο τους επιρρίπτοντας 

ευθύνες στη δοµή της κοινωνίας ή κρατώντας αµυντική στάση υπέρ του σχολείου. 

3. Γνωρίζουν τις πρακτικές που βοηθούν στην άµβλυνση των διαφορών στις 

επιδόσεις των µαθητών, πράγµα που φανερώνει κατοχή επαρκούς ψυχοπαιδαγωγικής 

κατάρτισης, αλλά και αρκετοί αναλαµβάνουν ενεργό δράση υπέρ των 

µειονεκτούντων µαθητών, στοιχεία ενθαρρυντικά. 

4. Επιζητούν να τους δοθεί περισσότερη ελευθερία για ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

Ωστόσο, συχνά η έννοια του όρου «αυτονοµία» φαίνεται να ταυτίζεται µε τη 

νεοφιλελεύθερή της εκδοχή. Το ζητούµενο είναι να τους δοθεί πραγµατική ελευθερία, 

ώστε να δράσουν εξισωτικά. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί σήµερα 

κυριαρχούνται από ένα αίσθηµα υποβάθµισης του έργου τους, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης και της προσπάθειας επιβολής νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων. Πάντως, σε 

αρκετές περιπτώσεις µπορεί η επίκληση της έλλειψης ελευθερίας και η αναφορά σε 

αντικειµενικές δυσκολίες, εκτός από πραγµατικότητα να είναι κι ένας τρόπος 

απεµπλοκής από την ανάληψη επαρκούς δράσης. 

5. Πολλές αντιφάσεις υπάρχουν στο λόγο των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την 

αξιολόγηση και βαθµολόγηση των µαθητών/τριών τους, έτσι που η παιδαγωγική, 

υποστηρικτική για τη µάθηση πλευρά της αξιολόγησης συνυπάρχει µε την επιλεκτική 

της πλευρά.  

6. Πάντως, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί, συνειδητά ή ασυνείδητα όταν 

βαθµολογούν έχουν πάντα ως µέτρο µια ιδανική µαθητική συµπεριφορά που ταιριάζει 

περισσότερο στα χαρακτηριστικά του µαθητή της µεσαίας τάξης. 

7. Σε κάθε περίπτωση, η βαθµολογία εκλαµβάνεται ως µια κατάσταση 

καθρέφτη, όπου η επιτυχία του µαθητή αποτελεί και επιτυχία του εκπαιδευτικού, µε 

αποτέλεσµα αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί να βαθµολογούν πιο ελαστικά τους 

µαθητές. 
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8. Προβάλλεται περισσότερο η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης και 

πολύ λιγότερο η κοινωνική λειτουργία της επιλογής. Γι’ αυτό σε µεγάλο βαθµό 

αγνοείται από τους εκπαιδευτικούς ο ταξινοµητικός της χαρακτήρας, ενώ σχολιάζεται 

πολύ περισσότερο η µορφή που πρέπει να παίρνει η αξιολόγηση. 

9. Καθώς προχωράει στην καριέρα του και αναπτύσσεται επαγγελµατικά ο 

εκπαιδευτικός ρέπει προς µια πιο προσωπική σχέση µε τα παιδιά, λιγότερες κατ’ 

οίκον εργασίες, χαµηλότερες προσδοκίες, περισσότερες τροποποιήσεις στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. 

10. Οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο ενθουσιασµό και αισιοδοξία, 

µεγαλύτερη διάθεση για αλλαγές και εµπιστοσύνη σε µεταρρυθµίσεις, ενώ οι 

παλιότεροι έχουν περισσότερη κριτική διάθεση απέναντι στις προτεινόµενες 

καινοτοµίες. Όµως, το θετικό συµπέρασµα που βγήκε από τις συνεντεύξεις είναι ότι 

θεωρούν υποχρέωσή τους τη συνεχή ενηµέρωση και επιζητούν την επιµόρφωση. 

 

6.3 Προτάσεις 

Συνδέοντας τα ευρήµατα της έρευνάς µας κι έχοντας υπόψη τους περιορισµούς 

της έρευνάς µας καταλήγουµε στις εξής προτάσεις: 

Πρώτον, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης φαίνεται ότι έχουν επαρκή ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, 

οι αναπαραστάσεις τους γύρω από το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και 

της σχολικής αποτυχίας περικλείουν σε µεγάλο βαθµό στερεότυπες αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν διαµορφωθεί µέσω της συµπλοκής της κοινωνιολογικής 

τους γνώσης µε την προσωπική θεωρία που έχουν αναπτύξει µέσα στο χώρο που ζουν 

κι εργάζονται, υπό την επίδραση του ρόλου που τους έχει ανατεθεί. Είναι  εποµένως 

ανάγκη να προστεθούν στα προγράµµατα αρχικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών περισσότερα κοινωνιολογικά γνωστικά αντικείµενα, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να προετοιµάζονται καλύτερα να διαχειριστούν την κοινωνική 

ανισότητα στη διδακτική τους πράξη. 

∆εύτερον, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν και συλλογική 

δράση και µέσα από τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις και µέσα στα σχολεία για 

ουσιαστική αντίσταση απέναντι σε µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια εκπαίδευση που 
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σκοπεύουν να µετασχηµατίσουν το σχολείο από δηµόσιο ίδρυµα σε σχολείο-

επιχείρηση.  Έτσι, κρίνεται αναγκαία η διαµόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, µέσα από την ενεργό συµµετοχή του συλλόγου διδασκόντων και των 

γονέων κάθε σχολείου στην κατεύθυνση της µείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

και του κάθε είδους αποκλεισµού. Από την άλλη, η πολιτεία οφείλει να παραχωρήσει 

περισσότερη, αλλά πραγµατική ελευθερία στα σχολεία, ώστε να ενδυναµωθούν οι 

εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική  διαδικασία να επικεντρώνονται στα πραγµατικά 

προβλήµατα της κοινωνίας. 

Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον στα πλαίσια µιας άλλης έρευνας να γίνει σύγκριση 

των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών της πρώτης βαθµίδας µε τις 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πάνω στο 

ζήτηµα που πραγµατεύθηκε αυτή η εργασία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

Σχέδιο Συνέντευξης 

Ερευνητικά Ερωτήµατα 

1. Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που 

επιδρούν στις διαφορές  των επιδόσεων των µαθητών; 

2. Πού και πώς αποδίδουν ευθύνες οι εκπαιδευτικοί για τη σχολική αποτυχία; 

3. Εάν και σε ποιο βαθµό εντός του αναπαραστασιακού συστήµατος των 

εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εµπλοκή τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες και µε 

ποιο τρόπο; 

 

Θεµατικοί άξονες 

Α) Ανίχνευση αντιλήψεων για το επάγγελµα και το ρόλο του εκπαιδευτικού γενικώς 

(εισαγωγικές ερωτήσεις) 

Β) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις διαφορές των 

επιδόσεων των µαθητών/τριών 

Γ) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη σχολική 

αποτυχία και τρόποι απόδοσης αυτών των ευθυνών 

∆) Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο εµπλοκής τους 

στις εκπαιδευτικές ανισότητες 

 

Α) Ανίχνευση αντιλήψεων για το εκπ/κό επάγγελµα και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού γενικώς (Εισαγωγικές ερωτήσεις) 

1. Ήταν επιλογή σου να γίνεις εκπαιδευτικός; 

2. Είναι το επάγγελµα του εκπαιδευτικού όπως το είχες φανταστεί πριν το 

διορισµό σου; 

3. Ποιος κατά τη γνώµη σου πρέπει να είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης στη 

σύγχρονη εποχή; 
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4. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία 

κατά τη γνώµη σου; 

 

Β) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις διαφορές των 

επιδόσεων των µαθητών/τριών 

5. Πού οφείλεται κατά τη γνώµη σου η µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στις 

επιδόσεις των µαθητών, τόσο µεταξύ διαφορετικών σχολείων, όσο και µέσα 

στην ίδια τάξη; 

6. Εποµένως, ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες; 

7. Ποιος νοµίζεις ότι είναι ο σηµαντικότερος από αυτούς τους παράγοντες; 

8. Μπορείς να θυµηθείς κάποια χαρακτηριστική περίπτωση µαθητή σου µε πολύ 

χαµηλή επίδοση; Τι χαρακτηριστικά είχε; Από τι περιβάλλον προερχόταν; 

9. Πώς είχες αντιµετωπίσει το πρόβληµα; 

10. Μπορείς να θυµηθείς κάποια χαρακτηριστική περίπτωση µαθητή σου µε 

ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις; Τι χαρακτηριστικά είχε; Από τι οικογενειακό 

περιβάλλον προερχόταν; 

11. Η δοµή κι ο τρόπος οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος επιδρά στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες; Με ποιο τρόπο; 

12. Πιστεύεις τελικά ότι το σχολείο µειώνει τις αρχικές ανισότητες ή τις αυξάνει; 

Με ποιους τρόπους; 

13. Τι µπορεί να γίνει ώστε το σχολείο να λειτουργεί µειώνοντας τις αρχικές 

ανισότητες; 

14. Η προωθούµενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πώς νοµίζεις ότι θα επιδράσει 

στις εκπαιδευτικές ανισότητες;  

15. Πιστεύεις ότι το σχολείο είναι ο µόνος θεσµός που οφείλει να φροντίζει για 

την παροχή ίσων ευκαιριών στη µόρφωση; 

16. Ποιοι άλλοι θεσµοί εκτός του σχολείου νοµίζεις ότι θα µπορούσαν να 

συµβάλουν ώστε να δίνονται στους µαθητές ίσες ευκαιρίες για µόρφωση; 

17. Τι νοµίζεις ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να βοηθηθεί το σχολείο στην παροχή 

ίσων ευκαιριών;  

18. Τι προβλέπεις για το σχολείο του αύριο πάνω στο πρόβληµα των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων; 
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Γ) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη 

σχολική αποτυχία και τρόποι απόδοσης αυτών των ευθυνών 

19. Τι νοµίζεις ότι φταίει και αποτυγχάνουν κάποιοι µαθητές; 

20. Πώς αισθάνεσαι όταν αποτυγχάνουν κάποιοι µαθητές σου; 

21. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να µειωθεί το ποσοστό των µαθητών που 

αποτυγχάνουν; 

22. Πιστεύεις ότι ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής µονάδας συµβάλλει στη 

σχολική αποτυχία; Αν ναι, πώς; 

23. Εργάζεσαι σε ολιγοθέσιο σχολείο. Υπάρχουν τυχόν πρόσθετες δυσκολίες σε 

σχέση µε τα πολυθέσια σχολεία οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά τις επιδόσεις των µαθητών; 

24. Εργάζεσαι σε ένα σχολείο µε αναµορφωµένο πρόγραµµα. Βλέπεις κάποια 

διαφορά προς το καλύτερο, ή και προς το χειρότερο, σε σχέση µε τα 

παραδοσιακά σχολεία, όπως τα ξέρουµε; 

25. Ποια βαθµίδα ή τάξη πιστεύεις ότι είναι η πιο καθοριστική για το µέλλον του 

παιδιού; 

 

∆) Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο εµπλοκής 

τους στις εκπαιδευτικές ανισότητες 

26. Ποιος νοµίζεις ότι είναι ο ρόλος που παίζει ο εκπαιδευτικός στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες; 

27. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να προσέχει, ώστε να λειτουργεί 

µειώνοντας τις ανισότητες; 

28. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος της βαθµολογίας και γενικότερα της 

αξιολόγησης των µαθητών; 

29. Για σένα ποιος είναι ο ιδανικός µαθητής; 

30. Προβληµατίζεσαι όταν βαθµολογείς; 

31. Εσύ πώς βαθµολογείς; 

32. Ποια κριτήρια χρησιµοποιείς; Είναι τα κριτήρια σταθερά για όλους τους 

µαθητές ή υπάρχει διαφοροποίηση; 

33. Τροποποιείς τις διδακτικές σου πρακτικές όταν διαπιστώνεις ότι οι µαθητές 

σου δεν έχουν την αναµενόµενη απόδοση; Με ποιο τρόπο; 

34. Έχεις εντοπίσει να έχεις κάνει αλλαγές στις πρακτικές σου, αλλά και στις 

απόψεις σου µε το πέρασµα των χρόνων; 
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Ερώτηση κλεισίµατος της συνέντευξης 

35. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που δε θίξαµε πάνω στο θέµα των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο : ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Α.Α.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 4   

Χώρος συνέντευξης: Γραφείο διδασκόντων του σχολείου της 

Συνολικός χρόνος συνέντευξης: 40́   

 

Ατοµικά στοιχεία:  

Οικογ. Κατάσταση: Έγγαµη 

Έτη υπηρεσίας: 10 

Ηλικία: 31-40 έτη 

Επιπλέον προσόντα: Μεταπτυχιακό 

Οργανικότητα σχολείου: 8/θ.  

Τάξη: Ε΄ 

ΣΥΝ. 1, 2, … : (Συνεντευκτής) Φωκίων Στέκας 

 

∆4 : ∆ασκάλα, κάτοχος µεταπτυχιακού, έγγαµη, 10 έτη υπηρεσίας, 31-40 ετών, Ε΄ 

τάξη, 8/θ.  

 

-Λοιπόν. Είχες επιλέξει να γίνεις εκπ/κός; 

-Ναι. Από… µπορώ να πω και από το δηµοτικό ακόµα όταν ήµουνα µαθήτρια 

ήθελα πάρα πολύ, να γίνω δασκάλα. Και το πραγµατοποίησα, µε πολύ διάβασµα. 

-Τώρα είναι το επάγγελµα όπως το ’χες φανταστεί, πριν διοριστείς; Ή τα 

βρίσκεις κάπως διαφορετικά τα πράγµατα; 

-Σε, πάνω σε ποιο τοµέα; ∆ιαφορετικά; 

-Ε, σε… στα πάντα. 

-Το επάγγελµα, καταρχήν εµένα µ’ αρέσει πάρα πολύ ν’ ασχολούµαι µε τα παιδιά. 

Εεε… κατά συνέπεια, αυτή τη στιγµή θεωρώ ότι κάνω αυτό που πραγµατικά ήθελα 

στη ζωή µου, όποιες δυσκολίες τις αντιµετωπίζω είτε στο, στη διδακτική διαδικασία 

είτε προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών στην τάξη, ε… θεωρώ ότι το επάγγελµα 

είναι αρκετά καλό. 

Και βεβαίως ο κάθε εκπ/κός, κάθε φορά θα πρέπει να µην αρκείται στο πτυχίο 

του, να προσπαθεί να κάνει και κάτι παραπάνω. Να επιµορφώνεται και να κάνει τη 
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δουλειά του ακόµα καλύτερη. ∆ηλαδή µπορεί να µην υπάρξουν στα σχολεία µας όλα 

τα… τα απαραίτητα, υλικοτεχνική υποδοµή, τεχνολογικά µέσα, εµείς πρέπει να τα 

ξεπερνάµε αυτά, µη στεκόµαστε σ’ αυτό και να προσπαθούµε να, προσφέρουµε ό,τι 

καλύτερο για τη γνωστική, συναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. 

Που αν µεθαύριο θα είναι οι µελλοντικοί πολίτες. Της κοινωνίας µας. 

-Και ποιος κατά τη γνώµη σου είναι ο… ο σκοπός της εκπ/σης στη σύγχρονη  

εποχή; 

-Σκοπός της εκπ/σης! Ο σκοπός της εκπ/σης µε δεδοµένο ότι τα παιδιά είναι οι 

µελλοντικοί πολίτες της κοινωνίας µας, σε συνέχεια αυτού που είπα προηγουµένως, η 

εκπ/ση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, όπως είπα και πριν. 

Και να τους, όχι να τους δώσει γνώσεις γιατί δεν είµαστε στα πλαίσια της 

παραδοσιακής διδασκαλίας, να τα µάθει να µαθαίνουν, ν’ ανατρέχουν σε πηγές, να 

µορφώνονται, αναπτύσσονται συναισθηµατικά και να κοινωνικοποιούνται, να 

επικοινωνούν µε τους συνανθρώπους τους, τώρα συµµαθητές τους αύριο 

συνάνθρωποί τους στην κοινωνία, και ν’ αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Αν η 

εκπ/ση καταφέρει να τα πετύχει όλ’ αυτά, θεωρώ ότι έχει πετύχει το στόχο της. 

-Και ο ρόλος του εκπ/κού στη µαθησιακή διαδικασία; 

-Ο ρόλος του εκπ/κού στη µαθησιακή διαδικασία, πάλι, θα αναφερθώ σ’ αυτό που 

είπα πριν, ξεφεύγοντας απ’ τον παραδοσιακό ρόλο του εκπ/κού, που δεν είναι πλέον 

αυτός που τροφοδοτεί µε γνώσεις τους µαθητές, αποσκοπεί στο να οδηγήσει τους 

µαθητές να µάθουν πώς να µαθαίνουν. Να ανακαλύπτει τη γνώση, ο µαθητής. Έτσι 

ώστε µελλοντικά να µπορεί να βρίσκει ως εργαζόµενος τα µέσα και να αντιµετωπίσει 

τα προβλήµατα στη ζωή του. Ουσιαστικά δηλαδή το σχολείο είναι µικρογραφία της 

κοινωνίας. Ο τρόπος που ο µαθητής µαθαίνει να εργάζεται στο σχολείο θα τον 

βοηθήσει µεθαύριο που θα βγει στην κοινωνία ν’ αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του, 

να µαθαίνει, να εργάζεται, να ζει.  

-Άρα θα πρέπει να προετοιµάζεται για την ζωή, την ενήλικη. 

-Βεβαίως. Το σχολείο τα προετοιµάζει, τους προετοιµάζει τους µαθητές µ’ αυτό 

το σκοπό. 

-Μάλιστα. Και πού οφείλεται κατά τη γνώµη σου, η µεγάλη διαφορά που 

παρατηρείται στις επιδόσεις των µαθητών, τόσο, από σχολείο σε σχολείο όσο και 

µέσα στην ίδια τάξη; Και δε µιλάµε µόνο για, τραβηγµένες περιπτώσεις µαθητών 

µε ειδικές εκπ/κές ανάγκες, αλλά κι εκεί που, βλέπεις θα µπορούσε κάποιο παιδί, 

να πάει καλά, ε… µπορεί να έχει ασυνήθιστα χαµηλή επίδοση. 
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-Όσον αφορά από σχολείο σε σχολείο, οι διαφορές. Καταρχήν κάθε σχολείο, 

δραστηριοποιείται µέσα σ’ ένα κοινωνικό σύνολο. Που σηµαίνει ότι, ε… κάποιες  

τοπικές κοινωνίες είναι πιο αναπτυγµένες από κάποιες άλλες. Κατά συνέπεια και τα 

σχολ… κάποια σχολεία, εξ ανάγκης, βρίσκονται σ’ ένα χώρο που είναι πιο 

ανεπτυγµένος. Άρα δίνει διαφορετικά ερεθίσµατα στα παιδιά του. Που φοιτούν, σ’ 

αυτά τα σχολεία.  

Ε… τώρα: Όσον αφορά µέσα στο ίδιο σχολείο. Οι διαφορές που παρουσιάζονται 

στην επίδοση των µαθητών. Είναι πολλοί οι λόγοι. Μπορεί να οφείλεται στο… στο 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονιών του. Όταν οι γονείς είναι µορφωµένοι και 

επιζητούν τη µόρφωση για τα παιδιά τους εννοείται πως και το παιδί, θα είναι σ’ ένα, 

άλλο επίπεδο σε σχέση µε γονείς οι οποίοι δεν µορφώνονται, είναι χαµηλής στάθµης 

κοινωνικοοικονοµικής, κατά συνέπεια έχουµε διαφορά στην επίδοση των µαθητών.  

Επίσης, διαφορά οφείλεται, ε… η διαφορά στην επίδοση των µαθητών µπορεί να 

οφείλεται, ε… να είναι πολιτισµικές, οι διαφορές, δηλαδή, µαθητές οι οποίοι έχουν 

διαφορετική εθνικότητα, ε… Βουλγαράκια, Αλβανάκια που φοιτούν στις ίδιες τάξεις 

µε τα Ελληνόπουλα, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν και τη γλώσσα, προφανώς, 

δυσκολεύονται και στα µαθήµατα. Έχουν διαφορετική επίδοση. 

Και επίσης υπάρχουν και µαθητές οι οποίοι έχουν µαθησιακές δυσκολίες, όπως 

είπαµε και προηγουµένως, που επίσης έχουν διαφορά στις επιδόσεις. 

Τώρα ο δάσκαλος ο οποίος αντιµετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση µέσα σε µία 

τάξη, οφείλει να αµβλύνει, µε κάποιους τρόπους, θα βρει ο ίδιος, τις ανισότητες αυτές 

έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του σε µία τάξη. ∆εν ξέρω αν σας κάλυψα. 

-Ναι. Ποιον παράγοντα θεωρείς ως πρώτο, ως πρωταρχικό, που κάνει αυτές 

τις διαφορές; 

-Τη διαφορά στην επίδοση των µαθητών ως πρώτο παράγοντα; Θεωρώ τα 

ερεθίσµατα που έχει ο µαθητής καταρχήν από την οικογένειά του. ∆ηλαδή αν η 

οικογένεια, ωθεί το παιδί στη µόρφωση, αντιµετωπίζει µε διαφορετικό µάτι το παιδί 

τη µόρφωση και το σχολείο, σε σχέση µ’ ένα άλλο που έχει διαφορετικά ερεθίσµατα, 

παρεµποδιστικά απ’ τον οικογενειακό του περίγυρο. 

-Ναι. Και πώς το εννοείς, δηλαδή, όσον αφορά τη βοήθεια στα µαθήµατα, 

στενά ή ευρύτερα, διάφορα πνευµατικά ερεθίσµατα; 

-Ε… ναι. Αναφέροµαι στη µόρφωση. ∆ηλαδή στα πνευµατικά ερεθίσµατα, ναι. Η 

αξία που δίνουν οι γονείς στη µόρφωση. Πώς δηλαδή γαλουχούν το παιδί τους από 

µικρό. Το στρέφουν να διαβάσει ένα βιβλίο; Του τονίζουν την αξία του να µορφωθεί; 
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Είναι οι ίδιοι µορφωµένοι; ∆ιαβάζουν οι ίδιοι βιβλία; Επιζητούν οι ίδιοι τη µόρφωσή 

τους; ∆ηλαδή δν µπορούµε να πούµε στο παιδί «διάβασε» και ως γονείς, να µη 

διαβάζουµε, να µην ασχολούµαστε ποτέ µε τη γνώση. Οι γονείς, κατά πρώτον είναι, 

ε… τα πρότυπα των παιδιών τους και στη συνέχεια, τα παιδιά έρχονται στο σχολείο 

και βλέπουν το χώρο του σχολείου και στη συνέχεια επικοινωνούν και µε τους 

δασκάλους.  

-Γιατί αποτυγχάνουνε κάποιοι µαθητές; 

-Θεωρώ ότι η αποτυχία των µαθητών, αφενός µεν έχει σχέση και µ’ αυτό που είπα 

προηγουµένως, µε τα ερεθίσµατα που ξεκινούν απ’ την οικογένεια, και στη συνέχεια, 

παίζει ρόλο και το σχολείο, ε… ο τρόπος που οι δάσκαλοι προσπαθούν να οδηγήσουν 

τους µαθητές στη γνώση. ∆ηλαδή πρέπει και το εκπ/κό προσωπικό να επιµορφώνεται, 

και να προσφέρει στους µαθητές γνώσεις οι οποίες είναι επίκαιρες. Να µη στρέφει 

τους µαθητές σε παραδοσιακές µεθόδους. ∆ηλαδή πρέπει το σχολείο να έχει άµεση 

σχέση µε την κοινωνία. Να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα της κοινωνίας. 

-Ναι. Και άρα… 

-∆εν είναι ξεκοµµένο το σχολείο απ’ την κοινωνία. Το σχολείο, από το σχολείο 

βγαίνουν πολίτες που µεθαύριο θα καλύψουν θέσεις της κοινωνίας. ∆εν µπορεί το 

σχολείο να ’ναι ξεκοµµένο απ’ την κοινωνία, να µην ανοίγεται στην κοινωνία. Είναι, 

υπάρχει ένα, υπάρχει µία σχέση, εκροών-εκροών, εισροών µάλλον, εισροών και 

εκροών του σχολείου στην κοινωνία κι αντίστροφα. 

-Ναι. Και άρα κάπως έτσι εµπλέκεται κι ο εκπ/κός. 

-Βεβαίως. Κι ο εκπ/κός θα πρέπει κάθε φορά, παίζει βασικό ρόλο. Να είναι 

έτοιµος. Να τα αντιµετωπίζει αυτά και να, κι αυτό επηρεάζει άµεσα την επίδοση του 

µαθητή. Όταν ο µαθητής αποτυγχάνει, αυτό σηµαίνει ότι ο δάσκαλος, στα πλαίσια 

του σχολείου κάτι δεν έχει κάνει καλά. Κάτι δεν έχει κάνει σωστά. 

-Μπορείς να θυµηθείς κάποια χαρακτηριστική περίπτωση µαθητή µε 

ιδιαίτερα χαµηλή επίδοση; Τα χαρακτηριστικά του, από τι περιβάλλον 

προερχόταν; 

-Οι µαθητές που, έχω αντιµετωπίσει µε χαµηλές επιδόσεις κυρίως είναι µαθητές 

διαφορετικής εθνικότητας, που δε γνωρίζουν τη γλώσσα, αφενός µεν και αφετέρου 

είναι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες. Κυρίως αυτοί έχουνε χαµηλές 

επιδόσεις. 

-Ναι. ∆ιαφορετικής εθνικότητας… 
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-Ναι. Τα Ελληνόπουλα, ε… µόνο στην περίπτωση που… όπως είπα και πριν η 

οικογένειά τους  δεν στρέφεται προς τη, προς την γνώση. ∆εν δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα µαθήµατα. Αλλά και πάλι όµως όταν ο δάσκαλος προσπαθεί να 

επικοινωνήσει µ’ αυτούς τους µαθητές και τους εξηγεί, τους προσεγγίζει και 

προσπαθεί να τους δώσει τη γνώση, όχι σαν κάτι αναγκαστικό, σαν κάτι που θα τους 

ωφελήσει, µελλοντικά, πιστεύω ότι παίζει, µπορεί να βάλει ένα λιθαράκι, σ’ αυτά τα 

παιδιά. ∆ηλαδή µπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά σε σχέση µε τα παιδιά που είναι 

διαφορετικής εθνικότητας κι έχουν πάρα πολλά προβλήµατα ξεκινώντας απ’ τη 

γλώσσα, ή σε σχέση µε τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες.  

-Άρα έχει περιθώριο ο εκπ/κός να αλλάξει κάπως την πορεία τους. 

-Βεβαίως έχει. 

-Ναι. Εσύ πώς έχεις αντιµετωπίσει, αυτά τα προβλήµατα; Με ποιες 

πρακτικές… 

-Ναι. Καταρχήν, ε… στην τάξη µου χρησιµοποιώ τις οµάδες διδασκαλίας, που 

σηµαίνει ότι οι µαθητές µε διαφορετικές γνωστικές και µαθησιακές ικανότητες 

αναγκάζονται, ε… όχι µε την έννοια, του ότι κάνουν κάτι, χωρίς να το θέλουν, αλλά 

κατανοώντας τι σηµαίνει συνεργασία, συνεργάζονται στα πλαίσια της οµάδας, 

επιµερίζουν τις εργασίες τους, βοηθούν ο ένας τον άλλον, µε αποτέλεσµα µαθητές 

που δεν έχουν τόσο καλή σχολική επίδοση, να βοηθιούνται απ’ την οµάδα, να 

συµµετέχουν στο βαθµό που µπορούν, και εν τέλει, να… να συµβαδίζουν κατά 

κάποιο τρόπο µε τους υπόλοιπους µαθητές. Να µην είναι περιθωριοποιηµένοι δηλαδή 

µες στην… στα πλαίσια της τάξης, της σχολικής αίθουσας.  

Και επίσης, µε εξατοµικευµένη διδασκαλία. Ε… σε κάποιους µαθητές, οι οποίοι 

έχουν µαθησιακές δυσκολίες, ε… έχω διαφορετικές προσδοκίες. Μπορεί να… ας 

πούµε στην ανάγνωση να µην τους δώσω όλο το µάθηµα, να τους δώσω ένα 

κοµµατάκι, µια παραγραφούλα. Να µην ασχοληθούν µε όλες τις ασκήσεις, να 

ασχοληθούν µε µία ασκησούλα ή να τους δώσω κάτι άλλο. Μ’ αυτόν τον τρόπο.  

Πάντως πρέπει να ενταχθούν. ∆εν µπορεί να µείνουν ανένταχθοι, γιατί όπως είπα 

και στην αρχή, το σχολείο είναι µικρογραφία της κοινωνίας και µεθαύριο στην 

κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολίτες. ∆εν µπορεί να περιθωριοποιούνται, και 

να µην αναλαµβάνουν κάποιο ρόλο, ή να µη στηρίζονται στις δυνάµεις τους. Αυτό 

που µπορούν θα κάνουν.  
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Και θα επιβραβευτούν γι’ αυτό που θα καταφέρουν, ας µην είναι στο βαθµό που 

θα το καταφέρουν οι υπόλοιποι µαθητές µες στην τάξη. 

-Άρα, ε… πώς αισθάνεσαι όταν αποτυγχάνουν κάποιοι µαθητές σου; 

-Θεωρώ ότι, επειδή δε µ’ αρέσει ν’ αποτυγχάνουν οι µαθητές µου γιατί θεωρώ ότι 

όταν αποτυγχάνουν οι µαθητές µου, έχω… έχουν αποτύχει οι δικές µου µέθοδοι.  

Προσπαθώ να βρω άλλους τρόπους. Να πετύχουν κάτι. Να καταφέρουν κάτι. 

Ανάλογα µε τις προσδοκίες που έχω απ’ τους µαθητές µου. ∆ηλαδή δεν το αφήνω 

αυτό. ∆ε δέχοµαι ότι, υπάρχει αποτυχία. Θα προσπαθήσω µε άλλο τρόπο. Κάτι θα 

καταφέρω.  

Και το σχολείο δεν έχει να κάνει µόνο, µε τη γνώση, έχει να κάνει και µε τη 

συµπεριφορά. Ας πούµε κάποια στιγµή όταν δίναµε βαθµούς στο προηγούµενο 

τρίµηνο ήρθε κάποιος γονέας µιας µαθήτριας η οποία, δεν ήταν καλή, δεν είχε καλή 

επίδοση κι άρχισα να του εξηγώ ότι έχει δυσκολίες. Και αφού τελείωσα µου λέει: 

«Εµένα µ’ ενδιαφέρει να είναι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι;» Λέω «Είναι». Τότε µου 

λέει «εγώ είµ’ εντάξει». ∆ηλαδή παίζει ρόλο όχι µόνο η γνώση, και η συµπεριφορά 

στο σχολείο. 

-Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, ώστε να µειωθεί το ποσοστό των µαθητών 

µε αποτυχία; 

-Να υπάρχουν κατάλληλες παρεµβάσεις στο χώρο του σχολείου. ∆ηλαδή, έχοντας 

διαγνώσει οι δάσκαλοι τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές τους, να υπάρξει 

συζήτηση στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων και να βρεθούν τρόποι παρέµβασης ανάλογα µε 

τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές, έτσι ώστε ν’ αντιµετωπίζω, δηλαδή ας 

πούµε, όταν ένα σχολείο έχει µεγάλο αριθµό αλλοδαπών µαθητών, προβλέπεται 

Τµήµα Ένταξης, όταν ένα σχολείο έχει παιδιά µε ειδικές ανάγκες προβλέπεται Τάξη 

Υπ…, συγνώµη, όταν έχει… όταν έχουµε αλλοδαπούς µαθητές προβλέπεται Τάξη 

Υποδοχής, όταν έχουµε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες έχουµε Τµήµα Ένταξης, 

δηλαδή µε κατάλληλες παρεµβάσεις, να µειώνεται η σχολική αποτυχία. 

-Ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής µονάδας, συµβάλλει στη σχολική 

αποτυχία; 

-Ο τρόπος οργάνωσης! Εεε…. Ο τρόπος δηλαδή που ενεργούν οι δάσκαλοι, ο 

τρόπος που αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες; 

-Το σχολείο όπως είναι οργανωµένο. Με τους κανόνες του, µε τις… µε τα 

µαθήµατα, τα διαλείµµατα, τα προγράµµατα, όλα αυτά όπως είναι η ρουτίνα του 

σχολείου. 
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-Θεωρώ ότι το σχολείο, δεν έχει ξεφύγει σε µεγάλο βαθµό απ’ την παραδοσιακή 

διδασκαλία δηλαδή, και ίσως αυτό παίζει ρόλο στη σχολική αποτυχία.  

Ε… επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι κι η επιµόρφωση των δασκάλων. Που 

δεν υπάρχει στο βαθµό που θα έπρεπε να υπάρχει. Τα κίνητρα για να επιµορφωθούν 

οι εκπ/κοί, που επίσης δεν υπάρχουν. Θεωρώ δηλαδή ότι η αρχή της κοινωνίας είναι η 

εκπαίδευση και µέχρι τώρα, εγώ προσωπικά, δεν έχω δει τα κατάλληλα κίνητρα, ή τα 

κατάλληλα εκπ/κά προγράµµατα, που θα παρακινήσουν τους εκπ/κούς να γίνουν 

επαγγελµατίες εκπ/κοί. Άλλο είναι να αρκούµαστε στο πτυχίο ας πούµε, ενός 

παιδαγωγικού τµήµατος, κι άλλο είναι οι ίδιοι να προσπαθούµε ως εκπ/κοί, να δούµε 

τι ελλείψεις πρέπει να προσφέρουµε παραπάνω στους µαθητές µας; Μήπως πρέπει κι 

εµείς να έχουµε κάτι παραπάνω ερεθίσµατα; Να επιµορφωθούµε παραπάνω, να 

αντιµετωπίζουµε τέτοιες καταστάσεις; ∆ηλαδή είναι και από µέρους της πολιτείας, 

ευθύνη και των ίδιων των εκπ/κών η ευθύνη.  

Άρα κατά συνέπεια παίζει ρόλο η οργάνωση του σχολείου. Στη σχολική αποτυχία. 

Και για να υπάρξει οργάνωση που δεν οδηγεί στη σχολική αποτυχία, θα πρέπει να 

υπάρχουν όλα αυτά που είπα πριν. Οργανωµένη εκπαίδευση. 

-Ωραία. Η δοµή και ο τρόπος οργάνωσης του εκπ/κού συστήµατος επιδρά 

στις εκπ/κές ανισότητες; Όπως είναι διαρθρωµένο το εκπ/κό σύστηµα σε 

βαθµίδες, όπως το ξέρουµε στην Ελλάδα. Και ο τρόπος διοίκησης, ας πούµε. 

Αυτό επιδρά µε κάποιο τρόπο στις εκπ/κές ανισότητες; 

-Θεωρώ ότι επιδρά στις εκπ/κές ανισότητες. Θεωρώ ότι επιδρά, ναι. Πρέπει να 

υπάρξουν κατάλληλα προγράµµατα έτσι ώστε, να µην υπάρξουν, και ν’ 

αντισταθµιστούν όλ’ αυτά που είπα προηγουµένως. ∆ηλαδή, οι µαθητές που έχουν 

δυσκολίες απ’ όποια µεριά κι αν προέρχονται, είτε είναι αλλοδαποί, είτε είναι παιδιά 

µε µαθησιακές δυσκολίες είτε είναι καθ’ εαυτού κοινοί Έλληνες µαθητές, και να είναι 

έτσι διαρθρωµένο το εκπ/κό µας σύστηµα που να αντιµετωπίζει ταυτόχρονα όλα 

αυτά. 

-Ναι. Εννοείς δηλαδή να υπάρχουνε, ειδικά τµήµατα… 

-Όλα, όλα, όλα. Αυτά είναι απαραίτητα. Κι αυτό σηµαίνει βέβαια και κονδύλια 

στην εκπ/ση. Όλα. Και ειδικότητες στην εκπ/ση και κατάλληλα επιµορφωµένοι 

εκπ/κοί, όλ’ αυτά. 

-Ωραία. 

-Κι εκπ/κά προγράµµατα, τα πάντα. Και αναλυτικά προγράµµατα, όλα. Και 

σχολικά εγχειρίδια κατάλληλα… Γιατί κι αυτά ας πούµε τα σχολικά εγχειρίδια 
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παίζουν σηµαντικό ρόλο. Ε… όταν είναι… οι ασκήσεις είναι µόνο, ε… για µαθητές 

οι οποίοι έχουν… είναι, µορφωµένοι, γνωστικά, και δεν είναι… δεν υπάρχουν 

ασκήσεις ας πούµε για παιδιά που έχουν λιγότερες ικανότητες, κι αυτό παίζει ρόλο. 

Κι αυτό συµβάλλει. Στη σχολική ανισότητα. Και στις επιδόσεις των µαθητών. 

-Πώς τα βρίσκεις τα βιβλία; 

-Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν µόνο τα βιβλία. ∆εν αρκούν µόνο τα βιβλία. Θα πρέπει 

να υπάρχουν κι άλλα ερεθίσµατα στους µαθητές. ∆εν µπορούµε να κλεινόµαστε µόνο 

σ’ ένα βιβλίο. Πρέπει ο δάσκαλος να, διερευνά τις ανάγκες των µαθητών του κάθε 

φορά στην τάξη και να τους δίνει διαφορετικά ερεθίσµατα. Ξεφεύγουµε απ’ το 

βιβλίο. Πολλές φορές µπορεί να φέρουµε ένα δικό µας κείµενο. Κάτι που ταιριάζει 

στις ανάγκες των µαθητών µας. Όλα αυτά παίζουν ρόλο κι ο δάσκαλος πρέπει κάθε 

φορά να έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται τις ανάγκες των µαθητών του. ∆εν 

είναι όλοι οι µαθητές ίδιοι,, ούτε στο ίδιο τάξη, και ούτε στην ίδια χρονιά. ∆ηλαδή 

µπορεί ένας δάσκαλος να παίρνει ίδια τάξη κάθε χρονιά και να ’χει διαφορετικούς 

µαθητές ως προς τις ικανότητές τους, προς τις ανάγκες τους, ως προς τις προσδοκίες 

που έχει απ’ αυτούς. 

-Άρα χρειάζεται µια προσαρµογή στις ανάγκες των µαθητών, 

-Βέβαια. 

-Και θεωρείς ότι ο δάσκαλος έχει το περιθώριο επιλογής. 

-Έχει το περιθώριο. Και το αναλυτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο. Και µπορεί να 

κάνει πράγµατα και να αφήνει πράγµατα. Να κάνει ασκήσεις στο βιβλίο και να 

αφήνει ασκήσεις, να βάζει άλλα. Να κάνει ερεθίσµατα. Να δίνει ερεθίσµατα στους 

µαθητές του. Να ξεκινάει από µία επέτειο που έχει µια µέρα, παγκόσµια ηµέρα του 

βιβλίου ή του νερού ή, και να κάνει κάτι άλλο, µια µέρα. Έχει αυτή την ευελιξία και 

πρέπει να το κάνει. Να ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια των βιβλίων. 

-Τα βιβλία όπως είναι βοηθούν;  

-Αν δίνουν τέτοια ερεθίσµατα; 

-Αν βοηθούν, ναι, ή επιδέχονται βελτίωση. 

-Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πάντα υπάρχει περιθώριο για το καλύτερο, αλλά τα 

βιβλία αυτά που έχουµε τώρα δίνουν ερεθίσµατα. Έχουν και παραποµπές και σε 

ιστοσελίδες και σε βιβλιογραφία. ∆ίνουν. Αλλά, πρέπει να υπάρχει και διάθεση από 

µέρους του εκπ/κού για να το κάνει και πρέπει να υπάρχει και χρόνος. Γι’ αυτό µας 

κυνηγάει η ύλη πολλές φορές και λέµε να βγάλουµε την ύλη, πρέπει να υπάρχει 

συγκερασµός εκεί. 
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-Τη βρίσκεις αρκετή την ύλη; 

-Σε κάποια µαθήµατα είναι αρκετή. Αλλά αν λάβουµε υπόψη µας ότι στόχος µας 

δεν είναι και να γεµίσουµε µε γνώσεις τα κεφάλια των µαθητών, αλλά τους δείξουµε 

και πώς πρέπει να µαθαίνουν, πολλές φορές, µπορούµε να σκεφτούµε ότι, ας µάθουν 

και κάτι λιγότερο, ας σπάσουµε και… ας µη φτάσουµε και στο τέλος του βιβλίου, ας 

τους δώσουµε και κάποια ερεθίσµατα, να κάνουν κάποια project, ε… ν’ ασχοληθούν 

και µε κάτι άλλο, να βγουν απ’ τα στενά πλαίσια του βιβλίου, να βγουν να 

επικοινωνήσουν και µε την τοπική κοινωνία, να κάνουν και κάποιες µικρές έρευνες, 

κι ας µη φτάσουµε και στο τέλος του βιβλίου. 

-Μάλιστα. Είπαµε προηγουµένως για µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις. Μπορείς 

να θυµηθείς κάποια περίπτωση µαθητή µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις; 

-Ναι. Ναι. Έχω και µαθητές οι οποίοι, και είχα και στο παρελθόν και έχω και 

τώρα, µαθητές οι οποίοι έχουν πολύ καλές επιδόσεις. 

-Αυτοί τι χαρακτηριστικά έχουν; Από τι περιβάλλον προέρχονται; 

-Ναι. Είναι µαθητές που προέρχονται κυρίως από περιβάλλον γονέων 

µορφωµένων, µε πανεπιστηµιακά πτυχία, ε…. και γονείς όπως είπα και στην αρχή, οι 

οποίοι δίνουν έµφαση στην αξία της γνώσης, της µάθησης. Που ασχολούνται µε τη 

γνώση. 

-Τελικά πιστεύεις ότι το σχολείο µειώνει τις αρχικές ανισότητες, αυτές που 

παρουσιάζονται στην πρώτη δηµοτικού ή τις αυξάνει; 

-Σίγουρα το σχολείο µειώνει τις αρχικές ανισότητες, και έτσι πρέπει να κάνει, ε… 

στην πρώτη δηµοτικού ο δάσκαλος οφείλει να διερευνήσει τις ανισότητες αυτές, και 

στη συνέχεια µε κατάλληλες παρεµβάσεις να τις µειώσει. Και στις επόµενες τάξεις, οι 

επόµενοι δάσκαλοι, σίγουρα, σίγουρα το επιτυγχάνει αυτό το σχολείο. 

-Και µε ποιους τρόπους µπορεί να το κάνει; 

-Με κατάλληλες παρεµβάσεις ε… και µε τις Τάξεις Υποδοχής, τα Τµήµατα 

Ένταξης που είπαµε προηγουµένως, την εξατοµικευµένη διδασκαλία, µε µεθόδους 

διδασκαλίας. Είτε είναι εξατοµικευµένη είτε είναι οµαδοσυνεργατική, µε όλα αυτά. 

-Η προωθούµενη αξιολόγηση του εκπ/κού, πώς νοµίζεις ότι θα επιδράσει στις 

σχολικές ανισότητες; 

-Θεωρώ, ότι επειδή ακριβώς η αξιολόγηση, δεν έχει σε καµία περίπτωση, είτε 

είναι των εκπ/κών είτε είναι των µαθητών, δεν έχει σε καµία περίπτωση τιµωρητικό 

χαρακτήρα, αλλά ο στόχος της είναι πάντα η βελτίωση της δουλειάς που γίνεται, και 

στόχος της είναι να µας δείξει πού υστερούµε έτσι ώστε να βελτιωθούµε, κατά 
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συνέπεια, σίγουρα η αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των εκπ/κών, µε 

κατάλληλους… µε κατάλληλους τρόπους, επιστηµονικούς, εε… στόχος µας είναι 

πάντα η βελτίωση της δουλειάς µας, και βεβαίως αυτό στη συνέχεια θα µειώσει, τη 

σχολική, τις σχολικές ανισότητες. ∆ιότι ένας δάσκαλος ο οποίος έχει επιµορφωθεί, 

και ξέρει πού βαδίζει, µπορεί στη συνέχεια να κάνει τις κατάλληλες παρεµβάσεις. 

Γιατί, αυτά που µαθαίνει, τα µεταφέρει στην τάξη του, στη δουλειά του στη συνέχεια. 

Και µπορεί να κάνει κατάλληλες παρεµβάσεις, επιστηµονικές και ν’ αντιµετωπίσει µ’ 

επιστηµονικό τρόπο τις ανισότητες των µαθητών του στη συνέχεια. ∆εν πρέπει να τη 

φοβόµαστε την αξιολόγηση! Αρκεί να γίνει βέβαια µε σωστό τρόπο. Κι από 

προσωπικό που θα είναι κατάλληλα επιµορφωµένο γι’ αυτό το σκοπό. 

-∆ηλαδή τι δεν πρέπει να γίνει; 

-Να µην έχει τιµωρητικό χαρακτήρα. Να µην έχει παρεµποδιστικό χαρακτήρα. 

∆ηλαδή να επηρεάσει και τη µισθολογική εξέλιξη των εκπ/κών, είτε την εξέλιξη τη 

βαθµολογική τους, αυτά πρέπει να είναι ξεκοµµένα. Ε… να είναι καθαρά στο επίπεδο 

το επαγγελµατικό του. Τα εφόδιά του για να κάνει τη δουλειά του. 

-Ανατροφοδοτική. 

-Ανατροφοδοτική, έτσι. Να λειτουργεί µεταγνωστικά. Ως µεταγνώση. Να βλέπει 

πού υστερεί και να βελτιώνεται. 

-Ποια βαθµίδα ή τάξη πιστεύεις ότι είναι πιο καθοριστική για το µέλλον ενός 

παιδιού; 

-Βαθµίδα εκπ/σης; Θεωρώ ότι η αρχή γίνεται από την πρωτοβάθµια εκπ/ση. Και 

όλες οι αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από κει. Να υπάρχουν γερές βάσεις εκεί, και 

σιγά σιγά το παιδί να ανέρχεται στις βαθµίδες της εκπ/σης µε εφόδια. Το δηµοτικό 

θεωρώ ότι είναι, η κυριότερη βαθµίδα που πρέπει να είναι οργανωµένη καταρχήν, όχι 

ότι οι άλλες δεν πρέπει, κι οι άλλες πρέπει, αλλά οι αλλαγές πρέπει να γίνονται από 

την πρωτοβάθµια εκπ/ση. 

-Ποια τάξη είναι η σηµαντικότερη; 

-Όλες οι τάξεις είναι σηµαντικές. Ξεκινώντας απ’ την πρώτη δηµοτικού καταρχήν 

υπάρχουν και διαφορετικές ανάγκες σε κάθε τάξη. Ξεκινώντας απ’ την πρώτη 

δηµοτικού, όλες οι τάξεις είναι σηµαντικές. Η κάθε µία έχει τις δικές της ανάγκες. 

Όλα αυτά είναι συνυφασµένα. Το ένα συνδέεται µε το άλλο. Η επιµόρφωση των 

εκπ/κών, που στη συνέχεια θα γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους, και οι τάξεις που 

θα… που φοιτούν οι µαθητές η κάθε µία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τη δική 

της σηµαντικότητα. Και η αρχή πάντα από την πρωτοβάθµια εκπ/ση. 
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-Ο ρόλος που παίζει ο εκπ/κός στις εκπ/κές ανισότητες ποιος είναι; 

-Πολύ σηµαντικός, ο ρόλος του εκπ/κού στις εκπ/κές ανισότητες. Ε… καταρχήν 

πρέπει να τις αµβλύνει, µε κατάλληλες παρεµβάσεις. Όπως είπα και προηγουµένως. 

Να τις διαγνώσει, ότι υπάρχουν καταρχήν, δηλαδή τι µαθητές έχει µες στην τάξη του, 

έχει αλλοδαπούς µαθητές; Έχει µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες; Ε… έχει 

µαθητές µε χαµηλή επίδοση, που οφείλεται στην κοινωνικοοικονοµική τους 

προέλευση; Στο περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσαν; Κι ανάλογα, να επιλέξει τις 

κατάλληλες µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει. 

-Ναι. Τι πρέπει να προσέχει, ώστε να λειτουργεί εξισωτικά; 

-Καταρχήν θα πρέπει να µπορεί να δει αν οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί έχουν 

αποτέλεσµα. ∆ηλαδή έχει πρόθεση να αµβλύνει τις εκπ/κές ανισότητες. Τα 

καταφέρνει; ∆ηλαδή οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί, έχουν αποτελέσµατα; Θα πρέπει 

να, να εφαρµόσει και την αξιολόγηση. Στη διδακτική διαδικασία. Κι όχι την τελική 

αξιολόγηση µόνο µε την έννοια των βαθµών που είναι ποσοτική έκφραση ας πούµε, 

της επίδοσής τους. Αλλά να εφαρµόσει και διαµορφωτική αξιολόγηση, δηλαδή, να 

παρατηρεί τους µαθητές του µες στην τάξη, κατά τη διάρκεια, της διδασκαλίας, και 

µε το πέρασµα των ηµερών, των µηνών κλπ., βελτιώνονται αυτοί οι µαθητές; 

Μειώνονται αυτές οι ανισότητες; Αλλιώς πρέπει ν’ αλλάξει µεθόδους. Να βρει 

άλλους τρόπους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. 

-Ο ρόλος της βαθµολογίας και γενικότερα της αξιολόγησης των µαθητών, 

ποιος είναι; Σε σχέση πάντα µε τις ανισότητες; 

-Λοιπόν, ε… παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος που 

βγαίνει η βαθµολόγηση δεν είναι ο… δεν ενδείκνυται, στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι 

καθαρά ποσοτική έκφραση της επίδοσης των µαθητών, η οποία δεν τους προσφέρει 

κάτι αυτή τη στιγµή. Με ποια έννοια: Αν, όπως είπα και προηγουµένως, σκεφτούµε 

ότι η αξιολόγηση έχει στόχο να δούµε πού υστερούν οι µαθητές, ποιες είναι οι 

αδυναµίες τους και να βελτιωθούν, ένα 8, ένα 9 ή 10, απλώς δείχνει ότι αυτός ο 

µαθητής είναι καλός ή κακός. Εννοώ ότι δε… είναι µειωµένων ικανοτήτων, 

µαθησιακών. Από κει και πέρα όµως, δεν βοηθάει τους µαθητές. ∆ηλαδή θεωρώ ότι 

πρέπει, ο δάσκαλος να κάνει κατάλληλες παρεµβάσεις και κατά τη διάρκεια όπως 

είπα προηγουµένως. Να χρησιµοποιεί εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης. Να 

παρατηρεί το µαθητή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Ε… τη συµπεριφορά του. ∆εν 

παίζει ρόλο µόνο η επίδοσή του στα µαθήµατα. Παίζει ρόλο η συµπεριφορά, η 

επικοινωνία µε τους άλλους µαθητές, η συµµετοχή του στις οµαδικές εργασίες, όλα 
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αυτά, δεν αντανακλώνται σε µια ποσοτική έκφραση, ένα 8 ή 9. Πρέπει να υπάρχει και 

περιγραφική αξιολόγηση. ∆ηλαδή θέλουµε… πρέπει, πρέπει, ν’ αλλάξουµε τρόπο 

αξιολόγησης.  

Άλλωστε, αυτός ο τρόπος τώρα, το 8 ή 9, εντάσσεται περισσότερο στα 

µπιχεβιοριστικά πλαίσια και στην παραδοσιακή διδασκαλία. Όταν θέλουµε να µιλάµε 

για µαθητοκεντρικές µεθόδους, και ανακαλυπτική-διερευνητική µάθηση, αυτός ο 

τρόπος αξιολόγησης δε συνάδει. 

-Μάλιστα. Προβληµατίζεσαι όταν βαθµολογείς;  

-Βεβαίως προβληµατίζοµαι, γιατί όπως είπα και προηγουµένως το 8, το 9 ή το 7, 

ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο ετικετοποιεί κιόλας το µαθητή. Και του δηµιουργεί 

και άσχηµα συναισθήµατα πολλές φορές γιατί θεωρεί κάποιος πήρε 8 ας πούµε, 

πιθανόν, δεν έχει ικανότητες. Μπορεί να θεωρήσει για τον εαυτό του ότι «δεν έχω 

ικανότητες». Ενώ δεν είναι έτσι. είναι πολύ παρακινδυνευµένο, να δίνουµε στους 

βαθµούς, στους µαθητές βαθµούς. Κάποιος αξίζει το 8, κάποιος αξίζει το 9, κάποιος 

αξίζει το 10. Ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο θέτουµε το µαθητή σε στενά πλαίσια. 

Και είναι πολύ άσχηµο αυτό, και βεβαίως και προβληµατίζοµαι και κάθε εκπ/κός 

πρέπει να προβληµατιστεί. 

-Πώς βαθµολογείς; Με τι κριτήρια; 

-∆ε, για να είµαι έτσι… ειλικρινής, ακριβώς επειδή είπα προηγουµένως, 

προβληµατίζοµαι, µε τον τρόπο αυτό αξιολόγησης ποτέ δεν λαµβάνω υπόψη µόνο τις 

γνωστικές ικανότητες ενός παιδιού. Βαθµολογώ λαµβάνοντας υπόψη και τη 

συµπεριφορά του µαθητή και την επικοινωνία του µε τους συµµαθητές του στα 

πλαίσια των οµάδων, ε… και λαµβάνοντας υπόψη τις δεξιότητές του και τη συνέπειά 

του και την ειλικρίνειά του, στις… και στη σχέση µε µένα, ως δασκάλα, και στη 

σχέση µε τους συµµαθητές του, όλα αυτά παίζουνε ρόλο. Όλα αυτά παίζουνε ρόλο.  

Κι αυτό βέβαια πρέπει να γίνει, ε… και σε συνεργασία µε τους γονείς, να γίνει 

κατανοητό, γιατί πολλές φορές οι γονείς χρησιµοποιούν τους βαθµούς κι ως µέσο 

προβολής. Να καταλάβουν τι σηµαίνει βαθµολογία και να ωθούν τους µαθητές, τα 

παιδιά τους στην προσπάθεια κι όχι να πάρουµε ένα 9 ή 10 κι είµαστε εντάξει. 

-Τα κριτήρια είναι σταθερά για όλους τους µαθητές ή διαφοροποιούνται και 

ανάλογα µε το µαθητή; 

-Παίζει ναι. Παίζουν ρόλο κι οι προσδοκίες. Ε… όταν ένας µαθητής έχει 

µαθησιακές δυσκολίες ή είναι διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικής προέλευσης, 

βεβαίως, θα είµαι πιο επιεικής. Θα είµαι πιο επιεικής. ∆ηλαδή έχει να κάνει και µε τις 
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προσδοκίες που έχω για τους µαθητές η βαθµολόγηση. Η βαθµολόγηση σίγουρα έχει 

να κάνει, έχει σίγουρα σχέση και µε τις προσδοκίες που έχω από κάθε µαθητή. 

∆ηλαδή όταν ένας µαθητής είναι χαµηλών ικανοτήτων, δεν θα βαθµολογηθεί µε τα 

κριτήρια που θα βαθµολογηθεί ένας µαθητής που έχει υψηλή επίδοση. Θα είµαι πιο 

επιεικής. Και πάντα βέβαια όπως είπα και προηγουµένως δε θα σταθώ µόνο στο 

γνωστικό κοµµάτι. Παίζουν ρόλο, κι ο συναισθηµατικός τοµέας του µαθητή κι ο 

ψυχοκινητικός του τοµέας. 

-Τροποποιείς τις διδακτικές σου πρακτικές, όταν διαπιστώνεις ότι οι µαθητές 

σου δεν έχουν την αναµενόµενη απόδοση; Και µε ποιους τρόπους; 

-Ναι. Βέβαια πρέπει να γίνεται αυτό. Ε… δε στεκόµαστε ποτέ στα στενά πλαίσια 

του βιβλίου, ε… προσπαθώ να δίνω ερεθίσµατα στους µαθητές µου πέρα από τα, από 

τα συνηθισµένα, και κυρίως χρησιµοποιώ τις Νέες Τεχνολογίες, ε… και βλέποντας 

ανάλογα, όπως είπα και προηγουµένως, όταν δεν έχουν αποτέλεσµα οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιώ, χρησιµοποιώ κι άλλες µεθόδους. Και κυρίως στα πλαίσια των οµάδων 

πάντα. Αναθέτω και οµαδικές δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στους 

µαθητές που έχουν χαµηλές ικανότητες να συνεργάζονται, και να έχουν ένα καλύτερο 

αποτέλεσµα. ∆ηλαδή, και µεθόδους και µέσα. Πρέπει να συνδυάζονται οι µέθοδοι της  

διδασκαλίας µε τα υλ… µε την υλικοτεχνική υποδοµή. Κι όταν βλέπουµε ότι δεν 

έχουν αποτέλεσµα οι µέθοδοι που χρησιµοποιούµε, αλλάζουµε τις µεθόδους. 

-Έχεις εντοπίσει να ’χεις κάνει αλλαγές στις πρακτικές σου αλλά και στις 

απόψεις σου, µε το πέρασµα των χρόνων; 

-Όσον αφορά, ποιο πράγµα; 

-Αν έχεις επισηµάνει να ’χεις κάνει αλλαγές στις διδακτικές σου πρακτικές 

αλλά και στις απόψεις σου. 

-Αλλαγές στις δικές µου πρακτικές ε… κάνω ανάλογα µε τις προσδοκίες που έχω 

από τους µαθητές µου. Ανάλογα µε το αν έχω µαθητές υψηλών µαθησιακών 

ικανοτήτων ή µαθητές που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα 

είτε, µαθητές από µε διαφορετικές εθνικότητες είτε µαθητές µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες. Εµ… αυτός είναι ο λόγος που µπορώ να αλλάξω τις τεχνικές µου και 

πάντα προσπαθώ ν’ ανταποκρίνονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιώ µε τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας. Να εντάσσω ας πούµε στη σύγχρονη εποχή τις Νέες 

Τεχνολογίες στην εκπ/ση. Ε… να ανταποκρίνεται αυτό που προσπαθώ να δώσω 

στους µαθητές στις απαιτήσεις της κοινωνίας στην οποία βρισκόµαστε. Αυτό. 

Προσπαθώ δηλαδή και να επιµορφώνοµαι. 
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-Ναι. Πιστεύεις ότι το σχολείο είναι ο µόνος θεσµός που οφείλει να  φροντίζει 

για την παροχή ίσων ευκαιριών στη µόρφωση; Ή µπορεί να βοηθηθεί κι από 

άλλους θεσµούς; 

-Ε… αυτό τώρα δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, τι ρωτάει. 

-∆ηλαδή, το σχολείο παλεύει για την παροχή ίσων ευκαιριών στη µόρφωση σ’ 

όλα τα παιδιά. Είτε προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα είτε έχουνε 

όλα τα εφόδια. Ε… είναι ο µόνος θεσµός που µπορεί να βοηθήσει, που µπορεί να 

παρέχει ίσες ευκαιρίες, ή µπορεί να πλαισιωθεί κι από άλλους θεσµούς; 

-Ας πούµε οι µαθητές του δηµοτικού ταυτόχρονα µε το σχολείο αν έχουν κι από 

άλλους θεσµούς; Το σχολείο µπορεί να πλαισιωθεί κι από άλλους φορείς, και να 

συµβάλει µ’ αυτό τον τρόπο στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων των µαθητών, 

µε δεδοµένο ότι ζει, το σχολείο σε εισαγωγικά «ζει» και δραστηριοποιείται στα 

πλαίσια µιας κοινωνίας, κι οφείλει ν’ ανοίξει τις πόρτες του σ’ αυτή την κοινωνία, 

στην οποία δραστηριοποιείται, µπορεί σε συνεργασία και µε τον τοπικό ∆ήµο, µε 

διάφορα προγράµµατα που υπάρχουν σ’ αυτόν, και στα οποία µπορούν να 

συµµετέχουν οι µαθητές, να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά, σε συνεργασία µε το 

σχολείο και να επιτευχθούν, αυτοί οι στόχοι.  

Ή και µε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων που συνεργάζεται µε το σχολείο, 

κάποια προγράµµατα µπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ε… και στα 

πλαίσια της εκπ/σης ίδιας πάλι µε προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι εκπ/κοί. 

Ελπίζω να καλύφθηκε η απάντηση.  

-Ωραία. Τι νοµίζεις ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να βοηθηθεί το σχολείο στην 

παροχή ίσων ευκαιριών; ∆ηλαδή αλλαγές, που πρέπει να γίνουνε. 

-Το βασικότερο θεωρώ ότι είναι η επιµόρφωση των εκπ/κών. ∆ηλαδή να 

στελεχώνεται το εκάστοτε σχολείο, από εκπ/κούς, ε… που µορφώνονται. Που 

επιζητούν οι ίδιοι δια βίου επιµόρφωση. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, γιατί οι εκπ/κοί 

που είναι µορφωµένοι µπορούν ανά πάσα στιγµή ν’ αντιµετωπίζουν καταστάσεις. Με 

επιστηµονικό τρόπο. 

-Κάτι άλλο που δεν θίξαµε πάνω σ’ αυτό το θέµα, και θα ήθελες να 

επισηµάνεις;   

-Αυτό που θα ’θελα να πω είναι ότι εύχοµαι, να αποδοθεί στην πρωτοβάθµια 

εκπ/ση η αξία που της αρµόζει, στην Ελλάδα. Γιατί πραγµατικά µέχρι σήµερα, δε 

νοµίζω ότι έχει επιτευχθεί αυτό. Από σε όλες τις ε… σε όλους τους τοµείς. Και από 

άποψη άποψη, επιµόρφωσης των εκπ/κών και από άποψη σχολικών εγχειριδίων και 
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από άποψη υλικοτεχνικής υποδοµής, όλα αυτά. Και αναλυτικών προγραµµάτων, όλα. 

Μια κοινωνία που στηρίζεται σε µορφωµένους ανθρώπους σίγουρα προοδεύει. Και το 

σχολείο, κατά κύριο λόγο συµβάλλει, στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Το 

δηµοτικό, στην αρχή και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βαθµίδες της εκπ/σης. Να 

δίνουµε τη δυνατότητα στα παιδιά να µορφώνονται. Ανεξάρτητα τι θα κάνουν µετά 

το πανεπιστήµιο. Είναι διαφορετικά να, να ψάχνει κάποιος για εργασία και να είναι 

απόφοιτος πανεπιστηµίου και διαφορετικά να µην έχει τελειώσει το λύκειο ας πούµε, 

ή να µην έχει τα κατάλληλα ερεθίσµατα. Και από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

και στις περιπτώσεις που δε γίνεται αυτό να γίνεται στο σχολείο. 

-Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

-Να ’σαι καλά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο : ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

 
Γεια σας. Ονοµάζοµαι Φωκίων Στέκας. Είµαι συνάδελφος δάσκαλος, διευθυντής 

στο 7ο ∆ηµοτικό του Κιάτου και φοιτώ στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Στα 

πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας κάνω µια έρευνα µε θέµα τις στάσεις, τις 

αντιλήψεις και τα βιώµατα των δασκάλων για τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Θα 

ήθελα να µου απαντήσετε σε µια σειρά από ερωτήσεις καταθέτοντας ελεύθερα τις 

απόψεις και την εµπειρία σας σχετικά µε το θέµα. Μ’ ενδιαφέρουν αυτά που 

πραγµατικά πιστεύετε κι αισθάνεστε πάνω στο θέµα και όχι ό,τι νοµίζετε ότι είναι το 

κοινώς αποδεκτό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.  

 
Η ταυτότητα του δείγµατος 

∆1 : ∆ασκάλα, άγαµη, 6 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ τάξη, 12/θ ΕΑΕΠ. 
∆2 : ∆ασκάλα, Μ∆∆Ε, άγαµη, 19 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 10/θ.  
∆3 : ∆ασκάλα, κάτοχος µεταπτυχιακού, έγγαµη, 26 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ 

τάξη, 6/θ.  
∆4 : ∆ασκάλα, κάτοχος µεταπτυχιακού, έγγαµη, 10 έτη υπηρεσίας, 31-40 ετών, Ε΄ 

τάξη, 8/θ.  
∆5 : ∆ασκάλα, άγαµη, 3 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη, 3/θ.  
∆6 : ∆άσκαλος, έγγγαµος, 29 έτη υπηρεσίας, >51 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 12/θ.  
∆7 : ∆άσκαλος, έγγαµος, 25 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 7/θ.  
∆8 : ∆άσκαλος, έγγαµος, 17 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 10/θ.  
∆9 : ∆άσκαλος, άγαµος, 8 έτη υπηρεσίας, 31-40 ετών, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη, 4/θ.  
∆10 : ∆ασκάλα, άγαµη, 5 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ τάξη, 12/θ ΕΑΕΠ. 
∆11 : ∆άσκαλος, έγγαµος, 34 έτη υπηρεσίας, >51 ετών, Ε΄ τάξη, 7/θ.  
∆12 : ∆ασκάλα, έγγαµη, 12 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, Ε΄ τάξη, 8/θ.  
  
 

Α) Ανίχνευση αντιλήψεων για το εκπαιδευτικό επάγγελµα και το ρόλο του 
εκπαιδευτικού γενικώς (εισαγωγικές ερωτήσεις) 

1. Ήταν επιλογή σου να γίνεις εκπαιδευτικός; 
∆1 : ναι, ήταν µέσα στις πρώτες µου επιλογές γι’ αυτό ή κάποιο άλλο που έχει 

σχέση µε την εκπαίδευση 
∆2 : υπήρξε η µεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής µου γιατί, δεν είναι µια δουλειά 

που επιθυµούσα γιατί δεν ταίριαζε στην ψυχοσύνθεσή µου και δεν 
ανταποκρινότανε στα… στα θέλω µου 

∆3 : Ναι. ∆εν ήταν τυχαίο. 
∆4 : από το δηµοτικό ακόµα όταν ήµουνα µαθήτρια ήθελα πάρα πολύ, να γίνω 

δασκάλα 
∆5 : Ναι. 
∆6 : Ναι. Το επέλεξα. Το επέλεξα, µου άρεσε αυτή η δουλειά  
∆7 : Ναι, βεβαίως. Ήτανε η… πρώτη µου επιλογή, δεν είχα µεγάλες βλέψεις, εγώ 

δεν έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις, πήγα από Τεχνικό Λύκειο, µε βαθµολογία. 
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∆8 : το επάγγελµα του εκπ/κού ήταν δεύτερη επιλογή µου. Την πρώτη επιλογή, δεν 
µπόρεσα να την πετύχω λόγω προβλήµατος στα µάτια. Γιατί είχα µυωπία. 

∆9 : Ήταν δεύτερη επιλογή µου. Η πρώτη µου επιλογή όµως ήταν η Νοµική.  
∆10 : Ναι, ήταν επιλογή µου, παρά τις αντιρρήσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. 
∆11 : Ναι. Βεβαίως ήταν επιλογή µου. ∆ιότι αυτό το επάγγελµα για να πετύχεις 

πρέπει να το αγαπάς.  
∆12 : Όχι, µε επηρέασε από πολύ µικρή ηλικία ο πατέρας µου που ’τανε δάσκαλος. 

2. Είναι το επάγγελµα του εκπαιδευτικού όπως το είχες φανταστεί πριν το 
διορισµό σου; 

∆1 : Πριν, φανταζόµουν ότι υπήρχαν ιδανικές συνθήκες - τελικά από την πρώτη 
µου εµπειρία, την πρώτη φορά σε τάξη διαπίστωσα ότι τα πράγµατα δεν είν’ 
έτσι όπως τα περίµενα κι έτσι όπως τα παρουσίαζαν στο πανεπιστήµιο - η 
πλειοψηφία των σχολείων δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως την έχουµε στο 
µυαλό µας, το κράτος δε δίνει την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται στα 
σχολεία 

∆2 : τη δεκαετία του ’80 που βίωσα εγώ, µπορώ να πω ότι διένυε τη χρυσή εποχή 
του, µπορούσες σχετικά εύκολα να βρεις δουλειά, να πληρωθείς, αρκετά 
συντηρητικό - µεσολάβησε ένα διάστηµα δυσκολιών γιατί τότε καθυστέρησαν 
πάρα πολύ οι διορισµοί, - το σχολείο της κρίσης δηλαδή µετά το 2009 και το 
2008, είναι τελείως διαφορετικό, Γιατί, µετά τα τελευταία χρόνια, µε όλη αυτή 
τη νέα πολιτική του νέου σχολείου, ήτανε κλειδί η αναβάθµιση του ρόλου του 
διευθυντή στα σχολεία. Και για µένα δηµιουργήθηκε µια τεράστια ψαλίδα, 
ένα χάσµα, χάσµα του προσανατολισµού, ανάµεσα σ’ αυτούς που τελικά θα 
θεωρούνταν οι δάσκαλοι ας πούµε της πράξης κι αυτοί που θα εκτελούσανε 
και σ’ ανάµεσα σ’ αυτούς που θα διοικούσανε. Από δω και πέρα πιστεύω αυτό 
που θα ζούµε, θα είναι µια κατάσταση, περισσότερο στη λογική της 
αποτελεσµατικότητας. 

∆3 : Όχι ακριβώς αλλά δεν απέχει και πάρα πολύ, µε την πάροδο του χρόνου πολλά 
πράγµατα αλλάζουν, συνήθως προς το χειρότερο - και τα παιδιά είναι 
διαφορετικά κι είναι φυσικό αυτό, γιατί εξελίσσονται µαζί µε την κοινωνία, 
αλλά και οι συνθήκες δουλειάς είναι διαφορετικές, Ώσπου να ενσωµατώσεις 
µια αλλαγή σου ’ρχεται η επόµενη 

∆4 : κάνω αυτό που πραγµατικά ήθελα στη ζωή µου - ο κάθε εκπ/κός, κάθε φορά θα 
πρέπει να µην αρκείται στο πτυχίο του - µπορεί να µην υπάρξουν στα σχολεία 
µας όλα τα… τα απαραίτητα, εµείς πρέπει να τα ξεπερνάµε αυτά  

∆5 : Σίγουρα άλλη αντίληψη έχεις πριν διοριστείς, γιατί, το επάγγελµα του εκπ/κού 
το βιώνεις ως µαθητής, αρχικά. Αλλά, δεν διαπιστώνω ότι έχω µετανιώσει 
κάτι, τώρα. Ίσα ίσα που, µ’ αρέσει κι ανακαλύπτω κι απ’ τη σκοπιά του 
εκπ/κού πλέον κάποια πράγµατα. 

∆6 : Κάπως έτσι φανταζόµουνα, διαφορές τεράστιες όχι. - Εκεί που παρατηρείς και 
βλέπεις µε το πέρασµα των χρόνων, είναι ότι, τα χρόνια βαραίνουν. - Και οι 
απαιτήσεις είναι περισσότερες, η κοινωνία αλλάζει, τα παιδιά κι αυτά 
διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα παιδιά που, γνώρισα εγώ όταν πρωτοµπήκα 
στην εκπ/ση - Και το γεγονός ότι περνάµε και κάποια κρίση οικονοµική τώρα 
ως χώρα σε κάνει, να φοβάσαι ακόµη περισσότερο µήπως µείνεις 
περισσότερα χρόνια απ’ ότι πρέπει, και, απογοητεύεσαι λιγάκι - Στα άλλα, 
ήξερα ότι θα, αντιµετωπίζω παιδιά κι εµένα αυτό το παιχνίδι µου άρεσε, 
δηλαδή µου αρέσει πολύ. 
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∆7 : Σίγουρα, περνώντας τα χρόνια, άλλαξαν. Άλλαξαν και οι τρόποι διδασκαλίας, 
άλλαξε και το µοτίβο του δασκάλου, στο σχολείο - δε θα έλεγα άγχος, θα 
έλεγα ότι µου πρόσθεσε, την ευθύνη, να ζητήσω επιµόρφωση 

∆8 : λόγω του ότι στη σχολή είχαµε κάνει, αρκετά µεγάλο αριθµό πρακτικών, 
ξέραµε λίγο πολύ πώς ήταν. Πιστεύω ότι, ανταποκρινόταν σε αρκετά µεγάλο 
βαθµό - δεν επαληθεύτηκαν όλα σε µεγάλο βαθµό αλλά, είµαι αρκετά 
ικανοποιηµένος 

∆9 : ∆ε φανταζόµουνα σώνει και καλά ότι θα διοριστώ. Προτιµούσα να ιδιωτεύω, 
διορίστηκα εξ ανάγκης. Το πτυχίο του εκπ/κού το ήθελα σαν µια διασφάλιση, 
σε περίπτωση που δεν πήγαιναν καλά τα πράγµατα.  

∆10 : Βρήκα διαφορές. Κάποια καλύτερα, κάποια χειρότερα. Όχι χειρότερα, πιο 
δύσκολα στο κοµµάτι το παιδαγωγικό.  

∆11 : Πολλά πράγµατα τα είχαµε φανταστεί αλλιώς, αλλά στη πορεία δε µας 
βγήκαν. Άλλωστε, γι’ αυτό, κάναµε κι αγώνες, αλλά, όπως και να ’ναι, σκοπός 
µας και στόχος µας είναι να το παλέψουµε για το καλό των παιδιών. 

∆12 : Όχι. Έχω αντιµετωπίσει … δυσκολίες που δεν περίµενα ότι θα τις 
αντιµετωπίσω, δεν είχα βέβαια ιδιαίτερα προβλήµατα ποτέ, αλλά γενικά το 
θεωρούσα πιο εύκολο απ’ ότι είναι. - γενικά µεταφέρω όποιο πρόβληµα, στο 
σπίτι, και µου δηµιουργεί και περισσότερο άγχος και µου καταναλώνει και 
κάποιο χρόνο 

 
3. Ποιος κατά τη γνώµη σου πρέπει να είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης στη 

σύγχρονη εποχή; 
∆1 : «να δηµιουργεί» άτοµα τα οποία θα µπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής, να διαµορφώσουν συµπεριφορά, 
χαρακτήρα, βασικά εφόδια για το µέλλον τους - κάποια µαθήµατα έτσι όπως 
γίνονται στο σχολείο, και τα βιβλία έτσι όπως είναι δοµηµένα δεν βοηθούν σ’ 
αυτό, να δώσουν εφόδια στα παιδιά, βγάζει άτοµα τα οποία, έχουν παρωπίδες  

∆2 : ακριβώς να µην είναι εκπ/ση, αλλά να είναι µια γνώση χειραφετικού 
χαρακτήρα, που θα απευθύνεται σε όλους τους µαθητές χωρίς διακρίσεις, σε 
σχολεία πολυδύναµα, προσφέροντάς τους τη γνώση και όχι τις λεγόµενες 
δεξιότητες. 

∆3 : να προετοιµάσει έναν πολίτη του κόσµου, Οφείλουµε να προετοιµάσουµε ένα 
παιδί να ζήσει σε µια ανταγωνιστική κοινωνία, να είναι προετοιµασµένος για 
το τι θα συναντήσει, πρέπει να ισορροπήσουµε ανάµεσα στο συναίσθηµα και 
στη σκληρότητα ας πούµε που θα ζήσει 

∆4 : η εκπ/ση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, όχι να τους 
δώσει γνώσεις γιατί δεν είµαστε στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας, 
να τα µάθει να µαθαίνουν 

∆5 : Η αγωγή, και η παιδεία πρώτα απ’ όλα. - στόχος να γίνεται στους µαθητές όχι 
η γνώση … αλλά, … να γίνουν πρώτα σωστοί άνθρωποι 

∆6 : Να βγάλει πολίτες που να µπορούν να συνεργάζονται. Για να βελτιώσουµε 
λίγο την κοινωνία µας. Να βγάλει πολίτες, που να ακούει ο ένας τον άλλον. 
∆ηλαδή δηµοκρατικούς πολίτες. 

∆7 : Οι γνώσεις σήµερα είναι πολύ πιο εύκολες, µέσω, της Τεχνολογίας, µέσω του 
υπολογιστή, και δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το σχολείο. Άρα λοιπόν µας 
µένει το έµψυχο υλικό, δηλαδή, η διαµόρφωση του ήθους, του χαρακτήρα. 

∆8 : Να δηµιουργεί ελεύθερους ανθρώπους. Ανθρώπους που να σκέφτονται, 
ελεύθερα - η εκπ/ση σήµερα αυτό, δεν το πετυχαίνει - θέλει ανθρώπους - να 
υπακούνε στα κελεύσµατα της κάθε «άρχουσας» σε εισαγωγικά τάξης, να 
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είναι προσαρµόσιµοι, να είναι ευέλικτοι - Τώρα εµείς τι θέλουµε σαν 
δάσκαλοι; Να βγάζουµε ανθρώπους να ανταποκρίνονται µε επιτυχία, όχι σε 
ρόλους που άλλοι τους έχουν αναθέσει, αλλά σε ρόλους που οι ίδιοι επιλέγουν 
για τον εαυτό τους - Και κυρίως να τους µάθουµε αυτό, να γίνουν άνθρωποι, 
να αγαπάν αυτό που κάνουν - Πρέπει ο ίδιος ο εκπ/κός, να εµπλακεί πολύ 
περισσότερο, σε επίπεδο αποφάσεων και επιλογής της ύλης - ∆εν θέλει το 
κράτος να έχει ο εκπ/κός ένα τέτοιο ρόλο. Και δυστυχώς φοβάµαι πως, ούτε 
και πολλοί εκπ/κοί θέλουν, … δε βλέπουν το νόηµα σ’ αυτό. - το οικονοµικό 
είναι ένα καλό κίνητρο, που σίγουρα όλοι οι άνθρωποι θα το ’θελαν. Αλλά δεν 
είναι το µοναδικό. Ο δάσκαλος πρέπει να νιώσει ότι το κράτος τον 
εµπιστεύεται, του δίνει περιθώρια ελευθερίας, ώστε ο ίδιος ν’ αποφασίζει, και 
στο κάτω κάτω, να κριθεί κι από τ’ αποτέλεσµα της δουλειάς του 

∆9 : Πρέπει να έχει τέσσερις βασικούς άξονες: ο πρώτος άξονας πρέπει να είναι  η 
εκπ/ση. Η βασική εκπ/ση του παιδιού. Θεωρώ ότι στο δηµοτικό 
υπερεξειδικεύουµε τα παιδιά. - ο δεύτερος είναι η κοινωνικοποίηση - Τρίτο, 
είναι η παιδεία - Στην τέχνη, στην κουλτούρα, στον πολιτισµό, στην ιστορία, 
στην κοινωνιολογία, που δυστυχώς δεν παρέχεται απ’ το δηµοτικό µας 
σχολείο - ο τέταρτος άξονας είναι η δηµιουργία του πολίτη. Ενός υγιώς 
σκεπτόµενου πολίτη. 

∆10 : να εκπαιδεύει τους µαθητές σε πολλά κοµµάτια και τοµείς, να συνεργάζονται, 
να µάθουν πώς θα µαθαίνουν, να έχουν µια θετική άποψη για τη ζωή και να 
βρίσκουνε λύσεις στα όσα προβλήµατα θ’ αντιµετωπίζουνε  

∆11 : Ο στόχος, πρέπει να ’ναι πολύπλευρος. ∆εν πρέπει να εστιάζεται µόνο στο 
γνωστικό επίπεδο. Να δούµε και το παιδί. Πρέπει να στοχεύει στο να βγει 
ένας ολοκληρωµένος άνθρωπος.  

∆12 : θα πρέπει να δίνει κίνητρα στα παιδιά ν’ αναζητούνε µόνα τους τη γνώση, να 
τους αρέσει να µαθαίνουν, να τους αρέσει να προχωρούν, … να µάθει στα 
παιδιά να φέρονται. Τα παιδιά σήµερα δεν ξέρουν να φέρονται, δεν ξέρουν να 
µιλάνε ευγενικά, δεν ξέρουν πώς να, πως θα σταθούνε σε κάποιες 
καταστάσεις. Απ’ τα βασικά φυσικά ν’ αποκτήσουνε και κάποιες γνώσεις. 

 
4. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή 

διαδικασία κατά τη γνώµη σου; 
∆1 : είναι ο οδηγός του παιδιού, ο βοηθός, τα παιδιά και οι γονείς να δείχνουν 

εµπιστοσύνη στον εκπ/κό  
∆2 : είναι πράγµατι ο δάσκαλος αυτός που καθορίζει τη µαθησιακή διαδικασία ή 

είναι το σπίτι; στην τάξη λειτουργώ παράλληλα µε το δάσκαλο του 
φροντιστηρίου  

∆3 : Πολύπλοκος. - θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό να κρατήσω ήρεµους τους 
µαθητές, … χαρούµενους … και σε δεύτερη φάση προσπαθώ να τους µάθω 
πράγµατα  

∆4 : ξεφεύγοντας απ’ τον παραδοσιακό ρόλο του εκπ/κού, που δεν είναι πλέον 
αυτός που τροφοδοτεί µε γνώσεις τους µαθητές, αποσκοπεί στο να οδηγήσει 
τους µαθητές να µάθουν πώς να µαθαίνουν. Να ανακαλύπτει τη γνώση, ο 
µαθητής 

∆5 : Βοηθός, υποστηρικτής, συµπαραστάτης στα παιδιά, όχι του µεταδότη των 
γνώσεων, να τα καθοδηγεί 

∆6 : Ο ρόλος του εκπ/κού είναι, να είναι δίπλα στο παιδί. Να πάµε να βρούµε τη 
µάθηση, το αντικείµενο της µάθησης παρέα. Περισσότερο να είναι µπροστά 
τα παιδιά κι ο δάσκαλος να κατευθύνει. - Είναι αδύνατο να τα ξέρει ο 
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δάσκαλος όλα. Μαθαίνει κι από τους ίδιους τους µαθητές. - ο δάσκαλος 
πρέπει να µάθει να ακούει, περισσότερο  

∆7 : κυρίαρχος θα έλεγα. Είναι αυτός ο οποίος διαµορφώνει συνειδήσεις, που 
πλάθει ένα εύπλαστο, πλάσµα, το παιδί - ο ρόλος του δασκάλου είναι πρότυπο  

∆8 : πρώτα πρώτα πρέπει να ’ναι υποστηρικτικός για το παιδί - Να του δώσει τη 
γνώση έτοιµη, σε κάποια παιδιά αποδίδει. Αλλά δεν αποδίδει σ’ όλα τα 
παιδιά. - Ο ρόλος του πρέπει να ’ναι, όχι πια, … απλά του τροφοδότη, αλλά 
αυτουνού που βοηθάει το παιδί να επεξεργάζεται, γνώσεις. Θα ’ταν ο ιδανικός 
ρόλος αυτός. Προς το παρόν ας γίνουµε καλοί τροφοδότες, και για το µέλλον, 
έχει ο θεός!  

∆9 : όσο αφορά τα µοντέλα που µας µαθαίνουνε λέει ότι πρέπει να είµαστε οι 
εµψυχωτές. Και οι καθοδηγητές. - δεν είναι µόνο αυτό όµως, γιατί µες στην 
τάξη πρέπει να ’σαι κι ο ποµπός τελικά γιατί έρχονται και παιδιά που δεν 
ξέρουνε, Πρέπει να ’σαι κι αυτός που δίνει τη βασική γνώση ώρες ώρες. 

∆10 : Βοηθητικός καθοδηγητικός: Θα πρέπει να µάθει τα παιδιά τρόπους, έτσι ώστε 
να µπορούν να αντιµετωπίζουν τα καθηµερινά προβλήµατα µέσα από  
δραστηριότητες.  

∆11 : Ο ρόλος του εκπ/κού, πρέπει να ’ναι καθοδηγητικός κατά βάση, να µη δίνει 
πάντα έτοιµη τη γνώση αλλά να βοηθάει στην ανακάλυψη της γνώσης,  να 
’ναι συνεργάτης και τα παιδιά να µπορούν να συνεργάζονται µαζί του. Ούτε 
να φοβούνται ούτε να δέχονται παθητικά τα πάντα. Γιατί πρέπει να γίνεται 
ανοιχτός διάλογος. Σύµφωνα βέβαια µε τους κανόνες του διαλόγου, πρέπει 
εκεί να παρεµβαίνει καθοριστικά, ώστε όλα τα παιδιά να είναι µέσα στη 
διαδικασία της µάθησης.  

∆12 : είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος του εκπ/κού, εµ, όσες φορές έχω προσπαθήσει 
λίγο να παραγκωνίσω τον εαυτό µου, να δώσω τον πρώτο λόγο στα παιδιά, … 
δεν είχαµε πολύ καλά αποτελέσµατα. Πρέπει καταρχήν ο εκπ/κός να τους 
κινήσει το ενδιαφέρον. Κι από κει και πέρα να τους µεταδώσει και τη γνώση. 

 
Β) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις διαφορές των 
επιδόσεων των µαθητών/τριών 

5. Πού οφείλεται κατά τη γνώµη σου η µεγάλη διαφορά που παρατηρείται 
στις επιδόσεις των µαθητών, τόσο µεταξύ διαφορετικών σχολείων, όσο 
και µέσα στην ίδια τάξη; 

∆1 : στο πώς µεγαλώνει το παιδί µέσα σε µια οικογένεια και τα ερεθίσµατα που 
παίρνει απ’ αυτήν, στο διαφορετικό επίπεδο ζωής κιόλας 

∆2 : Πιστεύω ότι είναι θέµα σπιτιού, δηλαδή κατά πόσο το περιβάλλον του σπιτιού 
είναι συµβατό µε τη γλώσσα του σχολείου, όχι ακριβώς το σπίτι, µε το σπίτι 
εννοώ, το σύνολο σπίτι, δηλαδή τις αξίες της κάθε οικογένειας, την κοινωνική 
θέση, την κοινωνική τάξη, ε… και την υλική φιλοδοξία, προπάντων. - είναι 
αυταπάτη να νοµίζουµε ότι είµαστε οι δάσκαλοι. ∆εν ξέρω αν υπάρχουνε, οι 
λεγόµενοι νοητικοί παράγοντες αν παίζουν κάποιο ρόλο - είτε υπάρχει ο 
παράγοντας νοηµοσύνη ή όχι, … και ανεξάρτητα από το ποια είναι η 
προσωπικότητα ή τι κάνει ο δάσκαλος µες στην τάξη, τ’ αποτελέσµατα … δεν 
είναι … άµεσα το αποτέλεσµα των πράξεων του δασκάλου. 

∆3 : Σε πολύ µεγάλο βαθµό θεωρώ ότι είναι τυχαίο - µε τη δοµή της οικογένειας και 
της κοινωνίας να αλλάζει και να διαφοροποιείται, αυτά τα προβλήµατα και 
πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο δύσκολα - η οικονοµική κρίση είναι κάτι 
που δηµιουργεί άσχηµη συµπεριφορά - πολλά παιδιά θεωρούν ότι είναι, 
αποµονωµένα απ’ την οικογένειά τους - όπως η κοινωνία διαφοροποιείται και 
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αλλάζει κι εξελίσσεται, έτσι εξελίσσονται και τα παιδιά διαφοροποιούνται και 
αλλάζουν. Αλλάζουν και τα προβλήµατά τους. Αλλάζει και ο τρόπος που τα 
αντιµετωπίζουµε 

∆4 : α) από σχολείο σε σχολείο: κάποιες  τοπικές κοινωνίες είναι πιο αναπτυγµένες 
από κάποιες άλλες  

β) µέσα σε µια τάξη: στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονιών του – 
µορφωτικό επίπεδο γονιών - να είναι πολιτισµικές, οι διαφορές, δηλαδή, 
µαθητές οι οποίοι έχουν διαφορετική εθνικότητα, επειδή δεν ξέρουν και τη 
γλώσσα - µαθησιακές δυσκολίες - ο δάσκαλος οφείλει να αµβλύνει τις 
ανισότητες  

∆5 : Σηµαντικό ρόλο πιστεύω ότι παίζει το κοινωνικό επίπεδο, σ’ ένα χωριό οι 
στόχοι, τα κριτήρια των παιδιών είναι διαφορετικά, απ’ ότι τα παιδιά που 
γνώρισα σε κάποια πόλη - η οικογένεια, δηλαδή τι, προσδοκά κάθε γονιός για 
το παιδί του, πώς θέλει να το δει, οι αξιώσεις που έχει, βέβαια έχω τύχει να δω 
και ακρότητες, γονείς που θέλουν το παιδί τους να είναι ο τέλειος µαθητής 
αλλά και το αντίθετο, την αδιαφορία 

∆6 : δεν προερχόµαστε όλοι από το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Από την ίδια 
οικογένεια - το ενδιαφέρον της οικογένειας - επιπλέον είναι ότι, υπάρχουνε 
γονείς … που βοηθούν τα παιδιά τους µε διάφορους τρόπους. Με ιδιαίτερα 
µαθήµατα και ως εκ τούτου είναι φυσικό αυτά τα παιδιά, που προετοιµάζονται 
και περισσότερο στο σπίτι, να έχουν άλλη εικόνα στο σχολείο - Από σχολείο 
σε σχολείο τώρα αλλιώς ας πούµε θα είναι µια περιοχή, όπου ζουν πλούσιοι 
άνθρωποι και αλλιώς είναι µια περιοχή, όπου, τα παιδιά είναι φτωχά. 

∆7 : ανάλογα την κοινωνικοπολιτισµική κατάσταση, το βιοτικό επίπεδο, την 
κοινωνική τάξη που ανήκει η κάθε περιφέρεια, αν είναι σχολείο της πόλης, 
του χωριού, αλλά ακόµα και µέσα στην ίδια την πόλη υπάρχουν σχολεία, κατά 
περιφέρειες ζώνες - στις αγροτικές περιοχές, στα χωριά, παρότι η τεχνολογία 
υπολείπεται θα έλεγα των σχολείων της πόλης, τα παιδιά κάνουν προσπάθεια, 
να, δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους - Κάποια σχολεία ξεχωρίζουν γιατί, 
ενδεχοµένως έχουν συσσωρευτεί µέσα σ’ αυτό κάποιες µονάδες θα έλεγα, 
µαθητές δηλαδή από βιοτικό επίπεδο γονέων αρκετά υψηλό - από γονείς 
κατώτερου επιπέδου, κι εκεί ξεχωρίζουν µονάδες µαθητών - µε την βοήθεια 
του δασκάλου, στο να οµαδοποιήσει µία τάξη, να µην λειτουργεί µεµονωµένα 
µε µονάδες µαθητών 

∆8 : δεν έχουν ούτε κοινή καταγωγή, ούτε προέρχονται από ίδιες οικογένειες, άρα 
λογικό είναι να υπάρχουν ανισότητες - Αυτό που είναι παράλογο είναι το 
εύρος των ανισοτήτων. Και το κυριότερο είναι ότι το σχολείο, δε µικραίνει το 
εύρος των ανισοτήτων. Τις διαιωνίζει αυτές τις ανισότητες. - Το «φτωχότερο» 
σε εισαγωγικά παιδί, φτωχότερο σε υλικό, σε εµπειρίες, σε υποστήριξη, µόνο 
το µυαλό του µπορεί να εκµεταλλευτεί και τις ικανότητές του - η ίδια µας η 
κοινωνία, γεννάει ανισότητα 

∆9 : Βασικότατος παράγοντας είναι καταρχήν η ικανότητα του παιδιού - ο δεύτερος 
βασικός παράγοντας είναι η οικογενειακή του κατάσταση (Και στο εκπ/κό και 
στο οικονοµικό) - Τρίτος παράγοντας θεωρώ ότι είναι το σχολείο και το 
περιβάλλον του σχολείου και τάξη  

∆10 : αυτό συµβαίνει λόγω προηγούµενων εµπειριών των µαθητών, οικογενειακού 
περιβάλλοντος, κοινωνικού, φιλικού, Λόγω διαφορετικών καθηµερινών 
συνθηκών - θα πρέπει, και ο δάσκαλος να έχει ένα ρόλο, ώστε να εντάξει 
όλους τους µαθητές σε µια διαδικασία τρόπου σκέψης, είτε µε 
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εξατοµικευµένη διδασκαλία, να συνεργάζεται µαζί µε άλλους, έτσι ώστε να 
µπορεί να παίρνει από ένα µαθητή που έχει µεγαλύτερες προσλαµβάνουσες 

∆11 : Έχει να κάνει µε το δείκτη ευφυΐας του παιδιού, έχει να κάνει µε το 
κονωνικοοικονοµικό περιβάλλον απ’ το οποίο προέρχεται, απ’ το 
οικογενειακό περιβάλλον απ’ το οποίο προέρχεται, ένα παιδί µπορεί να ’χει 
τις δυνατότητες αλλά, να µη βοηθιέται, απ’ την άλλη µεριά, µπορείς να δεις 
παιδιά τα οποία είναι λιγότερο ευφυή από κάποια άλλα, που ανήκουν στα 
χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, κι επειδή έχουν την κατάλληλη 
βοήθεια να φαίνονται καλύτερα  

∆12 : πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει και, η ανάµιξη, η επιλογή των γονιών στην ε… 
µόρφωση των παιδιών τους - Υπάρχουν όµως και γονείς οι οποίοι 
αδιαφορούνε. Εκεί το παιδί αδιαφορεί κι αυτό. Γιατί η συµπεριφορά του 
δασκάλου µέσα στην τάξη δεν αλλάζει ανάµεσα στα παιδιά. - είναι πολύ 
σηµαντικός κι ο ρόλος στο σπίτι, για να προχωρήσει το παιδί στο σχολείο 

 
6. Εποµένως, ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες; 
∆1 : Η οικογένεια, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, το επάγγελµα των 

γονιών  
∆2 : το θέµα οικογένεια - και το ίδιο το εσωτερικό του εκπ/κού συστήµατος 

συµβάλλει στην καλλιέργεια των ανισοτήτων - το αναλυτικό το πρόγραµµα, 
το οποίο µοιάζει να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, … και αρκετά δύσκολο, ειδικά 
στις µεγάλες τάξεις - Νοµίζω ότι ο δάσκαλος τελικά µένει µετέωρος και 
µπορώ να πω συµπιεσµένος, µε πολλαπλό τρόπο - Παρόλα αυτά, η δουλειά 
µας είναι δουλειά της «κλειστής πόρτας» - δεν πιστεύω ότι ο δάσκαλος µπορεί 
να παρέµβει σήµερα ουσιαστικά 

∆3 : οικονοµικοί παράγοντες - Οικογενειακοί παράγοντες - σχέσεις ανθρώπινες - 
Παίζει το ρόλο της (η ευφυΐα), αλλά δε νοµίζω ότι παίζει πρωταρχικό ρόλο,… 
στο να κάνει εύκολα κάποια πράγµατα, αλλά το σύστηµα το ίδιο, επειδή δεν 
τα ξεχωρίζει αυτά τα παιδιά, τους κρατάει, κάποιες φορές, να µην φτάσουν 
στο στόχο τους  

∆4 : κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονιών, πνευµατικά ερεθίσµατα, 
πολιτισµικές διαφορές, µαθησιακές δυσκολίες, ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών 

∆5 : είναι η οικογένεια, και το σχολείο - Όταν, ένας γονιός µπαίνει στη διαδικασία 
να συγκρίνει, τους βαθµούς του παιδιού του µε τους βαθµούς κάποιου άλλου 
παιδιού, ε… τότε αυτό αµέσως καλλιεργεί  στο µαθητή τον ανταγωνισµό - 
Μετά έρχεται ο εκπ/κός, ο οποίος, κατά τη γνώµη µου πρέπει να εξηγεί κάθε 
φορά µε ποια κριτήρια βαθµολογεί - Και ο εαυτός µας - κάτι άλλο που, θεωρώ 
σηµαντικό στις ανισότητες είναι οι αλλοδαποί µαθητές, ε… γιατί αυτοί ίσως 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, και κοινωνικές και µαθησιακές, είναι θέµα 
γλώσσας - Όταν ένα παιδί πηγαίνει ας πούµε τις πρώτες τάξεις, στη χώρα του, 
και µετά έρχεται εδώ, ε, τότε, δυσκολεύεται αρκετά, µέχρι να… συνηθίσει. 

∆7 : σίγουρα, είναι, ο οικογενειακός, είναι ο δάσκαλος, αλλά είναι και θα έλεγα, 
ευρύτερα το σχολείο, ένας µεγάλος παράγοντας, Κάποια λειτουργούν 
επιεικέστερα µε την έννοια ότι, χαρίζουν την αξιολόγηση,  τη βαθµολογία 
έτσι, σε µαθητές οι οποίοι είναι ένα επιπέδου, ενός επιπέδου πιο χαµηλού από 
κάποιους άλλους αλλά, στην περιοχή δεν υπάρχει µέτρο σύγκρισης, µέτρο 
αξιολόγησης για να δουν το καλύτερο. Κι αυτό συνεχίζεται, έτσι; όχι µόνο στο 
δηµοτικό, αλλά και στο γυµνάσιο - έχει να κάνει και, µε µια κλειστή κοινωνία, 
και έχει να κάνει και µε τις γνωριµίες των γονέων, και πολλών άλλων 
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παραγόντων για να αξιολογηθεί το παιδί, από τους καθηγητές του - ∆εν έχει 
να κάνει µόνο µε την κοινωνική ανισότητα, αλλά έχει να κάνει και ε… µε το 
χαρακτήρα των παιδιών, Κάποια παιδιά, πραγµατικά, µπορεί να ανήκουν σε 
κάποιο χαµηλό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο, παιδιά εργατών, παιδιά 
µεταναστών, αλλά να έχουµε πάρει θεαµατικά αποτελέσµατα 

∆10 : το κοινωνικό περιβάλλον, το οικογενειακό, το φιλικό, το συναισθηµατικό 
κοµµάτι του παιδιού  

∆12 : γνωστικές δυνατότητες του κάθε παιδιού, η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του 
κάθε παιδιού, οικογενειακό περιβάλλον 

 
7. Ποιος νοµίζεις ότι είναι ο σηµαντικότερος από αυτούς τους παράγοντες; 

∆1 : Οι γονείς, η συµπεριφορά των γονιών, συγκεκριµένα, ∆ε νοµίζω ότι παίζει 
τόσο σηµαντικό ρόλο η µόρφωση  

∆2 : ως πρώτο θεωρώ την οικογένεια, µάλλον θα έλεγα πιο ουσιαστικά την τάξη 
της οικογένειας, δηλαδή το πού ανήκει κοινωνικά κι ακόµα καλύτερα ποια 
φιλοδοξία, έτσι; και ποια προσωπικότητα έχει καλλιεργήσει στα παιδιά 

∆3 : Είναι η οικογένεια και η οικονοµική κατάσταση αυτής - όταν ένα παιδί βλέπει 
τη µητέρα του ή τον πατέρα του να διαβάζει έστω κι εφηµερίδα, δεν µπορεί, 
θα πάρει ένα, βιβλίο να διαβάσει 

∆4 : τα ερεθίσµατα που έχει ο µαθητής καταρχήν από την οικογένειά του, αν η 
οικογένεια, ωθεί το παιδί στη µόρφωση  

∆5 : ο σηµαντικότερος, πιστεύω ο εκπ/κός κι ο γονιός. Και οι δύο. Απλά ο εκπ/κός, 
έχει περισσότερη ευθύνη µε την άποψη ότι είναι µέσα στην κατάσταση, και 
πρέπει να το ρυθµίζει λίγο αυτό, να µην εντείνει τις διαφορές. 

∆6 : Πιστεύω, ότι ο µορφωτικός παράγοντας περισσότερο, είναι σαν µια µεταδοτική 
ασθένεια - Αυτή η άµιλλα που υπάρχει, ακόµα και µες στα πλαίσια της 
οικογένειας. ∆ηλαδή, να πάω κάπου λίγο παραπάνω απ’ τον πατέρα µου 

∆7 : ο παράγοντας οικογένεια, οι µορφές κοινωνικοποίησης συγκεκριµένα 
∆8 : η κοινωνική δοµή 
∆9 : η νοητική ικανότητα του παιδιού 
∆10 : οι… εµπειρίες που κουβαλάει από πριν. Πριν έρθει στο σχολείο. Γιατί πάνω 

κει θα πατήσει κι ο δάσκαλος, γενικότερα απ’ το περιβάλλον του. 
∆11 : το υγιές οικογενειακό περιβάλλον  
∆12 : θα έλεγα το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Γιατί βλέπουµε και παιδιά από 

προβληµατικό οικογενειακό περιβάλλον τα οποία το θέλουνε, προχωρούνε, ή 
βλέπεις ακόµα και παιδιά από πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία, 
δε, δε θέλουνε, ούτε µαθήµατα, ούτε σχολείο… 
 

8. Α. Μπορείς να θυµηθείς κάποια χαρακτηριστική περίπτωση µαθητή σου 
µε πολύ χαµηλή επίδοση; Τι χαρακτηριστικά είχε;  

∆1 : ένα αγοράκι - µόνο µπορεί να συλλαβίσει µικρές λέξεις, δεν µπορεί να γράψει 
τίποτα, δε θυµάται καν τα γράµµατα, τα µπερδεύει, κάποιες φορές έρχεται δε 
θυµάται καν τα γράµµατα, τα µπερδεύει, κάποιες φορές έρχεται χωρίς τίποτα 
και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος είναι συνεχώς αφηρηµένος, δείχνει ότι 
δεν ενδιαφέρεται, έρχεται µόνο για να παίζει 

∆2 : παιδιά τελείως αποσυρµένα, παιδιά σιωπηλά, ανύπαρκτα µες στην τάξη, παιδιά 
χωρίς προσωπικότητα, παιδιά µε ψυχολογικά προβλήµατα, παιδιά µε 
δυσκολίες - Παιδιά µε δυσκολία προσαρµογής συνήθως στις µεγάλες τάξεις, 
δηλαδή δύσκολα, υπερκινητικά - προβάλλω ως πρώτο όρο το 
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συναισθηµατικό, δηλαδή ταυτόχρονα συνοδεύω τα προβλήµατα τα µαθησιακά 
… µε προβλήµατα συµπεριφοράς  

∆3 : α) Ναι, φετινής µου µαθήτριας - απόλυτα εσωστρεφές, πολύ δύσκολα µπορείς 
να επικοινωνήσεις µαζί της, ασχολείται µόνο µε ό,τι, αυτή θεωρεί σηµαντικό, 
αθόρυβη, στην αρχή δεν ξέραµε αν έχει φωνή 

        β) το αγόρι είναι κοινωνικά, στην προσαρµογή του µε τους συµµαθητές του, 
… φυσιολογικό, παιδί - η ικανότητά του … να µαθαίνει πράγµατα, πρέπει να 
είναι χαµηλή, δεν µπορεί να πειθαρχήσει, Θέλει συνέχεια να βγει έξω, είναι 
στην ΣΤ΄ και δεν µπορεί να φτιάξει µια πρόταση 

∆4 : α) κυρίως είναι µαθητές διαφορετικής εθνικότητας, που δε γνωρίζουν τη 
γλώσσα  - µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες - Κυρίως αυτοί έχουνε 
χαµηλές επιδόσεις.  

         β) Τα Ελληνόπουλα … µόνο στην περίπτωση που η οικογένειά τους  δεν 
στρέφεται προς τη  γνώση - ∆εν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα µαθήµατα, 
αλλά µπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά σε σχέση µε τις άλλες δύο 
κατηγορίες, όταν ο δάσκαλος … τους προσεγγίζει και προσπαθεί να τους 
δώσει τη γνώση, όχι σαν κάτι αναγκαστικό  

∆5 : είχα µία µαθήτρια που, ήταν αδύνατη, στα µαθήµατα, συνήθως είναι και 
διστακτικά αυτά τα παιδιά, δε σηκώνουν το χέρι, είναι πολύ δειλά 

∆6 : α) Τα τελευταία χρόνια που έχουµε παιδάκια από την Αλβανία, έχουµε τέτοια 
παραδείγµατα. Ή από άλλες χώρες. - Έχουµε παιδάκια που δεν γνωρίζουν τη 
γλώσσα οι γονείς καλά. Οπότε είναι φυσιολογικό και λογικό και τα ίδια να 
µην µπορούν να χειριστούν το λόγο. Αν συνοδεύεται κι από κάποιο µικρό 
πρόβληµα δυσλεξίας, ή άλλης µαθησιακής δυσκολίας, περιπλέκει ακόµα 
περισσότερο τα πράµα. 

β) και Ελληνάκι τώρα που, είχε κάποια προβληµατάκια - ∆εν τον βοηθούσε τόσο, 
το νοητικό του επίπεδο - όµως αυτό που µπορούσε, το έκανε. Και 
εντυπωσιάζοµαι τώρα που, δεν τα κατάφερνε τόσο στα γράµµατα. Βλέπω 
όµως ότι έχει γίνει κουρέας, έχει πελάτες, χαιρετάει κλπ. - Κάποια 
προβλήµατα νοητικής φύσης τα είχε. ∆εν τα έβλεπα στους γονείς αυτά. 
Μπορεί να έχουν να κάνουν και µ’ άλλα ζητήµατα, ξέρω γω τι έγινε στη 
γέννα, τι έγινε δώθε κείθε 

∆7 : τρία παιδιά µεταναστών, ήρθαν στο σχολείο στην Ελλάδα στην τρίτη 
δηµοτικού, υπολείπονται, γιατί δεν είχαν και την ανάλογη οικογενειακή 
βοήθεια, µέσα από την οµάδα, δουλεύουν  

∆8 : α) πριν από λίγα χρόνια ήµουνα πάνω στο οροπέδιο, στου Νευροκοπίου, στη 
∆ράµα. Κι είχαµε κάποια παιδιά, τα οποία ήταν κυριολεκτικά, τα χωριά που 
ζούσαν, ήταν κυριολεκτικά ξεκοµµένα απ’ τον κόσµο - τα παιδιά αυτά από 
την κοινωνία, η µόνη τους τροφοδότηση, το µόνο feedback που είχαν, από 
εµπειρίες όλες ήταν απ’ την τηλεόραση - Είχαµε παιδιά µε πολύ χαµηλό 
επίπεδο, σε ορισµένες όµως περιπτώσεις είχαµε παιδιά µε φοβερό ταλέντο 

β) Στην πόλη έχω γνωρίσει πολλούς µαθητές µε πολύ χαµηλό επίπεδο. Κάποιοι απ’ 
αυτούς ήταν αλλοδαποί, όχι όλοι - σπάνια θα δεις µαθητή Έλληνα, ειδικά απ’ 
αυτά που έχουνε πάει παιδικό και στο νηπιαγωγείο να ’ναι κάτω απ’ το 50. 
Ακόµα και µαθητές µε τις χειρότερες επιδόσεις, σπάνια θα πέσουν κάτω απ’ 
το 40%. ∆εν υπάρχουν περιπτώσεις κάτω από κει; Υπάρχουν, αλλά πια είναι 
περιπτώσεις που µιλάµε πια για… άλλα προβλήµατα 

∆9 : α) µια Αλβανιδούλα - ήταν αδύνατο να κάνει οτιδήποτε. Το οικογενειακό 
περιβάλλον δεν ασχολιόταν, η µικρή δεν είχε ασχοληθεί ποτέ, µε δυσκολία 
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µιλούσε Ελληνικά, προφανώς στο σπίτι µιλούσανε µόνο Αλβανικά, δεν 
µπόρεσε να µάθει ούτε την προπαίδεια. 

        β) παιδί που ήταν από διαλυµένη οικογένεια, - ζούσε µε τη µητέρα του, το 
παιδί είχε πάρα πολλά προβλήµατα  

∆10 : υπήρχανε γενικότερα προβλήµατα, ε… ειδικής αγωγής περισσότερο, ήθελε 
ιδιαίτερη µεταχείριση και καθοδήγηση, πράγµα το οποίο δεν είναι και τόσο 
εύκολο σε µια τάξη µε 25 παιδιά, ∆εν του ήταν ούτε εύκολο να επικοινωνήσει 
µε τους άλλους συµµαθητές του 

∆11 : Μαθητές µε πολύ χαµηλή επίδοση βεβαίως, είχαµε, έχουµε και θα έχουµε - 
Απλά, το παιδί έτυχε να µην έχει µια ευφυΐα, ένα δείκτη νοηµοσύνης  όσο και 
τα υπόλοιπα 

∆12 : Αγόρι, πριν δυο χρόνια στην Β΄ δηµοτικού - για µένα εµφανέστατα είχε 
µαθησιακές δυσκολίες, δεν µπορούσε να γράψει καθόλου, ξεχνούσε 
γραµµατάκια, διάβαζε, ε…όχι συλλαβιστά, κι ένα βήµα πιο πίσω από το 
συλλαβιστά, δηµιουργούσε µια αναστάτωση στην τάξη, οι γονείς, δεν το 
παραδέχονταν. Θεωρούσαν ότι η δασκάλα της πρώτης, ε…δεν είχε προσφέρει 
στο παιδί αυτό που έπρεπε κι ότι µε τον κατάλληλο δάσκαλο το παιδί  θα 
έπαιρνε τα πάνω του 

 
Β. Από τι οικογενειακό περιβάλλον προερχόταν; 

∆1 : προέρχεται  από άλλη χώρα, από την Αλβανία, οι γονείς του είναι στη δουλειά 
τις περισσότερες ώρες  

∆2 : δεν είναι απαραίτητα παιδιά χαµηλών στρωµάτων. Συνήθως είναι τα 
περισσότερα οι αλλοδαποί. Για τους αλλοδαπούς το θεωρούµε δεδοµένο, 
ειδικά αν έχουν έρθει κι έχουν κατευθείαν ενσωµατωθεί στις µεγάλες τάξεις. 
Είναι και πολλές φορές παιδιά από, ας το πούµε από συνηθισµένα σπίτια. Αν 
και σε λιγότερο βαθµό.    

∆3 : α) µε πολλά προβλήµατα οικογενειακά, ζει µε την αδερφή της, σε σπίτι της 
Πρόνοιας γιατί είναι προϊόν αιµοµιξίας µε τον … πατέρα  

β) οι γονείς του δεν έχουνε… κάποιο πτυχίο ή, τίποτ’ άλλο είν’ οι άνθρωποι, 
εργάτες, πολύ λίγο πρέπει  να, να ασχολούνται µαζί του 

∆4 : κυρίως είναι µαθητές διαφορετικής εθνικότητας, που δε γνωρίζουν τη γλώσσα  
- µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες - Τα Ελληνόπουλα … µόνο στην 
περίπτωση που η οικογένειά τους  δεν στρέφεται προς τη γνώση 

∆5 : οι γονείς ήταν αγρότες, δεν ήταν οι γονείς που θα ήταν πάνω απ’ τα παιδιά 
∆6 : β) ανεκτό, καλό. Ο πατέρας υπάλληλος στο νοσοκοµείο - Η µάνα κι αυτή 

δούλευε σε διάφορες δουλειές. Κάποια στιγµή κατάφερε να γίνει δηµόσιος 
υπάλληλος κι αυτή.  

∆7 : οι γονείς εργάζονται καθηµερινά (µετανάστες), δεν έχουν µεγαλύτερα αδέρφια 
να τους προσέχουν, να έχουν την επιµέλεια λίγο 

∆8 : α) κάτοικοι ορεινού χωριού 
       β) Κάποιοι απ’ αυτούς ήταν αλλοδαποί, όχι όλοι - σπάνια θα δεις µαθητή 

Έλληνα, ειδικά απ’ αυτά που έχουνε πάει παιδικό και στο νηπιαγωγείο να ’ναι 
κάτω απ’ το 50 

∆9 : α) Χαµηλότατο επίπεδο, απ’ τις οικογένειες µε παρατηµένα παιδιά  
∆10 : ∆ασκάλα, άγαµη, 5 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ τάξη, 12/θ ΕΑΕΠ. 
∆11 : ∆εν είναι πάντα το οικογενειακό περιβάλλον άσχηµο. Στέκεται σ’ ένα 

επίπεδο. Είναι όµως  και πολλές φορές το οικογενειακό περιβάλλον άσχηµο  
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∆12 : µοναχοπαίδι, ο µπαµπάς είχε µορφωτικό επίπεδο, ήτανε µηχανικός σε έργα, 
… η  µητέρα οικιακά αλλά ήταν εύπορη οικογένεια, υπερπροσταυτευτικό, 
κλειστό περιβάλλον, οτιδήποτε γινόταν, έφταιγαν οι άλλοι 

 
9. Πώς είχες αντιµετωπίσει το πρόβληµα; 

∆1 : Τον έχω πάρει κάποιες φορές ξεχωριστά όταν έχω κάποια κενά, να 
ξεκινήσουµε κάποια πράγµατα απ’ την αρχή, ακόµη κι απ’ την πρώτη 
δηµοτικού - εξακολουθεί να έχει πολλά κενά 

∆2 : Εγώ δεν έχω εφαρµόσει ποτέ εξατοµικευµένη διδασκαλία! ∆εν έχω ζητήσει 
βοήθεια από σχολικούς συµβούλους. Προσπαθώ να µην τους εντείνω το 
αίσθηµα µειονεξίας και να προσπαθήσω να καταλάβω ή να τους δείξω και δεν 
µπορεί, κάπου κι αυτοί, σε κάτι, σε κάποιο πράγµα θα ’ναι καλοί. Η πρώτη 
µου φροντίδα είναι να τα βάζω µε µένα, όταν απογοητεύοµαι µάλλον τ’ 
αφήνω τα πράγµατα στη µοίρα τους - ∆ε νοµίζω ότι είναι εύκολο να τα 
βοηθήσεις, ο ρυθµός είναι εξοντωτικός, Κι ίσως αυτή η υπερβολική ας πούµε, 
το υπερβολικό τρέξιµο να ’ναι κι ένα τρέξιµο απέναντι σε µία εικόνα που 
έχουµε αφήσει για τον εαυτό µας ότι είµαστε καλοί δάσκαλοι.   

∆3 : β) Στην … περίπτωση του αγοριού επειδή είναι λίγο πιο, έτσι, εύκολο να, 
αντιµετωπιστεί, του αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο, ε… σε διαλείµµατα, µετά το 
µάθηµα, αλλά κι εκεί δεν ανταποκρίθηκε όσο εγώ περίµενα … όταν κάναµε 
πολύ πιο απλά πράγµατα ας πούµε της Β΄, της Γ΄ δηµοτικού, … δεν 
ασχολιόταν δηλαδή στο σπίτι εκτός, σχολείου 

∆4 : χρησιµοποιώ τις οµάδες διδασκαλίας, µε αποτέλεσµα µαθητές που δεν έχουν 
τόσο καλή σχολική επίδοση, να βοηθιούνται απ’ την οµάδα - µε 
εξατοµικευµένη διδασκαλία - σε κάποιους µαθητές, οι οποίοι έχουν 
µαθησιακές δυσκολίες, … έχω διαφορετικές προσδοκίες - Και θα 
επιβραβευτούν γι’ αυτό που θα καταφέρουν  

∆5 : Πρώτα προσπαθούσα να προσεγγίσω το µαθητή - Να συζητήσω µαζί του, να 
εξηγήσω πώς πρέπει να το κάνει κι όχι ότι το ’χει καταλάβει λάθος - του 
έδειχνα µια εµπιστοσύνη ώστε να νιώθει κι αυτό πιο καλά - προσπαθούσα να 
την κάνω να έχει θάρρος - Βέβαια σ’ αυτούς τους µαθητές δεν πρέπει να 
’χουµε υψηλές απαιτήσεις. Πρέπει να… βάζουµε κάτι λιγότερο ώστε να το 
πετύχουν - .... όχι κάτι ιδιαίτερο… Αλλά παρόλα αυτά πέτυχε. 

∆6 : ο µαθητής θέλει αγάπη - ό,τι µπορούσε και το κατάφερνε, γινόταν αντικείµενο 
χειροκροτήµατος µέσα στην τάξη - κάνεις εκεί που τα είν’ τα υπόλοιπα στην 
Ε΄ και έγραφαν το τεστ, εκείνος θα ’κανε µια πρόσθεση, µια αφαίρεση, αυτά 
που µπορούσε να καταφέρει - να φύγει το παιδί από το σχολείο, και να ’χει 
πάρει µια χαρά 

∆7 : Μέσα από την οµάδα, του δίνεις τη δυνατότητα, ακόµα και το παιδί το οποίο 
δεν έχει πολλές δυνατότητες, να πάρεις και κάτι απ’ αυτό 

∆8 : κάποια απ’ αυτά εκµεταλλευόµουνα το ταλέντο τους, κατάφερα ν’ ανεβάσω το 
επίπεδό τους. Κάποια άλλα όµως όχι. - Όταν το πρόβληµα οφειλότανε σε 
µαθησιακές δυσκολίες, εκεί τα επίπεδα παρέµβασής µας ήταν καλύτερα. Το 
αντιµετωπίσαµε σε καλύτερο βαθµό κυρίως, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
εξατοµικευµένη διδασκαλία. - όταν οι αιτίες ήταν εξωσχολικές, τότε ήταν 
πολύ δύσκολα τα πράγµατα, δεν αντιµετωπίζονταν 

∆9 : α) ∆εν µπορώ να πω ότι έκανα πάρα πολλά πράγµατα, δεν είχα το χρόνο να, να 
αφιερώσω. Είναι εκεί που λες ότι, έχεις ευθύνη που καίγεται ένα παιδί. Της 
έδινα κάποιο υλικό αλλά στο σπίτι δεν ασχολιόταν, έπρεπε να ασχοληθώ εγώ 
µες στην τάξη, από µικρότερες τάξεις, το µόνο που µπορέσαµε να 
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βελτιώσουµε είναι η αναγνωστική της ικανότητα. Αλλά όχι για το επίπεδο 
παιδιού της έκτης δηµοτικού  

         β) ήταν καθοριστική, η σηµασία της, της δικιάς σου εξατοµικευµένης εκπ/σης 
Εγώ έκανα πολύ λιγότερα πράγµατα - Νοµίζω ήτανε χρονιά σταθµός γι’ αυτόν 
εκείνη η χρονιά 

∆10 : προσπάθησα να του κάνω εξατοµικευµένη διδασκαλία, να το εντάξω σε µια 
οµάδα µαθητών, µέσα από δραστηριότητες, από τραγούδια, µέσα από 
βιώµατα 

∆11 : Μαθητές που είχα κατά καιρούς δεν τους άφησα ποτέ. Ξέχασα τι σηµαίνει 
καρέκλα, ήµουν από πάνω τους, ήµουνα δίπλα τους, προσπάθησα να τους 
βοηθήσω, να τους δώσω τη χαρά µιας στιγµιαίας επιτυχίας - όταν το επίπεδό 
του είναι χαµηλότερο από αυτό της τάξης που φοιτά, σκέφτεσαι και λες, είναι 
προτιµότερο να πάει στην επόµενη τάξη και να τον βοηθήσω όσο µπορώ, 
παρά να τον αφήσω στην προηγούµενη και να µειονεκτεί  

∆12 : Στην αρχή τους είχα µιλήσει και τους είπα ότι θεωρούσα ότι το παιδί πρέπει 
να το δει κάποιος ειδικός, για να αποκλείσουµε, τους είπα, ότι έχει 
µαθησιακές δυσκολίες. ∆ε δέχτηκαν αυτή την παρέµβαση. - το είχα δίπλα µου 
στην έδρα γιατί δεν µπορούσε να παρακολουθήσει τη δευτέρα, χωρίς να, είµαι 
κι εγώ έτσι από πάνω, να του δείχνω πού διαβάζουµε, είχε σίγουρα διάσπαση 
προσοχής, όταν γράφαµε κάποιο τεστάκι, το έπαιρνα, το βοηθούσα λίγο. 
Προσπαθούσα πάντοτε µε όποιο τρόπο µπορούσα να την καταπραΰνω … την 
αναστάτωση 

 
10. Α. Μπορείς να θυµηθείς κάποια χαρακτηριστική περίπτωση µαθητή σου 

µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις; Τι χαρακτηριστικά είχε; 
∆1 : ένα κοριτσάκι - είχε πολύ υψηλό I.Q., ήταν έξυπνο παιδί και γενικά µε 

βοηθούσε κι εµένα, θυµόταν πάντα και τα προηγούµενα και τα παλιότερα 
µαθήµατα, είχε και πολλές δραστηριότητες έκανε εκτός σχολείου  

∆2 : πολλοί µαθητές που είχα … πάρα πολλοί είναι απουσιολόγοι στα τµήµατά τους 
στο γυµνάσιο, όταν ήµουν µικρότερη θυµάµαι ακόµα παιδιά που είχαν 
περάσει στο πανεπιστήµιο - Ήταν πολύ γρήγορα στη σκέψη, είχαν πολύ 
έντονη προσωπικότητα, µπορούσαν κι έθεταν κριτικά ερωτήµατα, αλλά ήταν 
και παιδιά αποµονωµένα, ∆ηλαδή συγκεντρωµένα πιο πολύ ας πούµε την 
επίδοσή τους και στο να ’ναι καλοί µαθητές  

∆3 : αυτό το παιδί είχε, την ικανότητα να θυµάται, Ό,τι είχε περάσει µπροστά απ’ 
τη µατιά του ήταν αποτυπωµένο στο µυαλό του 100%.σε σηµείο που 
αναγκαζόµουνα να διαβάζω πολύ περισσότερα πράγµατα, ήτανε και 
αυξηµένης νοηµοσύνης όµως 

∆4 : Ναι. Έχω και µαθητές οι οποίοι, και είχα και στο παρελθόν και έχω και τώρα, 
µαθητές οι οποίοι έχουν πολύ καλές επιδόσεις. 

∆5 : Ναι. Είναι µαθητής που έχω, ε… αυτή τη χρονιά - Έχει χαρακτηριστικά 
έντονου εγωισµού, έντονης σιγουριάς, σηκώνει το χέρι, είναι πολύ 
ενεργητικός µαθητής, δείχνει κάποια ανασφάλεια, σε πολύ αυτονόητα 
πράγµατα, αυτό ίσως το κάνει για να κερδίσει περισσότερο την προσοχή µου 

∆6 : Έχω συναντήσει µαθητές που, λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά µέσα στην 
τάξη. Που τα πιάνανε στον αέρα, λες κάτι και αµέσως, το έχει αντιληφθεί. - 
Και γενικά έχω συναντήσει µαθητές έτσι, που να µε καταπλήξουν ορισµένες 
φορές. Μαθητές που να … προσπαθείς να τους βρεις λίγο δύσκολη άσκηση, 
για να τον κολλήσεις, και να ψάχνει να βρει τη λύση, διαφορετικά από σένα - 
Αυτός κουράζεται µέσα στην τάξη, στο ελληνικό σχολείο. Και δεν ξέρω 
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µήπως, τον κάνουµε και τεµπέλη. - και το ψηλότερο I.Q. πιστεύω που έχει 
(απόδοση επιτυχίας) 

∆7 : είναι παιδιά τα οποία σέβονται, έχουν µάθει από µικρά να σέβονται - καθ’ όλη 
τη διάρκεια το… της πορείας τους δεν έχουν πτώση, ή αν έχουν προσωρινή, 
και πάλι επανέρχονται στο επίπεδο που ήταν - όταν υπάρχουν αρχές, από την 
οικογένεια στο παιδί, κι ένα σωστό ήθος, αυτά τα παιδιά είναι αυτά που 
ξεχωρίζουν. Τα βλέπεις από την πρώτη θα έλεγα δηµοτικού. Και στην όλη 
πορεία τους, δεν αλλάζουν εύκολα καταστάσεις - … δυστυχώς όµως, λίγα 
είναι αυτά τα παιδιά 

∆8 : Είχα. Και µάλιστα και τα τελευταία χρόνια στις τάξεις που είχα. Και είχα και 
παιδιά αλλοδαπών µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις - ήταν παιδιά, που 
αισθάνονταν άσχηµα όταν δεν απέδιδαν στο µάθηµα, από νωρίς είχανε βάλει 
στόχους στη ζωή τους - όσο ταλέντο έχει ένα παιδί, όσο και να θες να το 
βοηθήσεις, αν το ίδιο δε θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του επειδή τα τελευταία 
χρόνια είχα µεγάλες τάξεις, εκεί δεν επαρκεί µόνο ο ρόλος του δασκάλου. 
Πρέπει να το θέλει και το ίδιο το παιδί. Στις µικρές τάξεις, το παιδί φυσικά δεν 
µπορεί να αποφασίσει, δεν µπορεί να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις, είναι 
αποκλειστικά δουλειά του δασκάλου να στρέψει το παιδί προς µια 
κατεύθυνση  

∆9 : µια πιτσιρίκα στην έκτη δηµοτικού - µπορούσε να γράφει εκθέσεις και ποίηση, 
µπορούσε να γράφει εκθέσεις και ποίηση καλύτερα από πολλούς άλλους 
λογοτέχνες. Και ήταν γιατί το είχε δουλέψει. Το δουλέψαµε και µαζί µες στη 
χρονιά. 

        β) Ένας µαθητής - δεν ήξερε τι θα πει λάθος, δεν είν’ τυχαίο ότι ήταν, είναι και 
θα είναι σηµαιοφόρος 

        γ) παιδί καταπιεσµένο - Είναι δύο δίδυµα, πολλοί καλοί µαθητές, καταπίνανε 
βιβλία και οι δύο, ο ένας όµως, ήταν ψυχαναγκαστικός. ∆εν επέτρεπε στον 
εαυτό του να κάνει λάθος, ήτανε, σαφώς ωριµότερος απ’ την ηλικία του  

∆10 : Ναι, στην  Αθήνα, ήταν Γ΄ δηµοτικού, του  ήταν γενικότερα πολύ εύκολο ν’ 
αντιληφθεί πράγµατα δε λέω ότι είχε ψηλή επίδοση, περιγραφικά στα 
διαγωνίσµατα, είχε ψηλή επίδοση, γιατί µπορούσε να, αρχίσει µια συζήτηση 
στην τάξη κι αµέσως στους µαθητές µου να τους τραβήξει το ενδιαφέρον, είχε 
άποψη πάνω σε θέµατα, να δίνει λύσεις, είχε δεξιότητες και ικανότητες που 
βοηθούσανε και τα άλλα παιδιά να αναπτύξουνε την επίδοσή τους. Είχε µία 
υψηλή επίδοση, όχι όµως σε, σε γνώσεις - ήταν ένα παιδί πολύ δραστήριο, 
µετά το σχολείο θα πήγαινε, να κάνει παγκράτιο, δε θα ’κανε ξένη γλώσσα 
µόνο 

∆11 : Ναι, βεβαίως, πολλές περιπτώσεις παιδιών.  
∆12 : Σε κάθε, χρονιά µου υπάρχουν ένα ή δύο παιδιά µέσα στην τάξη, τα οποία 

είχανε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και ξεχώριζαν πάρα πολύ από το πλήθος. 
Από τη φετινή Πέµπτη είχα δύο κορίτσια τα οποία ξεχώρισαν. Ε, από την 
προηγούµενη ∆ευτέρα υπήρχε ένα αγόρι κι ένα κορίτσι τα οποία ξεχώριζαν. 
Ήτανε πάρα πολύ µπροστά απ’ τ’ άλλα παιδιά. 

 
Β. Από τι οικογενειακό περιβάλλον προερχόταν; 

∆1 : ο µπαµπάς του ασχολιόταν µε διάφορες περιστασιακές δουλειές, γενικά δεν 
είχανε άνετη ζωή ούτε µεγάλη  οικονοµική ευχέρεια, ήτανε ευγενικοί 
άνθρωποι, έδειχναν ενδιαφέρον για το παιδί τους, τους ενδιέφερε πολύ η 
συµπεριφορά του παιδιού 
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∆2 : συνήθως ναι (εύπορες), Μπορούσαν ν’ ανταποκριθούν, στις απαιτήσεις ας 
πούµε ενός ιδιαίτερου µαθήµατος. 

∆3 : γονείς του ήτανε µορφωµένοι ήταν απ’ την τριτοβάθµια εκπ/ση, ήταν πολύ 
καλλιεργηµένοι άνθρωποι - και σε άλλο οικογενειακό περιβάλλον να ζούσε, 
µε λιγότερο µορφωµένους γονείς, µπορεί να είχε λιγότερα ερεθίσµατα, αλλά 
σίγουρα η µνήµη του θα είχε συγκρατήσει πάρα πολλά πράγµατα 

∆4 : από περιβάλλον γονέων µορφωµένων, µε πανεπιστηµιακά πτυχία, οι οποίοι 
δίνουν έµφαση στην αξία της γνώσης 

∆5 : Η µητέρα απ’ ότι ξέρω είναι… είναι µορφωµένη, δεν εργάζεται όµως, έχει 
βγάλει πανεπιστήµιο - είναι µαραγκός, ο πατέρας, αλλά κάνει κι άλλες 
δουλειές - Είναι σε µέτρια, οικονοµική κατάσταση   

∆6 : Μητέρα δικηγόρος, πατέρας επιχειρηµατίας 
∆7 : από τις χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις. ∆ηλαδή να είναι παιδιά αγροτών, αλλά 

και παιδιά υπαλλήλων. ∆ηµοσίων υπαλλήλων - Περιπτώσεις παιδιών µε 
ανώτερο κοινωνικό επίπεδο είναι τα καλοµαθηµένα, τα παιδιά που 
δηµιούργησαν τις περισσότερες φορές προβλήµατα. Και µε τη συµπεριφορά 
τους αλλά και µε την επίδοσή τους, δείχνουνε να είναι καλοί µαθητές, αλλά 
στην ουσία δεν είναι, η όλη τους πορεία η µαθησιακή, δεν είναι σταθερή 

∆8 : είχαν την τύχη, να έχουν γονείς που ακόµα κι αν οι ίδιοι, δεν είχαν ψηλό 
επίπεδο, ήθελαν ψηλό επίπεδο για τα παιδιά τους 

∆9 : α) Αγροτών – β) Ήτανε γιος εκπ/κών – γ) ήταν καταπιεστικό το οικογενειακό 
περιβάλλον  

∆10 : Ο πατέρας ήταν καθηγητής πανεπιστηµίου, ο ένας. Η µητέρα του νοµίζω 
ήτανε καθηγήτρια, σε σχολείο; - ήτανε γενικότερα, ανοιχτόµυαλοι άνθρωποι  

∆11 : έβλεπες ότι πίσω απ’ αυτά υπάρχει ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον, 
υπάρχει βοήθεια, υπάρχουν γονείς που τα κατευθύνουν, που τα προωθούν µε 
κάθε τρόπο. Είναι κι άλλα βέβαια παιδιά τα οποία, έχουνε ιδιαίτερες 
ικανότητες και κλίσεις και βλέπεις ότι δεν έχουν τίποτα από πίσω, απλά το 
παλεύουν µόνα τους. Αλλά, αυτές οι περιπτώσεις δυστυχώς είναι λίγες, γιατί 
το σύστηµα είναι ανταγωνιστικό και είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, 
λίγοι είναι εκείνοι, που θα µείνουν αβοήθητοι, και θα είναι ισάξιοι εκείνων 
που βοηθιούνται τα µέγιστα. ∆εν είν’ όπως παλιά. 

∆12 : Συνήθως προέρχονται από µορφωµένους γονείς, ε, βέβαια µου έχουνε τύχει 
και περιπτώσεις, πιο σπάνιο, γονιών οι οποίοι ήτανε και απόφοιτοι δηµοτικού. 
Το κοινό χαρακτηριστικό όµως ήταν ότι οι γονείς ήτανε πολύ δίπλα στα 
παιδιά κι είχανε πάντα καλή συνεργασία µαζί µου. Ήταν γονείς που 
ενδιαφέρονταν. Και φρόντιζαν … λίγο να γίνεται δουλίτσα και στο σπίτι. Στη 
γνώση (έδιναν αξία) κι έδειχναν και πολύ µεγάλο σεβασµό στο δάσκαλο. 

 
 

11. Η δοµή κι ο τρόπος οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος επιδρά 
στις εκπαιδευτικές ανισότητες;  

∆1 : Σίγουρα παίζει ρόλο η δοµή του εκπ/κού συστήµατος - Η αλήθεια είναι ότι 
γενικά κατηγορούµε το εκπ/κό σύστηµα και οι άνθρωποι που βρίσκονται 
εκτός του εκπ/κού συστήµατος, δεν µπορώ να πω ότι, βοηθούν τα παιδιά τους  

∆2 : Σίγουρα είναι καθοριστικός παράγοντας - συνήθως τα εκπ/κά συστήµατα είναι 
όλα συντηρητικά, ιεραρχικά δοµηµένα, εξαντλούνται στην οργάνωση της 
ύλης και σε µια διεκπεραίωση … του πόσο καλά κάνω τη δουλειά µου  

∆3 : κοινωνικοί παράγοντες και οικονοµικοί παράγοντες επιδρούν πολύ 
περισσότερο από τη δοµή του… συστήµατος - Μπορεί να επιδρά στο βαθµό 
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που έχει δυσκολίες και έλλειψη χρόνου, ή που δε δίνει στα παιδιά από νωρίς 
έναν πειθαρχηµένο τρόπο σκέψης, αλλά από µόνο του, δεν µπορεί να αλλάξει 
τα πράγµατα. 

∆4 : Θεωρώ ότι επιδρά, ναι. Πρέπει να υπάρξουν κατάλληλα προγράµµατα (ειδικά 
τµήµατα για αλλοδαπούς, Ε.Μ.∆. κλπ.) - Κι αυτό σηµαίνει βέβαια και 
κονδύλια στην εκπ/ση. Και ειδικότητες στην εκπ/ση και κατάλληλα 
επιµορφωµένοι εκπ/κοί - αναλυτικά προγράµµατα - σχολικά εγχειρίδια 
κατάλληλα, όταν είναι… οι ασκήσεις είναι µόνο, ε… για µαθητές οι οποίοι 
έχουν… είναι, µορφωµένοι, γνωστικά, και δεν είναι… δεν υπάρχουν ασκήσεις 
ας πούµε για παιδιά που έχουν λιγότερες ικανότητες, κι αυτό παίζει ρόλο - 
∆εν αρκούν µόνο τα βιβλία. Θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλα ερεθίσµατα 
στους µαθητές - Έχει το περιθώριο (ο εκπ/κός να επιλέξει). Και το αναλυτικό 
πρόγραµµα είναι ευέλικτο - Πάντα υπάρχει περιθώριο για το καλύτερο, αλλά 
τα βιβλία αυτά που έχουµε τώρα δίνουν ερεθίσµατα - Σε κάποια µαθήµατα 
είναι αρκετή (η ύλη). Αλλά αν λάβουµε υπόψη µας ότι στόχος µας δεν είναι 
και να γεµίσουµε µε γνώσεις τα κεφάλια των µαθητών, αλλά τους δείξουµε 
και πώς πρέπει να µαθαίνουν, µπορούµε να σκεφτούµε ότι, ας µάθουν και κάτι 
λιγότερο 

∆5 : ειδικά για την πέµπτη τάξη, µου φάνηκε την πρώτη χρονιά, πάρα πολύ 
απαιτητικό για το επίπεδο των µαθητών. Ένιωθα ότι απευθυνόταν σε µαθητές, 
άριστους, έπρεπε, ν’ αφιερώνω τουλάχιστον 5 ώρες, µόνη µου στο σπίτι, για 
να απλοποιήσω την ύλη - θα ’πρεπε να υπάρχει µια συνεργασία µεταξύ, ε… 
πρωτοβάθµιας-δευτεροβάθµιας - Και να υπάρχει σωστός προσανατολισµός 
στα σχολεία, και για τα επαγγέλµατα, χωρίς να γίνεται ένας στόχος αυτό κι 
αυτοσκοπός 

∆6 : το εκπ/κό µας σύστηµα απευθύνεται κυρίως, σε θηλυκά µυαλά. Ζητά 
αποστήθιση - θα πρέπει, να ξεκαθαρίσουµε πάλι, και να βρούµε, και τα 
µαθήµατα που πρέπει να διδάσκονται, και την ύλη, γιατί θα πρέπει να είναι 
τόσο τεράστια η ύλη; - πολλοί από αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν έχουν 
καθίσει πολλά χρόνια στην τάξη - µήπως βάζουµε πάρα πολλά, για να 
δυσκολέψουµε, επίτηδες - για κείνο που έχω τις ενστάσεις µου, είναι το 
λύκειο, που, έχει γίνει, σαν εξεταστικό κέντρο περισσότερο 

∆7 : το υποχρεωτικό γυµνάσιο, επαναλαµβάνει, σε µεγάλο µέρος την ύλη του, του 
σχολείου του δηµοτικού - Η ύλη σαν ύλη, θα έλεγα στα σχολικά βιβλία ότι 
πολλές φορές είναι πάρα πολύ µεγάλη - ένα παιδί στο γυµνάσιο, ενώ θα 
µπορούσε να έχει άλλες δραστηριότητες, καλλιτεχνικές, αθλητικές, αρχίζουνε 
πλέον να στενεύουν τα περιθώρια, λόγω µαθηµάτων και να µην εµπλέκεται σε 
τέτοιες διαδικασίες 

∆8 : Κάποτε είχαµε πάει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Υπουργείο Παιδείας. 
Και τους είχαµε πει: «Σταµατήστε να στέλνετε βιβλία. Κι αφήστε εµάς να 
επιλέξουµε». Η απάντηση που πήραµε ξέρεις ποια ήταν από έναν γενικό 
γραµµατέα του υπουργείου; «Πιτσιρίκο, ξέρεις πόσα δισεκατοµµύρια, 
διακινούνται γύρω απ’ τα σχολικά βιβλία και τα σχολεία;» - Και πιο 
αποκεντρωµένο, και µε πολύ ενισχυµένο το ρόλο του εκπ/κού, µα είπαµε ότι 
όταν ενισχύεται ο ρόλος, σηµαίνει ότι κι η ευθύνη γίνεται µεγαλύτερη - Σ’ ένα 
µοντέλο σαν αυτό που λέω εγώ, θα φταίµε εµείς οι ίδιοι. Και δε θα µπορείς να 
ρίξεις και πουθενά αλλού τις ευθύνες. Ίσως γι’ αυτό δεν τη θέλουν και πολλοί 
δάσκαλοι. Γιατί φοβούνται την ευθύνη. 

∆9 : Ναι. Είναι δοµηµένο µόνο για τους λίγους και καλούς. Κι όσο πιο υψηλές είναι 
οι απαιτήσεις στις γνώσεις που ζητάµε εµείς, γιατί δεν υπάρχει και εθνικός 
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σχεδιασµός µέχρι πού πρέπει να ζητάµε, κι ο καθένας µας ζητάει ό,τι θέλει, 
νοµίζω ότι είναι για ακόµα λιγότερους. - κάθε παιδί έχει ένα ταλέντο. Τα 
οποία δυστυχώς δεν αναδεικνύονται για να µπορεί να ’χει την ενίσχυση, να 
µικρύνει η πληθώρα της ύλης και να ανοίξει η βεντάλια των γνωστικών 
αντικειµένων, στη βασική γνώση, στο δηµοτικό - επίσης δε βοηθάει ο χρόνος. 
Το 45λεπτο είναι πολύ λίγο, το ωρολόγιο πρόγραµµα να πάει σε ωριαία 
µαθήµατα. Με λιγότερες ώρες και µε διαφορετική διαµόρφωση των 
διαλειµµάτων. 

∆10 : Ναι. Εφόσον λοιπόν µέχρι πρότινος το εκπ/κό σύστηµα ζητούσε στείρα 
γνώση - νοµίζω ότι έχουν  αλλάξει τα πράγµατα τελευταία, αλλά σίγουρα 
υπάρχει µια νοοτροπία ακόµα η οποία, χρειάζεται δουλειά ακόµα - να δοθεί 
βαρύτητα πιο πολύ στο να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των παιδιών - Κυρίως, 
στην ποσότητα της ύλης (να µειωθεί), δε µ’ ενδιαφέρει για το επίπεδο 
γνώσεων κλπ. Τα υπόλοιπα νοµίζω είναι καλά. 

∆11 : συµβάλλει σίγουρα, διότι καλεί τους µαθητές να ε… διαγωνιστούν σ’ ένα 
σύστηµα τελείως, άκρως ανταγωνιστικό, που είναι εκ των προτέρων γνωστό, 
ότι θα επικρατήσουν τα παιδιά, που έχουν βοήθεια απ’ το σπίτι, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι αν, ότι αν ένα παιδί δεν έχει τις ε… τις δυνατότητες που πρέπει 
να έχει ότι θα, σωθεί απ’ τα φροντιστήρια 

∆12 : το εκπ/κό σύστηµα της χώρας µας, δεν έχει καλή δοµή και καλή οργάνωση, - 
δεν µπορώ εγώ να πω πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγµατα, αλλά σίγουρα κάτι 
πρέπει να αλλάξει, γιατί, δεν υπάρχει τάξη στην οποία  να µην υπάρχουνε  
µέσα παιδιά τα οποία, να αποτύχουν - Ίσως, αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι 
πρέπει τα παιδιά να, να γίνεται µία κατανοµή σε τµήµατα, ανάλογα µε το πώς 
προχωρούνε στα µαθήµατα 

 
 

12. Α. Πιστεύεις τελικά ότι το σχολείο µειώνει τις αρχικές ανισότητες ή τις 
αυξάνει;  

∆1 : Το σχολείο προσπαθεί να τις µειώνει αλλά οι εξωγενείς παράγοντες δυστυχώς 
τις αυξάνουν  

∆2 : Σαφώς τις αναπαράγει και τις αυξάνει, τις κοινωνικές ανισότητες.  
∆3 : εξαρτάται κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος από τον εκπ/κό  
∆4 : Σίγουρα το σχολείο µειώνει τις αρχικές ανισότητες, και έτσι πρέπει να κάνει.  
∆5 : Εξαρτάται, στον κάθε δάσκαλο, πιστεύω.  
∆6 : Θεωρώ ότι τις αυξάνει. ∆εν τις µειώνει.  
∆7 : οι ανισότητες σίγουρα συνεχίζονται. Και σίγουρα, βέβαια, παίζει καθοριστικό 

ρόλο το σχολείο στο να µειώσει το χάσµα 
∆8 : Όχι, κι αν το πετυχαίνει το πετυχαίνει σε πολύ µικρό βαθµό. Ειδικά σε 

δύσκολες περιόδους όπως είναι η σηµερινή, ο ρόλος του δασκάλου 
υποβαθµίζεται.  

∆9 : Εξαρτάται απ’ το δάσκαλο.  
∆10 : µπορεί και να, τις αυξήσει, µπορεί και να τις µειώσει.  
∆11 : Πιστεύω ότι, εξαρτάται, τι να πω; Ε, βασικός σκοπός του σχολείου είναι να 

µειώσει τις ανισότητες, αν δηλαδή, το σχολείο αρχίσει να αυξάνει τις 
ανισότητες, τότε, δεν επιτελεί το ρόλο του  

∆12 : Θεωρώ ότι προσπαθεί ε… να τις µειώσει αυτές τις διαφορές. ∆εν ξέρω … αν 
φτάνει όµως πάντα σ’ αυτό το επιθυµητό αποτέλεσµα. Προσπαθούµε σίγουρα. 
Αλλά σε µεγάλο ποσοστό τελικά δεν το καταφέρνουµε. ∆εν το καταφέρνει 
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αυτό το σχολείο. Θα έλεγα ναι. Ότι οι ανισότητες έτσι όπως είναι παραµένουν 
το ίδιο. 

 
Β. Με ποιο τρόπο; 

∆1 : Το κοινωνικό περιβάλλον, ναι. Γιατί, σίγουρα το παιδί είναι στο σχολείο λίγες 
ώρες, τις περισσότερες ώρες τις περνάει µετά εκτός, στο κοινωνικό του 
περιβάλλον, ό,τι δουλειά έκανε το σχολείο νοµίζω ότι µετά σβήνεται, 
διαγράφεται σ’ ένα µεγάλο ποσοστό 

∆2 : µέσα από την ίδια τη δοµή, απ’ αυτή τη λειτουργία την αποπνιχτική, που δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο αυτονοµίας στο δάσκαλο, απ’ τη λειτουργία του 
διευθυντή κι η οργάνωση η οποία είναι για µένα άκρως συντηρητική, βαρετή, 
αποπνιχτική, ρουτινιάρικη, απ’ το ίδιο το αναλυτικό το πρόγραµµα που 
συνεχώς αλλάζει γιατί θέλει ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών - δεν 
ξέρω κατά πόσο είναι πραγµατικά ουσιαστικές αυτές οι αλλαγές οι οποίες 
προωθούνται ή αν γίνονται για να γίνονται και σε τίνος το όνοµα γίνονται  

∆3 : αν είναι λίγο ευαίσθητος και ασχοληθεί µε κάθε µαθητή, ξεχωριστά, έχει µία 
ελπίδα να τις µειώσει λίγο, όχι να τις εξαφανίσει 

∆4 : Με κατάλληλες παρεµβάσεις ε… και µε τις Τάξεις Υποδοχής, τα Τµήµατα 
Ένταξης, την εξατοµικευµένη διδασκαλία, οµαδοσυνεργατική. 

 ∆5 : όταν δεν είναι ένας καλός µαθητής και τον απειλείς ότι, «άντε αν δεν γράψεις 
θα σου βάλω 5 στο… στους βαθµούς» - Και τι κλίµα θα δηµιουργήσει µέσα 
στην τάξη, κλίµα συνεργασίας; Κλίµα ανταγωνιστικότητας; - Και παίζει 
ακόµα και η διαρρύθµιση της τάξης, ρόλο σ’ αυτό. ∆ηλαδή: βάζει τα παιδιά 
να συνεργάζονται σε οµάδες; Βάζει το καθένα, τι θα κάνει; 

∆6 : Εκεί που φαίνονται περισσότερο είναι όσο προχωράει, ο µαθητής. Σε 
µεγαλύτερες τάξεις (λόγω συσσώρευσης των κενών) 

∆7 : Εξαρτάται … από τους παράγοντες που θα συνεχίζουν να υφίστανται, στην 
όλη ανάπτυξη του παιδιού - το δηµοτικό, µπορεί να κρατήσει ισορροπίες ή να 
ανοίξει την ψαλίδα ακόµα περισσότερο 

∆8 : δάσκαλοι που, τα χέρια τους είναι δεµένα, δεν είµαι και τόσο σίγουρος ότι 
µπορούν συµβάλουνε στη µείωση αυτών των ανισοτήτων. Θα µου πεις 
υπάρχει και το φιλότιµο του δασκάλου, που κακά τα ψέµατα εκεί βασίζεται η 
εκπ/ση σήµερα 

∆9 : Αν ο δάσκαλος, στοχεύσει στα βασικά. Αυτό µειώνει την ανισότητα. Αν ο 
δάσκαλος στοχεύσει σε υψηλούς στόχους, θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν λίγοι. 
Είναι η µόνη ελευθερία που έχει ο δάσκαλος. Και δεν ξέρω αν είναι και πολύ 
καλό, τα καλά καλά να τα κρατάς κάτω. 

∆10 : Είναι καθαρά στο, στο χέρι του εκπ/κού και του εκπ/κού συστήµατος 
γενικότερα  

∆12 : η κακή σε εισαγωγικά αρχή, το ακολουθεί και το στοιχειώνει σ’ όλη του τη 
σχολική ζωή 

 
13. Τι µπορεί να γίνει ώστε το σχολείο να λειτουργεί µειώνοντας τις αρχικές 

ανισότητες; 
∆1 : Κάτι σαν επιµόρφωση γονέων  
∆2 : µ’ ένα άλλο σχολείο διαφορετικό θα σήµαινε το να µπορούσε ο δάσκαλος να 

αξιοποιήσει αυτές τις τρύπες που θ’ άφηνε το σύστηµα, τις ρωγµές. Αλλά δεν 
ξέρω κατά πόσο, κατά πόσο ο δάσκαλος θα είναι διατεθειµένος να το κάνει 
αυτό. - Το σχολείο αναπαράγει αυτό που συµβαίνει έξω, στην κοινωνία. 
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∆3 : ο δάσκαλος σ’ αυτό που κάνει, πρέπει να έχει βοήθεια, και βοήθεια από 
ικανούς ανθρώπους, … ένα µάτι που θα δει τα πράγµατα πιο αντικειµενικά. - 
αν ο σύµβουλος είχε, και τις σπουδές και την εµπειρία, θα µπορούσε πολύ να 
βοηθήσει 

∆4 : ∆ασκάλα, κάτοχος µεταπτυχιακού, έγγαµη, 10 έτη υπηρεσίας, 31-40 ετών, Ε΄ 
τάξη, 8/θ.  

∆5 : ∆ασκάλα, άγαµη, 3 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη, 3/θ.  
∆6 : Ένα άλλο σχολείο, µε δεύτερο δάσκαλο µες στην τάξη, θα έκανε δουλειά 

καλύτερη πιστεύω. Θα τις µείωνε. 
∆7 : ο παράγοντας δάσκαλος θα αφήσει, ή δε θα επιτρέψει, σε κάποια παιδιά να 

δείξουν το εγώ τους και σε κάποιους άλλους να µην εισπράξει την αδιαφορία 
τους  

∆8 : για να µειώσεις τις ανισότητες, δε φτάνει ο κάθε δάσκαλος µόνος του. Πρέπει 
να δουλέψουν οµάδες. Πρέπει να δουλέψουν σχολεία, ολόκληρα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Κι αυτό δεν είµαι σίγουρος ότι γίνεται ή ότι θα γίνει στο 
άµεσο µέλλον 

∆10 : οι δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει να αρχίσουµε να κάνουµε πολύ 
περισσότερο στο σχολείο, είναι, ο βασικός µοχλός που θα βοηθήσει στη 
µείωση των  ανισοτήτων, των επιδόσεων 

∆11 : ας, ξεφύγουµε λίγο απ’ το άγχος της ύλης κι ας δούµε κι ότι, πώς θα φέρουµε 
όλα τα παιδιά σε κάποιο επίπεδο  

∆12 : πρέπει να δοθεί και λίγο µεγαλύτερη ελευθερία στο δάσκαλο, να µην 
ακολουθεί κατά γράµµα το πρόγραµµα των µαθηµάτων του σχολείου, και να 
µπορεί να έχει µια µεγαλύτερη ευελιξία στο πώς, πώς θα χειριστεί την κάθε 
ενότητα ή το κάθε µάθηµα που πρέπει να κάνει. Να έχω την ελευθερία να τα 
πάρω τα παιδιά να πάµε µια βόλτα, Να µη γίνει το µάθηµα µέσα στην τάξη. 
Χωρίς να χρειάζονται ολόκληρες διαδικασίες, πάρε άδειες, πάρε τηλέφωνο 
τον προϊστάµενο. 

   
14. Η προωθούµενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πώς νοµίζεις ότι θα 

επιδράσει στις εκπαιδευτικές ανισότητες; 
∆1 : Θα επιδράσει σίγουρα θετικά, θα παραµείνουν εκπ/κοί που πραγµατικά 

αγαπάνε αυτό που κάνουν και τους αρέσει κι έτσι να µειωθούν αρκετά οι 
ανισότητες  

∆2 : Αν δεν µπλοκαριστεί … η αξιολόγηση θ’ αποτύχει. Γιατί πάντοτε σε τέτοιες 
σχέσεις δασκάλου – µαθητών θα υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι αυτής της 
σχέσης που και δεν µπορεί να αξιολογηθεί και πάντοτε θα υπεκφεύγει - εάν τα 
κριτήρια θα είναι η επίδοση των µαθητών, τη θεωρώ µια εργαλειακού τύπου 
διαχειριστική λογική της αξιολόγησης που πάλι δε θα έχει να προσφέρει στο 
θέµα των κοινωνικών ανισοτήτων  

∆3 : Θέλω να γίνεται αξιολόγηση. Όχι γιατί θέλω να ξεχωρίζω, αλλά γιατί, θέλω να 
έχω την ικανοποίηση ότι αυτό που κάνω, πιάνει τόπο. Είναι το σωστό. Ή δεν 
είναι, να το αλλάξω - Ξέρω ότι υπάρχουν αντικειµενικοί τρόποι αξιολόγησης. 
Φοβάµαι όµως ότι αυτό δε θα συµβεί σ’ εµάς εδώ. Γιατί πόσα πράγµατα 
έχουνε γίνει ορθά; - Είναι τρόπος αξιολόγησης αυτός; (για την αξιολόγηση 
ανάλογα µε τις επιδόσεις των µαθητών) Μπορείς να έχεις ένα τµήµα, που 
συµπτωµατικά να έχεις πολύ καλούς µαθητές και πολλούς καλούς µαθητές, κι 
ένα άλλο, που να µην τους έχεις. - Αν εφαρµοστεί µε σωστό τρόπο, νοµίζω 
ότι, µπορεί να επιδράσει θετικά, … θα µε κινητοποιεί λίγο παραπάνω … να 
µην παραιτηθώ εύκολα  
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∆4 : πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των εκπ/κών, µε κατάλληλους τρόπους, 
επιστηµονικούς - στόχος µας είναι πάντα η βελτίωση της δουλειάς µας, αυτό 
στη συνέχεια θα µειώσει τις σχολικές ανισότητες - Να µην έχει τιµωρητικό 
χαρακτήρα - Να λειτουργεί µεταγνωστικά 

∆5 : δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να γίνεται µε αξιολόγηση ή µε κάποια επιµόρφωση 
των εκπ/κών - είµαι υπέρ να γίνει, απ’ την άποψη ότι θα δούµε, ίσως κάποια 
λάθη που κάνουµε, και πρέπει να τα βελτιώσουµε - αν υπάρξει η σωστή 
καθοδήγηση, ίσως καταφέρουµε να µην υπάρχουν αυτές οι ανισότητες. Και να 
µην τις καλλιεργούµε. Μέσα στην τάξη.  

∆6 : Αν εφαρµοστεί, όπως οτιδήποτε εφαρµόζεται στη χώρα, χωρίς µελέτη, θα 
αποτύχει - Αλλά όµως, θέλω πρώτα, να φτιάξει αξιολογητές - Να υπάρχουνε 
πολλοί που θα µε αξιολογήσουν ταυτόχρονα. ∆ηλαδή, και ο ∆ιευθυντής θα µε 
αξιολογήσει ως διοικητής του σχολείου, έτσι; Ως δηµόσιο υπάλληλο. Αλλά, 
µε αντικειµενικότητα. Έτσι, ν’ αφήσουµε στην άκρη, όλα τα υπόλοιπα - θα 
πρέπει να βοηθήσουµε να βελτιωθεί η εκπ/ση - πρέπει να ’ναι πολύ ανοιχτό 
µυαλό ο αξιολογητής. Γιατί η εκπ/ση, δεν είναι µονόδροµος.  

∆7 : πιστεύω ότι θα βγει κάτι το θετικό αλλά να το δούµε συλλογικά,  Συλλογικά, 
σε επίπεδο σχολείου, αργότερα σε επίπεδο περιφέρειας, µε όσα προβλήµατα 
µπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό το να έχει ο δάσκαλος 
µία συνεχόµενη θα έλεγα ενηµέρωση.  

∆8 : Σ’ αυτό που κάνει σήµερα, έτσι όπως το κάνει σήµερα για ποιο λόγο να τον 
αξιολογήσει; Αφού το µοντέλο είναι ήδη αποτυχηµένο. Αυτή τη στιγµή ο 
δάσκαλος, είν’ ο τελευταίος τροχός  της αµάξης στα σχολεία µέσα. Πρέπει να 
γίνει ο πρωταγωνιστής - ∆ώσ’ του την ευθύνη της τάξης του, ας τονα µόνο 
του να επιλέξει τι θα διδάξει, πώς θα το διδάξει, και τότε αξιολόγησέ τον αν 
ήταν η επιλογή του πετυχηµένη ή όχι. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα δώσεις 
στο δάσκαλο, τα εφόδια για να το κάνει. - πρώτα πρώτα θα αξιολογούνταν, 
απ’ τα ίδια του τ’ αποτελέσµατα, Η αξιολόγηση εκεί θα ’ταν σχεδόν 
αυτόµατη. - Αν η αξιολόγηση έχει σκοπό να βελτιώσει τον εκπ/κό, αυτό θα 
βοηθήσει και τα παιδιά. Άρα θα µειωθούν οι εκπ/κές ανισότητες. Αν έχει 
σκοπό να τιµωρήσει τον ανεπαρκή δάσκαλο, τότε κανένα απ’ αυτά δεν 
επιτυγχάνεται. Το ερώτηµα είναι, έχει αυτό το σκοπό η αξιολόγηση; 

∆9 : Θα µπορούσε η αξιολόγηση να συµβάλει πάρα πολύ, να σε κάνει καλύτερο κι 
εσένα, να κάνει την τάξη σου καλύτερη, να κάνει το µαθητή καλύτερο, να 
κάνει τη σχολική µονάδα καλύτερη, και όλα αυτά να επιδράσουν στην 
καλύτερη επίτευξη των στόχων. - Όταν η αξιολόγηση έχει ποινολογικό 
χαρακτήρα κοιτάς πώς θα την αποφύγεις. ∆εν πρόκειται να µειώσουµε τις 
αντιθέσεις. Ίσα ίσα που θα τις διευρύνουµε  

∆10 : εάν τεθεί σε σωστή βάση νοµίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στη µείωση των 
ανισοτήτων, να αξιολογούνται, όχι µόνο στην αρχή και στο τέλος, κατά τη 
διάρκεια, να βλέπουνε το πώς, πώς πάει η δουλειά τους, πώς πάει η δουλειά 
των µαθητών, τι µπορούν ν’ αλλάξουνε, όλα αυτά θέλουν µια οργάνωση και 
µια προετοιµασία και µια συνεργασία µεταξύ των εκπ/κών 

∆11 : Προωθούµενη αξιολόγηση, ίσως επιδράσει αρνητικά, αν το κάνεις όπως το 
θέλει ο επιθεωρητής ή όπως το κάνει ο σύµβουλος, πρώτον δε  θα σου βγει, θα 
σου γυρίσει µπούµερανγκ, και, δε βοηθάει και καθόλου τα παιδιά. Πάντως, 
πιστεύω ότι, αν, πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο εκπ/κός να µην έχει 
άγχος και προωθεί τα πράγµατα µόνο για το βαθµό του και όχι για το καλό 
των παιδιών. 
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∆12 : ∆εν ξέρω κατά ποιο… κατά, ποιο τρόπο, το να αξιολογηθεί ο δάσκαλος θα 
βοηθήσει στο να µειωθούν αυτές οι εκπ/κές ανισότητες. ∆ε νοµίζω ότι θα 
παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. ∆ε νοµίζω ότι η αξιολόγηση θα µε κάνει να 
δώσω κάτι παραπάνω στα παιδιά απ’ ότι δίνω τώρα. 
 

15. Πιστεύεις ότι το σχολείο είναι ο µόνος θεσµός που οφείλει να φροντίζει 
για την παροχή ίσων ευκαιριών στη µόρφωση; 

∆1 : Όχι, σίγουρα το σχολείο είναι ένας βασικός θεσµός αλλά και η οικογένεια 
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 

∆2 : ποιος άλλος θα µπορούσε να ήτανε; Η κοινωνία; Βεβαίως και είναι θέµα και 
κοινωνίας  

∆3 : υπάρχουν και εξωσχολικοί παράγοντες που δίνουν µόρφωση σ’ ένα παιδί. Όλες 
οι υπόλοιπες δραστηριότητες που, κάνει ένα παιδί, από πολύ µικρό πριν 
ακόµα πάνε σχολείο, όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες µπορούν να 
συµβάλουν - Αν ένα παιδί έχει ένα ταλέντο. Αµέσως αµέσως η 
αυτοπεποίθησή του χτίζεται στον τοµέα αυτό, και µπορεί να τη φέρει και σ’ 
άλλους τοµείς 

∆4 : Το σχολείο µπορεί να πλαισιωθεί κι από άλλους φορείς, µε δεδοµένο ότι ζει 
και δραστηριοποιείται στα πλαίσια µιας κοινωνίας.  

∆5 : Όχι. ∆εν είν’ ο µόνος. 
∆6 : Όχι. Όχι. Είναι πολλοί οι θεσµοί. 
∆7 : Σίγουρα µπορεί να πλαισιωθεί, και σίγουρα δεν είναι µόνο το σχολείο.  
∆8 : Όχι. Υπάρχουνε πάρα πολλοί. Είναι το κράτος, είναι οι υπηρεσίες του είναι η 

ίδια η κοινωνία. Σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον είναι όλοι. Αλλά το 
σχολείο είναι ο κυριότερος απ’ όλους.  

∆9 : Αν το σχολείο, λειτουργούσε όπως θα έπρεπε δε θα ’χε ανάγκη άλλους 
θεσµούς. Όταν το σχολείο όµως δεν έχει ωδείο, όταν το σχολείο δεν έχει 
πολιτιστικό, θα πρέπει να συνεργαστεί και µ’ αυτούς τους φορείς.  

∆10 : Φυσικά και όχι.  
∆11 : Το σχολείο βέβαια, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο αλλά δεν είναι µόνο το 

σχολείο, για να δίνει ίσες ευκαιρίες στη µόρφωση.  
∆12 : θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεσµός στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή. Είναι ο 

µόνος που µπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες για µόρφωση των παιδιών 
 

16. Ποιοι άλλοι θεσµοί εκτός του σχολείου νοµίζεις ότι θα µπορούσαν να 
συµβάλουν ώστε να δίνονται στους µαθητές ίσες ευκαιρίες για µόρφωση; 

∆1 : Σίγουρα η οικογένεια και από κει και πέρα και η κοινωνία τι έχει σκοπό να 
κάνει για ίσες ευκαιρίες µόρφωσης  

∆2 : Το σχολείο βέβαια είναι εκπ/κός θεσµός αλλά είναι αντανάκλαση του 
ευρύτερου συστήµατος.  

∆3 : οι θεσµοί που βοηθούν το παιδί να έχει δραστηριότητες εξωσχολικές. Μπορεί 
να είναι ένα πνευµατικό κέντρο. Μπορεί να είναι ένα αθλητικό κέντρο. 
Μπορεί να είναι ένα ωδείο. 

∆4 : µπορεί σε συνεργασία και µε τον τοπικό ∆ήµο, µε διάφορα προγράµµατα που 
υπάρχουν σ’ αυτόν, και στα οποία µπορούν να συµµετέχουν οι µαθητές, να 
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά - και µε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων 
που συνεργάζεται µε το σχολείο, κάποια προγράµµατα µπορούν να γίνουν 
προς αυτή την κατεύθυνση  

∆5 : σε ότι αφορά την πολιτεία ή κάθε ∆ήµο, ε… δηµιουργώντας, ας πούµε µια 
βιβλιοθήκη για παράδειγµα, έτσι που να µπορούν όλοι να πηγαίνουν - 
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Σύλλογοι, πνευµατικά κέντρα, Κάποιες µικρές οµάδες θεατρικές. Κάποια 
χορωδία, δηλαδή, θεσµοί που έτσι απαιτούν τη συλλογικότητα. 

∆6 : η τηλεόραση, τα µίντια, η εκκλησία µπορεί να βοηθήσει, ο ∆ήµος µπορεί να 
βοηθήσει, άλλοι κοινωνικοί φορείς, και η γειτονιά 

∆7 : η ενασχόληση µε την ψυχαγωγία θα έλεγα γενικά, µπορεί να είναι µπάσκετ, 
µπορεί να είναι κολύµβηση, µπορεί να είναι οτιδήποτε, το παιδί έχει να πάρει 
- Σίγουρα και η κοινωνία - Και οι δραστηριότητες είτε αυτό, είναι σε επίπεδο 
σχολείου είτε είναι σε επίπεδο ∆ήµου, γενικώς, όλοι µπορούν να προσφέρουν  

∆8 : πρώτα πρώτα, να αλλάξει η προσχολική εκπ/ση: Πρέπει το βάρος να το 
ρίξουµε περισσότερο στη δηµιουργία και στην επεξεργασία εµπειριών, ίσως 
όχι τόσο στην προετοιµασία. Πρέπει να γίνει η (διετής) προσχολική αγωγή 
υποχρεωτική, σήµερα δεν είναι υποχρεωτική, να βοηθηθεί υλικοτεχνικά, και 
ίσως να προσανατολιστεί και λίγο διαφορετικά - το κράτος να δίνει, κάποιες 
απογευµατινές ίσως ώρες, τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν τα κατάφεραν για 
πολλούς και διάφορους λόγους, κάποιες δυνατότητες υποστήριξης. Σε 
εξωσχολικό ωράριο και εξωσχολικό επίπεδο - Ένας θεσµός, σωστά 
φτιαγµένος φυσικά, όχι στο πόδι όπως η ΝΕΛΕ, θα µπορούσε να βοηθήσει - Ο 
κάθε ενήλικας που, όταν ήταν µαθητής δεν είχε την ευκαιρία να πάρει κάποια 
πράγµατα, θα µπορούσε να πάρει στον εργασιακό του χώρο µε τη µορφή 
κάποιων σεµιναρίων, επανεκπαίδευσης, ή αντιµετώπισης προβληµάτων. - Όλα 
αυτά θέλουνε αρωγό µία πολιτεία, που έχει την επιθυµία να κάνει κάτι τέτοιο 
και που έχει και τις δυνατότητες, να κάνει κάτι τέτοιο. Είτε οικονοµικές είτε 
τεχνικές είτε οτιδήποτε. Γι’ αυτό θα ’ναι και δύσκολο να γίνει. 

∆9 : Ο ∆ήµος  κι ο Σύλλογος Γονέων και κηδεµόνων. Κανένας άλλος. Όσοι 
εµπλέκονται στη σχολική διαδικασία.  

∆10 : και µία, συνεργασία µε το ∆ήµο η οικογένεια, πολιτεία, πολιτιστικοί ε… 
σύλλογοι, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, επιστήµονες, αυτό προϋποθέτει 
συνεργασία. Η οποία ξεκινάει απ’ το σχολείο  

∆11 : Θα µπορούσε να βοηθηθεί, βέβαια. Τώρα στην ουσία είναι αβοήθητο το 
σχολείο -  την πολιτεία πάνω απ’ όλα, οι φορείς της πολιτείας, η κοινωνία 
γενικότερα, ε… ειδικότερα οι … οι ∆ήµοι, η οικογένεια, µπορεί να βοηθήσει, 
γιατί, οπωσδήποτε συνεργαζόµαστε µε τους γονείς και βλέπουµε, πόσο 
ανταγωνιστικοί είναι, πόσο διεκδικούν, πώς διεκδικούν τα πάντα για τον 
εαυτό τους ή για το παιδί τους και για τους άλλους τίποτα. Άρα λοιπόν έτσι 
χάνεται, χάνονται οι ίσες ευκαιρίες 

∆12 : ∆εν ξέρω τι θα µπορούσε να υπάρξει εκτός του σχολείου. Ίσως, εντάξει, ο 
θεσµός του Ολοήµερου βοηθάει. Ίσως λίγο πιο εξατοµικευµένη ενισχυτική 
διδασκαλία εκεί που χρειάζεται. Αν µπορούσε να οργανωθεί κάτι τέτοιο, αλλά 
πάλι, µέσα απ’ το σχολείο. Όχι εκτός. 

 
17. Τι νοµίζεις ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να βοηθηθεί το σχολείο στην 

παροχή ίσων ευκαιριών; 
∆1 : να υπάρχει κατάρτιση για τους εκπ/κούς, διάφορα οικονοµικά πακέτα, να 

προσφέρει στους µαθητές διάφορες δραστηριότητες δωρεάν, να µη χρειάζεται 
δηλαδή να πληρώνει κάθε οικογένεια ξεχωριστά 

∆2 : Αν δεν αλλάξουνε … οι δοµές δε θα αλλάξει και το εκπ/κό σύστηµα. 
∆3 : το σχολείο θα πρέπει να έχει επιστηµονική βοήθεια. ∆εν µπορεί µόνο του. 

Πρέπει να συνεργαστεί µε ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων. Και 
ψυχολόγους, και κοινωνικούς λειτουργούς και φορείς της µικρής κοινωνίας 
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στην οποία, λειτουργεί. Είτε αυτή είναι ο ∆ήµος, είτε είναι η Νοµαρχία, η 
Περιφέρεια… 

∆4 : Το βασικότερο θεωρώ ότι είναι η επιµόρφωση των εκπ/κών  
∆5 : Το ίδιο το σχολείο, πιστεύω - από τα ίδια τα µαθήµατα, όταν τα µαθήµατα ας 

πούµε είναι τόσο δύσκολα, και είναι απαιτητικά, δεν απευθύνονται σε παιδιά, 
που δυσκολεύονται - Τη διοίκηση του σχολείου, την υποδοµή του σχολείου, 
τους εκπ/κούς, τους µαθητές - γιατί να µην έχουν όλα τα σχολεία ας πούµε 
από ένα ειδικό εκπ/κό; Ή από έναν κοινωνικό λειτουργό. Ή από έναν 
ψυχολόγο. - Πιστεύω ότι όλη, γενικότερα η εκπ/ση θα ’πρεπε να αλλάξει. 
Γιατί σχηµατίζει, από την αρχή, τις ανισότητες αυτές. 

∆6 : Και οι δάσκαλοι και, ο διευθυντής, θα πρέπει να το δούµε λίγο διαφορετικά το 
πράγµα, να δώσουµε, ίσες ευκαιρίες και στα παιδιά, να δηµιουργήσουµε 
τάξεις, ειδικές, που θα βοηθήσουµε τέτοια παιδιά µέσα στην τάξη - Αν δεν 
αγαπήσουµε το χώρο µας, αυτό, τη δουλειά µας, δεν µπορούµε να 
βοηθήσουµε. Και γι’ αυτό, ήταν άδικο, αυτό το σύστηµα, που έβγαζε 
δασκάλους αυτά τα χρόνια  

∆7 : ν’ αλλάξει λίγο η δοµή των βιβλίων και να υπάρχει λίγο µεγαλύτερη 
συµµετοχή των παιδιών - ο δάσκαλος να είναι συνεργάτης, να µη µένει στο 
ρόλο που είχε κυρίαρχα κάποτε πριν κάποιες δεκαετίες  

∆8 : να ’χεις δασκάλους που να θέλουν να βοηθήσουν σ’ αυτό τον τοµέα - να 
παρέχεις στους δασκάλους υλικοτεχνική υποδοµή - µια πολιτεία, που είναι 
αποφασισµένη να καταπολεµήσει τις ανισότητες: µια πολιτεία που θα πει ότι, 
«θέλω ανθρώπους ελεύθερους όταν φύγουν απ’ το σχολείο» - Θέλω να 
βρεθούνε δάσκαλοι που να αγαπάνε τα παιδιά 

∆9 : Αν και ίσες ευκαιρίες κοινωνιολογικά δε στέκει. Θέλουµε ίσες ευκαιρίες για 
όλους, για να µοιραστούµε άνισες θέσεις. Η κοινωνική ελίτ δεν παρέχει  ίσες 
ευκαιρίες, για να µην τις κλέψουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Η ίση 
ευκαιρία µπορεί να υπάρξει όταν µιλάµε για ίσες θέσεις.  

∆10 : να υπάρχουν κατάλληλες υποδοµές - Η επιµόρφωση των εκπ/κών - 
συνεργασία ε… άλλων φορέων µε το σχολείο  

∆11 : τα µέτρα πρέπει να ξεκινήσουν απ’ την πολιτεία, να δώσει ότι µπορεί 
περισσότερο για την παιδεία, να µην ε… ανακοινώνει προγράµµατα, θέσεις 
και αλλαγές του ποδαριού, η ίδια η κοινωνία να µην είν’ ανταγωνιστική  

∆12 : Μία συνεχής έτσι, επιµόρφωση των δασκάλων - ο χωρισµός της τάξης 
ανάλογα µε το επίπεδο, περισσότερες Τάξεις Ένταξης  ή Ειδικής Αγωγής - 
περισσότερη ε… εξατοµικευµένη διδασκαλία - όταν µέσα σε µία τάξη υπάρχει 
κάποιο παιδί το οποίο έχει σοβαρό πρόβληµα, καλό είναι να υπάρχει άλλος 
ένας δάσκαλος, εκεί, ο οποίος να ενισχύει και να ’ναι αποκλειστικά µόνο γι’ 
αυτό το παιδί. Γιατί … τα τελευταία χρόνια συναντάς µέσα στις τάξεις πάρα 
πολλά αυτιστικά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 
διαφόρων ειδών. 
 

18. Τι προβλέπεις για το σχολείο του αύριο πάνω στο πρόβληµα των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων; 

∆1 : Εάν τα πράγµατα ακολουθήσουν όλα αυτά που ακούγονται σήµερα για 
αξιολογήσεις εκπ/κών, αναµορφωµένα προγράµµατα, για πολλές ειδικότητες 
µέσα στο σχολείο πιστεύω ότι θα µειωθούν οι ανισότητες και περνώντας τα 
χρόνια θα αναβαθµίζεται όλο και περισσότερο το σχολείο  

∆2 : ∆ασκάλα, Μ∆∆Ε, άγαµη, 19 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 10/θ.  
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∆3 : Έχω ακούσει πράγµατα που µ’ έχουν τροµάξει για το σχολείο του αύριο, να 
έχουµε ένα σχολείο µέσα από έναν υπολογιστή - εξαρτάται το πώς θα 
διαµορφωθεί - νοµίζω ότι πιο πολύ, το σχολείο πάει στο να, διευρύνει τις 
ανισότητες, γιατί µεγαλώνουνε και µέσα στην κοινωνία - Λειτουργεί 
ανταγωνιστικά. Ακόµη κι όταν λειτουργούµε σε οµάδες, κοιτάµε ποιος θα 
παρουσιάσει την εργασία. Όχι, ποιος θα δώσει στην οµάδα. 

∆5 : πιστεύω, δυστυχώς, έτσι όπως έχει η κατάσταση γενικότερα ότι αυτό θα 
επηρεάσει και τα παιδιά και εµάς τους ίδιους, γιατί η κοινωνία µας είναι άνιση  

∆7 : ∆εν ξέρω κατά πόσο οι δυνατότητές µας σαν έθνος, αν η χώρα µας δώσει 
προτεραιότητα στην παιδεία, αυτή που χρειάζεται. 

∆8 : Μια µικρή βελτίωση µπορεί να υπάρξει αλλά, αλλαγή, µάλλον όχι. 
Τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον.  

∆9 : δεν προβλέπω πολλές σηµαντικές αλλαγές - Εµείς είµαστε µια χώρα που 
αλλάζουµε το εκπ/κό µας σύστηµα κάθε τρία χρόνια. Αυτό δεν µπορεί να 
γίνεται. Πρέπει ν’ αποφασίσουµε έναν ενιαίο εκπ/κό σχεδιασµό, ο οποίος ν’ 
αναπροσαρµόζεται, µε πλάνα 5ετίας, 7ετίας, 10ετίας. - Το εκπ/κό σύστηµα θα 
’πρεπε ν’ αλλάξει άρδην. ∆υστυχώς όµως δε θ’ αλλάξει τίποτα γιατί, κυρίως 
οι συµµετέχοντες στην εκπ/ση δε θέλουν ν’ αλλάξουν τα πράγµατα. Είναι 
βολεµένοι. 

∆10 : ∆ασκάλα, άγαµη, 5 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ τάξη, 12/θ ΕΑΕΠ. 
∆11 : Μία ευχή θα κάνω. Να γίνουν όσα δεν έγιναν. Να δώσουµε περισσότερη, 

περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά απ’ ότι δώσαµε µέχρι τώρα  
∆12 : ∆εν προβλέπω ότι θ’ αλλάξουνε πολύ τα πράγµατα τα επόµενα χρόνια. Είµαι 

λίγο απαισιόδοξη σ’ αυτό αλλά θεωρώ ότι, τέτοιου είδους ανισότητες θα 
υπάρχουνε πάντοτε µέσα στο σχολείο, αν δεν παρθούν κάποια δραστικά 
µέτρα, δηλαδή εγώ πραγµατικά το πιστεύω ότι µέσα σε µία τάξη, και το 
θεωρώ πολύ σηµαντικό αυτό, πρέπει να είναι τα παιδιά σε ίδιο επίπεδο. 

 
   

 
Γ) Παράγοντες στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνες για τη σχολική 
αποτυχία και τρόποι απόδοσης αυτών των ευθυνών 

19. Τι νοµίζεις ότι φταίει και αποτυγχάνουν κάποιοι µαθητές; 
∆1 : έχουν ξεκινήσει λάθος τη µαθησιακή διαδικασία, ένα παιδάκι που από την 

πρώτη δηµοτικού ξεκινάει, όχι τόσο καλά, δεν έχει τη βοήθεια που χρειάζεται, 
σίγουρα δε θα προχωρήσει πολύ ικανοποιητικά, και η βοήθεια που παίρνει 
από την οικογένειά του παίζει σηµαντικό ρόλο 

∆2 : Η αποτυχία αποτυχία αρχίζει και φαίνεται στο γυµνάσιο και µετά από κει που 
αρχίζει κι η µεγάλη διαρροή. στο δηµοτικό σχολείο ας πούµε ήδη ένα παιδί 
έχει χαρακτηριστεί. Κι αυτό σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται απ’ το πώς τα 
κοιτάζουµε εµείς. Από την άλλη συνήθως στο δηµοτικό τα κριτήρια των 
δασκάλων είναι παιδαγωγικά και λίγο «ηθικά», …, δηλαδή δεν είναι κριτήρια 
αυστηρά, κριτήρια επίδοσης. . Πρώτα κριτήρια είναι περισσότερο ηθικού 
τύπου … τα κριτήρια αυτά είναι αξιολογικά 

∆3 : αυτό που λείπει σε µεγάλο βαθµό από τα παιδιά, είναι αυτό που λέµε πειθαρχία 
-  θεωρώ, ότι, τα παιδιά πειθαρχούν λιγότερο. Εποµένως εµείς δεν τους έχουµε 
δώσει, τη γνώση του τι χρειάζεται η πειθαρχία. Μπορεί και το σχολείο, µπορεί 
κι η οικογένεια - το να βάζεις ένα στόχο και να µένεις προσηλωµένος σ’ 
αυτόν, το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό  
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∆4 : τα ερεθίσµατα που ξεκινούν απ’ την οικογένεια - ο τρόπος που οι δάσκαλοι 
προσπαθούν να οδηγήσουν τους µαθητές στη γνώση - Να µη στρέφει τους 
µαθητές σε παραδοσιακές µεθόδους, το σχολείο να έχει άµεση σχέση µε την 
κοινωνία - ο εκπ/κός παίζει βασικό ρόλο, … Όταν ο µαθητής αποτυγχάνει, 
αυτό σηµαίνει ότι ο δάσκαλος, στα πλαίσια του σχολείου κάτι δεν έχει κάνει 
καλά 

∆5 : Επειδή έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση πιστεύω. Και, όταν δεν υπάρχει είτε 
γονέας είτε εκπ/κός να τους ενισχύσει, να τους βοηθήσει να το ξεπεράσουν 
αυτό. Και καµιά φορά αυτή η αντίληψη παγιώνεται και στους συµµαθητές.  

∆6 : Έχουν διαφορετικό επίπεδο από άλλους - ∆εν καταβάλλουν την προσπάθεια 
που πρέπει - δεν τους αρέσει το διάβασµα - Χωρίζονται και σε αγόρια και 
κορίτσια κατά τη γνώµη µου. Το εκπ/κό σύστηµα της χώρας, απευθύνεται 
κυρίως σε… θηλυκά µυαλά. Το κορίτσι µπορεί αποστηθίζει. Μπορεί να 
χειρίζεται καλύτερα το λόγο. Κάτι έχει να κάνει εκεί µε το… µε τον εγκέφαλο 
του ανθρώπου. Το αγόρι είναι πιο πρακτικός. ∆ηλαδή, το ότι αποτυχαίνουν, 
κάποιοι µαθητές, θα πρέπει να προβληµατίσει, τους υπεύθυνους του εκπ/κού 
συστήµατος. - ∆ε φτιάχνεις ένα βιβλίο, και το δίνεις σ’ όλη την Ελλάδα - πας 
να συζητήσεις ένα θέµα και βάζουνε, «Μα! µου µειώθηκε ο µισθός» 

∆7 : αποτυγχάνουν λόγω, των µαθησιακών δυσκολιών - έχει να κάνει βέβαια και µε 
τα στάδια ανάπτυξης, την εφηβεία - έχει να κάνει γιατί και οι γονείς σε κάποια 
στιγµή χάνουν τον έλεγχο, γιατί η Τεχνολογία που έχουµε σήµερα στο σπίτι 
µας, τα κοµπιούτερ κάνουν αλόγιστη χρήση τα παιδιά 

∆8 : Ο πρώτος κι ο πιο προφανής λόγος είναι ότι, αποτυγχάνουν οι δάσκαλοί τους - 
∆εύτερον, πολλά παιδιά δεν έχουνε καµία βοήθεια, καµία υποστήριξη από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. Είτε για οικονοµικούς λόγους, είτε για 
µορφωτικούς λόγους είτε για λόγους κοινωνικού περίγυρου - Ο τρίτος λόγος 
είναι ότι, ίσως να οφείλεται, έστω και σε ένα µικρό µέρος και στο ίδιο το παιδί  
- πρώτα φταίει το σχολείο κι ο δάσκαλος, µετά το οικογενειακό περιβάλλον 
και τελευταίος ο ίδιος ο µαθητής  

∆9 : ∆ε βοηθάει το εκπ/κό σύστηµα. ∆ε δίνει δεύτερη ευκαιρία. ∆ε νοµίζω ότι 
υπάρχει ο χρόνος για την  εξατοµικευµένη.  

∆10 : Μπορεί να δίνεται η σηµασία είτε απ’ το δάσκαλο είτε απ’ το οικογενειακό 
περιβάλλον στο να πάρει στείρα γνώση  

∆11 : προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν µέσα στην οικογένεια, ότι ένα παιδί, 
µπορεί κάποια στιγµή να µην αγαπήσει το σχολείο γι’ άλλα, και γι’ άλλα, έχει 
να κάνει µε αδιαφορία για το σχολείο, έχει να κάνει µε τη λεγόµενη 
αυτενέργεια του παιδιού: το παιδί έχει µάθει να διαβάζει µε βοήθεια, τη 
βοήθεια δεν την έχει, άρα αρχίζει η κάµψη 

∆12 : δεν υπάρχει βοήθεια από το σπίτι, και ίσως καµιά φορά ορισµένα παιδιά, 
δίνουν την εντύπωση στο δάσκαλο ότι είναι χαµένη υπόθεση. Και από κει και 
πέρα, κι ο ίδιος ο εκπ/κός, δεν προσπαθεί ιδιαίτερα. Ασ’ το, δε θα 
προχωρήσει. Λάθος βέβαια. 

 
20. Πώς αισθάνεσαι όταν αποτυγχάνουν κάποιοι µαθητές σου; 

∆1 : φυσικά στεναχωριέµαι, και για µένα, αλλά περισσότερο για τα παιδιά 
∆2 : Ναι (αισθάνοµαι σύγκρουση και στεναχωριέµαι), πολύ περισσότερο γιατί όταν 

υψώνουν ένα τείχος ανάµεσα δεν µπορώ να το σπάσω. 
∆3 : πάντα ρίχνω ευθύνη στον εαυτό µου, όταν αυτό µε παίρνει από κάτω, βάζω τη 

λογική µου και λέω «Έκανες αυτό που µπορούσες - Καµιά φορά είµαι 
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υπερβολική, αλλά, νοµίζω αν δεν έχεις µεγάλους στόχους, δεν κάνεις µεγάλα 
βήµατα. Ήταν δύσκολη χρονιά η φετινή, ήτανε εµπειρία η τάξη αυτή  

∆4 : θεωρώ ότι όταν αποτυγχάνουν οι µαθητές µου, έχουν αποτύχει οι δικές µου 
µέθοδοι - Θα προσπαθήσω µε άλλο τρόπο. Κάτι θα καταφέρω. Και το σχολείο 
δεν έχει να κάνει µόνο, µε τη γνώση, έχει να κάνει και µε τη συµπεριφορά.  

∆5 : το παίρνω λίγο προσωπικά, είναι αλήθεια, ότι κάπου εγώ ευθύνοµαι - Και 
προσπαθώ να δω, τι φταίει σ’ αυτό.  

∆6 : Η αλήθεια είναι ότι στενοχωριέµαι. Ε… δεν µπορεί ο δάσκαλος και γι’ αυτό 
εµείς έχουµε µάθει διαφορετικά. ∆εν ξέρω τι γίνεται στη δευτεροβάθµια 
εκπ/ση. Εµείς θα ψάξουµε να βρούµε τι ξέρει ο µαθητής. 

∆7 : Προβληµατίζοµαι γιατί η επιτυχία ή όχι ενός µαθητή έχει να κάνει και µε την, 
φήµη του δασκάλου  

∆8 : Πρώτα πρώτα αισθάνοµαι ότι αποτυγχάνω εγώ ο ίδιος. Ότι ένα παιδί 
χρειαζόταν βοήθεια και δεν µπόρεσα να το βοηθήσω. Είτε γιατί εγώ δεν 
ήµουν ικανός να το βοηθήσω, είτε γιατί κάποιοι παράγοντες ήταν πέρα από τα 
όρια των δυνατοτήτων  

∆9 : Σαν την Κασσάνδρα, λες «αυτό το παιδί θα αποτύχει» και τελικά, αποτυγχάνει. 
Απλά επιβεβαιώνεσαι. 

∆10 : σίγουρα ρίχνω ένα µέρος ευθύνης και σε µένα, εµ… έτσι ώστε να µπορέσω 
να δω τι µπορώ να κάνω καλύτερα την επόµενη φορά, ε, δεν είναι, ευχάριστο 
συναίσθηµα, σίγουρα  

∆11 : Φυσικά, δεν αισθάνεται κανείς ευχάριστα όταν αποτυγχάνουν οι µαθητές του. 
Βέβαια, σκέφτεται και λίγο ρεαλιστικά και λέει ότι κάποιοι δε θα µπορέσουν 
να πιάσουν το στόχο. Κι εξαρτάται τι εννοούµε όταν λέµε «σχολική 
αποτυχία» - µε, µονοσήµαντους και µε µονοκόµµατους τρόπους, δεν µπορείς 
να ’χεις την ψευδαίσθηση ότι, «εγώ προσπάθησα αλλά φταίει µόνο το χαµηλό 
επίπεδο των παιδιών», ή ξέρω γω φταίει η, η αδιαφορία τους για το µάθηµα. 
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά, αυτές είναι η µία όψη του 
νοµίσµατος. Η άλλη είναι ότι πρέπει να δούµε και συνολικά τη δουλειά µας, τι 
πρέπει ν’ αλλάξουµε, τι πρέπει να διαµορφώσουµε 

∆12 : Παλιότερα αισθανόµουν πολύ άσχηµα. Τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια, το 
θεωρώ πια σαν µια φυσιολογική εξέλιξη. 

 
21. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να µειωθεί το ποσοστό των µαθητών 

που αποτυγχάνουν; 
∆1 : να γίνεται ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, κάποια παιδιά που υστερούν 

πολύ να βρίσκονται σ’ ένα τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας παρά στο δικό 
τους τµήµα που προχωράει και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν, µε αρκετές 
ώρες εκτός τάξης µε έναν άλλο δάσκαλο 

∆2 : ∆ε νοµίζω µε τον τρόπο που υπάρχει το εκπ/κό σύστηµα ότι µπορεί αυτό ποτέ 
να γίνει. Όσο καλλιεργεί τον ανταγωνισµό. 

∆3 : Θέλει περισσότερο χρόνο να αφιερώνεις σ’ αυτά τα παιδιά. ∆εν ξέρω αν αυτό 
θα µπαίνει σε απογευµατινό ωράριο, … να είναι µια παράλληλη τάξη… έναν 
πιο εξειδικευµένο δάσκαλο να ασχοληθεί µ’ αυτά τα παιδιά, ή αν πρέπει να 
γίνουν λίγο απ’ όλα αυτά, µαζί. - Ίσως και πιο λίγα παιδιά, να ασχολιόµαστε 
µε ένα δύο παιδιά που περίπου είναι στο ίδιο επίπεδο, ή έχουν τα ίδια 
προβλήµατα, γιατί έτσι όπως τρέχει η ύλη, αυτά τα παιδιά είναι πολύ εύκολο 
να παραιτηθούν - Ναι, νοµίζω ότι είναι πολύ πιεστικά σε κάποιο βαθµό (τα 
Α.Π.), και πολλά και διαφορετικά πράγµατα, όσο και να λέµε ας πούµε δεν 
είσαι υποχρεωµένος να βγάλεις την ύλη, δεν µπορείς ν’ αφήσεις το µισό 
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βιβλίο όµως! - Βοηθάει πάρα πολύ, το να µπορείς να, να κάνεις αυτό το µπρος 
πίσω στην ύλη, αλλά, έχει και όρια. Κοινώς θέµα χρόνου 

∆4 : Να υπάρχουν κατάλληλες παρεµβάσεις στο χώρο του σχολείου 
∆5 : πρέπει να βρούµε τους λόγους, που αποτυγχάνουν πρώτα απ’ όλα, κυρίως 

ψυχολογικοί λόγοι πιστεύω ή κοινωνικοί και βέβαια, αν δεν είν’ αυτοί, τότε 
θα ’ναι, µάλλον, πιστεύω νοητικό το θέµα - αν είναι µαθησιακό, θα το 
παραπέµψω, θα το συζητήσω µε κάποιον άλλον εκπ/κό, κάποιον άλλο 
συνάδελφο. Ενδεχοµένως και πιο ειδικό από µένα. Αν τώρα το θέµα είναι… 
οικογενειακό, θα, κάνω µια συζήτηση, µε γονείς, θα τους προσεγγίσω. Ή και 
τον ίδιο το µαθητή µου. Ίσως και µες στην τάξη να… δηµιουργήσω συνθήκες, 
ώστε, αυτός ο µαθητής να νιώθει πιο καλά 

∆6 : σε κάποια πράγµατα δεν µπορεί να γίνει παρέµβαση µεγάλη - Πρέπει να 
χωρίσουν σε επίπεδα τα παιδιά σε ορισµένα µαθήµατα. Αυτό θα γίνεται,, έτσι 
έτυχε, να χωριστούν τα παιδιά. ∆ε χρειάζεται να ανακοινώνουµε τίποτε. ∆ε 
χρειάζεται να βγαίνει προς τα έξω στην κοινωνία, τότε είναι που 
αποµονώνουµε κάποιους ανθρώπους. - και αν αυτός µπει σε µια οµάδα για να 
λύσουν µαθηµατικά δε θα τον κοροϊδεύουν οι άλλοι;   

∆7 : οι δάσκαλοι του δηµοτικού, θα πρέπει να είµαστε σε µία συνεργασία, γιατί 
όταν υπάρχει µία συνέχεια, και δεν είµαστε προκατεληµµένοι µε, µια εικόνα 
µιας τάξης η οποία δηµιούργησε προβλήµατα συµπεριφοράς και προβλήµατα 
χαµηλού επιπέδου, αν πλησιάσουµε τα παιδιά, θα πάρουµε και τα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα 

∆9 : Να λειτουργήσει το σχολείο περισσότερες ώρες. Για τους µαθητές που 
αποτυγχάνουν. - Να βάλουµε ένα µίνιµουµ, επίπεδο, της κάθε τάξης, και θα 
πρέπει να φροντίσουµε όλα τα παιδιά να περνάνε πάνω απ’ αυτόν τον, τον 
πήχη - να υπάρχουν διάφορα είδη προγραµµάτων, που το παιδί να εντάσσεται 
και να το επανεξετάζουµε χωρίς να το τιµωρούµε όµως 

∆11 : επειδή ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη, πρέπει να συνυπάρξουν πολλοί 
παράγοντες. Είν’ αυτό που λέµε οικογένεια, κοινωνία, σχολείο πολιτεία, έτσι; 
αναλυτικά προγράµµατα, τρόποι δουλειάς, όταν όλα αυτά γίνονται πάντα µε 
πειραµατισµούς και µε δουλειές του ποδαριού, πρέπει οπωσδήποτε να το 
δούµε συνολικά το θέµα, κι επειδή δε µ’ αρέσει η µετάθεση ευθυνών, να 
δούµε και τη δικιά µας την ευθύνη. Η οποία είναι καθοριστική για να µειωθεί 
η σχολική αποτυχία. Χωρίς να σηµαίνει ότι αυτή θα τη µειώσουµε αν τα 
φορτώνουµε όλα στις πλάτες του δάσκαλου. 

∆12 : πιστεύω ότι θα µπορούσα να βοηθήσω, κάποια παιδιά µε δυσκολίες, αν είχα 
µία τάξη µε παιδιά που βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο - Πρέπει να γίνονται 
κάποια τεστ στα παιδιά και να τα χωρίζουµε ανάλογα µε το µαθησιακό τους 
επίπεδο. ∆εν µπορείς να έχεις τρία παιδιά τα οποία δεν τραβάνε καθόλου, να 
έχεις 5 µέτρια, να έχεις  6 πολύ καλά και να έχεις και τρία αστέρια. Ε, τι 
µάθηµα θα κάνεις; Κάποια παιδιά θ’ αδικήσεις. 

 
22. Πιστεύεις ότι ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής µονάδας συµβάλλει στη 

σχολική αποτυχία; Αν ναι, µε ποιους τρόπους; 
∆1 : Ίσως να συµβάλλει - κατακλύζουµε τα παιδιά µε γνώσεις, µε µαθήµατα, µε 

τεράστια ποσότητα ύλης, θα ’πρεπε να µειωθεί η ύλη, εκεί είναι το σηµείο που 
υστερεί το εκπ/κό σύστηµα, πιέζονται και από εξωτερικά πράγµατα, τύπου 
αγγλικά, γαλλικά κτλ.  

∆2 : εµείς έχουµε υποτίθεται στην Ελλάδα σχολείο µεικτών τάξεων, όµως: θα 
µπορούσαν να διαχωριστούν κι αυτό ευνοεί τη µάθηση - είναι σχολείο µε 
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κλειστές τάξεις - ∆εν έχει µία ευελιξία - υπάρχει κάτι άρρωστο µέσα στο ίδιο 
το εκπ/κό σύστηµα, στον τρόπο που είναι οργανωµένη η τάξη, στον τρόπο που 
χτίζεται µία τάξη, στα βιβλία, στην οργάνωση της σχολικής ύλης 

∆3 : Όταν υπάρχει η σωστή οργάνωση µέσα στο σχολείο, πάρα πολλά πράγµατα, 
µάλλον όλα τα πράγµατα λειτουργούν µε µια σχετική ηρεµία. - όταν είναι ένα 
σχολείο οργανωµένο θα είναι και εξοπλισµένο σωστά, θα βρίσκεις τα 
πράγµατα που χρειάζεσαι στη συγκεκριµένη θέση που ξέρεις ότι θα είναι 

∆4 : Θεωρώ ότι το σχολείο, δεν έχει ξεφύγει σε µεγάλο βαθµό απ’ την παραδοσιακή 
διδασκαλία δηλαδή, και ίσως αυτό παίζει ρόλο στη σχολική αποτυχία - 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι κι η επιµόρφωση των δασκάλων - κίνητρα για 
να επιµορφωθούν οι εκπ/κοί - είναι και από µέρους της πολιτείας, ευθύνη και 
των ίδιων των εκπ/κών η ευθύνη 

∆5 : Μπορεί ναι, κάποιες φορές. Όχι κατά κανόνα όµως, όταν ας πούµε δεν 
υπάρχουν κάποια υλικά µέσα - από κει και πέρα ίσως η… συναδελφικότητα. 
∆ηλαδή αν έχεις κάποιο πρόβληµα, να µπορείς να, να σε βοηθήσει κάποιος 
άλλος συνάδελφος, µες στην τάξη. Όταν το κλίµα των συναδέλφων δεν είναι 
καλό, ειδικά στα µικρά σχολεία, πιστεύω ότι µόνος σου, θα δυσκολευτείς πιο 
πολύ. Το κλίµα γενικότερα που επικρατεί, στο σχολείο. 

∆6 : Ακριβώς (συµβάλλει µε την ανοµοιογένεια της τάξης). 
∆7 : Ναι. Παίζει σηµαντικό ρόλο, για τα σχολεία τα οποία, έγιναν πρωτοπόρα θα 

έλεγα, στην Τεχνολογία, και στην µετάδοση κάποιων καινούριων, µοντέλων, 
µοτίβων, διδακτικών - η Τεχνολογία µέσα στο σχολείο σήµερα, µπορεί να σου 
προσφέρει και να σου δώσει λύσεις  

∆8 : Όχι σε µεγάλο βαθµό γιατί το σχολείο, δεν είν’ ότι δεν οργανώνεται καλά -το 
σχολείο, οργανώνεται συνήθως σε λάθος κατεύθυνση. Αλλιώς βλέπει το ρόλο 
του σχολείου η πολιτεία, αλλιώς το βλέπει ο κάθε διευθυντής, γιατί κακά τα 
ψέµατα το σχολείο οργανώνεται ανάλογα µε το διευθυντή του - Το ερώτηµα 
είναι ότι τα σχολεία και η πολιτεία θέλουν να οργανωθούνε προς την πλευρά 
της µείωσης των ανισοτήτων; Ίσως βολεύει κάποιους αυτές οι ανισότητες, να 
συνεχίσουν να υπάρχουν. Μήπως, σε σχολείο που διαιωνίζονται οι ανισότητες 
τους προετοιµάζουνε για µια ζωή γεµάτη ανισότητες; 

∆9 : Ναι. Απόλυτα. Μία κακή οργάνωση στη σχολική µονάδα, µε κακές υποδοµές, 
δασκάλους κουρασµένους και απογοητευµένους απ’ το επάγγελµά τους, και 
ταυτόχρονα χωρίς σχεδιασµό, συµβάλλει στη σχολική αποτυχία - Ακόµα κι η 
καρέκλα είναι σχεδιασµένη λάθος. Πώς το παιδί να θέλει να ’ρθει στο 
σχολείο;  

∆10 : Ναι, σίγουρα, όταν βλέπει µια οργάνωση, µια πειθαρχία γύρω του, θα 
προσπαθήσει κι αυτός να µιµηθεί αυτό το πράγµα  

∆11 : Βεβαίως, έχει να κάνει. Πώς είν’ οργανωµένη µια σχολική µονάδα, πώς 
λειτουργεί, αν λειτουργεί σωστά, µε κάποιο προγραµµατισµό, αν δεν έχει 
κενά, αν τηρεί το πρόγραµµά, αν όλοι οι εκπ/κοί είναι, έχουνε όρεξη να 
βγάλουνε και να δώσουνε από µέσα τους, αυτό πού έχουνε να το δώσουν στα 
παιδιά, µε τον, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βεβαίως.  

∆12 : Όχι ιδιαίτερα, δε θα το έλεγα. Το σχολείο είναι καλά οργανωµένο, από κει και 
πέρα είν’ ο δάσκαλος τι θα κάνει µέσα στην τάξη. Ευτυχώς έχουµε τµήµατα 
ένταξης για βαριές περιπτώσεις, έχουµε τµήµατα  Υποδοχής για τα αλλοδαπά 
παιδιά όταν έρχονται, νοµίζω όχι, δεν παίζει  ρόλο. 
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23. Εργάζεσαι σε ολιγοθέσιο σχολείο. Υπάρχουν τυχόν πρόσθετες δυσκολίες 
σε σχέση µε τα πολυθέσια σχολεία οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά τις επιδόσεις των µαθητών; 

∆5 : ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Το µόνο ίσως, επειδή είναι είναι λίγοι οι 
δάσκαλοι που εργάζονται στα µικρά σχολεία, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε 
συνεργασία ανάµεσά τους, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν 

∆9 : να υπάρχει διαφοροποιηµένο πρόγραµµα για τα ολιγοθέσια σχολεία και 
διαφορετικά εγχειρίδια - Ο θεσµός των κύκλων δε βοηθάει - ∆εν είναι τυχαίο 
που δεν περνούν πολλά παιδιά στα ΑΕΙ από ολιγοθέσια σχολεία  

 
24. Εργάζεσαι σε ένα σχολείο µε αναµορφωµένο πρόγραµµα. Βλέπεις κάποια 

διαφορά προς το καλύτερο, ή και προς το χειρότερο, σε σχέση µε τα 
παραδοσιακά σχολεία, όπως τα ξέρουµε; 

∆1 : περισσότερες ειδικότητες, τα παιδιά ασχολούνται µε περισσότερα πράγµατα, 
Θετικό είναι γιατί σίγουρα περισσότερα πράγµατα τους κάνουν καλό - Το 
αρνητικό … χρειάζεται να το διακόψεις δύο και τρεις φορές για να µπει 
ενδιάµεσα κάποια ειδικότητα, τα παιδιά µε αυτή τη διακοπή χάνουν λίγο τον 
ειρµό τους  

∆3 : Στο ΕΑΕΠ έχεις περισσότερες ειδικότητες, είναι λίγο πιο αγχωτικό το να 
δουλεύεις σε τέτοιο σχολείο, διότι, δεν µπορείς στο πρόγραµµά σου να είσαι 
καθόλου ελαστική - Μπορεί να έχεις και 3ωρο κενό. Αυτό µερικές φορές είναι 
βολικό γιατί µπορείς να κάνεις πολλή δουλειά στο σχολείο στο κενό σου, 
αλλά µερικές φορές είναι πολύ κουραστικό - τα πελαγώνει ειδικά τα µικρά 
πιτσιρίκια (οι πολλές ειδικότητες). Στους µεγάλους δεν ξέρω τι, τι επίδραση 
µπορεί να έχει. 

∆10 : Βρίσκω διαφορές γιατί υπάρχουνε εκπ/κοί ειδικοτήτων, µε τους οποίους 
µπορεί να συνεργαστεί ένας δάσκαλος και ν’ αναπτύξει δεξιότητες τις οποίες 
µπορεί να µην µπορούσαµε ν’ αναγνωρίσουµε στο παλιό, στο µη 
αναµορφωµένο σχολείο. Νοµίζω ότι θα τους βοηθήσει, ν’ αναπτύξουνε 
δεξιότητες. Πράγµα που σηµαίνει ότι θα βελτιωθεί κι η επίδοση - σίγουρα 
υπάρχουν κάποια προβλήµατα ακόµα, τύπου ας πούµε ότι, µπορεί το παιδί να 
κάνει πρώτη ώρα, θεατρολογία και δεύτερη να κάνει Μαθηµατικά και δεν του 
είναι τόσο εύκολο να συγκεντρωθεί πάλι. Αλλά αυτό είναι προβλήµατα που 
θα λυθούνε.  

 
25. Ποια βαθµίδα ή τάξη πιστεύεις ότι είναι η πιο καθοριστική για το µέλλον 

του παιδιού; 
∆1 : Σίγουρα η πρωτοβάθµια, στο δηµοτικό … καλλιεργείς χαρακτήρα, στο 

γυµνάσιο πιστεύω ότι πάνε έτοιµα τα παιδιά - Η πρώτη και το νηπιαγωγείο  
∆2 : την πρώτη τάξη και το νηπιαγωγείο και τις δύο τελευταίες τάξεις του 

δηµοτικού όσον αφορά το δηµοτικό - στα πρώτα χρόνια … είναι πολύ 
σηµαντικό γιατί… είναι τα πρώτα ας πούµε βήµατα, µε τις µεγάλες τάξεις τα 
εισάγει λίγο στο πνεύµα ας πούµε του τι θα συναντήσουν αργότερα - Αν και 
… βλέπω µία διάσταση τεράστια ανάµεσα στην ύλη ας πούµε της Ε΄-ΣΤ΄ όχι 
επειδή είναι η ύλη του βιβλίου, στον τρόπο που εµείς τη διδάσκουµε. Και στις 
µεγάλες τάξεις Β΄ και Γ΄ γυµνασίου που εκεί αρχίζει πια και ανοίγει η ψαλίδα 
κι εκεί πια να γίνεται αυτό που λέµε διαχωρισµός  
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∆3 : η αφετηρία νοµίζω ότι είναι πολύ βασική, δηλαδή, το δηµοτικό και ιδιαίτερα οι 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, γιατί µετά τα κενά, σπάνια 
καλύπτονται, 100%, οι τρεις πρώτες τάξεις του σχολείου  

∆4 : η αρχή γίνεται από την πρωτοβάθµια εκπ/ση, όλες οι αλλαγές πρέπει να 
ξεκινήσουν από κει - Όλες οι τάξεις είναι σηµαντικές. Η κάθε µία έχει τις 
δικές της ανάγκες.  

∆5 : Πιστεύω η πρωτοβάθµια, από την άποψη ότι ένα παιδί, αναπτύσσεται ακόµα, 
ε… κι είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του, πριν αρχίσει να ωριµάζει. - Τις 
πρώτες τάξεις, πρώτη-δευτέρα γιατί εκεί είναι οι βάσεις που θα µπούνε στα 
παιδιά. 

∆6 : Όλες οι τάξεις είναι σηµαντικές κατά τη γνώµη µου γιατί όλες δίνουν εφόδια - 
η πιο δύσκολη είναι η πέµπτη, και φρόντισε και το εκπ/κό σύστηµα να κάνει 
και τα µαθηµατικά δύσκολα στην πέµπτη, να µην τα καταλαβαίνουν ούτε οι 
δάσκαλοι, λοιπόν, και η πρώτη κατά τη γνώµη µου είναι δύσκολη (και πιο 
καθοριστικές) - θα σου µεταφέρω συναδέλφωνε, την άποψη ότι, τα παιδιά των 
δασκάλων πάνε καλύτερα απ’ τα παιδιά των καθηγητών, ένα οικοδόµηµα, αν 
η βάση του, τα θεµέλια είναι γερά, δεν, θα µείνει το οικοδόµηµα 

∆7 : η προσχολική ηλικία δίνει κάποια πράγµατα τα οποία, σήµερα εµείς τα 
θεωρούµε αυτονόητα. ∆εν είναι όµως. - Η προσχολική αγωγή βοηθάει πάρα 
πάρα πολύ το παιδί και να κοινωνικοποιηθεί, και να ενταχθεί φυσιολογικά στο 
δηµοτικό σχολείο 

∆8 : Η πρώτη γιατί θα το βάλει στο σχολικό περιβάλλον και διαµορφώνει τα 
χαρακτηριστικά του ως µαθητή και η έκτη, γιατί αντίθετα, πολύς κόσµος όπως 
και πολλοί δάσκαλοι πιστεύουν ότι είναι η πέµπτη. Λάθος! Η έκτη γιατί, στα 
παιδιά της έκτης ο δάσκαλος, µπορεί να φύγει από τα πλαίσια τα στενά 
πλαίσια του µαθήµατος και να µιλήσει στα παιδιά, Όταν το παιδί µπαίνει στο 
σχολείο κι όταν φεύγει απ’ το σχολείο. Γι’ αυτό και σ’ αυτές τις δύο τάξεις, 
πρέπει να εργάζονται οι πιο έµπειροι δάσκαλοι  

∆9 : είναι πάρα πολύ καθοριστική η πρώτη δηµοτικού να µάθει τα γράµµατα. Αλλά 
εκεί δεν κρύβεται όλο  του το µέλλον! - στα 17-18 σου χρόνια είναι µια καλή 
ηλικία για να  κάνεις µια πρώτη επιλογή - Στα σχολικά χρόνια, αν θα ’πρεπε 
να κάνεις µια πρώτη επιλογή, θα ’πρεπε να γίνει στο τέλος της Γ΄ γυµνασίου. 
Οι προηγούµενες εκπ/κές βαθµίδες θα ’πρεπε να είναι γενικής παιδείας. Μ’ 
ένα νέο πρόγραµµα σπουδών εντελώς. - Με το υφιστάµενο σύστηµα θα 
µπορούσαν ν’ αρχίσουν να επιλέγουν από τη Β΄ γυµνασίου. Για ν’ αρχίσει να 
γίνεται µια πιο κατευθυντήρια, µόρφωση. Εξάλλου τα παιδιά έχουν πάρα 
πολλά µαθήµατα και προσπαθούν να τα… να εξειδικεύσουν µόνα τους. Είναι 
πάρα πολλά τα αντικείµενα. – Από το δηµοτικό πιο κρίσιµη η Ε΄, Όταν πλέον 
αρχίζουν να γίνονται πολλά τα αντικείµενα και πιο εξειδικευµένα 

∆10 : Η πρωτοβάθµια. Γιατί νοµίζω εκεί ε… µπαίνουν τα θεµέλια - δεν µπορώ να 
επικεντρωθώ σε µία τάξη. Εντάξει, σίγουρα οι µικρότερες τάξεις είναι πολύ 
βασικές. Η αρχή είναι το ήµισι του παντός  

∆11 : Η πρώτη βαθµίδα και οι δύο πρώτες τάξεις. Η πρώτη τάξη πρώτα πάνω και 
πρώτα απ’ όλα, αλλά, ας το πάµε και πιο πέρα, και οι δύο πρώτες τάξεις, γιατί 
ένα παιδί µπορεί να πάρει µπροστά κάπως πιο αργά. Εµείς ξέρουµε τώρα, όλοι 
ξέρουµε, και όλοι, ξέρουµε ότι απ’ την έκτη που µας έφυγε, τι µέλλει 
γενέσθαι. Χωρίς βέβαια αυτό να ’ν’ απόλυτο. 

∆12 : Θα έλεγα, µια καλή αρχή, ένα καλό ξεκίνηµα δίνει ώθηση στο παιδί, άρα θα 
έλεγα ότι είναι η Α΄ και θα έλεγα ότι και η Ε΄ είναι πολύ σηµαντική τάξη, 
γιατί εκεί τα παιδιά µπαίνουνε σ’ ένα µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας και 
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µαθαίνουνε να δουλεύουνε λίγο σε πιο έντονους ρυθµούς. - Θα έλεγα ναι, ότι 
είναι πολύ σηµαντικό (το δηµοτικό). Ε, αν τα παιδιά έχουνε πάρει στο 
δηµοτικό κάποια σωστά 

 
 
∆) Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τον τρόπο εµπλοκής τους 
στις εκπαιδευτικές ανισότητες 

26. Ποιος νοµίζεις ότι είναι ο ρόλος που παίζει ο εκπαιδευτικός στις 
εκπαιδευτικές ανισότητες; 

∆1 : Παίζει, φυσικά είναι αυτός που καλείται να τις διαχειριστεί πρώτος απ’ όλους, 
αλλά τι δυνατότητες αφήνουν και στον εκπ/κό και οι γονείς και η κοινωνία για 
να τις διαχειριστεί 

∆2 : εξαρτάται από πώς ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του και πώς µπορεί να σταθεί 
κριτικά απέναντι στον εαυτό του και όχι απλά να βλέπει το ρόλο του 
διεκπεραιωτικά  

∆3 : ∆ασκάλα, κάτοχος µεταπτυχιακού, έγγαµη, 26 έτη υπηρεσίας, 41-50 ετών, ΣΤ΄ 
τάξη, 6/θ.  

∆4 : Πολύ σηµαντικός, πρέπει να τις αµβλύνει, µε κατάλληλες παρεµβάσεις  
∆6 : ∆άσκαλος, έγγγαµος, 29 έτη υπηρεσίας, >51 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 12/θ.  
∆7 : Πιστεύω συµβάλλει, γιατί, ο τρόπος µε τον οποίο θα αξιολογήσει, ή θα 

κατευθύνει τους µαθητές, αλλά και µέσα από την οµαδική εργασία, το 
οµαδικό πνεύµα ανεβάζει το επίπεδο µιας τάξης - Πιστεύω ότι ο δάσκαλος 
είναι πραγµατικά ο χαρακτηριστικός παράγοντας, είναι αυτός που εµπνέει το 
παιδί, αυτός ο οποίος ε… το παιδί θα δηµιουργήσει τη δική του εικόνα, σαν 
πρότυπο, ή σαν πρότυπο για αποφυγή 

∆8 : Να µειώσει το εύρος της ανισότητας. Εκεί είν’ ο ρόλος του σχολείου και του 
δασκάλου. 

∆9 : οι περισσότεροι από µας προσπαθούν να χειριστούν την κατάσταση µ’ ένα 
δηµοκρατικό µοντέλο, να λειτουργήσουν σε οµαδοσυνεργατικά µοντέλα ή 
τέλος πάντων να µην έχουµε αποκλεισµούς - Το πολύ πολύ να επιµείνουµε 
κάποια στιγµή σε κάποια µαθήµατα που δεν τα καταφέρνουν οι αδύναµοι 
µαθητές  

∆10 : ∆ασκάλα, άγαµη, 5 έτη υπηρεσίας, <30 ετών, Ε΄ τάξη, 12/θ ΕΑΕΠ. 
∆11 : Μπορεί να τις κάνει περισσότερες, µπορεί και να τις περιορίσει. Είναι 

καθοριστικός. Όταν όµως έχεις σεβασµό στη δουλειά που κάνεις και σεβασµό 
στο παιδί, του δίνεις τα κίνητρα, τα εφόδια, µ’ ένα καλό λόγο, µπορεί, µπορεί 
να το σηκώσεις στα σύννεφα.  

∆12 : Επειδή ο εκπ/κός είναι και άνθρωπος, καµιά φορά ίσως και άθελά µας, και 
άθελά µου, να έχω λίγο, ε… µέσα σε εισαγωγικά «παραµελήσει» κάποια 
παιδιά παίζει ρόλο και καµιά φορά νοµίζω ότι παίζουµε και αρνητικό ρόλο. 

 
27. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να προσέχει, ώστε να 

λειτουργεί µειώνοντας τις ανισότητες; 
∆1 : Το βασικότερο είναι να προσαρµόζει την ύλη του στο επίπεδο όλων των 

παιδιών, µην αφήνουµε κάποια παιδιά απέξω και κάνουµε µε τους εύκολους 
µαθητές, όταν τελειώσει η ώρα να έχουµε αποτελέσµατα από όλους 

∆2 : ∆ε νοµίζω ότι µπορεί να κάνει και πολλά πράγµατα. Όλοι έχουνε µία αντίληψη 
τελικά, καλλιεργείται µες στην τάξη το ποιος είναι ο καλός µαθητής και ποιος 
δεν είναι. Μπορεί να µην το λες, µπορεί να µην το αναπαράγεις, µπορεί να … 
προσπαθείς να µην το καλλιεργείς δήθεν, έτσι; κολλώντας ετικέτες στα 
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παιδιά, αλλά πάλι είναι κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο φαίνεται είτε το 
λες είτε δεν το λες. 

∆3 : να δίνουµε µε βαθµό δυσκολίας, τις εργασίες - Και βέβαια µε πάρα πολλή 
συζήτηση 

∆4 : θα πρέπει να µπορεί να δει αν οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί έχουν αποτέλεσµα - 
να εφαρµόσει και διαµορφωτική αξιολόγηση - βελτιώνονται αυτοί οι µαθητές; 
Αλλιώς πρέπει ν’ αλλάξει µεθόδους. 

∆5 : τι κλίµα θα επιδιώξουµε να έχουµε µέσα στην τάξη! Θέλουµε κλίµα 
συνεργασίας; Θέλουµε ο καθένας να προβάλλει πιο πολύ τον εαυτό του - την 
προσωπικότητά του; 

∆6 : ∆άσκαλος, έγγγαµος, 29 έτη υπηρεσίας, >51 ετών, ΣΤ΄ τάξη, 12/θ.  
∆7 : ότι κάποια παιδιά χρήζουνε ιδιαίτερης προσοχής, γιατί ναι µεν έχουν το I.Q. 

αλλά δεν έχουν την επιµέλεια στο σπίτι, ενώ κάποια άλλα παιδιά που έχουν το 
κοινωνικό επίπεδο αλλά δεν έχουν την παρουσία να µην εισπράξουνε µάλλον 
την απαγοήτευση, από τους, από την πρώτη περίπτωση, και από τη δεύτερη 
περίπτωση να είµαστε επιφυλακτικοί για να µην τονίσουµε το εγώ τους –  

∆8 : το κρίσιµο είναι να… διαγνώσεις την ανισότητα, και να διαγνώσεις ποιες 
µπορούν να καλυφθούν. Ώστε να ρίξεις εκεί το περισσότερο βάρος. Χωρίς 
φυσικά να παρατήσεις τελείως τ’ άλλα τα παιδιά, ∆ιαλέγεις. Τα πάντα είναι 
θέµα επιλογών.  

∆9 : ν’ αξιολογούµε τακτικά το δικό µας έργο, για να δούµε αν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι, οι στόχοι µας να µην είναι µόνο απόδοσης κι επίδοσης, αλλά να ’ναι 
και κοινωνικής ενσωµάτωσης  

∆10 : να προσέχει ώστε τα παιδιά να συνεργάζονται αλλά όχι, οργανωµένα. 
∆ηλαδή: Να µπορέσει να βάλει έναν χαµηλών επιδόσεων µαθητή να κάτσει µ’ 
έναν καλύτερο, να τους βάζει σε µια διαδικασία δηλαδή, το πώς το παιδί θα 
µπορεί και µόνο του να καταλάβει, ώστε να βρει τρόπους να αυξάνει την 
επίδοσή του  

∆11 : αν δεν εφαρµόσουµε αυτό που λέµε, ενθάρρυνση, σε καθηµερινή βάση, δεν 
πρόκειται να, να δούµε ένα θετικό αποτέλεσµα  

∆12 : τον τρόπο της συµπεριφοράς µας  και τον τρόπο που θα πούµε σε κάποιο 
παιδί τι θα µπορούσε να κάνει καλύτερο, ή τι θα µπορούσε να διορθώσει, να 
είµαστε και λίγο πιο ευέλικτοι να κάνουµε και κάποια τρικ µέσα στην τάξη 
διακριτικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν  τ’ άλλα παιδιά, κάποια τεστάκια, 
κάποια διαγωνισµατάκια να είναι λίγο διαφοροποιηµένα, αλλιώτικα, πιο 
εύκολα για τα παιδιά που είναι πιο πίσω. Ε, ή κάποιες φορές διακριτικά, να 
βοηθήσουµε λίγο τα παιδιά, τα οποία έχουνε µεγαλύτερα προβλήµατα, ώστε 
να τους τονώσουµε λίγο την, την αυτοπεποίθηση 

 
28. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος της βαθµολογίας και γενικότερα της 

αξιολόγησης των µαθητών; 
∆1 : δε θα ’πρεπε να υπάρχει στο δηµοτικό η βαθµολογία όπως υπάρχει θα ’πρεπε 

για το δηµοτικό οι γονείς να έρχονται σε επαφή µε τους δασκάλους και απλά 
να τους επισηµαίνουµε πού υστερούν, τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο. 
Αυτό µε τη βαθµολογία που υπάρχει, πιστεύω ότι είναι αρνητικό για τα 
παιδιά. Η βαθµολογία είναι καθαρά κάτι που αγχώνει τους γονείς και το 
περνάνε και στα παιδιά και το µόνο που µπορεί να προσφέρει η βαθµολογία 
είναι άγχος και όχι κάτι άλλο  

∆2 : στα πλαίσια που γίνεται τώρα η βαθµολογία και ιδιαίτερα στο δηµοτικό είναι 
καθαρά επιφανειακός. Βγάζουµε 90% των µαθητών ας πούµε µε άριστα. ∆εν 
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υπάρχει δηλαδή σύστηµα αξιολόγησης. Η περιγραφική αξιολόγηση που 
κάποτε τέθηκε ήταν αυθαίρετη. ∆εν µπορείς δηλαδή να, µέσα σε δύο, σε µία 
φράση ας πούµε τεσσάρων σειρών να συνοψίσεις την προσωπικότητα ενός 
παιδιού. Αν είναι η αξιολόγηση να χαρακτηρίζει και να ταξινοµεί ανθρώπους 
για µένα να πάψει να υπάρχει. 

∆3 : Τι βαθµολογούµε τελικά, την επίδοση ή την προσπάθεια; Τι, τι είν’ αυτό που 
αξιολογούµε κάθε φορά; Βαθµολογούµε τη φύση του παιδιού που γεννήθηκε, 
πώς να το πω, ταλαντούχο - δεν ξέρω, αν αυτό το πράγµα λειτουργεί θετικά 
στα παιδιά ή αρνητικά. Θεωρώ ότι λειτουργεί αρνητικά τις περισσότερες 
φορές. 

∆4 : παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο - ο τρόπος που βγαίνει η βαθµολόγηση δεν 
ενδείκνυται, στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι καθαρά ποσοτική έκφραση της 
επίδοσης των µαθητών, η οποία δεν τους προσφέρει κάτι αυτή τη στιγµή. 
Άλλωστε, αυτός ο τρόπος εντάσσεται περισσότερο στα µπιχεβιοριστικά 
πλαίσια και στην παραδοσιακή διδασκαλία - Πρέπει να υπάρχει και 
περιγραφική αξιολόγηση 

∆5 : Θεωρώ ότι είναι υποκειµενική η βαθµολογία, ότι δεν βοηθάει, τόσο. - ίσως θα 
’πρεπε να αλλάξει η αξιολόγηση που γίνεται. Ένας αριθµός, πιστεύω ότι δε 
λέει κάτι. Και ένας άλλος λόγος είναι γιατί µπαίνουν και οι γονείς στη 
διαδικασία της σύγκρισης. Ίσως θα ’πρεπε να ’µαστε λίγο πιο αναλυτικοί στο 
τι ακριβώς αξιολογούµε, για  να µπορεί κι ο µαθητής να βοηθηθεί. Και να µη 
γίνεται αυτοσκοπός. - Πιστεύω πως ναι (µ’ αυτές τις προϋποθέσεις µπορεί να 
αµβλύνει τις ανισότητες).  

∆6 : Κατ’ αρχάς θα ’πρεπε, να γίνει ένας διαχωρισµός, µεταξύ του «άριστα 10» και 
της σηµαίας - το να πάρω εγώ, και να βάλω ένα 10, ή ένα 9, ή ένα 8 δε λέει 
τίποτα αυτό. Πρέπει να του πω του µαθητή: «Γιώργο, στο τρίµηνο που 
πέρασε, κατάφερες αυτά τα πράγµατα. ∆εν µπόρεσες αυτά». Να ξέρει. - Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται καθηµερινά και µες στην τάξη. Στους γονείς 
που έρχονται, θα πρέπει να τους εξηγήσεις. - Άρα λοιπόν, η αξιολόγηση θα 
βοηθήσει. Αλλά µια άλλου τύπου αξιολόγηση, που θα έρθει, µετά την 
αξιολόγηση των εκπ/κών. 

∆7 : Η βαθµολογία είναι ένα κίνητρο, το οποίο, παλιότερα ήτανε µία δικλείδα, µε 
την οποία ο δάσκαλος είχε στα χέρια του ένα εργαλείο για να αξιολογήσει τον 
µαθητή, αλλά και για να τιµωρήσει - Η αξιολόγηση, έτσι όπως γίνεται 
σήµερα, θα έλεγα ότι είναι πολύ επιεικής - να επιβραβεύουµε, αλλά και σε 
κάποιες περιπτώσεις, να είµαστε λίγο εγκρατείς  - είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η αξιολόγηση, για, κάποιο δάσκαλο πόσο βάζει ψηλά τον πήχη, ή 
πόσο θέλει να έχει χαµηλά το επίπεδο της τάξης του 

∆8 : Η βαθµολογία µπορεί να λειτουργήσει σαν ένα κίνητρο στα παιδιά. Η 
βαθµολογία αντιπροσωπεύει µια επίδοση τη συγκεκριµένη ώρα τη 
συγκεκριµένη στιγµή, και τίποτα περισσότερο. Οι γονείς δίνουν τόσο µεγάλη 
βάση στη βαθµολογία, πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι δίνουµε εµείς οι ίδιοι. Γι’ 
αυτό και, φυσικά είµαστε κι ελαστικοί, τις περισσότερες φορές στο θέµα της 
βαθµολογίας 

∆9 : Εξαρτάται από την τάξη και το κλίµα που έχει διαµορφωθεί µέχρι να… δοθεί ο 
πρώτος βαθµός - είναι πάρα πολύ κακό να αξιολογείς µε βαθµούς, 
αριθµητικούς ή γραµµατικούς παιδάκια 8, 9, 10 και 11 χρονών. Θεωρώ ότι η 
αξιολόγηση θα ’πρεπε να γίνεται περιγραφικά, και να γίνεται µε 
προσδιορισµούς, όπως το «καλά»,  «Αρκετά καλά»,  « Πολύ καλά»,  
«Μπράβο», «Άριστα»,  πέντε διαβαθµίσεις οι οποίες όλες να είναι 
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επαινετικές. Κι αυτό να συνοδεύεται πάντοτε,  από τρεις γραµµές 
αξιολόγησης. Πέντε γραµµές αξιολόγησης για το κάθε θέµα. - θα ’πρεπε να 
’ναι εξατοµικευµένη η αξιολόγηση και µε διαφορετικά χαρακτηριστικά 

∆10 : Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει για να µπορεί να ξέρει και το παιδί πού 
βρίσκεται, τι µπορεί να βελτιώσει και νοµίζω δε θα πρέπει να δίνεται µόνο ένα 
9 ή ένα 10 ή ένα 7, να δικαιολογηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, δεν παίζει 
ρόλο, στο κάθε παιδί και στο γονιό, αλλά στο παιδί κυρίως, το τι πρέπει να 
βελτιώσει και πώς 

∆11 : η βαθµολογία για µένα δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός - η βαθµολογία όσο 
και ο δάσκαλος  να προσπαθήσει, ποτέ δε θα είναι αντικειµενική - Εκείνο που 
πρέπει να µετράµε είναι τη δουλειά µέσα στην τάξη, τη συνεργασία µε το 
παιδί, την ενθάρρυνση του παιδιού, το να προωθήσουµε τη γνώση αλλά, 
βέβαια, και η βαθµολογία είναι ένα κίνητρο.  

∆12 : Τελικά κατάλαβα ότι επηρεάζει πάρα πολύ τους µαθητές. Οπότε και σ’ αυτό 
το θέµα πρέπει να είµαστε πολλοί προσεκτικοί. 

 
29. Προβληµατίζεσαι όταν βαθµολογείς; 

∆1 : Βέβαια, γιατί δεν βαθµολογώ µόνο µε ένα κριτήριο, αν είναι καλός µαθητής το 
παιδί ή όχι, λαµβάνω υπόψη µου κι άλλα πράγµατα, κάποιες φορές είναι 
αρκετά δύσκολο  

∆2 : Ναι, ειδικά στις µεγάλες τάξεις, ναι. Ειδικά στην Ε΄ ας πούµε που, κρίνεται 
πολύ, τίθεται το θέµα ας πούµε αυτό της σηµαίας, … προβληµατίζοµαι … 
ιδιαίτερα. - δε θέλω να αισθάνοµαι ότι τους αδικώ - Απ’ την άλλη δε θέλω να 
αισθάνονται ότι είναι τιµωρία … για κάτι το οποίο … δε φταίνε.  

∆3 : Εµένα µου δηµιουργεί το πιο οδυνηρό, το πιο δύσκολο κοµµάτι, στη δουλειά 
µου. ∆ε µου είναι εύκολο να ζυγίσω την επίδοση κάθε παιδιού. Με 
δυσκολεύει πάρα πολύ να βαθµολογήσω. 

∆4 : Βεβαίως προβληµατίζοµαι, γιατί το 8, το 9 ή το 7, ουσιαστικά, κατά κάποιο 
τρόπο ετικετοποιεί κιόλας το µαθητή. Και του δηµιουργεί και άσχηµα 
συναισθήµατα  

∆5 : Πάρα πολύ επειδή προσπαθώ να µη συγκρίνω, απ’ τη µία, απ’ την άλλη λέω, 
«κι αν αδικήσω τον καλό µαθητή; ή τον αδύνατο µαθητή;» 

∆6 : Πολύ. Είναι η χειρότερη στιγµή. Αν και, όπως λένε οι Γερµανοί, για τα 
Ελληνάκια, τα Ελληνάκια είναι όλα άριστα.  

∆7 : Προβληµατίζοµαι, ε… πάντα. Γιατί, στο µυαλό µου, όταν βάζω τη 
βαθµολογία, φέρνω την όλη εικόνα του παιδιού. 

∆8 : Πάρα πολύ και το µόνο που µε στεναχωρεί, είναι όχι το πώς θ’ αντιδράσουν οι 
γονείς τους, αυτό το ’χω ξεπεράσει πια. Αυτό που µε προβληµατίζει κυρίως 
είναι, το πώς θα νιώσουν τα παιδιά βλέποντας τη βαθµολογία. Γι’ αυτό πολλές 
φορές, βάζω βαθµολογία µεγαλύτερη απ’ ό,τι πρέπει. Γιατί πολλές φορές µια 
χαµηλή βαθµολογία, µπορεί ένα παιδί να το κάνει να εγκαταλείψει την 
προσπάθεια. - η πλάκα είν’ ότι για τη βαθµολογία ενδιαφέρονται πολύ 
περισσότερο οι γονείς, απ’ τα ίδια τα παιδιά. 

∆9 : Όχι, η αξιολόγηση γίνεται για µένα πάρα πολύ εύκολα. 
∆10 : Ε, ναι, σίγουρα, σίγουρα µπαίνω σε µια διαδικασία ώστε να σκεφτώ το τι, 

καλό έχει, τι δεξιότητα έχει ο µαθητής και πού είναι, που πρέπει  να δώσουµε 
βάση. Σίγουρα προβληµατίζοµαι, να µπορέσω να κρατήσω ένα µέσο, ούτε να 
απογοητεύσω τους µαθητές ούτε βέβαια να τους βάλω σε µια διαδικασία να 
νοµίζουν ότι είναι όλα τέλεια. 
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∆11 : Βεβαίως προβληµατίζοµαι. Ποτέ δεν έχω βάλει βαθµούς στο πόδι. Έχω ψάξει 
και σκεφτεί τα πάντα. Για να αποδώσουµε, στον καθένανε όσο το δυνατόν πιο 
αντικειµενικά.  

∆12 : Πάρα πολύ. Ε, ειδικά όταν έχω µεγάλες τάξεις, ε… προβληµατίζοµαι και 
στενοχωριέµαι γιατί ξέρω ότι κάποια παιδιά κιόλας θα τα στενοχωρήσω, αλλά 
πρέπει να… τα παιδιά ν’ αποκτήσουνε και µία αίσθηση, της «δικαιοσύνης», 
πρέπει να τους δίνουµε και µία αίσθηση ότι θ’ ανταµειφθείς ανάλογα µε τον 
κόπο σου - στην Γ΄ και στην ∆΄, ε… και στην ΣΤ΄ µπορώ να πω, είµαι λίγο 
απλόχερη στους βαθµούς. Αλλά, στην Ε΄, που έχουµε και λίγο το θέµα της 
σηµαίας και, είναι η πρώτη χρονιά που έχουµε τα εννιάρια και τα δεκάρια και 
δεν είναι εξοικειωµένα µ’ αυτό, ε, είµαι, και προβληµατίζοµαι και 
στενοχωριέµαι όταν βαθµολογώ 

 
30. Εσύ πώς βαθµολογείς; 

∆1 : λαµβάνω υπόψη µου κι άλλα πράγµατα, το πόσο συνεπής είναι στο σχολείο, 
πόσο ασχολείται τα απογεύµατα µε τα µαθήµατα, για την όλη συµπεριφορά 
του  

∆2 : κλίµακα ας πούµε από το 7 ως το 10 - Στην ΣΤ΄ επειδή όλα τα παιδιά φεύγουνε 
συνήθως έχουµε την τάση και χαλαρώνουµε, όλοι οι δάσκαλοι - Σίγουρα 
παίζει ρόλο η συµµετοχή στην τάξη, βαθµολογώ την προσπάθεια και το πόσο 
καταφέρανε να, να ξεπεράσουνε τον εαυτό τους - αλλά προσπαθώ ταυτόχρονα 
να µην τα κάνω και να νιώσουν και ιδιαίτερα άσχηµα, άρα στην ουσία 
αυτοσχεδιάζω, και προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες 

∆3 : Προσπαθώ µέσα να έχω κάποια χειροπιαστά πράγµατα, εννοώ βαθµολογία από 
τεστ, προφορική αξιολόγηση, πόσο, πόσο τακτικά έρχεται διαβασµένος ένας 
µαθητής, πόσο συνεπής είναι σ’ αυτό που µπορεί να κάνει κάθε φορά - µε 
συγκινεί περισσότερο … η συνέπεια στην επίδοση 

∆4 : δεν λαµβάνω υπόψη µόνο τις γνωστικές ικανότητες - Βαθµολογώ λαµβάνοντας 
υπόψη και τη συµπεριφορά του µαθητή και την επικοινωνία του µε τους 
συµµαθητές του στα πλαίσια των οµάδων, τις δεξιότητές του και τη συνέπειά 
του και την ειλικρίνειά του - πρέπει να γίνει και σε συνεργασία µε τους γονείς,  
να καταλάβουν τι σηµαίνει βαθµολογία και να ωθούν τους µαθητές, τα παιδιά 
τους στην προσπάθεια 

∆5 : προσπαθώ να µην αδικήσω κανέναν. Ούτε τον καλό, ούτε τον… αυτόν που 
προσπαθεί - Εκτιµώ την προσπάθεια πολύ, εκτιµώ τη συνέπεια, την πειθαρχία, 
βέβαια όχι την αυστηρή πειθαρχία, µε ακρότητες, ένα µαθητή ο οποίος έχει 
προσωπικότητα - µπορεί να είναι ένας µαθητής, για παράδειγµα, πολύ καλός 
ζωγράφος. Αυτό πρέπει να το ενισχύουµε. 

∆6 : κυριαρχεί το 10 και το 9. Στις µεγάλες τάξεις. - ίσως αυτό το κάνουµε, για να 
ηρεµήσουµε, από την πίεση των γονιών - Είναι και σωστό κατά τη γνώµη µου. 
Γιατί εδώ, έρχεται και όλο το πλέγµα των ερωτήσεων που µου ’κανες 
νωρίτερα - Και την προσπάθεια του µαθητή θα πρέπει να βαθµολογήσουµε 

∆7 : Η αξιολόγηση είναι καθηµερινή - έχω σταθεί πολλές φορές επιεικής απέναντι 
στα παιδιά, πολλές φορές αυτή η επιείκεια όµως δείχνει ότι το παιδί 
πραγµατικά προσπαθεί, Κάποιες άλλες φορές κάνει το παιδί, να, αδιαφορεί, 
Όταν ένα παιδί αδιαφορεί, τότε, θα είµαι στο επόµενο τρίµηνο … πολύ πιο 
αυστηρός - δεν είναι µόνο τα γραπτά κριτήρια, η καθηµερινή παρουσία ενός 
παιδιού, το πόσο εργάζεται καθηµερινά, τι συµµετοχή έχει, η όλη του εικόνα, 
της επιµέλειας, το ενδιαφέρον που δείχνει καθηµερινά 
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∆8 : το πρώτο που µετράει είναι η καθηµερινή παρουσία µες στην τάξη. Η 
προθυµία του, να δεχτεί γνώσεις. Αν το παιδί έχει θέληση, ν’ ανέβει ένα σκαλί 
παραπάνω. ∆ε µετράει τόσο το τελέντο του παιδιού, η εξυπνάδα του, το πόσο 
καλός µαθητής είναι, για µένα µετράει η προσπάθεια  

∆9 : αξιολογώ τον καλύτερο και τον… και τον χειρότερο µαθητή της τάξης και 
µέσα σε όλους αυτούς βάζω όλα τα σκαλοπάτια, ο καλύτερος θα πάρει 
«Άριστα» όλα 10, ο επόµενος που ’ναι ένα τακ θα πάρει όλα 10 κι ένα 9,  ο 
µεθεπόµενος θα πάρει όλα 10 και δύο 9άρια και µόνο µαθητές που είναι 
αδιάφοροι θα κατεβούν στο 8. 

∆10 : η αξιολόγηση και η βαθµολογία θα πρέπει να γίνεται, ε… και  µε βάση, τις 
ικανότητές του, το πόσο συνεργάζεται, το πόσο πειθαρχηµένη είναι η σκέψη 
του, ε… κι όχι µόνο το τι  γράφει και το πόσο συµµετέχει µέσα - το 
συναισθηµατικό κοµµάτι νοµίζω, του παιδιού θα πρέπει να το λαµβάνουµε 
πάρα πολύ υπόψη  

∆11 : Πρώτο και µοναδικό κριτήριο είναι να µην υπάρχει διάκριση - τα κριτήρια 
όµως έχουν να κάνουν και µ’ αυτό που λέµε, ενθάρρυνση - βαθµολογούµε και 
την προσπάθεια. Όχι µόνο την ευφυΐα: Αν ένα παιδί µε µοναδικό ε… µέτρο, 
µε µοναδικό έτσι, εφόδιο, την ευφυΐα του αξίζει για  άριστα, άριστα πρέπει να 
πάρει και το παιδί που προσπαθεί.  

∆12 : παίζει πολύ µεγάλο ρόλο η απόδοση του παιδιού, αλλά για µένα παίζει πολύ 
µεγάλο ρόλο και η προσπάθεια του παιδιού, ασυναίσθητα, παίζει λίγο µέσα 
µου ρόλο και το κοµµάτι της συµπεριφοράς. Εµ, πάντοτε έχω µια πιο θετική 
διάθεση στα παιδιά απ’ τα οποία τα βλέπω ότ’ είναι, ίσως λίγο, πιο 
συνεσταλµένα, πιο δειλά, πιο καλότροπα, πιο ευγενικά, τ’ αντιµετωπίζω µε 
µια ασυναίσθητα, πιο θετική διάθεση 

 
31. Είναι τα κριτήρια σταθερά για όλους τους µαθητές ή υπάρχει 

διαφοροποίηση; 
∆1 : Όχι, σίγουρα οι µαθητές που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή κάποιο πρόβληµα, 

σίγουρα βαθµολογούνται µε πιο χαλαρά κριτήρια 
∆2 : Μπορώ να πω στο µεγαλύτερο βαθµό ναι, είναι περισσότερο έτσι προσωπικά 

ας πούµε, το τι θεωρούµε … , «προσπάθησε ένα παιδί». ∆εν είναι 
αντικειµενικά. 

∆3 : Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις - Ναι, είναι αντικειµενική. ∆ηλαδή όταν 
πάρουν ένα βαθµό λιγότερο απ’ το διπλανό τους ξέρουν γιατί τον πήραν.  

∆4 : Παίζουν ρόλο κι οι προσδοκίες, όταν ένας µαθητής έχει µαθησιακές δυσκολίες 
ή είναι διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικής προέλευσης, βεβαίως, θα 
είµαι πιο επιεικής  

∆5 : Εξειδικεύονται ανάλογα µε την περίπτωση. ∆εν µπορώ να, συγκρίνω τους 
µαθητές, ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα 
και το δικό του µαθησιακό επίπεδο. 

∆6 : Βεβαίως, διαφοροποιούνται  
∆7 : Σίγουρα διαφοροποιούνται και σίγουρα ανάλογα ε… το επίπεδο που βρίσκεται 

ο µαθητής, βάζεις και άλλα κριτήρια. Ένα παιδί το οποίο, έχει µαθησιακές 
δυσκολίες σε κάποιο µάθηµα, εκεί θα έχεις άλλα κριτήρια στο µυαλό σου, και, 
σ’ ένα τεστ αξιολόγησης που θα βάλεις θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες 
ασκήσεις για να µπορέσει να γράψει - η διακύµανση στην αξιολόγηση, 
σίγουρα διαφέρει και µε βάση το επίπεδο και της τάξης 

∆9 : Ναι (διαφοροποιούνται). 
∆10 : ∆εν είναι ίδια γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό.  
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∆11 : Τα κριτήρια δεν µπορεί να είναι τα ίδια για όλους τους µαθητές γιατί αν είναι 
τα ίδια, πληγώνεις και τον καλό. Ο οποίος βλέπει ότι ο διπλανός του δεν 
προσπαθεί.  

∆12 : έχω λίγο τροποποιήσει µερικές φορές τα κριτήρια όταν ξέρω εκ των 
προτέρων, ότι έχω ν’ αντιµετωπίσω έναν πολύ ιδιότροπο γονιό 

 
32. Για σένα ποιος είναι ο ιδανικός µαθητής; 

∆1 : αυτός ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον, δεν είναι απαραίτητα ο άριστος µαθητής, 
αυτός που προσπαθεί και φαίνεται, φροντίζει να µην ξεχνάει τα πράγµατά του 

∆2 : Για µένα δεν υπάρχει ιδανικός µαθητής - µε το µαθητή ας πούµε που θα 
δούλευα; Όλοι οι δάσκαλοι θα λέγαµε ότι είναι αυτός που δε µου προκαλεί 
προβλήµατα ας πούµε, µε τη συµπεριφορά. - Πάλι δε µ’ αρέσει η λέξη, θα 
ήταν αυτός που θα µε προκαλούσε, αν µπορεί να γίνει αυτό, που θα µου έθετε 
καίρια ερωτήµατα ώστε να µε κάνει κι εµένα να αρχίσω να, να διαπιστώνω τις 
ελλείψεις µου. Είναι δύσκολο όµως γι’ αυτές τις ηλικίες. 

∆3 : Νοµίζω ότι είναι ο ανήσυχος µαθητής. Αυτός που, που ψάχνει πράγµατα. Που 
δηµιουργεί απορίες. Που γεννάει ερωτήµατα. 

∆5 : Αυτός που έχει σεβασµό, όχι βέβαια µόνο σ’ εµένα, γενικά, ε… αυτός που έχει 
ενταχθεί, στο σύνολο, που σέβεται τους συµµαθητές του, το χώρο τον οποίο 
βρίσκεται, δεν είναι απαραίτητα ο καλός µαθητής, ο άριστος, όχι ο αδιάφορος 
µαθητής, όχι ο ασυνεπής µαθητής - Το καλό παιδί που λένε 

∆6 : Όλοι οι µαθητές της τάξης. Εξαρτάται τι εννοούµε µε το «ιδανικός». Εγώ τα 
λατρεύω όλα τα παιδιά, γιατί κάθε ένα είναι ο δικός του χαρακτήρας - αν 
θέλουµε να πούµε για «ιδανικό» µαθητή, σε σχέση µε το ότι κατέχει την ύλη 
της τάξης του, σε… άριστο βαθµό, εντάξει. Είναι εκείνος που κατέχει την ύλη 
της τάξης του  

∆7 : Ιδανικός µαθητής, για µένα χαρακτηρίζεται ο µαθητής ο οποίος, είναι ένα 
σύµπλεγµα θα έλεγα, και γνώσεων, αλλά και σαν παρουσία ολοκληρωµένη, 
µε το χαρακτήρα, τον σωστό, µε ήθος. Να διεκδικεί, να θέλει, να µάθει το 
κάθε τι το καινούριο. 

∆8 : Αυτός που ρωτάει συνέχεια, που δε µένει ικανοποιηµένος από µια απάντηση, 
αυτός που όταν είναι στις µικρές τάξεις θέλει να µάθει κι όταν είναι στις 
µεγάλες τάξεις µε αµφισβητεί, συνεχώς. Και αυτός που δεν ικανοποιείται ποτέ 
µ’ αυτό που έχει. Πολλές φορές δεν είναι ο µαθητής που γράφει τα καλύτερα 
διαγωνίσµατα. Πολλές φορές δεν είναι καν αυτό που λέµε το «καλό παιδί» µες 
στην τάξη. Αυτοί είναι οι πιο, σε εισαγωγικά οι πιο «ενδιαφέροντες» µαθητές. 
- ρωτάνε συνέχεια. Και κυρίως λένε τη µαγική λέξη, «γιατί». - Περισσότερο 
κινούνται σε ακραία περιβάλλοντα παρά στο µέσο περιβάλλον. Η εξήγηση 
που δίνω εγώ είν’ ότι παιδιά που έρχονται απ’ το µέσο περιβάλλον, είναι και 
παιδιά πιο χορτασµένα. 

∆9 : … είναι ο µαθητής που έχει άποψη, που καταφέρνει να διαχειρίζεται αρκετά 
καλά τα εκπ/κά µοντέλα, και του αρέσει να µαθαίνει. Και ψάχνει και τη 
γνώση. Αλλά για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι µια  τάξη εργαστήρι και δεν 
την έχουµε ταχτικά. Επίσης θέλω ο µαθητής να ’ναι και σκανταλιάρης. Να µε 
αµφισβητεί. Να αµφιβάλλει.  

∆11 : αν συνδυάζει, τη γνώση και το ήθος, νοµίζω ότι δε θα αποτύχει στη ζωή του  
∆12 : Αυτός  που προσπαθεί, και είναι ευγενικός. Όταν υπάρχει προσπάθεια ε, και 

βλέπω ότι κοπιάζει σίγουρα θα έχουµε και απόδοση. … να µπορείς να 
συνεννοηθείς µαζί του, να καταλαβαίνει πέντε πράγµατα, είναι πάρα πολύ 
δύσκολο αυτό. 
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33. Τροποποιείς τις διδακτικές σου πρακτικές όταν διαπιστώνεις ότι οι 

µαθητές σου δεν έχουν την αναµενόµενη απόδοση;  
∆1 : Αν δω ότι µ’ ένα τρόπο διδασκαλίας ένα αντικείµενο δε γίνεται κατανοητό, 

προσπαθώ να διαλέξω κάποιον άλλο τρόπο, ή κυρίως παραδείγµατα από την 
καθηµερινή ζωή, Αν πάλι δεν καταλάβουν ούτε τότε προσπαθώ να τα κάνω 
ακόµα πιο απλά  

∆2 : Ε, ναι, συνήθως, είναι αυτό που λες «θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και θα 
προσπαθήσω να το συνδυάσω µε τα προηγούµενα», δηλαδή το επαναλαµβάνω 
και συνήθως πρώτα κατηγορώ τον εαυτό µου - είναι ορισµένα, ας πούµε, 
σηµεία τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν τα καταλαβαίνουνε, λέω «πόσο πιο απλά 
ας πούµε να τα κάνω», στην ΣΤ΄ δηµοτικού όταν έχεις να κάνεις µε τόσο 
σύνθετα ας πούµε θέµατα 

∆3 : Ναι. Πολλές φορές έριξα τα στάνταρντ µου, το τι περιµένω απ’ αυτά τα παιδιά, 
ξεκίνησα από πιο χαµηλά, έφτασα κάπου και ξαναξεκίνησα πάλι από χαµηλά. 

∆4 : Ναι. Βέβαια πρέπει να γίνεται αυτό - προσπαθώ να δίνω ερεθίσµατα στους 
µαθητές µου πέρα από τα συνηθισµένα, και κυρίως χρησιµοποιώ τις Νέες 
Τεχνολογίες, - Αναθέτω και οµαδικές δραστηριότητες που δίνουν τη 
δυνατότητα στους µαθητές που έχουν χαµηλές ικανότητες να συνεργάζονται, 
και να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσµα  

∆5 : Ναι. Μου συµβαίνει αυτό. - ίσως να απλοποιώ πιο πολύ αυτά που λέω, τους 
ρωτώ συνέχεια, γενικά όταν διδάσκω, τους ρωτώ: «το καταλαβαίνετε αυτό;» 
επιµένω πολύ σε κάτι, που δεν καταλαβαίνουν, προσπαθώ να βρω κάποιους 
εναλλακτικούς τρόπους να τους το παρουσιάσω, να το αναζητήσουν µόνοι 
τους, καλλιτεχνικές δραστηριότητες κλπ. 

∆6 : Εννοείται. ∆ε γίνεται διαφορετικά εκεί, πρέπει.  
∆7 : Θα πρέπει να κάνω πάλι µία επανάληψη των όσων διδάχτηκαν, να δω αν αυτοί 

οι µαθητές που απέτυχαν, γιατί απέτυχαν; µετά λοιπόν από µία … 
ολοκληρωµένη διαδικασία εάν επαναλάβω το τεστ και δω ότι, πραγµατικά το 
παιδί αποτυγχάνει, τότε τα αίτια πρέπει να τα ψάξουµε λίγο πιο πέρα. Ή ο 
δάσκαλος έχει βάλει αυστηρά κριτήρια, ή θα πρέπει, οι µαθητές του να 
ακολουθήσουν κάποια άλλη στρατηγική, να τους εξοικειώσει πολύ καλύτερα 
µε ασκήσεις, ενδεχοµένως, κάποιους αδύνατους µαθητές, σε ένα πρόγραµµα 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας, ακόµα και φροντιστηριακό µάθηµα  

∆8 : Προσπαθώ όσο µπορώ, … αν σε βοηθάν τα χαρακτηριστικά της τάξης, µπορείς 
να το κάνεις. Εξαρτάται απ’ τον αριθµό τους. Κι από το πόσο χρόνο µπορείς 
να ξεκλέψεις απ’ τους καλούς µαθητές.  

∆9 : Συνέχεια. Μπορεί και µες στη µέση της ηµέρας. Πολλές φορές. Και µέσα στο 
χρόνο, συνέχεια. Εξαρτάται από τι ζητάω κάθε φορά.  

∆10 : Ε, ναι, σίγουρα το κάνω αυτό, συγκεκριµένα, µπορεί να βλέπω ότι κάποιο 
παιδί χρειάζεται εξατοµικευµένη διδασκαλία, µπορεί να βλέπω ότι κάποια 
παιδιά χρειάζονται περισσότερη συνεργασία µε άλλους  µου µαθητές, - 
προσπαθώ να κρατήσω ένα µέσο όρο, το πώς θα αντιµετωπιστούνε 

∆11 : Βεβαίως. Βεβαίως, όταν βλέπεις ότι τα παιδιά κάπου δεν, δεν µπορούν να 
συµβαδίσουν µε τις λεγόµενες διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζει ο 
δάσκαλος, πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους, να το περάσεις. Ή ν’ 
αλλάξεις κάποια πράγµατα. Να κάνεις την ατµόσφαιρα πιο ευχάριστη. Έτσι, 
πιο, ξέρω γω, πιο παιδική. Πιο όµορφη. Πιο δηµοκρατική. Πιο συµµετοχική. 

∆12 : Ναι, ναι , ναι. Προσπαθώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο, να τους κινήσω το 
ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα, όταν είναι περισσότερα τα 
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παιδιά τα οποία δεν έχουνε καταλάβει δε φταιν τα παιδιά, φταίω εγώ. - 
∆ιάφορα, ανάλογα µε την περίπτωση τώρα. Και ό,τι µου, έρθει και, στο 
κεφάλι εκείνη τη στιγµή 

 
34. Έχεις εντοπίσει να έχεις κάνει αλλαγές στις πρακτικές σου, αλλά και στις 

απόψεις σου µε το πέρασµα των χρόνων; 
∆1 : µε τα χρόνια περνώντας και µε την εµπειρία και γνωρίζοντας πολλούς µαθητές 

καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγµατα ή να απλουστεύσεις, 
τα διδακτικά αντικείµενα, να κάνεις πιο απλούς τους τρόπους διδασκαλίας, 
ακόµα και τα τεστ να τα κάνεις πιο απλά 

∆2 : Όχι, διαπιστώνω ότι, παράξενο γιατί πράγµατι είµαι ο ίδιος άνθρωπος. Βέβαια 
προσπάθησα να εκµοντερνιστώ … να χρησιµοποιήσω … καινούργιες 
µεθόδους. - τελικά ίσως δεν είναι οι µέθοδοι, … µπορώ να πω τώρα µετά από 
σχεδόν είκοσι χρόνια, … ότι καλός δάσκαλος, … είναι αυτός που µπορεί να 
σταθεί µέσα στην τάξη µε τις γνώσεις του. 

∆3 : οι απαιτήσεις που έχω από κάθε µαθητή να είναι ανάλογες µε αυτό που µπορεί 
να κάνει - στα πρώτα µου χρόνια, έδινα πολύ περισσότερη δουλειά, στο σπίτι. 
Γίνεται πολύ περισσότερη δουλειά στο σχολείο  

∆4 : κάνω ανάλογα µε τις προσδοκίες που έχω από τους µαθητές µου - προσπαθώ ν’ 
ανταποκρίνονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιώ µε τις ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας - Προσπαθώ να επιµορφώνοµαι  

∆5 : Ναι, πολύ. Ε… είναι δεύτερη χρονιά που έχω πέµπτη, πέµπτη κι έκτη µαζί, 
ωστόσο ακολουθώ εντελώς διαφορετική, προσέγγιση στα µαθήµατα, µε την 
πρώτη χρονιά. Παρατηρώ αδυναµίες µου, αλλά, βέβαια, - µε κατευθύνουν κι 
οι ίδιοι οι µαθητές. 

∆6 : Στα πρώτα χρόνια µιµείσαι… το δάσκαλό σου. Και τους δασκάλους που έχεις 
περάσει. Προσπαθείς διαβάζοντας να καλύψεις κενά και το άσχηµο τότε, είναι 
ότι σε βάζουν σε ένα σχολείο µονοθέσιο, και δεν έχεις και κάποιους άλλους 
ανθρώπους να ’χεις έτσι βοήθεια - θα ’πρεπε κάθε µέρα ο δάσκαλος που έχει 
κενό, να κάνει µια επίσκεψη γιατί αν µπω στην τάξη σου και δω, δε θα ’ναι 
ωραίο πράγµα; -έχουµε βελτιώσει, έχουµε αλλάξει πρακτικές σίγουρα. 
Οµαδοσυνεργατικές διδασκαλίες. ∆εν τις έκανα τα πρώτα χρόνια. - ο 
δάσκαλος θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς 

∆7 : Σίγουρα. ∆εν µπορεί να είσαι ο ίδιος, όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. - θα 
πρέπει να βάζεις πάντα καινούρια κριτήρια, πάντα καινούριους στόχους και 
να ξεκινάς µε το τι έχεις στη διάθεσή σου να κάνεις. ∆ηλαδή, τι τάξη έχεις, τι 
επίπεδο έχεις, τι αλλαγές ενδεχοµένως έχεις στα χέρια σου, από παιδαγωγικής 
πλευράς, τι καινοτοµία, µπορείς να προσφέρεις σ’ αυτά τα παιδιά 

∆8 : Αρκετές. Και, πιστεύω ότι ναι. Τότε είχα µεγαλύτερη αντοχή. Μεγαλύτερη 
δίψα. Τώρα έχω µεγαλύτερη εµπειρία. Πιστεύω ότι µε το πέρασµα των 
χρόνων η εµπειρία βοηθάει. Σ’ άλλες περιπτώσεις ένας νεαρός δάσκαλος θα 
’ναι πιο αποτελεσµατικός, και σ’ άλλες περιπτώσεις ένας έµπειρος δάσκαλος, 
θα βοηθήσει περισσότερο.  

∆9 : Όχι, ιδιαίτερα πολύ. Η εµπειρία µε κάνει να κάνω λίγο χειρότερο µάθηµα απ’ 
ότι όταν έκανα νεότερος. Και αναγκάζοµαι να τροποποιήσω εκείνη τη στιγµή 
τον τρόπο διδασκαλίας. 

∆10 : Σίγουρα, έχω τροποποιήσει πάρα πολλές καταστάσεις στο πώς διδάσκεις και 
πως αντιµετωπίζεις καταστάσεις - …έβλεπα ότι, πολλά παιδιά χαµηλών 
επιδόσεων, δεν µπορούσανε να βελτιωθούνε, ε, είτε µε τη χαµηλή βαθµολογία 
είτε µε την πίεση, µπορούσαν να βελτιωθούνε µόνο αν τους κάνεις ας πούµε 
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το µάθηµα παιχνίδι. Προσπαθούσα λοιπόν µετά να, τα χαµηλών επιδόσεων 
παιδιά, να προσπαθήσω να τους βάλω στη διαδικασία της γνώσης µέσα από 
παιχνίδια, ε, σχέδια εργασίας, δραστηριότητες, εκπ/κές εκδροµές. Αυτό ήταν 
κάτι που δεν το έκανα στην αρχή ας πούµε. Ακολουθούσα το αναλυτικό 
πρόγραµµα ακριβώς.  

∆11 : Βεβαίως. Το σχολείο πρέπει να ’ναι ανοιχτό στην κοινωνία. Τώρα, αυτές οι 
καινοτοµίες και οι αλλαγές προϋποθέτουν, κάποιο µέτρο. Όχι στο όνοµα 
αυτών των αλλαγών να χάνουµε την ουσία. Γιατί  … στην δευτεροβάθµια 
εκπ/ση ή στην τριτοβάθµια τα πράγµατα δεν έχουν αλλάξει. Εκεί δεν, δε 
χωράνε καινοτοµίες.  

∆12 : όταν ξεκίνησα Ήµουνα πολύ πιο αυστηρή, …  δεν ερχόµουνα πάρα πολύ 
κοντά µε τα παιδιά. Ε, τώρα έχω φτάσει σ’ ένα σηµείο να τα συµπονώ τα 
παιδιά δηλαδή, … τα νιώθω δικά µου, … θέλω να έχω µια πιο προσωπική και 
πιο ουσιαστική σχέση µαζί τους. 

 
 

Ερώτηση κλεισίµατος της συνέντευξης 
35. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που δε θίξαµε πάνω στο θέµα των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων; 
∆1 : Στο σχολείο σίγουρα υπάρχει κοινωνική ανισότητα, πιστεύω ότι οι εκπ/κοί µε 

το ρόλο τους µπορούν να τη µειώσουν ή να την εξαλείψουν και τελείως. 
∆2 : οι εκπ/κές αλλαγές δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τις κοινωνικές αλλαγές. 

Η πρώτη ερώτηση µ’ έκανε να κάνω αυτοκριτική. Τώρα θέλω να φύγω από το 
σχολείο.  

∆3 : Ενδεχοµένως, να µη θίξαµε τις ανισότητες που δηµιουργούνται παροδικά. 
∆ηλαδή, µια κατάσταση που γίνεται µέσα στην οικογένεια και για λίγο καιρό 
ένα παιδί ξεχάστηκε, δε λειτουργεί, δε διαβάζει 

∆4 : …εύχοµαι, να αποδοθεί στην πρωτοβάθµια εκπ/ση η αξία που της αρµόζει, 
στην Ελλάδα. Γιατί πραγµατικά µέχρι σήµερα, δε νοµίζω ότι έχει επιτευχθεί 
αυτό. 

∆5 : πρέπει να αλλάζουµε νοοτροπία και σαν άνθρωποι. Θεωρώ την πρωτοβάθµια 
πολύ σηµαντική, πολύ σηµαντικό στάδιο, ενός παιδιού, γιατί εκεί θα 
αποκτήσει, όχι µόνο τις βασικές γνώσεις αλλά και χαρακτήρα 

∆6 : να µπούνε άνθρωποι και νέοι, και παλαιοί, οι νέοι µε τον ενθουσιασµό τους, οι 
παλαιοί µε την εµπειρία τους, από το εκπ/κό σύστηµα µέσα, στελέχη, που να 
’χουν δουλέψει, που να ’ναι µέσα στην τάξη, και αυτοί, να εκπονήσουν, να 
φτιάξουν τα προγράµµατα, αυτοί να καθίσουν κάτω και σε τοπικό επίπεδο - 
να δούµε και την τοπική ιστορία περισσότερο - Να οργανωνόµαστε οι 
δάσκαλοι - ο ∆ιευθυντής, να είναι λίγο αποκεντρωτικός, να δίνει 
αρµοδιότητες, να µοιράζει ευθύνες, και στους συναδέλφους, και να 
επιβραβεύει κιόλας - ∆ώσε  κίνητρα στους συναδέλφους, αλλά όµως 
επιβράβευσε  

∆8 : οι καθηγητές των πανεπιστηµίων, για µια-δυο βδοµάδες το χρόνο ας αφήσουν 
τα πανεπιστήµια, κι ας έρχονται να ζήσουν στα σχολεία. Θα τους βοηθήσει 
πάρα πολύ  

∆9 : µου ’βαλες πολλά θέµατα στο µυαλό µου και µε προβληµάτισες. Είναι 
τεράστιο το ενδιαφέρον - Μια ευρεία συµµετοχικότητα, θα µας βοηθούσε στο 
να φτιάξουµε ένα πιο καλό εκπ/κό µοντέλο: ο εκπ/κός σχεδιασµός θα ήταν 
πολύ καλύτερος να µη µένει µόνο στην Αθήνα - να υπάρχει και διαφορετικό 
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πρόγραµµα σπουδών από περιοχή σε περιοχή - να έχει τη δυνατότητα ο 
εκπ/κός να επιλέξει από µια σειρά βιβλίων  

∆10 : γηράσκω αεί διδασκόµενος, να αντιµετωπίζουµε πολυπαραγοντικά την 
επίδοση του µαθητή, να επικεντρωθούµε σ’ αυτό: το πώς θα αναπτύξει 
ικανότητες, δεξιότητες, πράγµα που δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι 
µικρής χρονικής διαδικασίας.  

∆12 : Νοµίζω τα καλύψαµε όλα τα θέµατα. 
 

 

 


