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ηνπο γνλείο κνπ

«Έλα βηβιίν, έλα κνιχβη, έλα παηδί θαη έλαο δάζθαινο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ
θφζκν».
Malala Yousafzai, αθηηβίζηξηα γηα ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε

6

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Με ην πέξαο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά
ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θα Άλλα Σζαηζαξψλε, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή,
εκπηζηνζχλε θαη θαζνδήγεζε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο
εθπφλεζεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηελ θα νθία Κνπηζηνχξε,
ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πνπ ζην πιαίζην ηεο
πξνζθνξάο επηθνπξηθνχ έξγνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
επηκέιεηα απηήο ηεο εξγαζίαο.
Αθφκε, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθνχ πνπδψλ «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, νη νπνίνη ζπληέιεζαλ επνηθνδνκεηηθά ζηελ εμέιημή
κνπ σο εθπαηδεπηηθνχ, πξνζθέξνληάο κνπ θαίξηα δηδαθηηθά εθφδηα.
Απφ ηηο επραξηζηίεο δε ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ νη ζπλάδειθνη ηνπ
Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, πνπ κε πξνζπκία, ακεζφηεηα θαη
ζπλεξγαηηθφηεηα δηεπθφιπλαλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζηεξίδνληαο ηελ
εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα.
Σέινο, ηδηαίηεξε επγλσκνζχλε νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ
Αλδξέα θαη Ράληα, πνπ ζηάζεθαλ αξσγνί θαη πνπ ν θαζέλαο ππνζηήξημε κε ην δηθφ
ηνπ ηξφπν απηφ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκά κνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ έπιεμαλ ηε ρψξα απφ ην 2010
θαη εμήο, δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο γηα ηελ έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ
παξνχζα εξγαζία κειεηά ην ζεζκφ ησλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλήζεη ηνπο φξνπο ηεο αιιειέγγπαο παηδείαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζεζκνχ ζηε
κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίδεη ην ζέκα κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία, επηρεηξψληαο ηελ απνζαθήληζε ελλνηψλ, φπσο ην θξάηνο
πξφλνηαο, ε Κνηλσλία Σσλ Πνιηηψλ, ν εζεινληηζκφο θαη ε δηάθξηζή ηνπ απφ ηε
θηιαλζξσπία. Δμεηάδεη επίζεο, ηελ εκθάληζε ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ζηηο
ζπλζήθεο ηεο θξίζεο θαη ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο θαη ην Κνηλσληθφ
Φξνληηζηήξην σο θνηλσληθή πξαθηηθή αιιειεγγχεο. Σν δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεη
κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζεζκνχ, φπσο ην πξνθίι ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αληδηνηειήο παξνρή ηνπ
θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
νηθνγελεηψλ, θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ζεζκνχ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2019 θαη ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε 12 εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή δνκή.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεη φηη ν ζεζκφο ηνπ Κνηλσληθνχ
Φξνληηζηεξίνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αληζνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
ιεηηνπξγεί σο αληηζηαζκηζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ελ θαηξψ θξίζεο,
πεξηζηέιινληαο ηηο νμείεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εληζρχνληαο ηελ «πξνζηαζία
ηνπ πνιίηε». Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ απνπζία
νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνχ ηεο εζεινληηθήο απηήο δνκήο απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηηο
πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Κνηλσληθνχ
Φξνληηζηεξίνπ ζε επξχηεξε θαη αλνηθηή ζηελ θνηλσλία δνκή.
Δλ θαηαθιείδη, απνηηκψληαο ηε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζπληζηά εξεπλεηηθφ έλαπζκα γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν
ηεο θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, δηφηη εζηηάδεη ζε
ζηξαηεγηθέο αιιειεγγχεο ηεο Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ κέζσ εζεινληηζκνχ. Ο ππφ
εμέηαζε ζεζκφο, ινηπφλ, ηεθκαίξεηαη φηη απνηειεί κνξθή «αληίζηαζεο» ζηελ
νηθνλνκηθή – θνηλσληθή αληζφηεηα, πξνθπιάζζνληαο ηηο αζζελείο νηθνλνκηθά
νκάδεο, εληνχηνηο ζε έλα κεγάιν βαζκφ απνηειεί έλα αλεμεξεχλεην πεδίν δξάζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: εζεινληηζκφο, θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, νηθνλνκηθή
θξίζε, Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην, θνηλσληθή εθπαίδεπζε, αιιειέγγπα παηδεία, ηνπηθή
απηνδηνίθεζε
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ABSTRACT
The economic crisis and austerity policies that have hit the country since 2010 have
created conditions for the expression of social solidarity and the development of
volunteering, in main domains, including education. The present study examines the
institution of Social Tutorial (“social shadow education”), in order to investigate the
terms under which solidarity education operates and the institution's contribution to
reducing social inequalities in local society.
The first part of the work approaches the topic, based on the Greek and international
literature, attempting to clarify concepts, such as welfare state, civil society,
volunteering and its distinction from charity. It also looks at the emergence of the
Social Tutorial in conditions of economic crisis and in the context of austerity
policies, and the Social Tutorial as a social solidarity practice. The second part
presents a case study referring to the Corinthian Municipal Social School and focuses
on key issues related to the functioning of the institution, such as the profile of
volunteer teachers, the selfless provision of education as social good to the students
coming from economically financially disadvantaged families as well as the
interactions between the institution and the local society and the local government, in
the context of social policy. The empirical work was conducted in May 2019 and data
were collected through semi-structured interviews with 12 volunteer teachers
providing their services in the specific social structure.
The analysis of the research data shows that the institution of Social Education (Social
Tutorial) contributes significantly to the reduction of educational inequalities. In
particular, the Social Educational Facility of the Municipality of Corinth acts as a
compensatory educational policy in times of crisis, reducing acute social inequalities
and enhancing citizen protection. In addition, the findings of the research indicate that
there is no substantial support for the institution of this voluntary structure by the
local government, which has a negative impact on the functionality, the expectations
of the participants and the transformation of the Social Tutorial into a wider and open
to the society structure.
In conclusion, assessing the contribution of this thesis, it becomes clear, that it is a
research trigger for future research in the field of social education and educational
inequalities, as it focuses on solidarity strategies of Civil Society through
volunteering. Therefore, the institution in question seems to be a form of "resistance"
to socio-economic inequality, and while protecting the weak economic groups it is
fact to a large extent an unexplored field of action.

Keywords: volunteering, social inequalities, austerity policies, financial crisis, social
tutoring, social education, shadow education, social solidarity, local government
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ΔΗΑΓΧΓΖ
ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ηνπ 21νπ αηψλα είλαη έθδειε ε αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ
θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ
αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δξάζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο
απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο, δηφηη ε ηζρχνπζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή έρεη επηθέξεη ηε
ζπξξίθλσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, απεηιψληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Οη
πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμαλ ηε ρψξα καο, σζηφζν,
δεκηνχξγεζαλ ρψξν γηα ηε δξάζε ζπιινγηθνηήησλ θαη άηππσλ δηθηχσλ
εζεινληηζκνχ, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην θελφ ηνπ απνδπλακσκέλνπ
θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ιεηηνπξγψληαο αληηζηαζκηζηηθά ππέξ ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ. Δμάιινπ, ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ε θνηλσληθή πξφλνηα θαη ε «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε» θαίλεηαη φηη
δελ απνηειεί πεδίν δξάζεο ησλ παξαδνζηαθψλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη κφλν, αιιά θαη
πνιιψλ άιισλ θνξέσλ ηεο Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, έλα απφ ηα θαίξηα θνηλσληθά αγαζά ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απνηειεί
ε εθπαίδεπζε. πζρεηίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ εθπαίδεπζε δηαπηζηψλεηαη
κηα άκεζε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ. πσο είλαη γλσζηφ, ε ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε (shadow education), απνηειεί παγησκέλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζην
εζληθφ πιαίζην. Έηζη, κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο έγηλε εκθαλήο ε δπζρέξεηα ηεο
νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, εμαηηίαο
ησλ πεξηθνπψλ ζηα εηζνδήκαηα ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. Μάιηζηα, νη πνιίηεο
βίσζαλ έληνλα ηνλ αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδίσο, φζνη εκπιέθνληαη
ελεξγά ζηελ εθπαίδεπζε, δειαδή νη γνλείο, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Damme
& Karkkainen, 2011), γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ.
ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε κειέηε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη νη δπλεηηθνί ηξφπνη
αλαραίηηζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε θξίλνληαη άθξσο ελδηαθέξνληα
εξεπλεηηθά αληηθείκελα. Έλαο ζεζκφο πνπ εκθαλίζηεθε κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ είλαη ηα Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα. Ζ ελ ιφγσ εζεινληηθή
δνκή επηδηψθεη λα αληηζηαζκίζεη ηελ απνπζία ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη
ηελ άληζε πξφζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο θνηλσλίαο, δηφηη θηλεηνπνηείηαη
αληδηνηειψο θαη αθηινθεξδψο. πγθεθξηκέλα, ηα Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα θαη νη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπο, αθελφο θαιχπηνπλ ηελ αδπλακία ησλ πιεγέλησλ απφ ηελ
θξίζε ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο
ππεξεζίεο ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ αζθνχλ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο
κέξηκλαο.
Με δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο δηεπξχλνληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία,
θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη
πξνζθέξνπλ καζεζηαθή ππνζηήξημε ζε καζεηέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Δμεηάδνληαο
πεξαηηέξσ ην ζεζκφ ησλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κνηλσληθφ
Φξνληηζηήξην ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, είλαη άμην ππνγξάκκηζεο φηη ε εθπαηδεπηηθή
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πξαθηηθή ηνπ ιεηηνπξγεί κε επηηπρία απφ ην 2012, ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ησλ
άληζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ππφ εμέηαζε ζεζκφο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε, δηφηη επηθεληξψλεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ αληζνηήησλ, ελψ
ηαπηφρξνλα, σο κέξνο ηεο Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο
ηνπ ζεζκνχ ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαη πην
εζηηαζκέλα, ην πξνθίι ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην ζηειερψλνπλ, νη
πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζεζκφ, ε ζπκβνιή ηεο
εζεινληηθήο δνκήο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε
ζπλεηζθνξά ηεο εζεινληηθήο δνκήο ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ
αληζνηήησλ θαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηελ εζεινληηθή εξγαζία.
Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην Θεσξεηηθφ θαη ην Δκπεηξηθφ Μέξνο. ην
Θεσξεηηθφ Μέξνο θαη’ αξράο ζίγεηαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ε έθθξαζε
ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ
πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο ζηελ Διιάδα. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηείηαη ε Δπηζθφπεζε
εζληθήο θαη δηεζλνχο Βηβιηνγξαθίαο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εζεινληηζκνχ θαη
ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ. Αθφκε, ζην ίδην θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθή
δηάζηαζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε αιιειέγγπα παηδεία πνπ
παξέρεηαη απφ ην ζεζκφ ησλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ, θαζψο θαη νη εκπεηξηθέο
κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εζεινληηθή απηή δνκή. Σν Δξεπλεηηθφ
Μέξνο πεξηιακβάλεη ην θεθάιαην ηεο Μεζνδνινγίαο, ζην νπνίν αηηηνινγνχληαη νη
κεζνδνινγηθέο επηινγέο θαη πεξηγξάθεηαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε) ηεο πνηνηηθήο έξεπλάο καο θαη ην θεθάιαην ηεο Παξνπζίαζεο
Σσλ Γεδνκέλσλ ηεο κειέηεο καο. ηελ Παξνπζίαζε Σσλ Γεδνκέλσλ εζηηάζακε ζηελ
ηαπηφηεηα ηνπ ππφ εμέηαζε ζεζκνχ, ζηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, ζην πξνθίι
ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ θνηλσληθή δνκή, ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο
ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη ζην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε
εζεινληηθή απηή δνκή. Σν Δξεπλεηηθφ Μέξνο πεξηιακβάλεη επίζεο, ηε πδήηεζε ησλ
Γεδνκέλσλ φπνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, ζε ζπζρεηηζκφ
κε ην Θεσξεηηθφ Μέξνο θαη ηε Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε. Πεξηιακβάλεη αθφκα, ηα
Σειηθά πκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή έξεπλα. Σν πφλεκα
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο, ηα Παξαξηήκαηα θη έλα
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο πνηνηηθήο έξεπλάο καο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΚΡΑΣΟ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ
ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΛΗΣΟΣΖΣΑ
1.1 Δηζαγσγή
Μνινλφηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαζίζηαηαη αλαγθαία ζε πεξηφδνπο θξίζεο σο
πξνάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη σο κέζνλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ,
πεξηνξίδεηαη απφ ηελ επηβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο απφ ην θξάηνο. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ζπρλά παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ζην πεδίν ηεο δξάζεο ζπιινγηθνηήησλ.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο δηαξθψο απμάλεηαη,
ζπκβάιινληαο ζηελ πξναγσγή ηεο Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ (ΚΣΠ). Σν παξφλ
θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ΚΠΣ ζηελ Διιάδα, θάλνληαο θαη κηα
αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηηο ζχγρξνλεο
πξνβιεκαηηθέο ηνπ. Απφξξνηα ηεο αλάδπζεο ηεο ΚΣΠ θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο ζην εζληθφ πιαίζην, ήηαλ ε εκθάληζε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) θαη ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιά θαη ηνπ
εζεινληηζκνχ. Έηζη, ζην ελ ιφγσ θεθάιαην, αλαιχεηαη επίζεο, ν ξφινο ησλ ΜΚΟ
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ
ησλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ, αθελφο σο εθδήισζε λέαο κνξθήο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη αθεηέξνπ σο ιχζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο. Σέινο,
αλαδεηθλχνληαη νη λεσηεξηθέο αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηεο
δηάξθεηα ηεο θξίζεο.
1.2 Ζ Κνηλσλία Σσλ Πνιηηώλ - Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε
Ζ έλλνηα ηεο ΚΣΠ δειψλεη κηα δηάζηαζε κε ζηαηηθή, δπλακηθή, πνπ εμειίζζεηαη
κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνθχπηεη δήηεκα πξνζδηνξηζκνχ
ηεο.
Αξρηθά, ε ΚΣΠ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηνλ πνιίηε θαη ηε δξάζε ηνπ. Δλίνηε,
παξνπζηάδεη πνιηηηθφ ραξαθηήξα, φκσο, ηα πνιηηηθά ππνθείκελα δελ απνηεινχλ
πάληνηε κηα νξγαλσκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε πνιηηηθή νληφηεηα (Γηαλλήο, 2002).
Δπηπξφζζεηα, ν πνιίηεο ηεο ΚΣΠ δξα κε γλψκνλα ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, είλαη
γλψζηεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Γεδνκέλνπ απηνχ, ε ΚΣΠ απαξηίδεηαη απφ ελεξγά κέιε ηα νπνία δε ζπγθξνηνχλ ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο δξάζεηο.
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Καηά δεχηεξνλ, νη δξάζεηο ηεο ΚΣΠ εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζε θνηλσληθνχο ζεζκνχο
παξαδνζηαθήο κνξθήο (ΜΜΔ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθθιεζία θ.ά.), θαζψο θαη ζε
Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ).
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηεο
ΚΣΠ σο αλαγθαίν γηα ηελ νξζή

δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο

ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ., «πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη νη νξγαληζκνί ηεο Έλσζεο
δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο φζν ην δπλαηφλ πην αλνηρηά». Αξκφδηα ηεο ΚΣΠ ζην
επξσπατθφ πιαίζην είλαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή.
Δπίζεο, ζηε βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη νη νξγαλψζεηο
πνπ ελππάξρνπλ ζην θξάηνο πξφλνηαο ζην ζχλνιν ηνπο, δελ πεξηέρνπλ ηνλ
εμαλαγθαζκφ ηνπ εζεινληή, αιιά απνηεινχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πεξηθξνχξεζε
γηα θάζε δηαθχβεπκα, πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Με απηφ ην δεδνκέλν, ζηελ
ΚΣΠ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άηππε νκάδα (νξγάλσζε, δίθηπν)
θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, παξά κφλν απηέο πνπ επηθέξνπλ αμηψζεηο γηα ην θξάηνο
(σηεξφπνπινο, 2014).
χκθσλα κε ην Γηαλλή (2002), ε ΚΣΠ «είλαη ν αλεμάξηεηνο ρψξνο αθελφο κεηαμχ
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο - αηνκηθήο ζθαίξαο θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ
κηαο θνηλσλίαο απφ κηα άιιε». ην ρψξν απηφλ, δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
εθδεκνθξαηηζκνχ, ε εηο βάζνο ζπκκεηνρηθφηεηα, ε αιιεινειεγρφκελε δεκνθξαηία
«θαη θαηαμηψλεηαη έλα θνηλσληθά ππεχζπλν θαη αηνκηθψο αλεμάξηεην άηνκν, πιήξσο
ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηνπ εζηθνχ πξννξηζκνχ» (Γηαλλήο, 2002). Γηα ηνλ
σηεξφπνπιν (2014:12), ε ΚΣΠ νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ ζπιινγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, νκάδσλ, θηλεκάησλ θαη δηθηχσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ρψξν
αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ αγνξά». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Ζughes & Kroehler
(2007), ε Κνηλσλία Σσλ Πνιηηψλ απνηειεί ηελ

«θνηλσληθή ζθαίξα ζηελ νπνία

αζθνχλ πνιηηηθή δξάζε δηάθνξεο νκάδεο, δίθηπα θαη ζεζκνί, πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα
απζηεξά πιαίζηα ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο».
ε έλα επξχηεξν πιαίζην, ε ΚΣΠ δχλαηαη λα ελλνηνινγεζεί σο ην ζχλνιν ζεζκψλ θαη
κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα
θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, ρσξίο απαξαίηεηα λα «δηνηθνχληαη» απφ ην
θξάηνο ή λα ζπλδένληαη κε απηφ1 .
1
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χκθσλα κε ηνπο Ζughes & Kroehler (2007), ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα,
δηαθαίλεηαη κηα νινέλα απμαλφκελε ηάζε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε άηππεο
εζεινληηθέο δξάζεηο, ηφζν ζε επίπεδν γεηηνληάο φζν θαη ζε επξχηεξν πιαίζην. Ζ ελ
ιφγσ ηάζε, απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε άηππσλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ
πιεπξά ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζηήξημεο επάισησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, απφ άηππα θνηλσληθά δίθηπα, ηδηαίηεξα, ζε πεξηφδνπο ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ
θαη θξίζεο, είηε νηθνλνκηθήο είηε εζηθήο.
Σα θνηλσληθά θηλήκαηα, ινηπφλ,

θαη ε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα,

αλαδχνληαη, ηδίσο, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ θαη ζπρλά
ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή αιιαγή. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα θνηλσληθά θηλήκαηα
ζπληζηνχλ «παξεθβάζεηο» - έμσζελ θαζηεξσκέλσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ - θαη δηέπνληαη
θπξίσο απφ θνηλσληθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο (Ζughes & Kroehler, 2007).
Σα θνηλσληθά θηλήκαηα δηαθξίλνληαη απφ έλα ζεκαληηθφ βαζκφ εζσηεξηθήο
νξγάλσζεο, θαζψο θαη ζπλεηδεηψλ ζηφρσλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ. Ζ νξγάλσζε νξηνζέηεζε απηή ηνπο πξνζθέξεη ηε δχλακε λα ακθηζβεηνχλ ηνπο εδξαησκέλνπο
ζεζκνχο. Βαζηθφο ππιψλαο ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο, ινηπφλ, είλαη ε παξέκβαζε
ηνπ αλζξψπνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, πξνζδίδνληαο έηζη, έλα
αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ζηελ θνηλσληθή δξάζε (Ζughes & Kroehler, 2007).
Καηά ηελ εθδήισζε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, νη άλζξσπνη δελ είλαη παζεηηθνί
δέθηεο ησλ «πξνβιεκάησλ» ηεο δσήο, αιιά πξνζπαζνχλ ελεξγά λα αιιάμνπλ ηελ
πνξεία ηεο ηζηνξίαο.
1.2.1 Ζ Κνηλσλία Σσλ Πνιηηώλ ζηελ Διιάδα θαη ε ελίζρπζή ηεο θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
Καηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα κεηά ην 2010,
παξαηεξείηαη ε εκθάληζε δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη άηππσλ νκάδσλ
αιιεινβνήζεηαο, ελέξγεηεο νη νπνίεο ελίζρπζαλ ηε κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο,
πνπ παξνπζίαδε ζπξξίθλσζε, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, πνπ εθαξκφζηεθαλ
(σηεξφπνπινο, 2014).
Ζ ΚΣΠ ζπληειεί ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, απφ ηελ άπνςε φηη νη πνιίηεο δχλαληαη λα
αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο εληφο πνιηηηθνχ πιαηζίνπ. ηελ Διιάδα, πξν
θξίζεο, ε Κνηλσλία Σσλ Πνιηηψλ ήηαλ «αδχλακε» έλαληη ηνπ θξάηνπο. πσο
ππνγξακκίδεη ν σηεξφπνπινο (2014:14), «ε θπξίαξρε ππφζεζε εξγαζίαο ήηαλ φηη ε
θνηλσλία πνιηηψλ είρε ζπλζιηβεί αλάκεζα ζην ηζρπξφ θξάηνο θαη ηα ηζρπξά πνιηηηθά
θφκκαηα - πξσηαγσληζηέο ηεο εδξαίσζεο ηεο δεκνθξαηίαο κεηά ην 1974», ζε έλα
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θξάηνο ζην νπνίν επηθξαηνχζαλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ειίη
θαη ησλ πνιηηψλ.
Μνιαηαχηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη έπεηηα, ην θνηλσληθφ θξάηνο
ππήξμε κελ θαηαζηαιηηθφ σο πξνο ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε», σζηφζν ήηαλ
έθδειεο νη αδπλακίεο ηνπ, ψζηε λα απνηειέζεη ξπζκηζηή ησλ θνηλσληθψλ
ζπκθεξφλησλ (σηεξφπνπινο, 2014).
Οη εθηεηακέλεο δξάζεηο ηεο ΚΣΠ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη είηε κε ηε κνξθή
ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, είηε σο έθθξαζε δπζαξέζθεηαο έλαληη ησλ Μλεκνλίσλ θαηά ην
δηάζηεκα 2010 - 2013. πσο ππνγξακκίδεη ν σηεξφπνπινο (2014:27), ηα κέηξα
ιηηφηεηαο έπιεμαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηάμε, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο
αλέξγνπο, γεγνλφο πνπ ελίζρπζε ηελ αλάδπζε ηεο ΚΣΠ ζην πιαίζην θηλεηνπνηήζεσλ
θαηά ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο.
Δπηπιένλ, ε ελδπλάκσζε ηεο ΚΣΠ «σο έλαλ βαζκφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη
κηζζσηνί, άλεξγνη, επαγγεικαηίεο θαη θνηηεηέο πξφβαιιαλ αληίζηαζε ζε κέηξα
λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο», θαζψο θαη ζηελ αθεξεγγπφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ
θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε επίπεδν θνπιηνχξαο. Σν ηειεπηαίν, νδήγεζε ηελ
δξάζε ηεο ΚΣΠ, ζε ππνρψξεζε εκπηζηνζχλεο ζε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο κε ηα
πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, δεκηνπξγψληαο απφ ηελ πιεπξά ηεο
κηα αλεμάξηεηε ζέζε (σηεξφπνπινο, 2014:28-29).
Παξάιιεια, ε ΚΣΠ ελδπλακψζεθε απφ ηελ θνκκαηηθή δξάζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε
ην ζπληνληζκφ επηκέξνπο θηλήζεσλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε,
κε ζθνπφ ηελ θαηάξξηςε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα (σηεξφπνπινο, 2014).
Χζηφζν, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε ΚΣΠ θαηά κηα έλλνηα δελ είλαη απαξαηηήησο
αιιειέλδεηε

κε

ηε

δεκνθξαηία,

δηφηη

νξηζκέλεο

θνξέο

νη

πηπρέο

ηεο

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζε πιαίζην απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ
απηνπεξηνξηζκφ ηεο δεκνθξαηίαο (σηεξφπνπινο, 2014:16). ε έλα ηέηνην πιαίζην, ν
κεραληζκφο ηεο ΚΣΠ θαη ησλ δξάζεψλ ηεο, ππνλνκεχνπλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη
ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν ηεο ζηελ θνηλσλία, «αιινηψλνληαο» ηελ αξρηθή ηεο ζχζηαζε,
δειαδή, ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε».
Μηα ηέηνηα Κνηλσλία Πνιηηψλ παξνπζηάδεηαη σο αληηπνιηηηθή - αληηδεκνθξαηηθή
ΚΣΠ (uncivil society). Με άιια ιφγηα, φηαλ ε ΚΣΠ ππεξεηεί ζθνπνχο θαη
ζπζπεηξψζεηο, ηα νπνία δξνπλ ελαληίνλ ηεο ειεπζεξίαο θαη πξνσζνχλ ηνλ
πνιηηηθνθνηλσληθφ απνθιεηζκφ θνηλσληθψλ νκάδσλ (νκνθπιφθηινη, κεηνλφηεηεο,
κεηαλάζηεο, ξαηζηζκφο, εζληθηζκφο, παξαπιεξνθφξεζε απφ ηα ΜΜΔ, κε εηδηθέο
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δηαδειψζεηο θαηά ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θ.ά.), εμνβειίδεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο
ζεζκνχο, αιιά, θπξίσο, εληείλεηαη ε απνμέλσζή ηεο απφ ηνλ αξρηθφ ηεο ξφιν
(σηεξφπνπινο, 2014).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ΚΣΠ θαη ν ξφινο ηεο αλαδείρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο απνδπλάκσζαλ ηφζν ην θξάηνο θαη
ηε δεκνθξαηία, φζν θαη ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη

ειιείςεη νηθνλνκηθψλ πφξσλ

αλαδεηνχλ ηελ έληαμε ζε άηππα θνηλσληθά δίθηπα αιιειεγγχεο, γηα κηα πην
νπζηαζηηθή πεξηραξάθσζε, αλαθνξηθά κε ηελ απνιαβή θνηλσληθψλ αγαζψλ, πνπ
απνζηεξνχληαη απφ ην θξάηνο. Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεη ν σηεξφπνπινο
(2014), «κηα θνηλσλία πνιηηψλ πνπ πάζρεη απφ ρξφληα εμάξηεζε απφ ην θξάηνο θαη
έρεη ζπζηεκαηηθά απνηθηνπνηεζεί απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα δχζθνια ζα κπνξέζεη λα
απνθηήζεη απηνλνκία θαη ηζρχ». Δληνχηνηο, ε ΚΣΠ ππήξμε πεξηζζφηεξν απηφλνκε
ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κεηά ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ κέηξσλ
ιηηφηεηαο (2011 θαη εμήο).
1.3 Κνηλσληθό θξάηνο - θξάηνο πξόλνηαο: Ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζύγρξνλα
δεηήκαηα
Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο εδξαηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1930 - 1970 θαη
ζεκειηψζεθε ζε θξαηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ θαηαπνιέκεζε
θνηλσληθψλ θηλδχλσλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ νη ππάξρνπζεο πνιηηηθέο πγείαο,
θνηλσληθήο

αζθάιηζεο,

πξφλνηαο,

θαηαπνιέκεζεο

ηεο

αλεξγίαο

θ.ιπ.

(αθειιαξφπνπινο, 1999). χκθσλα κε ηνλ Καηξνχγθαιν (2004: 6), «ην θξάηνο
πξφλνηαο είλαη ν θαζνιηθφο ηχπνο νξγάλσζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ
ρσξψλ θαη πεξηγξάθεη ηε ζεζκηθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ».
Ζ αξρηθή ζχζηαζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Αγγιία θαη ηε
Γεξκαλία ηνπ 19νπ αηψλα. ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηα παξαδείγκαηα ηεο
Αγγιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο «επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ
ζπγθξνηνχληαη θξάηε πξφλνηαο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
θαηαβνιέο. ηηο ΖΠΑ ε θξίζε ηνπ 1930 απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή»
(ηαζηλνπνχινπ, 2006:50). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θξάηνο πξφλνηαο απνηέιεζε
αληηθείκελν δξηκείαο θξηηηθήο, κε ην πξφζρεκα φηη απνηειεί εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε (αθειιαξφπνπινο, 1999).
Σν θξάηνο πξφλνηαο απνηειεί έθθξαζε ηεο ζεζκηθήο κνξθήο αιιειεγγχεο. Ζ
ππνρψξεζή ηνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, δεκηνπξγεί ην ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο
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δξάζεο. ε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, αλαδεηθλχεηαη ν θνηλσληθφο αθηηβηζκφο, ν εζεινληηζκφο, ε ΚΣΠ θαη
εηζάγνληαη λέεο πξαθηηθέο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Έηζη, «ε θξίζε, παξάιιεια κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο απνδηάξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο,
δχλαηαη λα έρεη θάπνηα δεκηνπξγηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζπκπαγψλ,
θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ» (Zambeta with Kolofousi, 2014:69). Με δεδνκέλν φηη ε
θξίζε επεξεάδεη βαζηά ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο, είλαη δηαρξνληθά ηζρχνλ ην
γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αλ θαη πειαηεηαθφο, επηηξέπεη
ηελ αλάδπζε κνξθψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.
πσο ππνγξακκίδεη ν Harvey (2000 ζην Zambeta with Kolofousi: 2014), ε εκθάληζε
«λέσλ ρψξσλ ειπίδαο» ζηελ ΚΣΠ δεκηνπξγεί έλα λέν πξφηππν θνηλσληθήο δξάζεο
(Zambeta, 2014:70). Ζ θνηλσληθή αιιειεγγχε ζεσξείηαη σο ε πςειφηεξε κνξθή
θνηλσληθήο εζηθήο, θαζψο πξνβιέπεη ην ζπλεθηηθφ ζηνηρείν πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ
θνηλσλία. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Durkheim, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε είλαη
«ην ζχλνιν ησλ δεζκψλ πνπ ζπλδένπλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ θνηλσλία, πνπ
δηακνξθψλνπλ ηε κάδα ησλ αηφκσλ ζε έλα ζπλεθηηθφ άζξνηζκα» (Durkheim 1984: 331
ζην Zambeta with Kolofousi, 2014:70). κσο, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε απνηειεί κηα
«νιηζζεξή» έλλνηα. Οη αηηίεο, ην πιαίζην θαη νη ζπλέπεηέο ηεο απνηεινχλ έλα πεδίν
ακθηζβήηεζεο.
Πξσηεχσλ ζηφρνο ηεο αιιειεγγχεο είλαη ε ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνπ
πινχηνπ. ηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο απνηεινχλ ηε
βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ, κηα ινγηθή πνπ δίλεη
πξφζθνξν έδαθνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηθαηνζχλεο, απηήλ ηεο
αλαδηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο (Marshall, 1950 ζην Zambeta with Kolofousi,
2014:71).
Ο ηχπνο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα, αθνινχζεζε έλα
ζρέδην επηθνπξηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο, φπσο ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ε

θξνληίδα

ειηθησκέλσλ θιπ., παξέρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα.
Παξνπζηάδεη, δειαδή, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληεξεηηθνχ πξνηχπνπ θξάηνπο
πξφλνηαο (Esping - Andersen, 1990, Stasinopoulou, 1990:220 ζην Zambeta with
Kolofousi, 2014:71). Σν επηθνπξηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ
πξνηχπνπ, απνηειεί έλα εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
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Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ν ιφγνο πνπ νη
άλζξσπνη ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ ηε ζεζκηθή αιιειεγγχε, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηζηνξηθφ
ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ην νπνίν, παξά ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ
ραξαθηήξα πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ εθηεηακέλν δεκφζην ηνκέα, απνηπγράλεη λα
εγγπεζεί ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Ζ απνηπρία ηεο δεκφζηαο πξφβιεςεο επηηείλεη ηελ
αλαζθάιεηα θαη ηε δήηεζε γηα ζεζκηθή αιιειεγγχε.
Δπηπιένλ, ε θησρή αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο ρψξεο ηεο
λφηηαο Δπξψπεο έρεη ππνγξακκηζηεί απφ ηνλ Ferrera (2005, ζην Zambeta with
Kolofousi, 2014:72) ζε ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ Διιάδαο, Ηηαιίαο, Πνξηνγαιίαο
θαη Ηζπαλίαο. χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ε Διιάδα ζεσξείηαη φηη πζηεξεί
ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη δξακαηηθά
ηνπο λένπο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο αλέξγνπο. Ζ έιιεηςε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ
εηζνδήκαηνο αληηζηαζκίζηεθε απφ ηα απνζπαζκαηηθά κέηξα θαη ηα δηάθνξα νθέιε
πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Matsaganis, 2005 ζην Zambeta with
Kolofousi, 2014:72). Δδψ, φιεο νη ζρεηηθέο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ππάξρεη
ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο. Με απηφ ην
δεδνκέλν, ην θξάηνο πξφλνηαο αληί λα παξέρεη ζεζκηθή αιιειεγγχε κε ηελ παξνρή
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαηαιήγεη ζε κηα άξξεηε «θνηλσληθή ζπλαίλεζε», κεηαμχ
ησλ πνιηηψλ, ε νπνία εξείδεηαη, θπξίσο, ζε κε ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο
ζπλαιιαγέο (Charalambis, 1996 ζην Zambeta with Kolofousi, 2014:73), νη νπνίεο
αθνξνχλ ζπλνιηθά ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
χκθσλα κε ηνλ Giddens (1990, ζην Zambeta with Kolofousi, 2014:74), ε θνηλσληθή
έληαμε είλαη ε έλλνηα, πνπ αληηθαζηζηά ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο,
«αθνινπζψληαο» ηνλ πνιηηηθφ ιφγν ηνπ «Σξίηνπ Γξφκνπ» θαη αλαθέξεηαη, θπξίσο,
ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη κεηνλφηεηεο ή νη νηθνλνκηθνί
κεηαλάζηεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή λέα θαηεγνξία καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ (Lindblad θαη Popkewitz, 2002 ζην Zambeta with Kolofousi, 2014:74).
Σν έιιεηκκα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο είλαη εκθαλέο ζην ρακειφ επίπεδν δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε
πγεία θαη ε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπσο αλαθέξεη ε Zambeta with Kolofousi (2014), απφ
ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιαγέο
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ζηε

δνκή

ηνπ

θξάηνπο

πξφλνηαο

σο

απνηέιεζκα

ηεο

δηαδηθαζίαο

ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ έκθαζε δε δίλεηαη πιένλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ έληαμε
ησλ ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αιιά ν επηρεηξεκαηηθφο ιφγνο
ηείλεη λα θπξηαξρεί ζηελ εθπαίδεπζε, βαζηδφκελνο ζηηο έλλνηεο ηεο απφδνζεο, ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο,

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

θαη

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

απνηειεζκάησλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά (Zambeta et al., 2005, ζην Zambeta
with Kolofousi, 2014:75).
1.4 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγύεο
ηε ρψξα καο, πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο, ν ξφινο ησλ ΜΚΟ,
θαζψο θαη ησλ άηππσλ νκάδσλ δηθηχσλ «πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε», ήηαλ ε πξνζθνξά
θνηλσληθήο κέξηκλαο, θπξίσο, ζε αιινεζλείο, κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο νη νπνίνη δελ
είραλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο. Ζ θαίξηα αιιαγή, σο πξνο ηε
δξάζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, σζηφζν, έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη κεηά ηελ θξίζε νη ίδηνη νη εζεινληέο (εθπαηδεπηηθνί, ηαηξνί, θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί), μεθίλεζαλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζε νκνεζλείο
(σηεξφπνπινο, 2014).
Απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, ε ελίζρπζε ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα ηεο Διιάδαο είλαη
ζίγνπξα δηαθξηηή, δηφηη πξνέθπςαλ λέεο, άηππεο νκάδεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο.
πσο ηνλίδνπλ νη Sotiropoulos & Bourikos (2014:34), έλαο πξψηνο ιφγνο γηα ηελ
αιιαγή απηή ήηαλ ε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο
πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, κε άκεζν απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα έρνπλ ειεπζεξία
«παξέκβαζεο» ζηνλ λέν απηφλ «δεκφζην ρψξν». Δπηπιένλ, κε ηελ φμπλζε ηεο
θξίζεο, ε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ ηνπο νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ άηππσλ
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ δε δηέπνληαλ απφ ην θξάηνο (κε ζεζπηζκέλεο).
Δηδηθφηεξα, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ
ειιείκκαηνο, έπιεμαλ ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπ πνιίηε κε πεξηθνπέο κηζζψλ,
ζπληάμεσλ θαη ηελ άξζε επηδνκάησλ (σηεξφπνπινο, 2014:23). Σελ ίδηα επνρή
δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο αιιειεγγχεο, ελψ, ζπλάκα θηλεηνπνηήζεθαλ ΜΚΟ. Έηζη, ε
θνηλσληθή αιιειεγγχε έιαβε δχν κνξθέο. Πξψηνλ, ηε κνξθή επίζεκσλ νξγαλψζεσλ
(επίζεκεο εζεινληηθέο ελψζεηο θαη ΜΚΟ)

θαη δεχηεξνλ, αλεπίζεκα δίθηπα

απηνβνήζεηαο, πνπ δελ ήηαλ λνκηθά αλαγλσξηζκέλα, αιιά, νχηε επηζπκνχζαλ λα
αλαγλσξηζηνχλ (Sotiropoulos & Bourikos, 2014:34). Σφζν νη επίζεκεο, φζν θαη νη
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αλεπίζεκεο νκάδεο, ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ
Διιάδα, πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη εληζρχνληαο κε ηε δξάζε ηνπο ηηο
δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ παξνπζίαδε θαηλφκελα ζπξξίθλσζεο.
ην παξειζφλ, νη ΜΚΟ ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θξάηνο θαη νηθνλνκηθά
εμαξηεκέλεο απφ ηα Τπνπξγεία. Μεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, νη πνιηηηθνί
αθηηβηζηέο επέιεμαλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ην θξάηνο θαη επίζεο λα βνεζήζνπλ
ηνπο αλζξψπνπο πνπ πιήηηνληαλ απφ ηελ θξίζε, απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία
ηππηθψλ ΜΚΟ θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία νκάδσλ θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο (Sotiropoulos & Bourikos, 2014).
Έηζη, πνιιέο ΜΚΟ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
φκσο, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ πιεγεί απφ ηηο ειιείςεηο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Ν.3862, τν 2010 «ζεζπίζηεθε ε θαηάξγεζε ησλ
θνξναπαιιαγψλ ηηο νπνίεο απνιάκβαλαλ ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα» (σηεξφπνπινο,
2014:26), ελψ ην 2012 κε πξσζππνπξγηθή απφθαζε αθνινχζεζε ε θαηάξγεζε ησλ
επηρνξεγήζεσλ απφ φια ηα ππνπξγεία πξνο ηηο ΜΚΟ, κε απνηέιεζκα ηελ παχζε ή
ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπο (σηεξφπνπινο, 2014).
Οη ελαπνκείλαζεο ΜΚΟ ιεηηνχξγεζαλ κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ μέλα θαη
ειιεληθά θνηλσθειή ηδξχκαηα. Απφ ηελ ζθνπηά απηή, ε ηππηθή ζχζηαζε ησλ ΜΚΟ
δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηε ζέζε ηεο πξνηηκήζεθε ε δεκηνπξγία αλεπίζεκσλ
νκάδσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Οη ΜΚΟ θεκίδνληαη γηα ηηο
ελαιιαθηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δσήο, ζε αληηθαηαλαισηηθφ θαη αληηθαπηηαιηζηηθφ πιαίζην (Sotiropoulos
& Bourikos, 2014:44). Ζ κειέηε ησλ Sotiropoulos & Bourikos (2014), αλαδεηθλχεη
ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ΜΚΟ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηελ
αμηνζεκείσηε δξάζε ηνπο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε
αλαπεξίεο, ηελ πξνζθνξά θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ πνπ
έρνπλ αλάγθε.
1.5 Ο Δζεινληηζκόο ζηελ Διιάδα
χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Sotiropoulos & Bourikos (2014), παξά ηνλ πεξηνξηζκφ
ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ππνζηήξημήο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, νη δξάζεηο
ησλ ΜΚΟ θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απμήζεθαλ κεηά ην
2010, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κεησκέλεο παξνρήο θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ. ηηο ζπλζήθεο απηέο πνιιέο ΜΚΟ, εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά απφ ηελ

20
ειιεληθή νξζφδνμε εθθιεζία, κε πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ Γήκνπο, ρνξεγίεο, αιιά
θαη ηε ζπλεηζθνξά ηδησηψλ, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ζηνπο
αλζξψπνπο - πνπ είραλ αλάγθε - ηξφθηκα, ηαηξηθέο θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αξσγήο πξνο ηηο ΜΚΟ απνηέιεζαλ ηα κεγάια κε
θεξδνζθνπηθά Ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, φπσο ην ίδξπκα «ηαχξνο
Νηάξρνο», ην ίδξπκα «Μπνδνζάθε» θαη ην Ίδξπκα «Λεβέληε», ηα νπνία πξνζέθεξαλ
θεθάιαην θαη ηερληθή βνήζεηα (Sotiropoulos & Bourikos, 2014). Έηζη, ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο νη ΜΚΟ ζπλππήξραλ κε αλεπίζεκα θνηλσληθά δίθηπα θαη απηνβνεζεηηθέο
νκάδεο, πνπ δελ είραλ νχηε επίζεκε νξγαλσηηθή δνκή νχηε είραλ θαηαρσξηζζεί ζε
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ην 2010 αλεπίζεκεο νκάδεο
δηνξγάλσζαλ δίθηπα αληαιιαγήο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αληάιιαμαλ αγαζά θαη
ππεξεζίεο κε θνππφληα ή ειεθηξνληθέο πηζηψζεηο (Sotiropoulos & Bourikos,
2014:40).
Δηδηθφηεξα, ζε εζληθφ πιαίζην, ην 2012 παξαηεξνχληαη 22 ηέηνηα δίθηπα αληαιιαγήο
ξνχρσλ, ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο
Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ (σηεξφπνπινο, 2014), ζε 17 πφιεηο ηεο Διιάδαο
(ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ ν Βφινο, ε Πάηξα, ε Καηεξίλε θαη ε Κέξθπξα).
ε απηφ ην πιαίζην, ζρεκαηίζηεθαλ «ηα θνηλσληθά παληνπσιεία» ηα νπνία
ζπζηεγάδνληαλ ζε δεκφζηα θηήξηα θαη απαξηίδνληαλ απφ εζεινληέο νη νπνίνη
παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δηαλέκνληαο αγαζά ζε άπνξνπο πνιίηεο (Sotiropoulos &
Bourikos, 2014). Ζ δξάζε ησλ ΜΚΟ θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο παξνπζηάζηεθε πεξαηηέξσ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε), κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπο «Γηαηξνχο ρσξίο ζχλνξα» θαη ηνπο
«Γηαηξνχο ηνπ θφζκνπ», νη νπνίνη εμππεξεηνχζαλ, ηδίσο, ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο
πξφζθπγεο, σζηφζν κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, νη ππεξεζίεο ηνπο επεθηάζεθαλ
κε ηε ρνξεγία άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ (Sotiropoulos & Bourikos, 2014).
Μηα αθφκε δξάζε ησλ ΜΚΟ θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εληνπίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ θαξκαθνπνηψλ κε ηα «Κνηλσληθά
Φαξκαθεία», ζηελ παξνρή ζπζζηηίσλ απφ ηελ ειιεληθή νξζφδνμε εθθιεζία, απφ
άηππα εζεινληηθά επαγή ηδξχκαηα (Sotiropoulos & Bourikos, 2014), ην «θίλεκα ηεο
παηάηαο», κηα απεπζείαο ζχλδεζε παξαγσγψλ - θαηαλαισηψλ κε έδξα ηελ Καηεξίλε,
ηα «θνηλσληθά ηαηξεία» θ.ά. (σηεξφπνπινο, 2014).
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1.5.1 Ο ξόινο ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε - Κνηλσληθά
Φξνληηζηήξηα
Ζ δξάζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ εληνπίδεηαη πέξαλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη
ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηά ην 2010, ε
πιεηνλφηεηα νηθνγελεηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηα έμνδα
ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ είζνδν ζην παλεπηζηήκην κε παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο.
Σν ίδην έηνο (2010), αλαδχεηαη ν ζεζκφο ησλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ. Ζ ελ ιφγσ
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζπζηάζεθε απφ εζεινληέο θαζεγεηέο Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νηθνγέλεηεο καζεηψλ θπξίσο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ - πνπ αδπλαηνχζαλ λα αληεπεμέιζνπλ
νηθνλνκηθά, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο
κε δίδαθηξα (Sotiropoulos & Bourikos, 2014). Ζ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ελ κέζσ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο - αλέδεημε ηνλ ηζρπξφ παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο ΚΣΠ θαη
ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια σο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο ζηελ φμπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, κε ηε δεκηνπξγία
επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηα κεζαία καζεηηθά ζηξψκαηα, σο πξνο ηελ επέθηαζε
ησλ «ίζσλ επθαηξηψλ» γηα φινπο (Jones, 2014:98-99).
1.5.2 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πνιηηηθέο ιηηόηεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηελ Διιάδα: πλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε λέσλ κνξθώλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο
ην ειιεληθφ εζληθφ πιαίζην, ε νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο είλαη γλσζηφ, νμχλζεθε απφ
ην Μάην 2010 θαη χζηεξα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο
ιηηφηεηαο, ρσξίο σζηφζν, απηφ λα ζεκαίλεη φηη απηή ε πνιηηηθή ήηαλ θάηη
θαηλνθαλέο. χκθσλα κε ηελ Zambeta (2014), ε ελ ιφγσ πνιηηηθή έρεη ηηο «ξίδεο» ηεο
ήδε ζηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) θαη παξνπζηάδεη απζηεξά θξηηήξηα φζνλ
αθνξά ην εζληθφ ρξένο θαη ην δεκφζην έιιεηκκα. Χο εθ ηνχηνπ, ν επξσπατθφο ρψξνο
αληί λα γίλεη ρψξνο εηξήλεο, θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη αιιειεγγχεο,
θαηαθεξκαηίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ιφγσ ησλ ζνβαξψλ αληζνηήησλ, ζηηο
νπνίεο νδήγεζαλ νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη νη νπνίεο θαιιηεξγνχλ ην έδαθνο γηα
εζσηεξηθέο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο
Νφηηαο Δπξψπεο, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο έρνπλ γίλεη επαλεηιεκκέλα αληηθείκελν
πνιηηηθήο δηακάρεο θαη πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ηελ
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άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη ηελ εμαζιίσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ (Zambeta,
2014).
Χζηφζν, ε θξίζε δελ εληνπίδεηαη, κφλν ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή. Οη αζπκκεηξίεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, φζνλ αθνξά
ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο είλαη ηεξάζηηεο. Σα θξάηε ηνπ Νφηνπ, παξνπζηάδνπλ
αμηνζεκείσηα ρακειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο
θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ
αθνινπζεί ε Δ.Δ. ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αδηαθνξία
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ «Κνηλσληθνχ Υάξηε» (Falkner, 2005 ζην
Zambeta, 2014:3) θαη ηελ απξνζπκία λα θαζνξηζηνχλ ειάρηζηα επξσπατθά πξφηππα
ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ κεηά ηελ επνρή ηνπ Μάαζηξηρη.
Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεη ε Zambeta (2014:3), ην έιιεηκκα ησλ θνηλσληθψλ
πνιηηηθψλ, ηδίσο, ζηνλ επξσπατθφ Νφην, έρεη θαηαζηεί αθφκε πην θξίζηκν απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, αθνχ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, επεξεάδεη θπξίσο, ην θξάηνο
πξφλνηαο, πιήηηνληαο δξαζηηθά ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη επεξεάδνληαο
δξακαηηθά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Έηζη, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ν
ζπληεξεηηζκφο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζήζεθε κε ην
πξφζρεκα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ «ίζσλ επθαηξηψλ» σο αμηνθξαηηθνχ
αηνκηθηζκνχ, σο «ππνηηζέκελεο» εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θησρψλ θαη
ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ, ππνλνκεχνληαο ηελ εξγαζία θαη δεκηνπξγψληαο

νμείεο

θνηλσληθέο δηαηξέζεηο, πνπ καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζαλ λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ
εγεκνλία ηεο ζπληεξεηηθήο ζθέςεο.
Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε αληαλαθιάηαη θαη ζην πεδίν
ηεο εθπαίδεπζεο θαη πεξαηηέξσ ζηελ εξγαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε
(Zambeta, 2014:3-4). Ηδηαίηεξα, παξαηεξείηαη κηα εμαηνκίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ, φπσο ε αλεξγία, ε θηψρεηα ή ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ε νπνία
απνμελψλεη ηνπο λένπο απφ ην πξφβιεκα. Οη ελ ιφγσ «πνιηηηθέο ινγηθέο», ζε φ,ηη
αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά γηα ην άηνκν,
εθφζνλ απνζθνπνχλ ζηελ αλαγσγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζε αηνκηθή ππφζεζε,
αλαδεηθλχνληαο ηελ πξνζσπηθή επαθή ζε ελδνζθφπεζε εαπηνχ θαη δηαθπβέξλεζε
ηεο ςπρήο (governing the soul), ε νπνία απνπνιηηηθνπνηεί ηα πξνβιήκαηα θαη νδεγεί
ζηελ απνδπλάκσζε ηεο δέζκεπζεο γηα ζπιινγηθή δξάζε (Rose, 1999 ζην Zambeta,
2014).
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ην πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν, ε δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ
πξνηχπσλ, απνηειεί κηα ηάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεο
ελεξγεί σο «ξπζκηζηηθή αληηθεηκεληθφηεηα» (regulatory objectivity) γηα ηε
«λνκηκνπνίεζε» ηεο χθεζεο (legitimizing recession). Ζ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε αχμεζε
ηεο αλαινγίαο ζπνπδαζηψλ - δαζθάισλ λνκηκνπνηνχληαη σο εμνξζνινγηζκφο, πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ ηππνπνίεζε (Zambeta, 2014:4), γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα
ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα.
Έηζη, ε εθδήισζε ηεο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα ιηηφηεηαο είρε εθξεθηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα θαη θαηέζηξεςε ηελ αδχλακε ζεζκηθή
αιιειεγγχε πνπ νηθνδνκήζεθε ζηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηηο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.
ε απηφ ην πιαίζην, δηεξεπλάηαη ε εκθάληζε λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
ζηηο ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ θαίλεηαη λα μεπεξλνχλ ηνλ
«ελζσκαησκέλν» αηνκηθηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη βαζίδνληαη ζηνλ
θνηλσληθφ αθηηβηζκφ θαη ηνλ εζεινληηζκφ (Zambeta, 2014:5). Ζ θξίζε θαίλεηαη λα
απεηιεί θάζε αίζζεζε θνηλήο θνηλσληθήο θιεξνλνκηάο, πνπ αμίδεη λα δηαηεξεζεί θαη
ηαπηφρξνλα, ηα λενθηιειεχζεξα δφγκαηα είλαη εγεκνληθά ζηηο πνιηηηθέο ησλ εζληθψλ
θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. ΓΝΣ, Δ.Δ.), πνπ επηρεηξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ έμνδν
απφ ηελ θξίζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ακθηζβήηεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε
λα επδνθηκήζεη κφλν κέζα ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο ΚΠΣ (Zambeta, 2014:5).
χκθσλα κε ηε εκίηε (2014:44), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΚΣΠ είλαη ηδηαηηέξσο
ρξήζηκα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, δηφηη ζπληεινχλ «φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, αιιά θαη ζηελ αλαγθαία έθθξαζε ησλ
θνηλσληθψλ αηηεκάησλ» θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε
ηε ζέζπηζε αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ. πλεπψο, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη
πξνθαιέζεη θαίξηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ κεραληζκφ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ,
επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία, ηελ αγνξά θαη ην θξάηνο
(εκίηε, 2014).
1.6 πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο, ζηηο κέξεο καο δηαθαίλεηαη απμεηηθή ηάζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζε άηππα δίθηπα αιιειεγγχεο, είηε ζε «επίπεδν γεηηνληάο», είηε ζηελ
επξχηεξε ηνπηθή θνηλφηεηα. Σν γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ θξάηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θξίζεο έρεη ζπξξηθλψζεη ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, αλαγθάδεη ηνπο πνιίηεο λα
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αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, επεξέαζαλ
βαζχηαηα ηφζν ηα θαηψηαηα ζηξψκαηα, φζν θαη ηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα.
Απηφ νδήγεζε ζηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο, ελψ πξνθάιεζε
δπζπηζηία έλαληη ησλ ΜΚΟ θαη ηεο θεξεγγπφηεηάο ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη ζην ειιεληθφ
πιαίζην νη ΜΚΟ είραλ θαηά ην παξειζφλ ζπλδεζεί άκεζα κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ.
Σαπηφρξνλα, ηφζν νη ΜΚΟ φζν θαη δηάθνξα άηππα δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
θηλεηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ
ηνπο αλζξψπνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηεπξχλνληαο, έηζη, ην
ρψξν δξάζεο θαη παξέκβαζεο δηάθνξσλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο ΚΣΠ. Ζ εκθάληζε ηνπ
«Κνηλσληθνχ

Φξνληηζηεξίνπ» ζηελ

Διιάδα

απνηειεί έθθξαζε

θνηλσληθήο

αιιειεγγχεο θαη εζεινληηθήο δξάζεο ηεο ΚΣΠ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2.1 Δηζαγσγή
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θαηάξξεπζε ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ, έθεξε ζηελ
επηθάλεηα έλα ζεκαληηθφ θελφ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, απηφ ηεο αλάγθεο γηα
δσξεάλ θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε. Χο εθ ηνχηνπ, πιεζψξα θξαηηθψλ δνκψλ θαη
δνκψλ θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο αληηθαηαζηάζεθε ή ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο
δξάζεηο ηεο ΚΠΣ. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην 2011 θαη εμήο, αλαδχνληαη νη δξάζεηο ησλ
Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ (ΚΦ), πνπ απαξηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ νκάδεο
αιιειέγγπσλ θαζεγεηψλ, νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα ησλ Γήκσλ ή ηεο Δθθιεζίαο,
πξνζθέξνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζε καζεηέο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα
ΚΦ φπσο θαη θάζε αιιειέγγπα δνκή, εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη αιιειεγγχεο, θαη θαηά ζπλέπεηα νη δξάζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη σο
αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο, πνπ πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε θαηξνχο θξίζεο. Χζηφζν, ζε
πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη άγλσζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
κηα θνηλσληθή δνκή, δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε ζηελ θαιή ζέιεζε θάπνησλ
εζεινληψλ αλ δελ ρξεκαηνδνηείηαη θξαηηθά «αλ θαη θαλνληθά δελ ζα έπξεπε λα
ππάξρεη, γηαηί απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ» (Πιηάθνο, 2015). ηε βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη δπλεηηθέο αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο, νη
νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ελψ
ηαπηνρξφλα πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Χο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηεη, κηα λέα
κνξθή εθπαίδεπζεο, εληφο ηνπ πνιπζχλζεηνπ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ
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ζπλδέεηαη κε ηνλ εζεινληηζκφ, απηή ησλ ΚΦ. ην πιαίζην απηφ, αμηνζεκείσην είλαη
ην γεγνλφο φηη παξφηη ε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απνηειεί πιένλ κηα
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, νη δξάζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζε πνηθίινπο
ηνκείο θαη δε ζηελ εθπαίδεπζε,

δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο

απνδπλάκσζήο ηνπ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο ΚΣΠ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
2.2 Γηάθξηζε Δζεινληηζκνύ - Φηιαλζξσπίαο
Ζ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ (volunteering) αλαθέξεηαη ελ γέλεη ζηελ εθνχζηα πξάμε
γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο άλεπ πιηθνχ ή νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ,
ν εζεινληήο είλαη ν ελεξγφο πνιίηεο «πνπ πξνζθέξεη αληδηνηειψο ρξφλν ή γλψζε γηα
ρξήζηκεο δξάζεηο πξνο φθεινο άιισλ» (Γθφβαο & Κχξδε, 2014:3). χκθσλα κε ηνπο
Γθφβα θαη Κχξδε (2014), ε εκβέιεηα ηνπ εζεινληηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
δηεπξπλζεί θαη εληνπίδεηαη είηε ζε ζηαζεξέο θαη επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο
ζπγθξνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ (επίζεκνο εζεινληηζκφο), πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο, (ΜΚΟ, πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, αζιεηηθά
πξνγξάκκαηα, δαζνπξνζηαζία, θνηλσληθή ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε, πγεία θ.ά.), είηε
ζε άηππεο πξνζσπηθέο δξάζεηο (αλεπίζεκνο εζεινληηζκφο). Χζηφζν, είλαη άμην
ππνγξάκκηζεο, φηη ν επίζεκνο εζεινληηζκφο εδξάδεηαη, θπξίσο, ζε ΜΚΟ, ηδξχκαηα ή
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Γθφβαο & Κχξδε, 2014).
Μηα ελλνηνιφγεζε, πνπ δηαδφζεθε δηα κέζνπ ηνπ spot ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα
Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ. Νέαο Γεληάο) θαηά ην «Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ» (2011),
νξίδεη ηνλ εζεινληηζκφ σο ηελ «κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη αληδηνηειή ραξαθηήξα
πξνζθνξά έξγνπ ή ππεξεζίαο πνπ αλαιακβάλεη ην άηνκν κεκνλσκέλα ή ζε νκάδα, κε
ειεχζεξε βνχιεζε, ρσξίο ηελ πξνζδνθία ή απαίηεζε πιηθνχ ή άιινπ είδνπο
αληαιιάγκαηνο κε ζθνπφ ηε βνήζεηα πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα»
(Γ.Γ. Νέαο Γεληάο, 2011 ζην Γθφβαο & Κχξδε, 2014).
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαληζκψλ, ν εζεινληηζκφο δχλαηαη λα νξηζζεί σο «ε πξφζπκε δέζκεπζε ελφο
αηφκνπ λα εξγαζηεί ρσξίο ακνηβή γηα έλα θαζνξηζκέλν ή αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα
ην γεληθφ θαιφ ηεο θνηλσλίαο» (Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 2012 ζην Γθφβαο &
Κχξδε, 2014:3). Γηα ηελ Παλαγησηίδνπ, (1999, ζην Μπνπξίθνο θαη σηεξφπνπινο,
2014:22) ε εζεινληηθή νξγάλσζε ζπλίζηαηαη ζε «κηα νληφηεηα κε ζηαζεξή δνκή θαη
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νξγάλσζε, κε θπβεξλεηηθή, κε θεξδνζθνπηθή, ε νπνία παξέρεη δσξεάλ ππεξεζίεο ζε
ηξίηνπο».
ε έλαλ πην αλαιπηηθφ νξηζκφ ηνπ Εάλλε (2004, ζην ηβέλα, 2013), «εζεινληηζκφο
είλαη ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη ακηζζί θαη έρεη ζεηηθέο θνηλσληθέο εθξνέο γηα νκάδεο,
θνηλφηεηεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθά, αζρέησο αλ είλαη ζπλεηδεηφο ή φρη ν ζθνπφο γηα
ηνλ νπνίν εξγάδεηαη θάπνηνο. Ζ εξγαζία απηή παξέρεηαη κέζα απφ ηνλ θξαηηθφ,
θεξδνζθνπηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ή ηνλ αλεπίζεκν ηνκέα, νξγαλσκέλα ή αηνκηθά θαη
δελ αλαθχπηεη απφ ξεηή εμαλαγθαζηηθή εληνιή πνπ αθνξά θαη ζε πηζαλέο θπξψζεηο απφ
ην θξάηνο ή ηνλ εξγνδφηε (ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο), αιιά δχλαηαη λα επηβάιιεηαη απφ
θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο».
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ εξείδεηαη άκεζα ζηελ
αλζξψπηλε αιιεινβνήζεηα, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά
ζηελ θνηλσλία, ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο
θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ελ γέλεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ - πξνλνηαθά ζηηο αληημνφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα αληεπεμέιζεη ζηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε»,
ηδηαίηεξα εληφο πεξηφδσλ θξίζεο. Γεδνκέλνπ απηνχ, ην θξάηνο πξφλνηαο θαη νη πηπρέο
ηνπ πξνάγνπλ ηελ ΚΣΠ, θαζψο θαη αιιειέγγπεο πνιηηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ
θαηαιπηηθά εληφο πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξέρνληαο θνηλσληθά αγαζά (πγεία,
εθπαίδεπζε θ.ά.).
Πην αλαιπηηθά, νη πξνλνηαθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο «θαινχληαη» λα
ελεξγνπνηεζνχλ, φηαλ ην θξάηνο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη επαξθψο θαη ηθαλνπνηεηηθά
ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ, ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. ε ηέηνηεο
ζπλζήθεο, αλαθχνληαη νη εζεινληηθέο δξαζηεξηνπνηήζεηο, αληηζηαζκίδνληαο ηελ
απνδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αλαιακβάλνληαο έλα «ξφιν θξάηνπο» κε
πξνλνκηαθφ ηξφπν ζην πιαίζην ιεηηνπξγηψλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
(Bickford & Reynolds, 2002). Απφ ηελ άιιε, ν εζεινληηζκφο πξνσζεί ηελ επίηεπμε
ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη έλα πξίζκα θνηλήο - ελεξγήο ζπιινγηθφηεηαο,
βνεζψληαο ηνπο εζεινληέο λα γλσξίζνπλ ηε δχλακε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηελ
ηφλσζε ηνπ πλεχκαηνο νκαδηθήο δξάζεο, επνκέλσο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη γηα ηνπο
ίδηνπο (Chinman & Wandersman, 1999).
Με άιια ιφγηα, ν εζεινληηζκφο δελ είλαη απιά έλαο φξνο, αιιά κία πνιπκνξθηθή
δηαδηθαζία, δηφηη επηδξά επνηθνδνκεηηθά ζην «θνηλσληθφ ζηεξέσκα». Οη δξάζεηο ηνπ
αληαλαθιψληαη ζε πνιιά πεδία ρσξίο θνηλσληθέο - νηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο
πξνάγνληαο «ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ πξνάζπηζε ζεκειησδψλ
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δηθαησκάησλ ελδπλακψλνληαο ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ζπλνρή» (Γθφβαο &
Κχξδε, 2014:4).
ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ εζεινληηζκνχ θηιαλζξσπίαο

(charity).

Σφζν ν

εζεινληηζκφο,

φζν

θαη

ε

θηιαλζξσπία,

πεξηιακβάλνπλ απηνπξναίξεηεο ελέξγεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ην γεληθφ
θαιφ (αλπζηεξνβνπιία) θαη δελ απνζθνπνχλ, νχηε απνθέξνπλ, ζπλήζσο, θάπνην
αληαπνδνηηθφ φθεινο (Ννηάδνκαη θαη δξσ, ρ.ρ.).
Οη δχν έλλνηεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεθδνρηθά θαη ηαπηφζεκα, σζηφζν
παξά ηηο δπλεηηθέο θνηλέο ζπγθιίζεηο ηνπο, νη δξάζεηο ηνπο εληνπίδνληαη ζε
δηαθνξεηηθά πεδία. Δηδηθφηεξα, ε θηιαλζξσπία (θηιαιιειία) αλαθχπηεη απφ
πξσηνβνπιίεο ηδησηψλ ή ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ, ζπλεπψο, ζηε θηιαλζξσπία «ε πξάμε πεξηνξίδεηαη
ζηελ πξνζθνξά πιηθψλ αγαζψλ (ρξήκαηα, θηήξηα, ηξφθηκα θ.ά.) θαη ελέρεη ηελ
παξαδνρή κηαο θαηάζηαζεο αληζφηεηαο» (Γθφβαο & Κχξδε, 2014:4). Δπηπιένλ, ελ
αληηζέζεη κε ηνλ εζεινληηζκφ ε

θιαζηθή κνξθή θηιαλζξσπίαο ζπλίζηαηαη ζηελ

εθάπαμ πξάμε (κε ηελ έλλνηα φηη ν αζθψλ ηε θηιαλζξσπία δελ αζρνιείηαη πέξαλ ηεο
παξνρήο), κε θχξηα πξφζεζή ηεο λα «αλαθνπθίζεη» κηα παξνχζα δπζρεξή θαηάζηαζε
(Γθφβαο & Κχξδε, 2014).
Γεδνκέλνπ απηνχ, ν εζεινληηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν ζπλπθαζκέλνο κε ηελ
αιιειεγγχε θαη ηελ αιιεινζπλεηζθνξά, ελψ ε θηιαλζξσπία εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν
ζην πιαίζην ηεο παξνδηθήο βνήζεηαο. Δπηπξνζζέησο, ν εζεινληηζκφο ζηεξίδεηαη ζηε
ζπιινγηθφηεηα θνηλψλ ζηφρσλ ή ζπκθεξφλησλ, επνκέλσο ε «αιιεινζπλεηζθνξά»,
απνηειεί ηελ νπζηψδε (εηδνπνηφ) δηαθνξά, αλάκεζα ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηε
θηιαλζξσπία (Γθφβαο & Κχξδε, 2014).
Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαθνξνπνίεζε εζεινληηζκνχ - θηιαλζξσπίαο εληνπίδεηαη ζην
γεγνλφο φηη, «ζε αληίζεζε κε ηελ αιιειεγγχε, ε νπνία είλαη νξηδφληηα θαη ιακβάλεη
ρψξα κεηαμχ ίζσλ, ε θηιαλζξσπία είλαη πάλσ-θάησ, ηαπεηλσηηθή γηα φζνπο ηε
ιακβάλνπλ θαη δελ πξνθαιεί πνηέ ηηο έκκεζεο ζρέζεηο εμνπζίαο» (Γθφβαο & Κχξδε,
2014:5). Με άιια ιφγηα, ε θηιαλζξσπία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζέζε ηζρχνο θαη
ελδερνκέλσο δηέπεηαη απφ νίθην θαη είλαη πξφζθαηξε ελέξγεηα, ελψ, ε έλλνηα ηνπ
εζεινληηζκνχ θείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αγαζνεξγίαο θαη είλαη αδηάιεηπηε. Ο
εζεινληήο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή (ηζφηεηα) κε ηνλ επσθεινχκελν, απνβιέπνληαο
ζηελ αιιαγή ησλ δχζθνισλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη φρη ζηελ «πξνζσξηλή»
αλαθνχθηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθφκα, κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ ηα νθέιε γηα ηνλ
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επσθεινχκελν δελ είλαη απνθιεηζηηθά πιηθά αιιά θαη εζηθν - θνηλσληθά (ηακάηεο,
2013).
Χζηφζν, ε έθθαλζε ηεο θηιαλζξσπίαο κε κηα πην εηδηθή έλλνηα, ζην πιαίζην ηεο
εθπαίδεπζεο, ζπλδέεηαη κε άκεζν ηξφπν κε ΜΚΟ θαη εζεινληηθά δίθηπα. Σα ελ ιφγσ
δίθηπα απνηεινχληαη απφ νξγαληζκνχο, πνπ αληαιιάζζνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε,
πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη είλαη θαηά βάζε απηφνξγαλσηηθά (Rhodes, 1995 ζην Ball, 2008), ελψ, ζπγρξφλσο παξέρνπλ πεδία
ζπλεξγαζίαο θαη θηλεηνπνηνχλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα (Agranoff, 2003 ζην Ball, 2008).
πγθεθξηκέλα, ζην πιέγκα ηεο θηιαλζξσπίαο ζηελ εθπαίδεπζε, εληνπίδνληαη ηζρπξέο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θξαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, δεκηνπξγψληαο έλα λέν
είδνο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ε θηιαλζξσπία σο κέζν επηξξνήο
εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δχλαηαη λα αλαρζεί ζε κηα κνξθή «δηεξγαζηψλ
ηαπηφηεηαο», ρσξίο αθξηβή θίλεηξα (Breeze, 2007 ζην Ball, 2008:752). Αμίδεη λα
ηνληζηεί, φηη εθφζνλ ηα δίθηπα είλαη αλεπίζεκα θαη απηνδηαρεηξηδφκελα θαηά ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ ξεπζηφηεηα θαη παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο
κεηαβνιέο θαηά ηελ επηηειεζηηθφηεηά ηνπο, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ
ησλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηά (Newman, 2001 ζην Ball, 2008).
Ζ θηιαλζξσπία, ινηπφλ, κε ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, δχλαηαη λα
ελζσκαησζεί ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή, πξναζπηδφκελε ηηο λενθηιειεχζεξεο αμίεο θαη
ηελ πξναγσγή ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, σο θνηλσληθνχ κεραληζκνχ (Ball, 2008).
2.3 Ννκηθό πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνύ ζηελ Διιάδα
ην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ εγρεηξήκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ
εζεινληηζκνχ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 1999, ην
ειιεληθφ θνηλνβνχιην δεκηνχξγεζε µε λφµν έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, αλάµεζα ζηε
δηεζλή βνήζεηα µε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζµψλ θαη ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο πνπ ππέδεημε
φηη ν εζεινληηζκφο απνηεινχζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Mindwell, ρ.ρ.:35). Δηδηθφηεξα, ζε πξψην επίπεδν
«ην 1998 ςεθίζηεθε ν λ. 2646/98 (ΦΔΚ 236/Α/20.10.1998), πνπ έρεη ζρέζε µε ηελ
πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ εζεινληηζµνχ ζηνπο ειηθησµέλνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ
δπλαηφηεηα λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν σο εζεινληέο θαη λα πξνσζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
εζεινληηζµνχ ζηνλ ηνµέα ηεο πξφλνηαο» (Mindwell, ρ.ρ.:35). εκεησηένλ φηη αξθεηέο
απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο,
ΜΚΟ θαη ηνλ εζεινληηζκφ.

ζπλδένληαη κε δηάθνξεο

29
ζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνχ, ζχκθσλα κε ην έξγν έξεπλαο,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ «Μειέηε ηνπ
Δζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα»2, ζηελ ρψξα καο «δελ ππάξρεη εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα
ηνπο εζεινληέο θαη ηνπο εζεινληηθνχο νξγαληζµνχο», επνκέλσο, νη εζεινληέο δελ
απνιακβάλνπλ λνκηθήο πξνζηαζίαο. Δθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθή λνµνζεζία,
εθαξµφδνληαη νη γεληθνί θαλνληζµνί «πνπ δηέπνπλ ηελ απαζρφιεζε, ηε δηαµνλή, ηηο
θνηλσληθέο παξνρέο, ηηο παξνρέο πγείαο, θαζψο θαη ηε µεηαθίλεζε» (Mindwell,
ρ.ρ.:34). Πην αλαιπηηθά, «ζηελ Διιάδα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηνλ εζεινληηζκφ
είλαη απνζπαζκαηηθφ θαη θαηαθεξκαηηζκέλν, κε πεξηζζφηεξεο ή εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο
ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο - φπσο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, πνιηηηθή πξνζηαζία ή πγεία-,
ελψ ζε πνιιά ζεκεία είλαη ειιηπέο θαη αλεπαξθέο σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο θαη
πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε ρψξα» (Γεληθή
Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 2012:27).
Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ζπληάγκαηνο, «ε ιεηηνπξγία ησλ
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη ζην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη», κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (Γεληθή Γξακκαηεία
Νέαο Γεληάο, 2012:27).
ε φηη αθνξά ηνλ εζεινληή σο δξσλ ππνθείκελν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ3

γηα ηηο

«Κνηλσθειείο

Οξγαλψζεηο

Πνιηηψλ» (εζεινληηθή

απαζρφιεζε), ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (2014), ν θνξέαο ηεο εζεινληηθήο
απαζρφιεζεο «θαιχπηεη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο γηα αηχρεκα
ή αζζέλεηα ηνπ εζεινληή πνπ ηεινχλ ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ εζεινληηθή
απαζρφιεζή ηνπ ζηνλ θνξέα», αιιά θαη «Γαπάλεο δηακνλήο, κεηαθίλεζεο, δηαηξνθήο ή
άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζεινληηθή απαζρφιεζε ηνπ εζεινληή ζηε ΜΚΟ
(ή θνξέα), νη νπνίεο δχλαληαη λα θαιχπηνληαη απφ ηε ΜΚΟ (ή θνξέα) θαη εθπίπηνπλ
απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ΜΚΟ (ή θνξέα)». ην άξζξν 10, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη

2

http://noiazomaikaidrw.gr/wp-content/uploads/2015/07/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%C2%B5
%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
3

Σν λνκνζρέδην δελ ςεθίζηεθε, ιφγσ ηεο πξνθήξπμεο εθινγψλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 (βι. θαη
https://rethemnosnews.gr/2016/04/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE
%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD
%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5/)
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νη παξάκεηξνη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία
(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2014).
πκπιεξσκαηηθά, ζε φηη αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνλ εζληθφ
θνξέαο έληαμεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθεπκέλσλ εζεινληψλ
ζπγθξνηεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Γ.Π.Π, απφ ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 2018 θαη εμήο Δζληθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ) πνπ ππάγεηαη
ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
Δπηπξφζζεηα, κε ην λ. 3013/2002 πεξί «Αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» ζεζκνζεηήζεθε ην χζηεκα Δζεινληηζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δηδηθφηεξα, φπσο
ηνλίδεηαη απφ ηε ΓΓΠΠ (2019), «ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3013/2002, φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3536/2007 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε δηάηαμε ηεο
παξ. 3 ηνπ αξ. 18 Ν. 3613/2007», δηέπεη ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
 Σήξεζε Μεηξψνπ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη
Μεηξψνπ Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ
 Σελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,
θαζψο θαη ηελ παξνρή εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ
 Σελ πξφβιεςε έθδνζεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζεινληηζκνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ, ηελ εγγξαθή, ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ
εζεινληψλ, αιιά θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε θαη απνδεκίσζε.
2.4 Ο εζεινληηζκόο ζηελ θνηλσληθή εθπαίδεπζε - Σα Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα
σο αγαζό αιιειεγγύεο ζηελ εθπαίδεπζε
πσο ήδε αλαθέξζεθε,

ζηα εζεινληηθά δίθηπα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε

δηακνξθψλεηαη θαη «επηηξέπεηαη» ε θπθινθνξία θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη πνιηηηθψλ,
δεκηνπξγψληαο

ζεζκηθέο

δπλάκεηο,

έλαληη

ηεο

θνηλσληθήο

θαηάξξεπζεο,

ιεηηνπξγψληαο άηππα σο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηθξνπξνχλ ην εμαζζελεκέλν θξάηνο
πξφλνηαο (Ball, 2008). Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο θαηλνηνκίεο ησλ εζεινληηθψλ δηθηχσλ
ζηεξίδνληαη θαηεμνρήλ ζηε κεηαβνιή ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ, εθείλσλ, πνπ
αδπλαηνχλ εληφο θξίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ νξζνινγηθά, παξέρνληαο θνηλσληθά
αγαζά. Έηζη, απφ ηηο δξάζεηο ησλ εζεινληηθψλ δηθηχσλ πξνθχπηνπλ παξεκβάζεηο
πξνο ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο, πξνθξίλνληαο κε θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε, ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε» θαη ηα «θνηλσληθά
απνηειέζκαηα» (Ball, 2008).
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ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ζα αλαδείμνπκε ηελ
πξναγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ εθδεκνθξαηηζκνχ, θαζψο θαη ηεο πεξηζηνιήο ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ πξνζθέξεηαη απφ
ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, ε απνπζία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο
ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά, ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
ειιεληθά λνηθνθπξηά θαη ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πξφβιεκα απηφ έρεη
κηα νηθνλνκηθήο θχζεσο ζπληζηψζα, φηαλ - ζε πεξηφδνπο ιηηφηεηαο - δπζρεξαίλεηαη
ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ εθείλσλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ
νηθνλνκηθά απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηνπο ζην
παλεπηζηήκην. Δίλαη, εμάιινπ, γλσζηφ φηη παξαδνζηαθά ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη
βαξχλνληα ξφιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία σο κνριφο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ελψ
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, ψζηε νη
καζεηέο λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο.
ην πιαίζην απηφ, εμεηάδεηαη ε εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ
ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ελ ιφγσ ζεζκφο ζηνρεχεη ζηηο «ίζεο επθαηξίεο πξνο φινπο» γηα
ιφγνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη δηθαηνζχλεο, ψζηε ε εθπαίδεπζε λα είλαη
πξνζβάζηκε ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ άξζε ηεο
πεπνίζεζεο φηη ε κφξθσζε είλαη πξνλφκην ηεο κεηνςεθίαο (Αζθνχλε, 2013).
Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή εθπαίδεπζε απνζθνπεί ηφζν ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ
αιιειεγγχε, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε.
Απφ απηή ηελ άπνςε, ην κνληέιν θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία νηθνλνκηθά
απηφλνκνη νξγαληζκνί κεηαζρεκαηίδνπλ θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηε ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνχ, δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαλ
αληηζηαζκηζηηθφ - παξεκβαηηθφ κέζνλ εθπαίδεπζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ
επηξξνή ηνπ θξάηνπο (Jones, 2014:101).
χκθσλα κε ηε Μαξγαξηηαξίδνπ (2017), «νη δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θξνληηζηεξίσλ
ζηεξίδνληαη απφ πνιινχο θνξείο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ σο αληίβαξν ζηελ
θαηάξξεπζε θνηλσληθψλ δνκψλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θξίζε ιακβάλεη πνιπεπίπεδεο
δηαζηάζεηο». Σα ΚΦ, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη σο ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε
θαηξνχο πνπ ην θξάηνο αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη νηθνλνκηθά. χκθσλα κε ηελ
Αζθνχλε (2013), «ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε θαη
επηζθαιήο γηα κεγάιεο νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν δελ έπαςε πνηέ λα
είλαη ηαμηθφ, ζήκεξα φκσο πνπ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο βαζαίλνπλ, ν ηαμηθφο ηνπ
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ραξαθηήξαο αλαδεηθλχεηαη θαζαξφηεξα». Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ππνδεηθλχεη ηελ
αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα ζπλδξάκεη ζηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε», θαζηζηψληαο
αλαγθαία ηελ αλάδπζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο κέζσ ησλ δξάζεσλ,
θνξέσλ ηεο ΚΣΠ γηα ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
2.5 Κνηλσληθά θξνληηζηήξηα - Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Σα ΚΦ δε ζπληζηνχλ κηα θαηλνηνκία, θαζψο θαη πξν θξίζεο, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί
βνεζνχζαλ καζεηέο νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο κε ηα καζήκαηα,
αθηεξψλνληαο ιίγν απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο (πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε).
Σν εθαιηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΦ δφζεθε απφ ηνλ πθππνπξγφ
παηδείαο, πκεψλ Κεδίθνγινπ, ζηηο 23.01.2014. Ζ εμαγγειία ηνπ πθππνπξγνχ
ππνδείθλπε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ «ΚΦ» ζε επηιεγκέλεο πφιεηο γηα ηελ
«αλαθνχθηζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο». Σν ελ ιφγσ έξγν ζα ζηειερσλφηαλ απφ
λένπο (έσο 30 εηψλ), άλεξγνπο θαη καθξνρξφληα άλεξγνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
«ζα παξείραλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θαη’ αξρήλ ζε καζεηέο ησλ νπνίσλ νη
νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε ζρεηηθή δαπάλε γηα θξνληηζηεξηαθά
καζήκαηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα» (esos, 2014). Έηζη, ε δξάζε απηή απνθηά δηηηφ
ραξαθηήξα, θαζψο ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φζν
θαη ζηελ σθέιεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ δε κπνξνχζαλ λα
ππνζηεξηρζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα ΚΦ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο ζχζηαζε εζηίαζαλ, θπξίσο, ζηελ
πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ καζεηψλ Λπθείνπ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζε
νιηγνκειή ηκήκαηα, αληηζηαζκίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη παξάιιεια
ιεηηνπξγψληαο κε ηξφπν εθάκηιιν κε απηφλ, ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ ζηελ
παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Πνιπκίιε, 2014). Οπζησδψο, πξφθεηηαη γηα
κηα λέα κνξθή ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο (πξφζζεηε
δηδαθηηθή ζηήξημε), ε νπνία σζηφζν, πξνζθέξεηαη απφ κε θξαηηθνχο θαη κε
ηδησηηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο.
2.5.1 Αιιειέγγπα Παηδεία θαη Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ «ζηίβν» ηεο αιιειέγγπαο παηδείαο, ζε εζληθφ επίπεδν,
δξαζηεξηνπνηείηαη πιεζψξα νκάδσλ θαη εζεινληηθψλ δηθηχσλ. Δηδηθφηεξα, είλαη
αμηνζεκείσηε ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ρψξν ηεο ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε
κε ηελ πξν θξίζεο επνρή (enallaktikos.gr, 2019). Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ηα ΚΦ
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ζρεκαηίδνληαη φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε
παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν (ι.ρ. Ννκηθή, ΑΟΔΔ), κε πξσηνβνπιία ησλ θνηηεηηθψλ
ζπιιφγσλ (enallaktikos.gr, 2019).
Με ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη ελδηαθεξφκελνη γνλείο ή καζεηέο πνπ
επηζπκνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ θξνληηζηεξηαθά ή λα ελεκεξσζνχλ γηα δπλεηηθέο
πεξηνρέο χπαξμεο θνηλσληθψλ θξνληηζηεξίσλ, δχλαληαη λα ελεκεξσζνχλ κέζσ ηνπ
ηζηνηφπνπ «tutorpool», κέζσ ηνπ Google maps. Ο ελ ιφγσ ηζηφηνπνο απνηειεί έλα
δίθηπν αιιειεγγχεο γηα ηελ παηδεία, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ

εζεινληέο

εθπαηδεπηηθνχο (δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο) θαη θξνληηζηέο. Σν «tutorpool»
επαθίεηαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη σο
ιεηηνχξγεκα θαη ζηειερψλεηαη απφ ηθαλά εθπαηδεπηηθά ζηειέρε (tvxs, 2013).
Δηδηθφηεξα, ηα ΚΦ ζπληζηνχλ κηα αμηνζεκείσηε δσξεάλ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηνπο Γήκνπο ή ηελ Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ, πνπ ιεηηνπξγεί
αλαζηαιηηθά έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλαθνπθίδνληαο ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά
πνπ αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα δίδαθηξα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ε δξάζε ησλ ΚΦ ηείλεη λα ζπγθιίλεη κε ηα ηδησηηθά
θξνληηζηήξηα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηηπρία ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο (infokids, 2018).
2.5.2 Υαξηνγξάθεζε Κνηλσληθώλ Φξνληηζηεξίσλ θαη δηθηύσλ θνηλσληθήο
αιιειεγγύεο ζε εζληθό επίπεδν
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΦ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, επνκέλσο δηέπεηαη
απφ «επειημία». Ο εζεινληηζκφο ησλ θαζεγεηψλ έρεη επξεία έθηαζε, γεγνλφο πνπ
θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ ην ζεζκφ ησλ ΚΦ. Μάιηζηα, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηά
θαηξνχο απνδειηηψλνληαη απφ ηε δξάζε ησλ ΚΦ, δείρλνπλ φηη έρεη

ηζρπξφ

αληίθξηζκα, θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη
ελζαξξπληηθά (Οηθνλνκίδε, 2017). Δλδεηθηηθά, ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ην
2017, άγγημε ην 80%

ζε επηηπρίεο εηζαγσγήο ππνςεθίσλ καζεηψλ ζε

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ (Οηθνλνκίδε, 2017).
Οη δνκέο απηέο, ινηπφλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επαιεζεχνπλ ηελ
χπαξμε ηαρχηαησλ θνηλσληθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ζε πνιιαπινχο ηνκείο, αιιά
θπξίσο, έλαληη ηεο «δηαξξνήο» ζηελ εθπαίδεπζε. Πην εηδηθά, ζε εζληθφ επίπεδν, ηα
ΚΦ θαη νη δνκέο αιιειεγγχεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηδεηθλχνπλ κηα έληνλε
εθπαηδεπηηθή δξάζε θαη αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. Γηα παξάδεηγκα, ην ζρνιηθφ έηνο
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2018 - 2019 ζε εζληθφ πιαίζην ππήξραλ θαηά πξνζέγγηζε, 50 ελεξγά ΚΦ θαη 24
εζεινληηθά δίθηπα (enallaktikos.gr, 2019).
ηνλ Πίλαθα 2.5.2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλά πεξηθέξεηα ηα ΚΦ πνπ
εκθαλίδνληαη σο ελεξγά ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
πξφζθαηεο ραξηνγξάθεζεο, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα

enallaktikos.gr

(2019).
Πίλαθαο 2.5.2.1: Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα αλά πεξηθέξεηα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
1.

ΚΦ Γήκνπ Αζελαίσλ

4.

ΚΦ Γήκνπ Καηζαξηαλήο

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
ΚΦ Γήκνπ Γάθλεο Τκεηηνχ
5. ΚΦ Γήκνπ Παιιήλεο

7.

ΚΦ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ

8.

2.

10. ρνιείν Αιιειεγγχεο
Νίθαηαο (Γήκνπ Νίθαηαο
– Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε)
13. Φξνληηζηήξην Δζεινληψλ
θαζεγεηψλ (Γήκνπ
Ακαξνπζίνπ)
16. Αιιειέγγπν
Φξνληηζηήξην Γήκνπ
Αηγάιεσ
19. ΚΦ Μεηξνπνιηηηθνχ
Ηεξνχ Νανχ
Δπαγγειηζηξίαο (Γήκνπ
Πεξηζηεξίνπ)
22. ΚΦ Γήκνπ Μνζράηνπ –
Σαχξνπ

3.

ΚΦ Γήκνπ Εσγξάθνπ

ΚΦ Κνξσπίνπ (Γήκνπ
Κξσπίαο)
9. ρνιείν Αιιειεγγχεο
Κεξαηζηλίνπ (Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο)
12. ΚΦ Γήκνπ Παπάγνπ –
Υνιαξγνχ
6.

ΚΦ Κεξαηζηλίνπ (Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο)

11. ΚΦ Γήκνπ Κνξπδαιινχ
14. ΚΦ Γήκνπ Λπθφβξπζεο
– Πεχθεο

15. Γεκνηηθφ Φξνληηζηήξην
Διεπζίλαο (Γήκνπ
Διεπζίλαο)
18. ΚΦ Γήκνπ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ

17. ΚΦ Γήκνπ Ηιίνπ
20. ΚΦ Γήκνπ Αγίνπ
Γεκεηξίνπ

21. ΚΦ Γήκνπ Γιπθάδαο

-

-

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
1.

1.

ΚΦ Γήκνπ Κνκνηελήο
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γήκνο Θεζζαινλίθεο
2. ΚΦ Μαζεκαηηθψλ
3.

ΚΦ Βαθνπνχιεηνπ
Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ

ΚΦ – θνηλσληθφο ρψξνο
Οηθφπνιηο

Γήκνο Κνξδειηνύ - Δπόζκνπ

1. ΚΦ Γήκνπ Κνξδειηνχ – Δπφζκνπ
Γήκνο Χξαηνθάζηξνπ

1. ΚΦ Χξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο
Γήκνο Παύινπ Μειά
1.

ΚΦ Γήκνπ Παχινπ Μειά
Γήκνο Καηεξίλεο

1.

ΚΦ Καηεξίλεο ΔΛΜΔ Πηεξίαο
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζιείαο

1.

ΚΦ Γήκνπ Πχξγνπ

2. ΚΦ Γήκνπ Ήιηδαο (Ακαιηάδα)
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο

1.

ΚΦ Γήκνπ Αγξηλίνπ
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο

1.

ΚΦ Γήκνπ Παηξέσλ

1. ΚΦ Γήκνπ Αξεφπνιεο
– Γπζείνπ
4. ΚΦ Γήκνπ Κνξηλζίσλ

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
2. ΚΦ Γήκνπ Αλαηνιηθήο
Μάλεο

3. ΚΦ Γήκνπ πάξηεο
-
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Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
1. ΚΦ Γήκνπ Καξπελεζίνπ

1. ΚΦ Θεζπξσηίαο

2. ΚΦ ΔΛΜΔ Βνησηίαο – Δ.Κ Ληβαδεηάο (Γήκνπ Λεβαδέσλ)

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ
2. ΚΦ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο

3. ΚΦ Η.Μ. Πξεβέδεο (Γήκνπ
Πξεβέδεο)

4. ΚΦ Γήκνπ Άξηαο
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Μαγλεζίαο
1. ΚΦ Γήκνπ Βφινπ

1. ΚΦ Γήκνπ Ζξαθιείνπ

Πεξηθέξεηα Κξήηεο
2. ΚΦ Γήκνπ Φαηζηνχ

3. ΚΦ Γήκνπ Υαλίσλ

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
1. ΚΦ Γήκνπ Ρφδνπ

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ

1. ΚΦ Γήκνπ Λέζβνπ

-

Πεγή: enallaktikos.gr (2019), ηδία επεμεξγαζία

Παξαιιήισο, ε εκθάληζε ελεξγψλ εζεινληηθψλ δηθηχσλ αιιειεγγχεο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζε άιινπο ηνκείο ππνδεηθλχεη ηελ κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ΚΣΠ
ζε δεηήκαηα «πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε». Σα πνηθίια εζεινληηθά δίθηπα θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη νη δξάζεηο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη, αλά πεξηθέξεηα,
ζηνλ Πίλαθα 2.5.2.2 (enallaktikos.gr, 2019).
Πίλαθαο 2.5.2.2: Δζεινληηθά δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη νη δξάζεηο ηνπο
αλά πεξηθέξεηα ζε εζληθφ επίπεδν.
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
1. Γίθηπν Αιιειεγγχεο έθηεο
2. Λέζρε Αιιειεγγχεο Νένπ
3. Γίθηπν Δζεινληηζκνχ θαη
Κνηλφηεηαο Αζήλαο «Σν κπξκήγθη
Κφζκνπ (Γήκνπ Αζελαίσλ)
αιιειεγγχεο γηα ηελ παηδεία
(Γήκνπ Αζελαίσλ)
«tutorpool» (Γήκνπ Αζελαίσλ)
4. Γίθηπν Δζεινληηζκνχ θαη
5. Γίθηπν Δζεινληηζκνχ θαη
6. Κνηλσληθφ ηέθη Γάθλεο –
αιιειεγγχεο γηα ηελ παηδεία
αιιειεγγχεο γηα ηελ παηδεία
Τκεηηνχ (Γήκνπ Γάθλεο –
«tutorpool» (Γήκνπ Αζελαίσλ)
«tutorpool» (Γήκνπ Αζελαίσλ)
Τκεηηνχ)
7. Πξφγξακκα Κνηλσληθήο
8. Γσξεάλ καζήκαηα απφ ηνπο
9. Γίθηπν Αιιειεγγχεο Ζιίνπ –
Αιιειεγγχεο «αγθαιηάΕΧ» (Γήκνπ πιιφγνπο θνηηεηψλ ηνπ Δ.Μ.
πφιηο (Γήκνπ Ζιηνππφιεσο)
Βχξσλα)
Πνιπηερλείνπ (Γήκνπ Εσγξάθνπ)
10. Απηνδηαρεηξηδφκελνο Υψξνο
11. Αλνηρηή πλέιεπζε Πεξάκαηνο
12. Πξσηνβνπιία Καηνίθσλ
Δζεινληηζκνχ, Αθηηβηζκνχ θαη
– Κνηλσληθφ ηέθη ΠΤΞΗΓΑ
Σαχξνπ (Γήκνπ Μνζράηνπ Δξαζηηερλίαο: Καιιηηερλείν ησλ
(Γήκνπ Πεξάκαηνο)
Σαχξνπ)
Αραξλψλ (Γήκνπ Αραξλψλ)
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
1. ηέθη Πνιηηηθήο, Πνιηηηζκνχ θαη Αιιειεγγχεο KARDELEN (Γήκνπ Ξάλζεο)
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γήκνο Θεζζαινλίθεο
1. Μηθξφπνιηο Κνηλσληθφο Υψξνο
2. Δηεξνηνπία
3. Οδπζζέαο – ρνιείν Διιεληθήο
γηα ηελ Διεπζεξία
Γιψζζαο
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζκαζίαο
1. Οκάδα Γξάζεο θαη Αιιειεγγχεο Αιεμάλδξεηαο (Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο)
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1. Οκάδα Κνηλσληθήο αιιειεγγχεο
Κνξηλζίαο Γέθπξα (Γήκνπ
Κνξηλζίσλ)

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
2. Οηθνθνηλφηεηα Κηβσηφο
Κνξνγψλα (Γήκνπ Μνλεκβαζηάο)
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
2. Απηνδηαρεηξηδφκελνο
Κνηλσληθφο, Πνιηηηθφο θαη
Πνιηηηζκηθφο ρψξνο – Ζ θήλα
(Γήκνπ Θεβαίσλ)
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Μαγλεζίαο
2. ηέθη αιιειεγγχεο γηα φινπο
(Γήκνπ Βφινπ)

1. χιινγνο Γαζθάισλ θαη
Νεπηαγσγψλ Υαιθίδαο
(Γήκνπ Υαιθηδέσλ)

1. ηέθη Μεηαλαζηψλ Βφινπ

-

-

3. ηέθη Οηθνινγίαο θαη
αιιειεγγχεο Βφινπ

Πεγή: enallaktikos.gr (2019), ηδία επεμεξγαζία

Χζηφζν, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Μπνπξίθνο θαη σηεξφπνπινο (2014), ε
ραξηνγξάθεζε ησλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε παλειιαδηθφ πιαίζην είλαη
ηδηαίηεξα δπζρεξήο, δηφηη ε πνζνηηθή απνηχπσζή ηεο πξνζεγγίδεηαη ζπλήζσο, κέζσ
έξεπλαο ζην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δειψλεη ηε ζπκκεηνρή ή ηελ πξνζθνξά ηνπ
ζε εζεινληηθφ έξγν.
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην εγρείξεκα θαηαγξαθήο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ
πξφλνηαο ηνπ Πνιπδσίδε (2006), βξέζεθαλ 224 ελεξγέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εληνχηνηο νη φπνηεο απφπεηξεο θαηαγξαθήο έρνπλ
εθαξκνζηεί θαηά θαηξνχο απφ κειεηεηέο, θαζηζηνχλ εμίζνπ δπζρεξή ηε
ραξηνγξάθεζε ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ
πξνζέγγηζεο ηνπο απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή (Μπνπξίθνο, 2013).
2.5.3 Μειέηεο γηα ην Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
ηελ πνηνηηθή κειέηε ηεο Γηακαληάθνπ (2016), ηα ΚΦ πξνθξίλνληαη σο κηα νξζή
θνηλσληθή δξάζε, ηζφηηκε κε απηήλ ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο
εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο
θαη ηεο θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο (ΚΦ), πξνθαιεί νξηζκέλεο θνξέο ηελ αληίδξαζε ησλ
εκπνξηθψλ θξνληηζηεξίσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα ΚΦ δελ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο δηεμαγσγήο δηδαζθαιίαο θαη καζεηηθήο ππνζηήξημεο ζε έλα
επξχ θάζκα καζεκάησλ.
Ζ κεζνδνινγία, πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ελδεηθηηθή απηή κειέηε ζηεξίρζεθε ζε
πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαη ρξεζηκνπνίεζε σο θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 11 εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
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Πην εηδηθά, ηα ΚΦ θαη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε (θξνληηζηήξηα) ζπγθιίλνπλ σο πξνο
ηε ζχζηαζε θαη ηηο δξάζεηο ηνπο ζε πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηα νιηγνκειή
ηκήκαηα, ηα ηθαλά ζηειέρε - εθπαηδεπηηθνί, ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο θ.ά. Παξ’
φια απηά, ε εθπαίδεπζε, πνπ παξέρεηαη ζηα ΚΦ δελ αθνξά κφλν ζηελ
επηηειεζηηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ. πσο ζεκεηψλεη ε Γηακαληάθνπ,
(2016), νη εθπαηδεπηηθνί νξηζκέλεο θνξέο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αδηαθνξία
ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ. Ζ απνπζία ησλ δεχηεξσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ
πξνζέιεπζή ηνπο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη
εκθαλήο. Με άιια ιφγηα, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, είηε γηαηί νη καζεηέο
δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην ΚΦ, είηε γηαηί νη γνλείο, ιφγσ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο δελ έρνπλ ρξφλν λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο,
πξνβιήκαηα πνπ κάιινλ δελ παξαηεξνχληαη ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα.
Έλα αθφκα δήηεκα αηρκήο, πνπ ζπλαληάηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦ αθνξά ηα
θξηηήξηα εγγξαθήο ησλ καζεηψλ (αλεξγία γνλέσλ, ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή
δήισζε, εππαζείο νκάδεο θ.ά.). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε «απνδνρή» ησλ καζεηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη ηχπνηο, κε απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ν αξρηθφο ξφινο ηνπ ΚΦ
(θνηλσληθή πξνζηαζία), αιιά θαη λα δηαθπβεχεηαη ν έιεγρνο ηεο θνηλσληθήο δνκήο,
ιφγσ αηνκηθψλ εμππεξεηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, σο κείδνλ δήηεκα αλαδείρζεθε ε
ζπλεηζθνξά ηνπ Γήκνπ ζηελ παξψζεζε θαη ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη
απαξαίηεηα κε ρξεκαηηθέο απνιαβέο, αιιά κε άιια νθέιε, φπσο ε παξνρή
ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ (πξνυπεξεζία), αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άλεξγνη ή εξγάδνληαη ρσξίο αζθάιηζε (ηδηαίηεξα
καζήκαηα, άιιε θχζε εξγαζίαο). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη αξθεηνί απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθήο εμεηδίθεπζεο θαη επηκνξθσκέλνη κε
ζπλαθή αληηθείκελα δηδαθηηθήο. Ζ πξαγκάησζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΚΦ, ινηπφλ,
ζηεξίδεηαη ζε έλα πιαίζην θαζαξά εζεινληηθφ - θνηλσληθφ, κηα κνξθή άηππεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Δηδηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο Γηακαληάθνπ (2016), ηα ΚΦ
εζηηάδνπλ φρη κφλν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ ςπρνινγηθή
ππνζηήξημή ηνπο. Γεδνκέλνπ απηνχ, ζηελ πιαηζίσζε ηνπ ΚΦ, νθείιεη λα ππάξρεη
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ,
θνηλσληθέο δξάζεηο (ζεκηλάξηα, θαιιηηερληθά δξψκελα, εθδειψζεηο ζπγρξσηηζκνχ κε
ηελ θνηλσλία θ.ά.), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαγσγή ηνπ ΚΦ ζε έλα «αλνηθηφ
θνηλσληθφ ζρνιείν».
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Απφ ηελ άιιε, φπσο αλαδεηθλχεηαη ζηελ ίδηα κειέηε (Γηακαληάθνπ, 2016), ε δνκή
ησλ ΚΦ, πξέπεη λα έρεη κηα ιεηηνπξγηθή - νξγαλσηηθή δηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαζψο θαη
κηα νξζή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Δθηελέζηεξα, ηα ΚΦ εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε πνπ
πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνάγνπλ ζπγρξφλσο θαη ηελ θαηάθηεζε δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο γηα άπεηξνπο ή ηειεηφθνηηνπο θαζεγεηέο πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην
αληηθείκελφ ηνπο (πξαθηηθή άζθεζε), αιιά θαη ακθηζβεηνχλ ηε «ζηείξα πεπνίζεζε»
ζηελ αμία ηεο ζρέζεο εξγνδφηε - εξγαδνκέλνπ, θαιιηεξγψληαο ηελ επηθνηλσλία, ηηο
αληηξαηζηζηηθέο

αληηιήςεηο

(θνηλσληθέο

-

εθπαηδεπηηθέο

αληζφηεηεο),

ηελ

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ην θαιφ θιίκα κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θ.ά., έμσ απφ
εκπνξεπκαηνπνηεκέλε παηδεία.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γηακαληάθνπ (2016), ππνδεηθλχνπλ ηελ ηζρπξή
επηζπκία γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εζεινληψλ σο
ζνβαξφ ιφγν απαζρφιεζεο ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. ε φ,ηη αθνξά ηα ρξφληα
ππεξεζίαο ησλ εζεινληψλ ε πιεηνλφηεηα εξγάζηεθε γηα δχν έηε, απνθνκίδνληαο
ζεηηθέο εκπεηξίεο. Άμην αλαθνξάο είλαη φηη νη εζεινληέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
ζεσξνχλ φηη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ είλαη θαζαξά θνηλσληθννηθνλνκηθά,
θαζψο θαη φηη ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ αληαπνθξίλεηαη εθπαηδεπηηθά ζην
αθέξαην ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, παξέρνληαο φια ηα καζήκαηα Β/βάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ελψ, ζπγρξφλσο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
απμάλεηαη.
ε άιιε πνηνηηθή κειέηε (ηέθα, 2017), γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθήο θχζεο
δεηήκαηα, φπσο νη αληηιήςεηο ησλ κεηερφλησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
θξνληηζηεξίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη ηελ εμάπισζε ηεο
«νκπξέιαο» ηνπ εζεινληηζκνχ. Αθφκα, δηαζαθελίδνληαη δεηήκαηα φμπλζεο ή
άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θαζψο θαη ηα επίπεδά ηνπο, ε
αλάδπζε ηεο εζεινληηθήο δξάζεο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, νη πξνζδνθίεο θαη
ηα θίλεηξα ησλ εζεινληψλ θαζεγεηψλ ηνπ ΚΦ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ.
Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ηη είλαη ν εζεινληηζκφο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, ην
αιηξνπηζηηθφ πλεχκα ησλ ΚΦ θαη νη απφπεηξεο θηλεηνπνίεζεο θαη απφθηεζεο
«αλαγλψξηζεο» ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφ. Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζε ζρέζε
κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζην ΚΦ, ε άπνςε ησλ θαζεγεηψλ γηα ην
ελδερφκελν κηαο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ελ ιφγσ ζεζκφ θαη
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ην αλ ην εθπαηδεπηηθφ θιίκα

ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνχο έρεη πξνζθέξεη ηέξςε,

δπζαξέζθεηα ή καηαίσζε, απνηεινχλ πεξαηηέξσ αληηθείκελα ηεο έξεπλαο.
Αθφκα, παξνπζηάδνληαη νη σθέιεηεο ησλ εζεινληψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ν
βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδνληαη απφ ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ, κε δεδνκέλε ηελ
αλππαξμία ρξεκαηηθήο ακνηβήο, ε γλψκε ησλ εζεινληψλ γηα κηα απφπεηξα
αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο απηήο φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ε γλψκε ηνπο
γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ, ιφγσ ηεο
ζχγρξνλεο δχζθνιεο επνρήο θαη ηέινο ε ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ή κε απηήο ηεο
εζεινληηθήο δξάζεο απφ ηελ ηνπηθή εγεζία ζε εζηθφ θαη πιηθφ επίπεδν.
Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην

πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε

πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ, κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ έξεπλα
δηεμήρζε ην 2017 ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, κε δείγκα 10 ζπλεληεπμηαδφκελνπο
εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ εζεινληηθή δνκή γηα
ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο

κειέηεο ηεο ηέθα (2017), ε δεηγκαηνιεςία ηνπ

ζηνρεπφκελνπ πιεζπζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε

βάζεη ησλ

εηδηθνηήησλ ησλ

εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε 10 εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη
ζπλεληεπμηαδφκελνη θαηεγνξηνπνηεζήθαλ ζε δχν κεξίδεο αλά θιάδν. Σν 50% ηνπ
δείγκαηνο απνηειείην απφ θηινιφγνπο (ζεσξεηηθφο επηζηεκνληθφο θιάδνο), ελψ, ην
ππφινηπν πνζνζηφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαιχθζεθε απφ ηνλ ζεηηθφ επηζηεκνληθφ θιάδν
(δπν καζεκαηηθνχο, έλαλ θπζηθφ, κηα βηνιφγν θαη κία γεσιφγν). ε φηη αθνξά ηε
κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ησλ εζεινληψλ θαζεγεηψλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλήθε
ζην γπλαηθείν θχιν.
ε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλα ηεο ηέθα (2017), ζηνλ πξψην άμνλα αλάιπζεο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, φινη νη εθπαηδεπηηθνί
αλαγλσξίδνπλ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεηαη ε
δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε δπζρέξεηα ζηελ άζθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ρεηηθά κε ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, απηή εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν
ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, αλαζχξνληαο ηηο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε πινχζηνπο θαη
θησρνχο καζεηέο. Αθφκα, νη αληζφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ θπιεηηθφ θαη ην
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κεξνιεπηηθφ ηνκέα είλαη αλεπαίζζεηεο ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, θαλεξψλνληαο
ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δνκήο ζε φ,ηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν
(ηέθα, 2017).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, ζχκθσλα κε

ηηο καξηπξίεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ

δηαδξακαηίδεη ε αλάδπζε ησλ ΚΦ σο θαηαιπηηθή ιχζε, αιιά

θαη σο

επαηζζεηνπνίεζε ζην κείδνλ δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία δελ άθεζε
αλεπεξέαζηε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ εζεινληηθή δξάζε, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ζπλδξάκεη
ζηε καδηθή δηάρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ έρνπλ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
ην δεχηεξν άμνλα ηεο έξεπλαο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο επαθήο ησλ εζεινληψλ κε ην
ζεζκφ ηνπ ΚΦ. Ζ έξεπλα ππνδεηθλχεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνζήιζαλ απηνπξναίξεηα (κέζσ δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο, ελεκέξσζεο απφ ηνλ
Σχπν θ.ά.), επηζπκψληαο λα εξγαζηνχλ θαη λα παξάζρνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο
ηνπο, είηε γηα απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, είηε γηα ηε κεηάδνζε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζπλεπψο ζην ζεκείν απηφ νη έξεπλεο ησλ Γηακαληάθνπ (2016)
θαη ηέθα (2017) ζπγθιίλνπλ.
Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ηέθα (2017), θαζηζηνχλ ζαθή ηελ
αληδηνηειή θαη αιηξνπηζηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ, δηαρσξίδνληαο
ηνλ εζεινληηζκφ απφ ηε θηιαλζξσπία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνζαθελίδεηαη ε
«εζηθή» ακνηβή ησλ εζεινληψλ (επηηπρία ησλ καζεηψλ), θαζψο θαη ε εθνχζηα
πξνζθνξά ηνπο ζην «θνηλσληθφ γίγλεζζαη» ακηζζί.

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ εξγάζηεθαλ ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ην
2017, ήηαλ άλεξγνη ή εηεξναπαζρνινχληαλ (ηδηαίηεξα καζήκαηα, άιιεο θχζεο
εξγαζία), εληνχηνηο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ παξνπζηάδεηαη
ζεηηθφ σο πξνο ηελ απνιαβή θάπνηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο.
Έλα αθφκα ζεκείν ηνκήο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ,
απνηειεί ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ θαη ηδίσο ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο
εγεζίαο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΚΦ. Γεδνκέλνπ απηνχ, νη καξηπξίεο
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ έξεπλα ηεο ηέθα (2017), πηζηνπνηνχλ ηελ έθδειε
αδηαθνξία καζεηψλ - γνλέσλ γηα ηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. χκθσλα κε ηα
επξήκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο, ε δπζαξέζθεηα ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ
εληνπίδεηαη ζηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ε νπνία νξηζκέλεο θνξέο ιακβάλεη
ηε κνξθή ξήμεο ή θαη αληηπαιφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλίδεηαη σο αξλεηηθφ
ζηνηρείν ε κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ - θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ ζηελ εγγξαθή ησλ
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καζεηψλ ζην θξνληηζηήξην (ηέθα 2017, βι. θαη Γηακαληάθνπ 2016). Αληίζεηα, νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΦ είλαη ζεηηθνί ζε κηα άηππε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ ζα
ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ.
ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν άμνλα ηεο έξεπλαο ηεο ηέθα (2017), δηεξεπλάηαη ε
επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ εζεινληηθή δξάζε ησλ ΚΦ. Σα επξήκαηα ζε
ζρέζε κε απηφλ ηνλ άμνλα παξνπζηάδνπλ δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο. πγθεθξηκέλα,
παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή εγεζία ή ε δξάζε ηεο αληηπνιίηεπζεο εμ νξηζκνχ
νθείινπλ

λα

ζπλεπηθνπξνχλ

ζηηο

εζεινληηθέο

δξάζεηο,

ε

κία

κεξίδα

ζπλεληεπμηαδφκελσλ απαληά πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ αξσγή
ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο ζην έξγν ηνπο, ελψ, ε άιιε κεξίδα ππνζηεξίδεη φηη ε
αξσγή, πνπ έιαβαλ απφ ηελ ηνπηθή εγεζία είλαη αλεπαίζζεηε ή θαη νξηζκέλεο θνξέο
αλχπαξθηε. Βάζεη απηψλ ησλ επξεκάησλ, θαζίζηαληαη ζαθείο νη ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο παξαηεξείηαη απνπζία ππνζηήξημεο ηνπ ΚΦ απφ εμσηεξηθνχο αξσγνχο
(έιιεηςε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, αδπλακία ζπκπξάμεσλ κε ην Γήκν θ.ά.), αιιά
θαη ε εζηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ελίνηε ζηνπο εζεινληέο απφ ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο.
2.5.4 Σν Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην σο θνηλσληθή πξαθηηθή αιιειεγγύεο
ην άξζξν “Education and Social Solidarity in times of Crisis: the case of voluntary
shadow education in Greece”, ε Zambeta with Kolofousi (2014), δηεξεπλνχλ ην ΚΦ
σο κηα αλαδπφκελε θνηλσληθή πξαθηηθή αιιειεγγχεο, ζηηο ζπλζήθεο πνπ
δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη χθεζεο. Πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή
ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο απηήο ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζε
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε εκπεηξηθή κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη
ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
Ζ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο πιαηζηψλεηαη απφ κηα αλαθνξά ζηα ζπλαθή ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλήηξηεο παξά ην γεγνλφο φηη ε
εθπαίδεπζε ζεσξείηαη δεκφζην αγαζφ θαη πξνζθέξεηαη δσξεάλ, κε ηα ηδησηηθά
ζρνιεία λα αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ ην 5% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ην
ηδησηηθφ θφζηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά πςειφ.
Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ήηαλ πάληνηε ηδηαίηεξα
ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ (κεηαμχ 3% θαη 3,6% ηνπ ΑΔΠ ηηο
ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο).
Σν έιιεηκκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ζεκεηψλνπλ νη ζπγγξαθείο ηεο
κειέηεο έρεη κεξηθψο αληηθαηαζηαζεί απφ ην απμεκέλν ηδησηηθφ θφζηνο ησλ
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λνηθνθπξηψλ. Ηδηαίηεξα, νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα,
δειαδή, νη ζπκπιεξσκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο (θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε,
ηδησηηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ, θαιιηηερληθή θαη εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε,
δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο (πάλσ απφ ην 35%) ησλ
ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ 50% θαη ησλ ζπλεηζθνξψλ ηεο Δ.Δ. 15%) (Κέληξν Αλάπηπμεο
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 2011: 537 ζην Zambeta with Kolofousi, 2014).
Απηφ νθείιεηαη ζηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη δεκφζηεο δαπάλεο, αιιά θαη
ζηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, ηα νπνία επηζπκνχλ λα
πξνζθέξνπλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ηνπο, θαζψο ζηελ Διιάδα ε επέλδπζε
ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.
ζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ, νη κεληαίεο ηδησηηθέο δαπάλεο γηα
ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο (3,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
λνηθνθπξηνχ) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (ζηε Ννξβεγία 0,2%, ζηε
Γεξκαλία 0,8 % ζηελ Απζηξία 1% ην έηνο 2010, Zambeta with Kolofousi, 2014).
Ζ έξεπλά ηνπο δηεμήρζε απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ηνχλην 2013 θαη βαζίζηεθε ζε δέθα
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο (νθηψ αηνκηθέο θαη δχν κε εζηηαζκέλεο νκάδεο), κε ηνπο
θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηα ΚΦ, θπξίσο, εζεινληέο, δεκνηηθνχο
ππαιιήινπο, αθηηβηζηέο, εθπξνζψπνπο γνλέσλ θαη καζεηέο.
Μέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαλεξψζεθε ε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, δηφηη νη
Γήκνη αθνπγθξάδνληαη κελ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, σζηφζν ε έιιεηςε επαξθψλ
πφξσλ παξαθσιχεη ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε δξάζε ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ εθπαίδεπζε
(ΚΦ), απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, ππφ ηε ζηήξημε ησλ
εζεινληψλ θαζεγεηψλ, γεγνλφο πνπ αλάγεη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ζε θνηλσληθή
αιιειεγγχε γηα ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε».
Έηζη, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε επί ηεο νπζίαο

δηεθπεξαηψλεη κηα ζηξαηεγηθή

«θνηλσληθήο

απφ

άκπλαο».

πσο

θαλεξψλεηαη

ηηο

καξηπξίεο

ησλ

ζπλεληεπμηαδφκελσλ «νη ζπιινγηθφηεηεο» ζην πιέγκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
θαίλεηαη λα δηαθπβεχνληαη, ιφγσ ηνπ αηνκηθηζκνχ, εληνχηνηο νη εζεινληέο
εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ βαζηθή παξάκεηξν ζηα ΚΦ, επηδεηθλχνληαο αλζξσπηζηηθφ
θαζήθνλ, πνιηηηθή επαηζζεζία πξνο ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη αληδηνηέιεηα
(Zambeta with Kolofousi, 2014). Δίλαη άμην λα ππνγξακκηζηεί, φηη ε δηάρπζε ησλ
δξάζεσλ ηνπ ΚΦ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ
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(θνηηεηέο,

γνλείο

θαη

εζεινληέο

εθπαηδεπηηθνί

πνπ

δξνπλ

σο

δίθηπν

πνιιαπιαζηαζκνχ), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εζεινληέο είλαη
επραξηζηεκέλνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην πιαίζην ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο
ζπλεηζθνξάο θαη ηεο απηνβειηίσζήο ηνπο.
Με άιια ιφγηα, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή δξα σο θαίξηα αληηζηαζκηζηηθή ζηξαηεγηθή
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπνκέλσο, ε ζεζκηθή αιιειεγγχε πνπ
ελζσκαηψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ «αδχλακνπ» θξάηνπο πξφλνηαο, αληηζηαζκίδεηαη
απφ παξαδνζηαθά κέζα αιιειεγγχεο πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά
δίθηπα, ηνλίδνληαο φηη ε θξίζε, παξάιιεια κε ηηο επηπηψζεηο ηεο, δχλαηαη λα έρεη θαη
νξηζκέλα δεκηνπξγηθά απνηειέζκαηα (Zambeta with Kolofousi, 2014).
Σα Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα (shadow education) σο θνηλσληθφο αθηηβηζκφο
Οη ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν ηεο θξνληηζηεξηαθήο
εθπαίδεπζεο (shadow education), ην νπνίν δε ζπληζηά κηα ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα. Σν
θαηλφκελν απηφ αθνξά, θπξίσο, ηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ηηο ππεξεζίεο
πνπ εζηηάδνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη είλαη εθηεηακέλν. πσο δείρλεη κηα εξγαζία ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη νη ζπγγξαθείο, ε νπνία δηεμήρζε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ
Αζήλα, ην 91% ησλ καζεηψλ ηεο

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο παξαθνινπζνχλ θάπνηα

κνξθή ηδησηηθψλ ζπνπδψλ, ελψ ην δηάζηεκα ηεο θνίηεζήο ηνπο αλέξρεηαη ζηα
ηέζζεξα ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο (Alevizaki 2009:50 ζην Zambeta
with Kolofousi, 2014:75). Ζ έθηαζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ ζηελ Διιάδα, φπσο ηνλίδνπλ
νη ζπγγξαθείο δίλεη κηα μερσξηζηή ζπκβνιηθή ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ηξνρηά ησλ
καζεηψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο.
Με αλαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή - νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξψησλ
δεθαεηηψλ ηνπ 21νπ αηψλα, νη ζπγγξαθείο πξνζεγγίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ΚΦ απφ ηελ
νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε νπνία «απεηιείηαη» απφ ηε βαζηά θαη κεγαιχηεξε
απφ ηελ αλακελφκελε χθεζε, ε νπνία επεξεάδεη ην χςνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ,
πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δαπάλεο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Zambeta with Kolofousi,
2014:77). Έηζη, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε
επηθέληξσζε ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζεκεξηλή θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Μηηξάθνο θαη Σζαθιφγινπ, 2011 ζην Zambeta
with Kolofousi, 2014:77). Δπηπξνζζέησο, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ζεκεηψλνπλ,
θαζίζηαηαη φιν θαη πην επείγνπζα, φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο (π.ρ. κέζσ ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κεηαξξχζκηζεο θαη φρη κφλν κέζσ
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κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο), αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΣΠ (π.ρ. κέζσ ηεο
πξνψζεζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ
απηνβνήζεηαο). Χο εθ ηνχηνπ, πξνάγεηαη κηα πνιηηηθή «επαηζζεζίαο» (θνηλσληθήο
θξνληίδαο), θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή
αιιειεγγχε, αλ θαη φρη κφλν ζε πεξηφδνπο ιηηφηεηαο.
Καηά ηνπο ζπγγξαθείο, ην ΚΦ ζπληζηά κηα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δξάζεσλ ηνπ
θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην
επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Zambeta with Kolofousi (2014:77-78),

νη

«θνηλσληθνί θξνληηζηέο» βξίζθνληαη είηε ζε θηήξηα δεκνζίσλ ζρνιείσλ, κεηά ηηο
ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, είηε ζε βηβιηνζήθεο, πνιηηηζηηθά θέληξα θ.ά. Έηζη, ε
εηζαγσγή δξάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, είηε μεθηλά απφ ζεζκηθνχο πνιηηηθνχο
παξάγνληεο, φπσο νη Γήκνη, είηε είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ ζε
ηνπηθφ επίπεδν. Οη Γήκνη σο επί ην πιείζηνλ, θαηαλννχλ απηή ηελ πξσηνβνπιία σο
κέξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ππνηίζεηαη φηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Χζηφζν, ε έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ, δελ επηηξέπεη πάληα ζηνπο
Γήκνπο λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (Zambeta with
Kolofousi, 2014:77-78).
Ο αθηηβηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε παξέρεη ζίγνπξα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη παξέρεη
ηνπο θχξηνπο «πφξνπο» (γλψζεηο θαη εξγαζία), πνπ θάλνπλ δπλαηή ηελ πξσηνβνπιία
απηή. Χζηφζν, ην θίλεηξν ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη πνιιαπιφ. Σν αλζξψπηλν θαζήθνλ,
ε πνιηηηθή «επαηζζεζία» απέλαληη ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, ε επηδίσμε ηεο
θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εζεινληή, κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ην θαινπξναίξεην
αηνκηθφ ζπκθέξνλ (Zambeta with Kolofousi, 2014:81).
Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ζχκθσλε κε ηε κειέηε ηεο Pantea (2013, ζην Zambeta with
Kolofousi, 2014:81), ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ν εζεινληηζκφο, εηδηθά απφ ηε λενιαία,
δελ πξέπεη λα λνείηαη σο εγγελψο αιηξνπηζηηθφο, αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο «ζηξαηεγηθή
νινθιήξσζεο» ηνπ εαπηνχ (Zambeta with Kolofousi, 2014:81). Οη αθηηβηζηέο
θαζεγεηέο, επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη επηζπκνχλ λα
δηαηεξήζνπλ ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο, ελδέρεηαη λα είλαη άλεξγνη ή λα θάλνπλ άιιε
εξγαζία γηα δηαβίσζε, αιιά ηαπηφρξνλα επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εκπεηξία
δηδαζθαιίαο θαη λα βειηηψζνπλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνθίι.
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2.6 πκπεξάζκαηα
Σα ΚΦ είλαη εζεινληηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε φιε ηε ρψξα
ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. θνπφο ηνπο, είλαη λα παξέρνπλ
αθηινθεξδψο ππεξεζίεο παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο,
ππνζηεξίδνληαο ηνπο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
ζην παλεπηζηήκην. Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΚΦ είλαη φηη νη
δηδάζθνληεο είλαη εζεινληέο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ΚΦ, είλαη πξσηνβνπιίεο
ηνπηθψλ αξρψλ, νξγαλσκέλεο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ηελ
ππνδνκή (αίζνπζεο, εμνπιηζκφο θ.ά.). Ο εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ΚΦ
ζπληζηνχλ κηα λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία ηεο θξίζεο ηνπ 21νπ
αηψλα, θαζψο θαη κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε θνηλσληθή παξνρή ζηελ Διιάδα.
ην παξφλ θεθάιαην, επηρεηξήζεθε λα αλαδεηρζεί ε θαίξηα ζπκβνιή ηνπο σο
θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη
ζπγρξφλσο ε αληηζηαζκηζηηθή ηνπο δξάζε σο πξνο ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο. Βάζεη απηνχ, ηα ΚΦ θαη νη δξάζεηο ηνπο εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή
αιιειεγγχε, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηελ αιιειέγγπα παηδεία θαη παξάιιεια ζε
παξεκβαηηθέο δξάζεηο ζπιινγηθφηεηαο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
«θνηλσληθψλ αηηεκάησλ». Καζίζηαηαη απαξαίηεηε, ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα ηεο
αλαζηαιηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ελ γέλεη εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνάζπηζεο ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
3.1 Δηζαγσγή
ην ελ ιφγσ θεθάιαην ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο
πνπ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ γηα ηνλ
εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ξφιν ηνπ ΚΦ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη φια ηα
κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
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3.2 Αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο
Ζ επηζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηαδεηθλχεη ηελ «επαηζζεζία» θαη ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ΚΣΠ ζε θαηξνχο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πην εηδηθά, ν εζεινληηζκφο θαη νη πηπρέο ηνπ, φπσο
δηαπηζηψζεθε ζην θεθάιαην 2 (ελφηεηεο 2.4, 2.5, 2.5.1), αληαλαθιψληαη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο σο αλαθνχθηζε ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο πνπ έρεη πιεγεί νηθνλνκηθά θαη αδπλαηεί λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ησλ
παηδηψλ ηεο, γηα ηδησηηθή - ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε.
Με απηφ ην δεδνκέλν, ελεξγνπνηείηαη ε ΚΣΠ θαη νη δξάζεηο ηεο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ πξνάζπηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιά θαη ηεο «πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε». Χο
εθ ηνχηνπ, ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ εκπίπηεη ζηηο δξάζεηο απηέο, επηδηψθνληαο λα
αλαραηηίζεη ηηο δηεπξπλφκελεο θνηλσληθέο-εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη λα παξάζρεη
«ηζφηηκε πξφζβαζε» ζηελ εθπαίδεπζε θαζνιηθά.
πσο ηζρπξίδεηαη ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο

Bourdieu, ην θνηλσληθφ ππφβαζξν

απνηειεί ην ζεκέιην γηα ην «ελζσκαησκέλν» πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (habitus)
(Almquist et al., 2010). χκθσλα κε ηε πειηνπνχινπ (2014), ην ελ ιφγσ θεθάιαην
«επηδξά ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ, θαζψο ην ζπίηη ιεηηνπξγεί ζαλ
εξγαζηήξην κάζεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ
παηδηψλ θαη ηε γλψζε ησλ θαλνληζηηθψλ θσδίθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο».
Γεδνκέλνπ απηνχ, ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θαηέρνπλ νη
πξνλνκηνχρεο θνηλσληθέο ηάμεηο, ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα έληαμεο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε (Waters & Brooks, 2010).
πλεπψο, ην γεγνλφο απηφ έρεη σο αληίθηππν ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, δηφηη «εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αλψηεξε
εθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ
εηζνδήκαηνο απφ ηα άηνκα πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ζε αληίζεζε κε ηα
άηνκα κε πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ» (ηέθα, 2017).
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηθεληξψλεηαη ζηα εζεινληηθά
δίθηπα θαη ηνπο θνξείο ηεο ΚΣΠ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηθείκελν ην νπνίν δελ είλαη
εξεπλεκέλν ζε κεγάιν βαζκφ. πλεπψο, επηδίσμε απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα
ζπλεηζθέξεη ζηα απνηειέζκαηα κειεηψλ πνπ δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ
εκπιεθφκελνπο θνξείο, θξαηηθνχο θαη κε, γηα ηελ απνθξπζηάιισζε κηαο ζαθνχο
ζηξαηεγηθήο ζε φ,ηη αθνξά ηε δξάζε, αιιά θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαίξηαο
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ζεκαζίαο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ
θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζηε ρψξα καο.
Καηαιεθηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ελδερνκέλσο, λα είλαη ηθαλά λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο άμνλαο γηα ηελ πηνζέηεζε νξζψλ πξαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα.
3.3 ηόρνο ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ
εθπαίδεπζε, εμεηάδνληαο παξάιιεια ηηο εθπαηδεπηηθέο - θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε», ηελ
θνηλσληθή κέξηκλα θαη ηηο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ θαίξηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ, αθελφο σο ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε θαη
αθεηέξνπ σο ηκήκα ηεο ΚΣΠ θαη ηνπ ελεξγνχ θξάηνπο πξφλνηαο.
Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ζηηο θαίξηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ην θξάηνο πξφλνηαο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ
θνηλσληθνχ θξάηνπο ζην πεδίν ηεο αιιειέγγπαο παηδείαο πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία πξνθαλψο δηεχξπλε ηηο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε.
3.4 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απνηεινχλ θπξίαξρε ζπληζηακέλε ηεο έξεπλαο θαη
νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή, νξζνινγηθφηεηα θαη ζαθήλεηα, ελψ παξάιιεια
πξέπεη λα επηδέρνληαη αμηφπηζηεο θαη ζπλαθείο απαληήζεηο (Mason, 2011: 38). Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ, απαηηείηαη θαη’ αξρήλ,
ε επαλαδηαηχπσζή ηνπ κε ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη ζηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ζηε ζπλνρή ησλ εξσηεκάησλ, πνπ αλαδείρζεθαλ
ζηελ παξνχζα έξεπλα (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Χο εθ ηνχηνπ, έρνληαο σο αθεηεξία ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, πξνέθπςαλ ηα
παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1.
Πνην είλαη ην πξνθίι θαη νη απφςεηο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
ζεζκφ ηνπ ΚΦ;
2.
Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθφ έξγν
ζην ΚΦ θαη πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’
απηφ;

48
3.

Απνηειεί ζπκβνιή ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ν εζεινληηζκφο

ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλ απνηειεί, κε πνηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πνιίηε, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο φπσο απηή ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ζηελ Διιάδα;
4.
Καηά πφζνλ ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ;
5.
Πψο νη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ
φηη κπνξεί απηή λα εθπιεξψζεη ηνλ ξφιν ηεο ζηεξηδφκελε ζηελ εζεινληηθή εξγαζία;
3.5 Μεζνδνινγηθό πιαίζην θαη επηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ
Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζηα νπνία απεπζπλζήθακε αθνξνχζαλ θαζεγεηέο ηνπ
ΚΦ, νη νπνίνη παξέρνπλ εζεινληηθή εξγαζία ζε καζεηέο πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο
έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ήηαλ κηθξήο θιίκαθαο (12
ζπλεληεπμηαδφκελνη).
Χο εθ ηνχηνπ, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ε πνηνηηθή κέζνδνο απνζθνπεί ζηελ εξκελεία, ηελ αλάιπζε γηα ηελ
θαηαλφεζε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ, επεμεγψληαο ην «πψο» θαη
ην «γηαηί», αιιά θαη ην «πψο λνεκαηνδνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δξάζεηο
θαη πξαθηηθέο, πνηεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ίδησλ δηαδηθαζηψλ, θαηλνκέλσλ ή
πξάμεσλ θαη πψο παξάγνληαη, κνξθνπνηνχληαη θαη κεηαιιάζζνληαη» (Ησζεθίδεο, 2008
:28).
Απφ ηελ άιιε, ε πνζνηηθή κειέηε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα εξσηήκαηα «πφζν» θαη
«πνηνο» (Ησζεθίδεο, 2003). Δπηπιένλ, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε πνζνηηθή αλάιπζε
απνζθνπεί ζηελ ηεθκεξίσζε κηαο ήδε δηαηππσκέλεο ππφζεζεο, κέζσ ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ, επνκέλσο ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε γελίθεπζε (Babie, 2011). ηνλ
αληίπνδα, «ε πνηνηηθή έξεπλα παξέρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο
εκπεηξίαο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, δπλαηφηεηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ
πεξίπησζε κειέηεο ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο» (Μπισλά, 2017). Καζίζηαηαη ζαθέο,
ινηπφλ, φηη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπληζηά ηελ πην θαηάιιειε
επηινγή.
πγθεθξηκέλα,

ε

ζπλέληεπμε

ελέρεη

πιενλεθηεκάησλ,

κε

θπξηφηεξν

ηελ

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επθξηλέζηεξε
θαη δηα δψζεο πιεξνθνξηνδφηεζε γηα ην εθάζηνηε εξεπλεηηθφ αληηθείκελν (Bell,
2007). πσο ηζρπξίδεηαη ν Robson (2007), νη επζείεο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ
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εξεπλεηή ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζπληζηνχλ έλαλ «ζπληνκφηεξν δξφκν», ψζηε
λα ιεθζνχλ ζχληνκεο - ρξνληθά - απνθξίζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε θέξεη θαη κεηνλεθηήκαηα,
δηφηη εξείδεηαη, θπξίσο, ζε κηθξά δείγκαηα πιεζπζκψλ ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί βάζεη
κε ηπραίσλ δεηγκαηνιεςηψλ. Δπνκέλσο, ηα ελ ιφγσ δείγκαηα, κάιινλ δελ κπνξνχλ
λα ινγηζζνχλ σο αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ (Μπισλά, 2017). Δθηελέζηεξα,
γηα ηελ Ξχγγε (2000), έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηεο πνηνηηθήο κειέηεο έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη αξθεηέο θνξέο κεξνιεπηηθή
θξίζε. Μνιαηαχηα, ε ηερληθή κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη νη εξσηήζεηο ζηηο
ζπλεληεχμεηο ζπληζηά κηαλ εμίζνπ απαηηεηηθή ηερληθή φπσο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα
(Bell, 2007: 206 – 207).
χκθσλα κε ηε Mason (2003, ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015:20), ην πεδίν ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο κεζφδνπο παξαγσγήο πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ: ηε ζπλέληεπμε, ηελ παξαηήξεζε, ην γξαπηφ εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη ην νπηηθφ
εξεπλεηηθφ πιηθφ. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλέληεπμε, ζχκθσλα κε ηνλ
Ησζεθίδε (2003), κε βάζε ην βαζκφ δφκεζήο ηεο, απηή θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ηξία
είδε: ηε δνκεκέλε, ηελ εκη-δνκεκέλε θαη ηε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
Δπνκέλσο, εθφζνλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε κηαο ζαθνχο
εηθφλαο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ηνπο, είλαη ζεκηηφ λα
επηιεγεί ε πνηνηηθή κειέηε ζηελ έξεπλά καο (Κπξηαδή, 2003). Γηα ηελ απάληεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέγεηαη
ε πνηνηηθή έξεπλα σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, θαη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο,
ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (2001:130-131), ε ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
«ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηεί ιεπηνκεξψο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο, θαη απηφ
δηφηη ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα, θαη κάιηζηα ηηο πην ζεκαληηθέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ν
εξσηψκελνο». Αλαιπηηθφηεξα, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, θαηά ηνλ Robson
(1993:231), απαξηίδεηαη αθελφο απφ κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, νη
νπνίεο έρνπλ ππνζηεί ελδειερή επεμεξγαζία απφ ηνλ εξεπλεηή θαη αθεηέξνπ απφ
επειημία ζπγθξηηηθά κε ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
Δπηπξφζζεηα, ράξε ζηελ επειημία ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ ζπλεληεπθηή λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ εμεγήζεηο ησλ εξσηεκάησλ,
αιιά θαη ζε πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ εθ λένπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ,
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απνθεχγεηαη ε απζηεξή δφκεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη νη απαληήζεηο εθ κέξνπο ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ είλαη, ηδίσο, αλνηθηνχ ηχπνπ. Άμην ππνγξάκκηζεο είλαη φηη
ζην πιαίζην ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο «ν ζπλεληεπθηήο παξεκβαίλεη ζην
ειάρηζην, ελψ επαλαθέξεη ην ζπλεληεπμηαδφκελν φηαλ εθείλνο απνκαθξχλεηαη απφ ην
ζέκα θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο πνπ ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε» (Βάκβνπθαο, 2007:232).
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, επηιέγνπκε ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε σο
εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θη απηφ, δηφηη θχξηα επηδίσμή
καο, απνηέιεζε ε κειέηε κηαο «νξηζκέλεο» εξεπλεηηθήο νκάδαο (εζεινληέο
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ε εκβάζπλζε ζηα
εξεπλεηηθά πνξίζκαηα απφ έλα κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. Έηζη, ε εκη-δνκεκέλε
ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε ηδεψλ, ηελ εκβάζπλζε ζηηο απαληήζεηο θαη ηε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ, κέζσ
γξαπηψλ απαληήζεσλ (Bell, 2007).
Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ
εξσηήζεσλ θαη απνηειεί ην θχξην εξγαιείν ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηψλ, ψζηε λα έρνπλ
έλαλ νδεγφ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην
πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο ραξαθηεξίδεηαη απφ
επειημία: «α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε
ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηελ εκβάζπλζε ζε θάπνηα ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ
θξίλνληαη θαηάιιεινη, γ) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο
πξνο ηελ πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε» (Ίζαξε &
Πνπξθφο, 2015: 97).
Γνζέληνο φηη ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ «ραιαξή» νξηνζέηεζε,
φζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο, ελ πξνθεηκέλσ ε ζπλέληεπμε πνπ επηιέρζεθε δελ δηέζεηε
ηφζν ραιαξή δνκή, δηφηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πινεγφο-νδεγφο ζπλέληεπμεο κε
ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, θπξίσο, αλνηθηνχ ηχπνπ γηα ην θάζκα ησλ δεηεκάησλ πνπ
καο απαζρφιεζαλ, ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, πνπ απνηειεί ην θχξην εξγαιείν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εληνπίδνληαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο βάζεη ησλ νπνίσλ
νκαδνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα Α, Πξσηφθνιιν πλέληεπμεο).
Απφ ηελ αλάγλσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζε αληηζηνηρία κε ην ζθνπφ θαη ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη ζεκαηηθνί άμνλεο:
1. Σν πξνθίι θαη νη απφςεηο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ
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2. Σα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθφ έξγν ζην ΚΦ, νη
εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο
3. Ζ εξγαζία ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ΚΦ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θξίζεο
4. Ζ ζπκβνιή ηνπ ΚΦ ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ-εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ
5. Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ζηε βάζε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Αθνχ ζρεδηάζηεθε ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
πξψηε πηινηηθή ζπλέληεπμε, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ νη εξσηήζεηο είλαη θαηαλνεηέο,
γηα λα ππάξμεη εμνηθείσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη λα κπνξέζνπλ λα
ιπζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλά δεηήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ. Παξάιιεια,
ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζνχλ νξηζκέλα ππνεξσηήκαηα, ιφγσ ηεο θνηλήο ηνπο
ζεκαηνινγίαο, γεγνλφο ην νπνίν ζπληέιεζε ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο
ζηνπο εξσηψκελνπο.
3.5.1 Εεηήκαηα Γενληνινγίαο
ηελ πνηνηηθή κειέηε ε δενληνινγία έγθεηηαη, θπξίσο, ζηελ αλσλπκία, ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα, ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ
εξεπλεηή. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλσλπκία απνθηά θαίξην ραξαθηήξα, θαη ε παξνπζίαζε
ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ πξέπεη λα
απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ε έλλνηα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο
ζπζρεηίδεηαη κε ηε δέζκεπζε ηνπ εξεπλεηή φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ πιεξνθνξηνδφηε δε
ζα γλσζηνπνηεζεί δεκνζίσο (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Δπηπξφζζεηα, γηα ηνλ Ησζεθίδε (2008:277), θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηφζν ζηελ
πνζνηηθή,

φζν

θαη

ζηελ

πνηνηηθή

έξεπλα

αλαθχπηνπλ

ζπρλά

δεηήκαηα

θαζεθνληνινγίαο, εζηθήο θαη δενληνινγίαο, ελψ, παξάιιεια «ε ζπλαίλεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζπληζηά έλα απφ ηα πξναπαηηνχκελα ζηελ έξεπλα, ην νπνίν ζεσξείηαη
ίζσο θαη ην πην ζεκαληηθφ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο» (Νφβα - Καιηζνχλε, 2006:
57).
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη
γηα ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ, ηηο ηερληθέο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ
ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. πλεπψο, ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο δηαδξακαηίδνπλ
εμέρνληα ξφιν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. Απηφ ζπκβαίλεη, εμαηηίαο ηεο άκεζεο επαθήο
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ηνπ εξεπλεηή κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε φηη αθνξά ηελ εκπινθή ηνπ κε πηπρέο
πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο (Ησζεθίδεο, 2003).
πγθεθξηκέλα,

ζχκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008: 277-279), ε πνηνηηθή έξεπλα

νθείιεη λα δηέπεηαη απφ δενληνινγία θαη λα εζηηάδεη ζηα αθφινπζα:
 ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ
 ηελ εληηκφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ εξεπλεηή ζπκκεηερφλησλ
 ηελ

πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ θηλδχλνπο νη νπνίνη δχλαληαη λα

πξνθχςνπλ ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
 ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία
 ηελ πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, θαζψο θαη ζηε
ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε θαη επεηεχρζε ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
δενληνινγίαο,

εθφζνλ

εμαζθαιίζηεθε

φηη

ζα

ηεξεζεί

ε

αλσλπκία

ησλ

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζεκαληηθή κέξηκλά καο εζηηάζηεθε ζηε
δηαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ (εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί
ηνπ ΚΦ), ελεκεξψλνληάο ηα κε απφιπηε ζαθήλεηα γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, αιιά
θαη γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην
δήηεκα ηεο ζπλεηδεηήο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ηειεζθφξεζε, δηφηη φια ηα ππνθείκελα
ηεο έξεπλαο επέδεημαλ πξνζπκία, ζπγθαηαβαηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ σο πξνο ηε
ζπκκεηνρή, αιιά θαη σο πξνο ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηεξήζεθε απφ πιεπξάο καο ε
δηαηήξεζε ηεο εξεπλεηηθήο ακεξνιεςίαο, ε νπνία ζπληζηά θαίξην δήηεκα ηεο
εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. πσο ηζρπξίδνληαη νη Cohen, Manion & Morrison (2008),
ζηε κεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε γλψκε ηνπ
ζπλεληεπθηή, ε παξαλφεζε ηνπ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηηο απνθξίζεηο ηνπ εξσηψκελνπ,
ε

ξνπή

ηνπ

εξεπλεηή

γηα

ππνθεηκεληθφηεηα,

ιφγσ νηθεηφηεηαο

κε

ηνλ

ζπλεληεπμηαδφκελν θαη νη παξεξκελείεο ηνπ εξσηψκελνπ σο πξνο ηη εξσηάηαη.
ηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαη ηδίσο, ζε φηη αθνξά ηελ παξεξκελεία ησλ εξσηήζεσλ απφ
πιεπξάο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, γηα λα απνθχγνπκε ηηο παξαλνήζεηο, δεηήζεθε
απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε ιεπηνκεξήο επεμήγεζε ησλ απφςεψλ ηνπο, ψζηε λα
κελ ππάξμεη ζχγρπζε θαη αλεζπρία ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηεκάησλ.
Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ε κεξνιεςία ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε δηαηχπσζε
ησλ εξσηήζεψλ καο απνηππψζεθε κε απφιπηε λνεκαηηθή ζαθήλεηα θαη ζπλνρή, έηζη
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ψζηε λα κελ θαίλεηαη φηη εγθνιπψλεηαη απφ πιεπξάο καο κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε,
ελψ, παξάιιεια επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε θηιηθφ θαη νηθείν θιίκα θαηά ηελ
δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε νη εξσηψκελνη λα αηζζαλζνχλ άλεηα θαη αβίαζηα
θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο.
3.6 Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Κφξηλζν ην Μάην 2019, ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ (10
Γεκνηηθφ ρνιείν Κνξίλζνπ). Αξρηθά, ζε φ,ηη αθνξά ην δείγκα ηεο έξεπλαο, έπεηηα
απφ ζπδήηεζε, νξηζηηθνπνηήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (12
εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί, βι. Πίλαθα 3.6.2.1). ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ
ζπλέβαιε ε παξάκεηξνο εμνηθείσζεο κε ην ΚΦ, ιφγσ ηεο θνηλήο επαγγεικαηηθήο
ηδηφηεηαο ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επνκέλσο ε επαθή θαη ε
αληαπφθξηζε

ήηαλ

άκεζε

θαη

ρσξίο

πξνζθφκκαηα.

ε

πξψην

επίπεδν,

επηθνηλσλήζακε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΚΦ, ψζηε λα ηνλ ελεκεξψζνπκε γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ίδηνπ θαη
ησλ ππφινηπσλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο κειέηεο,
ζπλεηζθέξνληαο

ζηελ

έξεπλα.

ε

δεχηεξν

επίπεδν,

πξαγκαηνπνηήζεθε

εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
ζπλεληεχμεσλ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εμσηεξηθφ ρψξν,
ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε
ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε απφ 30-45 ιεπηά. Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί, φηη πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εθάζηνηε ζπλέληεπμεο νη εξσηψκελνη ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ
εξεπλεηηθφ ζθνπφ, αιιά θαη ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
ζηνηρείσλ. Σν ζπλνιηθφ πιηθφ απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη απνδειηηψζεθε επηκειψο
βάζεη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απαληήζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ (βι.
Παξάηεκα Β, Γεηγκαηηθή ζπλέληεπμε). Καηφπηλ, νη απνθξίζεηο ηνπ δείγκαηνο
παξνπζηάζηεθαλ ζε αληηζηνηρία κε ηνπο 5 ζεκαηηθνχο άμνλεο (βι. ππνελφηεηα 3.5,
Μεζνδνινγηθφ πιαίζην). ε δεχηεξν επίπεδν αλαιχζεθε ην ζπλνιηθφ πιηθφ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα
απαληεζνχλ επθξηλψο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
3.6.1 Σν Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
Ζ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
απνηειεί επξέσο γλσζηφ θαηλφκελν. Χζηφζν, ν ζεζκφο ησλ ΚΦ ζην εζληθφ πιαίζην
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αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή εθείλε πνπ εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
«θνηλσληθνχ ζψκαηνο», δηφηη ζπλδξάκεη αληδηνηειψο ζηελ εθπαίδεπζε ελ θαηξψ
θξίζεο. Δπηπξφζζεηα, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή ζπκβάιιεη
πνηθηινηξφπσο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο σο κέξνο ηεο ΚΣΠ θαη ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο.
Παξάιιεια, ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ πξνζθέξεη θηλεηξνδφηεζε θαη εθπαηδεπηηθή
πξνυπεξεζία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην ζηειερψλνπλ, δηφηη θαηά θάπνην ηξφπν
παξέρεη επθαηξίεο δηδαζθαιίαο θαη «πξνυπεξεζίαο», ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη
άλεξγνη θαη αδηφξηζηνη. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ινηπφλ, ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ έρεη ζεηηθά
νθέιε εθαηέξσζελ (ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε καζεηέο).
Δηδηθφηεξα, γηα ηε Μαξγαξηηαξίδνπ (2017), «πνιινί πξνηείλνπλ ηξφπνπο εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ άλεξγσλ εθπαηδεπηηθψλ».
Δπηπιένλ, νη δξάζεηο ησλ ΚΦ ζηεξίδνληαη «απφ πνιινχο θνξείο ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ σο αληίβαξν ζηελ θαηάξξεπζε θνηλσληθψλ δνκψλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε
θξίζε ιακβάλεη πνιπεπίπεδεο δηαζηάζεηο» (Μαξγαξηηαξίδνπ, 2017). Αλαηξέρνληαο
ζηελ ηζηνξηθή αλάδπζε ηνπ ζεζκνχ, ε δεκηνπξγία ησλ ΚΦ ηνπνζεηείηαη κεξηθά
ρξφληα κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (2009) θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ
νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ (Γεκνζράθεο & Κνπζνχξεο, 2013).
Γνζέληνο φηη ην θξάηνο πξφλνηαο ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δνκψλ γηα
ηελ πξνάζπηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, δηαρένληαο ηα θνηλσληθά αγαζά ηεο πγείαο
θαη ηδίσο ηεο εθπαίδεπζεο «κηα απφ απηέο ηηο θνηλσληθέο δνκέο ήηαλ θαη ηα Κνηλσληθά
Φξνληηζηήξηα ηα νπνία επεθηάζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, γηα λα βνεζήζνπλ παηδηά
ηα νπνία ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, θαη έηζη Γήκνη, εζεινληέο
εθπαηδεπηηθνί θαη ηδηνθηήηεο μελφγισζζσλ θξνληηζηεξίσλ απνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε
φηη “ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ” λα μεπεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα» (Κνηλσληθά
Φξνληηζηήξηα Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ρ.ρ.).
Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ, ινηπφλ, είλαη φηη απαξηίδεηαη απφ
εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο, ζπληαμηνχρνπο θαη κε, κε απψηεξν ζθνπφ λα παξάζρνπλ
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε αθηινθεξδψο, ηζφηηκε κε απηήλ πνπ παξέρεηαη ζηελ
ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ππφ ηελ παξφηξπλζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ην 2012 θαη έπεηηα απφ ηε ζπζπείξσζε κηαο νκάδαο ζπληαμηνχρσλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. ηε δξάζε απηή αξσγφο ήηαλ ε Β/ζκηα
εθπαίδεπζε ε νπνία πξνζέθεξε ζηνπο ηδξπηέο ηνπ ΚΦ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή
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θαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ αλαπιεξσηψλ-σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη νη
αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έζπεπζαλ λα ζηειερψζνπλ ην ζεζκφ.
Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦ (ζρνιηθφ έηνο 2012 - 2013), ηα πνζνζηά ησλ
καζεηψλ θαη ησλ επηηπρηψλ ηνπο ππήξμαλ παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθά.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ΚΦ θαη νη δξάζεηο ηνπ πξνζειψζεθαλ απνθιεηζηηθά
ζηηο πιεγείζεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Πην εηδηθά, ζχκθσλα κε ηνλ
ηζηφηνπν ηεο θνηλσληθήο δνκήο, «νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ζηα ΚΦ
δελ είλαη άιια, παξά κφλν νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, κε πξνηεξαηφηεηα ζε παηδηά
απφξσλ νηθνγελεηψλ, κνλνγνλετθψλ, καθξνρξφληα αλέξγσλ, θαζψο θαη αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά»
(Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ρ.ρ.).
Έηζη, φζνλ αθνξά ην ζεζκφ θαη ηε ζεκειίσζή ηνπ «κηα νκάδα απφ “γέξηθα άινγα”
έβαιε ην φρεκα ησλ ΚΦ ζε ηξνρηά θίλεζεο θαη νη λένη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί
ζήθσζαλ ζηελ πιάηε ηνπο ην βαξχ θνξηίν»

(Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα Γήκνπ

Κνξηλζίσλ, ρ.ρ.). Σν αθφινπζν γξάθεκα ζθηαγξαθεί ηελ απνηίκεζε ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαηά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ (2012-2019).
Γξάθεκα 3.6.1.2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ (2012 – 2019).
Αξηζκφο καζεηψλ, πνζνζηά επηηπρίαο, ηκήκαηα θνίηεζεο, αξηζκφο εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ.

ηαηηζηηθά ζηνηρεία
Κνηλσληθνύ Φξνληηζηεξίνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
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Πεγή: Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα Γήκνπ Κνξηλζίσλ (2019), ηδία επεμεξγαζία.
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Έλα αθφκε κείδνλ δήηεκα πνπ αθνξά ζηε ζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ εληνπίδεηαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ην δηέπεη. Μέρξη θαη ηνλ Ηνχλην 2017
ην ΚΦ δελ δηέζεηε λνκηθφ «πξφζσπν» (ΝΠΗΓ). ηηο 12 Ηνπλίνπ 2017, έπεηηα απφ
αλαγγειία ίδξπζεο «πιιφγνπ» γηα ηε λνκηθή ππφζηαζε ηνπ ζεζκνχ, θαη κε
πξσηνβνπιία ζχληαμεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ θαηαζηαηηθνχ απφ δχν εζεινληέο, ην
θαηαζηαηηθφ ππνβάιιεηαη ζην Πξσηνδηθείν Κνξίλζνπ.
Καηφπηλ απηήο ηεο ελέξγεηαο ε ίδξπζε ηνπ πιιφγνπ εγθξίλεηαη ζηηο 18 επηεκβξίνπ
2017 θαη νλνκάδεηαη χιινγνο «Οη Φίινη Σσλ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηεξίσλ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ» (χιινγνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα - Ννκηθφ Πξφζσπν
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα4).
Μεηαμχ άιισλ, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ «Οη Φίινη Σσλ Κνηλσληθψλ
Φξνληηζηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ», ζπγθαηαιέγνληαη:
 Ζ δηάδνζε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ
 Ζ πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνχ, πλεπκαηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, θαζεγεηψλ εζεινληψλ θαη ελ γέλεη ησλ δεκνηψλ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ
 Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ΚΦ
 Ζ εμνηθείσζε κε ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ζε
επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο
 Ζ έξεπλα, ε κειέηε, ε δηαθχιαμε θαη ε πξνψζεζε θάζε κνξθήο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο
ην πιαίζην ηνπ πιιφγνπ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019, δηελεξγήζεθαλ πιείζηεο
δξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο πνπ νδήγεζαλ ζηε
κεηεμέιημε ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζε «Αλνηρηφ Κνηλσληθφ ρνιείν».
Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη αθνινχζσο νη ζεκαληηθφηεξεο:
 Παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπ ΚΦ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (Σκήκα
Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο)
 Παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπ ΚΦ ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ Άζζνπ
- Λεραίνπ) θαη ζην ΗΔΚ Κνξίλζνπ
 εκηλάξην δηδαθηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο πξνο ηνπ εζεινληέο θαζεγεηέο
ηνπ ΚΦ

4

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas/arthro-78-astikos-kodikassomateio

57
 Παξεκβάζεηο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηνπο καζεηέο ηνπ ΚΦ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία νκάδσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο
 πκκεηνρή ζηελ Ζκεξίδα «Ζ Κφξηλζνο ζην πιαίζην ησλ πφιεσλ πνπ καζαίλνπλ Σν ΚΦ σο Αλνηθηφ Κνηλσληθφ ζρνιείν ζηελ Κφξηλζν»
 Δλεκέξσζε καζεηψλ θαη γνλέσλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ απφ δηαηξνθνιφγν γηα ηε
δηαηξνθή ζηηο εμεηάζεηο
 Λεηηνπξγία γξαθείνπ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηαδηνδξνκίαο
 πκβνπιεπηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
 Ζκεξίδα γηα ηνλ Πνληηαθφ Διιεληζκφ
3.6.2 Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ
ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ εθδήισζε ησλ θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ ηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δεηγκαηνιεςία επειέγε ζθφπηκα,
δηφηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο έπξεπε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο
γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.
Με δεδνκέλν φηη νη άλζξσπνη ζπληζηνχλ ηελ «πεγή γλψζεο», εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ
ην θαηάιιειν θάζκα εκπεηξηψλ, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ
παξαγσγή δεδνκέλσλ, επειέγεζαλ 12 εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο 39 ελεξγνχο
θαζεγεηέο ηνπ ΚΦ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019 (Mason, 2011:72). Δπηπιένλ,
πξηλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία, επηρεηξήζακε λα ζρεκαηίζνπκε εζηηαζκέλε νπηηθή γηα ην
ππφβαζξν ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
Πην εηδηθά, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ εληάρζεθε ζε νκάδεο αλάινγα κε
ηελ ηδηφηεηά ηνπο (βι. Κεθάιαην 4, ππνελφηεηα 1.1). Με ηνλ ηξφπν απηφλ,
επηρεηξήζεθε λα ηεξεζεί ε ηζνζηάζκηζε, αλά εηδηθφηεηα θαη ηδηφηεηα ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Λάβακε, επίζεο ππ’ φςηλ ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ.
ηνλ αθφινπζν πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο. εκεηψλνπκε φηη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε εξεπλεηηθή
δενληνινγία δελ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ. Γη’ απηφ, ν
θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνο «θσδηθνπνηείηαη» κε ην γξάκκα () θαη κε ηνλ αληίζηνηρν
αξηζκφ (1 - 12), αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε ε ζπλέληεπμε. Καη’ απηφ
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ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, ν πξψηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο ζα θέξεη ηνλ θσδηθφ 1, ν δεχηεξνο
ηνλ 2, ν ηξίηνο ηνλ 3 θ.ν.θ.
Πίλαθαο 3.6.2.1: Κσδηθνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο - Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ΚΧΓΗΚΟ

ΦΤΛΟ

ΖΛΗΚΗΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΟ ΚΦ

1

ΑΝΓΡΑ

71

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΦΤΗΚΟ

8

2

ΓΤΝΑΗΚΑ

34

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΦΗΛΟΛΟΓΟ

3

3

ΑΝΣΡΑ

59

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΤΜΒΟΤΛΟ
ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ

3

4

ΓΤΝΑΗΚΑ

33

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΠΜ

ΦΗΛΟΛΟΓΟ

5

5

ΓΤΝΑΗΚΑ

47

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΦΗΛΟΛΟΓΟ

1

6

ΓΤΝΑΗΚΑ

67

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΠΜ

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ

4

7

ΑΝΣΡΑ

37

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΥΖΜΗΚΟ

2

8

ΓΤΝΑΗΚΑ

41

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΦΤΗΚΟ

6

9

ΑΝΣΡΑ

68

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ

6

10

ΓΤΝΑΗΚΑ

34

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΠΜ/
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΠΜ

ΒΗΟΛΟΓΟ

5

11

ΓΤΝΑΗΚΑ

69

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ

ΦΗΛΟΛΟΓΟ

7

12

ΑΝΣΡΑ

28

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ/ ΠΜ

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ

3

Πεγή: ηδία επεμεξγαζία

3.7 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο
ε φ,ηη αθνξά ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, ελ πνιινίο, δηαηεξείηαη
επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο (πκενχ,
2007).
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εγθπξφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα,
απαηηείηαη ε «ππθλή θαη δσεξή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επξεκάησλ»
(πκενχ, 2007:6). ηελ παξνχζα κειέηε ζηεξηρζήθακε ζηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηεο
αλζξψπηλεο δξάζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ζ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ζηελ
παξνχζα κειέηε, επηδηψρζεθε κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία
φπσο πξναλαθέξζεθε έιαβε ππφςε ην ππφβαζξν θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
3.8 πκπεξάζκαηα
ην ελ ιφγσ θεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ κεζνδνινγηθνχ
πιαηζίνπ πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο. ηα δχν επφκελα
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θεθάιαηα, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εκπεηξηθνχ
πιηθνχ, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ, ψζηε λα δνζνχλ
απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
4.1 Δηζαγσγή
Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη

ζηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ

απνηειεζκάησλ, φπσο πξνέθπςαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σα
επξήκαηα παξνπζηάδνληαη αλά ζεκαηηθφ

άμνλα, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ζηηο

εξσηήζεηο νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο. πκπιεξσκαηηθά, ε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ
ζπλεληεχμεσλ, ε νπνία ιήθζεθε απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ηνπ δείγκαηφο καο,
πξαγκαηνπνηείηαη ζε πέληε ππνελφηεηεο ζχκθσλα κε ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ήδε
έρνπλ δηακνξθσζεί (βι. Κεθάιαην 3, Μεζνδνινγία θαη ηαπηφηεηα ηεο εκπεηξηθήο
έξεπλαο).
1νο Δξεπλεηηθφο Άμνλαο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ο ελ ιφγσ άμνλαο ζηνηρεηνζεηεί θαίξηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξψην
επίπεδν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ησξηλή επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο
ζην ΚΦ. ε δεχηεξν επίπεδν, παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζηελ θνηλσλία, νη θνξείο
δηακεζνιάβεζεο ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηα ειιεληθά
δεδνκέλα.
1.1 πνπδέο θαη ησξηλή επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ησλ εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ
ηνπ ΚΦ Γήκνπ Κνξηλζίσλ - Φνξέαο εξγαζίαο ησλ εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ
Με ην ζρεηηθφ εξψηεκα εζηηάζακε ζε κηα πξψηε αιιεινγλσξηκία θαη άληιεζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο θαη
ηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία.
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Δηδηθφηεξα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 4 θαζεγεηέο θηινιφγνπο (2, 4,
5, 11), 3 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ (6, 9, 12), 2 θαζεγεηέο Φπζηθήο (1, 8),
έλαλ θαζεγεηή Υεκείαο (7), κία θαζεγήηξηα Βηνινγίαο (10) θαη έλαλ ζχκβνπιν
ηαδηνδξνκίαο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (3).
ε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο
ηέζζεξηο απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο εξγάζηεθαλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (1, 6, 11)
θαη πιένλ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, ελψ ελεξγά ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη ηα
εξεπλεηηθά ππνθείκελα 5 θαη 10. Αθφκε, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο
εξγάδεηαη ή εξγάζηεθε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε (2, 4, 8, 9, 12). Άμην
αλαθνξάο είλαη φηη δπν εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηεξναπαζρνινχληαη ζε εξγαζία πνπ
δελ είλαη αληίζηνηρε κε ηηο ζπνπδέο ηνπ (3, 7).
ρεηηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη πηπρίν
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαζεγεηηθήο ζρνιήο (1, 2, 3, 5, 7, 8, 11), ελψ,
παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαηέρεη
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (4, 6, 10, 12) θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (9).
ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη εζεινληέο θαζεγεηέο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ,
παξέρνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαηά κέζν φξν γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα.
Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο εηψλ ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ πνηθίιιεη. Πην
αλαιπηηθά, ν 1 εξγάδεηαη γηα 8 ρξφληα ζην ΚΦ, ε 11 7 ρξφληα, νη 8 θαη 9
εξγάδνληαη 6 ρξφληα, νη 4 θαη 10 γηα 5 ρξφληα, ε 6 4 ρξφληα, νη 2, 3 θαη 12 γηα
3 ρξφληα, ε 7 2 ρξφληα θαη ε 5 1 ρξφλν.
1.2 Αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΦ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
ε φ,ηη αθνξά ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζηα ειιεληθά
δεδνκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί νκφθσλα, φηη ε
νηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζε ηελ θχξηα αηηία νηθνλνκηθήο εμαζζέληζεο ηνπ ειιεληθνχ
λνηθνθπξηνχ, ψζηε λα ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά, ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε. Πην αλαιπηηθά, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξσηψκελσλ
δηαθαίλνληαη ηα αθφινπζα:
2: «Δ ζίγνπξα ήηαλ απφηνθν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνζπάζεζε λα θαιχςεη
θάπνηα θελά ηέινο πάλησλ ηεο επίζεκεο παηδείαο, βνεζψληαο θάπνηα παηδηά απφ
ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα λα έρνπλε κία εληζρπηηθή δηδαζθαιία».
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5: «Κπξίσο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ζηελ αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ
λα

αληαπνθξηζνχλ

ζηηο

νηθνλνκηθέο

απαηηήζεηο

ησλ

θξνληηζηεξίσλ

κέζεο

εθπαίδεπζεο».
6: «Αλαπηχρζεθε θαη θαζηεξψζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη
ην θχξην πξφβιεκα ήηαλ αθξηβψο ε αληηκεηψπηζε ησλ ζηξσκάησλ απηψλ πνπ
ππέζηεζαλ ηα κεγαιχηεξα βάξε απφ απηή ηελ θξίζε θαη βξέζεθαλ ζε ηεξάζηηεο
δπζθνιίεο θη έηζη ηα παηδηά απηά, ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, βίσλαλ ζνβαξέο αληζφηεηεο
ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά».
8: «Πξνθαλψο ήηαλ κία αλάγθε ε νπνία πξνέθπςε έλεθα νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζε
πξψηε θάζε. Απηή ζεσξψ φηη ήηαλε ε αθνξκή γηα λα δεκηνπξγεζεί. Γειαδή αλ δελ
ππήξρε

ε νηθνλνκηθή θξίζε ζεσξψ φηη ζα είρε θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ λα

δεκηνπξγεζεί

κία ηέηνηα δνκή. ηελ πνξεία εμειίρζεθε, γηα λα βνεζήζεη

πνηθηινηξφπσο ηα παηδηά θπξίσο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ζεζκφ».
1.2.1 Φνξείο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ ζέζπηζε ησλ ΚΦ
Γεδνκέλεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζε ζρέζε
κε ην ελ ιφγσ εξψηεκα, εθθξάδνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε φηη αθνξά ηνπο θνξείο
δηακεζνιάβεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εζεινληψλ θαζεγεηψλ ηζρπξίδεηαη φηη ν θαίξηνο
θνξέαο πινπνίεζεο - δηακεζνιάβεζεο εληνπίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γήκνπ (3,7,
9, 11, 12), ελψ νξηζκέλνη απφ ηνπ εξσηψκελνπο, ζεσξνχλ φηη εθηφο ηνπ Γήκνπ
σο θεληξηθνχ θνξέα δηακεζνιάβεζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη δηαδξακαηίζεη θαη ε
εθθιεζία (1,6). Δπηπιένλ, άμηα αλαθνξάο είλαη ε πεπνίζεζε φηη νξηζκέλνη
ζπλεληεπμηαδφκελνη απνθιείνπλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο θνξέα δηακεζνιάβεζεο
θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζέζπηζε ησλ ΚΦ εδξάζηεθε ζε ζπιινγηθέο ή αηνκηθέο
πξσηνβνπιίεο (2, 4, 8, 10), ελψ παξάιιεια ε ζπλεληεπμηαδφκελε 5 (5),
δειψλεη φηη δε γλσξίδεη ην θνξέα δηακεζνιάβεζεο. Δθηελέζηεξα, νη απφςεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλάο καο παξαηίζεληαη αθνινχζσο:
2: «Θα έιεγα φηη ήηαλ δηάθνξνη νη ηξφπνη, δειαδή θαη πξσηνβνπιίεο ππήξραλ
γεηηνληψλ απφ φηη γλσξίδσ πξσηνβνπιίεο αλζξψπσλ ζπιινγηθνηήησλ θαη δήκσλ φπσο
ζηελ πεξίπησζή καο».
3: «Κπξίσο, δηα κέζνπ ησλ Γήκσλ».
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6: «Απφ φζν μέξσ, θπξίσο, θάπνηα πξφζσπα ζην πιαίζην ησλ Γήκσλ πήξαλ θάπνηεο
πξσηνβνπιίεο ή αθφκε απφ φζν γλσξίδσ θαη ε… ζηελ εθθιεζία

ζε νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο… θαη ε εθθιεζία πήξε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο».
10: «Θα έιεγα φηη ήηαλ θπξίσο πξσηνβνπιία ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ
ελδηαθέξνληαλ γηα ηνπο λένπο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη φρη θνξέσλ. Γελ έρνπλ ιάβεη
ηδηαίηεξε ππνζηήξημε απφ θάπνπ. Γειαδή ζηελ ζεσξία λαη αιιά φρη ζηελ πξάμε».
12: «Με ηε δηακεζνιάβεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ΚΦ».
1.2.2 εκαζία θαη πξνζθνξά ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΦ
ζνλ αθνξά ηε ζεκαζία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦ ζηε ζπλνρή ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ, νη εξσηψκελνη απνθξίλνληαη νκφθσλα, φηη ν ελ ιφγσ ζεζκφο
παξέρεη κφλν ζεηηθά νθέιε θαη πξνεθηάζεηο ζηελ θνηλσλία. Ζ ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο σο κεγάιε, ζπνπδαία, ζεκαληηθή θαη
απαξαίηεηε.
3: «Ννκίδσ είλαη πνιχ κεγάιε […]»
4: «Βνεζά ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα,
αιιά θαη αλζξψπνπο πνπ ζπλαληνχλ πνηθίια θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπο».
6: «Αθξηβψο, επεηδή δίλεη κία δπλαηφηεηα ζε κία ηέηνηα πεξίνδν ζε νηθνγέλεηεο πνπ
έρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αιιά απφ ηελ
άιιε πιεπξά, επίζεο έρεη θαη κία πνιχ κεγαιχηεξε αμία θαηά ηε δηθή κνπ γλψκε, φηη
βνεζάεη ζηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο».
8: «Mεγάιε ζεκαζία… θαη ε πξνζθνξά είλαη φηη είλαη έλαο ζεζκφο ν νπνίνο ρσξίο λα
ζηνηρίδεη νηθνλνκηθά ζε θάπνηνλ, γηαηί νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ
αλζξψπσλ… είηε είλαη εθπαηδεπηηθνί είηε πνπ παξάγνπλ θάπνηα δηνηθεηηθή
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε… ρσξίο ινηπφλ ηα ρξήκαηα βνεζνχληαη θάπνηεο νκάδεο ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ… θαη φρη απαξαίηεηα εππαζείο…».
1.2.3 Λεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΚΦ θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο από
ην Γήκν
ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζεσξνχλ φηη ν Γήκνο δελ εκπιέθεηαη ελεξγά ζηνλ ζεζκφ,
αιιά νη δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, επηιχνληαη εθ ησλ έλδνλ. Πην εηδηθά, νη
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πεξηζζφηεξεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην ζεζκφ αθνξνχλ ηνλ πιηθνηερληθφ
εμνπιηζκφ (4, 7, 10) θαη ηελ έιιεηςε απφ εζεινληέο θαζεγεηέο θαηά ηελ έλαξμε
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (4, 6, 12). Δπηπιένλ δπζθνιίεο - φπσο
επηζεκαίλνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο - παξαηεξνχληαη ζε δηνηθεηηθά δεηήκαηα
(2), ζην πιέγκα ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ηζπλφλησλ Γήκνπ - ΚΦ (3) θαη ελ γέλεη
ζην πξαθηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θαζεκεξηλφ επίπεδν (8). Απφ ηελ άιιε, νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη (1, 9, 11), ππνγξακκίδνπλ φηη νη πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ είλαη πξνζπειάζηκεο, ελψ ε εξσηψκελε (5), δειψλεη φηη δε γλσξίδεη
ηηο δπλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ ζην ΚΦ.

.

2: «Πξνζσπηθά γηα κέλα κία δπζθνιία είλαη φηη δελ ππάξρεη απφιπηε δηαχγεηα γηα ην
πψο αο πνχκε ε βνήζεηα απφ ην Γήκν παξέρεηαη, ηφζν ζηα ηδξπηηθά κέιε, φζν θαη ζε
φινπο ηνπο εζεινληέο ζπλαδέιθνπο… είλαη ιίγν κε δηαπγέο… κε δηαπγήο ε θαηάζηαζε.
Μία άιιε δπζθνιία γηα κέλα πξνζσπηθά δελ μέξσ αλ θαη νη άιινη ην αληηκεησπίδνπλ
θαη ην ληψζνπλ έηζη είλαη φηη ππάξρεη κία ηεξαξρία ζπγθεθξηκέλα ζην δηθφ καο ην ΚΦ
ζην Γήκν Κνξηλζίσλ… Τπάξρεη έλαο ζχιινγνο ηέινο πάλησλ… εεε… πνπ πιένλ
απνθαζίδεη ηα ηειεπηαία 1 - 2 ρξφληα, γηα φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ… θαη δελ
εξσηψληαη θαη δελ έρνπλ ιφγν θαζφινπ νη θαζεγεηέο ζε απηφ. Δπίζεο, ππάξρνπλ
θάπνηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο θάπνηα έιιεηςε επειημίαο ζε
νξηζκέλα πξάγκαηα, δεηάο αο πνχκε λα βάιεηο έλα άββαην, δελ ζην δίλνπλ, ζε άιινλ
ζπλάδειθν κπνξεί λα ην δψζνπλ, δελ ζνπ δίλεηαη κία απάληεζε ην γηαηί, ππάξρνπλ,
δειαδή θάπνηεο απζαίξεηεο απνθάζεηο ή αο πνχκε ζα ιεηηνπξγήζεη θαινθαηξηλφ».
3: «Τπάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο… θπξίσο, λνκίδσ είλαη ε γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία
πνπ έρεη ν Γήκνο ζαλ δεκφζηα ππεξεζία… θαη ε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη ν
ζεζκφο ηνπ ΚΦ, πνπ είλαη πην επέιηθηνο… θαη απηφ δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ απηή ε
δηαθνξά… απφ ηε κία ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη απφ ηελ άιιε ηεο επειημίαο… δεκηνπξγεί
δπζθνιίεο».
6: «Γπζθνιίεο ππάξρνπλ αξθεηέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, παξαδείγκαηνο ράξε ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη ζηάληαξ… είλαη εζεινληέο

ή εθπαηδεπηηθνί

κεγαιχηεξνη ζπληαμηνχρνη, δειαδή, λεφηεξνη πνιχ λεφηεξνη… Γελ είλαη πάληα ζίγνπξν
φηαλ αξρίδεη ε λέα ρξνληά αλ ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ…».
10: «πσο είπα θαη πξηλ ν ζεζκφο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Κφξηλζν, ζηεξίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ αθηεξψλνπλ ρξφλν θαη θφπν. Τπάξρνπλ ηεξάζηηα θελά
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θαηαξρήλ σο πξνο ηελ ζεζκηθή ππφζηαζε, ην λνκηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο,
ζίγνπξα επίζεο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηελ ππνζηήξημε θιπ.».
2νο Δξεπλεηηθφο Άμνλαο
ΣΑ

ΚΗΝΖΣΡΑ

ΣΧΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ

ΠΟΤ

ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ

ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΚΦ, ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ
ΣΟΤ
ηνλ άμνλα απηφλ δίδεηαη έκθαζε ζηηο πξνζδνθίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ
εζεινληψλ θαζεγεηψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, εμεηάδνληαη
βαξχλνπζαο ζεκαζίαο δεηήκαηα, φπσο νη ιφγνη ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΚΦ, νη
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα θαη
ζην ΚΦ, αιιά θαη ηα νθέιε ή ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΚΦ.
2.1 Λόγνη εκπινθήο ησλ εζεινληώλ θαζεγεηώλ ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απηνβνχισο, ήηαλ δειαδή πξντφλ πξνζσπηθήο
επηινγήο (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12).
1: «ρη ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή κνπ …εεε… ηαλ μέζπαζε ε θξίζε εγψ είδα φηη φινη
καο έρνπκε αλάγθε απφ βνήζεηα γηαηί ε θξίζε δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, πίζηεπα θαη
ην πηζηεχσ απηφ, αιιά είλαη θξίζε αξρψλ θαη αμηψλ».
2: «Ήηαλ θαζαξά πξντφλ πξνζσπηθήο επηινγήο, είρα αθνχζεη γηα ην ΚΦ, κνπ άξεζε
απηφ πνπ άθνπγα, κνπ άξεζε απηή ε ηδέα θαη έηπρε εθείλε ηε ρξφληα λα κελ έρσ πάξα
πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, φπνηε ζέιεζα θη εγψ λα γεκίζσ δεκηνπξγηθά θαη ρξήζηκα ηελ
ψξα κνπ θαη γηα ηνλ ηφπν κνπ θαη γηα εκέλα βέβαηα ζην λα αλήθσ θη εγψ λα γίλσ
κέξνο απηήο ηεο ζπιινγηθφηεηαο».
5: «Ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή, δηφηη

πηζηεχσ φηη ν εζεινληηζκφο είλαη δείγκα

πνιηηηζκνχ».
9: «Απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ θαη εμήο… ήηαλ πξντφλ πξνζσπηθήο επηινγήο».
10: «Δπεηδή δελ ππήξρε άιινο ηεο δηθήο κνπ εηδηθφηεηαο νπφηε είπα λα βνεζήζσ».
12: «Απνθάζηζα λα εκπιαθψ, γηα λα βνεζήζσ ηα παηδηά πνπ είραλ αλάγθε. Ήηαλ
θαζαξά πξνζσπηθή επηινγή».
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Απφ ηελ άιιε, ηξεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο απνθξίλνληαη φηη δέρζεθαλ ηελ επηξξνή
θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεζκφ (4, 6, 8).
4: «Έρσ ππάξμεη ζην παξειζφλ εζειφληξηα ζην παξειζφλ ζε ΜΚΟ… ν εζεινληηζκφο
ήηαλ θάηη νηθείν γηα κέλα… γλψξηζα ην θ. ρ κε θάιεζε θαη δέρηεθα, επηζπκψληαο λα
πξνζθέξσ ην έξγν κνπ ζην ΚΦ».
6: «ε επαθή κε ην ΚΦ ήιζα, κέζσ ηνπ… ηεο βαζηθήο ςπρήο απηνχ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εδψ… ηνπ ρ… ηαλ αθφκε ήκνπλα δηεπζχληξηα ζην ρ Λχθεην θαη εθεί
νξγαλψζακε κία θαιή ζα έιεγα δνπιεηά, ψζηε λα βξνχκε ηα παηδηά πνπ είραλ πνιχ
κεγάιε αλάγθε ήηαλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο … ήηαλ ην 2011, 12, 13… εθεί ην 13
μεθηλήζακε, πνπ μεθίλεζε θαη ην θξνληηζηήξην […]».
8: «Δπεηδή δελ είκαη απφ εδψ θαη κέλσ εδψ ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα, φηαλ είρα
έξζεη είρα θάλεη αίηεζε γηα ηνπο θαζεγεηέο, κέζσ ΑΔΠ ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη
θάπνηα ζηηγκή κεηά απφ θαηξφ κε πήξαλ ηειέθσλν… έλαο θχξηνο… ν θχξηνο ρ… θαη
κνπ αλέθεξε πνηνο είλαη θαη ηη θάλεη… είρε βξεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ απφ ηε
ιίζηα απφ ηα γξαθεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο κνπ εμήγεζε θαη ν ίδηνο κνπ πξφηεηλε λα
κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ζπκκεηέρσ ζε φιν απηφ θαη έηζη θαη έγηλε. Γειαδή δελ ηνλ
γλψξηδα ην ζεζκφ, άξα κε πξσηνβνπιία ηνπ θπξίνπ ρ έκαζα αλ ζέιεηε… ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζεζκνχ».
2.2 Πξνζδνθίεο ησλ εζεινληώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεζκό
ρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ, νη απφςεηο ηνπο
ζπγθιίλνπλ, θπξίσο, ζηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ (2, 5,
7, 11, 12).
2: «[…]δελ μέξσ αλ κπνξεί θαλείο λα έρεη θάπνηεο πξνζδνθίεο, θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ
φζν θαιχηεξα κπνξεί, πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ έξρνληαη εδψ κε πνιχ
πνηνηηθφ έξγν θαη κε πνιχ ζεβαζκφ».
5: «Μνπ αξέζεη λα ππνζηεξίδσ εθπαηδεπηηθά ηνπο καζεηέο, εθφζνλ νη νηθνγέλεηέο
ηνπο δε κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζε απηφ».
7: «Ζ κφλε κνπ πξνζδνθία είλαη λα βνεζήζσ παηδηά πνπ ην ζέινπλ θαη λα ηα δσ λα
εμειίζζνληαη θαη λα αλεβαίλνπλ ζηηο απνδφζεηο θαη ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο».
Δπηπξφζζεηα, έλαο θνηλφο άμνλαο πεξί ησλ πξνζδνθηψλ απφ ην ΚΦ, επηκεξίδεηαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθή εκπεηξίαο, ζηελ απηνβειηίσζε θαη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε
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γηα εμάζθεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ (3, 4,
8, 9, 10).
3: «Οη δηθέο κνπ πξνζδνθίεο ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθέο… ήζεια λα απνθηήζσ κία
εκπεηξία ιεηηνπξγψληαο σο ζχκβνπινο ζην ΚΦ.
4: «αθψο ε εκπεηξία ηεο αίζνπζαο… αθφκα, ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο, αιιά
θαη ε απηνβειηίσζή κνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία».
8: «Να εμειηρζψ σο άλζξσπνο θαη επηζηήκνλαο ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο».
9: «Να κεηαδψζσ γλψζεηο θαη εκπεηξία».
10: «Ήζεια λα εμαζθήζσ ηελ επηζηήκε κνπ γηαηί ηφηε πνπ μεθίλεζα δελ εξγαδφκνπλ
αθφκε. Κπξίσο ήζεια λα κεηαδψζσ ην αληηθείκελν κνπ θαη λα δνθηκαζηψ ζηελ ηάμε».
Άιιεο πξνζδνθίεο εληνπίδνληαη ζηελ παξάκεηξν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο
ζπιινγηθφηεηαο (1), αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ (6).
1: «Πξνζδνθψ νη άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε θχξηε ζπλάδειθε εδψ
είλαη λα έξζνπκε πην θνληά ν έλαο κε ηνλ άιινλ θαη… λα βνεζήζνπκε ην ζπλάλζξσπφ
καο, βέβαηα, εζεινληηθά θαη… ν εζεινληηζκφο είλαη θάηη … έλα θαηλφκελν ην νπνίν δελ
θνηηάεη θνηλσληθή ηάμε, νχηε νηθνλνκηθή, νχηε επάγγεικα … φινη πξέπεη λα
εκπιαθνχκε ζ’ απηφ, γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε θαη λα βνεζεζνχκε».
6: «Οη πξνζδνθίεο κνπ είλαη λα αλαπηχμεη ηελ γθάκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη
έρεη γίλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αξθεηή δνπιεηά… έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο ζχιινγνο
ησλ θίισλ ηνπ ΚΦ, γηα λα κπνξεί λα έρεη ζεζκηθή ππφζηαζε θαη καο ελδηαθέξεη πάξα
πνιχ λα αλαπηπρζεί ζε κία κνξθή «θνηλσληθνχ ζρνιείνπ»… θάλεη νξηζκέλεο δξάζεηο
ηδηαίηεξα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κνξθσηηθέο, ζπλαληήζεηο κε ην παλεπηζηήκην
θαη ηα ινηπά. Θα ήζεια, ινηπφλ, πξνο ηα εθεί λα αλαπηπρζεί».
2.3 Γηαθνξέο κεηαμύ ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο - ΚΦ από ηε
ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε θαη
ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ΚΦ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηηο
εληνπίδεη ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (1, 3, 8, 9).
1: «Ζ κεγάιε δηαθνξά είλαη ε εμήο, φηη ζην ΚΦ ν θάζε ζπλάδειθνο έξρεηαη λα
πξνζθέξεη θαη πξνζθέξεη κε αγάπε απηφ πνπ θάλεη δελ έξρεηαη λα δνπιέςεη, γηα λα
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πάξεη έλα πνζφ ρξεκάησλ. Άξα, ινηπφλ, απηφ πνπ πξνζθέξεη ην ζέιεη λα ην δψζεη θαη
ην δίλεη κε ηελ θαξδηά ηνπ.
3: «H ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά είλαη φηη ζην ΚΦ έξρεζαη, γηαηί ζέιεηο λα πξνζθέξεηο
θάπνην έξγν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία… δσξεάλ βέβαηα ρσξίο λα ακείβεζαη… ελψ ε
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, θξνληηζηήξηα, θέληξα κειέηεο είλαη κία ζέζε εξγαζίαο…
θαλνληθή».
8: « […] ζα κηιήζσ γηα ηελ πξνθαλέζηεξε πνπ είλαη ην νηθνλνκηθφ φηη είηε είλαη
ηδηαίηεξν είηε είλαη θξνληηζηήξην είηε είλαη θέληξν κειέηεο ππάξρεη θάπνηα ακνηβή πνπ
πξέπεη λα δίλνπλ νη γνλείο […]».
9: «Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δξάζεηο ηνπ ΚΦ είλαη άλεπ
νηθνλνκηθήο απνιαβήο θαη εζεινληηθέο, ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα».
Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ δείγκαηνο εληνπίδεη ηε δηαθνξά ζην ππάξρνλ πεδίν
ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο επειημίαο ζην ΚΦ, ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα
(2, 4, 5, 10). Αλαιπηηθφηεξα, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην ΚΦ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο θαηλνηφκνπ δηδαζθαιίαο, παξά ζηελ
απζηεξά πιαηζησκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο
εθπαίδεπζεο. Καζίζηαηαη ζαθήο, ινηπφλ, ε αληδηνηειήο, κε αληαγσληζηηθή θαη
αιιειέγγπα πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ θνηλσληθή δνκή.
2: «Δληάμεη ην θαιχηεξν είλαη φηη ζην ΚΦ δελ έρνπκε απηφ ην άγρνο ηφζν πνιχ, φπσο
είλαη ζε έλα ηδησηηθφ ρψξν πνπ πξέπεη λα θξαηήζεηο κε ην δφξη ηνπο πειάηεο ή φηη ζα ζε
θξαηήζνπλ ή φρη ζηε δνπιεηά αλάινγα κε ηνπο… κε ηνλ αξηζκφ, αο πνχκε ησλ καζεηψλ
ζηελ ηάμε ή κπνξεί λα κελ πιεξψλεζαη, νπφηε αλεζπρείο, ζνπ θιέβνπλ ηα έλζεκα…
εδψ ηνπιάρηζηνλ δελ έρεηο απηέο ηηο αμηψζεηο θαη θαηά θάπνην ηξφπν απηφ ζνπ παξέρεη
θαη κηα πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη ίζσο είλαη θαη πην αληδηνηειήο θαη ε ζρέζε ζνπ κε ηα
παηδηά… πην άκεζε σο εθ ηνχηνπ».
4: «Τπάξρεη επειημία ζην ιεηηνπξγηζκφ ηνπ ΚΦ… θαη δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ζε ζρέζε
κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα… επίζεο δελ ππάξρεη
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζην ΚΦ, ελψ ζηα ηδησηηθά ζεσξψ φηη ππάξρεη».
5: «Δκ ππάξρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη ιηγφηεξε πίεζε απφ φηη ζε έλα ηδησηηθφ
θξνληηζηήξην εδψ ζην ΚΦ».
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10: «Έρνπκε κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ δηαρείξηζε ηεο χιεο θαη ησλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο. Μπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα δνθηκάζνπκε θαηλνηφκεο ή ελαιιαθηηθέο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ρσξίο ηελ πίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ».
Γπν εμίζνπ ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ηνπ ΚΦ θαη ησλ
ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο εληνπίδνληαη ζην γεγνλφο φηη δελ
πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ΚΦ-ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο (7), αιιά
θαη ζην φηη νη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΦ είλαη ιηγφηεξν επαγγεικαηίεο
ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο
(12).
7: «Γελ έρσ παξαηεξήζεη θάπνηα δηαθνξά».
12: «Κνηηάμηε… ε αιήζεηα είλαη… φηη ζην ΚΦ νη θαζεγεηέο είλαη ιηγφηεξν
επαγγεικαηίεο… Δληνχηνηο, νη θαζεγεηέο ηνπ ΚΦ θεξδίδνπλ εζηθή ηθαλνπνίεζε κηαο
θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ».
2.4 Γηαθνξέο κεηαμύ ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο - ΚΦ από ηε
ζθνπηά ησλ καζεηώλ
Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο
ζπκπιεξσκαηηθή

ζηελ

έξεπλα

εθπαίδεπζε

εθπαηδεπηηθνί,
θαη

ηελ

νη

δηαθνξέο

εθπαηδεπηηθή

αλάκεζα

θνηλφηεηα

ηνπ

ζηε
ΚΦ,

αληαλαθιψληαη ζηελ «ειεπζεξηάδνπζα» ζηάζε ησλ καζεηψλ ζην ΚΦ, απφ ηελ άπνςε
ηεο ζπλέπεηάο ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηνπ «ραιαξνχ» ειέγρνπ ηνπ ΚΦ, ζπγθξηηηθά κε
ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (2), «ζεσξψ φηη είλαη ιίγν πην
ειεπζεξηάδνπζα ε ζηάζε ηνπο, δειαδή πην εχθνια αο πνχκε ζα ιείςνπλ ή ζα αξγήζνπλ
ζην κάζεκα ζην ΚΦ, παξά ζε έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην», (6) «Δδψ λνκίδσ φηη …
ππάξρεη, έηζη, θάπσο κία κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά…», ζηε ιεηηνπξγία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην πιαίζην ηνπ ΚΦ
(3) «νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο είλαη ζηνλ ηξφπνο ιεηηνπξγίαο… ζα έιεγα, επίζεο
ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ε ελζπλαίζζεζε ζηε ζρέζε κεηαμχ
καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ» θαη ζηε δπζθνιία θαηαζθεπήο θιηκαθνχκελσλ ηκεκάησλ
καζεηψλ, ζχκθσλα

κε ην γλσζηαθφ επίπεδφ ηνπο (4) « […] δελ ππάξρεη

νκνηνκνξθία ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ».
Δληνχηνηο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη απφ ηελ πιεπξά ησλ
καζεηψλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη απφ ηηο δπν κνξθέο εθπαίδεπζεο είλαη
εθάκηιιεο (7, 9, 10, 11).
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7: «Καη ηηο δπν ρξνληέο πνπ δίδαμα ζηα ΚΦ ζπλάληεζα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ
ηα καζήκαηα κάιινλ φρη

ζπλεηδεηά… παηδηά πνπ ίζσο δελ ήζειαλ λα

παξαθνινπζήζνπλ, απιά επεηδή ππάξρεη θαη απηφο ν ζεζκφο απεπζχλζεθαλ, γηα λα
δνπλ αλ ζα ηνπο αξέζεη λνκίδσ… βέβαηα ήηαλ ε κεηνςεθία απηά ηα παηδηά… νη
ππφινηπνη παξαθνινπζνχζαλ θαλνληθά, φπσο ζα έθαλαλ θαη ζε έλα ηδησηηθφ
θξνληηζηήξην».
9: «Πηζηεχσ, φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ ην ΚΦ… φηη πξνζθέξεη αξθεηά ζεκαληηθή
εθπαίδεπζε ζπγθξίζηκε κε πνιχ θαιά ηδησηηθά θξνληηζηήξηα».
10: «Οη καζεηέο ζα έιεγα φηη πνηθίιινπλ. ηηο κεγάιεο ηάμεηο δείρλνπλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ θαη αμηνπνηνχλ ην κάζεκα πνπ γίλεηαη. Οπφηε δελ ζα έιεγα φηη ππάξρνπλ
κεγάιεο δηαθνξέο κε ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα».
11: «Θεσξψ φηη δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο, εθφζνλ ζπδεηάκε γηα ηελ
εθπαίδεπζε. Καη νη δπν ηχπνη εθπαίδεπζεο παξέρνπλ γλψζε».
2.5 Οθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ εζεινληώλ θαζεγεηώλ από ην ζεζκό ηνπ ΚΦ
Οη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ,
ζπγθιίλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζην γεγνλφο φηη νη ελεξγνί εζεινληέο
εθπαηδεπηηθνί απνθνκίδνπλ κφλν νθέιε απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζην ζεζκφ.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα νθέιε απνηππψλνληαη ζηελ αιιειεγγχε, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε
ζπλεξγαζία, ηε ραξά θαη ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε
ηηο επηηπρίεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο ηνπο
εκπεηξίαο (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11).
1: «Μεηνλεθηήκαηα εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ … Οθέιε φκσο πνπ απνθνκίζακε σο
ηψξα είλαη ε αγάπε ηνπ θφζκνπ, ηφζν ησλ καζεηψλ καο, φζν ησλ γνληψλ, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία κεηαμχ καο […] κηα νκπξέια
εζεινληηθνχ δηθηχνπ…»
2: «Ήηαλ ε επαθή κε παηδηά ηα νπνία θάλαλε θηιφηηκε πξνζπάζεηα λα μεπεξάζνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη λα πξνζπαζήζνπλ
θαη απηά θαηά ην δπλαηφλ ηζφηηκα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη γηαηί φρη λα πεξάζνπλ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε… γηα κέλα απηφ ήηαλε κία
ραξά θαη κία ηθαλνπνίεζε, αθνχ αηζζάλζεθα φηη ζπκκεηείρα ζε απηήλ, θαη πνιιέο
θνξέο ζνπ δίλνπλ θαη κία αγάπε ηα παηδηά φηαλ είζαη εδψ ζην ΚΦ… θάπνην επραξηζηψ
… απηφ ζνπ δίλεη κία εζηθή ηθαλνπνίεζε».
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5: «Σα νθέιε… Ηδίσο, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη πξνζθνξά ζηελ θνηλσληθή
ζπλνρή. Απφ ηελ άιιε, ζε φηη αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα, επεηδή είκαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε
γηα ηελ επηινγή κνπ δελ έρσ λα αλαθέξσ θάπνην απφ ηελ εκπινθή κνπ ζην ΚΦ».
6: «Γελ έρσ εληνπίζεη κεηνλεθηήκαηα… φια φζα έρσ εδψ είλαη νθέιε γηα κέλα… φιε
κνπ απηή ε δξαζηεξηνπνίεζε, ζπκβάιιεη ζην λα είκαη δσληαλή, ελεξγή ζε απηή ηε
δνπιεηά πνπ αγαπάσ».
7: «Απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην ΚΦ θεξδίδσ εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ζε νκαδηθφ
ηκήκα, γηαηί κφλν ζε ηδηαίηεξα δίδαζθα… αιιά πεξηζζφηεξν σθέιηκν γηα κέλα είλαη ε
ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλσ φηαλ βιέπσ, φηη έρσ βνεζήζεη θαη πέληε παηδηά
πνπ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα θξνληηζηήξην».
8: «Πιενλεθηήκαηα είλαη ε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θαζεγεηέο θαη ελδερνκέλσο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άξα έρνπλ λα ζνπ κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, ηηο δπζθνιίεο
ηνπο ή λα ζε δηεπθνιχλεη ζε θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα ζνπ παξνπζηαζηνχλ. Έλα
πιενλέθηεκα ζεσξψ φηη είλαη απηφ… άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη αλ δελ έρεηο εκπεηξία
ηκήκαηνο ζηγά-ζηγά ηε ρηίδεηο θαη απνθηάο…».
9: «Οθέιε κπνξεί θαλείο λα έρεη απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζην ζεζκφ ησλ ΚΦ, δηφηη
αηζζάλεηαη ηελ θνηλσληθή θαη εζεινληηθή πξνζθνξά. Μεηνλεθηήκαηα δελ ππάξρνπλ γηα
κέλα».
11: «Γηα κέλα δελ ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα απφ ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε.
Μφλν νθέιε θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε».
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο ελεξγνχο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο
έγθεηληαη ζηελ έιιεηςε λνκηθήο ππφζηαζεο (3), ζηε καηαίσζε πνπ πξνθαιεί ε κε
αλαγλψξηζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο (4) θαη ζηε δαπάλε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ
(10, 12).
3: «Έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζηελ νπζία δελ είρακε θάπνην πιαίζην… δελ είρα εγψ
θάπνην πιαίζην, γηα λα ιεηηνπξγήζσ ζσζηά ζαλ ζχκβνπινο, παξ’ φια απηά είρα
πξνζπαζήζεη λα ιεηηνπξγήζσ… λα δεκηνπξγήζσ έλα πιαίζην, γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά
ηνπ ζπκβνχινπ».
4: «Γηα ηα κεηνλεθηήκαηα… ρκκκ … έλα αίζζεκα καηαίσζεο… πξνζπαζείο λα θάλεηο
θαιφ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε ηνπηθή θνηλσλία δελ ην αλαγλσξίδεη πιήξσο, δηφηη δε
ζπλδξάκεη αξθεηά ζ’ απηφ».
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10: «Μεηνλέθηεκα είλαη ε δαπάλε ρξφλνπ, πιένλ δπζθνιεχνκαη ιφγσ πνιιψλ
ππνρξεψζεσλ».
12: «Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ζρεηηθά κε ην ρξφλν… έκελε ιηγφηεξνο ειεχζεξνο ρξφλνο
θαη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα δνπιεηά ».
Παξάιιεια, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12), απνθξίλεηαη ζεηηθά ζηελ ελδερφκελε εκπινθή ελφο λένπ απφθνηηνπ
θαζεγεηηθήο ζρνιήο ζην ζεζκφ ηνπ ΚΦ. Δηδηθφηεξα, νη ιφγνη πνπ πξνβάιινληαη,
επηθεληξψλνληαη ελ γέλεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ηεο
απηνβειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο πξνυπεξεζίαο σο θαίξηα
ρξεζηηθά πξνζφληα γηα ηνλ εθάζηνηε λέν εθπαηδεπηηθφ. Δλδεηθηηθά είλαη ηα
παξαθάησ απνζπάζκαηα:
3: «Σα νθέιε είλαη θπξίσο ε εκπεηξία πνπ απνθηά… ηδίσο νη λένη εθπαηδεπηηθνί. Ζ
ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί κε ζπλαδέιθνπο επαγγεικαηηθέο, θηιηθέο, ψζηε λα κπνξέζεη λα
δεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θνηλσληθφ…
ζπγθεθξηκέλα ζην ΚΦ ζπκβάιινπκε ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ».
4: «Γηα έλαλ απφθνηην εθπαηδεπηηθφ είλαη κνλαδηθή εκπεηξία, δηφηη νη θαζεγεηηθέο
ζρνιέο δελ παξέρνπλ εκπεηξία θαη πξαθηηθή άζθεζε. Δπίζεο ε ζπλχπαξμε κε
παιαηφηεξνπο θαζεγεηέο εδξάδεηαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη αζθαιψο δελ ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο, αιιά ηζφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εδψ ζην ΚΦ».
5: «Γηα έλαλ λέν ζπλάδειθν ζίγνπξα ζεκαίλεη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη πξαθηηθή
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Ζ επαθή κε ηα παηδηά ελδπλακψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή
απνζηνιή ηνπ. ε ζρέζε κε ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ βνεζάο… θαη
πξνζθέξεηο εθνχζηα δε ζεσξψ φηη ππάξρεη θάπνην κεηνλέθηεκα».
6: «Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά… ηδηαίηεξα γηα ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο… γηα ηνπο
κεγαιχηεξνπο πηζηεχσ είλαη αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζα γηα κέλα. Aπφ φζν
έρσ ζπδεηήζεη θηφιαο, αιιά νη λεφηεξνη ζπλάδειθνί… είλαη έλαο ρψξνο, φπνπ κπνξνχλ
λα απνθνκίζνπλ κία εκπεηξία, πξηλ δνπιέςνπλ ζε έλα νξγαλσκέλν ζρνιείν, πξάγκα πνπ
άιινη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ έρνπλ απηή ηελ επθαηξία λα ην θάλνπλ».
7: «ίγνπξα πξνυπεξεζία κέζα ζηελ αίζνπζα… αιιά θαη απηνβειηίσζε ζηηο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηνπ».
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8: «Ννκίδσ φηη ζίγνπξα γηα έλαλ λέν εθπαηδεπηηθφ απνθηάηαη πξνυπεξεζία, αιιά θαη
εκπεηξία ζηελ αίζνπζα. αθψο θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο, ψζηε λα
δηεπξχλεη ηε γλψζε ηνπ».
9: «Βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη αλαβαζκίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ.
Δπίζεο, δελ εληνπίδσ θάπνην κεηνλέθηεκα απφ ηελ εκπινθή ζην ΚΦ».
11: «Γηα ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Μεηνλεθηήκαηα δελ
βιέπσ».
12: «[…] γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ίζσο λα είλαη θαη ε πξνυπεξεζία πνπ
ιακβάλνπλ».
Ζ κεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εληνπίδεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα ζηελ εκπινθή ηνπ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζην ζεζκφ ηνπ ΚΦ. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά αθνξνχλ ζηε
δαπάλε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ (1, 10) θαη ζηελ πίεζε γηα αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ
δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ (2).
1: «Έλα κεηνλέθηεκα ζα κπνξνχζα λα ην πσ φηη μέξεηο, επεηδή αθηεξψλεη νξηζκέλν
ρξφλν ίζσο λα ράλεη απφ ηελ άιιε κεξηά απηφ ην ρξφλν απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ην
ρξφλν […] μεθνχξαζεο, ή ζα κπνξνχζε λα ηξέμεη ή λα βξεη θάπνηα δνπιεηά […]»
10: «αλ κεηνλέθηεκα είλαη πάιη ν ρξφλνο πνπ μνδεχεηαη θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη
ηδησηηθά θξνληηζηήξηα θαη ζρνιεία δελ εθηηκάλε ηελ πξνζθνξά εθεί θαζψο ζεσξνχλ φηη
ηνπο ζηεξνχλ ηε δνπιεηά».
2: «Σψξα ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη θακηά θνξά… κπνξεί λα δερηείο θαη πίεζε γηα
παξαπάλσ ψξεο… ελψ δελ είλαη δπλαηφλ, έηζη ζε ηφζν δχζθνιεο πεξηφδνπο λα δψζεηο
πάξα πνιιέο ψξεο εζεινληηζκνχ… φηαλ πξέπεη λα επηβηψζεηο… φηαλ είζαη αδηφξηζηνο
… ε αιήζεηα είλαη φηη είλαη κία κνξθή πίεζεο ηελ νπνία είρακε δερηεί ην παξειζφλ… ή
αο πνχκε θάπνηα θξηηηθή αξλεηηθή πνπ κπνξείο λα δερηείο ηνπ ζηηι… γηαηί δελ παίξλεηο
θαη ην άιιν κάζεκα λα απνθηήζεηο εκπεηξία;».
3νο Δξεπλεηηθφο Άμνλαο
Ζ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΟ ΚΦ ΚΑΗ Ζ

ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Δ ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΚΡΗΖ
ην ελ ιφγσ άμνλα, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο πξντφλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
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3.1 Ζ ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνύ γεληθά θαη εηδηθόηεξα ζηελ εθπαίδεπζε
ην επξχηεξν θάζκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξνθξίλνπλ ηελ
έλλνηα σο θάηη «ηεξφ», αιιειέγγπν, αιηξνπηζηηθφ θαη αληδηνηειέο. Δηδηθφηεξα, ν
εζεινληηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο πξνζθνξά ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη σο
επηβεβιεκέλε αλάγθε ζηελ θνηλσλία.
2: «Ο εζεινληηζκφο γεληθά είλαη θάηη πάξα πνιχ ηεξφ θαη ζεκαληηθφ ζεκείν κέζα ζηηο
θνηλσλίεο […]».
3: «Ο εζεινληηζκφο γεληθά είλαη κiα πξνζθνξά πξνο ηελ θνηλσλία».
4: «Πέξα απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσλία, πξνζσπηθά γηα κέλα ζεκαίλεη κηα
πνξεία πξνο ηελ θνηλσληθή αιιαγή».
5: «Ο εζεινληηζκφο είλαη ιεηηνχξγεκα θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαγθψληζε ηνπ
αηνκηθηζκνχ. Έηζη, ελδπλακψλεη θαη πξνσζεί ηηο ζπιινγηθφηεηεο».
8: «Αο πνχκε φηη είλαη κία επθαηξία λα εμειηρζψ ζαλ άλζξσπνο γεληθφηεξα, γηαηί
πξνζθέξσ ζηνλ ηνκέα πνπ κπνξψ, έξρνκαη ζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο, γίλνκαη
πην θνηλσληθή, γίλνκαη πην ππνκνλεηηθή, πην ζπγθαηαβαηηθή θαη γεληθφηεξα καζαίλσ
λα βιέπσ ηα πξάγκαηα φρη κφλν ηε κία κεξηά».
10: «Ο εζεινληηζκφο είλαη γηα λα θαιχπηεη έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ γλψκε κνπ».
11: «Ο εζεινληηζκφο αληαλαθιάηαη ζηελ επαηζζεζία απέλαληη ζε δνθηκαδφκελεο
θνηλσληθέο ηάμεηο».
12: «Ο εζεινληηζκφο είλαη απαξαίηεηνο ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο καο […] Απνηειεί
ιεηηνχξγεκα θαη φρη επάγγεικα».
ε φ,ηη αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, ηα εξεπλεηηθά
ππνθείκελα απνθαίλνληαη επίζεο ζεηηθά:
2: «Ο εζεινληηζκφο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζα έιεγα, αξθεί λα κε γίλεηαη αθνξκή… έηζη
γηα… εθκεηάιιεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη πνιχ ηαιαηπσξεκέλν
ζηε δηθή καο ρψξα».
3: «Ο εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κία πξνζθνξά γηα λα αιιάμεηο πξνο ην
θαιχηεξν… επηθνηλσλία».
4: «ηελ εθπαίδεπζε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο αλάγθεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
πνπ είλαη ειιεηκκαηηθή πξνο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ».
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6: « Έρσ δήζεη ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε θαη κέζα ζην δεκφζην ζρνιείν…
πάληα έρεη αμία θαη ζεκαζία απφ ην λα θαζίζεηο λα ζπδεηήζεηο πεξηζζφηεξν κε ηα
παηδηά, λα θχγεηο έμσ απφ ην σξάξην, λα θάλεηο πξάγκαηα πέξαλ απφ ην ηππηθφ
πξφγξακκα ή νηηδήπνηε είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ζρνιείν, γηαηί εθεί είλαη κηα
δσληαλή ζρέζε αλάκεζά ζνπ… θαη ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη πάληα ππάξρεη ε
αλάγθε λα δηεπξπλζεί».
7: «Ο εζεινληηζκφο είλαη κηα πξαθηηθή αιιειεγγχεο θαη πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν, επνκέλσο ην ίδην παξέρεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε».
8: «ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ηψξα, ζα ζαο πσ φηη ζπλ φια ηα άιια πνπ είπακε
κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνχ… κε βνήζεζε πάξα πνιχ λα αλαπηχμσ
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, πνπ κέρξη πξφηηλνο αγλννχζα ή δε κνπ είρε δνζεί ε επθαηξία λα
ην θάλσ».
12: «Ο εζεινληηζκφο είλαη απαξαίηεηνο ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο καο, εηδηθά ζηελ
εθπαίδεπζε».
3.2 Ζ ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο
Βάζεη ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ, ν εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπληειεί επηθνπξηθά ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Πην
αλαιπηηθά, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ραξαθηεξίδνπλ, νκφθσλα, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ
εζεινληηζκνχ σο κέγηζηε, ηεξάζηηα θαη απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσλία.
2: «Δίλαη ζεκαληηθή, αιιά δελ μέξσ αλ κπνξεί λα… λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ είλαη
βαζχ έηζη πνιηηηθφ…»
3: «Δίλαη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ηνπ. Πέξαλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο
πνπ είραλ νη νηθνγέλεηεο θαη παηδηά καζεηέο απφ επάισηεο νκάδεο λα αληαπνθξηζνχλ
ζε έμνδα θξνληηζηεξίνπ, λνκίδσ ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν θαη αξθεηά ζηελ δηαηήξεζε ησλ
θνηλσληθψλ ηζηψλ, έηζη ψζηε λα κελ βξεζνχλ νηθνγέλεηεο θαη παηδηά - καζεηέο ζην
πεξηζψξην ηεο θξίζεο».
4: «Πνιχ κεγάιε. Με ην δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ νη γνλείο ηνπο
αδπλαηνχλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά. Ο εζεινληηζκφο θαιχπηεη απηφ ην θελφ».
5: «Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζεκαζία ηνπ, δηφηη φια ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζεο
επθαηξίεο».

75
6: «Δδψ, νπσζδήπνηε εμππεξέηεζε πνιχ ζεκαληηθφηεξν… ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα
αθξηβψο εθεί πνπ εζηηάδεηαη ην πξφγξακκα πνπ αλέθεξα, θάπνηα ζηηγκή ζηελ ζπλνρή
ηεο θνηλσλίαο… δειαδή, λα κελ ληψζνπλ ηνπιάρηζηνλ νη άλζξσπνη πνπ βξέζεθαλ λα
έρνπλ πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή δπζθνιία, φηη είλαη παξαπεηακέλνη, φηη δελ κπνξψ λα
θάλσ ηίπνηα, φηη βξίζθνληαη ζε έλα κεγάιν αδηέμνδν».
9: «Πνιχ κεγάιε, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο».
10: « […] ν ζεζκφο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία είρε απνδνκεζεί, ε
πνιηηεία δειαδή γηα άιιε κηα θνξά πηάζηεθε απξνεηνίκαζηε. Δθεί ηα θνηλσληθά
θξνληηζηήξηα θαη νη εζεινληέο ήξζαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ θαη λα δψζνπλ κηα επθαηξία
ζηα παηδηά πνπ ζα ήηαλ θξίκα λα ζηεξεζνχλ έλα θαιχηεξν κέιινλ».
11: «Σεξάζηηα».
12: «Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο είλαη απαξαίηεηνο ν εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε.
Πξέπεη λα παξέρεηαη ζε θάζε καζεηή ε δπλαηφηεηα ε δπλαηφηεηα γηα πςεινχ επηπέδνπ
εθπαίδεπζε».
3.3. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ εζεινληώλ θαζεγεηώλ από ην Γήκν - Γηαζθάιηζε
πνηόηεηαο
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ δελ εκπιέθεηαη ν Γήκνο, αιιά ε επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνπο αξκφδηνπο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ΚΦ.
1: «Σελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εδψ ηελ θάλνπκε εκείο, δελ ηελ θάλεη ν Γήκνο.
Άξα, ινηπφλ, εκείο βάδνπκε θάπνηα θξηηήξηα… Αιιά πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθά θξηηήξηα,
δειαδή, αθνχ θάλνπκε κηα έθθιεζε ζε θφζκν λα έξζεη καδί καο λα καο πιαηζηψζεη,
απφ θεη θαη πέξα ην πξψην πνπ βιέπνπκε είλαη εάλ πξάγκαηη έρεη δεη κε αγάπε ην
ζεζκφ… ην ζεζκφ ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ηνπ εζεινληηζκνχ θαη απφ θεη θαη πέξα
πξνρσξάκε… γηαηί δηαθνξεηηθά δελ γίλεηαη… εκείο είκαζηε εθείλνη πνπ θαζνξίδνπκε
θαη δελ παξεκβαίλεη ν Γήκνο».
3: «ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ΚΦ ζηελ Κφξηλζν είλαη κηα απηνλνκεκέλε κνλάδα απφ
ην Γήκν… απηνδηνηθνχκελε ζα έιεγα, πνπ ζεκαίλεη ππάξρεη θάπνηνο ππεχζπλνο ν
νπνίνο απηφο θάλεη ηηο επηινγέο…. είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο κε εκπεηξία έρνληαο
πεξάζεη απφ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε δεκφζηα ζρνιεία… νπφηε ν Γήκνο δελ εκπιέθεηαη
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦ».
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6: «Ο Γήκνο δελ αζρνιείηαη θαζφινπ κε απηφ. Γελ ππάξρεη κία ηέηνηα πνιηηηθή θη εδψ
πνπ ηα ιέκε…».
7: «Γελ επηιέγνληαη απφ ην Γήκν… επηιέγνληαη απφ ην ΚΦ… δειαδή ειέγρνληαη νη
δηαζέζηκνη εζεινληέο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΚΦ».
9: «Δπηιέγνληαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ΚΦ θαη φρη απφ ην Γήκν…»
Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο ησλ
εζεινληψλ θαζεγεηψλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηζρπξίδεηαη φηη δελ
ππάξρνπλ νπζηαζηηθά θξηηήξηα θαη θαη’ επέθηαζε δηαζθάιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνηφηεηαο ζην ΚΦ.
2: «Φαληάδνκαη δελ ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα… δεηάλε, βέβαηα ην
πηπρίν καο, ην βηνγξαθηθφ καο …ε πνηφηεηα λνκίδσ απνξξέεη απφ ηελ ίδηα ηελ …απφ
ηνλ ίδην ηνλ απηνζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ».
8: «Πξνζσπηθή εθηίκεζε είλαη φηη δελ ππάξρνπλε θξηηήξηα ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ
πνηφηεηα. Σν φηη θάπνηνο έρεη πάξεη έλα πηπρίν θαη κπνξεί λα έρεη θάλεη θαη ηξία
ηδηαίηεξα ηα νπνία εγψ έρσ πεη φηη έρσ θάλεη ηξία ηδηαίηεξα έηζη… δελ ην γλσξίδεηε
εζείο αλ φλησο έρσ θάλεη… δελ είλαη θξηηήξην».
10: «Τπνζέησ φηη θαηαζέηνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο… Αιιά ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε
θαζεγεηψλ ηη επηινγή λα θάλεη; Δδψ δελ ππάξρνπλ αξθεηνί εζεινληέο γηα λα θαιχςνπλ
ηηο αλάγθεο. Έηζη θαη αιιηψο πνπζελά δελ ππάξρεη αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα».
11: «Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ίζσο, δελ δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ζε
φιεο ηηο πηπρέο ηεο».
3.3.1 Γπλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ ΚΦ θαη ηξόπνη δηαρείξηζεο
Οη θαίξηεο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ αθνξνχλ ηελ
αλνκνηνκνξθία ηνπ καζεζηαθνχ επηπέδνπ, ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ηελ
«πνιηηηθή» ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηελ απεηζαξρία ησλ καζεηψλ θαη ηελ έιιεηςε
εκπεηξίαο ησλ λεφηεξσλ θαζεγεηψλ.
1: «Πξάγκαηη εδψ ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο… κέζα ζην θάζε ηκήκα πνπ ππάξρεη
ην επίπεδν ησλ καζεηψλ είλαη δηαθνξεηηθφ. Έηζη, ινηπφλ, ππάξρνπλ νη αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο…».
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2: «ε θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ ΚΦ… ε άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν έηζη
θνκκαηηθφ ζρήκα ζηελ πφιε… απηφ ήηαλ κία δπζθνιία… έλα αξλεηηθφ ζεκείν…
ζεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ θάζε ρψξν… θαη αλέληαρηνη θαη αθφκα
θαη νη δηαθσλνχληεο κε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ρξψκα θάζε θνξά πνπ θπβεξλά ζηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε…».
6: «Τπάξρνπλε δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε πείξαο, γηα ην πψο δηαρεηξίδεζαη κηα
ηάμε… αξθεηνί λένη ζπλάδειθνη έρνπλ εκπεηξία απφ ηδηαίηεξν κάζεκα ή θάηη ηέηνην…
δελ γλσξίδνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κία νκάδα εχθνια…».
10: «ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ην ζρνιείν πνπ καο θηινμέλεη εθθξάδεη ζπρλά
ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ γηα ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ απφ καο, έκελα πξνζσπηθά κε
ελνριεί πάξα πνιχ ην ηειεπηαίν… oη δπζθνιίεο είλαη νη θιαζζηθέο ηεο ηάμεο, δηαρείξηζε
δχζθνισλ καζεηψλ».
ζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζεζκφ νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη απνθξίλνληαη σο εμήο:
1: «θαηαιαβαίλνπκε φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ
πξψην θαηξφ, ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε πνιινχο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο θαη έηζη
κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα κνίξαζκα ησλ καζεηψλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θη εκείο».
4: «δελ ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή δηαρείξηζε, δηφηη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη αλάινγεο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ».
5: «πλήζσο κε ηελ ππνζηήξημε απφ παιαηφηεξνπο – έκπεηξνπο θαζεγεηέο».
9: «Γελ είλαη ηδηαίηεξεο νη δπζθνιίεο. Τπάξρεη κηα εθπαηδεπηηθή σξηκφηεηα ησλ
εζεινληψλ».
11: «Δίλαη δηαρεηξίζηκεο».
3.3.2 Τπνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην έξγν ηνπο
Απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
εληνπίδεηαη, θπξίσο, ζηελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε (θσηνηππηθφ κεράλεκα,
αλαιψζηκα,

βνεζεηηθά

(επηκνξθσηηθά

εγρεηξίδηα),

ζεκηλάξηα,

αιιά

θαη

αιιεινυπνζηήξημε

ζηνλ
κεηαμχ

αλζξψπηλν
ησλ

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, αξσγή απφ πην έκπεηξνπο θαζεγεηέο).

παξάγνληα

εθπαηδεπηηθψλ,
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2: «Γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο κε θάπνηα έηζη… ζεκηλάξηα …κε θάπνηεο… κε
θάπνηνπο εζεινληέο ζπκβνχινπο πνπ έξρνληαη λα κηιήζνπλ…»
3: «Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνληαη ζην έξγν ηνπο απφ ηε δηεχζπλζε ησλ ΚΦ θαη απφ
κέλα ζαλ ζχκβνπιν, είηε κε ζεκηλάξηα, είηε κε νκάδεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο».
4: «Τπνζηεξίδνληαη ςπρνινγηθά θαη εζηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΚΦ. Τπάξρεη θαη
ε πιηθή ππνζηήξημε… θσηνηππίεο θαη ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ… επίζεο θαηά
θαηξνχο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη
δηδαθηηθήο θηινιφγσλ».
6: «Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα ππάξρεη κία βηβιηνζήθε, θέηνο έγηλε θάηη ηέηνην…
αγνξάζηεθαλ θάπνηα βηβιία… έρνπλ γίλεη θάπνηα ζεκηλάξηα θαηά πεξηφδνπο».
11: «Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθήο επηκφξθσζεο… πξφζθαηα
δεκηνπξγήζεθε βηβιηνζήθε κε βνεζεηηθά εγρεηξίδηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο».
12: «Οη εθπαηδεπηηθνί αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη επίζεο παξέρεηαη βνήζεηα απφ ηνλ
εθάζηνηε δηεπζπληή ζε ινγηθφ πιαίζην… παξαδείγκαηνο ράξε γξαθηθή χιε, αιιαγή
σξψλ…».
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζηελ νπηηθή κηαο εθ ησλ εξσηψκελσλ ηνπ
δείγκαηνο, ε νπνία εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ εζεινληψλ επί
ηεο νπζίαο δελ ππνζηεξίδεηαη, αιιά νη εθάζηνηε ελέξγεηεο αξσγήο, πνπ πινπνηνχληαη
εληφο ηνπ ζεζκνχ είλαη ππνηππψδεηο.
8: «Γελ ππνζηεξίδνληαη! Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη θάπνηα ζεκηλάξηα… Γελ μέξσ πψο
λα ην βαθηίζσ… ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλε κε θάπνηνπο ζπκβνχινπο… πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηνλ θιάδν… ην λα γίλεηαη απηφ κηα θνξά ζηα δχν ρξφληα ή κηα θνξά ζηα
ηξία ρξφληα είλαη γηα ην ζεαζήλαη αλ κνπ επηηξέπεηε… επί ηεο νπζίαο ζεσξψ φηη αλ
πξαγκαηηθά ήζειε ν Γήκνο ηνπ είλαη ν θάζε αξκφδηνο θνξέαο λα βνεζήζεη θαη λα
εμειίμεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ, ζα έπξεπε ν ίδηνο λα έρεη δξνκνινγήζεη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλά ηξίκελν, δχν θνξέο ην ρξφλν θάπνηεο ηέηνηεο
ζπλαληήζεηο… θαη φπνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλε γίλεη … δελ είλαη πξσηνβνπιίεο ηνπ
Γήκνπ… είλαη πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θάπνησλ εζεινληψλ νη νπνίνη κπαίλνπλ ζε
απηή ηε δηαδηθαζία θαη ιέλε αο νξγαλψζνπκε θαη απηφ, αιιά δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη
νπζηαζηηθή ζηήξημε».
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3.3.3 Αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εζεινληώλ θαζεγεηώλ ηνπ ΚΦ
Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαμίσζε ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ, εθηφο ησλ
επηηπρηψλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε πιεηνλφηεηα
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ δειψλεη φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη αμηνιφγεζε.
4: «Γελ αμηνινγείηαη, σζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη είλαη ζπλεπείο ζην έξγν
ηνπο».
6: «πσο γίλεηαη ζε φιε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Πίζσ απφ ηηο πιάηεο ησλ
αλζξψπσλ ή ζε αηνκηθέο ζπδεηήζεηο. Γε γίλεηαη έηζη φκσο. Κακία αμηνιφγεζε δε
γίλεηαη… νξγαλσκέλε ελλνψ… oχηε θαλ έρνπκε - θαη είλαη θαη απηνθξηηηθή απηφ πξνζπαζήζεη λα πάξνπκε θαη ηε γλψκε ησλ καζεηψλ καο κε θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα…
θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ην ζθεθηνχκε».
8: «Γελ αμηνινγείηαη. ηαλ δελ ππνζηεξίδεζαη δελ αμηνινγείζαη… δελ κπνξεί λα έξζεη
θάπνηνο θαη λα ζνπ πεη φηη απηφ πνπ έθαλεο είλαη ζσζηφ ή ιάζνο… εγψ κπαίλσ κέζα
ηελ ηάμε θαη ιέσ φηη ζέισ, ιέσ παξακχζηα, ηξαγνπδάσ, θάλσ αλάιπζε Λεηβαδίηε, γηαηί
έηζη κνπ ήξζε; Γελ μέξεη θαλείο αλ θάλσ θπζηθή θαη ηη θπζηθή θάλσ… άξα ε απάληεζε
είλαη φηη δελ αμηνινγείηαη».
10: «Ννκίδσ δελ φηη αμηνινγείηαη. Έηζη θαη αιιηψο ε αμηνιφγεζε είλαη πνιχπιεπξε
έλλνηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη δχζθνια κεηξήζηκε, παληνχ φρη εηδηθά ζηα θνηλσληθά
θξνληηζηήξηα».
Απφ ηελ άιιε, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη
«έκκεζε» αμηνιφγεζε ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζην πιέγκα
εθπαηδεπηηθψλ - εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία: «Θα έιεγα
αμηνινγείηαη απφ ην θχξνο πνπ έρεη πάξεη ην ΚΦ κέζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη απφ
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παηδηψλ» (2), «Μπνξψ λα πσ φηη… ε δνπιεηά ηνπ αμηνινγείηαη
απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη κε ηνπο γνλείο… θαη απφ ηε ζρέζε
πνπ αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη κεηαμχ ηνπο… ε ζρέζε είλαη ζεκαληηθή ζηελ εθπαίδεπζε»
(3), «Τπάξρεη έκκεζε αμηνιφγεζε. Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο. Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦ, απνδεηθλχεη ηελ πνηφηεηά ηνπ» (9),
«“Αμηνινγνχληαη” απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θάζε κέξα» (12).
Δπηπιένλ, βάζεη ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε
αμηνιφγεζε ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ εληνπίδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ελδνζρνιηθψλ
εμεηάζεσλ: «[…] νη επηηπρίεο καο εθεί θαίλνληαη κε ηελ … θαηά ηηο παλειιαδηθέο
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εμεηάζεηο, αιιά θαη ζηηο ελδνζρνιηθέο, αιιά, φκσο κε ηελ απηναμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη
απφ ηνλ θάζε έλα θαη πξνρσξάεη θαη ηελ επφκελε ρξνληά… εδψ λα πσ φηη έρνπκε
ζπλαδέιθνπο πνπ είκαζηε καδί απφ ηελ πξψηε ρξνληά… απφ ηελ πξψηε ρξνληά… απφ
ην 2011 θαη 2012…» (1), θαζψο θαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηηπρία εηζαγσγήο ζηελ
Αλψηαηε εθπαίδεπζε «κφλν απφ ηηο επηηπρίεο ησλ καζεηψλ» (11).
4νο Δξεπλεηηθφο Άμνλαο
Ζ

ΤΜΒΟΛΖ

ΣΟΤ

ΚΦ

ΣΖ

ΜΔΗΧΖ

ΣΧΝ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ

-

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΗΟΣΖΣΧΝ
ηνλ άμνλα απηφλ εζηηάζακε ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάρπζε ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ, αιιά θαη ζε θαίξηα δεδνκέλα πνπ άπηνληαη
ηεο εμάιεηςεο ησλ θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη είλαη άκεζα
ζπλπθαζκέλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ ΚΦ.
4.1 Αξηζκόο κεηερόλησλ καζεηώλ ζην ΚΦ - Δζλνηηθή θαη θνηλσληθή πξνέιεπζε
ησλ καζεηώλ
Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέζεζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνθχπηεη φηη νη
κεηέρνληεο καζεηέο ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019
ήηαλ πεξίπνπ 200. Αθφκα, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην
ΚΦ ήηαλ επξεία φια ηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
ζνλ αθνξά ηελ εζλνηηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ηα
ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, απνθξίλνληαη φηη πθίζηαηαη έλα πνιππνιηηηζκηθφ επίπεδν
καζεηείαο - πέξαλ ησλ νκνεζλψλ - κε αξθεηνχο αιινεζλείο καζεηέο, αιιά θαη παηδηά
κεηαλαζηψλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ ΚΦ, νη καξηπξίεο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηε γεληθή πεπνίζεζε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
καζεηψλ πξνέξρεηαη απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα κε ρακειφ
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
4.1.1 Αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ από ην ΚΦ
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12),
ππνγξακκίδεη φηη νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ εληνπίδνληαη θαηά θχξην
ιφγν ζηε βειηίσζε ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ ηνπο, ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζηελ παξψζεζή ηνπο,
φπσο απηά δηελεξγνχληαη ζηελ εζεινληηθή δνκή ηνπ ΚΦ.
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2: « […] ζίγνπξα ηα παηδηά έρνπλ θαη αλάγθεο βέβαηα γηα γλσζηηθή θάιπςε ησλ
δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά ίζσο θαη γηα ςπρηθή ππνζηήξημε, γηα ελζάξξπλζε θαη
ινηπά, φπσο γίλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηππηθφ».
7: «Οη καζεηέο πξνζδνθνχλ θπξίσο ζε ζπνπδέο θαη απηνβειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ
ηνπο επηπέδνπ».
9: «Πξνζδνθνχλ ζε έλαλ νδεγφ κειέηεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε αιιειέγγπν πιαίζην».
11: «Οη αλάγθεο ησλ καζεηψλ είλαη γλσζηαθέο… πξνζδνθνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ
επηδφζεψλ ηνπο.
12: «Οη καζεηέο έρνπλ αλάγθε λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα θάλνπλ θηιίεο θαη λα
πξνζπαζήζνπλ, κέζσ ησλ καζεκάησλ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ».
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε γλψκε κίαο εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (8), ε
νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ ηνπ ΚΦ είλαη
αιιειέλδεηεο κε απηέο πνπ πθίζηαληαη ζηελ νιφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο επνρήο πνπ
δηαλχνπκε.
8: «Πνιιέο αλάγθεο ιίγεο πξνζδνθίεο… θαη ζεσξψ φηη ιίγεο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ
δελ έρεη λα θάλεη κε ην φηη ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην ΚΦ έρνπλ ιίγεο πξνζδνθίεο.
Απηφ είλαη έλα επξχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεληψλ πνπ έξρνληαη. Άξα, δελ ζα ην
έιεγα φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φζσλ παηδηψλ ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΦ νη ρακειέο
πξνζδνθίεο».
4.1.2 Δπηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ΚΦ
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, δειψλεη φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
ζην ΚΦ είλαη κέηξηεο πξνο ρακειέο ή αληίζηνηρεο κε απηέο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ
(5, 6, 9, 10, 11, 12).
5: «Δίλαη κέηξηεο πξνο ρακειέο νη επηδφζεηο».
6: «Σνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ ηελ εκπεηξία, αξθεηά παηδηά έρνπλε ρακειέο
επηδφζεηο ζην ζρνιείνπ».
12: «Δίλαη παξεκθεξείο νη επηδφζεηο. Θα έιεγα κέηξηεο πξνο ρακειέο ζρνιηθέο
επηδφζεηο».
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Μηα άιιε νπηηθή, εληνπίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 2, 4 θαη 10,
νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηηθέο επηδφζεηο πνηθίιινπλ.
2: « […] έρνπκε αξθεηά παηδηά κε ρακειέο επηδφζεηο, έρνπκε φκσο θαη κε κεζαίεο θαη
κε πνιχ θαιέο».
4: «Πνηθίιινπλ. Οη επηδφζεηο θάζε είδνπο θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ΚΦ εμαξηψληαη
απφ ηε ζπλέπεηα ησλ καζεηψλ».
10: «Τπάξρνπλ απφ φιεο ηηο βαζκίδεο απνηειεζκάησλ απφ κέηξηνη κέρξη άξηζηνη».
4.2 Βαζκόο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ από ην ΚΦ – Γηαθνξέο κε ηελ
ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε
ρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ βαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ ΚΦ, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ηάζζεηαη ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε,
ηζρπξηδφκελν φηη νη αλάγθεο θαιχπηνληαη - αλ φρη πιήξσο - ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
1: « […] θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ εληάμεη δελ ζέισ λα πσ ηδαληθά θαη
λα θηάζσ ζην 100%...αιιά, ε ζα έιεγα ζ’ έλα πνζνζηφ 80%».
2: «Θα έιεγα φηη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ην ΚΦ… απηφ θαίλεηαη βέβαηα
θαη απφ ηηο επηηπρίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αιιά φρη κφλν… ζα έιεγα φηη νη
εζεινληέο ζην ΚΦ κπνξεί λα δίλνπλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξα ζε απηφ ην ζεζκφ θαη
επεηδή ην πηζηεχνπλ θαη επεηδή ζέινπλ θαη απηνί λα ληψζνπλ ρξήζηκνη εθφζνλ δελ
έρνπλ κία ζηαζεξή εξγαζία».
3: «Ννκίδσ φηη θαιχπηεη αξθεηά ηηο αλάγθεο… ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε».
Παξάιιεια, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ΚΦ
πνπ εληνπίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ έιιεηςε
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ, ζηελ
έιιεηςε νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΦ, ζηε
δηαβάζκηζε ησλ ηκεκάησλ αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ΚΦ θαη ζηελ πην ζπζηεκαηηθή δνπιεηά εθ κέξνπο ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ ζε
ζχγθξηζε κε ην ΚΦ. Δλδεηθηηθά, νη απφςεηο ηνπο απνηππψλνληαη σο αθνινχζσο:
3: «H δηαθνξά ζην ΚΦ είλαη φηη κέζα απφ ην γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
ζηαδηνδξνκίαο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο
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αγσγήο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, πξάγκα πνπ δελ θάλνπλ ζπζηεκαηηθά ηα
ηδησηηθά θξνληηζηήξηα».
4: «Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάζε
καζεηή θαη ηάμε».
6: «[…] πξνθαλψο ε δνπιεηά ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα είλαη πην ζπζηεκαηηθή
νπσζδήπνηε θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο… εδψ νη ψξεο είλαη πην ιίγεο θαη βέβαηα έρνπκε
κηθξά ηκήκαηα ζπλήζσο… είλαη ιίγα ηα παηδηά… απηφ είλαη θαιφ… πνιιέο θνξέο,
φκσο, είλαη θαη εηεξνγελή, δειαδή κε δηαθνξεηηθά επίπεδα».
7: «Έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην, ίζσο δηαρψξηδε ηνπο καζεηέο ζε απηνχο πνπ ζέινπλ
λα παξαθνινπζήζνπλ θη απηνχο πνπ δε ζέινπλ… λνκίδσ είλαη ε κφλε δηαθνξά… έλα
ηδησηηθφ θξνληηζηήξην ίζσο θαη λα απνκάθξπλε ηνπο αδηάθνξνπο καζεηέο».
8: «Θα έιεγα φηη δπζηπρψο ππάξρεη. Αθξηβψο, γηαηί ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα έρεηο
ηε δπλαηφηεηα λα είζαη ιίγν πην επέιηθηνο κε ην επίπεδν… κέλσ πνιχ ζην επίπεδν ησλ
ηκεκάησλ».
11: «Ζ δηαθνξά εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ άζθεζε πίεζεο εθ κέξνπο ησλ ηδησηηθψλ
θξνληηζηεξίσλ… ην ΚΦ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κνξθή ειαζηηθφηεηαο».
12: «ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα γίλεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά… βέβαηα ηε δνπιεηά ζην
ΚΦ επεξεάδεη θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ».
Αθφκε, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ δελ
εληνπίδεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ΚΦ
( 5, 9, 10).
5: «Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά. ινη νη θαζεγεηέο είλαη επζπλείδεηνη ζην ΚΦ,
φπσο θαη έμσ».
9: « […]δελ παξαηεξείηαη πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα».
10: «Αλ νη καζεηέο δείρλνπλ ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ δελ ζεσξψ φηη ππάξρεη
δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα…».
4.3 Απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πνηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπο από ην ΚΦ
Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θάιπςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνθαίλεηαη, φηη ν
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ζεζκφο πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη νη καζεηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη ζην
αθέξαην.
1: «Οη θαινί νη καζεηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ εδψ ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη
… είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη θαη ην μέξνπλ… ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ φηη θαιχπηνπλ
φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο».
4: «Απφ ηελ εκπεηξία κνπ θαη απφ ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο, ζεσξνχλ φηη ηνπο
θαιχπηεη, δηφηη παξέρνπκε πιηθφ, βάδνπκε δηαγσλίζκαηα θαη εζηηάδνπκε ζηελ
πξνεηνηκαζία θάζε είδνπο εμεηάζεσλ».
8: « […]ζεσξψ απφ θνπβέληεο πνπ έρνπκε θάλεη κε ηα παηδηά φηη ζε έλα αξθεηά
κεγάιν πνζνζηφ λαη».
9: «Οη καζεηέο αηζζάλνληαη, φηη θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο ζην αθέξαην».
11: «Δίλαη ζεηηθή… νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη θαιχπηνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΚΦ».
12: «Θεσξψ απφ φζα αθνχσ, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ εθηηκά ηηο δξάζεηο ηνπ
ΚΦ… φπσο θαη ηελ παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο σο θνηλσληθφ αγαζφ. Δπνκέλσο λαη».
4.4 Δπαθή εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ηνπ ΚΦ - Απόςεηο
ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκό
Κνκβηθήο ζεκαζίαο δήηεκα εληνπίδεηαη ζηελ «νξαηή» απνπζία ησλ γνλέσλ θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019 ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη ηνλίδνπλ φηη ε επαθή ηνπο κε ηνπο γνλείο είλαη αλεπαξθήο, ιφγσ
ηεο αλαζηνιήο, ηεο αδηαθνξίαο θαη ηνπ «εθεζπραζκνχ» ησλ γνλέσλ ζε φηη αθνξά
ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ΚΦ, επνκέλσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη εληππψζεηο
ηνπο γηα ην ζεζκφ δε γίλνληαη νξαηέο. Χζηφζν, έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζεηηθή ζηάζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ
γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Πην εηδηθά, νη απφςεηο ηνπο είλαη νη
εμήο:
2: «Θεσξψ ζε γεληθέο γξακκέο, φηη έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηνλ ζεζκφ ησλ ΚΦ… απφ
ηελ άιιε ηνπο δηαθξίλεη κία έηζη αλαζηνιή, έλαο δηζηαγκφο, κία ληξνπαιφηεηα, κία
αδηαθνξία δελ μέξσ ηη αθξηβψο… θαη πξαγκαηηθά ε αιήζεηα φηη δελ έξρνληαη πνιχ
ζπρλά λα ξσηήζνπλ θαη λα απεπζπλζνχλ ζηνλ θαζεγεηή…».
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3: «Απφ ηε κηθξή επαθή πνπ έρσ κε ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη
φηη έρνπλ κία ζεηηθή γλψκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ».
8: «πάληα. ζνη φκσο είραλ έξζεη, είραλ έξζεη κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ λα
ξσηήζνπλ γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ιηγφηεξν λνκίδσ γηα λα δνπλ πνηνη
είκαζηε θαη ηη θάλνπκε».
9: «Γελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο – θεδεκφλεο. Πξνθαλψο,
αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε».
10: «πάληα έξρνληαη λα ξσηήζνπλ νη γνλείο. Γεληθά αξθεηνί γνλείο είλαη αδηάθνξνη,
δελ ελδηαθέξνληαη κάιινλ δελ ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
πξνηεξαηφηεηα θαη γηα απηφ επαλαπαχνληαη ζην θνηλσληθφ θξνληηζηήξην».
11: «ρη. πγθεθξηκέλα, ιφγσ έιιεηςεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο νη εληππψζεηο
ηνπο δελ γίλνληαη νξαηέο».
4.5 Αληίιεςε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ζεζκό ηνπ ΚΦ - Δλδερόκελε
αλαγλώξηζε ηνπ ζεζκνύ σο πξνζθνξάο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηνηρείν ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ
Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (1, 2, 3, 5, 7, 11), αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ, ηζρπξίδεηαη φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ
πνιηηψλ ε θνηλσληθή δνκή αλαγλσξίδεηαη σο έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη
κέξηκλαο κε ζεηηθφ πξφζεκν.
1: «κπνξψ λα πσ φηη είλαη κηα έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο… θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο… θαη κάιηζηα ηα ΚΦ είλαη κία θνηλσληθή δνκή ηέηνηα ζηνλ Γήκν καο θαη
πηζηεχσ θαη ζε άιινπο Γήκνπο πνπ είλαη αμηφινγε θαη πνιχ ζεκαληηθή θαη είλαη κία
δηαξθήο πξνζθνξά».
2: «Θα έιεγα φηη γηα ηνπο εζεινληέο θαζεγεηέο ππάξρεη κία πνιχ ζεηηθή άπνςε εθ
κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο… ηνπο ζεσξνχλ θνξείο πξαγκαηηθήο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο …».
3: « […]κε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπκε εθηειέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ΚΦ - ηηο
θνηλσληθέο, πέξα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, λνκίδσ φηη έρεη θαλεί μεθάζαξα ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ζαλ έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηνπο πνιίηεο».
5: « […] σο πξάμε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη κέξηκλαο».
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7: «Ννκίδσ έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο».
11: «Ννκίδσ φηη ην ζεσξεί σο έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο».
Απφ ηελ άιιε, έλαο κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (4, 6, 8, 12), εθηηκά φηη ε
ηνπηθή θνηλσλία θαηαλνεί ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ ΚΦ σο θηιαλζξσπία:
«Πεξηζζφηεξν θηιαλζξσπία κε κηα αζαθή εξκελεία, δηφηη πεξηζζφηεξν πηζηεχνπλ φηη
δελ είρακε θάηη θαιχηεξν λα θάλνπκε… ή φηη ελδερνκέλσο δε κπνξνχκε λα βξνχκε
θάπνπ λα δνπιέςνπκε. Ο θφζκνο δελ θαηαλνεί ηνλ νπζηαζηηθφ αληίθηππν ηνπ ΚΦ… δελ
κπνξψ λα γλσξίδσ αλ ζην κπαιφ ηνπο είλαη κέξνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ή απιψο
θάπνησλ πξνζψπσλ» (4), «Ζ ηνπηθή θνηλσλία παξφιν πνπ ην ΚΦ είλαη ηφζα ρξφληα
δελ έρεη λνκίδσ έηζη ζαθή γλψζε θαη νχηε θαλ πιεξνθφξεζε πνιιέο θνξέο γηα ην ηη
γίλεηαη εδψ θαη αξθεηνί ην βιέπνπλ σο κία θηιαλζξσπηθή πξάμε…» (6), «νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ην βιέπνπλ ζαλ θηιαλζξσπία … δελ ζεσξψ φηη έρνπκε
θαηαιάβεη ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηγά ζηγά βεκαηάθη
βεκαηάθη… ίζσο θαη λα κπξίδνληαη ιίγν… ηη πξαγκαηηθά πξνζπαζνχκε λα έρνπκε… κία
ζσζηή θαη θαιή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ηνπο… αιιά ζε γεληθέο
γξακκέο ζεσξψ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα ην ζεσξνχζαλ ζαλ θηιαλζξσπία» (8), «Ζ
ηνπηθή θνηλσλία βιέπεη ζεηηθά ηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ… ηνλ… θαη ηνλ ζεσξεί έθθξαζε
θηιαλζξσπίαο… φρη… δελ ηνλ ζπγρένπλ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε» (12).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην δείγκα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ
αλαγλσξίδεη ηελ απηνλνκία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε.
Άμηα αλαθνξάο είλαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ελφο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα (9), ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε άπνςε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο θαη φηη γηα ηνπο ίδηνπο, ν ζεζκφο ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
9: « […] εκείο, δελ έρνπκε ηαπηνπνηήζεη ηελ άπνςε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ναη ν
ζεζκφο ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο απφ Γήκν».
4.6

Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηζηαζκηζηηθή

πνιηηηθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έλαληη ησλ θνηλσληθώλ - εθπαηδεπηηθώλ
αληζνηήησλ, ζην πιαίζην ηνπ ΚΦ
Βάζεη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ε
δξάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ σο κέξνπο
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ηνπ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε θαίξηα
πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κηαο αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, εληνπίδεηαη επθξηλψο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο σο θεληξηθνχ θνξέα αξσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ.
1: «Ναη… λαη… νπσζδήπνηε κπνξεί […] εάλ βνεζεζνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα δεκηνπξγήζνπκε ην αλνηθηφ θνηλσληθφ ζρνιείν πνπ
ζεκαίλεη απηφ φηη ζα παξακέλνπλ θάζε απφγεπκα … ίζσο θάζε απφγεπκα… θαη ηα
ζαββαηνθχξηαθα θάπνηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο αλνηρηά … ηφζν εκείο νη εζεινληέο,
αιιά θαη νξηζκέλνη άιινη άλζξσπνη… πηζηεχσ ζα αγθαιηάζνπλ ην ζεζκφ αθφκα
πεξηζζφηεξν θη έηζη, ινηπφλ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην δεκφζην
ζρνιείν θαη λα κπνξέζνπκε … απηφ πνπ ιέκε… είλαη ζέκα παηδείαο… λα ην πεηχρνπκε
θαη λα κειεηήζνπκε, λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο».
3: «Αλακθίβνια, κέζα απφ ηελ απφ ηελ ζεζκηθή θαη λνκηθή ππφζηαζε ησλ Γήκσλ
πξνθχπηεη θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ, έηζη, εμηζνξξνπεηηθά».
4: «Βέβαηα θαη λαη. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη ν Γήκνο λα αθνπγθξαζηεί ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο».
5: «Αζθαιψο… είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηεο εμάιινπ… παξ’ φια ηα
πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη. Δλδερνκέλσο, ν Γήκνο ζα έπξεπε λα θηλεηνπνηήζεη θαη
λα ελεκεξψζεη ή θαη λα πξνβάιιεη πεξαηηέξσ ην ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ».
7: «ίγνπξα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαζηεξψζεθε θαη ν ζεζκφο ησλ ΚΦ… θπξίσο
παξέρνληαο πξφζβαζε ζην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο».
9: «Ναη… κε παξάιιειε δξάζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ πνπ ζηνρεχεη ζην
λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο».
10: «ίγνπξα κπνξεί θαη πξέπεη λα ην θάλεη! Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη νξγαλσκέλα κε
δνκέο».
11: «Αζθαιψο… είλαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο δξάζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα
αληηζηαζκίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Δμάιινπ, γη’ απηφ ζρεκαηίζηεθε ε θνηλσληθή
δνκή ηνπ ΚΦ».
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5νο Δξεπλεηηθφο Άμνλαο
Ο

ΡΟΛΟ

ΣΖ

ΣΟΠΗΚΖ

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΚΑΗ

Ζ

ΣΖΝ

ΠΑΡΟΥΖ

ΔΠΑΡΚΔΗΑ

ΔΝΟ

ΘΔΜΟΤ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ηνλ ελ ιφγσ άμνλα, δηεξεπλάηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ, σο έθθξαζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, ν ζεζκφο εμεηάδεηαη σο κέξνο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Γεδνκέλνπ απηνχ, επηρεηξείηαη λα γίλνπλ
νξαηά θαίξηα δεηήκαηα πάλσ ζηα νπνία νηθνδνκείηαη ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ, φπσο ε
απνπζία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε απνθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εζεινληηθή
εξγαζία ελ γέλεη.
5.1 Δπίπεδν θάιπςεο αλαγθώλ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο από ην ΚΦ
Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ θάιπςεο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκφζην ζρνιείν
απφ ην ΚΦ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11), ππνζηεξίδεη φηη ην ΚΦ θαιχπηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο αλάγθεο γηα
πξφζζεηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε φπσο απηή πξνζθεξφηαλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Δηδηθφηεξα:
1: « […] φρη απιψο θαιχπηνπλ ηηο δνκέο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά εγψ είκαη
απηφο πνπ ην πηζηεχσ απφιπηα φηη παξέρνπκε πνιχ θαιχηεξεο ππεξεζίεο εδψ ζην ΚΦ.
Χο εθπαηδεπηηθφο πνπ ήκνπλ ζε δεκφζην ζρνιείν μέξσ πνιχ θαιά πσο ιεηηνπξγνχζε ν
ζεζκφο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάιηζηα φηαλ αλέζεηαλ θαη αλαζέηνπλ θάπνηεο
ψξεο ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο θαζεγεηέο, γηαηί δελ ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο θαη
απηφ γίλεηαη ακέζσο κεηά ην εμάσξν θαη ην εθηάσξν, θαηαιαβαίλνπκε φηη θαζεγεηέο
θαη καζεηέο είλαη ηφζν θνπξαζκέλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα.
Δπνκέλσο, εθεί θάπνπ παίδεηαη έλα παηρλίδη…».
3: «Ννκίδσ φηη θαιχπηνπλ αλάγθεο, νπσζδήπνηε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ή δνπιεηάο
πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη ζην δεκφζην ζρνιείν».
4: «Σηο θαιχπηνπλ πάξα πνιχ, εθφζνλ δελ ππάξρεη πιένλ ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία…
θαη κε ην παξαπάλσ».
5: «Θεσξψ φηη ν ζεζκφο ησλ ΚΦ θαιχπηεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο ελ ιφγσ αλάγθεο».
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6: «Ναη. Δίρε δηαηππσζεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα απηή ε πξφηαζε φηη ζα έπξεπε
λα νξγαλσζνχλ ζε επίπεδν Γήκνπ θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, δειαδή, ν Γήκνο λα
αλνίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα…».
8: « […]ζεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλ ζεζκφο θαη κφλν ζαλ ζεζκφο ην
θαιχπηεη».
9: «Ο ζεζκφο ησλ ΚΦ κπνξεί δπλεηηθά λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα εληζρπηηθή
δηδαζθαιία…».
11: «ίγνπξα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ».
Αληίζεηα, έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ηζρπξίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΚΦ, αδπλαηνχλ ή θαιχπηνπλ ζε κέηξην επίπεδν ηηο αλάγθεο γηα
πξφζζεηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε φπσο απηή πξνζθεξφηαλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
(2, 10, 12).
2: «Γελ κπνξψ λα πσ φηη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ φιεο απηέο νη αλάγθεο κέζσ ηνπ
ΚΦ, σο έρεη ηψξα».
10: «Σν ζσζηφ είλαη νη αλάγθεο λα θαιχπηνληαη απφ ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζην
ζρνιείν. Απηή ηε ζηηγκή ην θνηλσληθφ θξνληηζηήξην θαιχπηεη απηφ ην θελφ ζην βαζκφ
πνπ κπνξεί βέβαηα. Αλ θαη ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη είλαη εμαηξεηηθή πνιινί καζεηέο
έξρνληαη απφ πνιχ καθξηά. Θα ήηαλ θαιχηεξα λα είραλ εληζρπηηθή ζηελ πεξηνρή ηνπο».
12: «Οη αλάγθεο θαιχπηνληαη ζε έλα κέηξην επίπεδν… είλαη κηα αξρή, αιιά ρξήδεη
βειηίσζεο».
5.2 Γπλεηηθή απνδπλάκσζε ηνπο αηηήκαηνο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζεζκνύ
ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο από ηελ αιιειέγγπα δξάζε ηνπ ΚΦ
ρεηηθά κε ηε δπλεηηθή απνδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα
ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ δξάζε ηεο αιιειέγγπαο εθπαίδεπζεο πνπ
πξνζθέξεηαη ζην πιαίζην ηνπ ΚΦ, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (2, 4, 6, 7, 8,
9, 12) απνθαίλεηαη αξλεηηθά ζηελ ελ ιφγσ ζέζε γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Πην
εζηηαζκέλα, νη ιφγνη εληνπίδνληαη ζηε δπζρέξεηα επαλεθθίλεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ηνλίδνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηνπ ΚΦ, δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια
θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Γεδνκέλνπ απηνχ, θάζε εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ βνεζά ηνπο
καζεηέο είλαη επηθξνηνχκελε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ εξσηψκελσλ,
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αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ν ζεζκφο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο δελ κπνξεί λα
ππνθαηαζηήζεη ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε.
2: «Γε ζεσξψ φηη ην πεξηνξίδνπλ … απφ ηελ άιιε φλησο ζα έπξεπε λα είλαη θαη
θξαηηθή κέξηκλα ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία […]».
4: «Γελ γλψξηδα γη’ απηήλ ηελ άπνςε, αιιά πηζηεχσ φηη είλαη κηα εχθνιε απάληεζε…
γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δχζθνιν λα επαλαιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο, ιφγσ
πφξσλ… φρη… αληηζέησο εληζρχεη ηνλ εζεινληηζκφ».
6: «Αληίζεηα, ηηο ππνβνεζνχλ, δηφηη εκπιέθεηαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο ζηε
δηαηχπσζε αηηήκαηνο πάλσ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο πνπ ζέινπκε λα ιχζνπκε, ην πνηα
ζα είλαη ε κνξθή πνπ ζα ηα ιχζεη, αλ ζα είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο, ζα είλαη θάπνηνη άιινη… είρακε ην ζεζκφ ηεο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο
ζηήξημεο θαηά ην παξειζφλ, πνπ ζηα πξψηα ηνπ ρξφλνπ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνχξγεζε πάξα
πνιχ θαιά κε εμαηξεηηθή επηηπρία…».
7: «ρη ην αληίζεην… εληζρχνπλ ην αίηεκα απηφ… είλαη παξάιιεινη δξφκνη».
8: « […]δελ ζεσξψ φηη είλαη δχν αληηθξνπφκελνη ζεζκνί αλ ζέιεηε… αιιά ν έλαο δξα
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ άιινλ… ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη θαη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία
θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρνπλ θαη φινη νη θνξείο θαη νη ζεζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ην
ζεζκφ ηνπ ΚΦ».
9: «Θεσξψ, φηη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία δε κπνξνχζε λα ππνθαηαζηήζεη ην ξφιν ησλ
θξνληηζηεξίσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα ΚΦ έπξεπε λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ…»
5.3 Βαζκόο ελίζρπζεο ή πεξηνξηζκνύ ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο
εθπαίδεπζεο από ην ΚΦ
Αλαθνξηθά κε ην

βαζκφ

ελίζρπζεο

ή ηνλ

πεξηνξηζκφ

ηεο

ηδησηηθήο

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα
πξνζθεξφηαλ ζηα ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηδίσο, απηήλ ηνπ ΚΦ, έλαο
ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ (4, 5, 11), απνθξίλεηαη φηη ην ΚΦ θαη ε
ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηνχλ παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο.
4: «Θεσξψ φηη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια… δελ πηζηεχσ φηη νη εθάζηνηε δξάζεηο
επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε. Γελ βξίζθσ θάηη ην κεκπηφ είλαη αιιειέλδεηεο».
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5: «Δίλαη δπν παξάιιεινη δξφκνη, ρσξίο ην έλα λα παξεκπνδίδεη ην άιιν. Σν θαζέλα
ππάξρεη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο θαη ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή».
Απφ ηελ άιιε, ηξεηο εθ ησλ εξσηψκελσλ (1, 6, 11), ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηδησηηθή
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε εληζρχεηαη απφ ηε ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο
δξάζεηο πνπ παξέρνληαη ζην ΚΦ.
1: «Ναη. Δληζρχεηαη γηαηί… γηα δηάθνξνπο ιφγνπο… γηα δηάθνξνπο ιφγνπο…
Γλσξίδνπκε φηη νη απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη πνιιέο, φκσο
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη θαζεγεηέο… δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο… δελ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ κε απνηέιεζκα λα είλαη
απαξαίηεηνο ν ζεζκφο ησλ θξνληηζηεξίσλ… ν ζεζκφο ηνπ ηδησηηθνχ θξνληηζηεξίνπ…
ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ…».
6: «ρη δελ ηζρχεη ζε θακία πεξίπησζε. Απηφ… απηφ… παξάγεηαη αιινχ… απηή ε
αλαγθαηφηεηα ησλ γνλέσλ λα πάλε ζε ηέηνηα θέληξα ή λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηεο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο… παξάγεηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δεκφζηνπ
ζρνιείνπ… απηφ ηα παξάγεη… ηψξα ην εζεινληηθφ βνεζεηηθφ θξνληηζηήξην αληίζεηα…
πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί θάπσο ζε απηή ηελ αλαγθαηφηεηα».
11: «Σα λνκηκνπνηνχλ, δηφηη θάζε εθπαηδεπηηθή δξάζε είλαη αλεμάξηεηε ρσξίο
αιιεινεπεξεαζκνχο».
Παξάιιεια, έλαο κηθξφο αξηζκφο εθ ησλ εξσηψκελσλ (2, 12), εθηηκνχλ φηη νη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΚΦ, δπλάκεη πεξηνξίδνπλ ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε: «Θεσξψ φηη ηελ πεξηνξίδνπλ ηελ ηδησηηθή - ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε.
[…] θαη απηφ πνπ ιέλε νη θξνληηζηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο φηη… κεηψλνπλ ηε…
κεηψλνληαη νη πειάηεο θαη δελ κπνξνχλ θαη απηνί λα απαζρνιήζνπλ πεξηζζφηεξνπο
θαζεγεηέο, επεηδή κία κεξίδα ησλ παηδηψλ πεγαίλεη ζηα ΚΦ» (2), «Οη εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο απηήο ηεο κνξθήο δελ εληζρχνπλ, αληίζεηα πεξηνξίδνπλ ηελ ηδησηηθή
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε» (12), ελψ κηα εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (7),
ζεσξεί φηη νη αιιειέγγπεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θάζε κνξθήο νχηε λνκηκνπνηνχλ,
αιιά νχηε θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε: «Πηζηεχσ φηη
ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ζην ΚΦ απεπζχλνληαη νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο
νκάδεο πνπ έηζη θη αιιηψο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ αιινχ. πλεπψο, λνκίδσ
φηη δελ πεξηνξίδνπλ νχηε εληζρχνπλ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε» (7).
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5.4 Δλδερόκελε ζπγθάιπςε ησλ επζπλώλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, από ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ θνξέσλ
ζνλ αθνξά ηε ζπγθάιπςε ησλ επζπλψλ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, απφ
ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην Γήκν εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα

ηε

κεηάζεζή ηνπο ζε άιινπο θνξείο θαη θνηλσληθέο δνκέο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο
(2, 4, 5, 7, 10, 11), ηίζεηαη ππέξ απηήο ηεο άπνςεο, ηνλίδνληαο φηη ν
εζεινληηζκφο ζπληζηά έλα επηζθαιέο πεδίν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε πνπ δηαλχεη ε Διιάδα.
2: «Θεσξψ φηη φλησο ζπγθαιχπηνληαη νη επζχλεο ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο… ζην λα
δηνξίδεη θαζεγεηέο θαη πξαγκαηηθά λα εθπαηδεχεη φια ηα παηδηά δσξεάλ θαη
πνηνηηθά…»
4: «ίγνπξα. πγθαιχπηεηαη θαη φρη κφλν απηφ. Θεσξψ φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε έρεη
ζηξέςεη ην ζέκα ζηελ αλεξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα πάξνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα
ρέξηα ηνπο, κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ».
5: «Ναη… ηνπιάρηζηνλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε θεληξηθή δηνίθεζε
ζπγθαιχπηεηαη».
7: «Γπζηπρψο ηζρχεη θαηά πνιχ απηφ… επνκέλσο γη’ απηφ πξνθχπηνπλ ηα εζεινληηθά
δίθηπα».
10: «Ναη ελ πνιινίο απηφ ζπκβαίλεη δπζηπρψο».
11: «Ναη. Οθείιεη λα αλαδπζεί ην θξάηνο πξφλνηαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο,
αληηθαζηζηψληαο ηελ πνιηηεία».
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (1, 3, 6, 8, 9),
ζεσξεί φηη νη επζχλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο δελ ζπγθαιχπηνληαη απφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ Γήκσλ θαη θαη’ επέθηαζε ε δεκφζηα εθπαίδεπζε δελ
δηαζθνξπίδεηαη ζε δηάθνξεο δνκέο θνηλσληθήο κέξηκλαο.
1: « […] φρη δελ ζπγθαιχπηνπκε ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο […]
ιέκε φηη είκαζηε ζπκπιεξσκαηηθά εκείο λα βνεζήζνπκε…».
3: «ρη. Ννκίδσ φηη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ Γήκσλ κέζα απφ ΚΦ δελ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε».
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6: «ρη θαζφινπ. Γηαηί ζεζκηθφο θνξέαο είλαη θαη ν Γήκνο. Αληίζεηα, ζα
αλαδεηθλχνληαη πνιχ θαιχηεξα, γηαηί ζα γίλεηαη ζε έλα ηνπηθφ επίπεδν […] εγψ
πηζηεχσ ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ησλ ηνπηθψλ, ηνπ Γήκνπ, ηεο πεξηθέξεηαο
θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο».
8: «Ννκίδσ πσο φρη δελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Σν ηη θάλεη έλαο θνξέαο ζε ηνπηθφ
επίπεδν είλαη αλεμάξηεην κε ην ηη θάλεη έλαο ζεζκηθφο θνξέαο. ίγνπξα απηνί νη δχν
κφλν ζπκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ […]φρη φρη είλαη κελ δχν
αλεμάξηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκαηηθά θνκκάηηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα κέλα».
9: «Γελ ζεσξψ, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δνκψλ
εθπαίδεπζεο... φηη ζπγθαιχπηνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε… αληίζεηα… απνδεηθλχεηαη ε
αλεπάξθεηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο».
5.5 Ζ εθζπγρξνληζκέλε αληίιεςε αιιειέγγπαο παηδείαο, ζην πιαίζην ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ηελ εζεινληηθή εξγαζία σο απνθιεηζηηθό έξεηζκα
Αλαθνξηθά κε ηνλ θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο
δπλεηηθέο πξνεθηάζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηα ππνθείκελα ηεο
έξεπλαο ζην ζχλνιφ ηνπο απνθξίλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθά. Δπηπξφζζεηα, νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην εγρείξεκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα
ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά
ζην εζεινληηθφ έξγν, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ άιιεο ξπζκίζεηο. Πην αλαιπηηθά,
νη ξπζκίζεηο απηέο αθνξνχλ ζην φξην ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, ζηελ εξγαζηαθή
απνξξφθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηελ αλάπηπμε
επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δνκψλ.
2: «Θεσξψ φηη δελ πξέπεη λα ην θάλεη κε ηελ εζεινληηθή εξγαζία… Θεσξψ φηη
πξέπεη λα ππάξρνπλ άιιεο ξπζκίζεηο… λα απαζρνιήζεη φρη γηα λα γίλνπλ πινχζηνη,
αιιά λα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ αμηνπξεπψο… ν Γήκνο εάλ ζέιεη γηα ηέηνηνπ είδνπο
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα αλζξψπνπο».
3: «Ννκίδσ, θπξίσο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ άιιεο ξπζκίζεηο… ην φξην κηαο
εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο… κάιινλ κία εζεινληηθή πξσηνβνπιία θηάλεη ζε έλα φξην
πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη…».
6: «Πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη άιιεο… πξέπεη λα ππάξμεη έλα κείγκα. Γειαδή, δελ
ππνθαζίζηαηαη πνηέ ε εζεινληηθή εξγαζία, είλαη αλαγθαία πάληα λα ππάξρεη…
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ηξνθνδνηεί ηα πξάγκαηα θαη κε ηνλ παξάγνληα άλζξσπν, κε ηνλ παξάγνληα θνηλσληθή
αιιειεγγχε, αιιά νπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ επξχηεξεο δνκέο ζην Γήκν
γηα πάξα πνιιά πξάγκαηα […]».
7: «ρη, δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ εζεινληηθή εξγαζία. πλεπψο,
δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνθιεηζηηθά ζηελ δηάζεζε γηα
εζεινληηθή πξνζθνξά».
9: «Ζ εζεινληηθή εξγαζία κπνξεί ελ κέξεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά φρη εμ νινθιήξνπ εζεινληηθά».
10: «Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πηζηεχσ φηη ζα έρεη ζην κέιινλ έλαλ πην εληζρπκέλν ξφιν
ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Γελ κπνξεί φκσο, νχηε θαη πξέπεη λα γίλεη απηφ ζηεξηδφκελν ζηελ
εζεινληηθή εξγαζία».
11: «Δλδερνκέλσο, ρξεηάδνληαη θη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ζα εζηηάζνπλ ζηελ
ππνζηήξημε… θάζε είδνπο ππνζηήξημε… ηνπ εζεινληή».
5.6 Δκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα - Σν ΚΦ
σο πξόηππν εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο - πλέπεηεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΚΦ γηα ηε
δεκόζηα εθπαίδεπζε
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ (5, 7, 11, 12), ραξαθηεξίδεη ηελ
εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά
δεηήκαηα σο ζεηηθά θαη νξζά ζηνηρεία.
5: «Δθφζνλ ππάξρνπλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλα άηνκα ζεσξψ φηη ε εκπινθή ηνπ
Γήκνπ κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε».
7: «Δίλαη ζσζηέο απηέο νη πξσηνβνπιίεο… ηδηαίηεξα, γηα κηα πεξίνδν πνπ ππάξρεη
φλησο απηή ε αλάγθε γηα βνήζεηα. Άξα, φπνηνο θνξέαο κπνξεί λα νξγαλψζεη κηα ηέηνηα
δνκή ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή θαηά ηε γλψκε κνπ θαιψο ηελ
νξγαλψλεη».
11: «Οη Γήκνη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ εθπαίδεπζε».
12: «Οη πξσηνβνπιίεο ησλ Γήκσλ κε ζθνπφ ην θαιφ… ηε κέξηκλα ηεο καζεηείαο
πξέπεη λα επηθξνηνχληαη».
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Απφ ηελ άιιε, έλαο κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (2, 6), εληνπίδεη νξηζκέλεο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα: «δελ
ζεσξψ φηη πξαγκαηηθά ε επζχλε θαη ηα εχζεκα πξέπεη λα πάλε ζην Γήκν… λνκίδσ φηη
νη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ ζηειερψλνπλ… ζα κπνξνχζε θαη ρσξίο ελδερνκέλσο απηή
ηε κηθξή… δελ μέξσ αλ ζα έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξε ε εκπινθή ηνπ Γήκνπ, γηα λα
ζεσξήζσ φηη ν Γήκνο πξαγκαηηθά έρεη θάλεη θάηη… πνιχ εδψ» (2), «ζεσξψ, φηη
είκαζηε εμαηξεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ζηνλ ηνκέα απηφλ… θαη επηπρψο, πνπ ήξζε ε θξίζε
θαη έδσζε φρη ζηνπο Γήκνπο ζα έιεγα, αιιά αλάγθαζε θαη ηνπο Γήκνπο, λα αηζζάλνληαη
φηη έρνπλ θαη θάπνηα ζρέζε κε ηέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο… ειπίδσ απηφ λα γίλεη
έλα βήκα, γηα λα ζπάζνπλ απηή ηε ζπληεξεηηθή αληίιεςε, φηη φια ζα ηα θάλεη ην
θεληξηθφ θξάηνο» (6).
Σαπηφρξνλα, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα (3, 4, 6), ηζρπξίδεηαη φηη ε εκπινθή ησλ Γήκσλ ζηα εθπαηδεπηηθά
δεηήκαηα πξνσζεί έλα πξφηππν απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν, εληνχηνηο
δελ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε.
3: «Ννκίδσ καθξνπξφζεζκα ζα έρεη πνιχ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζην λα ζπάζεη απηφ ην
ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπκε ζηελ Διιάδα».
4: «Ναη, είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε. Αιιά δε ζεσξψ φηη έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα
ην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο, γηα λα γίλνπλ
θαιχηεξνη. Μαθάξη λα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη ζην δεκφζην – ηππηθφ ζρνιείν απηφ,
ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα είλαη έλα θνκκάηη έμσ απφ απηήλ».
6: «Κνηηάμηε λα δείηε, εγψ έρσ απηέο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ απνθέληξσζε, φηη
βνεζάεη… απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 […]ειπίδσ απηφ λα γίλεη έλα βήκα, γηα λα ζπάζνπλ
απηή ηε ζπληεξεηηθή αληίιεςε, φηη φια ζα ηα θάλεη ην θεληξηθφ θξάηνο».
ηνλ αληίπνδα, νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο (9, 11), ππνζηεξίδνπλ φηη ε
εκπινθή ησλ Γήκσλ ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα δελ πξνσζεί έλα πξφηππν
απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν, ε εκπινθή απηή δελ έρεη αξλεηηθφ
αληίθηππν ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε.
9: «Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Γήκνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. Γελ έρεη
δεκηνπξγήζεη θάπνην ηδησηηθφ ζρνιείν ν Γήκνο… Άξα, νη δξάζεηο ηνπ είλαη πνηθίιεο
θαη φρη κφλν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Θεσξψ φηη δελ είλαη έλα πξφηππν
απνθέληξσζεο… φρη… πνπ λα ζίγεη ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε».
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11: «ρη δελ λνκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα πξφηππν απνθέληξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ
λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ παηδεία».
4.2 πκπεξάζκαηα
ην ελ ιφγσ θεθάιαην, παξνπζηάζηεθαλ δηεμνδηθά νη απφςεηο θαη εθηηκήζεηο ηνπ
δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο, αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ηα επηκέξνπο
εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Αθφκα, επηρεηξήζεθε λα αλαδεηρζνχλ ιεπηνκεξψο θαη κε
ζαθήλεηα νη ζπγθιίζεηο θαη νη απνθιίζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε δεηήκαηα
πνπ άπηνληαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΦ, αιιά θαη νη επηζπκίεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ
εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ψζηε λα
θαηαιήμνπκε ζηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ θαη ζηελ απάληεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο ζπλνιηθά.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
5.1 Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ έξεπλα. Σα δεδνκέλα εξκελεχνληαη βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο
βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 1 θαη ζην
Κεθάιαην 2. Πην εζηηαζκέλα, επηρεηξείηαη λα εμεηαζηνχλ ηα επξήκαηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ, ήηνη νη απφςεηο 12 εζεινληψλ θαζεγεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
ζπλνιηθά, αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ
επηθεληξψλεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα αληεπεμέιζεη θαηά ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ εθδήισζε ηνπ εζεινληηζκνχ ελ γέλεη θαη ηδίσο ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ ΚΦ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αληζνηήησλ, ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ΚΦ ζε Αλνηθηφ Κνηλσληθφ ρνιείν θαη ελ
ηέιεη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ.
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5.2 Ζ πξνζθνξά ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΚΦ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία - Ζ
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε σο θνηλσληθή αιιειεγγύε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο
Α. Αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα αληεπεμέιζεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε Αλάδπζε ηεο ΚΣΠ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ
πσο ηνλίζηεθε ζην Κεθάιαην 1, ην θξάηνο πξφλνηαο ζπληζηά έθθξαζε ηεο ζεζκηθήο
κνξθήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Χζηφζν, ζε φ,ηη αθνξά ην θεληξηθφ θξάηνο σο
δηνίθεζε, δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηνπ λα αληεπεμέιζεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
έπιεμε ηε ρψξα καο. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε
εζληθφ πιαίζην πεξηφξηζαλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, κεηαμχ άιισλ, θαη
ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ε αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ
σο πξνο ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε» ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη
εμφθζαικε, εθφζνλ ε απζηεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε έβιαςε ηα
θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ζπλέβαιε ζηελ ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Έηζη, νη θνξείο ηεο ΚΣΠ, νπζηαζηηθά απνηέιεζαλ θαίξηα αξσγή ζηα θνηλσληθά
αηηήκαηα, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ζπλνιηθά,
αλαπηχζζνληαο «αληηζηάζεηο» έλαληη ζηε ιηηφηεηα, κε ηα άηππα δίθηπα
αιιεινβνήζεηαο.
Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηελ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα αληεπεμέιζεη ζην
έξγν ηνπ, πνπ αθνξά ζηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε» ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ
ιηηφηεηαο, ζηεξηρζήθακε ζηελ άπνςε ηνπ σηεξφπνπινπ (2014), φηη «θαηά ηελ
εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα κεηά ην 2010, παξαηεξείηαη ε εκθάληζε
δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη άηππσλ νκάδσλ αιιεινβνήζεηαο, ελέξγεηεο νη
νπνίεο ελίζρπζαλ ηε κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, πνπ παξνπζίαδε ζπξξίθλσζε
ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, πνπ εθαξκφζηεθαλ».
Αθφκε, γηα ηνλ σηεξφπνπιν (2014), ε ΚΣΠ θαη νη δξάζεηο ηεο απνζθνπνχλ ζηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηνλ εμνβειηζκφ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ
πξνάγεη ην θεληξηθφ θξάηνο. Παξάιιεια, φπσο ππνγξακκίζηεθε ζηα ζεσξεηηθά
θεθάιαηα,

ε νηθνλνκηθή θξίζε ιεηηνχξγεζε σο εθαιηήξην γηα λέεο ζπκπαγείο

θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθή εζηθή ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα
θνηλσληθά αγαζά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ (βι. θαη Zambeta, 2014).
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Δπηπξφζζεηα, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, αμηνπνηψληαο ηηο απφςεηο ησλ Hughes &
Kroehler (2007) φηη «ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα, δηαθαίλεηαη κηα νινέλα
απμαλφκελε ηάζε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε άηππεο εζεινληηθέο δξάζεηο, ηφζν ζε
επίπεδν γεηηνληάο φζν θαη ζε επξχηεξν πιαίζην», θαηέζηε ζαθέο φηη ε θνηλσληθή
πξνζηαζία εξείδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα θαη ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο κέζσ
ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο ΚΣΠ, δεκηνπξγψληαο θνηλσληθά θηλήκαηα.
Οη παξαπάλσ ζέζεηο, δηαηππψλνληαη επίζεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο
έξεπλάο καο. Πην εηδηθά, νη ζπκκεηέρνληεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο επηηεχρζεθε, κέζσ ηεο ζπιινγηθήο ζπζπείξσζεο ζε θνηλσληθά
θηλήκαηα, άηππα εζεινληηθά δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθέο
πξαθηηθέο κε ηε κνξθή θνηλσληθήο κέξηκλαο ζην πιαίζην ηεο ΚΣΠ. Δπνκέλσο, ε
νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ αλέδεημε ηελ θαίξηα ζεκαζία
ησλ εζεινληηθψλ δηθηχσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Β. Δζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε - Ζ αιιειέγγπα παηδεία πνπ παξέρεηαη ζην ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ
ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηδηαίηεξα ζην Κεθάιαην 2, ν εζεινληηζκφο
αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή πηπρή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλεηαη ζην ίδην θεθάιαην, νη δξάζεηο ηνπ
εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, απνηεινχλ ηζρπξφ έξεηζκα ππέξ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο
ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, δηφηη πξνάγνπλ ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο
εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αμηνπνηψληαο ηηο απφςεηο ησλ Γθφβα & Κχξδε (2014),
θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν εζεινληηζκφο, σο κέξνο ηεο ΚΣΠ ζπλεπηθνπξεί ζηελ
πξνάζπηζε ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηα ελεξγά
αληδηνηειή θηλήκαηα πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθψλ αγαζψλ.
πκπιεξσκαηηθά, φπσο επηζεκάλζεθε ζην Κεθάιαην 2, νη Bickford & Reynolds
(2002), ηζρπξίδνληαη φηη «νη εζεινληηθέο δξαζηεξηνπνηήζεηο, αληηζηαζκίδνπλ ηελ
απνδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αλαιακβάλνληαο έλαλ «ξφιν θξάηνπο» κε
πξνλνκηαθφ ηξφπν ζην πιαίζην ιεηηνπξγηψλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο», ελψ
παξάιιεια, γηα ηνπο Chinman & Wandersman (1999), «ν εζεινληηζκφο πξνσζεί ηελ
επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη έλα πξίζκα θνηλήο – ελεξγήο
ζπιινγηθφηεηαο».
Οη αλσηέξσ ζέζεηο εθθξάδνληαη θαη απφ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηα νπνία
ηάζζνληαη ππέξ ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Πην εηδηθά, ν εζεινληηζκφο ελ
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γέλεη πξνζδηνξίδεηαη σο αληαλάθιαζε ζηελ επαηζζεζία απέλαληη ζε δνθηκαδφκελεο
θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη σο απαξαίηεην ιεηηνχξγεκα δηαιιαθηηθφηεηαο θαη
παξαγθσληζκνχ ηνπ αηνκηθηζκνχ ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (4, 5, 11,
12). πληζηά, ινηπφλ, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε - θαη φρη ηε θηιαλζξσπία - πνπ
επηθεληξψλεηαη ζηελ θνηλσληθή αιιαγή, αιιά θαη ηελ θαίξηα αληηζηαζκηζηηθή
πνιηηηθή ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.
Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε ε επηθξαηέζηεξε άπνςε ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ δηαζέηεη ζεηηθφ πξφζεκν σο πξνο ηε βαξχηεηά ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ν εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη σο πνιπεηδήο
δηαδηθαζία πξνζθνξάο θαη θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ αζθεί ζεηηθή επηξξνή ζην
θνηλσληθφ «ζηεξέσκα» (3, 6, 7, 12). πλεπψο, ε εθνχζηα θνηλσληθή πξαθηηθή
ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή θξνληίδα θαη εληφο ηεο
θξίζεο, ελδπλακψλνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Αλαθνξηθά

κε

ηελ

αιιειέγγπα

παηδεία

πνπ

παξέρεηαη

ζηα

ΚΦ,

φπσο

ππνγξακκίζηεθε ζηελ βηβιηνγξαθία (Κεθάιαην 2, ππνελφηεηεο 2.4, 2.5, 2.5.1), είλαη
πξφδειν φηη ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ σο ζπκπιεξσκαηηθή (θνηλσληθή) εθπαίδεπζε θαη
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή
θηλεηηθφηεηα, θαζηζηψληαο επηβεβιεκέλε ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο δηα
κέζνπ ηεο ΚΣΠ, δνζέληνο φηη ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη ηζρπξφ ξφιν ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα 6 θαη 8
ελζηεξλίδνληαη ηηο παξαπάλσ ζέζεηο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αιιειέγγπα παηδεία πνπ
πξνζθέξεηαη ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή,
ιεηηνπξγψληαο επηθνπξηθά γηα ηα ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη ηηο
εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, πξνζθέξνληαο «ίζεο επθαηξίεο πξνο φινπο» ζηελ
εθπαίδεπζε.
Καηαιεθηηθά, αμηνπνηψληαο ηελ άπνςε ηεο Αζθνχλε (2013) φηη «ε εθπαίδεπζε πξέπεη
λα είλαη πξνζβάζηκε ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θαη’ επέθηαζε πξέπεη λα
ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ε κφξθσζε είλαη πξνλφκην ηεο κεηνςεθίαο»,
θαηαδείμακε φηη ν ζεζκφο ησλ ΚΦ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί σο αληίβαξν ζηελ
πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε. Δθηελέζηεξα, αμηνπνηψληαο ηελ άπνςε ηεο
Μαξγαξηηαξίδνπ (2017) φηη «νη δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θξνληηζηεξίσλ ζηεξίδνληαη
απφ πνιινχο θνξείο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ σο αληίβαξν ζηελ θαηάξξεπζε
θνηλσληθψλ δνκψλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θξίζε ιακβάλεη πνιπεπίπεδεο δηαζηάζεηο»,
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θαηαιήγνπκε ζην φηη ε ζέζπηζε ησλ ΚΦ ζηελ Διιάδα ήηαλ έθθξαζε θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο.
Οη παξαπάλσ ζέζεηο επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο
καο. Δηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθηηκνχλ φηη ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζπλέβαιε πνιχ ζεηηθά,
αληηζηαζκίδνληαο ηελ αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ άληζε πξφζβαζε ησλ
ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο απαξαίηεηνπο γηα ηε
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη ηελ ειιεηκκαηηθή ηππηθή
εθπαίδεπζε (2, 5, 6).
Γ. Πεξηνξηζκφο θαη άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ απφ ηηο κνξθέο ηεο
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
πσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή
ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, εξκελεχεηαη πεξηζζφηεξν σο κνξθή θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε δξάζε ηνπ επηθεληξψλεηαη εγγελψο ζε
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφλνηα θαη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε
γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαίδεπζε (1, 2, 3, 5, 7, 11).
Με απηφ ην δεδνκέλν θαη αμηνπνηψληαο ηελ άπνςε ηεο Αζθνχλε (2013), φηη ««ε
επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε θαη επηζθαιήο γηα κεγάιεο
νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν δελ έπαςε πνηέ λα είλαη ηαμηθφ, ζήκεξα
φκσο πνπ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο βαζαίλνπλ, ν ηαμηθφο ηνπ ραξαθηήξαο
αλαδεηθλχεηαη θαζαξφηεξα», θαηαδείμακε φηη νη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο
πεξηζηέιινπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, δνζέληνο φηη ε
πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ αλήθεη ζε ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ελψ,
παξάιιεια ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ παξαθνινπζεί ην ΚΦ είλαη
πνιππνιηηηζκηθή. Δηδηθφηεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο πξνζππνγξάθεη ηηο
δξάζεηο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ σο αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή έλαληη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη (1, 3,
4, 5, 9, 11), ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο δνκήο απηήο απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, δηφηη δηαβιέπνπλ δπζρέξεηεο σο πξνο ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ
ζεζκνχ. Δπηπιένλ, απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη
δξάζεηο ηεο αιιειέγγπαο παηδείαο ζπληζηνχλ θαίξηα ζπκβνιή κε δεδνκέλε αδπλακία
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ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
ιηηφηεηαο.
Πην αλαιπηηθά, ππνγξακκίδεηαη φηη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο απνηέιεζαλ «γφληκν»
έδαθνο γηα θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, κε ηελ έλλνηα φηη ε εθπαίδεπζε άιινηε
πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν, ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ άληζσλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δπνκέλσο, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε ρψξα
έπιεμαλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο,
πξνθαιψληαο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, νδήγεζαλ
ζηελ απνδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνχξγεζε «λέα
πεδία έθθξαζεο» ηεο ΚΣΠ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αιιειέγγπα παηδεία απνηέιεζε κέζνλ
γηα ηελ πην ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πξνο φινπο.
Καηαιεθηηθά, ζην Κεθάιαην 1, αλαθεξζήθακε ζηελ άπνςε ηνπ Marshall (1950, ζην
Zambeta with Kolofousi, 2014:71) φηη «νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο απνηεινχλ ηε βάζε
γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ, κηα ινγηθή πνπ δίλεη
πξφζθνξν

έδαθνο

ζε

κηα

ζπγθεθξηκέλε

πνιηηηθή

δηθαηνζχλεο,

απηήλ

ηεο

αλαδηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» αλαθνξηθά κε ηηο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε. πσο
δηαπηζηψζακε απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο
αλαραηηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηηο πξνλνηαθέο δξάζεηο,
απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ ελ γέλεη. Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο θεληξηθήο βνήζεηαο ε θνηλσληθή
δνκή ηνπ ΚΦ ελδερνκέλσο λα ρξήδεη αλαζρεκαηηζκνχ ζε «Αλνηθηφ Κνηλσληθφ
ρνιείν».
Γ. Μέζνδνη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζε
αλψηεξε δνκή / θνξέα
Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ - θνηλφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κηα άξξεθηε
ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο. πσο πηζηνπνηείηαη απφ ηα
εξεπλεηηθά ππνθείκελα κε ηηο ηειεπηαίεο εζεινληηθέο δξάζεηο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ (βι. Κεθάιαην 3, ππνελφηεηα 3.6.1), επηρεηξήζεθε λα δηαλνηρζεί ζε
Αλνηθηφ Κνηλσληθφ ρνιείν, ην νπνίν ζα δηαρέεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο
θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Χο πξσηεχσλ θνξέαο ζπλεξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε πνπ νπζησδψο ζπληζηά ηνλ θεληξηθφ θνξέα αξσγήο ηνπ ΚΦ.
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Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ππνγξακκίδεη ηελ ειιεηκκαηηθή
ζπλεηζθνξά ηνπ Γήκνπ ζε φηη αθνξά ηε δνκή ηνπ ΚΦ. Δηδηθφηεξα, ε επξχηεξε
αλάπηπμε θνηλσληθψλ δνκψλ απφ πιεπξάο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνζθξνχεη
ζηελ αδπλακία πξνζθνξάο εζεινληηθήο εξγαζίαο, θαζψο απηή δε κπνξεί λα
απνηειέζεη απνθιεηζηηθφ ζηήξηγκα ζηελ αιιειέγγπα παηδεία. Δθηελέζηεξα, ν 3
ηνλίδεη φηη ε εζεινληηθή δξάζε νθείιεη λα νξηνζεηείηαη, ελψ, παξάιιεια νη 2 θαη
11 εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε ηζρπξηδφκελνη φηη νη εζεινληέο πξέπεη λα
ππνζηεξίδνληαη παληνηνηξφπσο ζην έξγν ηνπο θαη ηδηαηηέξσο απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Ζ 6 ππνζηεξίδεη φηη ε εζεινληηθή εξγαζία δελ ππνθαζίζηαηαη, αιιά
δηεπθξηλίδεη

φηη

γηα ηε δεκηνπξγία επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δνκψλ πξέπεη λα

ππάξμνπλ θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πιελ ηνπ εζεινληηζκνχ.
Αθφκε, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ε κεηαζρεκαηηζηηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, δχλαηαη λα απνηειέζεη
πξφηππν

απνθέληξσζεο

ζηελ

εθπαίδεπζε

(3,

4,

6),

δηαζπψληαο

ην

ππεξζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Σέινο, έλα αθφκε κείδνλ δήηεκα πνπ παξαθσιχεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζε αλψηεξε θνηλσληθή δνκή, ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλά καο, θαλεξψλεηαη αθελφο ε κε εκπινθή ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ
θαζεγεηψλ θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε νπζηαζηηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην ΚΦ (2, 8, 10, 11). ε ζπλδπαζκφ κε ηα
παξαπάλσ, ζηελ ελ ιφγσ κειέηε αλαδείμακε επίζεο ηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ εζεινληψλ θαζεγεηψλ ηνπ ΚΦ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη
ηελ αλεπάξθεηα ηνπ Γήκνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ΚΦ σο επξχηεξεο
θνηλσληθήο δνκήο, αιιά θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ εζεινληψλ νη νπνίνη δελ
ππνζηεξίδνληαη ζην έξγν ηνπο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Δ. Ζ νπηηθή ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ
Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο, αλ θαη πεξηνξηζκέλν, αληηπξνζσπεχεη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ
απαζρνινχκελσλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαηέζηεζαλ ζαθείο νη
αληηιήςεηο θαη ε νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ ζπλνιηθά. Ζ
νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή δηαθνξνπνηείηαη,
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εζηηάδνληαο ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ δεηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηνλίδνληαη ηα
εμήο:
 ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
 ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην ΚΦ
 νη δπζθνιίεο θαη ε ππνζηήξημή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν
 ν ελδερφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ
αιιειέγγπα παηδεία πνπ πξνζθέξεηαη ζην ΚΦ
 νη δπλεηηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αιιειέγγπαο παηδείαο ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηα εξεπλεηηθά
ππνθείκελα

ζπκθσλνχλ

νκνθψλσο

φηη

πξφθεηηαη

γηα

κηα

εθπαηδεπηηθή

ζπιινγηθφηεηα πνπ ζπκβάιιεη κφλν ζεηηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία. Αθφκε, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηνλίδνπλ εκθαηηθά ηε ζεηηθή
πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πιήηηνπλ ηελ
ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σνλίδνπλ επίζεο, ηε
ζεκαληηθή δπλακηθή ηνπ εζεινληηζκνχ.
ζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ απηά έγθεηληαη ζηελ «έληαμε» ησλ ίδησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο πνπ επηθξαηεί, ζηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (2, 5). Δπηπιένλ, γηα ηε 6 ε εζεινληηθή δξάζε
αληαλαθιάηαη ζηελ νκαιή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ. ηνλ αληίπνδα, έλα ζεκαληηθφ
κεηνλέθηεκα απφ ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζεζκφ ηνπ ΚΦ εληνπίδεηαη
ζηε δαπάλε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ (10, 12). Δπηπξφζζεηα, ε 4 ηζρπξίδεηαη - σο
αδπλακία ηνπ ζεζκνχ - φηη ππάξρεη έλα αίζζεκα καηαίσζεο, δηφηη ε ηνπηθή θνηλσλία
δελ αλαγλσξίδεη πιήξσο ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΦ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Χζηφζν,
φπσο δηαζαθελίδεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξνζδνθνχλ ζηελ απφθηεζε δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο, ζηελ απηνβειηίσζε, ζηελ άζθεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ
θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ (3, 4, 8, 9, 10).
Έλα αθφκε θαίξην δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί ζην ζεζκφ. Γηα ηνπο 1
θαη 6 νη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ αλνκνηνκνξθία ηνπ επηπέδνπ καζεηψλ ησλ
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ηκεκάησλ θαη ηελ έιιεηςε πείξαο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζεζκφ. Παξάιιεια, ε
10 επηζεκαίλεη φηη θαηά θαηξνχο ζπλαληψληαη πξνβιήκαηα κε ηνλ πιηθνηερληθφ
εμνπιηζκφ. Απφ ηελ άιιε, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
εληνπίδνληαη ηξφπνη πνπ ιεηηνπξγνχλ εμηζνξξνπεηηθά ζηηο δπλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί. πγθεθξηκέλα, ν 9 ηζρπξίδεηαη φηη ην
δήηεκα

ηνπ

πιηθνηερληθνχ

εμνπιηζκνχ

έρεη

ζηαδηαθά

αληηκεησπηζηεί

ζε

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, ελψ ζε φηη
αθνξά ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ λεφηεξσλ θαζεγεηψλ, πινπνηνχληαη ζεκηλάξηα
επηκφξθσζεο (2, 3, 7, 10) θαη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(4, 12).
Καηαιεθηηθά, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ
ελδερφκελε απνδπλάκσζε ησλ αηηεκάησλ επαλεθθίλεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο ζην δεκφζην ζρνιείν, εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦ, νη 2 θαη 4
ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά ζ’ απηή ηε ζέζε, ηζρπξηδφκελνη φηη νη εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΚΦ απνηεινχλ έθθξαζε θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ζηελ νπζία φηη ν
εζεινληηζκφο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία πνπ πξέπεη λα
πξνζθέξεηαη ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε δπλεηηθή απνδπλάκσζε ηεο
ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην ΚΦ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 4 θαη
5 ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη παξάιιειεο θαη ε κία δελ
επεξεάδεη ηελ άιιε. Σαπηφρξνλα, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 1, 6 θαη 11 εζηηάδνπλ
ζηε

«λνκηκνπνίεζε»

ηεο

ηδησηηθήο

ζπκπιεξσηηθήο

εθπαίδεπζεο

απφ

ηηο

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΚΦ, ηνλίδνληαο φηη θάζε εθπαηδεπηηθή δξάζε είλαη
αλεμάξηεηε ρσξίο αιιεινεπεξεαζκνχο, αιιά θαη πσο θχξηα αηηία γη’ απηή ηελ
ελίζρπζε ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα δηαδξακαηίδεη ε
ειιεηκκαηηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε. Σέινο, απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, θαζίζηαηαη
ζαθέο φηη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ δελ έρνπλ
αξλεηηθφ

αληίθηππν

ζηελ

ηππηθή εθπαίδεπζε,

αληίζεηα επηζεκαίλεηαη

φηη

καθξνπξφζεζκα ε ελαιιαθηηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζεζκφ δχλαηαη λα
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ απνθέληξσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (3, 4, 6).
5.3 πκπεξάζκαηα
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δφζεθε έκθαζε, θπξίσο, ζηα επξήκαηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ
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θεθαιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεγεζνχλ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ έγηλαλ εκθαλή
απφ ηελ πνηνηηθή

κειέηε καο. Σν επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα γεληθά

ζπκπεξάζκαηα εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ
6.1 Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έρνληαο σο δείγκα 12 εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ εξγάδνληαη ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, είρε σο ζηφρν λα δηεπξεπλήζεη ηηο
αληηιήςεηο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάιεηςε
ησλ θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ζηελ Διιάδα θαη εμήο. πγθεθξηκέλα, εξεπλήζεθε ην πξνθίι ησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη νη
πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ζεζκφ, ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ηφζν ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή φζν θαη ζηε κείσζε ησλ
θνηλσληθψλ - εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ελ ηέιεη ε ζρέζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο κε ην ζεζκφ.
Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απνηειεί θαηαθιείδα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη
αλαδεηθλχεη ηα ηειηθά πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ελψ, ηαπηφρξνλα δίλεη απαληήζεηο
ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξνηάζεηο καο γηα ηε
δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζέκα.
6.2 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα
πσο αλαδείρζεθε απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, ε απνπζία ηνπ θξαηηθνχ
κεραληζκνχ ζηελ παξνρή ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζηζηά ηελ
ηππηθή εθπαίδεπζε αλεπαξθή σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ καζεηηθψλ αλαγθψλ.
Γεδνκέλνπ απηνχ, ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ζηελ δεκφζηα παηδεία δηαθπβεχεηαη, ιφγσ απηήο ηεο αδπλακίαο. Έηζη, ε
νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ απαμίσζε ηεο δεκφζηαο παηδείαο,
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ
ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
φπσο αλαδείρζεθε ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα αλαδχζεθε ε ΚΣΠ θαη νη δξάζεηο ηεο. Μηα εμ
απηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, είλαη θαη ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ ην νπνίν
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εκθαλίζηεθε έπεηηα απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ
ιηηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο απφ ην 2010.
Δηδηθφηεξα, ν πξνο εμέηαζε ζεζκφο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ απνηειεί κηα
θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο, θαζψο νη δξάζεηο
ηνπ εζηηάδνπλ - κεηαμχ άιισλ - ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, αιιά θαη ζηελ
πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ παζνγελεηψλ πνπ αλέθπςαλ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.
πγθεθξηκέλα, ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ αληηζηαζκίδεη σο έλα βαζκφ ηηο ζνβαξέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο,
πξνζηαηεχνληαο ηνπο πνιίηεο. Αλαιπηηθφηεξα, απαληψληαο ζην πξψην εξεπλεηηθφ
εξψηεκα ν ελ ιφγσ ζεζκφο ζηειερσκέλνο απφ αδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη
εξγάδνληαη εζεινληηθά θαη πξνζθέξνπλ κε ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ, επηδηψθεη ηελ ίζε θνηλσληθή κεηαρείξηζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν.
Έλα αθφκα θαίξην δήηεκα πνπ αλαδείμακε ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα αθνξά ηελ
αληδηνηέιεηα θαη ηηο αλπζηεξφβνπιεο πξνζδνθίεο ησλ εζεινληψλ θαζεγεηψλ ηνπ ΚΦ
ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο πνπ
δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο
ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθέο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, θαη απαληψληαο ζην δεχηεξν
εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη πξνζδνθίεο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία ηνπο λα εμαζθήζνπλ ην επάγγεικά
ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία θαη πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε.
πλεπψο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ΚΦ κεηαηξέπνληαη ηαπηφρξνλα, ζε ρψξνπο θάιπςεο
αλαγθψλ αδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξέρνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζνπλ
ηελ εμάζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, κε ηελ ειπίδα λα εληζρχζνπλ ηα
πξνζφληα ηνπο.
Βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζε ζρέζε κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ν
εζεινληηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη κέξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο,
πξνζθέξνληαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη
άμην ππνγξάκκηζεο φηη ζπληζηά επηβεβιεκέλε αλάγθε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ηνπ
21νπ αηψλα, απφ ηελ άπνςε ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ελ ηε απνπζία
ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ο
εζεινληηζκφο, ινηπφλ,

ζπληζηά θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ, αιιά θαη δξάζε

θαηαπνιέκεζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε θαηξνχο θξίζεο.
Δπηθεληξψλνληαο ζην δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, φπσο δηαπηζηψζεθε
απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
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ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ζεζκνχ ζπλεηζθέξνπλ ζηηο «ίζεο επθαηξίεο» θαζνιηθά
ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ πνπ πξνάγεηαη δηα κέζνπ ηεο
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Δπνκέλσο, ε δξάζε ηνπ ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ,
πξνζειψλεηαη ζε αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο έλαληη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ,
κεηψλνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηηο επηπηψζεηο ηνπ «ηαμηθνχ ζρνιείνπ». Χζηφζν, θαη
ζε ζρέζε κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, παξάιιεια, ν ζεζκφο ελδέρεηαη λα
λνκηκνπνηεί ηελ απνπζία ηεο νξζήο εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη λα
λνκηκνπνηεί

ηελ

χπαξμε

ηνπ

ηδησηηθνχ

ηνκέα

παξνρήο

ηεο

ηδησηηθήο

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, απνδερφκελνο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν
πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ
θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ ρακειψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ,
απνηεινχλ θπζηθέο θαηαζηάζεηο.
Σέινο, είλαη πξφδειν ην γεγνλφο φηη ε εθάζηνηε εζεινληηθή δνκή, νθείιεη λα
ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εληεηαικέλνπο θξαηηθνχο θνξείο ζε θεληξηθφ ή ηνπηθφ
επίπεδν, ελ πξνθεηκέλσ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, θαλεξψλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε εκπινθή ηνπ Γήκνπ
ηφζν ζην δηνηθεηηθφ, φζν θαη ζην πνηνηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη
ζηελ θνηλσληθή δνκή. Πην εηδηθά, ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ απνηειεί
πεξηζζφηεξν κηα απηφλνκε κνλάδα - ειιείςεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο - ζε θξίζηκα δεηήκαηα, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε ειεγρφκελε
επηινγή εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. χκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, φπσο έδεημε ν Πίλαθαο 3.6.1.2 (Κεθάιαην 3), παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε
ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην ζεζκφ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ θφπσζε θαη ηε καηαίσζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο.
Μνινλφηη, ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ινγίδεηαη σο θνξέαο παξνρήο θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, θαη ζε ζρέζε κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ
εξψηεκά καο, επηβεβαηψλνπλ φηη ε ελ ιφγσ αιιειέγγπα παηδεία δελ κπνξεί λα
ζηεξηρζεί εμ νινθιήξνπ ζηελ εζεινληηθή εξγαζία, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ
άιιεο ξπζκίζεηο εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ
ζηελ ππνζηήξημε ησλ εζεινληψλ ή ελδερνκέλσο ζε έκκηζζεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Καζίζηαηαη ζαθέο, επίζεο, φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζε επξχηεξε θνηλσληθή δνκή, απαηηείηαη ε ζχκπλνηα ηνπ ζεζκνχ
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κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ ε εζεινληηθή δνκή λα ελδπλακψζεη ηηο
θνηλσληθέο ηεο πξνεθηάζεηο.
6.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηίαζε ζηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο
θνηλσληθέο αληζφηεηεο, έρνληαο σο κειέηε πεξίπησζεο ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
πσο θαηέζηε ζαθέο, ηα θνηλσληθά αηηήκαηα γηα ηελ «πξνζηαζία ηνπ πνιίηε» ηνλ
21ν αηψλα δηαηππψλνληαη ξεηά, θαζηζηψληαο επηβεβιεκέλε ηε ζπκβνιή ηεο ΚΣΠ. Ζ
εθπαίδεπζε, σο θνηλσληθφ αγαζφ, ππνλνκεχεηαη απφ ηνλ αδχλακν θξαηηθφ
κεραληζκφ, νμχλνληαο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Δίλαη άμην ππνγξάκκηζεο φηη ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ
έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ζηε ρψξα καο. Γεδνκέλεο ηεο θαίξηαο ζπκβνιήο ηνπ
ζεζκνχ ηνπ ΚΦ ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζε
εζληθφ πιαίζην ζα έπξεπε λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ «ίζε πξφζβαζε» θαη
ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαζνιηθά, νη πξνηάζεηο καο γηα πεξαηηέξσ δηεπξεχλεζε
αθνξνχλ, θπξίσο, ζην πψο αληηιακβάλνληαη άιιεο ηνπηθέο αξρέο ην ζεζκφ ηνπ ΚΦ σο
θνηλσληθή - εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεξάδεηαη ε
εθάζηνηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηα ΚΦ. Μηα επηπιένλ πξφηαζε γηα κειινληηθή
έξεπλα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΚΦ απφ ηελ νπηηθή ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ή
ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ), δεδνκέλα πνπ ζα
«θσηίζνπλ» επηπιένλ ηελ έξεπλά καο.
πλνςίδνληαο, ε ελ ιφγσ εξγαζία αλέδεημε ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ ΚΦ σο
ζεζκνχ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ζε ζεκαληηθά πεδία, φπσο απηφ ηεο θνηλσληθήο
πξφλνηαο θαη ηεο κείσζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο. Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχηεθε ε παξνχζα εξγαζία θξίλεηαη εμαηξεηηθά θξίζηκν
θαη επίθαηξν, δηφηη ζίγεη δεηήκαηα «θνηλσληθήο αιιαγήο». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δχλαηαη
λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή επξχηεξσλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζην κέιινλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Δθθώλεζε:
Αμηφηηκε/-ε θπξία/ θχξηε ζπλάδειθε
Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ
«Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, κε ζέκα «Δζεινληηζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο: Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
Μηα κειέηε πεξίπησζεο».

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζθνπεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ

αληηιήςεσλ, ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο εθδειψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ
Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα/
αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε.
Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζεινληηζκφ, ηηο εθπαηδεπηηθέο - θνηλσληθέο
αληζφηεηεο θαη ηελ «ηζφηηκε πξφζβαζε»

ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ απαζρνιήζεη

εξεπλεηέο, θνηλσληνιφγνπο, ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ηνπο γνλείο. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ζαο, σζηφζν, σο επαγγεικαηία ηεο
εθπαίδεπζεο κε βησκέλε εκπεηξία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ έξεπλά καο.
Ζ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζε ηέηνηνπ είδνπο
έξεπλεο, ψζηε ν εξεπλεηήο λα είλαη ζίγνπξνο φηη ζα κεηαθέξεη κε αθξίβεηα ηηο
απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νπφηε δεηψ ηελ άδεηά ζαο γηα ηελ θαηαγξαθή
ηεο ζπδήηεζήο καο ζην καγλεηφθσλν. αο βεβαηψλσ φηη ζα δηαηεξεζεί ην απφξξεην
ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ θαη φηη θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ νη απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα
δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία ζαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εξεπλεηηθήο
δενληνινγίαο.
αο επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλδξνκή ζαο ζ’ απηφ ην εξεπλεηηθφ
εγρείξεκά κνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ έξεπλα.
Α. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδόκελν
1. Πνηεο ζπνπδέο έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη θαη πνηα είλαη ε ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα;
2. Έρεηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ ζηε δεκφζηα ή ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε;
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3. Πφζν θαηξφ πξνζθέξεηε εζεινληηθφ έξγν ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ;
4. Πνηεο είλαη νη γεληθφηεξεο απφςεηο ζαο γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ; πγθεθξηκέλα,
θαηά ηε γλψκε ζαο:
i. Γηαηί αλαπηχρζεθε θαη θαζηεξψζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία;
ii. Με πνηνλ ηξφπν/κε ηε δηακεζνιάβεζε πνησλ θνξέσλ

θαζηεξψζεθε ζηελ

ρψξα καο;
iii. Πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία;
iv. Πνηεο δπζθνιίεο ηπρφλ ππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη πψο απηέο
αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ Γήκν;
Β. Σα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθό έξγν ζην ΚΦ, νη
εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο
1. Γηαηί εζείο, πξνζσπηθά, απνθαζίζαηε λα εκπιαθείηε κε ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ; Ζ
εκπινθή ζαο ήηαλ πξντφλ πξνζσπηθήο επηινγήο ή δερηήθαηε ηελ επηξξνή θάπνηνπ
άιινπ/θάπνησλ άιισλ πξνζψπσλ;
2. Πνηεο είλαη νη δηθέο ζαο πξνζδνθίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ;
3. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εξγαζία ζηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή

εθπαίδεπζε

(ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, θέληξα κειέηεο) θαη ζην ΚΦ;
4. Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα (ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, θέληξα κειέηεο) θαη ζην ΚΦ;
5. Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ εζεινληηθή εξγαζία ζαο ζην ΚΦ
θαη πνηα ήηαλ ελδερνκέλσο ηα κεηνλεθηήκαηα γηα εζάο απφ ηελ εκπινθή ζαο κε ην
ΚΦ;
6. Γεληθφηεξα, πνηα νθέιε πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα απνθνκίζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο
πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αθηινθεξδψο ζην ΚΦ θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γη’ απηφλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
ζεζκφ;
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Γ. Ζ εξγαζία ησλ εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ΚΦ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθό επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θξίζεο
1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν εζεινληηζκφο γεληθά θαη ηη ν εζεινληηζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα;
2. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε,
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;
3. ρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ΚΦ:
i. Πψο ν Γήκνο επηιέγεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζην ΚΦ;
Υξεζηκνπνηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο; Με άιια
ιφγηα, πψο αθξηβψο δηαζθαιίδεη ν Γήκνο φηη ε εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη
ζην πιαίζην ηνπ ΚΦ είλαη φλησο πνηνηηθή;
ii. Πνηεο ηπρφλ δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο ζην ΚΦ θαη πψο
ηηο δηαρεηξίδνληαη;
iii. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην έξγν ηνπο;
iv. Πψο αμηνινγείηαη ε δνπιεηά ηνπο (πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο ησλ επηηπρφλησλ
ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε);
Γ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ΚΦ ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθώλ-εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ
1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ εκπινθή ζαο ζην ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζρεηηθά κε:
i. Σνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΦ
ii. Σελ εζλνηηθή θαη θνηλσληθή πξνέιεπζή ηνπο
iii. Σηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ΚΦ
iv. Σηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ΚΦ
2. Καηά ηε γλψκε ζαο, ζε πνην βαζκφ ην ΚΦ, σο ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε,
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ; Τπάξρεη δηαθνξά ζηε δηδαζθαιία πνπ
πξνζθέξεηαη ζην ΚΦ, ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηδησηηθά
θξνληηζηήξηα;
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3. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ καζεηψλ ζαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο
παξέρεηαη απφ ην ΚΦ; Θεσξνχλ φηη ην ΚΦ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε;
4. Χο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΚΦ έρεηε επαθή κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ; Αλ
λαη, ηη πηζηεχνπλ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαη πνηεο είλαη νη δηθέο ηνπο εληππψζεηο
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ; Πηζηεχνπλ φηη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ
ηνπο γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε;
5. Ση πηζηεχεη ε ηνπηθή θνηλσλία γη’ απηφλ ηνλ ζεζκφ; Σνλ ζεσξεί έθθξαζε
θηιαλζξσπίαο ή έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ; ΄Ζ
λνκίδεηε φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ
αλαγλσξίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη σο πξνζθνξά δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη σο
κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζεη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε;
6. Πηζηεχεηε φηη, γεληθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα
κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά έλαληη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, νη
νπνίεο σο γλσζηφλ έρνπλ νμπλζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; Αλ
λαη, θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί απηφ;
Δ. Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ε επάξθεηα ελόο ζεζκνύ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή
εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ
1. ε πνην βαζκφ ν ζεζκφο ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ (θαη νη άιιεο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο) ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ γηα δνκέο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκφζην ζρνιείν;
2. ΄Δρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη παξά ηηο αμηέπαηλεο πξνζέζεηο ησλ Γήκσλ ή άιισλ
θνξέσλ γηα ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη γηα αιιειέγγπα δξάζε (π.ρ.
ηεο εθθιεζίαο, ησλ ΜΚΟ, νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ), απηέο νη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελδέρεηαη λα απνδπλακψλνπλ ην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ησλ γνλέσλ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε
φια ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηέηνηεο

δνκέο, φρη κφλν ζηνλ Γήκν

Κνξηλζίσλ αιιά θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζρεηηθά κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο-ελζηάζεηο;
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3. ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, κειέηεο ζηε
γεηηνληά, θνηλσληθνχ θξνληηζηεξίνπ εληζρχνπλ

θαη λνκηκνπνηνχλ – αληί λα

πεξηνξίδνπλ - ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, είηε κε ηε κνξθή ησλ
γλσζηψλ θξνληηζηεξίσλ είηε κε ηε κνξθή λέσλ, ηδησηηθψλ θέληξσλ κειέηεο ζε
θάζε γσληά γηα παηδηά αθφκε θαη ηνπ δεκνηηθνχ;
4. Θεσξείηε φηη είλαη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ
ηδησηηθψλ θαη κε θνξέσλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπγθαιχπηεηαη
ε απνπζία ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα απηφλ,
κεηαζέηνληαο ηηο επζχλεο ζε άιινπο;
5. Καηά πφζν ε αλάπηπμε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ – αιιά θαη άιισλ – πξσηνβνπιηψλ
απνηειεί κέξνο κηαο εθζπγρξνληζκέλεο αληίιεςεο γηα ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ; Μπνξεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα λα επηηειέζεη απηφ ην
έξγν, ζηεξηδφκελε ζηελ εζεινληηθή εξγαζία; ΄Ζ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ άιιεο
ξπζκίζεηο;
6. Γεληθφηεξα, πνηα είλαη ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ ζε
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ εθηφο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο;
Θεσξείηε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν απνθέληξσζεο ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο;
 Τπάξρνπλ άιια ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ ζαο απαζρνινχλ, γηα ηα νπνία ζα ζέιαηε
λα κηιήζνπκε;
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ / ηελ ζπλεληεπμηαδόκελν / ε:
Δηδηθφηεηα:
Φχιν:
Ζιηθία:
πνπδέο:
Έηε πξνζθνξάο εζεινληηθήο εξγαζίαο ζην ΚΦ:
Κχξηα απαζρφιεζε:
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΓΔΗΓΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
ηνηρεία ζπλέληεπμεο:
Κφξηλζνο, Πέκπηε, 23 Μαΐνπ 2019
Σόπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο: Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γήκνπ Κνξηλζίσλ
(1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Κνξίλζνπ)
Υξόλνο ζπλάληεζεο: 1 ψξα
Γηάξθεηα ζπλέληεπμεο: 41 ιεπηά
πλεληεπθηήο: Σάζνο Σξηαληαθπιιφπνπινο (Δ)
Όλνκα ζπλεληεπμηαδόκελνπ: Αλψλπκν (6)
Δθθώλεζε:
Αμηφηηκε θπξία ζπλάδειθε
Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ
«Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, κε ζέκα «Δζεινληηζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο: Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γήκνπ Κνξηλζίσλ.
Μηα κειέηε πεξίπησζεο».

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζθνπεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ

αληηιήςεσλ, ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο εθδειψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ
Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα/
αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε.
Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζεινληηζκφ, ηηο εθπαηδεπηηθέο - θνηλσληθέο
αληζφηεηεο θαη ηελ «ηζφηηκε πξφζβαζε»

ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ απαζρνιήζεη

εξεπλεηέο, θνηλσληνιφγνπο, ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ηνπο γνλείο. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ζαο, σζηφζν, σο επαγγεικαηία ηεο
εθπαίδεπζεο κε βησκέλε εκπεηξία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ έξεπλά καο.
Ζ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζε ηέηνηνπ είδνπο
έξεπλεο, ψζηε ν εξεπλεηήο λα είλαη ζίγνπξνο φηη ζα κεηαθέξεη κε αθξίβεηα ηηο
απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νπφηε δεηψ ηελ άδεηά ζαο γηα ηελ θαηαγξαθή
ηεο ζπδήηεζήο καο ζην καγλεηφθσλν.
6: Σελ έρεηε.
αο βεβαηψλσ φηη ζα δηαηεξεζεί ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ θαη φηη
θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ νη απαληήζεηο ζαο ζα
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ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία ζαο, ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο ηεο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο.
Οη εξσηήζεηο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλά ζεκαηηθφ άμνλα. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά
ην πξνθίι ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ.
Α. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδόκελν
1. Πνηεο ζπνπδέο έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη θαη πνηα είλαη ε ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα;
6: Έρσ ζπνπδάζεη καζεκαηηθά ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη έρσ θάλεη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην ίδην ηκήκα, ην καζεκαηηθφ παλεπηζηήκην Αζελψλ ζηε
δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ […] θαη αζρνινχκαη απηή ηε ζηηγκή ζην ΚΦ.
2. Έρεηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ ζηε δεκφζηα ή ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε;
6: ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ
θαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε γηα 35 ρξφληα.
3. Πφζν θαηξφ πξνζθέξεηε εζεινληηθφ έξγν ζην ΚΦ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ;
6: Δίλαη ν 4νο ρξφλνο ηψξα πνπ έθιεηζα.
4. Πνηεο είλαη νη γεληθφηεξεο απφςεηο ζαο γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ; πγθεθξηκέλα,
θαηά ηε γλψκε ζαο:
v. Γηαηί αλαπηχρζεθε θαη θαζηεξψζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία;
6: Αλαπηχρζεθε θαη θαζηεξψζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ην θχξην πξφβιεκα ήηαλ αθξηβψο ε αληηκεηψπηζε ησλ ζηξσκάησλ
απηψλ πνπ ππέζηεζαλ ηα κεγαιχηεξα βάξε απφ απηή ηελ θξίζε θαη βξέζεθαλ
ζε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο θη έηζη ηα παηδηά απηά, ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ,
βίσλαλ ζνβαξέο αληζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά.
vi. Με πνηνλ ηξφπν/κε ηε δηακεζνιάβεζε πνησλ θνξέσλ

θαζηεξψζεθε ζηελ

ρψξα καο;
6: Απφ φζν μέξσ, θπξίσο, θάπνηα πξφζσπα ζην πιαίζην ησλ Γήκσλ πήξαλ
θάπνηεο πξσηνβνπιίεο ή αθφκε απφ φζν γλσξίδσ θαη ε… ζηελ εθθιεζία ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο… θαη ε εθθιεζία πήξε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο.
vii. Πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία;
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6: Αθξηβψο, επεηδή δίλεη κία δπλαηφηεηα ζε κία ηέηνηα πεξίνδν ζε
νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη πνιχ
ζεκαληηθή, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά, επίζεο έρεη θαη κία πνιχ κεγαιχηεξε
αμία θαηά ηε δηθή κνπ γλψκε, φηη βνεζάεη ζηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο ζε
ηέηνηεο ζπλζήθεο.
viii. Πνηεο δπζθνιίεο ηπρφλ ππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη πψο απηέο
αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ Γήκν;
6: Γπζθνιίεο ππάξρνπλ αξθεηέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, παξαδείγκαηνο
ράξε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη ζηάληαξ… είλαη εζεινληέο ή
εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξνη ζπληαμηνχρνη, δειαδή, λεφηεξνη πνιχ λεφηεξνη…
Γελ είλαη πάληα ζίγνπξν φηαλ αξρίδεη ε λέα ρξνληά αλ ζα κπνξεί λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ… Σψξα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Γήκνπ απηφ ην ζέκα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί, ππάξρεη κφλν κία νηθνλνκηθή
ελίζρπζε θάζε ρξφλν γηα πνιχ επείγνπζεο θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ έρεη ην
θξνληηζηήξην.
Δ: Ο δεχηεξνο άμνλαο εζηηάδεη ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ
εζεινληηθφ ην έξγν ηνπο ζην ΚΦ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.

Β. Σα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθό έξγν ζην ΚΦ, νη
εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο
1. Γηαηί εζείο, πξνζσπηθά, απνθαζίζαηε λα εκπιαθείηε κε ην ΚΦ ηνπ Γήκνπ; Ζ
εκπινθή ζαο ήηαλ πξντφλ πξνζσπηθήο επηινγήο ή δερηήθαηε ηελ επηξξνή θάπνηνπ
άιινπ/θάπνησλ άιισλ πξνζψπσλ;
6: ε επαθή κε ην ΚΦ ήιζα, κέζσ ηνπ… ηεο βαζηθήο ςπρήο απηνχ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εδψ… ηνπ ρ… ηαλ αθφκε ήκνπλα δηεπζχληξηα ζην ρ Λχθεην θαη
εθεί νξγαλψζακε κία θαιή ζα έιεγα δνπιεηά, ψζηε λα βξνχκε ηα παηδηά πνπ είραλ
πνιχ κεγάιε αλάγθε ήηαλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο … ήηαλ ην 2011, 12, 13…
εθεί ην 13 μεθηλήζακε, πνπ μεθίλεζε θαη ην θξνληηζηήξην… θαη ήξζα ζε επαθή κε
φιε απηή ηε δνπιεηά… αξγφηεξα φηαλ […] είρα ρξφλν ζηε δηάζεζή κνπ, πάξα
πνιχ κε ελδηέθεξε λα αζρνιεζψ ζην ΚΦ θαη κε ηε δηδαζθαιία… λα αλαπηχμσ
ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην δήηεκα;
Δ: Ναη, κπνξείηε.
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6: Γειαδή, πηζηεχσ φηη απφ ηε κία ζην ΚΦ δίλεηο απηφ πνπ είπακε πξηλ ζηα
παηδηά πνπ έρνπλ ηηο δπζθνιίεο, απφ ηελ άιιε ζε κέλα δίλεη πξάγκαηα, γηαηί
αγαπψ ηε δηδαζθαιία, θαη πάξα πνιχ κε ελδηαθέξεη ην γεγνλφο φηη κπνξψ λα είκαη
ελεξγή… λα εμαθνινπζψ λα είκαη ελεξγή ζην επάγγεικά κνπ, λα έρσ επαθή κε ηα
παηδηά. Υαίξνκαη απηή ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηαη.
2. Πνηεο είλαη νη δηθέο ζαο πξνζδνθίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηνλ ζεζκφ ηνπ ΚΦ;
6: Οη πξνζδνθίεο κνπ είλαη λα αλαπηχμεη ηελ γθάκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη
έρεη γίλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αξθεηή δνπιεηά… έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο
ζχιινγνο ησλ θίισλ ηνπ ΚΦ, γηα λα κπνξεί λα έρεη ζεζκηθή ππφζηαζε θαη καο
ελδηαθέξεη πάξα πνιχ λα αλαπηπρζεί ζε κία κνξθή «θνηλσληθνχ ζρνιείνπ»…
θάλεη νξηζκέλεο δξάζεηο ηδηαίηεξα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κνξθσηηθέο,
ζπλαληήζεηο κε ην παλεπηζηήκην θαη ηα ινηπά. Θα ήζεια, ινηπφλ, πξνο ηα εθεί λα
αλαπηπρζεί.
3. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εξγαζία ζηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή

εθπαίδεπζε

(ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, θέληξα κειέηεο) θαη ζην ΚΦ;
6: πσο θαη λα ην θάλνπκε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη… λα αληηθαηαζηήζεη
κία κφληκε θαη ζηαζεξή ακεηβφκελε δνπιεηά γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο… θη εδψ
έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή ζαλ ρψξα, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο
θαη φρη κφλν ζα έιεγα εγψ… φπνπ νη λένη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα βξίζθνληαη κε
έλα κεγάιν εξσηεκαηηθφ γηα ην πνην κπνξεί λα είλαη ην κέιινλ ηνπο ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε… θαη απηφ είλαη ηεξάζηην δήηεκα κε κεγάιεο επηπηψζεηο ζα έιεγα.
4. Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα (ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, θέληξα κειέηεο) θαη ζην ΚΦ;
6: Δδψ λνκίδσ φηη … ππάξρεη, έηζη, θάπσο κία κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ
θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά… Γελ έρσ πνιχ κεγάιε
εκπεηξία απφ ηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα πάλησο, γηα λα κηιήζσ πην θαιά… γηα λα
ζθεθηψ ηη ζρέζε έρεη απηφ πνπ ζα ζθέθηνληαη νη καζεηέο… πάλησο γλσξίδσ φηη
θάπνηνη καζεηέο, γηα θάπνηα καζήκαηα, εηδηθά ηνπ Λπθείνπ θάλνπλε θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θξνληηζηήξηα… δελ ηνπο επαξθεί απηφ πνπ γίλεηαη εδψ θαη είλαη
ινγηθφ… εηδηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παλειιαδηθψλ.
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5. Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ εζεινληηθή εξγαζία ζαο ζην ΚΦ
θαη πνηα ήηαλ ελδερνκέλσο ηα κεηνλεθηήκαηα γηα εζάο απφ ηελ εκπινθή ζαο κε ην
ΚΦ;
6: Γελ έρσ εληνπίζεη κεηνλεθηήκαηα… φια φζα έρσ εδψ είλαη νθέιε γηα κέλα…
φιε κνπ απηή ε δξαζηεξηνπνίεζε, ζπκβάιιεη ζην λα είκαη δσληαλή, ελεξγή ζε
απηή ηε δνπιεηά πνπ αγαπάσ.
6. Γεληθφηεξα, πνηα νθέιε πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα απνθνκίζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο
πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αθηινθεξδψο ζην ΚΦ θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γη’ απηφλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
ζεζκφ;
6: Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά… ηδηαίηεξα γηα ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο… γηα
ηνπο κεγαιχηεξνπο πηζηεχσ είλαη αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζα γηα κέλα.
Aπφ φζν έρσ ζπδεηήζεη θηφιαο, αιιά νη λεφηεξνη ζπλάδειθνί… είλαη έλαο ρψξνο,
φπνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ κία εκπεηξία, πξηλ δνπιέςνπλ ζε έλα νξγαλσκέλν
ζρνιείν, πξάγκα πνπ άιινη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ έρνπλ απηή ηελ επθαηξία
λα ην θάλνπλ. Γελ είραλ αο πνχκε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο… θαη λα βξνπλ έλα ρψξν,
φπνπ κπνξεί, ίζσο λα δηαρπζεί θαη απηή ε εκπεηξία, έηζη, κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία
θηλήζεσλ εδψ, ρσξίο ηππηθά πξνζθφκκαηα.
Δ: Ο ηξίηνο άμνλαο δίλεη έκθαζε ζηελ εξγαζία ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
ΚΦ θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.
Γ. Ζ εξγαζία ησλ εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ΚΦ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθό επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θξίζεο
1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν εζεινληηζκφο γεληθά θαη ηη ν εζεινληηζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα;
6: Πηζηεχσ ζηνλ εζεινληηζκφ. Ννκίδσ φηη κία θνηλσλία δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ηηο ζρέζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο νξηνζεηεκέλεο ζρέζεηο
ζηελ εξγαζία ή νπνπδήπνηε αιινχ… θαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε ζε δηάθνξνπο
ηνκείο παίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν, παξφιν πνπ ζηε ρψξα καο δελ είλαη
αλαπηπγκέλε φζν ζα κπνξνχζε ίζσο… είλαη ιίγν πην θιεηζηά ηα πξάγκαηα…
ηψξα ζηελ εθπαίδεπζε εζεινληηζκφο… έρσ δήζεη ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ
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εθπαίδεπζε θαη κέζα ζην δεκφζην ζρνιείν… πάληα έρεη αμία θαη ζεκαζία απφ ην
λα θαζίζεηο λα ζπδεηήζεηο πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά, λα θχγεηο έμσ απφ ην
σξάξην, λα θάλεηο πξάγκαηα πέξαλ απφ ην ηππηθφ πξφγξακκα ή νηηδήπνηε είλαη
θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ζρνιείν, γηαηί εθεί είλαη κηα δσληαλή ζρέζε αλάκεζά
ζνπ… θαη ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη πάληα ππάξρεη ε αλάγθε λα
δηεπξπλζεί.
2. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε,
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;
6: Δδψ, νπσζδήπνηε εμππεξέηεζε πνιχ ζεκαληηθφηεξν… ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα
αθξηβψο εθεί πνπ εζηηάδεηαη ην πξφγξακκα πνπ αλέθεξα, θάπνηα ζηηγκή ζηελ
ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο… δειαδή, λα κελ ληψζνπλ ηνπιάρηζηνλ νη άλζξσπνη πνπ
βξέζεθαλ λα έρνπλ πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή δπζθνιία, φηη είλαη παξαπεηακέλνη,
φηη δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα, φηη βξίζθνληαη ζε έλα κεγάιν αδηέμνδν… ειπίδσ
φηη… γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο δφζεθε κία απάληεζε ζε απηφ ην δήηεκα.
3. ρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ΚΦ:
v. Πψο ν Γήκνο επηιέγεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζην ΚΦ;
Υξεζηκνπνηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο; Με άιια
ιφγηα, πψο αθξηβψο δηαζθαιίδεη ν Γήκνο φηη ε εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη
ζην πιαίζην ηνπ ΚΦ είλαη φλησο πνηνηηθή;
6: Ο Γήκνο δελ αζρνιείηαη θαζφινπ κε απηφ. Γελ ππάξρεη κία ηέηνηα
πνιηηηθή θη εδψ πνπ ηα ιέκε… πάζα πξνζθνξά δεθηή ηζρχεη εδψ. Σψξα αλ
δεκηνπξγεζεί θάπνην πνιχ ζνβαξφ δήηεκα αληηκεησπίδεηαη απφ ηε δηεχζπλζε
ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ρσξίο, φκσο, ηδηαίηεξε βνήζεηα ή αμηνιφγεζε, νηηδήπνηε
άιιν απφ ην πξνζσπηθφ.
vi. Πνηεο ηπρφλ δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο ζην ΚΦ θαη πψο
ηηο δηαρεηξίδνληαη;
6: Τπάξρνπλε δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε πείξαο, γηα ην πψο δηαρεηξίδεζαη
κηα ηάμε… αξθεηνί λένη ζπλάδειθνη έρνπλ εκπεηξία απφ ηδηαίηεξν κάζεκα ή
θάηη ηέηνην… δελ γλσξίδνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κία νκάδα εχθνια… δελ είλαη
εχθνιε ππφζεζε απηή εδψ πνπ ηα ιέκε… εθεί, θπξίσο εζηηάδεηαη θαη…
ρξεηάδεηαη βνήζεηα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα… λνκίδσ φηη… έρνπλ δνζεί
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νξηζκέλεο απαληήζεηο απφ ην… αιιά πνιχ κηθξή βνήζεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα
ζηνπο ζπλαδέιθνπο.
vii. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην έξγν ηνπο;
6: Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα ππάξρεη κία βηβιηνζήθε, θέηνο έγηλε θάηη
ηέηνην… αγνξάζηεθαλ θάπνηα βηβιία… έρνπλ γίλεη θάπνηα ζεκηλάξηα θαηά
πεξηφδνπο… ε είλαη αλεπαξθέο ζα έιεγα απηφ.
viii. Πψο αμηνινγείηαη ε δνπιεηά ηνπο (πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο ησλ επηηπρφλησλ
ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε);
6: πσο γίλεηαη ζε φιε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Πίζσ απφ ηηο πιάηεο
ησλ αλζξψπσλ ή ζε αηνκηθέο ζπδεηήζεηο. Γε γίλεηαη έηζη φκσο.

Κακία

αμηνιφγεζε δε γίλεηαη… νξγαλσκέλε ελλνψ… Οχηε θαλ έρνπκε - θαη είλαη
θαη απηνθξηηηθή απηφ - πξνζπαζήζεη λα πάξνπκε θαη ηε γλψκε ησλ καζεηψλ
καο κε θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα… θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ην ζθεθηνχκε.
Δ: Ο ηέηαξηνο άμνλαο αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ ΚΦ ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλεθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ.
Γ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ΚΦ ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθώλ-εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ
1. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ εκπινθή ζαο ζην ΚΦ ηνπ
Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζρεηηθά κε:
v. Σνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΦ
6: Οη καζεηέο είλαη αξθεηνί. Κάζε θνξά εληππσζηάδνκαη, δειαδή απφ ην
γεγνλφο απηφ. Μεγάινο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έξρνληαη.
vi. Σελ εζλνηηθή θαη θνηλσληθή πξνέιεπζή ηνπο
6: Απφ φηη έρσ δηαπηζηψζεη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ είλαη παηδηά
κεηαλαζηψλ, θπξίσο, Αιβαλνί… ε κεγαιχηεξε νκάδα είλαη νη Αιβαλνί…
ή άιιεο εζλφηεηεο … κφλν κία θνξά έρσ δεη κία θνπέια πνπ ήηαλ απφ
ηελ Ηλδία ή θάπνηα παηδηά απφ Ρνπκαλία […] πάλησο είλαη ε πιεηνςεθία
έρσ ηελ εληχπσζε.
vii. Σηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ΚΦ
6: Οη καζεηέο ζεσξνχλ, φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην θξνληηζηήξην είλαη
θάηη ζαλ…. θάηη πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ην ζρνιείν νπσζδήπνηε…
είλαη έλα πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απηφ… ζεσξνχλ,
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δειαδή, φηη πξέπεη λα πάεη θάπνηνο θξνληηζηήξην νπσζδήπνηε… Γελ
αμηνινγνχλ… δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο δηθέο
ηνπο αλάγθεο, έξρνληαη, γηαηί λνκίδνπλ φηη απηφο είλαη ν θαιχηεξνο
ηξφπνο γηα λα θάλνπλ θάηη. Απηφ είλαη ρνληξηθά πνπ λνκίδσ φηη γίλεηαη…
εθηφο απφ ηελ Γ΄ Λπθείνπ, βέβαηα, φπνπ εθεί ηα παηδηά έρνπλ πην
ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο.
viii. Σηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ΚΦ
6: Σνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ ηελ εκπεηξία, αξθεηά παηδηά έρνπλε
ρακειέο

επηδφζεηο

ζην

ζρνιείνπ,

δπζηπρψο,

φκσο

απφ

φηη

αληηιακβάλνκαη θαη επεηδή είλαη παηδηά απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία,
κπνξείο λα θάλεηο θαη κία έκκεζε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ζην θάζε
ζρνιείν, ηα ζρνιεία δελ θάλνπλ πηα … δελ θαίλεηαη λα θάλνπλ κία
απαηηεηηθή δνπιεηά πξνο ηνπο καζεηέο, δειαδή, νη καζεηέο δελ έξρνληαη
λα πνπλ φηη… έρσ απηή ηελ απνξία, έρσ απηφ ην δηαγψληζκα… θακηά
θνξά φηαλ ζα γξάςνπκε δηαγψληζκα, αο θάλνπκε θάηη… απηφ… δελ
έρνπλ επνκέλσο κία πιήξε ζπλείδεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο… θαη εμαξηάηαη
απφ ηελ εκπεηξία ηνπ δηδάζθνληα, πνχ ζα θηλεζεί, πψο ζα θηλεζεί θαη ηη
ζέκαηα ζα ζέζεη.
2. Καηά ηε γλψκε ζαο, ζε πνην βαζκφ ην ΚΦ, σο ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε,
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ; Τπάξρεη δηαθνξά ζηε δηδαζθαιία πνπ
πξνζθέξεηαη ζην ΚΦ, ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηδησηηθά
θξνληηζηήξηα;
6: Σν πξφβιεκα είλαη ζην δεκφζην ζρνιείν. Γελ είλαη ζην θξνληηζηήξην ην
πξφβιεκα… ην πξφβιεκα, ινηπφλ, πνπ ππάξρεη είλαη φηη νη καζεηέο ζην δεκφζην
ζρνιείν, έρνπλ πξνβιήκαηα ζνβαξά… απφ ηελ άπνςή ηνπ φηη ηα παηδηά δελ
καζαίλνπλ λα κειεηνχλ, δελ καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ, ζεσξνχλ φηη ε γλψζε είλαη
θάηη, πνπ ζα έξζεη έηζη κε έλα «ξεζάιην» αο ην πνχκε θάπνηεο θνξέο… δελ κπνξψ
λα απαληήζσ… πξνθαλψο ε δνπιεηά ζηα ηδησηηθά θξνληηζηήξηα είλαη πην
ζπζηεκαηηθή νπσζδήπνηε θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο… εδψ νη ψξεο είλαη πην ιίγεο
θαη βέβαηα έρνπκε κηθξά ηκήκαηα ζπλήζσο… είλαη ιίγα ηα παηδηά… απηφ είλαη
θαιφ… πνιιέο θνξέο, φκσο, είλαη θαη εηεξνγελή, δειαδή κε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
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3. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ καζεηψλ ζαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο
παξέρεηαη απφ ην ΚΦ; Θεσξνχλ φηη ην ΚΦ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε;
6: Γελ έρνπκε θάλεη κία πην ζπζηεκαηηθή έξεπλα γη’ απηφ. Σψξα κφλν απφ
ζπδεηήζεηο έηζη… γηα ηα παηδηά… ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη α επραξηζηνχκε πνιχ
πνπ ην έρνπκε θαη… δελ ζθέθηνληαη παξαπέξα λα απαηηήζνπλ θάηη άιιν
παξαπάλσ.
4. Χο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΚΦ έρεηε επαθή κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ; Αλ
λαη, ηη πηζηεχνπλ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαη πνηεο είλαη νη δηθέο ηνπο εληππψζεηο
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ; Πηζηεχνπλ φηη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ
ηνπο γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε;
6: Γπζηπρψο απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, δελ ππάξρεη επαθή κε ηνπο
γνλείο… νη γνλείο θαηά θάπνηνλ ηξφπν είλαη ζαλ λα ζεσξνχλ, φηη εληάμεη, αθνχ
ππάξρεη ην θξνληηζηήξην θαη πάλε ηα παηδηά εθεί, «επραξηζηνχκε πνιχ πνπ γίλεηαη
γεηα ζαο»… βέβαηα, ππάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα… κηαο θαη ηα παηδηά
πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, θπξίσο, παηδηά κεηαλαζηψλ… έρσ
ππφςε κνπ φηη ππάξρνπλ γνλείο πνπ δελ αηζζάλνληαη… αηζζάλνληαη άβνια λα
έξζνπλ λα ζπδεηήζνπλ, είηε γηαηί δελ γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα, γηα λα
ζπλελλνεζνχλ, είηε γηαηί ληξέπνληαη, πνπ ηα παηδηά ηνπο αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ
ζε έλα ρψξν, πνπ ηέινο πάλησλ είλαη έλαο ρψξνο πνπ δελ πιεξψλνπλ… θάπσο
έηζη… δειαδή δελ αηζζάλνληαη άλεηα… θαη δελ επηδηψθνπλ λα έρνπλ απηή ηε
ζρέζε.
5. Ση πηζηεχεη ε ηνπηθή θνηλσλία γη’ απηφλ ηνλ ζεζκφ; Σνλ ζεσξεί έθθξαζε
θηιαλζξσπίαο ή έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ; ΄Ζ
λνκίδεηε φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ν ζεζκφο ηνπ ΚΦ
αλαγλσξίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη σο πξνζθνξά δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη σο
κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζεη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε;
6: Ζ ηνπηθή θνηλσλία παξφιν πνπ ην ΚΦ είλαη ηφζα ρξφληα δελ έρεη λνκίδσ έηζη
ζαθή γλψζε θαη νχηε θαλ πιεξνθφξεζε πνιιέο θνξέο γηα ην ηη γίλεηαη εδψ θαη
αξθεηνί ην βιέπνπλ σο κία θηιαλζξσπηθή πξάμε… κπξάβν γη’ απηφ πνπ θάλεηε…
γηαηί λνκίδσ γεληθφηεξα ν

εζεινληηζκφο είλαη κία αλαπηπγκέλε δξάζε ησλ
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αλζξψπσλ εδψ… φζνη έρνπλ κία ηέηνηα ζηάζε θαη δξάζε θαηαλννχλ ζε
κεγαιχηεξν βάζνο απηφ πνπ γίλεηαη.
6. Πηζηεχεηε φηη, γεληθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα
κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά έλαληη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, νη
νπνίεο σο γλσζηφλ έρνπλ νμπλζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; Αλ
λαη, θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί απηφ;
6: Δάλ θξαηήζνπκε σο δεδνκέλν φηη έρνπκε

ζνβαξφ ζέκα ζην δεκφζην

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ην θχξην θαη πνπ εθεί πξέπεη λα γίλνπλ νη
βαζηθέο αιιαγέο, κε απηφ ην δεδνκέλν ζα ήηαλ πνιχ επράξηζην αλ ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε άξρηδε λα αζρνιείηαη πην ζπζηεκαηηθά κε ην δήηεκα ηνπ ΚΦ θαη
ηδηαίηεξα κε απηήλ ηελ πξφηαζε πνπ έρνπκε δηαηππψζεη γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ ζε
«θνηλσληθφ ζρνιείν». Θα πσ αλ κνπ επηηξαπεί έλα παξάδεηγκα.
Δ: Ναη, βεβαίσο.
6: Δίρακε θάλεη ηελ πξφηαζε λα ιεηηνπξγήζεη εδψ… θαη είρακε θαη ηελ δηάζεζε
λα ην θάλνπκε λα ιεηηνπξγήζεη… ε ζρνιή γνλέσλ… φηαλ ιέκε ζρνιή γνλέσλ
κηιάκε γηα κία ζπζηεκαηηθή δνπιεηά κε κία νκάδα… κία κηθξή νκάδα γνληψλ, ζε
βάζνο ησλ πξαγκάησλ, είηε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ζρνιείνπνηθνγέλεηαο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηα δεηήκαηα
ηεο εθεβείαο θαη ηα ινηπά. Γελ έγηλε απνδεθηή, θπζηθά, έγηλε κία δξαζηεξηφηεηα
απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ… δηαιέμεσλ… θαη νη δηαιέμεηο είλαη θαιέο… κε πνιχ
αμηφινγνπο νκηιεηέο… Αιίκνλν… είλαη εμαηξεηηθφ λα γίλεηαη θη απηφ… απηφ
φκσο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη κία ζπζηεκαηηθή δνπιεηά ζην επίπεδν ησλ
γνλέσλ… πνπ εγψ πξνζσπηθά ηε ζεσξψ απαξαίηεηε θαη πνπ κπνξεί λα είλαη έλα
παξάδεηγκα ηεο κεηεμέιημεο ηνπ ΚΦ… ηηο δξάζεηο πνπ ιέκε.
Δ: Ο πέκπηνο θαη ηειηθφο άμνλαο εζηηάδεη ζην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ επάξθεηα ελφο ζεζκνχ πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Δ. Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ε επάξθεηα ελόο ζεζκνύ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή
εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ
1. ε πνην βαζκφ ν ζεζκφο ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ (θαη νη άιιεο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο) ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ γηα δνκέο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκφζην ζρνιείν;
6: Ναη. Δίρε δηαηππσζεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα απηή ε πξφηαζε φηη ζα
έπξεπε λα νξγαλσζνχλ ζε επίπεδν Γήκνπ θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, δειαδή,
ν Γήκνο λα αλνίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα… φρη δελ έρνπλ
γίλεη ηέηνηα πξάγκαηα … δελ επηηξέπεη θαη ε λνκνζεζία λα γίλνπλ… θαηά ηε
γλψκε κνπ πξέπεη λα αλνίμεη πξνο ηα εθεί, δειαδή, ε δνπιεηά κία θξνληηζηεξηαθή
δνπιεηά, σο θαζεγήηξηα λα ην πσ, πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δνπιεηά, ηελ
άκεζε δνπιεηά κέζα ζην ζρνιείν… δειαδή νκάδα καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ κέζα
ζην ζρνιείν κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο… εθεί ζε απηφ ην ρψξν λα έρεη ηελ
επηπιένλ βνεζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη
ηα ινηπά… πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ήηαλ θαιφ λα θηλεζεί, αιιά ρξεηάδνληαη
αιιαγέο.
2. ΄Δρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη παξά ηηο αμηέπαηλεο πξνζέζεηο ησλ Γήκσλ ή άιισλ
θνξέσλ γηα ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη γηα αιιειέγγπα δξάζε (π.ρ.
ηεο εθθιεζίαο, ησλ ΜΚΟ, νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ), απηέο νη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελδέρεηαη λα απνδπλακψλνπλ ην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ησλ γνλέσλ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε
φια ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηέηνηεο

δνκέο, φρη κφλν ζηνλ Γήκν

Κνξηλζίσλ αιιά θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζρεηηθά κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο-ελζηάζεηο;
6: Αληίζεηα, ηηο ππνβνεζνχλ, δηφηη εκπιέθεηαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο
ζηε δηαηχπσζε αηηήκαηνο πάλσ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο πνπ ζέινπκε λα ιχζνπκε,
ην πνηα ζα είλαη ε κνξθή πνπ ζα ηα ιχζεη, αλ ζα είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ζα είλαη θάπνηνη άιινη… είρακε ην ζεζκφ ηεο πξφζζεηεο
δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαηά ην παξειζφλ, πνπ ζηα πξψηα ηνπ ρξφλνπ ηνπιάρηζηνλ
ιεηηνχξγεζε πάξα πνιχ θαιά κε εμαηξεηηθή επηηπρία… ήηαλ έλα πξφγξακκα
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δπζηπρψο αμηνπνηήζεθε κε θαθφ
ηξφπν απφ κία ζηηγκή θαη κεηά… δειαδή, λα ην πσ θη απηφ, αο θαηαγξάθεη… απφ
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ηε ζηηγκή πνπ κνξηνδνηήζεθε ε δνπιεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθεί, απηφ έγηλε
αληηθείκελν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κε απηνχο πνπ έιεγαλ, πνηνη ζα πάλε λα
δνπιέςνπλ ζε ζρνιεία… απηά είλαη πξνβιήκαηα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνπο
ζεζκνχο… εκείο ζέινπκε λα νινθιεξσζεί έλαο ζεζκφο βνήζεηαο θαη ην αίηεκα λα
γίλεηαη απφ πνιιέο πιεπξέο θαη ηνπο Γήκνπο θαη ηα ινηπά ην εληζρχεη… δελ ην
κεηψλεη.
3. ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, κειέηεο ζηε
γεηηνληά, θνηλσληθνχ θξνληηζηεξίνπ εληζρχνπλ

θαη λνκηκνπνηνχλ – αληί λα

πεξηνξίδνπλ - ηελ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, είηε κε ηε κνξθή ησλ
γλσζηψλ θξνληηζηεξίσλ είηε κε ηε κνξθή λέσλ, ηδησηηθψλ θέληξσλ κειέηεο ζε
θάζε γσληά γηα παηδηά αθφκε θαη ηνπ δεκνηηθνχ;
6: ρη δελ ηζρχεη ζε θακία πεξίπησζε. Απηφ… απηφ… παξάγεηαη αιινχ… απηή
ε αλαγθαηφηεηα ησλ γνλέσλ λα πάλε ζε ηέηνηα θέληξα ή λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηεο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο… παξάγεηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δεκφζηνπ
ζρνιείνπ… απηφ ηα παξάγεη… ηψξα ην εζεινληηθφ βνεζεηηθφ θξνληηζηήξην
αληίζεηα… πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί θάπσο ζε απηή ηελ αλαγθαηφηεηα.
4. Θεσξείηε φηη είλαη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ
ηδησηηθψλ θαη κε θνξέσλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπγθαιχπηεηαη
ε απνπζία ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα απηφλ,
κεηαζέηνληαο ηηο επζχλεο ζε άιινπο;
6: ρη θαζφινπ. Γηαηί ζεζκηθφο θνξέαο είλαη θαη ν Γήκνο. Αληίζεηα, ζα
αλαδεηθλχνληαη πνιχ θαιχηεξα, γηαηί ζα γίλεηαη ζε έλα ηνπηθφ επίπεδν, πηζηεχσ
πάξα πνιχ ζηελ απνθέληξσζε… θαη έηζη ζα ππάξρεη αο ην πνχκε κία πίεζε
κεγαιχηεξε, γηα λα νινθιεξψλεηαη ζε θαιχηεξν ηξφπν ζε ζπλεξγαζία. Δγψ
πηζηεχσ ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ησλ ηνπηθψλ, ηνπ Γήκνπ, ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.
5. Καηά πφζν ε αλάπηπμε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ – αιιά θαη άιισλ – πξσηνβνπιηψλ
απνηειεί κέξνο κηαο εθζπγρξνληζκέλεο αληίιεςεο γηα ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ; Μπνξεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα λα επηηειέζεη απηφ ην
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έξγν, ζηεξηδφκελε ζηελ εζεινληηθή εξγαζία; ΄Ζ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ άιιεο
ξπζκίζεηο;
6: Πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη άιιεο… πξέπεη λα ππάξμεη έλα κείγκα. Γειαδή, δελ
ππνθαζίζηαηαη πνηέ ε εζεινληηθή εξγαζία, είλαη αλαγθαία πάληα λα ππάξρεη…
ηξνθνδνηεί ηα πξάγκαηα θαη κε ηνλ παξάγνληα άλζξσπν, κε ηνλ παξάγνληα
θνηλσληθή αιιειεγγχε, αιιά νπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ επξχηεξεο
δνκέο ζην Γήκν γηα πάξα πνιιά πξάγκαηα, ην απιφ παξάδεηγκα πνπ έθεξα γηα ηε
ζρνιή γνλέσλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη βάζνο, νπσζδήπνηε
ρξεηάδεηαη λα ππάξμνπλ πξσηνβνπιίεο απφ ηε κεξηά ησλ Γήκσλ ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
6. Γεληθφηεξα, πνηα είλαη ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ ζε
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ εθηφο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο;
Θεσξείηε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν απνθέληξσζεο ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο;
6: Κνηηάμηε λα δείηε, εγψ έρσ απηέο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ απνθέληξσζε, φηη
βνεζάεη… απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90… θαη ηηο έρσ, κάιηζηα, δηαηππψζεη ζε άξζξα
κνπ πνπ έρσ δεκνζηεχζεη θαη, επίζεο παξαζηάζεηο πνπ είρακε θάλεη ηφηε ζηελ
θεληξηθή εγεζία γηα ην ζέκα απηφ… είκαη απηήο ηεο άπνςεο, ηελ έρσ δήζεη ζε
πξνγξάκκαηα

πνπ

έρσ…

κε

ηα

νπνία

έρσ

αζρνιεζεί…

επξσπατθά

πξνγξάκκαηα… έρσ επηζθεθηεί ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, έρσ δεη πψο ιεηηνπξγνχλ
ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπιάρηζηνλ, έρσ δηαβάζεη γηα ην ηη
γίλεηαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ… ζεσξψ, φηη είκαζηε
εμαηξεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ζηνλ ηνκέα απηφλ… θαη επηπρψο, πνπ ήξζε ε θξίζε
θαη έδσζε φρη ζηνπο Γήκνπο ζα έιεγα, αιιά αλάγθαζε θαη ηνπο Γήκνπο, λα
αηζζάλνληαη φηη έρνπλ θαη θάπνηα ζρέζε κε ηέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο…
ειπίδσ απηφ λα γίλεη έλα βήκα, γηα λα ζπάζνπλ απηή ηε ζπληεξεηηθή αληίιεςε,
φηη φια ζα ηα θάλεη ην θεληξηθφ θξάηνο.
Δ: Τπάξρνπλ άιια ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ ζαο απαζρνινχλ, γηα ηα νπνία ζα
ζέιαηε λα κηιήζνπκε;
6: Γελ μέξσ, έρσ εθθξάζεη λνκίδσ φια ηα ζέκαηα πνπ ήζεια λα αλαθέξσ.
E: αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλδξνκή ζαο ζ’ απηφ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκά
κνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ έξεπλα.
6: Κη εγψ επραξηζηψ, λα είζαη θαιά, θαιή επηηπρία.

