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Ρερίλθψθ 

Θ παροφςα εργαςία εςτιάηεται ςτθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ και τουσ τρόπουσ διαςφάλιςισ τθσ ςτο ςχολείο. Παράλλθλα, 

διερευνάται ο ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, οι παράγοντεσ 

που δρουν αναςταλτικά ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ, κακϊσ και οι κεςμικζσ αλλαγζσ που απαιτοφνται ςε διοικθτικό, 

οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, ϊςτε να αμβλυνκοφν οι εκπαιδευτικζσ 

ανιςότθτεσ και να ενιςχυκεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο. Πρόκειται 

για μία ποιοτικι πιλοτικι ζρευνα που υλοποιικθκε με τθ χριςθ θμι-

δομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε δείγμα 10 εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Από τθ διαδικαςία τθσ κεματικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων 

διαπιςτϊκθκε ότι: α) οι εκπαιδευτικοί ςυνδζουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

κυρίωσ, με τθν ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, β) οι εκπαιδευτικοί 

προςπακοφν να ενιςχφςουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ εφαρμόηοντασ 

κατάλλθλεσ πρακτικζσ, γ) ο ρόλοσ του διευκυντι είναι κακοριςτικόσ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο, δ) οι αντιλιψεισ και θ 

αρνθτικι ςτάςθ εκπαιδευτικϊν και γονζων δυςχεραίνουν τθν όποια 

προςπάκεια εφαρμογισ πρακτικϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο και 

ε) απαιτοφνται αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ, διοίκθςθ και λειτουργία του 

ςχολείου. 
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Abstract 

This study focuses on exploring primary school teachers' perceptions of social 

justice and how it can be safeguarded at school. At the same time, aims to 

investigated the role of the headmaster of the school unit, the factors that 

inhibit the implementation of social justice reinforcement practices, and the 

institutional changes required at the administrative, organizational and 

operational levels to alleviate educational inequalities and enhance social 

justice at school. This is a qualitative pilot study conducted using semi-

structured interviews with a sample of 10 primary teachers. By the process of 

thematic data analysis, it was found that: (a) teachers link social justice, in 

particular, to equality of educational opportunities, (b) teachers strive to 

enhance social justice by applying appropriate practices, (c) the role of the 

headmaster is crucial to fostering social justice at school, (d) perceptions and 

negative attitudes of teachers and parents make any attempt to implement 

social justice practices at school difficult and (e) changes in the organization, 

administration and operation of the school are required. 
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Ειςαγωγι 

Θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια βιϊνει μια ζντονθ κρίςθ, όχι μόνο 

οικονομικι, αλλά και κρίςθ αξιϊν, θ οποία ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ποιότθτα ηωισ των παιδιϊν. Σο ςχολείο δεν λειτουργεί ωσ μονάδα 

αποκομμζνθ από το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, επομζνωσ, οι 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν κοινωνία, επθρεάηουν και το ίδιο το ςχολείο. 

Κατά ςυνζπεια, οι κοινωνικοοικονομικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν 

μετατρζπονται ςε εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ ςτον χϊρο του ςχολείου, με 

αποτζλεςμα οριςμζνοι μακθτζσ να αδικοφνται και να περικωριοποιοφνται. 

Σο γενικότερο πρόβλθμα τθσ εκπαίδευςθσ, λοιπόν, εντοπίηεται ςτισ 

εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, που είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τισ βακφτερεσ 

οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ διαφορζσ (Αυγθτίδου κ.ά, 2016· Θεοδοςιάδου, 

2013· Κυρίτςθσ, 2016). 

το πλαίςιο αυτό, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ εμφανίηεται ωσ το 

καταλλθλότερο μζςο για τθν αποκατάςταςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 

και των άδικων δομϊν τθσ κοινωνίασ (Κυρίτςθσ, 2016· Naidoo, 2007). Όπωσ 

αναφζρεται ςτουσ «τόχουσ Ανάπτυξθσ για τθ Χιλιετία του ΟΘΕ», θ ιδζα τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ είναι κάτι παραπάνω από τθν ιςότθτα ευκαιριϊν 

ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ, περιλαμβάνει, επίςθσ, τθν ιςότθτα ςτισ επιδόςεισ 

(Πριοβόλου, 2018) και τθν καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν ωσ προτφπων 

ςυμπεριφοράσ (Κυρίτςθσ, 2016). Επιπλζον, θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ είναι απαραίτθτθ, ϊςτε το ςφγχρονο ςχολείο να ςυμβαδίηει με 

τουσ ςτόχουσ τθσ Unesco (2015) για παροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ ςτο 

ςχολείο, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν που κα λειτουργοφν με 

υπεφκυνο και δίκαιο τρόπο ςτθν κοινωνία. 

τθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, θ εναςχόλθςθ με το 

ηιτθμα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ βρίςκεται ςε αρχικό ςτάδιο, κακϊσ δεν 

υπάρχει ουςιαςτικι και ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτα ςχολεία, ςτοιχείο το οποίο φανερϊνεται μζςα 

από τον χαμθλό «ευρωπαϊκό δείκτθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ» τθσ χϊρασ μασ 

(Ηολϊτα, 2017). Επομζνωσ, ςε ζνα ςχολείο το οποίο ςυνεχίηει να αναπαράγει 

τισ ανιςότθτεσ, είναι πολφ ςθμαντικό να διερευνθκοφν περαιτζρω οι 
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αντιλιψεισ και οι πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν και του διευκυντι για 

κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

το εξωτερικό ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ ζρευνεσ ςχετικά με τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθ ςχολικι θγεςία (Berkovich, 2014· Bogotch, 2002· 

DeMatthews, 2016· Kose, 2007˙ Theoharis, 2007˙  Zembylas & Iasonos, 2015), 

οι οποίεσ ερευνοφν αντιλιψεισ και πρακτικζσ διευκυντϊν για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτα ςχολεία. Αντίκετα, ςτθν 

Ελλάδα, οι ςχετικζσ ζρευνεσ παραμζνουν περιοριςμζνεσ και ερευνοφν τον 

ρόλο τθσ θγεςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (Καντιμοίρθ, 

2018· Νάςτοσ, 2011˙ Ουηοφνθ, 2017˙ Πυροβολάκθ, 2011˙ Σςότρασ & 

Κουτοφηθσ, 2014), ενϊ εξαίρεςθ αποτελεί θ ζρευνα τθσ Θεοδοςιάδου (2013) 

που διερευνά τισ απόψεισ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για 

τθ διδαςκαλία με ςκοπό τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Δεδομζνου ότι ςτθν 

ελλθνικι βιβλιογραφία δεν υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ ζρευνεσ, 

εςτιαςμζνεσ μόνο ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

προκφπτει θ ανάγκθ να διερευνθκοφν και να παρουςιαςτοφν οι αντιλιψεισ 

τουσ αναφορικά με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο, αφοφ οι 

περιςςότερεσ ζρευνεσ εςτιάηουν ςτουσ ίδιουσ τουσ διευκυντζσ.  

κοπό τθσ εργαςίασ αυτισ, επομζνωσ, αποτελεί θ διερεφνθςθ των 

αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναφορικά με 

το ηιτθμα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ 

ζρευνα ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει πϊσ γίνεται κατανοθτι θ ζννοια τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, τισ πρακτικζσ εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τον ρόλο του διευκυντι 

ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ, τουσ παράγοντεσ που δρουν αναςταλτικά ςτθν 

προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο και τισ 

προτάςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθ διοίκθςθ, τθν 

οργάνωςθ και τθ λειτουργία του ςχολείου, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

Θ εργαςία αποτελείται από δφο μζρθ το κεωρθτικό (κεφάλαια 1-4) και το 

ερευνθτικό μζροσ (κεφάλαια 5-6). το πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια ειςαγωγι 
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ςτο ηιτθμα των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων με τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν 

κοινωνιολογικϊν κεωρθτικϊν προςεγγίςεων που ερμθνεφουν τθν κοινωνικι 

ανιςότθτα ςτθν εκπαίδευςθ. Αρχικά, γίνεται αναφορά ςτθν Ζκκεςθ του J. 

Coleman (1966) και τθν «Ανιςότθτα» του Ch. Jenks (1972), ζρευνεσ οι οποίεσ 

αποτζλεςαν τθν απαρχι για τθν ανακάλυψθ των ανιςοτιτων ςτον δυτικό 

κόςμο, κακϊσ, επίςθσ και ςτθν ζρευνα του Α. Jensen (1969), θ οποία 

προςπάκθςε να παρουςιάςει μία άλλθ διάςταςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

ανιςότθτασ. τθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οριςμζνεσ ερμθνείεσ τθσ 

κοινωνικισ ανιςότθτασ και ςυγκεκριμζνα: θ κεωρία του δομικοφ 

λειτουργιςμοφ, οι κεωρίεσ τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ και θ κεωρία του 

«μορφωτικοφ-πολιτιςμικοφ» κεφαλαίου, οι οποίεσ οριοκετοφν τισ βαςικζσ 

αιτίεσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτο ςχολείο. Σο δεφτερο κεφάλαιο αναφζρεται 

ςτουσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα. Αρχικά, 

παρατίκενται οι κλαςικοί παράγοντεσ (κοινωνικι προζλευςθ, μορφωτικό 

κεφάλαιο κ.λπ.), όπωσ επιςθμαίνονται και από τθ διεκνι ζρευνα, και ςτθ 

ςυνζχεια γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςε ζναν νζο παράγοντα, τθν οικονομικι 

κρίςθ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν αφξθςθ των ανιςοτιτων.  

Σο τρίτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθ ςχζςθ 

τθσ με τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ. υγκεκριμζνα, επιχειρείται μία 

προςπάκεια προςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ «κοινωνικι δικαιοςφνθ» και 

ςυςχζτιςισ τθσ με τθν εκπαίδευςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια του κεφαλαίου, 

παρατίκενται οριςμζνεσ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Θ εφρεςθ ελλθνόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ιταν 

αρκετά δφςκολθ, διότι δεν υπάρχουν ζρευνεσ που να ςυςχετίηουν τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ με τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ. Θ ανάλυςθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςτθρίχτθκε, κατά κφριο λόγο, ςτθ μοναδικι ςφγχρονθ 

μελζτθ του Δ. Κυρίτςθ «Εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

Μια μελζτθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων για τθ μακθςιακι ςυμπεριφορά και 

επίδοςθ των μακθτϊν» (2016). Σο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με το 

τζταρτο κεφάλαιο το οποίο αναφζρεται ςτο ρόλο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο. Αρχικά, 

επιχειρείται ο προςδιοριςμόσ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ θγζτθ, και ςτθ 
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ςυνζχεια, θ ανάλυςθ επικεντρϊνεται ςτθ ςφνδεςθ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ με τθν εκπαιδευτικι θγεςία. Σζλοσ, αναφζρονται οι τρόποι με 

τουσ οποίουσ ο θγζτθσ-διευκυντισ μπορεί να ενιςχφςει τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο και να ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ των ανιςοτιτων και 

αδικιϊν μεταξφ των μακθτϊν.  

Σο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τθν ζρευνα. το πζμπτο 

κεφάλαιο αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ ερευνθτικισ 

μελζτθσ, κακϊσ και θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, που περιλαμβάνει τον ςκοπό 

τθσ ζρευνασ και τα ερευνθτικά ερωτιματα, το δείγμα, το εργαλείο ςυλλογισ 

των δεδομζνων και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ. Σζλοσ, ςτο ζκτο 

κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ κατθγορίεσ που προζκυψαν από τθ κεματικι 

ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων. Σα αποτελζςματα ςυνοψίηονται και 

καταγράφονται, ακολουκοφν οι εκτιμιςεισ των αποτελεςμάτων και οι 

προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

ΕΜΗΝΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ειςαγωγι 

Πολυάρικμεσ ζρευνεσ διεξάγονται ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ του δυτικοφ 

κόςμου με ηθτοφμενο τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, ζτςι ϊςτε με τισ 

κατάλλθλεσ κεςμικζσ αλλαγζσ να επιτευχκεί θ άμβλυνςι τουσ. Θ πρϊτθ, 

μεγαλφτερθ και πιο πολυςυηθτθμζνθ ζρευνα για τθν ανιςότθτα ςτο ςχολείο, 

ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, ιταν θ Ζκκεςθ (1966) του James Coleman. 

Ανάλογθσ απιχθςθσ ωσ προσ τα αποτελζςματά τθσ υπιρξε και θ μελζτθ του 

Christopher Jenks με τίτλο «Ανιςότθτα» (1972). Θ δθμοςίευςθ των 

ευρθμάτων των δφο αυτϊν ερευνθτικϊν μελετϊν αποτζλεςε τθν απαρχι για 

τθν ανακάλυψθ των ανιςοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ ςτον δυτικό κόςμο 

γενικότερα. Σθν ίδια περίοδο, θ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ του Α. Jensen (1969) για τον γενετικό κακοριςμό τθσ ανκρϊπινθσ 

ευφυΐασ προκάλεςε ποικίλεσ αντιδράςεισ ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, 

παρουςιάηοντασ μία άλλθ διάςταςθ τθσ εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ. 

Μελετϊντασ τθ βιβλιογραφία διαπιςτϊνεται ότι οι εκπαιδευτικζσ 

ανιςότθτεσ «ανακαλφπτονται» τθ δεκαετία του 1960 και προςδιορίηουν το 

αντικείμενο ζρευνασ τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ. Ζκτοτε οι 

κοινωνιολόγοι, όπωσ οι P. Bourdieu και J.-C. Passeron, οι R. Boudon, C. 

Baudelot και R. Establet ςτθ Γαλλία, ο B. Bernstein ςτθ Αγγλία, οι S. Bowles 

και H. Gintis ςτθν Αμερικι, και πολφ αργότερα ςτθν Ελλάδα (Μυλωνάσ, 1982·  

Σηάνθ, 1983· Πυργιωτάκθσ, 1986· Σςουκαλάσ, 1985) μελετοφν, ερευνοφν και 

ερμθνεφουν τθν αναπαραγωγι των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 

(Φραγκουδάκθ, 1985). το κεφάλαιο που ακολουκεί γίνεται μια ςφντομθ 

ειςαγωγι ςτο ηιτθμα των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων με αναφορά ςτισ 

βαςικζσ κοινωνιολογικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που ερμθνεφουν τθν 

άνιςθ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν και οριοκετοφν τισ βαςικζσ αιτίεσ τθσ 

κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτο ςχολείο.  
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1.1 Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτο 

ςχολείο 

Θ Ζκκεςθ του Coleman είχε τίτλο «Ιςότθτα των Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν» 

και εκδόκθκε το 1966 από το Αμερικανικό Εκνικό Συπογραφείο. Θ εν λόγω 

ζρευνα αφοροφςε ςτον εντοπιςμό τθσ ανιςότθτασ ςτθ δθμοτικι και μζςθ 

εκπαίδευςθ ςτισ Θ.Π.Α. υγκεκριμζνα, ο πρόεδροσ του Κογκρζςου, ζχοντασ 

ωσ ςτόχο τθν εφαρμογι του νόμου «Περί δικαιωμάτων των πολιτϊν», που 

κατοχυρϊκθκε νομικά το 1964, ζδωςε εντολι να υποβλθκεί μία ζκκεςθ με τα 

εκπαιδευτικά δεδομζνα τθσ χϊρασ, ςτθν οποία κα μποροφςε να ςτθριχκεί, 

προκειμζνου να προβεί ςε μεταρρυκμιςτικζσ ενζργειεσ και οικονομικζσ 

παροχζσ, για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν για τισ αδικθμζνεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Σο κακολικό δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ, θ ιςότθτα 

ευκαιριϊν και μζςω αυτϊν, θ κοινωνικι κινθτικότθτα, ιταν το ηθτοφμενο για 

τθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ ιςότθτασ και τθν εξάλειψθ κάκε διάκριςθσ και 

ταξικισ λειτουργίασ τθσ εκπαίδευςθσ (Coleman, 1966· Νικολάου, 2009· Νόβα-

Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 1985). 

Μια επιςτθμονικι ομάδα ερευνθτϊν, λοιπόν, με επικεφαλισ τον 

Coleman ανζλαβε να μελετιςει και να εντοπίςει τθν απουςία ίςων 

εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν ςτα δθμόςια εκπαιδευτικά ιδρφματα όλων των 

βακμίδων. Ο Coleman και οι ςυνεργάτεσ του ςυνζλεξαν μεγάλο αρικμό 

δεδομζνων που αφοροφςαν ςτθ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν, τθν 

κοινωνικι και οικονομικι προζλευςθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, το μορφωτικό 

επίπεδο των γονζων τουσ και τισ προςδοκίεσ των ίδιων των μακθτϊν για το 

ςχολικό μζλλον. Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των δεδομζνων διαπιςτϊκθκε 

ότι υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ και διακρίςεισ κατά περιοχζσ και κοινωνικζσ 

ομάδεσ. υγκεκριμζνα, τα ςχολεία των ανατολικϊν χωρϊν ιταν ςυγκριτικά 

καλφτερα από τα ςχολεία των νοτιοδυτικϊν πολιτειϊν, και τα ςχολεία των 

μειονοτιτων, όπου φοιτοφςαν κυρίωσ μαφροι μακθτζσ, ιταν κατϊτερα από 

εκείνα που φοιτοφςαν λευκοί. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί που δίδαςκαν ςτα 

ςχολεία των ανατολικϊν χωρϊν είχαν ανϊτερα διπλϊματα, μεγαλφτερθ 

εμπειρία και υψθλότερθ ειδίκευςθ. Οι ερευνθτζσ, επίςθσ, μελζτθςαν τθ 

ςχολικι επίδοςθ με βάςθ τθ φυλετικι ομάδα προζλευςθσ, ςυμπεραίνοντασ 
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ότι οι λευκοί μακθτζσ είχαν κατά μζςο όρο μεγαλφτερθ επίδοςθ από τουσ 

μαφρουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Coleman, 

1966· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 1985). 

Ζκπλθξθ προκάλεςε το ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ ότι θ ανιςότθτα που 

παρατθρικθκε δεν εξθγοφςε τθ χαμθλότερθ επίδοςθ οριςμζνων κατθγοριϊν 

μακθτϊν. Θ ζκπλθξθ και θ δυςαρζςκεια τθσ αμερικανικισ κυβζρνθςθσ, 

πιγαηε από το γεγονόσ ότι θ Ζκκεςθ του Coleman, παρότι εντόπιηε τθ μεγάλθ 

ανιςότθτα, διαπίςτωνε ότι δεν ευκφνεται αυτι πρωταρχικά για τθ χαμθλι 

επίδοςθ των μαφρων μακθτϊν. Επομζνωσ, θ μεγάλθ διαφορά ςτθ ςχολικι 

επίδοςθ των λευκϊν ζναντι των μαφρων μακθτϊν δεν κα μειωνόταν, ακόμα 

και αν το κράτοσ εξαςφάλιηε καλφτερα ςχολικά κτίρια και υλικοτεχνικζσ 

υποδομζσ, ειδικευμζνο διδακτικό προςωπικό και αν καταργοφνταν οι 

φυλετικζσ διακρίςεισ ςτα ςχολεία (Νικολάου, 2009). 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του Coleman αμφιςβθτικθκαν ζντονα 

από μελετθτζσ κοινωνιολόγουσ. Ωςτόςο, το ςυμπζραςμα τθσ Ζκκεςθσ, 

ςφμφωνα με το οποίο θ άνιςθ κρατικι προςφορά ςε εκπαιδευτικά αγακά δεν 

φαίνεται να επιδρά κακοριςτικά ςτθν άνιςθ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν, 

οδιγθςε ςε οριςμζνεσ γνωςτικζσ κατακτιςεισ. Αναλυτικότερα, 

αμφιςβθτικθκε ο όροσ «ιςότθτα ευκαιριϊν» και ςτθ κζςθ του προτάκθκε το 

αίτθμα για «εξίςωςθ των δυνατοτιτων», δθλαδι αντιςτάκμιςθ των 

διαφορϊν και όχι απλϊσ τυπικι ιςότθτα. Επιπρόςκετα, διαπιςτϊκθκε ότι δεν 

αρκοφν μόνο διορκωτικζσ αλλαγζσ ςε εξωτερικζσ και φανερζσ ελλείψεισ των 

ςχολείων, αλλά απαιτείται εντοπιςμόσ παραγόντων που βρίςκονται και ζξω 

από το ςχολείο, όπωσ για παράδειγμα, θ πολιτιςμικι και μορφωτικι ανζχεια 

των μαφρων μακθτϊν (Φραγκουδάκθ, 1985). Θ Ζκκεςθ του Coleman άνοιξε 

νζουσ ορίηοντεσ και προςανατόλιςε το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν ςτθ 

μελζτθ και τον εντοπιςμό νζων εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

εκπαιδευτικοφ κεςμοφ, οδθγϊντασ ουςιαςτικά ςτθ δθμιουργία του κλάδου 

τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ (Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010). 

Μια εξίςου ςθμαντικι ζρευνα για τθν εκπαίδευςθ ςτισ Θ.Π.Α., που 

ςυηθτικθκε διεκνϊσ μετά τθν Ζκκεςθ του Coleman, ιταν θ μελζτθ του 

Christopher Jenks με τίτλο «Ανιςότθτα» (1972). Θ  μελζτθ του Chr. Jenks δεν 
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ιταν μία πρωτότυπθ ζρευνα, αλλά αποτελοφςε ςυςτθματικι μελζτθ και 

επεξεργαςία πλικουσ δεδομζνων άλλων ερευνϊν, που είχαν δθμοςιευτεί 

ςτισ Θ.Π.Α., ζωσ το 1970, και ςχετίηονταν με τθν εκπαιδευτικι και κοινωνικι 

ανιςότθτα. Θ μελζτθ του Jenks επεξεργάηονταν πλικοσ ςτοιχείων που 

αφοροφςαν ςτθ ςχολικι επίδοςθ και τθν επαγγελματικι επιτυχία των 

ατόμων. Επιπλζον παράγοντεσ που λαμβάνονταν υπόψθ αφοροφςαν ςτα 

αποτελζςματα των μακθτϊν ςε δοκιμαςίεσ νοθμοςφνθσ και γνωςτικϊν 

δεξιοτιτων, τθ διάρκεια ςπουδϊν, τθν κοινωνικι και φυλετικι προζλευςθ 

τθσ οικογζνειασ και τθν οικονομικι επιτυχία των εργαηομζνων (Νικολάου, 

2009).   

Θ «Ανιςότθτα», όπωσ και θ Ζκκεςθ του Coleman, κατζλθξε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ δεν 

ςυνεπάγεται τθ μείωςθ των διαφορϊν ςτθ ςχολικι επίδοςθ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ο Jenks ςτθν μελζτθ του ςυμπζρανε ότι το ςχολείο επιδρά 

ελάχιςτα ςτθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων που κακορίηουν τθ ςχολικι 

επιτυχία. Επιπλζον, ςθμείωςε ότι θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ 

δεν επθρζαςε τθν επιτυχία ςτισ δοκιμαςίεσ νοθμοςφνθσ, ενϊ ελάχιςτθ ιταν 

και θ επιρροι τθσ φυλετικισ διάκριςθσ. Από τθν άλλθ, οι γνωςτικζσ 

δεξιότθτεσ φάνθκε να επθρεάηουν ςθμαντικά τθν πικανότθτα μιασ 

πετυχθμζνθσ επαγγελματικισ πορείασ. Επιπλζον, διαπίςτωςε ότι οι 

δοκιμαςίεσ νοθμοςφνθσ, ωσ κριτιριο τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, ευνοοφςαν τουσ 

μακθτζσ από τα μεςαία και ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, κακϊσ και τουσ 

λευκοφσ μακθτζσ ζναντι των μαφρων. Επιπρόςκετα, θ οικονομικι κατάςταςθ 

τθσ οικογζνειασ επθρζαηε τθ διάρκεια των ςπουδϊν, θ οποία αποτελοφςε 

ζνδειξθ επαγγελματικισ επιτυχίασ. Θ επαγγελματικι επιτυχία φάνθκε να 

εξαρτάται, τόςο από τθν οικογενειακι προζλευςθ, τθν επίδοςθ ςτισ 

δοκιμαςίεσ νοθμοςφνθσ και τα διπλϊματα, όςο και από τον παράγοντα 

«τφχθ» (Γιαβρίμθσ, 2015· Γϊγου, 2010· Κυρίδθσ, 2015· Νικολάου, 2009· 

Φραγκουδάκθ, 1985).  

Θ «Ανιςότθτα» του Jenks κεωρικθκε ιδιαίτερα ςθμαντικι και θ 

επίδραςι τθσ ιταν μεγάλθ, κακϊσ κλόνιςε τθν μζχρι τότε επικρατοφςα 

ιδεολογία που κεωροφςε τισ επιμζρουσ μεταρρυκμίςεισ υποκατάςτατο των 
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ριηικότερων κοινωνικϊν αλλαγϊν. Ωςτόςο, δζχκθκε αρκετζσ κριτικζσ λόγω, 

κυρίωσ, μεκοδολογικϊν αδυναμιϊν, με κυριότερθ αδυναμία τθ μζτρθςθ και 

ςφγκριςθ ατόμων. Όμωσ, θ κοινωνία μασ δεν αποτελείται από άτομα, αλλά 

από κοινωνικζσ ομάδεσ και ςυνεπϊσ, ςε μια μελζτθ που ςτθρίηεται ςτθν 

κοινωνικι ανάλυςθ ατόμων, τα πορίςματα αντιφάςκουν και θ κατανόθςθ 

είναι αδφνατθ. Άλλθ μία μεκοδολογικι αδυναμία τθσ «Ανιςότθτασ» του Jenks 

αφοροφςε ςτθ ςυνάρτθςθ πάντα τθσ κάκε μεταβλθτι με μία άλλθ και αυτι θ 

χριςθ των μεταβλθτϊν ανά δφο, τον εμπόδιςε να καταλιξει ςε ερμθνευτικά 

ςυμπεράςματα των κοινωνικϊν φαινομζνων, οδθγϊντασ τον ακόμα και ςε 

αντιεπιςτθμονικά ςυμπεράςματα, όπωσ για παράδειγμα ότι το 50% τθσ 

οικονομικισ επιτυχίασ οφείλονταν ςτον παράγοντα «τφχθ» (Φραγκουδάκθ, 

1985).  

υμπεραςματικά, θ «Ανιςότθτα» του Jenks, παρά τισ κριτικζσ που 

δζχκθκε, κατάφερε να καταρρίψει τθν αντίλθψθ ότι οι εκπαιδευτικζσ 

αλλαγζσ και οι επιμζρουσ μεταρρυκμίςεισ είναι ικανζσ από μόνεσ τουσ για να 

αλλάξουν τθν κοινωνία. Ωςτόςο, με τθν τοποκζτθςι του ότι θ αλλαγι ςτο 

ςχολείο δεν πρόκειται να οδθγιςει ςτθν κοινωνικι ιςότθτα, ο Jenks τόνιςε, 

άκελά του, τθν ευρφτερθ κοινωνικι διάςταςθ τθσ ανιςότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ, θ οποία για να αμβλυνκεί προχποκζτει ριηικότερεσ αλλαγζσ 

ςτθν κοινωνία (Γιαβρίμθσ, 2015· Γϊγου, 2010· Κυρίδθσ, 2015· Νικολάου, 

2009· Πυργιωτάκθσ, 2011· Φραγκουδάκθ, 1985).   

Ζνα ενδιαφζρον κζμα με το οποίο αςχολικθκαν οι ερευνθτζσ τθν ίδια 

περίοδο αφοροφςε τον βακμό ςτον οποίο θ ανκρϊπινθ ευφυΐα ιταν 

υπεφκυνθ για τθν άνιςθ επίδοςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο (Κυρίδθσ, 2015· 

Πυργιωτάκθσ, 1986). Μία από τισ τελευταίεσ κεωρίεσ για τον απόλυτο 

βιολογικό ντετερμινιςμό δθμοςιεφτθκε ςτο αμερικανικό περιοδικό 

«Εκπαιδευτικι Επικεϊρθςθ του Χάρβαρντ» το 1969, από τον κακθγθτι 

εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ ςτο πανεπιςτιμιο Μπζρκλεχ τθσ Καλιφόρνιασ, 

Arthur Jensen. το άρκρο του με τίτλο «Πόςο είναι δυνατό να αυξιςουμε τον 

Δ.Ν. και τθ ςχολικι επίδοςθ;», ο Jensen (1969), ςτθριηόμενοσ ςτισ μελζτεσ 

του Cyrill Burt, ιςχυρίςτθκε ότι θ ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ είναι κατά 80% 

γενετικά κακοριςμζνθ, άρα θ ευφυΐα είναι αποκλειςτικά ςχεδόν κλθρονομικι 
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και μόνο κατά 20% εξαρτάται από το περιβάλλον ςτο οποίο μεγαλϊνουν τα 

παιδιά (Κυρίδθσ, 2015· Νικολάου, 2009· Φραγκουδάκθ, 1985: 113). Κατά 

ςυνζπεια, οι ανιςότθτεσ ανάμεςα ςε άτομα, τάξεισ και φυλζσ είναι βιολογικά 

κακοριςμζνεσ ςτα γονίδιά μασ και δεν επιδζχονται άμβλυνςθ (Lewontin, 

1978: 63· Πυργιωτάκθσ, 1986).  

Ο Jensen ςτιριξε τθν επιςτθμονικι υπόκεςθ τθσ γενετικά κακοριςμζνθσ 

ευφυΐασ ςε ςτοιχεία για τον δείκτθ νοθμοςφνθσ απλϊν μονοωογενϊν 

διδφμων. υγκεκριμζνα, ςυμπζρανε ότι μονοωογενι δίδυμα 

αφροαμερικανικισ καταγωγισ, που μεγάλωςαν ςτο ίδιο περιβάλλον και 

μονοωογενι δίδυμα αφροαμερικανικισ καταγωγισ που μεγάλωςαν χωριςτά, 

το ζνα ςε οικογζνεια φτωχϊν αφροαμερικανϊν και το άλλο ςε οικογζνεια 

εφπορων λευκϊν, ζχουν και ςτισ δφο περιπτϊςεισ χαμθλότερο κατά μζςο όρο 

δείκτθ νοθμοςφνθσ από τα παιδιά των λευκϊν. Επομζνωσ, θ διαφορά ςτον 

δείκτθ νοθμοςφνθσ ανάμεςα ςτα παιδιά αφροαμερικανϊν και τα παιδιά των 

λευκϊν οφείλονταν ςτα διαφορετικά γονίδια, αφοφ ο παράγοντασ των 

περιβαλλοντικϊν επιδράςεων (διαφορετικι φυλετικι, οικονομικι και 

μορφωτικι διαπαιδαγϊγθςθ) δεν μπόρεςε να αυξιςει τθν ευφυΐα των 

μαφρων παιδιϊν (Jensen, 1969· Κυρίδθσ, 2015· Φραγκουδάκθ, 1985: 113). 

Θ κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ του Jensen δζχτθκε μεγάλθ κριτικι 

από βιολόγουσ, γενετιςτζσ, κοινωνιολόγουσ και παιδαγωγοφσ, με τον 

Lewontin να υποςτθρίηει ότι τα ςυμπεράςματά του Jensen είναι απλά 

«ανοθςίεσ». φμφωνα με τον Lewontin (1987), βαςικό ςφάλμα του 

βιολογικοφ ντετερμινιςμοφ αποτελεί θ αντίλθψθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα 

γονίδια, το περιβάλλον και τον οργανιςμό. Θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ 

μορφισ, τθσ λειτουργίασ ι τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ χαρακτθριςτικοφ ςε ζναν 

ηωντανό οργανιςμό, δεν γίνεται οφτε μεγαλφτερθ, οφτε μικρότερθ από το 

γεγονόσ ότι το χαρακτθριςτικό αυτό επθρεάηεται από τα γονίδια. Είναι λάκοσ 

να ταυτίηεται, λοιπόν, το γενετικό με το αμετάβλθτο (Κυρίδθσ, 2015· 

Lewontin, 1987: 67). 

Ακόμα, ο Lewontin αντιτάχκθκε και ςτον ιςχυριςμό ότι εφόςον οι 

διαφορζσ ανάμεςα ςτα άτομα ενόσ πλθκυςμοφ είναι κλθρονομικζσ, άρα και 

οι διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ είναι, επίςθσ, γενετικζσ. 
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υγκεκριμζνα, υποςτιριξε ότι δεν υπάρχει κανζνασ τρόποσ να βγάηει κανείσ 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ αιτίεσ που προκαλοφν τισ διαφορζσ μεταξφ 

πλθκυςμϊν, κρίνοντασ από δεδομζνα ςχετικά με τθν κλθρονομικότθτα των 

ίδιων διαφορϊν μζςα ςε ζναν πλθκυςμό (Lewontin, 1987: 69). Καταρχιν 

γίνεται λανκαςμζνθ χριςθ τθσ ζννοιασ «κλθρονομικότθτα». Σα γονίδια δεν 

κακορίηουν τον οργανιςμό και δεν υπάρχει άμεςθ αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα 

ανάμεςα ςτα γονίδια που ζνα άτομο κλθρονομεί από τουσ γονείσ του και 

οποιοδιποτε οργανικό χαρακτθριςτικό του (φψοσ, βάροσ κ.λπ.). Κάκε 

οργανιςμόσ αποτελεί το μοναδικό προϊόν τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτα 

γονίδια και το περιβάλλον ςε κάκε φάςθ τθσ ηωισ του. Κατά τθν 

Φραγκουδάκθ (1985: 117), αυτι τθ κεμελιϊδθ αρχι τθσ βιολογίασ φαίνεται 

να τθν αγνοοφν τελείωσ οι υποςτθρικτζσ του βιολογικοφ ντετερμινιςμοφ.  

Επίςθσ, δεν είναι δυνατόν να αποδοκεί ζνα οριςμζνο ποςοςτό ευφυΐασ 

ςτα γονίδια και το υπόλοιπο ςτο περιβάλλον. Ο Jensen υποςτιριξε ότι ο 

βακμόσ κλθρονομικότθτασ τθσ νοθμοςφνθσ είναι 80% γενετικά 

κακοριςμζνοσ, άρα οι διαφορζσ ςτα άτομα μποροφν να μειωκοφν το πολφ 

20%. Θ λογικι αυτι, ωςτόςο, είναι εντελϊσ λακεμζνθ, αφοφ θ 

κλθρονομικότθτα ενόσ χαρακτθριςτικοφ δεν προςδιορίηει το πόςο εφπλαςτο 

μπορεί να είναι το χαρακτθριςτικό αυτό (Lewontin, 1987: 68-69· 

Πυργιωτάκθσ, 1986). Δεν μποροφμε, λοιπόν, να γνωρίηουμε το ποςοςτό 

επιρροισ του γενετικοφ και περιβαλλοντικοφ παράγοντα, γιατί θ 

κλθρονομικότθτα οριςμζνων φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν μπορεί να δεχκεί 

ιςχυρι επιρροι και μετάλλαξθ, από τθν επίδραςθ περιβαλλοντικϊν 

παραγόντων. Άλλωςτε, οι ειδικοί επιςθμαίνουν ότι είναι πικανόν θ βιολογία 

και θ γενετικι να μθν μπορζςουν ποτζ να μετριςουν με ακρίβεια πόςο είναι 

το ποςοςτό του γενετικοφ κακοριςμοφ των ανκρϊπινων χαρακτθριςτικϊν, 

ωςτόςο, αυτό που επιβεβαιϊνουν ςίγουρα είναι ότι θ ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ 

ζχει τεράςτια δυνατότθτα προςαρμογισ και ανάπτυξθσ (Κυρίδθσ, 2015· 

Νικολάου, 2009· Πυργιωτάκθσ, 1986· Φραγκουδάκθ, 1985: 114-115).  

Ο Jensen κεωροφςε ότι, χρθςιμοποιϊντασ δίδυμα μονοωογενι, 

εκμθδενίηει τον περιβαλλοντικό παράγοντα, μετρϊντασ μόνο τθν επίδραςθ 

τθσ κλθρονομικότθτασ. Ωςτόςο, ςτθ βιογενετικι δεν αποςαφθνίηεται πλιρωσ 
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αν τα δίδυμα ζχουν απολφτωσ όμοια γονίδια και κυρίωσ, δεν υπάρχουν 

ενδείξεισ για τθ ςχζςθ γονιδίων και ευφυΐασ. Λανκαςμζνθ ιταν, ακόμα, και θ 

ςφγκριςθ που ζκανε ο Jensen ωσ προσ τθν επίδραςθ του οικογενειακοφ 

περιβάλλοντοσ. Ζνα παιδί αφροαμερικανϊν και ζνα παιδί λευκϊν που 

μεγάλωςαν ςε διαφορετικζσ οικογζνειεσ ευπόρων λευκϊν, δεν 

επθρεάςτθκαν όμοια από ζνα περιβάλλον εξίςου μορφωςιογενζσ, κακϊσ το 

οικογενειακό περιβάλλον των ευπόρων λευκϊν δεν μπορεί να είναι το ίδιο 

όμοιο και μορφωςιογενζσ για ζνα παιδί αφροαμερικανϊν και για ζνα λευκό 

παιδί, δεδομζνων των ζντονων φυλετικϊν διακρίςεων που υπάρχουν ςτθν 

κοινωνία. Αντίκετα, θ διαφορά ςτον δείκτθ νοθμοςφνθσ του παιδιοφ 

αφροαμερικανικισ καταγωγισ φανερϊνει τθν επίδραςθ διαφόρων 

περιβαλλοντικϊν παραγόντων, όπωσ κοινωνικοί, πολιτιςμικοί, θκικοί, 

φυλετικοί, ψυχολογικοί και δεν αποδεικνφει κακόλου τον γενετικό 

προςδιοριςμό (Νικολάου, 2009· Πυργιωτάκθσ, 1986· Φραγκουδάκθ, 1985: 

115-116).    

Μετά τθν παράκεςθ όλων των παραπάνω κριτικϊν για τθ κεωρία 

γενετικοφ κακοριςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ, προκφπτει εφλογα το 

ερϊτθμα, γιατί θ επιςτθμονικι κοινότθτα αςχολικθκε τόςο με μία κεωρία θ 

οποία ςτθρίχκθκε ςε λακεμζνα, παραποιθμζνα και ψευδι επιχειριματα. 

Αρχικά, το άρκρο του Jensen κατζκτθςε τα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ 

δίνοντασ του τεράςτια δθμοςιότθτα και δεφτερον, θ γενετικι ερμθνεία ιταν 

και είναι, επίςθσ, πολφ δθμοφιλισ. Επιπλζον, θ καταςκευι του ιςχυριςμοφ 

ότι θ ευφυΐα των φυλετικϊν ομάδων κακορίηεται από τον κλθρονομικό 

παράγοντα, ςε μια κοινωνία με φυλετικζσ διακρίςεισ και ςυςτθματικά 

χαμθλότερεσ επιδόςεισ αφροαμερικανϊν μακθτϊν ςτισ δοκιμαςίεσ 

νοθμοςφνθσ, οφείλεται κακαρά ςε κοινωνικοφσ λόγουσ και κζτει αυτόματα 

το πρόβλθμα τθσ ανιςότθτασ και των κοινωνικϊν προνομίων (Πυργιωτάκθσ, 

1986· Φραγκουδάκθ, 1985: 120-122).  

Ο Jensen υποςτιριξε ότι θ κοινωνία δεν πρζπει να προχωριςει ςτον 

καταμεριςμό των κοινωνικϊν αγακϊν με απϊτερο ςκοπό τθν ιςότθτα, γιατί θ 

χαμθλι επίδοςθ των αφροαμερικανϊν μακθτϊν οφείλονταν ςτα εγγενι 

χαρακτθριςτικά, επομζνωσ, δεν κα υπιρξε καμιά βελτίωςθ των ανιςοτιτων. 
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Αφαιροφςε με αυτόν τον τρόπο από τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθν ευκφνθ 

για τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, ρίχνοντασ τθν ευκφνθ τθσ ανιςότθτασ ςτα 

«κφματα» τθσ (Φραγκουδάκθ, 1985: 125). Κρίνεται ςκόπιμο να τονιςτεί ότι 

ςιμερα θ άποψθ ότι θ ατομικι διαφορά ευφυΐασ είναι παράγοντασ που 

επθρεάηει τθ ςχολικι επίδοςθ και οδθγεί ςτθ ςχολικι αποτυχία διαφόρων 

κοινωνικϊν ομάδων, δεν είναι αποδεκτι από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα 

(Νικολάου, 2009: 201).  

Θ ανακάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων οδιγθςε και ςε περαιτζρω 

ζρευνα ςε διεκνζσ επίπεδο με άμεςο επακόλουκο τθν ερμθνεία τουσ από 

κοινωνιολόγουσ με ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι οπτικι. τθν επόμενθ 

ενότθτα, παρατίκενται ερμθνείεσ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα, θ κεωρία του δομικοφ λειτουργιςμοφ, οι 

κεωρίεσ τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ και θ κεωρία του μορφωτικοφ 

κεφαλαίου. Θ ανάλυςθ είναι περιεκτικι και επικεντρϊνεται ςτον 

προςδιοριςμό των βαςικϊν αιτιϊν των ανιςοτιτων, και γι’ αυτόν τον λόγο 

δεν γίνεται και αναφορά ςε όλεσ τισ κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν και ςε όλουσ 

τουσ εκπροςϊπουσ. Ζτςι, λοιπόν, αναλφονται βαςικζσ κζςεισ, όπωσ  θ ανάγκθ 

διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ ςτθν κοινωνία και θ αναπαραγωγι των ταξικϊν 

ςχζςεων, κακϊσ και θ ςθμαςία του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου για τθ 

διατιρθςθ των υπαρχουςϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν δομϊν (Νικολάου, 

2009).  

 

1.2 Η κεωρία του δομικοφ λειτουργιςμοφ 

τθν ιςτορία τθσ Αμερικάνικθσ Κοινωνιολογίασ, θ ςχολικι επιτυχία 

εξετάςτθκε από τθν πλευρά των ψυχολογικϊν αλλά και των ψυχοκοινωνικϊν 

παραγόντων. Σθ βάςθ όλων αυτϊν αποτζλεςε θ κεωρία του δομικοφ 

λειτουργιςμοφ (ι όπωσ αλλιϊσ αναφζρεται θ φονξιοναλιςτικι ερμθνεία), και 

ιδιαίτερα θ κεωρία που ανζπτυξε ο Talcott Parsons (Blackledge & Hunt, 2000· 

Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Χαρίτου, 2017). φμφωνα με τον Parsons (1959), 

κάκε κοινωνικι δράςθ προςδιορίηεται από το άτομο, τον ςκοπό του ατόμου, 

τθν κοινωνικι περίςταςθ, τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ, τισ αξίεσ, τα πρότυπα 

και το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ που ζχει το άτομο. Θ κοινωνία πρζπει να είναι 
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δομθμζνθ ςε ζνα ιεραρχικό ςφςτθμα με βάςθ τισ ςθμαντικότερεσ αξίεσ, οι 

οποίεσ κα κακορίςουν και τισ ενζργειεσ του υποκειμζνου. Θ κοινωνία 

ςτθριηόμενθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αξιακό ςφςτθμα, κρίνει τισ κοινωνικζσ 

δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου με βάςθ: τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του, τθ 

ςφγκριςθ των δραςτθριοτιτων του με αυτζσ άλλων ανκρϊπων και τα 

επιτεφγματα του ανκρϊπου (Κελπανίδθσ, 2012· Κυρίδθσ, 2015· Λάμνιασ, 

2002· Νικολάου, 2009: 216· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Πετμεηίδου, 2000 κ.ά.). 

Σο ςχολείο μεταδίδει, επίςθσ, αυτό το ςφςτθμα αξιϊν τθσ κοινωνίασ και 

ο βακμόσ προςαρμογισ των μακθτϊν ςε αυτό κακορίηει τθ μελλοντικι τουσ 

εξζλιξθ και επιτυχία. Για τον Parsons, οι θκικζσ αξίεσ που μεταδίδει το 

ςχολείο είναι πολφ ςθμαντικζσ, κακϊσ είναι αυτζσ οι αξίεσ που περιβάλλουν 

τισ κοινωνικζσ κζςεισ και ςυντθροφν τθν κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ 

(Αςθμάκθ, Καμαριανόσ & Κουςτουράκθσ, 2012· Αςκοφνθ, 2003· Γιαβρίμθσ, 

2015· Γϊγου, 2010· Δαςκαλάκθσ, 2017· Θάνοσ, 2017· Κυρίδθσ, 2015· Νόβα-

Καλτςοφνθ, 2010). Τποςτθρίηει ότι οι καλζσ επιδόςεισ και θ θκικι 

προςαρμογι οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ των θγετικϊν ικανοτιτων και κατ’ 

επζκταςθ ςτθν επιτυχία. θμαντικό ρόλο ςε αυτό παίηει θ οικογζνεια, οι 

παρζεσ ςυνομθλίκων και το ςχολείο. Ανάλογα με τθν επίδραςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ οικογζνειασ, οι μακθτζσ ταυτίηονται, είτε με τον 

δάςκαλο, είτε με τθν ομάδα ςυνομθλίκων. Θ ταφτιςθ αυτι αποτελεί τθν 

κυριότερθ διαφοροποίθςθ, που κακορίηει, εάν αργότερα κα φοιτιςουν ι όχι 

ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. υγκεκριμζνα, θ ταφτιςθ με τον δάςκαλο κα 

οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτθν φοίτθςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, ςε αντίκεςθ 

με τθν ταφτιςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ (Banks, 1987· Blackledge & Hunt, 2000· 

Καντηάρα, 2011· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Parsons, 1959· Φραγκουδάκθ, 

1985). 

φμφωνα με τθν ερμθνεία του δομικοφ λειτουργιςμοφ, οι βαςικζσ 

λειτουργίεσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ, μζςω τθσ οποίασ οι 

μακθτζσ εςωτερικεφουν κανόνεσ και αξίεσ τθσ κοινωνίασ, και θ επιλογι, 

μζςω τθσ οποίασ οι μακθτζσ επιτελοφν διάφορουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ που 

αντιςτοιχοφν ςε κοινωνικζσ κζςεισ (Θάνοσ, 2017: 183· Καντηάρα, 2011· 

Κυρίδθσ, 2015· Νικολάου, 2009· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Πυργιωτάκθσ, 1986).  
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Ο Parsons κεωρεί ωσ πρωταρχικι τθ λειτουργία τθσ κοινωνικοποίθςθσ, 

ωςτόςο, κεωρεί ότι ςθμαντικότερθ είναι θ προετοιμαςία των μακθτϊν για 

ανάλθψθ μελλοντικϊν ρόλων. Ο ρόλοσ που κα αναλάβει κάκε μακθτισ 

προςδιορίηεται μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ επιλογισ (Banks, 1987· 

Blackledge & Hunt, 2000· Καντηάρα, 2008· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Θάνοσ, 

2017).  

Μελετϊντασ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα γίνεται ςαφζσ ότι οι λειτουργίεσ 

τθσ κοινωνικοποίθςθσ και τθσ επιλογισ είναι εξίςου αναγκαίεσ, και για τον 

λόγο αυτό αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Αυτό ςθμαίνει ότι μζςω τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ το άτομο αποδζχεται κανόνεσ και αξίεσ που ρυκμίηουν τισ 

ςυμπεριφορζσ, που αρμόηουν ςε κάκε κοινωνικό ρόλο, και παράλλθλα, 

αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κατανομι των μακθτϊν ςε διαφορετικοφσ 

κοινωνικοφσ ρόλουσ (Θάνοσ, 2017· Λάμνιασ, 2002). Ο Parsons κεωρεί ότι θ 

εκπαίδευςθ με τα κίνθτρα και τισ αξίεσ που παρζχει, μζςω τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ και τθσ επιλογισ, επικυμεί να διατθριςει τθ ςυμπεριφορά 

των ατόμων ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ (Δαςκαλάκθσ, 2017· Κυρίδθσ, 2015· 

Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 1985). 

το δοκίμιο του «Θ ςχολικι τάξθ ωσ κοινωνικό ςφςτθμα», ο Parsons 

(1959) τονίηει ότι, εφόςον θ βαςικότερθ λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ 

κοινωνικοποίθςθ και θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ ςτθν κοινωνία, μζςα 

από τθν φπαρξθ ενόσ κοινοφ ςυςτιματοσ αξιϊν και, εφόςον θ εκπαίδευςθ 

προκαλεί ποικίλεσ μορφζσ ανιςοτιτων, αυτό που χρειάηεται είναι θ 

νομιμοποίθςθ τθσ ανιςότθτασ. Χαρακτθριςτικά, ο Parsons αναφζρει ότι 

«είναι δίκαιο να δίνονται διαφορετικζσ ανταμοιβζσ για διαφορετικά επίπεδα 

επιτυχίασ, εφόςον ζχει υπάρξει ίςθ πρόςβαςθ ςτισ ευκαιρίεσ και είναι δίκαιο 

αυτζσ οι ανταμοιβζσ να οδθγοφν τουσ πετυχθμζνουσ ςε ευκαιρίεσ 

υψθλότερου επιπζδου» (Φραγκουδάκθ, 1985: 265). το πλαίςιο αυτό, θ 

εκπαίδευςθ μεταδίδει τθν ιδζα ότι οι ανιςότθτεσ ςτο ειςόδθμα και τθν 

κοινωνικι κζςθ είναι αποδεκτζσ με τθν ζννοια ότι είναι δίκαιο να αμείβονται 

όςοι προςπακοφν και επιτυγχάνουν περιςςότερα (Θάνοσ, 2017· Σηαφζα, 

2017· Σςικαλάκθ & Κλάδθ-Κοκκίνου, 2016).  
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O Parsons τονίηει, επίςθσ, ότι το ςχολείο οφείλει να διαςφαλίηει τθν 

ιςότθτα μεταξφ των μακθτϊν και θ επιλεκτικι λειτουργία να είναι 

αντικειμενικι. Θ ιςότθτα των μακθτϊν εξαςφαλίηεται μζςα από τθ φοίτθςι 

τουσ ςτο ίδιο ςχολείο, τθ διδαςκαλία ίδιων μακθμάτων από τουσ ίδιουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τθν ανάκεςθ ςε όλουσ ίδιων εργαςιϊν και τθν αξιολόγθςθ 

με τα ίδια κριτιρια, ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν 

(Δαςκαλάκθσ, 2017· Θάνοσ, 2017: 186· ιάνου-Κφργιου, 2005). Ωςτόςο, θ 

ανιςότθτα ςτο ςχολείο υπάρχει και αποδίδεται ςε πολλοφσ λόγουσ. Ζνασ από 

αυτοφσ είναι και θ ςυμπεριφορά του δαςκάλου απζναντι ςτον μακθτι. Θ 

διαφορά ςτθν επίδοςθ βαςίηεται ςτθν αρνθτικι ι κετικι κρίςθ του 

δαςκάλου, ο οποίοσ «ετικετάρει» τον μακθτι με τθν ταμπζλα του ζξυπνου ι 

του χαηοφ, του καλοφ ι του αδφναμου, του ικανοφ ι του ανίκανου (Parsons, 

1959· Σςικαλάκθ & Κλάδθ-Κοκκίνου, 2016· Φραγκουδάκθ, 1985). Ο 

εκπαιδευτικόσ δεν επιβραβεφει μόνο τισ καλζσ επιδόςεισ, αλλά και τθν θκικι 

προςαρμογι. Οι προβλζψεισ του δαςκάλου επθρεάηουν κακοριςτικά το 

μζλλον του μακθτι, αφοφ ο τελευταίοσ με τον καιρό προςαρμόηεται ςτθν 

ετικζτα του, με αποτζλεςμα να επθρεάηεται θ επίδοςθ και θ ζφεςι του για 

μάκθςθ (Δαςκαλάκθσ, 2017: 108· Θάνοσ, 2017: 188· Λάμνιασ, 2002· 

Νικολάου, 2009). 

φμφωνα με τον Parsons, θ ςχολικι επίδοςθ είναι ςυνάρτθςθ και του 

δείκτθ νοθμοςφνθσ των μακθτϊν. Θεωρεί ότι αυτό που διαφοροποιεί τα 

άτομα μεταξφ τουσ είναι τα προςωπικά χαρακτθριςτικά, ςυνεπϊσ και θ 

διανοθτικι τουσ ικανότθτα, θ οποία γίνεται εμφανισ ςτισ μετριςεισ του 

δείκτθ νοθμοςφνθσ τουσ. Οι διαφοροποιιςεισ, επομζνωσ, των μακθτϊν ωσ 

προσ τθ ςχολικι επίδοςθ και ςυνεπϊσ, οι ανιςότθτεσ μεταξφ τουσ, οφείλονται 

ςε διαφορζσ ςτθν ικανότθτα, ςτισ προςδοκίεσ και τισ αντιλιψεισ τθσ 

οικογζνειασ για το ςχολείο και ςτα ατομικά κίνθτρα των μακθτϊν (Θάνοσ, 

2017: 187). Αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ οικογζνειασ ςτθ ςχολικι επίδοςθ 

των μακθτϊν, ο Parsons αναφζρει ότι τα αίτια τθσ άνιςθσ επιτυχίασ των 

ατόμων ςτθν κοινωνικι ηωι είναι διαφορετικά κατά κοινωνικι κατθγορία και 

τάξθ (Λάμνιασ, 2002). τισ «κατϊτερεσ» τάξεισ, θ ζννοια τθσ κοινωνικισ 

ανόδου απουςιάηει, ενϊ είναι ζκδθλθ ςτθν ανϊτερθ και μεςαία κοινωνικι 
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τάξθ. Οι γονείσ που ανικουν ςτθν κατϊτερθ τάξθ δεν ζχουν ωσ νοοτροπία τθν 

κοινωνικι άνοδο και γι’ αυτό, δεν τθ μεταδίδουν και ςτα παιδιά τουσ, ςε 

αντίκεςθ με τθν ανϊτερθ και μεςαία τάξθ, όπου τα άτομα ζχουν ζντονθ τάςθ 

προσ ανταγωνιςμό, υψθλά κίνθτρα και ιςχυρι επικυμία για κοινωνικι 

επιτυχία (Giddens, 2002· Πυργιωτάκθσ, 1986· ιάνου-Κφργιου, 2005· 

Φραγκουδάκθ, 1985). 

υμπεραςματικά, θ ερμθνεία του δομικοφ λειτουργιςμοφ, δζχεται ότι το 

ςχολείο κα πρζπει να είναι αξιοκρατικό, επιλεκτικό και να προετοιμάηει τον 

καταμεριςμό τθσ κοινωνικισ εργαςίασ, ενϊ παράλλθλα, επιςθμαίνει τισ 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που το ςχολείο αναπαράγει λόγω τθσ λειτουργικισ 

δομισ και οργάνωςθσ του. Σο ςχολείο, ωσ κοινωνικοποιθτικόσ παράγοντασ, 

μεταδίδει ζνα κοινό ςφςτθμα αξιϊν τθσ κοινωνίασ και ο βακμόσ 

προςαρμογισ των μακθτϊν ςε αυτό κακορίηει και τθν κοινωνικι τουσ εξζλιξθ 

και επιτυχία. Θ «δομολειτουργικι» κεϊρθςθ ζχει προςφζρει ςτθν 

κοινωνιολογία λεπτομερι ανάλυςθ των αιτίων τθσ ανιςότθτασ και 

προτάςεων που ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν, ϊςτε θ ςχολικι 

επιλογι να είναι πιο αξιοκρατικι και αντικειμενικι (Αςκοφνθ, 2003· 

Blackledge & Hunt, 2000· Νικολάου, 2009· Λάμνιασ, 2002· Χαρίτου, 2017). 

 

1.3 Οι κεωρίεσ τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ 

Σθ δεκαετία του 1960 εμφανίηονται νζεσ κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ οι 

οποίεσ αποδίδουν τθν άνιςθ ςχολικι επίδοςθ και τθν εκπαιδευτικι 

ανιςότθτα ςτθν κεφαλαιοκρατικι δομι τθσ αμερικανικισ κοινωνίασ 

(Φραγκουδάκθ, 1985). Οι κεωρίεσ τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ, που 

αναπτφχκθκαν τθν ίδια περίοδο ςτθν Αμερικι, κεωροφν ότι οι λειτουργίεσ 

τθσ εκπαίδευςθσ δεν μποροφν να κατανοθκοφν ανεξάρτθτα από τθν 

κοινωνία, τθσ οποίασ αποτελοφν μζροσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το ςχολείο είναι 

ςυνδεδεμζνο με τουσ άλλουσ κεςμοφσ τθσ κοινωνίασ και ςυμβάλλει ςτθ 

διατιρθςθ και αναπαραγωγι των ταξικϊν ςχζςεων, μζςω τθσ προετοιμαςίασ 

των μακθτϊν να αςκιςουν μελλοντικοφσ ρόλουσ, αντίςτοιχουσ με τθν 

κοινωνικι τουσ προζλευςθ (Θάνοσ, 2017: 211· Κυρίδθσ, 2015· ιάνου-

Κφργιου, 2005).  Οι κεωρίεσ τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ ζχουν το κεωρθτικό 
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τουσ υπόβακρο ςτον Karl Marx και τον Max Weber και χρθςιμοποιοφν ωσ 

ερμθνευτικά κλειδιά τισ κλαςικζσ μαρξιςτικζσ ζννοιεσ, γι’ αυτόν τον λόγο 

χαρακτθρίηονται και ωσ «ριηοςπαςτικζσ». Οι ριηοςπάςτεσ βλζπουν το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ το προϊόν τθσ κοινωνικισ δομισ, όπου θ αςτικι 

τάξθ κυριαρχεί μζςα από τθν ιδιοκτθςία των μζςων παραγωγισ πάνω ςτισ 

άλλεσ τάξεισ (Blackledge & Hunt, 2000· Κυρίδθσ, 2015· Φραγκουδάκθ, 1985: 

158). 

Οι πιο βαςικοί εκπρόςωποι τθσ «ριηοςπαςτικισ» προςζγγιςθσ είναι οι 

ερευνθτζσ S. Bowles και H. Gintis. το ζργο τουσ “Schooling in Capitalist 

America” (1976), μελετϊντασ το ςχολείο με τθ βοικεια τθσ οικονομικισ 

επιςτιμθσ, υποςτθρίηουν ότι απϊτεροσ ςκοπόσ του είναι θ εξαςφάλιςθ του 

κατάλλθλου εργατικοφ δυναμικοφ, που κα φανεί χριςιμο ςτο καπιταλιςτικό 

ςφςτθμα και θ γαλοφχθςθ των ατόμων με τισ αξίεσ του καπιταλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ. Με τθν άποψθ αυτι, καταρρίπτουν τθ γενικι πεποίκθςθ του 

αξιοκρατικοφ ςχολείου και τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν 

(Blackledge & Hunt, 2000· Bowles & Gintis, 1976· Δαςκαλάκθσ, 2017· Θάνοσ, 

2017· Κάτςικασ & Θεριανόσ, 2008· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 

1985). 

Επιπλζον, αναφζρονται διεξοδικά ςτο πϊσ και γιατί θ εκπαίδευςθ 

λειτουργεί εφοδιαςτικά για τθν αναπαραγωγι του καταμεριςμοφ τθσ 

εργαςίασ. Σα μζςα που χρθςιμοποιεί το ςχολείο για να λειτουργεί 

αποτελεςματικά είναι θ βακμολόγθςθ και τα αναλυτικά προγράμματα. Θ 

βακμολογία αποτελεί το μζςο διαλογισ ανάμεςα ςε αυτοφσ που κα 

ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ και ςε αυτοφσ που κα αποτελζςουν από νωρίσ 

το εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ. Από τθν άλλθ, τα αναλυτικά προγράμματα 

αποτελοφν αρωγό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν αναπαραγωγι του 

κοινωνικοφ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Κατά ςυνζπεια, θ εκπαίδευςθ 

ςυμβάλλει ςτθν αναπαραγωγι του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ και δεν 

μπορεί να οδθγιςει ςε κοινωνικι αλλαγι (Δαςκαλάκθσ, 2017· Θάνοσ, 2017: 

212· Κάτςικασ & Θεριανόσ, 2008· Κυρίδθσ, 2015· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010).         

Φαίνεται ότι, το ςχολείο ενιςχφει τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, μζςα 

από τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τθ διαφορετικι κοινωνικοποίθςθ των 
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μελϊν των διαφόρων κοινωνικϊν τάξεων. Ενιςχυτικόσ παράγοντασ, 

παράλλθλα με τθν διαφορετικι ταξικι προζλευςθ και κοινωνικοποίθςθ, που 

ζχει ςαν ςυνζπεια τθν διαφορετικι επίδοςθ και αντιμετϊπιςθ ςτο ςχολείο, 

είναι θ εφεφρεςθ του δείκτθ νοθμοςφνθσ και τθσ ευφυΐασ. Οι Bowles και 

Gintis, ςτθριηόμενοι ςτθ κεωρία τθσ γενετικισ προζλευςθσ τθσ ευφυΐασ, 

υποςτθρίηουν ότι ο δείκτθσ νοθμοςφνθσ δεν αποτελεί ουςιαςτικό παράγοντα 

οικονομικισ επιτυχίασ, αλλά αποδεικνφουν ότι ζχει, κυρίωσ, κοινωνικι 

χρθςιμότθτα, κακϊσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναπαραγωγι των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων (Bowles & Gintis, 1976· ιάνου-Κφργιου, 2005· 

Φραγκουδάκθ, 1985). 

Παρά τθ ςθμαντικότθτα των παραπάνω ευρθμάτων, οι κεωρίεσ τθσ 

άμεςθσ αναπαραγωγισ δζχκθκαν αρκετζσ κριτικζσ. Μία από τισ βαςικότερεσ 

αδυναμίεσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ μθχανιςτικι αναγωγι τθσ 

εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ ςτο καπιταλιςτικό ςφςτθμα. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν 

είναι μόνο θ κατοχι των μζςων παραγωγισ που ωκοφν προσ τθν 

εκπαιδευτικι ανιςότθτα, αλλά και θ κοινωνικι διαίρεςθ τθσ εργαςίασ ςε 

χειρωνακτικι και πνευματικι, ςε όλεσ τισ χϊρεσ, ακόμα και ςτισ 

ςοςιαλιςτικζσ. Άλλο μειονζκτθμα τθσ ριηοςπαςτικισ κεϊρθςθσ είναι ότι 

οριςμζνα πτυχία προορίηονται για τα παιδιά τθσ αςτικισ τάξθσ, ταυτίηοντασ 

τθν ταξικι κατανομι των ατόμων με τθν πολιτικι. Οδθγοφμαςτε, δθλαδι, 

ςτο ςυμπζραςμα ότι όςο υπάρχει καπιταλιςμόσ, κα υπάρχει εκπαιδευτικι 

ανιςότθτα και επομζνωσ, το ηιτθμα λφνεται μόνο με τθν ανατροπι του 

καπιταλιςμοφ, αφινοντασ εκτόσ, και ανζπαφο τον ςχολικό κεςμό 

(Φραγκουδάκθ, 1985· Χαρίτου, 2017). 

Με βάςθ τα παραπάνω, ςυμπεραίνεται ότι, ςφμφωνα με τισ κεωρίεσ τθσ 

άμεςθσ αναπαραγωγισ, θ άνιςθ επίδοςθ οφείλεται ςτθν κοινωνικι 

προζλευςθ και τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ από το ςχολείο των ατόμων που 

ανικουν ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ τάξεισ και, αποτελεί παράγοντα ταξικισ 

αναπαραγωγισ τθσ κοινωνίασ. Παρατθρείται ότι, ενϊ θ «δομολειτουργικι» 

κεϊρθςθ περιγράφει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν ανιςότθτα του ςχολείου και 

τθν κοινωνικι προζλευςθ, θ «ριηοςπαςτικι» ερμθνεφει τθν μία με τθν άλλθ 

και κεωρεί το ςχολείο ςαν ζναν μθχανιςμό αναπαραγωγισ τθσ ταξικισ 
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δομισ. Με άλλα λόγια, θ εκπαιδευτικι ανιςότθτα όχι μόνο οφείλεται ςτθν 

κοινωνικι ανιςότθτα, αλλά αναπαράγει και τθν ταξικι διάρκρωςθ τθσ 

κοινωνίασ (Αςκοφνθ, 2003· Κυρίδθσ, 2015· ιάνου-Κφργιου, 2005· 

Φραγκουδάκθ, 1985· Χαρίτου, 2017). 

 

1.4 Η κεωρία του «μορφωτικοφ-πολιτιςμικοφ κεφαλαίου» 

Θ κεωρία του μορφωτικοφ-πολιτιςμικοφ κεφαλαίου αναπτφχκθκε ςτθ Γαλλία 

από τον Pierre Bourdieu και τον Jean-Claude Passeron το 1964. Θ κεωρία 

αυτι αποπειράται να αποκαλφψει τουσ αόρατουσ κοινωνικοφσ μθχανιςμοφσ 

τθσ ςχολικισ ανιςότθτασ (Φραγκουδάκθ, 1985: 162). 

Οι κζςεισ του Bourdieu για τθν εκπαίδευςθ και τον τρόπο με τον οποίο 

ςυμβάλλει ςτθν αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ δομισ, αναπτφςςονται με 

ςυςτθματικζσ αναλφςεισ ςτισ μελζτεσ του. το ζργο του «Οι Κλθρονόμοι»  

(Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers: Les étudiants et la 

culture, Paris, Les Editions de Minuit 1964), ο Bourdieu απζδειξε και εξιγθςε 

γιατί το ςχολείο αποβάλλει τα παιδιά που προζρχονται από τισ μθ 

προνομιοφχεσ κοινωνικζσ τάξεισ (Bourdieu & Passeron, 1996· Δαςκαλάκθσ, 

2017· Θάνοσ, 2017· Σηαφζα, 2017). υγκεκριμζνα, οι Bourdieu και Passeron 

(1996) αποδεικνφουν ότι δεν είναι μόνο οι κοινωνικοί και οικονομικοί 

παράγοντεσ που αποτελοφν εμπόδια για τισ ςπουδζσ των ατόμων από τθν 

κατϊτερθ τάξθ, διότι αν ιταν ζτςι, αυτοί που ξεφεφγουν και φοιτοφν ςτα 

ανϊτατα ιδρφματα κα βρίςκονταν ςτθν ίδια κοινωνικι κζςθ με τα παιδιά τθσ 

προνομιοφχασ τάξθσ (Πατερζκα, 1986· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· 

Φραγκουδάκθ, 1985). 

Για τθν κατανόθςθ, λοιπόν, του φαινομζνου αυτοφ, οι ςυγγραφείσ 

ειςάγουν τθν ζννοια του «μορφωτικοφ προνομίου» ι όπωσ αργότερα 

ονομάςτθκε «μορφωτικό κεφάλαιο» (Bourdieu & Passeron, 1996· 

Φραγκουδάκθ, 1985). φμφωνα με τθν Πατερζκα, «μορφωτικό κεφάλαιο» 

αποτελεί το ςφνολο των πνευματικϊν ςτοιχείων, όπωσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, 

δεξιότθτεσ, που αποκτά το άτομο ςε νεαρι θλικία από το άμεςο 

οικογενειακό του περιβάλλον, και που διαφοροποιείται ανάλογα με τθν 

κοινωνικι του τάξθ (Πατερζκα, 1986: 9). υγκεκριμζνα, το «μορφωτικό ι 
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πολιτιςμικό κεφάλαιο» περιλαμβάνει προτιμιςεισ και ςτάςεισ των μακθτϊν 

αναφορικά με τθ μουςικι, τα ζργα τζχνθσ ι το κζατρο, τισ επιςκζψεισ ςε 

πολιτιςτικοφσ χϊρουσ, τουσ καλοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, το γοφςτο, τον 

τρόπο αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου, τθν ικανότθτα επικοινωνίασ κ.λπ. 

Σο «μορφωτικό ι πολιτιςμικό κεφάλαιο» αποτελεί ζννοια-κλειδί για τθν 

ανάλυςθ του Bourdieu, γιατί μζςω αυτοφ διατθροφνται και αναπαράγονται 

οι υπάρχουςεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ τάξεισ και ςχζςεισ, άποψθ που 

αντιτίκεται ςτθν ζωσ τότε κεϊρθςθ, ότι θ ςχολικι επιτυχία ι αποτυχία είναι 

αποτζλεςμα φυςικϊν ικανοτιτων του ατόμου (Αςκοφνθ,2003· Bourdieu & 

Passeron, 1996· Θάνοσ, 2017: 274· Νικολάου, 2009· Πατερζκα, 1986· Χαρίτου, 

2017). 

Σο «μορφωτικό κεφάλαιο», οι ςτάςεισ και οι ςυμπεριφορζσ για το 

ςχολείο και τθν παιδεία δθμιουργοφν μια κουλτοφρα που είναι διαφορετικι 

για κάκε κοινωνικι τάξθ. Οι νζοι τθσ μεςαίασ και τθσ ανϊτατθσ τάξθσ φοιτοφν 

ςτο ςχολείο όντασ εξοπλιςμζνοι με τθν «ελεφκερθ παιδεία», δθλαδι γνϊςεισ 

για διάφορουσ πολιτιςμικοφσ φορείσ, αλλά και εξοικείωςθ με τθ μόρφωςθ. 

Αν και δεν είναι απαραίτθτθ αυτι θ «ελεφκερθ παιδεία» ολοκλθρωτικά για 

τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο, θ χρθςιμότθτά τθσ είναι αναγκαία, αφοφ 

προδιακζτει τα άτομα και τα εξοικειϊνει με τθ μάκθςθ. Επιπλζον, εξαςκεί 

και εφοδιάηει τουσ νζουσ ζξω από το ςχολείο με τισ απαραίτθτεσ βάςεισ για 

τθν κατανόθςθ των γνϊςεων, των ιδεϊν, των ζργων τζχνθσ, μζςα από τθ 

διαρκι επαφι τουσ από τισ μικρζσ θλικίεσ. Θ «ελεφκερθ παιδεία» 

διαμορφϊνεται με αςυνείδθτο και μθ ςυςτθματικό τρόπο ςτο οικογενειακό 

περιβάλλον, χωρίσ να φαίνεται ότι διδάςκεται το παιδί άμεςα για να πάει 

ςινεμά, κζατρο, ςε ςυναυλία κλαςικισ μουςικισ κ.λπ. Θ επαφι αυτι είναι 

μακρόχρονθ, ςυνεχισ και όχι ευκαιριακι (Θάνοσ, 2017· Νόβα-Καλτςοφνθ, 

2010· ιάνου-Κφργιου, 2005· Φραγκουδάκθ, 1985· Χαρίτου, 2017). 

Επιπλζον, οι ςτάςεισ απζναντι ςτθν εκπαίδευςθ διαφζρουν ςθμαντικά 

ανάμεςα ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ. Θ φοίτθςθ ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ 

αποτελοφν ζνα φυςικό επακόλουκο για τα παιδιά των προνομιοφχων τάξεων. 

Αντίκετα, τα παιδιά τθσ κατϊτερθσ τάξθσ πρζπει να κοπιάςουν αρκετά για να 

αποδϊςουν και να φοιτιςουν. Επίςθσ, οι επιλογζσ των νζων των 



29 

 

προνομιοφχων τάξεων, αφοροφν θγετικζσ κζςεισ και ειδικότθτεσ, 

αδιαφορϊντασ για τον χρόνο ι για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ. 

Παράλλθλα, εξαςφαλίηουν υψθλό κζρδοσ μιασ και οι εκλεκτζσ αυτζσ 

ειδικότθτεσ, ςχετίηονται με υψθλόμιςκεσ κζςεισ εργαςίασ (Δαςκαλάκθσ, 

2017· Θάνοσ, 2017· Νικολάου, 2009· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 

1985). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι θ κοινωνικι κζςθ τθσ οικογζνειασ κακορίηει τισ 

ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτο ςχολείο. Σα παιδιά των προνομιοφχων τάξεων 

εμφανίηονται ςτατιςτικά με καλφτερεσ επιδόςεισ και ανταποκρίνονται με 

άνεςθ και ευκολία, λόγω τθσ διαρκοφσ επαφισ με τα μορφωτικά αγακά (ζργα 

των ιδεϊν και τθσ τζχνθσ), γεγονόσ που τα παρουςιάηει με μεγαλφτερεσ 

επιδόςεισ και ικανότθτεσ, ςε αντίκεςθ με τα παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ 

(Φραγκουδάκθ, 1985· Χαρίτου, 2017). Επιπλζον, αντιμετωπίηουν με άνεςθ 

και ευκολία τα μακιματα, διαβάηουν πολλά βιβλία και θ μάκθςθ δεν 

αποτελεί αποτζλεςμα μόχκου για αυτά. Επομζνωσ, θ κουλτοφρα που 

μεταδίδει το ςχολείο αφομοιϊνεται πιο εφκολα από τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ 

κοινωνικισ τάξθσ, επειδι θ ςχολικι κουλτοφρα ςυνάδει με τθν κουλτοφρα 

τθσ ελίτ (Blackledge & Hunt, 2000· Λάμνιασ, 2002· Μυλωνάσ, 1995· Νικολάου, 

2009). Από τθν άλλθ, ο μακθτισ από τα χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα είναι ο 

μθ ικανόσ, ενϊ ο μακθτισ με μικροαςτικι προζλευςθ είναι εκείνοσ που κα 

χρθςιμοποιιςει το ςχολείο ωσ κατεξοχιν μζςο κοινωνικισ κινθτικότθτασ. Θ 

επίδοςι του χαρακτθρίηεται από αρκετό μόχκο, λόγω τθσ ζλλειψθσ των 

μορφωτικϊν αγακϊν και ςυνοδεφεται από προτροπι από το ςπίτι για 

κοινωνικι άνοδο, προςιλωςθ και ιδιαίτερθ προςπάκεια (Δαςκαλάκθσ, 2017· 

Κυρίδθσ, 2015· Μιχαλακόπουλοσ, 2000· Φραγκουδάκθ, 1985). 

Σο δεφτερο κλαςικό ζργο των Bourdieu και Passeron εκδόκθκε το 1970 

και είχε τον τίτλο «Αναπαραγωγι» (La reproduction) (Bourdieu & Passeron, 

2014). Θ ζννοια τθσ «ςυμβολικισ βίασ» κυριαρχεί για τθν κατανόθςθ του 

ρόλου του ςχολείου. «υμβολικι βία» αςκεί κάκε εξουςία για να 

αναπαραχκεί και να διατθρθκεί. Εκτόσ τθσ άμεςθσ (φυςικισ π.χ. μζςω τθσ 

Αςτυνομίασ), αςκεί και τθν βία των ςθμαςιϊν, ιδεϊν, αντιλιψεων κ.λπ. 

(ςυμβολικι βία) μζςα από κεςμοφσ που τθν αναπαράγουν, όπωσ το ςχολείο, 
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θ εκκλθςία, ο τφποσ κ.λπ. (Blackledge & Hunt, 2000· Νικολάου, 2009· 

Φραγκουδάκθ, 1985). Με άλλα λόγια, οι μακθτζσ από τθν κατϊτερθ 

κοινωνικι τάξθ για να ενςωματωκοφν ςτθν κουλτοφρα των κυρίαρχων 

τάξεων, υπόκεινται ςε μια διαδικαςία μεταβολισ τθσ υπάρχουςασ 

κουλτοφρασ τουσ και υιοκζτθςθ ςτοιχείων τθσ κουλτοφρασ τθσ άρχουςασ 

τάξθσ, κακϊσ και ςε μια ςειρά δυςκολιϊν και εμποδίων για να καταφζρουν 

να πετφχουν αυτιν τθν ενςωμάτωςθ ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα, και αυτό 

αποτελεί μία μορφι «ςυμβολικισ βίασ» που δζχονται κατά τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία (Γιαβρίμθσ, Παπάνθσ & Ρουμελιϊτου, 2009· Γιαβρίμθσ, 2015· 

Δαςκαλάκθσ, 2017: 122· Λάμνιασ, 2002). 

 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων κοινωνικισ 

ανιςότθτασ ςτο ςχολείο, διαφαίνεται θ ςθμαντικότθτα των ευρθμάτων όλων 

των ερευνϊν. Αρχικά, οι Coleman και Jenks ανζδειξαν το ςχολείο ωσ 

κοινωνικό παράγοντα διαμόρφωςθσ των ανιςοτιτων, τονίηοντασ ότι θ 

αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ δεν ςυνεπάγεται τθ 

μείωςθ των ανιςοτιτων, αλλά χρειάηονται ριηικότερεσ αλλαγζσ ςτθν 

κοινωνία. Εν ςυνεχεία, θ κεωρία του δομικοφ λειτουργιςμοφ επιςθμαίνει τισ 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που το ςχολείο αναπαράγει, λόγω τθσ λειτουργικισ 

δομισ και οργάνωςισ του. Από τθν άλλθ, για τουσ υποςτθρικτζσ των 

κεωριϊν τθσ άμεςθσ αναπαραγωγισ, θ άνιςθ επίδοςθ των μακθτϊν 

οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ και τον τρόπο 

αντιμετϊπιςθσ από το ςχολείο των ατόμων που ανικουν ςε διαφορετικζσ 

κοινωνικζσ τάξεισ, και αποτελεί παράγοντα ταξικισ αναπαραγωγισ τθσ 

κοινωνίασ. Παράλλθλα, οι Bourdieu και Passeron μελζτθςαν τθν 

εκπαιδευτικι ανιςότθτα μζςα από μια διαφορετικι οπτικι τονίηοντασ τθ 

ςθμαςία του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ ςτθ ςχολικι επιτυχία. Τπό αυτιν 

τθν προοπτικι, ςτο επόμενο κεφάλαιο, κα γίνει μία ανάλυςθ των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα και των παραγόντων που 

επιςθμαίνει θ ελλθνικι βιβλιογραφία, με βάςθ τισ παραπάνω κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ειςαγωγι 

Σο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αναφζρεται ςτουσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, όπωσ αυτοί επιςθμαίνονται ςτθν ελλθνικι 

βιβλιογραφία. Πιο ςυγκεκριμζνα, αρχικά παρατίκενται οι κλαςικοί 

παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των ανιςοτιτων, όπωσ ζχουν επιςθμανκεί και από 

τθ διεκνι ζρευνα, οι οποίοι εμπλουτίηονται από ζνα νζο ςτοιχείο αυτό του 

οικονομικοφ παράγοντα. Διαπιςτϊνεται ότι θ οικονομικι κρίςθ αυξάνει 

ςθμαντικά το ποςοςτό τθσ εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ. 

 

2.1 Ραράγοντεσ διαμόρφωςθσ των κοινωνικϊν και 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 

τθν Ελλάδα, με τθ μεταρρφκμιςθ του 1964, προωκικθκε θ δωρεάν παιδεία 

και θ τυπικι ιςότθτα ευκαιριϊν, ευνοϊντασ τα λαϊκά ςτρϊματα, τα οποία 

αντιμετϊπιηαν αποκλειςμοφσ και κοινωνικά εμπόδια ςτθν πρόςβαςι τουσ 

ςτθ μόρφωςθ (Φωτόπουλοσ, 2010). Ωςτόςο, παρά τισ προςπάκειεσ που 

ζχουν γίνει για ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθ κεςμικι κατοχφρωςθ 

τθσ, ςιμερα υπάρχει ακόμα ικανόσ αρικμόσ νζων που βιϊνουν τισ 

εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και εγκαταλείπουν πρόωρα τθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ (Αυγθτίδου, 2014· χοιναράκθσ, 2012). Οι παράγοντεσ που 

προκαλοφν τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και δρουν αναςταλτικά ςτθν 

ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν είναι ποικίλοι.  

Αρχικά, οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ διατθροφνται και αναπαράγονται 

λόγω των κοινωνικϊν ανιςοτιτων (Δαςκαλάκθσ, 2017· Κυρίδθσ, 2015β· 

Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Πυργιωτάκθσ, 2011· Φραγκουδάκθ, 1985). Θ 

κοινωνικι ανιςότθτα που δθμιουργείται εξαιτίασ των ποικίλων μορφϊν 

οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ διάκριςθσ ςε βάροσ των οικονομικά 

αςκενζςτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, φαίνεται να αποτελεί ςθμαντικό 

παράγοντα διαμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων (ΟΛΜΕ, 2004· 
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Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Σςικαλάκθ & Κλάδθ-Κοκκίνου, 2016). Σα παιδιά που 

προζρχονται από φτωχά κοινωνικά ςτρϊματα, λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν, 

δεν προωκοφνται από το οικογενειακό περιβάλλον για να προςπακιςουν και 

να επιτφχουν ςτο ςχολείο. Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ μικρισ ςθμαςίασ που 

δίνουν οι γονείσ από τα αςκενζςτερα κοινωνικά ςτρϊματα για μελλοντικι 

επζνδυςθ των παιδιϊν τουσ ςτθ μόρφωςθ και τθν εκπαίδευςθ, λόγω του 

υπερβολικοφ κόςτουσ μιασ τζτοιασ προςπάκειασ (Δαςκαλάκθσ, 2017· 

Κυρίδθσ, 2015β· ιάνου-Κφργιου, 2005· χοιναράκθσ, 2012). 

Επιπλζον, ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ που διαδραματίηει 

αποφαςιςτικό ρόλο, περιςςότερο και από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

τθσ οικογζνειασ, είναι το μορφωτικό ι πολιτιςμικό επίπεδο των γονζων 

(Αςκοφνθ, 2003· Bourdieu & Passeron, 1996· Δαςκαλάκθσ, 2017· Κυρίδθσ, 

2015β).  Σο πολιτιςμικό κεφάλαιο που κλθρονομοφν τα παιδιά των ανϊτερων 

κοινωνικϊν ςτρωμάτων, μζςω τθσ «ελεφκερθσ παιδείασ», επθρεάηει τθν 

κοινωνικότθτά τουσ και τθν ζφεςθ για μάκθςθ, ςυντελεί ςτθν γλωςςικι τουσ 

ανάπτυξθ και ςτθ γρθγορότερθ ωρίμανςι τουσ, τθν ικανότθτα επικοινωνίασ 

με το δάςκαλο, τθ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα και τθν αυτόνομθ 

ςυμπεριφορά και ζτςι, θ ςχολικι επιτυχία δεν αποτελεί αποτζλεςμα 

κοπιαςτικισ προςπάκειασ γι’ αυτοφσ (Πυργιωτάκθσ, 2011· χοιναράκθσ, 

2012· Φραγκουδάκθ, 1985). Αντίκετα, θ διαφορετικι κουλτοφρα και θ 

πολιτιςμικι υςτζρθςθ των παιδιϊν από τα χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα 

γίνονται πολλζσ φορζσ οι αιτίεσ να κλθρονομοφν τα παιδιά πολιτιςμικζσ 

αξίεσ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ, που δεν είναι ςφμφωνεσ με αυτζσ τθσ 

κυρίαρχθσ κουλτοφρασ (Αςκοφνθ, 2003· Γιαβρίμθσ, Παπάνθσ & Ρουμελιϊτου, 

2009· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010). Επομζνωσ, το πολιτιςμικό κεφάλαιο που 

κουβαλοφν οι γονείσ και μεταβιβάηουν ςτα παιδιά τουσ, φαίνεται να ζχει 

μεγάλθ επίδραςθ ςτθν ενίςχυςθ και διαιϊνιςθ των εκπαιδευτικϊν 

ανιςοτιτων (Πυργιωτάκθσ, 2011· ιάνου-Κυργιου, 2005· χοιναράκθσ, 2012). 

Επιπρόςκετα, οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ εκδθλϊνονται ςε ςχζςθ με 

ποικίλεσ παραμζτρουσ. Θ μθ εγγραφι ςτο ςχολείο χαρακτθρίηεται ωσ 

πρωταρχικόσ τρόποσ εμφάνιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ. 

υγκεκριμζνα, μακθτζσ από ευάλωτεσ και υποβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ 
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ομάδεσ, ωκοφνται ςτθν περικωριοποίθςθ και τον κοινωνικό αποκλειςμό, είτε 

γιατί δεν εγγράφθκαν ποτζ ςτο ςχολείο, είτε γιατί δεν μπόρεςαν λόγω 

ςυνκθκϊν να ςυνεχίςουν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (ΟΛΜΕ, 2004). Μια 

μορφι εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ, λοιπόν, που εμφανίηεται αρκετά ςυχνά 

είναι θ ςχολικι εγκατάλειψθ ι μακθτικι διαρροι, κακϊσ και θ εμφάνιςθ 

αναλφαβθτιςμοφ. Κάποιοι μακθτζσ εγκαταλείπουν το ςχολείο πριν 

ολοκλθρϊςουν ζνα ςυγκεκριμζνο κφκλο ςπουδϊν. Θ πλειοψθφία των 

μακθτϊν αυτϊν προζρχεται από τισ ευάλωτεσ-ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

(Αςθμάκθ, ακκοφλθσ & Βεργίδθσ, 2019· Κυρίδθσ, 2015).     

φμφωνα με τον οριςμό που δίνει το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (2011), οι ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ χωρίηονται ςε δφο 

κατθγορίεσ: ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και ςτισ ειδικζσ ομάδεσ 

πλθκυςμοφ. τθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα άτομα που θ ζνταξθ τουσ 

ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι εμποδίηεται από ςωματικά και ψυχικά 

αίτια (άτομα με αναπθρίεσ, με προβλιματα ψυχικισ υγείασ ι νοθτικι 

υςτζρθςθ). Από τθν άλλθ, οι ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ χαρακτθρίηονται οι 

ομάδεσ ατόμων που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ωσ προσ τθν ομαλι 

ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςμικϊν αιτιϊν (άνεργοι, κάτοικοι απομακρυςμζνων περιοχϊν, ανιλικοι 

παραβάτεσ, άτομα με γλωςςικζσ ι πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ, μετανάςτεσ, 

πρόςφυγεσ). Επομζνωσ, αυτοί που εγκαταλείπουν το ςχολείο, ζχουν κακι 

επίδοςθ ι δεν εγγράφονται κακόλου ςε αυτό, προζρχονται κυρίωσ από τισ 

ευάλωτεσ- ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Κατά ςυνζπεια, οι ιδιαιτερότθτεσ 

αυτϊν των μακθτϊν και θ αδυναμία του ςχολείου να τουσ εντάξει ςτο 

ςχολικό περιβάλλον με ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ, οδθγοφν ςτθν ςχολικι 

αποτυχία, τον κοινωνικό αποκλειςμό και διαιωνίηουν τισ εκπαιδευτικζσ 

ανιςότθτεσ (Κυρίδθσ, 2015). 

Με βάςθ τθν παραπάνω τοποκζτθςθ ςυμπεραίνεται ότι θ 

διαφορετικότθτα που χαρακτθρίηει ζναν μακθτι ι μία ομάδα μακθτϊν, 

μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό παράγοντα διαμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν 

ανιςοτιτων. Αυτζσ οι ομάδεσ βιϊνουν ςτο ςχολικό περιβάλλον ζλλειψθ 

ςεβαςμοφ και αναγνϊριςθσ λόγω διαφορετικότθτασ που αφορά ςτο φφλο, τθ 
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κρθςκεία, τθν αναπθρία, τθ γλϊςςα, τθ φυλι ι τθν εκνικότθτα τουσ. Οι 

ανιςότθτεσ αυτζσ εκφράηονται ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα με τθ μορφι του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθ δυςκολία ζνταξθσ των ατόμων αυτϊν, τόςο 

ςτο ςχολικό περιβάλλον, όςο και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία (Γιαβρίμθσ, 

Παπάνθσ & Ρουμελιϊτου, 2009· Μιχαιλ, 2013). 

Ωςτόςο, ο προςδιοριςμόσ των παραγόντων ενίςχυςθσ και διαιϊνιςθσ 

των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων κα ιταν ελλιπισ, χωρίσ τθν αναφορά ςτθν 

ευκφνθ του ίδιου του ςχολείου. Ο αξιοκρατικόσ και δθμοκρατικόσ 

χαρακτιρασ του ςχολείου αμφιςβθτικθκε, όταν ζρευνεσ απζδειξαν ότι το 

ςχολείο αςκεί κοινωνικι επιλογι και αξιολογεί με κοινωνικά κριτιρια, 

αποδεχόμενο ωσ μοναδικι τθν κουλτοφρα των κυρίαρχων κοινωνικά 

ςτρωμάτων. Σο ςχολείο, δθλαδι, υιοκετεί τα μορφωτικά εργαλεία τθσ 

κουλτοφρασ τθσ άρχουςασ κοινωνικισ τάξθσ και δεν λαμβάνει υπόψθ του, ότι 

τα παιδιά των κατϊτερων κοινωνικϊν τάξεων ζρχονται ςτο ςχολείο άνιςα 

εξοικειωμζνα με τθ γλϊςςα και τθν κουλτοφρα του, γεγονόσ που αποτελεί 

ςθμαντικό μορφωτικό εμπόδιο. Ζτςι, τελικά τα αδικεί, διότι αξιολογεί τθν 

άγνοια τθσ επίςθμθσ κουλτοφρασ ωσ ζλλειψθ διανοθτικϊν ικανοτιτων 

(Αςκοφνθ, 2003· Δαςκαλάκθσ, 2017· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· Φραγκουδάκθ, 

1985). 

Σο ςχολείο, με άλλα λόγια, είναι ανελαςτικό και δεν προςαρμόηεται ςτισ 

διαφορετικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν, αλλά ςτθ νοοτροπία, τισ γνϊςεισ και 

τα ενδιαφζροντα τθσ μεςαίασ και ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ, με 

αποτζλεςμα τα παιδιά που ανικουν ςε αυτζσ να ευνοοφνται από το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Αςκοφνθ, 2003· Νόβα-Καλτςοφνθ, 2010· 

Πυργιωτάκθσ, 2011). Σελικά, ςε αυτό το ςχολικό περιβάλλον μόνο τα παιδιά 

των ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων προςλαμβάνουν ικανοποιθτικι 

εκπαίδευςθ, ενϊ αντίκετα, καταπιζηονται και περικωριοποιοφνται ομάδεσ 

και άτομα που προζρχονται από τθν κατϊτερθ κοινωνικι τάξθ και επομζνωσ, 

δεν υιοκετοφν τθν κυρίαρχθ ιδεολογία (Καπραβζλου, 2008). 

το πλαίςιο αυτό πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι τα άνιςα αποτελζςματα 

των μακθτϊν δεν είναι απλά αποτζλεςμα χαμθλοφ κοινωνικοφ και 

μορφωτικοφ κεφαλαίου. Αντίκετα, οι λανκαςμζνεσ οργανωτικζσ και 
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διοικθτικζσ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςχολεία αποτελοφν 

παράγοντα ενίςχυςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων και δεν ςυνάδουν με 

τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ που πρζπει να κυριαρχοφν ςτο ςφγχρονο ςχολείο (Μιχαιλ, 

2013). Ακόμα και τα αναλυτικά προγράμματα βαςίηονται, κατά το 

μεγαλφτερο μζροσ, ςτισ πολιτιςμικζσ αξίεσ των μεςαίων και ανϊτερων 

κοινωνικϊν τάξεων και οι διαδικαςίεσ, τα μζςα και οι πρακτικζσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ, ςυνάδουν κατά κφριο 

λόγο με τθν κουλτοφρα τθσ άρχουςασ τάξθσ (Δαςκαλάκθσ, 2017· 

Πυργιωτάκθσ, 2011). 

Επιπρόςκετα, αναφερόμενοι ςτθν ευκφνθ του ςχολείου, πρζπει 

ταυτόχρονα να αναλογιςτοφμε αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικϊν. 

Οι γνϊςεισ και θ κατάρτιςι τουσ, θ ςχζςθ με το επάγγελμά τουσ, το 

κοινωνικο-οικονομικό τουσ επίπεδο, θ ιδεολογικι τουσ τοποκζτθςθ και οι 

ςυνκικεσ εργαςίασ είναι παράγοντεσ που επθρεάηουν το εκπαιδευτικό τουσ 

ζργο (ΟΛΜΕ, 2004). Σο ςχολείο, όπωσ προαναφζραμε, λειτουργεί με βάςθ 

ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο, ευνοϊντασ τουσ μακθτζσ που προζρχονται από 

τα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, λόγω τθσ κουλτοφρασ τουσ. Οι 

εκπαιδευτικοί, ςυχνά, ερμθνεφουν τθν απουςία εξοικείωςθσ και ςυνεπϊσ, 

τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι απόςταςθ οριςμζνων μακθτϊν, ωσ γενικι 

απουςία ερεκιςμάτων και όχι ωσ απουςία των ερεκιςμάτων εκείνων που 

απαιτεί και προχποκζτει το ςχολείο. Επομζνωσ, ο εκπαιδευτικόσ, 

υιοκετϊντασ τισ ταξινομιςεισ, τισ ιεραρχιςεισ και τισ αξίεσ του ςχολείου, 

αδυνατεί πολλζσ φορζσ να ξεφφγει από αυτι τθ νοοτροπία και να δράςει 

μζςα από άλλθ οπτικι (Αςκοφνθ, 2003). 

Ζρευνεσ υποςτθρίηουν ότι οι κρίςεισ των εκπαιδευτικϊν για τουσ 

μακθτζσ τουσ, αλλά και οι προςδοκίεσ τουσ γι’ αυτοφσ, επθρεάηονται 

κακοριςτικά από τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ (Αςκοφνθ, 2003). Οι 

προςδοκίεσ αυτζσ διαμορφϊνονται, επίςθσ, και από το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν, τθν επίδοςθ τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ, ςτοιχεία τα οποία 

μεταφράηουν τα κοινωνικά τουσ χαρακτθριςτικά. Ο χαμθλζσ προςδοκίεσ και 

οι αξιολογιςεισ των εκπαιδευτικϊν οδθγοφν πολλζσ φορζσ ςε μια ςτάςθ 
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παραίτθςθσ τουσ μακθτζσ, αφοφ οι ίδιοι φαίνεται να εςωτερικεφουν και να 

προςαρμόηονται ςτθν εικόνα που οι εκπαιδευτικοί φτιάχνουν γι’ αυτοφσ. Οι 

εκπαιδευτικοί αναπαράγουν, ςυχνά, τισ ανιςότθτεσ δείχνοντασ ιδιαίτερθ 

προτίμθςθ ςτουσ μακθτζσ που προζρχονται από τθ μεςαία και ανϊτερθ 

κοινωνικι τάξθ, λόγω του υψθλοφ μορφωτικοφ τουσ κεφαλαίου, που 

διευκολφνει τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία. Επομζνωσ, ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ 

δυνατότθτα με τθ ςτάςθ του να επθρεάςει τθ ςχολικι πορεία των μακθτϊν, 

ενιςχφοντασ ι αμβλφνοντασ τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ (Αςκοφνθ, 2003· 

Πυργιωτάκθσ, 2011). 

Σζλοσ, ζναν ακόμθ παράγοντα που ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων αποτελεί θ χαμθλι ποιότθτα τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ, αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ των κρατικϊν δαπανϊν, που 

υποχρεϊνει τουσ μακθτζσ να κάνουν μάκθμα ςε ακατάλλθλα κτιρια, με 

ελλιπι υλικοτεχνικι υποδομι, χωρίσ τον ςτοιχειϊδθ αρικμό ςε εξοπλιςμό και 

διδακτικά μζςα (ΟΛΜΕ, 2004). Θ κοινωνικι και οικονομικι κρίςθ ςτθν 

Ελλάδα ζχει επθρεάςει τθν προςωπικι και επαγγελματικι ευθμερία χιλιάδων 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ανιςοτιτων λόγω των ςοβαρϊν επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ, ςτθν ποιότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθν πρόςβαςθ ςε αυτιν για όλουσ (Χάλαρθ, 2016: 122).  Οι 

μακθτζσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ωκοφνται προσ τον κοινωνικό 

αποκλειςμό, είτε λόγω τθσ ςχολικισ εγκατάλειψθσ, είτε τθσ μθ εγγραφισ ςτο 

ςχολείο. Επομζνωσ, θ φτϊχεια και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ  προςδιορίηουν 

ςε ςθμαντικό βακμό τθν εμφάνιςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 

(Μπαλοφρδοσ & Πετράκθ, 2012).  

Για τθν οικονομικι κρίςθ και τθ φτϊχεια κα αναφερκοφμε διεξοδικά 

ςτθν επόμενθ ενότθτα, κακϊσ αποτελοφν τον κφριο παράγοντα διαιϊνιςθσ 

και αφξθςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, τθ ςθμερινι εποχι τθσ κρίςθσ 

ςτθν Ελλάδα.  
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2.2 Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και ανιςότθτεσ ςτθν 

εκπαίδευςθ 

Σα τελευταία χρόνια θ Ελλάδα βιϊνει μια πολφπλευρθ κρίςθ, οικονομικι 

κρίςθ, κρίςθ άγνοιασ του τρόπου λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ, κρίςθ αξιϊν, 

ανκρωπιςτικι κρίςθ, κρίςθ ταυτότθτασ και οδθγείται κάκε μζρα όλο και πιο 

βακιά ςτθν φφεςθ. Σα πρωτοφανι μζτρα λιτότθτασ που επζβαλαν τα 

μνθμόνια ανζτρεψαν τθ μζχρι πρότινοσ κοινωνικι κατάςταςθ, περιόριςαν 

ςθμαντικά το κράτοσ πρόνοιασ, αποδόμθςαν τα εργαςιακά δικαιϊματα και 

προκάλεςαν φτωχοποίθςθ τθσ κοινωνίασ (Σςικαλάκθ & Κλάδθ-Κοκκίνου, 

2016). Θ τρζχουςα οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ζχει 

επθρεάςει κάκε πτυχι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τθσ εκπαίδευςθσ, και ζχει ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια ζντονου κλίματοσ 

αβεβαιότθτασ ςτουσ νζουσ, κυρίωσ, πολίτεσ και ςτθν αίςκθςθ ενόσ 

απρόβλεπτου μζλλοντοσ γι’ αυτοφσ (Χάλαρθ, 2016: 121). 

φμφωνα με τθ Eurostat (2014), περιςςότερο από το ζνα τρίτο (1/3) του 

ελλθνικοφ πλθκυςμοφ βρίςκεται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Σο 

φαινόμενο τθσ φτϊχειασ ζχει άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτισ ελλθνικζσ οικογζνειεσ 

και ιδιαίτερα ςτα νεότερα μζλθ τουσ, τα παιδιά. Ζρευνα ςε παιδιά και 

εφιβουσ μακθτζσ ζχει δείξει ότι το επίπεδο ευχαρίςτθςισ τουσ από τθ ηωι 

ζχει πζςει αιςκθτά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ (Kokkevi, Stavrou, Kanavou, & 

Fotiou, 2014). Θ αντίλθψθ ότι θ παιδικι θλικία αποτελεί μια εξιδανικευμζνθ 

κατάςταςθ καταρρίπτεται, κακϊσ τα παιδιά φαίνεται να εγκλωβίηονται ςε 

καταςτάςεισ ανζχειασ, περιοριςμοφ, αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςε βαςικά 

αγακά, όπωσ εκπαίδευςθ, υγεία, προςταςία, καταςτάςεισ που αντανακλοφν 

μια άλλθ εποχι (Nikolaou,  2013· Νικολάου, 2015).  

Σα παραπάνω ςτοιχεία επιβεβαιϊνονται και ςτθ μελζτθ του ιδρφματοσ 

Bertelsmann αναφορικά με τον «ευρωπαϊκό δείκτθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ». 

Ο «ευρωπαϊκόσ δείκτθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ» του ιδρφματοσ Bertelsmann 

για το 2014, εξετάηει ζξι πεδία: τθσ αποτροπισ τθσ φτϊχειασ, τθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν εκπαίδευςθ, τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθσ υγείασ, τθσ 

λεγόμενθσ δικαιοςφνθσ μεταξφ των γενεϊν και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με 

τθν αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων. φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ 
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μελζτθσ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ζχει περιοριςτεί ςθμαντικά εξαιτίασ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, και ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ του Νότου (Ελλάδα, Ιςπανία και 

Ιταλία). Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τελευταία κζςθ μεταξφ 28 κρατϊν-μελϊν 

τθσ Ε.Ε., με ποςοςτό μόλισ 3,57%, για το 2014. τθ μελζτθ του 2017, 

παρουςιάςτθκε μια μικρι αφξθςθ του ποςοςτοφ (3,7%), μθ ικανι όμωσ να 

ανεβάςει τθν Ελλάδα από τθν τελευταία κζςθ τθσ κατάταξθσ. Γίνεται ςαφζσ 

ότι θ επιβεβλθμζνθ δθμοςιονομικι πεικαρχία και λιτότθτα ζχουν επθρεάςει 

αρνθτικά τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, περιορίηοντασ ςθμαντικά τθν επενδυτικι 

πρωτοβουλία ςε τομείσ, όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ, θ υγεία, θ ζρευνα και θ 

ανάπτυξθ. αν αποτζλεςμα, θ ανεργία των νζων ζχει εκτοξευκεί, αυξάνοντασ 

παράλλθλα και τθ φτϊχεια (Ηολϊτα, 2017·  The Press Project, 16/09/2014). 

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ αλλθλεξάρτθςθ του οικονομικοφ παράγοντα 

και τθσ ανιςότθτασ ακολουκεί λεπτομερι ανάλυςθ των διαςτάςεων τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, τθσ φτϊχειασ και ιδιαίτερα τθσ παιδικισ φτϊχειασ ςτθν 

ελλθνικι πραγματικότθτα, καταλιγοντασ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν 

ποιότθτα ηωισ και εκπαίδευςθσ των παιδιϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των 

ανιςοτιτων. 

 

2.2.1 Οι διαςτάςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τθσ φτϊχειασ και τθσ παιδικισ 

φτϊχειασ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα 

Θ κοινωνικι και οικονομικι κρίςθ ορίηεται από οριςμζνουσ μελετθτζσ ωσ θ 

αυξανόμενθ δυςκολία των ατόμων να ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ 

ανάγκεσ και των δομϊν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ που προςζφεραν 

παλαιότερα, λόγω περικοπϊν και κεςμικϊν αλλαγϊν που επιβάλλει θ κρίςθ. 

Μια διαφορετικι προςζγγιςθ ορίηει τθν κρίςθ ωσ μεταβίβαςθ ιςχφοσ από 

κάποιεσ ομάδεσ που χάνουν τα προνόμιά τουσ, ςε άλλεσ που φαίνεται να 

«κερδίηουν» από τθν κρίςθ. Θ μεταβίβαςθ αυτι ιςχφοσ ζχει ςυνζπειεσ ςτθν 

εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων για ίςθ και ικανι πρόςβαςθ ςτθν αξιοπρεπι 

διαβίωςθ, τθν υγεία και τθν εκπαίδευςθ (Αυγθτίδου κ.ά., 2016). 

υγκεκριμζνα, τα άτομα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ (εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ και γονείσ) βίωςαν ζντονα τισ αλλαγζσ που επζφερε θ οικονομικι 
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κρίςθ, όπωσ μείωςθ ειςοδθμάτων, αυξθμζνοι φόροι και ανεργία, που 

οδιγθςαν ςε ςυςτθματικι αφξθςθ τθσ φτϊχειασ (Κακανά κ.ά., 2016). 

φμφωνα με τθ Eurostat, φτϊχεια είναι θ ςτζρθςθ που οφείλεται ςτθν 

ζλλειψθ επαρκϊν πόρων για τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν ανκρϊπινων αναγκϊν 

(Ντολιοποφλου, 2015). Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν, κυρίωσ, το ειςόδθμα 

και προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κατωτάτου ορίου. Όμωσ, ο οριςμόσ που 

περιλαμβάνει μόνο τα χριματα, αγνοεί άλλουσ παράγοντεσ που μπορεί να 

παίηουν ρόλο, όπωσ θ δομι τθσ οικογζνειασ, το φφλο, θ θλικία, οι ανάγκεσ 

του ατόμου ι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

(Μπαλοφρδοσ, 2012). Επίςθσ, κάποιοσ μπορεί να είναι φτωχόσ, όχι μόνο διότι 

ςτερείται υλικά αγακά, αλλά και τθν κοινωνικι ζνταξθ, τον ςεβαςμό, τθν 

αξιοπρζπεια, τθν πλθροφόρθςθ και τθν εκπαίδευςθ, ενϊ βιϊνει απόρριψθ, 

απομόνωςθ, μοναξιά, κακζσ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ, αναςφάλεια και χαμθλι 

αυτοπεποίκθςθ (Ντολιοποφλου, 2015). 

Επομζνωσ, θ φτϊχεια αποτελεί ζνα περίπλοκο και πολφπλευρο 

φαινόμενο που επθρεάηεται από διάφορουσ παράγοντεσ, που μποροφν να 

μελετθκοφν από ποικίλα γνωςτικά πεδία και οπτικζσ γωνίεσ, γι’ αυτό ζχουν 

δοκεί πολλοί ςχετικοί οριςμοί (Μπαλοφρδοσ & Πετράκθ, 2012). Δεν υπάρχει 

ενιαίοσ τρόποσ αναγνϊριςθσ ι μζτρθςισ τθσ, παρά το γεγονόσ ότι τα 

χριματα, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, αποτελοφν τον ςυχνότερο τρόπο. 

Επομζνωσ, κα μποροφςαμε να ορίςουμε τθν φτϊχεια ωσ τθν ζλλειψθ 

αγακϊν και ικανοτιτων που αποτρζπουν το άτομο από το να ηιςει μία 

αξιοπρεπι και ανεξάρτθτθ ηωι, αφορά όλεσ τισ ομάδεσ (θλικιακζσ, εκνικζσ, 

κρθςκευτικζσ) και περιλαμβάνει μετριςιμουσ (ειςόδθμα, υλικά αγακά) και 

μθ μετριςιμουσ παράγοντεσ (δυνατότθτα ζνταξθσ ςτθν κοινωνία) 

(Ντολιοποφλου, 2015: 100). 

Θ φτϊχεια μπορεί να είναι φυςικι ι κοινωνικι, ςχετικι ι απόλυτθ, 

παρατεταμζνθ και μακροχρόνια ι ςτιγμιαία και περιοδικι. H απόλυτθ και 

παρατεταμζνθ φτϊχεια, όπωσ είναι αναμενόμενο, ζχει πιο καταςτροφικζσ 

επιρροζσ από τθν περιοδικι, ςτο δείκτθ νοθμοςφνθσ του ατόμου, τισ 

επιδόςεισ του ςτο ςχολείο και τθν κοινωνικο-ςυναιςκθματικι του λειτουργία 

(Μπαλοφρδοσ & Πετράκθ, 2012· Ντολιοποφλου, 2015). Θ φτϊχεια επθρεάηει 
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τον άνκρωπο για όλθ του τθ ηωι, απορροφά πολφ πνευματικι ενζργεια και 

μειϊνει τισ νοθτικζσ του ικανότθτεσ, κακϊσ το άτομο διοχετεφει τισ δυνάμεισ 

του ςτθν απόκτθςθ οικονομικϊν πόρων, αντί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

κακθμερινότθτασ (εργαςία, εκπαίδευςθ, ανατροφι παιδιϊν κ.ά). Αυτό δεν 

ςθμαίνει ότι οι φτωχοί είναι λιγότερο ζξυπνοι από τουσ άλλουσ, αλλά ότι θ 

φτϊχεια εξαντλεί μεγάλο μζροσ των νοθτικϊν τουσ δυνάμεων 

(Ντολιοποφλου, 2015). 

τθν οικονομικι κρίςθ υπάρχουν ομάδεσ πλθκυςμοφ που είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτεσ και υπάρχει ζνασ ιδιαίτερα αυξθμζνοσ κίνδυνοσ να υποπζςουν ςε 

ςυνκικεσ φτϊχειασ. Μεςοπρόκεςμα, τα φτωχά νοικοκυριά τα οποία 

διακζτουν λιγότερα περιουςιακά ςτοιχεία, περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ 

αντίδραςθσ και λιγότερθ πρόςβαςθ ςε τραπεηικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα, 

ενδεχομζνωσ, να βιϊςουν βακφτερθ, πιο ακραία ίςωσ και απόλυτθ φτϊχεια. 

Βραχυπρόκεςμα, ωςτόςο, πλιττονται όςοι βρίςκονται κοντά ςτα όρια τθσ 

φτϊχειασ, ενϊ επθρεάηονται και νζεσ ομάδεσ που διαφορετικά δεν κα είχαν 

επθρεαςτεί. τισ νζεσ ομάδεσ φτωχϊν ςυμπεριλαμβάνονται οι μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ, οι εργαηόμενοι φτωχοί, τα παιδιά και οι νζοι  πτυχιοφχοι, οι 

θλικιωμζνοι και ιδιαίτερα οι θλικιωμζνεσ γυναίκεσ, οι μετανάςτεσ, τα 

υπερχρεωμζνα άτομα, τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, οι μακροχρόνια άνεργοι 

(Μπαλοφρδοσ & πυροποφλου, 2012· Χτοφρθσ, 2012). 

Σα παιδιά φαίνεται να ςυνιςτοφν μία ευάλωτθ κοινωνικι ομάδα, κακϊσ 

όςα γεννικθκαν φτωχά, περνοφν χρόνια ςε αυτι τθν κατάςταςθ και ζχουν 

μεγάλεσ πικανότθτεσ να μθν ξεφφγουν απ’ αυτι (Ντολιοποφλου, 2015). 

Γενικά, κινδυνεφουν περιςςότερο από τθ φτϊχεια απ’ ότι οι μεγάλοι και είναι 

πικανόν κα εξελιχκοφν ςε φτωχοφσ και κοινωνικά αποκλειςμζνουσ ενιλικεσ 

(Κογκίδου, 2005). Αξίηει να αναφερκεί ότι ζνασ ενιλικασ μπορεί να κατζλθξε 

φτωχόσ, είτε επειδι γεννικθκε ι λόγω των πράξεων του, των επιλογϊν του ι 

των δυνατοτιτων του, όμωσ ζνα παιδί ςίγουρα γεννικθκε ςε μία φτωχι 

οικογζνεια και δεν ευκφνεται το ίδιο γι’ αυτό (Ντολιοποφλου, 2015). 

φμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Unicef για τθν κατάςταςθ των παιδιϊν ςτθν 

Ελλάδα (2017), θ ζντονθ και παρατεταμζνθ φφεςθ και οι πολιτικζσ λιτότθτασ 

ζχουν πλιξει ιδιαίτερα τισ οικογζνειεσ με παιδιά, με αποτζλεςμα τα παιδιά 
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να αντιμετωπίηουν ςθμαντικά υψθλότερο κίνδυνο φτϊχειασ και 

αποςτζρθςθσ, ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό πλθκυςμό. Σο φαινόμενο ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία, επειδι θ φτϊχεια κατά τθν παιδικι θλικία οδθγεί ςτθ 

ςυςςϊρευςθ μειονεκτθμάτων και τείνει να εγκλωβίηει τα άτομα ςε ςυνκικεσ 

ανζχειασ κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν 

αναπαραγωγι τθσ φτϊχειασ και των ανιςοτιτων. το διάγραμμα 1 

παρατθροφμε ότι το ποςοςτό παιδικισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα κυμαίνεται ςτο 

20,7% το 2009, ενϊ ςτθ ςυνζχεια αυξάνεται ραγδαία και ανζρχεται ςτο 55,1% 

το 2014. Σα νοφμερα αυτά καταδεικνφουν τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ που 

είχαν θ κρίςθ και οι πολιτικζσ λιτότθτασ, ςτο επίπεδο διαβίωςθσ των 

νοικοκυριϊν με παιδιά ςτθ χϊρα μασ, τα πρϊτα 5 χρόνια τθσ κρίςθσ. 

 

 

Διάγραμμα 1. Ραιδικι φτϊχεια ςτθν Ελλάδα, 2008-2014 (ζρευνεσ 2009-2015)  
Ζκκεςθ Unicef για τθν κατάςταςθ των παιδιϊν ςτθν Ελλάδα 2017 

 

Καταλθκτικά, ςυμπεραίνουμε ότι είναι δφςκολο να δοκεί ζνασ ακριβισ 

οριςμόσ τθσ παιδικισ φτϊχειασ, αφοφ θ ίδια αποτελεί ζνα πολυδιάςτατο 

φαινόμενο. Γενικά, κα μποροφςαμε να ορίςουμε τθν παιδικι φτϊχεια ωσ τθν 

αποςτζρθςθ βαςικϊν αγακϊν (τροφι, νερό, ςυνκικεσ υγιεινισ, ςτζγθ), 
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κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (υγεία, εκπαίδευςθ) και άλλων παραγόντων, που 

βοθκοφν τα παιδιά να επιβιϊςουν, να αναπτυχκοφν και να ενταχκοφν ςτθν 

κοινωνία. Θ φτϊχεια που βιϊνει ζνα παιδί είναι αλλθλοεξαρτϊμενθ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ ζλλειψθ υλικϊν αγακϊν οδθγεί ςε κακι ποιότθτα ηωισ, θ 

οποία με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει τθν υγεία και εκπαίδευςθ του παιδιοφ και 

ςτθ ςυνζχεια επιδρά ςτθν γενικότερθ ανάπτυξι του (Αυγθτίδου κ.ά., 2016· 

Ντολιοποφλου, 2015). 

 

2.2.2 Επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν 

Οι επιδράςεισ τθσ οικονομικισ δυςχζρειασ ςτθ ηωι των παιδιϊν, ζχουν 

μελετθκεί εκτενϊσ, με τισ περιςςότερεσ ζρευνεσ να υποδεικνφουν ότι τα 

αποτελζςματα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν είναι 

αρνθτικά, ενϊ κάποιεσ ομάδεσ παιδιϊν είναι ιδιαιτζρωσ ευαίςκθτεσ (π.χ. 

παιδιά από χαμθλά κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα, κορίτςια, παιδιά 

μικρότερθσ θλικίασ, παιδιά με αδζλφια) (Nikolaou, 2013· Shafiq, 2010).  

Όπωσ αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ υποενότθτα, θ απόλυτθ και 

παρατεταμζνθ φτϊχεια ζχει περιςςότερο καταςτροφικζσ επιρροζσ από τθν 

περιοδικι, ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ ςτον δείκτθ νοθμοςφνθσ του ατόμου, 

τισ επιδόςεισ του ςτο ςχολείο, τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι του λειτουργία 

κ.α. Επιπλζον, θ φτϊχεια που βιϊνεται κατά τθν προςχολικι και πρωτο-

ςχολικι θλικία είναι περιςςότερο καταςτροφικι, κακϊσ οι διακζςιμοι πόροι 

διατίκενται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ, και εκ των πραγμάτων 

τοποκετοφνται ςε χαμθλότερθ ςειρά των προτεραιοτιτων, θ εξαςφάλιςθ των 

πολφτιμων κοινωνικϊν, δθμιουργικϊν, ψυχαγωγικϊν και πνευματικϊν 

δράςεων που προάγουν και αναπτφςςουν τισ νοθτικζσ ικανότθτεσ των 

παιδιϊν (Ντολιοποφλου, 2015).  

Θ ανεργία, θ μείωςθ των ειςοδθμάτων, θ αφξθςθ τθσ φορολογίασ, οι 

άνιςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτο ειςόδθμα οδθγοφν ςε μια ςειρά από υλικζσ 

και ςυναιςκθματικζσ ελλείψεισ ςτο επίπεδο παιδιϊν και γονζων. Οι υλικζσ 

ελλείψεισ αφοροφν ςτον υποςιτιςμό, τθν ανεπαρκι ιατρο-φαρμακευτικι 

περίκαλψθ, ελλείψεισ ςτα κακθμερινά είδθ ζνδυςθσ και ςτα ςχολικά είδθ, τθ 

μείωςθ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων και τθ μετακίνθςθ ςε φτωχότερεσ 
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γειτονιζσ. Οι ςυναιςκθματικζσ ελλείψεισ αφοροφν ςτθν αναςφάλεια και τθν 

αγωνία που νιϊκουν τα παιδιά λόγω των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι 

γονείσ τουσ και βιϊνουν τα ίδια ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. φγχρονεσ 

ζρευνεσ κάνουν εμφανζσ το γεγονόσ, ότι τα οικονομικά προβλιματα 

δθμιουργοφν πρόςκετο άγχοσ και κατάκλιψθ ςτουσ μακθτζσ, κάτι που 

επθρεάηει ζντονα τισ επιδόςεισ τουσ ςτο ςχολείο και κατά ςυνζπεια, οξφνουν 

και τισ ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν (Αυγθτίδου κ.ά., 2016).   

Επιπρόςκετα, θ μείωςθ των ειςοδθμάτων των ενθλίκων κακιςτά 

δυςχερι τθ δυνατότθτα να ανταποκρικοφν ςε ζξοδα όπωσ δίδακτρα, αγορά 

βιβλίων και άλλων υλικϊν, κατάλλθλου ρουχιςμοφ, φροντιςτιρια. 

Αποτζλεςμα αυτοφ είναι τα παιδιά, είτε να εγκαταλείπουν το ςχολείο, είτε να 

προετοιμάηονται ανεπαρκϊσ. Θ μείωςθ των ειςοδθμάτων, επίςθσ, οδθγεί 

τουσ ενιλικεσ ςτο να είναι πιο ανεκτικοί απζναντι ςτθν παιδικι εργαςία. 

Παιδιά που πριν τθν οικονομικι κρίςθ δεν εργάηονταν είναι πικανό να το 

κάνουν κατά τθν κρίςθ ι παιδιά που εργάηονταν λίγεσ ϊρεσ, να αυξιςουν τισ 

ϊρεσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα να κουράηονται ςωματικά και 

ςυναιςκθματικά και να ζχουν λίγεσ ϊρεσ ςτθ διάκεςι τουσ για μελζτθ.  

Επιπλζον, διαπιςτϊνεται αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ των γονζων, με 

αποτζλεςμα να μειϊνεται ο χρόνοσ που μποροφν οι ίδιοι να διακζςουν για 

να βοθκιςουν το παιδί τουσ με τισ εργαςίεσ και το διάβαςμα, αλλά και άλλεσ 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (Κακανά κ.ά., 2016). 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι διαφορζσ ανάμεςα ςτα παιδιά που επθρεάηονται 

από τθ φτϊχεια και τα υπόλοιπα αρχίηουν να εμφανίηονται, όςον αφορά ςτθ 

γλϊςςα και τθν ανάπτυξθ των ςυμπεριφορϊν, ςτθν θλικία των 2 ετϊν και 

γίνονται εντονότερεσ μζχρι τθν θλικία των 5 ετϊν, ενϊ θ πλζον καταςτροφικι 

μορφι τθσ είναι αυτι που ξεκινάει ςτθν προςχολικι θλικία και βιϊνεται 

ςυνεχόμενα. Θ φτϊχεια επθρεάηει το παιδί βραχυπρόκεςμα και 

μακροπρόκεςμα. Θ εμφάνιςθ του φαινομζνου αυτοφ ςτθν αρχι τθσ ηωισ του 

παιδιοφ, μπορεί να είναι εξαιρετικά βλαβερι, κακϊσ διαταράςςεται θ πολφ 

γριγορθ ανάπτυξθ του εγκεφάλου του, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εξζλιξθ 

τθσ γλϊςςασ, τθ μάκθςθ και τθν προςοχι και ςε δεξιότθτεσ, όπωσ θ 

ανάγνωςθ, θ γραφι, τα μακθματικά (Κακανά κ.ά., 2016). Επιπλζον, υπάρχει 
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ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθ φτϊχεια και τθν ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν 

(νοθτικι, κοινωνικι, ςυναιςκθματικι) και τθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία 

(Nikolaou, 2013· Νικολάου, 2015· Χριςτου, 2014). Μάλιςτα θ φτϊχεια 

ςυνδζεται περιςςότερο με προβλιματα νοθτικισ ανάπτυξθσ κατά τθν 

προςχολικι θλικία και με προβλιματα ςυμπεριφοράσ κατά τθ ςχολικι θλικία 

και τθν εφθβεία, ενϊ όςο μεγαλφτερθ είναι θ φτϊχεια, τόςο εντονότερα 

είναι αυτά τα προβλιματα (Κακανά κ.ά., 2016· Κογκίδου, 2005· 

Κωνςταντίνου, 2013).  

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ φτϊχεια ςυνδζεται με τθν κακι ακαδθμαϊκι 

επίδοςθ των παιδιϊν, κακϊσ και με τθ ςυνζχιςθ ι διακοπι των ςπουδϊν 

τουσ. Σα φτωχά παιδιά γνωρίηουν, από πολφ μικρά, ότι δεν ζχουν τισ ίδιεσ 

δυνατότθτεσ με ςυνομθλίκουσ τουσ, από ανϊτερα κοινωνικοοικονομικά 

ςτρϊματα, ςτθν απόκτθςθ υλικϊν και κοινωνικϊν αγακϊν. Ενϊ τα παιδιά 

από ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα επικεντρϊνονται ςτθν εκπαίδευςθ, τα 

φτωχά παιδιά αςχολοφνται με τθν επιβίωςθ και τθν απόκτθςθ χρθμάτων. Θ 

φτϊχεια επθρεάηει τισ προςωπικζσ προςδοκίεσ των παιδιϊν και τθ 

μελλοντικι ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, και μπορεί να οδθγιςει τα 

παιδιά ςτο κοινωνικό περικϊριο (Κακανά κ.ά., 2016). 

Όπωσ ιταν αναμενόμενο, θ οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει και τθ 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Πιο ςυγκεκριμζνα, διατίκενται λιγότερα 

χριματα για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ 

των ανιςοτιτων, κακϊσ και για τισ δαπάνεσ των ςχολείων (ςχολικά γεφματα, 

μεταφορά μακθτϊν, ενιςχυτικι διδαςκαλία, τμιματα ζνταξθσ, τάξεισ 

υποδοχισ για αλλοδαπά παιδιά, ςχολικζσ βιβλιοκικεσ κ.ά). Επίςθσ, ζνασ 

μεγάλοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων αντιμετωπίηει δυςκολίεσ κάλυψθσ των 

λειτουργικϊν εξόδων, όπωσ κζρμανςθ, ελλείψεισ διδακτικοφ προςωπικοφ και 

τεχνολογικοφ υλικοφ, που δυςχεραίνουν ακόμα περιςςότερο το εκπαιδευτικό 

ζργο (Αυγθτίδου κ.ά., 2016· Κακανά κ.ά., 2016· Ντολιοποφλου, 2015· 

Σςικαλάκθ & Κλάδθ-Κοκκίνου, 2016).  

ε πρόςφατθ ζρευνα ςτον ελλαδικό χϊρο, οι Mouza και Souchamvali 

(2016) αναφζρουν ότι θ οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τον δθμόςιο τομζα 

ςτθν Ελλάδα, οδθγϊντασ ςτθ μείωςθ μιςκϊν, τθν κατάργθςθ επιδομάτων και 
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προνομίων και ςε μια ςειρά άλλεσ ενζργειεσ από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ, 

οι οποίεσ φαίνεται να επιδροφν αρνθτικά και ςτα επίπεδα άγχουσ που 

εκδθλϊνουν οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί. Γενικά, από τθν ζρευνά τουσ φαίνεται 

ότι θ μείωςθ μιςκϊν, θ επαγγελματικι αβεβαιότθτα και το ενδεχόμενο 

αξιολόγθςθσ, οδθγοφν ςτθν αφξθςθ του επιπζδου άγχουσ των Ελλινων 

εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Κατά ςυνζπεια, οι 

εκπαιδευτικοί δεν ζχουν τθ διάκεςθ, αλλά και τθ διαφγεια να διακρίνουν τισ 

αιτίεσ ανιςοτιτων μεταξφ των μακθτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον, ϊςτε να 

δράςουν αποτελεςματικά, με ςκοπό τθν άμβλυνςι τουσ (Mouza & 

Souchamvali, 2016). 

Από τα παραπάνω δεδομζνα, ςυμπεραίνουμε ότι οι επιπτϊςεισ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτα παιδιά ςχετίηονται με τθ ςτζρθςθ ευκαιριϊν για 

ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ και μακθςιακζσ δράςεισ, αλλά και τθ ςτζρθςθ 

υλικϊν αγακϊν, και είναι πικανό να οδθγιςουν ςε μελλοντικζσ κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ (Κακανά κ.ά., 2016). Θ ανεργία, θ μείωςθ των οικογενειακϊν 

ειςοδθμάτων, τα χρζθ και οι υλικζσ ελλείψεισ είναι καταςτάςεισ ι φαινόμενα 

με τα οποία ζχουν ζρκει αντιμζτωπεσ όλεσ ςχεδόν οι ελλθνικζσ οικογζνειεσ 

(Κυρίδθσ, 2015β). Χωρίσ τθν απαιτοφμενθ υποςτιριξθ και τα προγράμματα 

πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ, τα οποία βοθκοφν τισ οικογζνειεσ να ξεφφγουν 

από τθ φτϊχεια, τα μικρά παιδιά που γεννιοφνται ςε οικογζνειεσ από χαμθλά 

κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα, κα ςυνεχίςουν να μειονεκτοφν απζναντι 

ςτουσ πιο προνομιοφχουσ ςυνομθλίκουσ τουσ ςτο ςχολείο, αλλά και 

γενικότερα ςτθ ηωι (Ντολιοποφλου, 2015).  

Γίνεται, επομζνωσ, ςαφζσ ότι θ μελζτθ των ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ ςε 

ςχζςθ και με τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που μπορεί να επιφζρουν ςτθ ηωι 

των παιδιϊν δεν μποροφν να διαφανοφν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αλλά 

μακροπρόκεςμα. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, φαίνεται να μθν υπάρχει ζνα 

κοινό ςθμείο εκκίνθςθσ για όλα τα παιδιά, κακϊσ αρχίηει να δθμιουργείται 

ζνα ζλλειμμα για κάποια παιδιά, εξαιτίασ τθσ οικονομικισ δυςχζρειασ των 

οικογενειϊν τουσ, δεδομζνου ότι δεν ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ και το ίδιο 

εφροσ μακθςιακϊν εμπειριϊν (Κακανά κ.ά., 2016).  
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υμπεραςματικά, θ διεκνισ μελζτθ και ζρευνα, κακϊσ και τα ελλθνικά 

δεδομζνα κατζγραψαν το ηιτθμα των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων από τθ 

δεκαετία του ’60. Ωςτόςο, μζχρι ςιμερα εντείνονται ςυνεχϊσ οι ζρευνεσ που 

επιςθμαίνουν διαφορετικά κάκε φορά τα αίτια και τουσ παράγοντεσ που 

διαμορφϊνουν τθν ανιςότθτα ςτο ςχολείο. Σο ςχολείο είναι ζνασ κεςμόσ τθσ 

κοινωνίασ που αλλάηει ςυνεχϊσ, κακϊσ αλλάηει θ κοινωνία, και επομζνωσ 

οποιαδιποτε κοινωνικι ςυνκικθ μπορεί να ζχει απιχθςθ ςτθν επίδοςθ των 

παιδιϊν ςτο ςχολείο. Όπωσ διαπιςτϊκθκε μζςω ερευνϊν, θ οικονομικι κρίςθ 

ςτθν Ελλάδα αποτζλεςε ζνα ςτοιχείο που οδιγθςε ςε αφξθςθ των 

ανιςοτιτων (Αυγθτίδου κ.ά., 2016· Κακανά κ.ά., 2016· Νικολάου, 2015· 

Ντολιοποφλου, 2015). Γίνεται ςαφζσ, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ 

αποτελοφν ζνα καίριο ηιτθμα που διαιωνίηεται και αναπαράγεται ςυνεχϊσ. 

το πλαίςιο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι θ προαγωγι τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο ωσ βάςθ για τθν αποκατάςταςθ των ανιςοτιτων. Θ 

αναγκαιότθτα τθσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, κακϊσ και οι πρακτικζσ εφαρμογισ τθσ ςτο ςχολείο αναλφονται 

λεπτομερϊσ ςτα επόμενα κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  

 

Ειςαγωγι 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ που διεξιχκθ ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο για τουσ 

παράγοντεσ που προκαλοφν τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ διαπιςτϊνεται ότι 

ςυνδζονται άρρθκτα με τθ φτϊχεια, τθν κοινωνικι καταπίεςθ και τθν 

καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακϊσ το ςχολείο αναπαράγει 

τθ δομι των ταξικϊν ςχζςεων και δεν είναι ουδζτερο απζναντι ςτθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν. Θ εκπαίδευςθ ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

γενικότερθ κρίςθ ςε επίπεδο νοοτροπίασ και τθν απουςία θκικισ, όχι μόνο 

δεν μεταδίδει αρχζσ και ιδανικά που κα πλάςουν προςωπικότθτεσ, οι οποίεσ 

κα αναγνωρίηουν και κα προάγουν κάκε τι κοινωνικά δίκαιο, αλλά 

ταυτόχρονα διαιωνίηει τισ ανιςότθτεσ μεταξφ τουσ. Θ ρίηα του γενικότερου 

προβλιματοσ τθσ εκπαίδευςθσ, λοιπόν, εντοπίηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ 

ανιςότθτεσ που είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τισ βακφτερεσ οικονομικζσ και 

πολιτιςτικζσ διαφορζσ. Θ εκπαίδευςθ, όμωσ, οφείλει να ςυμβάλλει ςτθ 

δθμιουργία μιασ δίκαιθσ κοινωνίασ, κυρίωσ μζςα από τθν αντιμετϊπιςθ των 

ανιςοτιτων που ενυπάρχουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

αντιςτρατεφονται τισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (Ηζμπυλασ, 2010· 

Θεοδοςιάδου, 2013· Κυρίτςθσ, 2016: 97· Naidoo, 2007).  

Απαιτείται, λοιπόν, θ κεμελίωςθ ενόσ βακιά διευρυμζνου εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ που να προβάλλει και να ενςωματϊνει προοδευτικά ςτθν 

κοινωνία το δθμοκρατικό πλαίςιο αξιϊν και τον πολιτιςμό και να δίνει 

ζμφαςθ ςτθν ανκρωπιςτικι παιδεία, με ςκοπό τθν άμβλυνςθ των 

ανιςοτιτων των κοινωνικϊν ςτρωμάτων. το πλαίςιο αυτό, θ αρχι τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ εμφανίηεται ωσ το καταλλθλότερο μζςο για τθν 

αποκατάςταςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων και των άδικων δομϊν τθσ 

κοινωνίασ. Και αυτό γιατί, όπωσ αναφζρεται ςτουσ «τόχουσ Ανάπτυξθσ για 

τθ Χιλιετία του ΟΘΕ», θ ιδζα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ είναι κάτι 

παραπάνω από τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, 



48 

 

κακϊσ νοείται ωσ ιςότθτα ςτισ επιδόςεισ και όχι ςτισ ειςροζσ (Πριοβόλου, 

2018). 

το κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προςπάκεια προςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ 

«κοινωνικι δικαιοςφνθ», γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ςτθν εκπαίδευςθ 

ωσ μζςο άμβλυνςθσ των ανιςοτιτων, ενϊ παρατίκενται και οριςμζνεσ 

πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςε επίπεδο ςχολείου από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 

3.1 H  «κοινωνικι δικαιοςφνθ» ωσ ηθτοφμενο 

το πζραςμα των χρόνων το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ τθσ δικαιοςφνθσ 

προςεγγίςτθκε υπό διαφορετικζσ κεωρθτικζσ αφετθρίεσ και εξζλαβε 

διάφορεσ ςθμαςιολογικζσ διαςτάςεισ. Θ ζννοια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

εμφανίηεται ςτθν αρχαιότθτα, αλλά εξακολουκεί να απαςχολεί ακόμα και 

ςιμερα κοινωνιολόγουσ, παιδαγωγοφσ, φιλοςόφουσ, νομικοφσ, πολιτικοφσ 

επιςτιμονεσ. Φιλόςοφοι τθσ αρχαιότθτασ, όπωσ ο Πλάτωνασ και ο 

Αριςτοτζλθσ, κακϊσ και μεταγενζςτεροι κοινωνικοί ςτοχαςτζσ και ερευνθτζσ, 

όπωσ ο Durkheim, ο Weber και ο Rawls, ζχουν αναπτφξει τισ δικζσ τουσ 

κεωρίεσ για τθ δικαιοςφνθ και τα ςτοιχεία που ςυντελοφν ςτθν επίτευξθ μιασ 

δίκαιθσ κοινωνίασ (Κυρίτςθσ, 2016). 

Θ πρϊτθ εκτενισ και εμπεριςτατωμζνθ αναφορά ςτθ δικαιοςφνθ 

παρουςιάηεται ςτθν «Πολιτεία» του Πλάτωνα. Θ δικαιοςφνθ αναγνωρίηεται 

ωσ μζγιςτο αγακό μζςω τθσ οποίασ επζρχεται θ τάξθ και θ αρμονία τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν και ωσ αρετι του ατόμου που οδθγεί ςτθν 

ευδαιμονία τθσ ψυχισ του (Κυρίτςθσ, 2016: 39,41). Με τθν ζννοια τθσ 

δικαιοςφνθσ αςχολικθκε και ο Αριςτοτζλθσ. Θ δικαιοςφνθ, ωσ αρετι, είναι 

τελεία, κακϊσ εμπεριζχει όλεσ τισ επιμζρουσ θκικζσ αρετζσ. Επιπλζον, θ 

δικαιοςφνθ αποκτά κοινωνικό χαρακτιρα, κακϊσ το άτομο δεν τθν 

εφαρμόηει μόνο για το δικό του καλό, αλλά και για χάρθ των άλλων 

ανκρϊπων (Κυρίτςθσ, 2016: 43). 

Από τον 17ο μζχρι τον 19ο αιϊνα, θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ αποτελοφςε, 

κυρίωσ, αντικείμενο μελζτθσ των φιλοςόφων. ε μια τζτοια ιςτορικι περίοδο 

αρχίηει να αςχολείται με τθ δικαιοςφνθ ο Dewey (1894), ο οποίοσ υποςτιριξε 
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ότι θ δικαιοςφνθ είναι το ςφςτθμα τθσ αρετισ, του οποίου τα οργανικά μζλθ 

είναι αρχικά θ φρόνθςθ και θ κζλθςθ για γνϊςθ, το κάρροσ και θ ορμι για 

τθν κατάκτθςι τθσ και τζλοσ, ο ζλεγχοσ, θ αποκτθκείςα δφναμθ του πράττειν 

(Dewey, 1894 όπ. αναφ. ςτο Κυρίτςθσ, 2016: 50).  

Από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ αρχίηει να 

κεντρίηει το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν τθσ επιςτιμθσ τθσ Κοινωνιολογίασ, 

με πρωτοπόρουσ τουσ Ε. Durkheim και Μ. Weber. Ο Durkheim (1893/1933) 

υποςτιριξε ότι θ αλλθλεγγφθ και θ κοινωνικι δικαιοςφνθ απαιτοφν τθν 

εξάλειψθ των ανιςοτιτων που δεν παράγονται από διαφορζσ ςτθν ατομικι 

αξία. Επιςθμαίνει, επίςθσ, ότι μια αναγκαςτικι διαίρεςθ τθσ εργαςίασ, 

αδυνατεί να επιφζρει τθν αλλθλεγγφθ, κακϊσ ενιςχφει τισ κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ. Πρωταρχικό μζλθμα είναι να καταςτοφν οι κοινωνικζσ ςχζςεισ 

πιο δίκαιεσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ανάπτυξθ όλων των κοινωνικά 

χριςιμων δυνάμεϊν μασ. το πλαίςιο αυτό ςθμαντικό ρόλο παίηει το κράτοσ, 

ωσ εκφραςτισ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ ιςότθτασ (Durkheim, 

1893/1933 όπ. αναφ. ςτο Κυρίτςθσ, 2016: 51).  

Από τθν άλλθ, ο Weber ςτο ζργο του «Economy and Society» (1978) 

υποςτιριξε ότι βαςικι προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν κοινωνικισ 

ενότθτασ είναι θ προϊκθςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ. Θ ζννοια του κοινοφ 

ςυμφζροντοσ αφοροφςε ςτθν θκικι ιςότθτα και νομικι αντιμετϊπιςθ των 

πολιτϊν μιασ κοινωνίασ, ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικοφ υποβάκρου. 

Ανζφερε, επίςθσ, ότι ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, θ βάςθ τθσ θκικισ τάξθσ και 

τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ είναι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. Σόνιςε, 

παράλλθλα, ότι για τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ κοινωνικισ ανιςότθτασ 

και αδικίασ, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, όχι μόνο οι απόψεισ τθσ 

κυρίαρχθσ αςτικισ τάξθσ, αλλά και οι κζςεισ των γυναικϊν, των φτωχϊν και 

των άλλων μειονοτιτων που πριν αγνοοφνταν (Weber, 1978 όπ. αναφ. ςτο 

Κυρίτςθσ, 2016: 51-52).  

τθ ςφγχρονθ ζρευνα εκείνοσ που αςχολικθκε διεξοδικά με τθν ζννοια 

τθσ δικαιοςφνθσ και επθρζαςε ςθμαντικά τθν παγκόςμια ςκζψθ ιταν ο John 

Rawls. υγκεκριμζνα ςτο ζργο του “A theory of Justice” (1971), παρουςιάηει 

μια δικι του εκδοχι τθσ ιδεατισ κοινωνίασ προςφζροντασ μια εναλλακτικι 
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κεωρία δικαιοςφνθσ. ε αυτιν τθν κοινωνία, οι άνκρωποι με διαφορετικζσ 

αντιλιψεισ, ςυμφζροντα και ςκοποφσ μποροφν να ςυνυπάρξουν, να 

ςυνεργαςτοφν, να δθμιουργιςουν και να απολαφςουν ατομικά και κοινωνικά 

αγακά και για να γίνει αυτό χρειάηεται τιρθςθ κανόνων που ςτθρίηονται ςτθ 

ςυναίνεςθ (Κυρίτςθσ, 2016: 53· Μιχαιλ, 2013· Rawls, 2001). 

Ο Rawls (2001) προτείνει ζνα ευρφ πλαίςιο οριςμοφ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ κάνοντασ αναφορά ςε δφο αξιϊματα. Αρχικά, όλοι οι άνκρωποι 

ζχουν δικαιϊματα και επομζνωσ θ δικαιοςφνθ απαιτεί ιςότθτα χειριςμοφ 

όλων των ανκρϊπων και δεφτερον, απαιτείται ιςότθτα ευκαιριϊν, ϊςτε θ 

δικαιοςφνθ να προχποκζτει ότι κάκε άτομο κα πρζπει να ζχει μια δίκαιθ ι 

ίςθ πικανότθτα ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο. Σο πλαίςιο που προτείνει ο Rawls 

περιλαμβάνει δφο επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά: τθν ατομικι ελευκερία, που 

πρζπει να είναι ςυμβατι με τθν ελευκερία των άλλων, και τθν ίςθ διανομι 

υλικϊν και κοινωνικϊν αγακϊν, εκτόσ αν θ άνιςθ διανομι αποβαίνει προσ 

όφελοσ των λιγότερο ευνοθμζνων ομάδων (Μιχαιλ, 2013: 40· Rawls, 2001). 

Γίνεται ζτςι, μία βαςικι διάκριςθ μεταξφ τθσ τυπικισ ιςότθτασ, που κζλει τα 

άτομα να ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ και τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ, που 

αναφζρεται ςτθν εξιςορρόπθςθ των αδικιϊν με παροχι περιςςότερων 

υλικϊν και κοινωνικϊν αγακϊν ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ (Δθμαράσ, 

2008· Μιχαιλ, 2013).  

Θ κεωρία περί δικαιοςφνθσ του Rawls, πυροδότθςε μια ςειρά από 

κριτικζσ και αντιδράςεισ. Ο Nozick (1974) ιταν από τουσ πρϊτουσ που 

άςκθςαν κριτικι, υποςτθρίηοντασ ότι δεν τίκενται καν ηιτθμα διανεμθτικισ 

δικαιοςφνθσ, παρά μόνο τιρθςθσ των δικαιωμάτων. φμφωνα με τον Nozick, 

οτιδιποτε ζχει αποκτθκεί με δίκαιο τρόπο μπορεί να μεταβιβαςτεί δίκαια, 

ενϊ θ επανόρκωςθ ενεργοποιείται, όταν ζχουν διαπιςτωκεί αδικίεσ, είτε 

κατά τθν απόκτθςθ, είτε κατά τθν μεταβίβαςθ. Όταν τθροφνται, δθλαδι, οι 

αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ, οι όποιεσ ανιςότθτεσ προκφπτουν είναι κεμιτζσ. 

υνεπϊσ, θ επιβολι από το κράτοσ, ςτα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, τθσ 

υποχρζωςθσ παροχισ βοικειασ για τθν ανακοφφιςθ των αδφναμων 

κοινωνικά ατόμων είναι άδικθ, κακϊσ αντιτίκεται ςτθ δίκαιθ λογικι του να 
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γίνονται αποδεκτά τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τισ ελεφκερεσ 

επιλογζσ των ατόμων (Nozick, 1974 όπ. αναφ. ςτο Κυρίτςθσ, 2016: 58). 

Αμζςωσ μετά τον Nozick, αυτόσ που άςκθςε αναλυτικι κριτικι ςτον 

Rawls ιταν ο Dworkin (1981). φμφωνα με τον Dworkin, θ δικαιοςφνθ 

διαςφαλίηει ότι οι άνκρωποι αρχίηουν με τα ίδια μζςα, αλλά επιτρζπεται να 

καταλιξουν με άνιςα οφζλθ ωσ απόρροια των δικϊν τουσ επιλογϊν. Ζτςι, θ 

απλι ςφγκριςθ του επιπζδου ευθμερίασ των κοινωνικοοικονομικϊν 

κατθγοριϊν, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ που βρίςκεται ςε δυςμενι κζςθ, 

δεν ςυνιςτά δίκαιθ τακτικι, διότι δεν λαμβάνονται υπόψθ ο τρόποσ με τον 

οποίο οι άνκρωποι βρίςκονται ςε αυτι τθν κατάςταςθ, το κόςτοσ που ζχουν 

υποςτεί, θ προςωπικι επιλογι και οι επενδφςεισ που ζχουν κάνει (Dworkin, 

1981 όπ. αναφ. ςτο Κυρίτςθσ, 2016: 60· Μολφβασ, 2004). 

Ζνασ άλλοσ ςτοχαςτισ που άςκθςε κριτικι ςτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ 

του Rawls ιταν ο Sandel (1982). Τποςτθρίηει ότι θ ευθμερία μιασ κοινότθτασ 

υπεριςχφει τθσ ατομικισ ελευκερίασ και τθσ κοινωνικοοικονομικισ ευθμερίασ 

των μελϊν τθσ.  Θ πρόταςθ του Sandel διαφοροποιείται από τισ ιδζεσ του 

Rawls και του Nozick τονίηοντασ ότι δεν αρκεί θ ελευκερία επιλογισ, οφτε καν 

όταν ςυνδζεται με τθν ιςότθτα, αλλά δίκαιο είναι ό,τι προάγει τθν αρετι και 

το κοινό καλό. φμφωνα με τον Sandel, θ δικαιοςφνθ δεν εδράηεται μόνο ςτθ 

δίκαιθ κατανομι των πραγμάτων με αξία, αλλά και ςτθ ςωςτι αξιολόγθςι 

τουσ, θ οποία κα οδθγοφςε ςτθν αλλθλεγγφθ, τθν καλλιζργεια αιςκιματοσ 

αμοιβαίασ ευκφνθσ και ςτθ λειτουργία υπθρεςιϊν προσ όφελοσ κάκε πολίτθ, 

ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικισ τάξθσ (Κυρίτςθσ, 2016: 62-63· ιοφφα, 

2012). 

τθν προςπάκειά τθσ να δθμιουργιςει ζνα πλαίςιο πλουραλιςτικισ 

ςφλλθψθσ τθσ ζννοιασ, θ Griffiths (2003) υποςτθρίηει ότι θ κοινωνικι 

δικαιοςφνθ είναι μια δυναμικι κατάςταςθ ςυμβάντων, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται, τόςο το καλό για τον κακζνα, όςο και το καλό του 

ςυνόλου. Σο καλό για κάκε άτομο επθρεάηει αλλά και εξαρτάται από το καλό 

του ςυνόλου. Κατά ςυνζπεια, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι δυναμικι, γιατί 

δεν μπορεί να επιτευχκεί απευκείασ για όλουσ, αλλά είναι κζμα επίλυςθσ 
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εντάςεων, ςε ςχζςθ με τθν ευθμερία των ατόμων όλων των κοινωνιϊν και 

των ομάδων (Μιχαιλ, 2013: 42,44). 

Θ Young (1990) με τθ ςειρά τθσ, ορίηει τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ τθν 

θκικά ςωςτι κατανομι κοινωνικϊν προνομίων, παροχϊν, αλλά και 

υποχρεϊςεων μεταξφ των μελϊν τθσ κοινωνίασ. Θ προςζγγιςθ τθσ Young 

προσ τθ δικαιοςφνθ βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ τθσ περικωριοποίθςθσ, τθσ 

εκμετάλλευςθσ, τθσ μειονεκτικισ κζςθσ οριςμζνων ατόμων λόγω ζλλειψθσ 

εξουςίασ (Μιχαιλ, 2013: 41). Θ ερευνιτρια αναφζρεται ςτθ λιψθ 

αποφάςεων, τθ ςυμμετοχι ςτθν εξουςία και τισ διαδικαςίεσ τθσ, ςτθν 

κατανομι τθσ εργαςίασ, τον πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα, και προβάλλει τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ αντίβαρο ςτθν καταπίεςθ και τθν κυριαρχία 

(Καντιμοίρθ, 2018: 40· Μιχαιλ, 2013). Με τθν Young ςυμφωνοφν και οι 

Kliewer & Zacharakis (2015), οι οποίοι αναφζρονται ςτθν ανάγκθ για 

ςυμμετοχι όλων ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθ διακυβζρνθςθ ςε ζνα 

ευρφτερο πολιτικό πλαίςιο. 

Παρόλθ τθν προςπάκεια των ερευνθτϊν να ορίςουν τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ, δεν υπάρχει μζχρι ςιμερα ζνασ κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ. Θα 

μποροφςαμε να ορίςουμε τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ μια ςτάςθ ι 

πεποίκθςθ που ζχουν οι άνκρωποι ςχετικά με τισ άνιςεσ ευκαιρίεσ ςτθ ηωι 

για ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςε μια δεδομζνθ κοινωνία και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτζσ οι ευκαιρίεσ επθρεάηονται αρνθτικά από τισ 

υπάρχουςεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ (Berkovich, 2014). Γίνεται ςαφζσ ότι θ 

ζννοια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςυνδζεται με τισ οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, τισ διακρίςεισ με βάςθ τθν πολιτιςμικι και φυλετικι 

διαφορά, κακϊσ επίςθσ, και με ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ιςότιμθ 

πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτα κοινωνικά αγακά, ϊςτε να διαςφαλίηεται ζνασ 

αξιοπρεπισ τρόποσ ηωισ για όλουσ (Marshall & Theoharis, 2007 όπ. αναφ. 

ςτο Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014: 1638· Μαυροςκοφφθσ, 2008). Παράλλθλα, 

αποτελεί βαςικό ςτοιχείο που ςυνειςφζρει ςτθ διαχείριςθ του διαφορετικοφ 

και επιδιϊκει τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων και των άδικων δομϊν τθσ 

κοινωνίασ, αντικακιςτϊντασ αυτζσ με δικαιότερεσ, κυρίωσ για τισ ευάλωτεσ 
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κοινωνικζσ ομάδεσ (Μιχαιλ, 2013· Theoharis, 2007· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 

2014).  

Όποιεσ, όμωσ, και αν είναι οι διαφωνίεσ υπάρχει ζνα κοινό ςτοιχείο 

ςτουσ οριςμοφσ και ζνα κοινό αίτθμα ενάντια ςτθν κοινωνικι αδικία. Ζνα 

αίτθμα, δθλαδι, για ιςότθτα, ελευκερία, ιςονομία, αξιοκρατία και 

αλλθλεγγφθ (Κυρίτςθσ, 2016: 82). Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, λοιπόν, 

παραπζμπει ςτθν ιδζα τθσ κοινωνικισ αρμονίασ και των ίςων ευκαιριϊν, 

μζςω τθσ προάςπιςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και  αποτελεί βαςικό 

ςτοιχείο ζκφραςθσ τθσ δθμοκρατίασ, μζςω τθσ οποίασ διαςφαλίηεται θ 

αξιοπρζπεια και θ αυτάρκεια των πολιτϊν, απζναντι ςε κάκε μορφι αδικίασ 

και ανιςότθτασ (Γόγολα, 2018: 5).  

τθν παροφςα εργαςία, θ χριςθ του όρου «κοινωνικι δικαιοςφνθ» 

ςυνδζεται με τθν προςπάκεια για επίτευξθ ενόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

βαςιςμζνου ςε δθμοκρατικζσ αρχζσ, με κφριο ςτόχο αφενόσ, τθ διαςφάλιςθ 

δικαιοςφνθσ για όλουσ χωρίσ διακρίςεισ και αφετζρου, τθν ανατροπι των 

ανιςοτιτων και των αδικιϊν (Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014).  

 

3.2 Η αξία τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ 

Σο ηιτθμα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν εκπαίδευςθ κεντρίηει τα 

τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το ενδιαφζρον των κλάδων τθσ Κοινωνιολογίασ 

και τθσ Παιδαγωγικισ, δεδομζνου ότι κεωρείται ωσ μια προςπάκεια 

αποκατάςταςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, που αυξάνονται λόγω των 

ανομοιογενϊν μακθτικϊν πλθκυςμϊν, των οικονομικϊν ανιςοτιτων μεταξφ 

των μακθτϊν, τθσ περικωριοποίθςθσ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

(Naidoo, 2007: 24). το πλαίςιο αυτό απαιτείται θ πραγματοποίθςθ των 

απαραίτθτων παρεμβάςεων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα για τθ δθμιουργία 

ςυνκθκϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ ςτθν εκπαίδευςθ 

κεςμοκετοφνται από τουσ αρμόδιουσ πολιτειακοφσ φορείσ, οι οποίοι φζρουν 

και τθν ευκφνθ για τθ χάραξθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, τθ διατφπωςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν και τθ διαμόρφωςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 

με ςτόχο τθ γενικότερθ κοινωνικι ανάπτυξθ και ευθμερία (Κυρίτςθσ, 2016: 

88).  
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υγκεκριμζνα, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ 

ορίηεται ωσ θ εξζταςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και πολιτικϊν, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί το πϊσ και το γιατί το ςχολείο είναι άδικο για 

οριςμζνουσ μακθτζσ με το να υποτιμά τισ δυνατότθτεσ τουσ και να 

υπερεκτιμά τισ δυνατότθτεσ άλλων (Nieto, 2000: 183). Οι πολιτικζσ, αλλά και 

παιδαγωγικζσ μζκοδοι και πρακτικζσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, αποςκοποφν, αφενόσ ςτθν παροχι ίςων εκπαιδευτικϊν 

ευκαιριϊν ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικισ 

κατάςταςθσ και αφετζρου, ςτθν καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν και αρετϊν ωσ 

προτφπων ςυμπεριφοράσ. Θ υιοκζτθςθ αυτϊν των προτφπων κα οδθγιςει 

ςτθ δίκαιθ αντιμετϊπιςθ του ανκρϊπου από τον ςυνάνκρωπο, όχι μόνο 

εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, αλλά και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία (Κυρίτςθσ, 

2016: 89). Από τθν άλλθ, ζνα ςχολείο που ςτερεί τα δικαιϊματα και τον 

ςεβαςμό από τα παιδιά είναι άδικο, δεδομζνου ότι το ςχολείο οφείλει να 

παρζχει ςτουσ μακθτζσ ανκρωπιςτικι παιδεία ςυνυφαςμζνθ με τθν ζννοια 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (Καντιμοίρθ, 2018: 48).  

Θ Unesco (2015) ςε μια προςπάκεια αναδιαμόρφωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

υπογραμμίηει τθν ανάγκθ παροχισ ανκρωπιςτικισ παιδείασ ςτο ςχολείο, με 

ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν που κα λειτουργοφν με υπεφκυνο 

και δίκαιο τρόπο ςτθν κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςω τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο και τθσ ιςότθτασ ςτθ ςυμμετοχι, 

καταπολεμϊντασ τα εμπόδια που δεν επιτρζπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ να ενταχκοφν ομαλά ςτο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεςκαι 

(Vargas, 2017 όπ. αναφ. ςτο Καντιμοίρθ, 2018: 50). Επομζνωσ, είναι ανάγκθ 

να αναγνωρίηονται οι ανάγκεσ, τα δικαιϊματα, οι επικυμίεσ και οι 

προςδοκίεσ των περικωριοποιθμζνων ομάδων και να παρζχεται ταυτόχρονα 

θ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων, που αφοροφν ςτο 

περιεχόμενο ςπουδϊν, τουσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ 

(Archambault & Dumais, 2012 όπ. αναφ. ςτο Καντιμοίρθ, 2018: 51). υνεπϊσ, 

θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτθν εκπαίδευςθ ςχετίηεται με το δικαίωμα 

ουςιαςτικισ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και όχι απλά τυπικισ πρόςβαςθσ, ενϊ 
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οτιδιποτε παρεμποδίηει αυτό το δικαίωμα αποτελεί αδικία και ανιςότθτα 

(Μιχαιλ, 2013: 36). 

Επιπλζον, το ςχολείο που προςανατολίηεται προσ τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ όλων των μακθτϊν 

και ςτθν προετοιμαςία τουσ να ηιςουν ςτο μζλλον ωσ κριτικά ςκεπτόμενα 

άτομα, ικανά να επθρεάςουν τον κόςμο και εκτόσ ςχολείου. Ο Kose (2007) 

επιςθμαίνει ότι το ςχολείο που κζλει να ςτρατεφεται υπζρ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ οφείλει να μθν είναι ίςο προσ όλουσ, αλλά να ευνοεί τουσ 

περικωριοποιθμζνουσ, άποψθ που είχε υποςτθρίξει και ο Rawls (Καντιμοίρθ, 

2018: 49-50). Θ Lupton (2005), ωςτόςο, υπογραμμίηει ότι ακόμα και αν δεν 

ευνοοφνται τα παιδιά που προζρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον, θ 

κοινωνικι δικαιοςφνθ απαιτεί να ζχουν τουλάχιςτον τθν ίδια ποιότθτα 

εκπαίδευςθσ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ από πλεονεκτικότερο περιβάλλον 

(Lupton, 2005 όπ. αναφ. ςτο Μιχαιλ, 2013: 49). 

Ο Vargas (2017), υπεφκυνοσ του προγράμματοσ τθσ Unesco για μια 

εκπαίδευςθ που κα χαρακτθρίηεται από κοινωνικι δικαιοςφνθ, τονίηει ότι θ 

εκπαίδευςθ οφείλει να αποτελεί ζνα αγακό κοινό για όλουσ, μια ευκφνθ 

δθμόςια που πρζπει να τθν μοιράηονται όλοι και οφείλει να ςυνειςφζρει ςτο 

ευ ηθν του ςυνόλου. Θ παιδεία ωσ δθμόςιο αγακό παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

μείωςθ τθσ φτϊχειασ και προετοιμάηει τα άτομα για τθν πολιτειότθτα και τθ 

δθμοκρατία, προςτατεφοντασ τισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ και 

παρζχοντασ μία μεγαλφτερθ ιςότθτα πρόςβαςθσ ςτθν καλι ποιότθτα ηωισ. 

ε αυτό το πλαίςιο, θ παιδεία μπορεί να ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και 

τθν ζνταξθ όλων μζςα από πρακτικζσ ιςότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, 

ςτοχεφοντασ, αφενόσ ςτθν αποφυγι αναπαραγωγισ ανιςοτιτων ςτο 

εςωτερικό τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και, αφετζρου, ςτθ ςυμμετοχι ςτθν 

πολιτικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι ηωι, αφοφ όλοι αυτοί οι τομείσ 

ςυνδζονται και αλλθλεπιδροφν (Kαντιμοίρθ, 2018: 49-51).  

Επομζνωσ, ο λόγοσ για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ μπορεί να μετατραπεί 

ςε πράξθ, αν θ ζννοια αυτι ςυνδεκεί με ζναν πολυδιάςτατο οριςμό τθσ 

ιςότθτασ: ίςεσ ευκαιρίεσ, ίςθ μεταχείριςθ, ίςα αποτελζςματα. Ζτςι, ςτο 

ςχολείο δεν κα ακοφγεται μόνο ο λόγοσ για τα δικαιϊματα, αλλά κα 
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παρζχεται και εκπαίδευςθ μζςω των δικαιωμάτων. Επιπλζον, κα 

αναγνωρίηεται θκικά και πολιτικά το δικαίωμα για κοινωνικι δικαιοςφνθ 

ενάντια ςτθν καταπίεςθ, θ φπαρξθ «πολλαπλϊν φωνϊν» και ο ρόλοσ τθσ 

κοινωνικισ κριτικισ για τον μεταςχθματιςμό των πολιτικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςτικϊν δομϊν (Βακαλιόσ, 1994· Μαυροςκοφφθσ, 2008). 

Σο ςχολείο, λοιπόν, που τάςςεται υπζρ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

οφείλει να αποκαλφπτει τισ αδικίεσ και τισ ανιςότθτεσ και να ςτρατεφεται 

εναντίον τουσ, προςτατεφοντασ τισ ευάλωτεσ ομάδεσ, διότι θ προάςπιςθ των 

κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων είναι κζμα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

Αυτό το ςχολείο προςβλζπει ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ ςε 

όλουσ, ανεξάρτθτα από κοινωνικι τάξθ και οποιαδιποτε άλλθ 

διαφοροποίθςθ, εξαλείφοντασ το χάςμα μεταξφ κυρίαρχθσ τάξθσ και 

μειονοτιτων. Επομζνωσ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνδζεται 

με τθν αποδόμθςθ των πρακτικϊν του ςχολείου που οξφνουν τισ ανιςότθτεσ, 

και κατά ςυνζπεια, με τθ ςυνειδθτοποίθςθ και τθν επανεξζταςθ των 

παιδαγωγικϊν πρακτικϊν, κακϊσ και τθν αναδιαμόρφωςι τουσ, προκειμζνου 

να ανταποκρίνονται ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν (Καντιμοίρθ, 

2018· Κυρίτςθσ, 2016· Nieto, 2000· Μιχαιλ, 2013) 

Γίνεται ςαφζσ ότι, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο αποτελεί, τόςο 

διαδικαςία, όςο και ςκοπό. Ωσ διαδικαςία επιτυγχάνεται μόνο με τθν 

ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, τθ ςυνεργαςία, τθ δραςτθριοποίθςθ και τθν 

πρωτοβουλία. Ο ςκοπόσ τθσ είναι θ ίςθ ςυμμετοχι όλων των ομάδων τθσ 

κοινωνίασ ςτθν εκπαίδευςθ, ϊςτε να επιτευχκεί θ δθμιουργία μιασ πιο 

δίκαιθσ κοινωνίασ που κα βαςίηεται ςτθν ιςότθτα και τον ςεβαςμό και κα 

καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των ατόμων (Θεοδοςιάδου, 2013· Κυρίτςθσ, 2016: 

98). 
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3.3 Ρρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ 

Μζςω τθσ διδαςκαλίασ με ςκοπό τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, οι μακθτζσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να διαδραματίηουν ενεργό ρόλο ςτθ διαδικαςία 

μάκθςθσ, να κατανοοφν καλφτερα τον κόςμο που τουσ περιβάλλει και να 

παρεμβαίνουν κάκε φορά που εντοπίηουν φαινόμενα αδικίασ (Fairbrother, 

2006 όπ. αναφ. ςτο Θεοδοςιάδου, 2013: 94). υγκεκριμζνα, ςτόχοσ είναι οι 

μακθτζσ να αποκτιςουν τθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν 

να αναπτυχκοφν ωσ υπεφκυνοι κοινωνικά πολίτεσ, που νοιάηονται για τουσ 

ςυνανκρϊπουσ τουσ, ςζβονται τθν ετερότθτα και τα δικαιϊματα των άλλων 

και δρουν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, τισ αρχζσ και τισ ευκφνεσ τθσ 

δθμοκρατίασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ όλων (Θεοδοςιάδου, 2013· 

Κυρίτςθσ, 2016· Nikolaou & Barmparousis, 2016).  

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου απαιτοφνται ςυνδυαςμζνεσ 

αλλαγζσ, τόςο ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά μζςα και το διδακτικό 

υλικό, όςο και ςτθν παιδαγωγικι – διδακτικι πράξθ. το πλαίςιο αυτό, είναι 

απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ τθσ πρότερθσ γνϊςθσ των μακθτϊν, θ ενεργθτικι 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για 

αναςτοχαςμό, κριτικι ςκζψθ και επίλυςθ προβλθμάτων, θ αποτελεςματικι 

διαχείριςθ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν και θ εφαρμογι τθσ μάκθςθσ ςτθν 

κακθμερινι ηωι (Θεοδοςιάδου, 2013· Κυρίτςθσ, 2016· Μαυροςκοφφθσ 2008· 

Nikolaou & Papa, 2017). 

Θ εφαρμογι των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και θ υιοκζτθςθ 

ςυμπεριφορϊν που προςιδιάηουν ςτισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

απαιτοφν, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε πιο πάνω, τθν παροχι ανκρωπιςτικισ 

παιδείασ ςτουσ μακθτζσ. Μζςω αυτισ οι μακθτζσ κα μάκουν να λειτουργοφν 

ωσ δθμοκρατικοί πολίτεσ, να ςυμμετζχουν ενεργά ςε κοινωνικά κζματα, να 

διαμορφϊνουν ςυνείδθςθ και κατανόθςθ τθσ ετερότθτασ, να νοιάηονται για 

τον ςυνάνκρωπο και να υπεραςπίηονται τα δικαιϊματα τουσ, χωρίσ να 

παρεμποδίηουν τα δικαιϊματα των άλλων. το πλαίςιο αυτό, είναι εφικτι θ 

υιοκζτθςθ εκπαιδευτικϊν μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων και πρακτικϊν που 
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κα φζρουν τουσ μακθτζσ πιο κοντά ςτισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

(Κυρίτςθσ, 2016: 99· Unicef, 2015· Fykaris & Nikolaou, 2017).   

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςε μια τάξθ που προάγει τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 

είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ και θ διαφορετικότθτα 

του κάκε μακθτι ξεχωριςτά και να προςαρμόηεται θ διδαςκαλία ςτα μζτρα 

τουσ, δίνοντασ τουσ ϊκθςθ για μεγαλφτερθ πρόοδο. το πλαίςιο αυτό, 

κατάλλθλθ διδακτικι διαδικαςία για τθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ αποτελεί θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Ωσ διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία ορίηεται θ διαδικαςία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ για κάκε μακθτι 

και θ ανταπόκριςθ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ διαφορετικϊν γνωςτικά και 

ςυναιςκθματικά μακθτϊν. Θ εφαρμογι τθσ διαφοροποίθςθσ κεμελιϊνει τθν 

ιςότθτα των ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και αποτελεί ςιμερα ζνα από τα 

κριςιμότερα κζματα ςτθ κεωρία τθσ διδαςκαλίασ. Θ διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να παρζμβουν ςε 

ςθμαντικοφσ άξονεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, αυξάνοντασ τθν 

πικανότθτα ςυμμετοχισ του κάκε μακθτι ςτθ μάκθςθ. Θ διαφοροποιθμζνθ 

παιδαγωγικι είναι ςε κζςθ να οδθγιςει όχι μόνο ςε μία απλι ςυνφπαρξθ ι 

ανοχι του διαφορετικοφ, αλλά ςε ταυτόχρονθ αξιοποίθςθ των 

ενδιαφερόντων και ικανοτιτων όλων των μελϊν τθσ κοινότθτασ και όχι μόνο 

τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ (Κουτςελίνθ, 2009· Κουτςελίνθ & Αγακαγγζλου, 

2009). 

Με τθ ςειρά τθσ, θ ςυμμετοχικι μάκθςθ, ωσ μζκοδοσ προαγωγισ τθσ 

ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αποτελεί μια διαδικαςία κατά τθν 

οποία οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε κζματα που τουσ αφοροφν. Ο 

μακθτισ γίνεται ςυμμζτοχοσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, τθν επθρεάηει, τθν 

διαμορφϊνει και τθ βιϊνει ςε μεγαλφτερο βακμό απ’ ότι τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία. υγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ μάκθςθσ, οι 

μακθτζσ παίρνουν αποφάςεισ και ςυνεργατικά λφνουν προβλιματα, 

ευαιςκθτοποιοφνται και αποκτοφν ενςυναίςκθςθ, κακϊσ κακίςτανται από 

νωρίσ ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ (Κυρίτςθσ, 2016). Σα μζλθ των 

ςυνεργατικϊν ομάδων μακαίνουν το ζνα από το άλλο και αυτι θ 

αλλθλεπίδραςθ οδθγεί και ςτθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν και κοινωνικϊν 
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δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων (Joyce, Weil & Calhoun, 2009: 208). το 

πλαίςιο τθσ ςυμμετοχικισ μάκθςθσ όλοι οι μακθτζσ αντιμετωπίηονται ωσ 

ίςοι, θ ετερότθτα αντιμετωπίηεται με ςεβαςμό, δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ για 

τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των παιδιϊν με δυςκολίεσ και θ ανιςότθτα και θ 

περικωριοποίθςθ των μακθτϊν τείνει να εκλείψει (Κυρίτςθσ, 2016· 

Ματςαγγοφρασ, 2000). Επιπλζον, μζςω τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των 

παιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία επιχειρείται θ βελτίωςθ τθσ 

παιδαγωγικισ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ, θ παροχι δθμοκρατικισ 

εκπαίδευςθσ, ωσ προχπόκεςθσ για τθν παροχι ιςότιμων ευκαιριϊν ςτα 

παιδιά για μάκθςθ, κακϊσ και θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ 

ςτθ λιψθ αποφάςεων (Likomitrou & Avgitidou, 2017). 

Παράλλθλα με τθ ςυμμετοχικι μάκθςθ ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει και θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ (Κυρίτςθσ, 2016). Θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

εναντιϊνεται ςε κάκε είδουσ διάκριςθ και ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ίςων 

εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν για όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ φφλου, 

φυλισ, χρϊματοσ ι κοινωνικισ τάξθσ (Γιαβρίμθσ, Παπάνθσ & Ρουμελιϊτου, 

2009· Θεοδοςιάδου, 2013: 94). Κφρια μζριμνα τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ είναι θ εναςχόλθςθ με τισ κεςμικζσ αλλαγζσ που πρζπει να 

γίνουν, τόςο ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, όςο και ςτθν οργάνωςθ τθσ 

ςχολικισ κουλτοφρασ, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των 

μειονοτικϊν μακθτϊν, με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ ιςότιμθσ ςχολικισ και 

κοινωνικισ ζνταξισ τουσ (Γιαβρίμθσ, Παπάνθσ & Ρουμελιϊτου, 2009: 229). 

Αποτζλεςμα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι θ ανάπτυξθ μιασ 

διαπολιτιςμικισ ευαιςκθςίασ και ο ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων, 

ενκαρρφνοντασ τθν εκτίμθςθ και τον ςεβαςμό για όςουσ ανικουν ςε 

διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ, κοινωνικο-οικονομικζσ ι εκνοτικζσ ομάδεσ και 

ζχουν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (Κυρίτςθσ, 2016: 100-101). Θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ δεν παραπζμπει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο και κοινά 

αποδεκτό μοντζλο εκπαίδευςθσ, αλλά αναφζρεται ςε αρχζσ που πρζπει να 

διζπουν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτο πολυπολιτιςμικό ςχολείο. ε μια 

ςχολικι τάξθ, λοιπόν, θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτοχεφει ςτθν 

εξιςορρόπθςθ των ανιςοτιτων και τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για 
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ςυνεργαςία και επικοινωνία μεταξφ ατόμων με διαφορετικζσ γλωςςικζσ 

δομζσ και ςυμπεριφορζσ (Νικολάου, 2011: 222).  

τθν υιοκζτθςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ μπορεί, επίςθσ, 

να ςυμβάλλει θ Βιωματικι Επικοινωνιακι Διδαςκαλία (ΒΕΔ). Θ Βιωματικι 

Διδαςκαλία προωκεί τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ διδακτικισ 

ομάδασ (εκπαιδευτικόσ- μακθτζσ και  μακθτζσ μεταξφ τουσ) (Φφκαρθσ, 2014: 

157· Χρυςαφίδθσ, 2005). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι διεξαγωγι 

τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ελευκερία δράςθσ, εργαςίασ, ςκζψθσ, 

οργάνωςθσ και ζκφραςθσ. το πλαίςιο αυτό, ενιςχφεται θ ανάδυςθ των 

ιδεϊν των μακθτϊν, οι οποίοι ςυμμετζχουν ενεργά και ςυνεργατικά μεταξφ 

τουσ, αλλά και με τον εκπαιδευτικό, τόςο ςτισ δραςτθριότθτεσ όςο και ςτθ 

λιψθ αποφάςεων για τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ (Φφκαρθσ, 2015: 133). 

Κατά τθν εφαρμογι τθσ Βιωματικισ Διδαςκαλίασ, οι εξωςχολικζσ προςωπικζσ 

παραςτάςεισ των μακθτϊν υποβάλλονται ςε ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ, 

προκειμζνου οι μακθτζσ να αναπτφξουν μια πιο ουςιαςτικι κατανόθςθ τθσ 

κοινωνικισ ηωισ και του τι είναι δίκαιο και άδικο (Nagda, Gurin & Lopez, 

2003 όπ. αναφ. ςτο Κυρίτςθσ, 2016: 101). Γίνεται ςαφζσ, λοιπόν, πωσ ο 

εκπαιδευτικόσ πρζπει να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ, ϊςτε να φζρουν μζςα 

ςτθ ςχολικι αίκουςα τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Μετά τθ ςυηιτθςθ και 

ανάλυςθ αυτϊν μζςα ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ ςτρζφονται ςτον ζξω κόςμο για 

να επιβεβαιϊςουν ι να διαψεφςουν τισ απόψεισ που διατφπωςαν. Μζςω 

αυτισ τθσ διαδικαςίασ, ο μακθτισ ςυλλογίηεται για διάφορα κοινωνικά 

κζματα που τον απαςχολοφν, αλλά δεν είναι ακόμα ςε κζςθ να 

αντιμετωπίςει μόνοσ του (Κυρίτςθσ, 2016: 101-102). 

Επιπλζον, κετικά μπορεί να λειτουργιςει και θ διαλογικι εκπαίδευςθ, θ 

οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ γνϊςεων, απόψεων και εμπειριϊν, τόςο 

των εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν, μζςα από απελευκερωτικζσ και 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, με ςκοπό τθν καλλιζργεια τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ (Θεοδοςιάδου, 2013· Κυρίτςθσ, 2016: 101-102). Θ διαλογικι 

διαδικαςία ςτθ ςχολικι τάξθ τοποκετείται ςτον πυρινα τθσ εκπαιδευτικισ 

πράξθσ, ωσ αλλθλεπιδραςτικι επικοινωνία, γνϊςθ και δράςθ ανάμεςα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί (ωσ 
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μακθτι) να διαδραματίςει ζναν ενεργό ρόλο ςτθν προςωπικι του ανάπτυξθ, 

κατανοϊντασ τα νοιματα και οικοδομϊντασ τθ γνϊςθ, μζςα από μια 

διαδικαςία διαλογικισ ανταλλαγισ. Από τθν άλλθ μεριά, ο ρόλοσ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ είναι κακοριςτικόσ για τθ δθμιουργία διαλογικϊν 

καταςτάςεων, μζςα ςτισ οποίεσ τα παιδιά μοιράηονται κοινζσ εμπειρίεσ, 

αλλθλεπιδροφν, ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ενεργά και να επικοινωνοφν 

λεκτικά. Οι ζρευνεσ επιβεβαιϊνουν ακόμθ, ότι μζςα από τθν εξιςτόρθςθ των 

εμπειριϊν ςτθ διάρκεια του διαλόγου, μποροφν να αποκαλυφκοφν οι 

διαφορετικζσ απόψεισ, γνϊμεσ, ςτάςεισ και πεποικιςεισ, να εξομαλυνκοφν 

οι διαφορζσ και ανιςότθτεσ και να επιτευχκεί μια κοινι ςυμφωνία, κακϊσ και 

να αναπτυχκεί ζνα ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ κατανόθςθσ 

μεταξφ των μακθτϊν (Likomitrou & Avgitidou, 2017). 

Όλεσ οι παραπάνω παιδαγωγικζσ πρακτικζσ απαιτοφν τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, τθν κακθμερινι επαφι 

τουσ με ηθτιματα κοινωνικισ αδικίασ, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ των 

πρότερων γνϊςεων και εμπειριϊν τουσ. Για τθν υλοποίθςι τουσ 

προχποκζτουν καταρτιςμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό, ικανό να δράςει ωσ 

φορζασ αλλαγισ και όχι ωσ απλόσ διεκπεραιωτισ τθσ εκπαιδευτικισ 

γραφειοκρατίασ (Κυρίτςθσ, 2016: 103).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Ειςαγωγι 

Ο ρόλοσ του θγζτθ-διευκυντι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο, κακϊσ, όντασ υπεφκυνοσ για τθν 

άςκθςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, είναι αυτόσ που δθμιουργεί το όραμα τθσ 

ςχολικισ μονάδασ και παροτρφνει το διδακτικό προςωπικό να υιοκετιςει τισ 

αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. το κεφάλαιο αυτό, αρχικά, επιχειρείται ο 

προςδιοριςμόσ του ρόλου του θγζτθ ςτο πλαίςιο του ςχολείου. τθ ςυνζχεια, 

θ ανάλυςθ επικεντρϊνεται ςτθ διαςφνδεςθ τθσ ζννοιασ «κοινωνικι 

δικαιοςφνθ» με τθν εκπαιδευτικι θγεςία και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ 

θγεςία κα μποροφςε να ανατρζψει τθν αναπαραγωγι τθσ ανιςότθτασ και να 

βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ και επιτυχίασ των παιδιϊν, τόςο ςτθν 

εκπαίδευςθ, όςο και ςτθν κοινωνία.  

 

4.1 Ο θγζτθσ- διευκυντισ ςτο πλαίςιο του ςχολείου 

Θ ζννοια τθσ θγεςίασ ζχει ειςαχκεί ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και φαίνεται 

να διαδραματίηει καταλυτικό ρόλο. Θ εκπαιδευτικι θγεςία είναι δυνατόν να 

προζλκει, τόςο από τον διευκυντι, όςο και από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

(Θεοφιλίδθσ, 2012). Ωσ εκ τοφτου, τόςο ο διευκυντισ - θγζτθσ, όςο και ο 

εκπαιδευτικόσ - θγζτθσ πρζπει να διακζτουν πολλαπλά προςόντα και να 

προβαίνουν ςε ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία 

και ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μεταξφ τουσ, αλλά και με 

το ευρφτερο περιβάλλον (Χατηθαγγελάκθ, 2018). Κατά τον Μπουραντά 

(2005), ο θγζτθσ δεν αρκεί να κερδίηει το ςιμερα, αλλά να επενδφει ςε ζνα 

καλφτερο μζλλον, δθμιουργϊντασ νζουσ θγζτεσ. Για να το πετφχει αυτό 

πρζπει να ςτοχεφει ςτθν προςωπικι του ανάπτυξθ, τθν παρακίνθςθ και 

υποςτιριξθ τθσ ομάδασ, τθν υλοποίθςθ του ζργου, τθ διοίκθςθ και 

εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν, τθ ςυνεργαςία με τθν κοινωνία και τζλοσ, τθ 
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διοίκθςθ καινοτομιϊν με τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ (Παπαϊωάννου, 

Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & Κατςαφοφροσ, 2013· Χατηθαγγελάκθ, 2018). 

Θ εκπαιδευτικι θγεςία μπορεί να αςκείται ςυνεργατικά από τον 

διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά τυπικά ωσ θγζτθσ του ςχολείου 

κεωρείται ο διευκυντισ, ο οποίοσ είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για τον 

προγραμματιςμό, τθν επιλογι του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν 

οργάνωςθ ομάδων με ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ, τθν κακοδιγθςθ και τθν 

επίβλεψθ τθσ πορείασ κάκε ζργου, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςι του. Ο 

ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι πολφ ςθμαντικόσ, διότι 

αυτόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου και τον 

ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ (Μπάκασ, 2007· Παπαϊωάννου, Γιαβρίμθσ, 

Βαλκάνοσ & Κατςαφοφροσ, 2013). Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 

11 (κεφάλαιο Δ’) του νόμου 1566/1985 (Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ ΦΕΚ 

1340, τ.Β’/16-10-2002), ο διευκυντισ:  

 «Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να 

εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τθν επίτευξι τουσ, με ςκοπό ζνα 

ςχολείο δθμοκρατικό  και ανοικτό ςτθν  κοινωνία.  

 Κακοδθγεί και βοθκάει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, και 

ιδιαίτερα τουσ νεότερουσ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ 

και παιδαγωγικοφ χαρακτιρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.  

 Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει ςτοιχειϊδθσ μονάδα επιμόρφωςθσ 

των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά και 

επιςτθμονικά.   

 Διευκφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυντονίηει το ζργο τουσ. 

υνεργάηεται μαηί τουσ ιςότιμα και με πνεφμα αλλθλεγγφθσ. Διατθρεί 

και ενιςχφει τθ ςυνοχι του ςυλλόγου διδαςκόντων, αμβλφνει τισ 

αντικζςεισ, ενκαρρφνει τισ πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν, εμπνζει 

και παρζχει κετικά κίνθτρα ςε αυτοφσ. 

 Ελζγχει τθν πορεία των εργαςιϊν και κατευκφνει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ζγκαιρα ςτισ υποχρεϊςεισ 

που ανζλαβαν. Σζλοσ, αξιολογεί τουσ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ θ 
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νομοκεςία ορίηει, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθσ αξιολόγθςισ του, τουσ 

ςκοποφσ αυτισ». 

Όπωσ προκφπτει από το παραπάνω κακθκοντολόγιο, ο διευκυντισ–

θγζτθσ του ςχολείου οφείλει να λειτουργεί ταυτόχρονα ωσ: i) οργανωτισ, ii) 

επόπτθσ, iii) εκπαιδευτισ, iv) ςυντονιςτισ, v) τεχνοκράτθσ και vi) εκπρόςωποσ 

του ςχολείου (αΐτθσ, 2007). Κατά τθν επιτζλεςθ των παραπάνω ρόλων, 

οφείλει να τθρεί τισ αρχζσ θγεςίασ τθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ προωκοφν τθ 

δυνατότθτα επιτυχοφσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

φμφωνα με τθ δθμοκρατικι αρχι, ο διευκυντισ πρζπει να προωκεί τθ 

ςυμμετοχι και τθν ελευκερία απόψεων κατά τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, ενϊ παράλλθλα θ αρχι τθσ άμεςθσ εποπτείασ απαιτεί τθν 

άμεςθ προςωπικι επαφι του διευκυντι με το προςωπικό. Επιπλζον, με 

βάςθ τθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ, ο διευκυντισ οφείλει να διοικεί χωρίσ 

διακρίςεισ, αμερόλθπτα και δίκαια για όλο το προςωπικό και θ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων να είναι αποτζλεςμα μιασ ιρεμθσ ψυχικισ κατάςταςθσ 

και ςφαιρικισ μελζτθσ όλου του προβλιματοσ (αρχι ςωςτισ λιψθσ 

αποφάςεων). Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ 

ευλυγιςίασ, ο διευκυντισ πρζπει να ενεργεί ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

περιςτάςεισ, τισ ςυνκικεσ και τουσ ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ 

ςυνεργάηεται (αΐτθ & αΐτθσ, 2012· αΐτθσ, 2007).  

Γίνεται κατανοθτό ότι ο ρόλοσ του διευκυντι είναι κακοριςτικόσ για τθν 

πορεία του ςχολείου, εφόςον είναι αυτόσ που κα ςτθρίξει τισ αλλαγζσ ςτο 

ελλθνικό ςχολείο και κα διαμορφϊςει μια νζα κουλτοφρα ποιότθτασ, θ οποία 

διειςδφει ακόμα και ςτα μικρότερα ςτοιχεία, τισ διαδικαςίεσ και τα 

ςυςτιματα του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ που προΐςταται (Αργυροποφλου 

& υμεωνίδθσ, 2017). Αυτι θ κουλτοφρα περιλαμβάνει τθν προςπάκεια και 

επίτευξθ τθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και διαπαιδαγϊγθςθσ, 

τθν ενίςχυςθ του επαγγελματιςμοφ του προςωπικοφ του ςχολείου, με 

ζμφαςθ ςτισ ατομικζσ ικανότθτεσ, τθ διαχείριςθ των πόρων με τον καλφτερο 

δυνατό τρόπο και τθ φροντίδα για φπαρξθ αρμονικϊν ςχζςεων με τοπικοφσ 

φορείσ τθσ κοινωνίασ (Μπάκασ, 2007· Παπαϊωάννου, Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & 

Κατςαφοφροσ, 2013). Επομζνωσ, απαιτείται ευελιξία, ετοιμότθτα ςκζψθσ, 
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διορατικότθτα και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και ικανότθτα 

ςυνεργαςίασ του εκάςτοτε διευκυντι με τθ διοικθτικι αρχι ςε τοπικό και 

εκνικό επίπεδο (Κορωνάκθσ, 2016· Μαδεμλισ, 2014· τζφοσ, 2007) 

Θ επιτυχία ενόσ θγζτθ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον τρόπο με τον 

οποίο ο ίδιοσ αντιμετωπίηει τον ανκρϊπινο παράγοντα. Κατά ςυνζπεια, ο 

διευκυντισ-θγζτθσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία του 

με το διδακτικό προςωπικό, τθν επικοινωνία με το μακθτικό δυναμικό και τθ 

διεξαγωγι των εργαςιϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. Πιο αναλυτικά, με 

βάςθ τα παραπάνω, βαςικι επιδίωξι του διευκυντι κα πρζπει να είναι  θ 

ςυνεργαςία του με το διδακτικό προςωπικό, ϊςτε να πετφχει τθν ομαλι και 

αποδοτικι λειτουργία του ςχολείου. Ο ίδιοσ κα πρζπει να παρατθρεί τουσ 

υφιςταμζνουσ του, ϊςτε να επιςθμαίνει τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ, τα οποία κα τον βοθκιςουν ςτον τρόπο με τον οποίο 

κα τουσ διαχειριςτεί. Επιπλζον, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ 

λειτουργίασ του ςχολείου απαραίτθτοσ είναι ο ςεβαςμόσ ςτθν 

προςωπικότθτα, θ κατανόθςθ και θ αντιμετϊπιςθ των ατομικϊν 

προβλθμάτων, θ αντικειμενικότθτα ςτθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ 

υφιςταμζνουσ και θ ανάπτυξθ πνεφματοσ ειλικρινοφσ ςυνεργαςίασ ςτα 

διάφορα προβλιματα που προκφπτουν (αΐτθ & αΐτθσ, 2012). 

Δεδομζνου ότι ςκοπόσ του ςχολείου είναι, αφενόσ θ μετάδοςθ γνϊςεων 

και αφετζρου, θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, ο 

διευκυντισ, ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό, είναι υπεφκυνοσ για 

τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςκοποφ. Για να επιτφχει αυτόν τον ςκοπό, ο 

διευκυντισ κα πρζπει να διακζτει ειλικρινζσ ενδιαφζρον και παιδαγωγικζσ 

γνϊςεισ, να ςζβεται και να κατανοεί τθν προςωπικότθτα των μακθτϊν, να 

αντιμετωπίηει δίκαια τουσ μακθτζσ και να διακατζχεται από ικανότθτεσ 

επικοινωνίασ και διαλλακτικότθτασ. ε αυτι του τθν προςπάκεια αρωγόσ του 

διευκυντι είναι ο ςφλλογοσ διδαςκόντων, που ςυμβάλλει αποφαςιςτικά 

ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου (αΐτθ & αΐτθσ, 2012). Ο διευκυντισ 

οφείλει να κινθτοποιεί τον ςφλλογο διδαςκόντων ςε μία ςειρά δράςεων και 

καινοτομιϊν παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ϊςτε να επιτυγχάνεται το καλφτερο 
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δυνατό παιδαγωγικό αποτζλεςμα για το ςχολείο και τουσ μακθτζσ 

(Μαδεμλισ, 2014). 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι ο ρόλοσ του θγζτθ-διευκυντι είναι 

κακοριςτικόσ για τθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθ 

διαμόρφωςθ διαφορετικισ κουλτοφρασ ςτο ςχολείο. Ο διευκυντισ οφείλει 

να προωκεί τθ ςυμμετοχι και τθν ελευκερία ζκφραςθσ και διακίνθςθσ 

απόψεων και ιδεϊν κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, να φροντίηει για 

ουςιαςτικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ και να διοικεί αμερόλθπτα και δίκαια για όλουσ. τθ ςθμερινι 

εποχι ιδιαίτερα, το ςχολείο ζχει ανάγκθ από ζναν δθμοκρατικό θγζτθ - 

οραματιςτι, που όχι μόνο δθμιουργεί, αλλά και μεταδίδει το όραμά του, 

εργάηεται με ηιλο και εμπνζει τουσ άλλουσ, είναι ευζλικτοσ, καινοτόμοσ, 

καρραλζοσ και επινοθτικόσ, αποτελεί φορζα αλλαγισ με προςωπικι δφναμθ, 

διακρίνεται για τθν αξιοπρεπι και δίκαιθ μεταχείριςθ των ανκρϊπων και 

μεριμνά για τθν επίτευξθ ουςιαςτικϊν ςχζςεων με τουσ γονείσ και τθν 

κοινότθτα (Αριςτοτζλουσ & Αγγελίδθσ, 2008· Κορωνάκθσ, 2016· 

Παπαϊωάννου, Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & Κατςαφοφροσ, 2013). 

 

4.2 Ο ρόλοσ του θγζτθ-διευκυντι ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ χωρίσ μια κατάλλθλθ θγεςία που κα προςπακιςει 

να υλοποιιςει τθν ουςία τθσ μζςα ςτο ςχολικό χϊρο, είναι ζνασ κενόσ όροσ 

και μια αξία δίχωσ νόθμα (Μιχαιλ, 2013). Ωσ εκ τοφτου, ο ρόλοσ του θγζτθ-

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι κακοριςτικόσ για τθν επίτευξθ ενόσ 

εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχισ όλων 

ςτθ ηωι του ςχολείου. ε αυτό το πλαίςιο, ςχθματίηεται το υπόβακρο για τθ 

διαμόρφωςθ πολιτϊν με ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, πίςτθ ςτθ δθμοκρατία και τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ (Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014). Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ 

εξαρτάται από τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ του εκάςτοτε τοπικοφ 

πλαιςίου και ςυνδζεται με ςκόπιμεσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ κα προωκοφν 

ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ, εςτιάηοντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ιςότθτασ (Καντιμοίρθ, 2018: 57). Κατά ςυνζπεια, ο ρόλοσ του 
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διευκυντι αποκτά μια ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςχετικά με τον ςεβαςμό των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ του διαφορετικοφ, ενϊ 

το ςτυλ θγεςίασ που αυτόσ εφαρμόηει κακορίηει τθν ποιότθτα εκπαίδευςθσ 

ςτθ ςχολικι του κοινότθτα (Zembylas & Iasonos, 2015). 

Σα τελευταία χρόνια, θ εκπαιδευτικι θγεςία ζχει επωμιςτεί μια βαριά 

και απαιτθτικι ευκφνθ, τθσ προαγωγισ κεμάτων και αρχϊν που ενιςχφουν 

τθν ιςότθτα ευκαιριϊν και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

υγκεκριμζνα, ζχει αρχίςει να καταςκευάηεται και να προωκείται ζνα νζο 

όραμα για τθ ςχολικι θγεςία, θ οποία φζρει τον τίτλο θγεςία για τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ. Θ θγεςία για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ κζτει 

προβλθματιςμοφσ και προςπακεί με κάκε τρόπο να προάγει κζματα 

ιςότθτασ, διαφορετικότθτασ και ςυμπερίλθψθσ, τα οποία κα τονϊςουν τθν 

ανάγκθ για αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ (Lumby & Coleman, 2007 όπ. αναφ. ςτο 

Ουηοφνθ, 2017: 49). Για να επζλκουν οι αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, θ θγεςία 

με ςκοπό τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ διερευνά και εξετάηει τισ πολιτικζσ και 

τισ διαδικαςίεσ που διαμορφϊνουν τα ςχολεία και οι οποίεσ διαιωνίηουν τισ 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τθν περικωριοποίθςθ, λόγω φυλισ, κοινωνικισ 

τάξθσ, μορφωτικοφ κεφαλαίου και άλλων διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν 

(Μιχαιλ, 2013: 56). Φαίνεται, λοιπόν, ότι θ θγεςία για τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ είναι κάτι περιςςότερο από τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, αλλά 

ςτθν πραγματικότθτα αςχολείται με τθν εφρεςθ τρόπων για τθ διόρκωςθ των 

ανιςοτιτων πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ (Marshall & Ward, 2004).  

φμφωνα με τουσ McKenzie et al. (2008 όπ. αναφ. ςτο Ουηοφνθ, 2017: 

49), οι θγζτεσ που αποβλζπουν ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

ςτο ςχολείο, οφείλουν να ανεβάςουν τθν επίδοςθ όλων των μακθτϊν, να 

προετοιμάςουν τουσ μακθτζσ να ηιςουν ωσ κριτικοί πολίτεσ ςτθν κοινωνία 

και τζλοσ, οφείλουν να διαςφαλίςουν ότι οι μακθτζσ μακαίνουν ςε 

ετερογενείσ, ενταξιακζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Θ ςφλλθψθ τθσ ζννοιασ τθσ 

θγεςίασ για κοινωνικι δικαιοςφνθ, βρίςκεται αρκετά διαφοροποιθμζνθ από 

τα γραφειοκρατικά και τεχνοκρατικά πρότυπα. Θ θγεςία για κοινωνικι 

δικαιοςφνθ κζτει ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ τθν προαγωγι 

μακθτϊν που βιϊνουν τισ ανιςότθτεσ, και ζχοντασ ωσ οδθγό τθ ςυλλογικι 
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δράςθ, αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ αυτϊν των μακθτϊν ςε 

ςυνκικεσ αποδοχισ και αλλθλοςεβαςμοφ (Μιχαιλ, 2013: 60). φμφωνα με 

τουσ Scheurich & Sklra (2003), θ θγεςία κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςθμαίνει 

δθμιουργία δίκαιων και εξαίρετων ςχολείων, όπου ςτθν πράξθ όλοι οι 

μακθτζσ μακαίνουν ςε υψθλά ακαδθμαϊκά επίπεδα και δεν υπάρχουν 

διαφορζσ ωσ προσ τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία και τον χειριςμό, ανάμεςα ςε 

ομάδεσ παιδιϊν με βάςθ τθ φυλι, τθν εκνικότθτα, τθν κουλτοφρα, το 

οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό τουσ κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, θ 

θγεςία αυτι ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των ςχολείων που πραγματικά 

υπθρετοφν κάκε μακθτι χωριςτά και αποτελεςματικά (Μιχαιλ, 2013: 53-54). 

Ο θγζτθσ, επομζνωσ, που ζχει ταχκεί υπζρ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

οφείλει να χαρακτθρίηεται από ζνα ςφνολο θκικϊν ςτάςεων, αξιϊν και 

πεποικιςεων, που κα κατευκφνουν το ζργο του, ενϊ ο ίδιοσ ζχει χρζοσ να 

αξιοποιιςει τθ κζςθ του με ςκοπό το κοινό καλό τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ, κακϊσ και όλων των μελϊν τθσ (Bogotch, 2002· Σςότρασ & 

Κουτοφηθσ, 2014: 1638). τθν προςπάκειά του να ςυγκεντρϊςει τα 

χαρακτθριςτικά του κοινωνικά δίκαιου θγζτθ, ο Theoharis (2007) τον 

παρουςιάηει να αναγνωρίηει τθν ετερότθτα και να καλλιεργεί τον ςεβαςμό 

απζναντί τθσ, να παφει πρακτικζσ που εμποδίηουν τθ ςυναιςκθματικι 

ωρίμανςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των περικωριοποιθμζνων 

μακθτϊν, να προωκεί τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και να διαςφαλίηει τθ 

ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςε αυτιν, να αγωνίηεται για ζνα δίκαιο 

ςχολείο, όπου όλοι οι μακθτζσ κα απολαμβάνουν ιςότιμο μερίδιο ςτα 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά αγακά, να ςτοχεφει ςτθν ακαδθμαϊκι ανάπτυξθ 

όλων των μακθτϊν, να αναηθτά ςυμμάχουσ ςτθν προςπάκειά του για τθν 

επίτευξθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, να αντιμετωπίηει με δίκαιο και ιςότιμο 

τρόπο ηθτιματα που αναδφονται λόγω των πολυπολιτιςμικϊν ςυνκθκϊν, να 

είναι ο διαμορφωτισ τθσ κουλτοφρασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. ε μια ανάλογθ 

προςπάκεια ςφνοψθσ των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων που διακρίνουν 

τουσ κοινωνικά δίκαιουσ θγζτεσ, οι Lopez, Gonzalez & Fiero (2010), κατζλθξαν 

ότι είναι θγζτεσ πάνω από οτιδιποτε άλλο, είναι εςωςτρεφείσ, εμπλζκουν 

τουσ γονείσ και τα μζλθ τθσ κοινότθτασ ςε κριτικό διάλογο, δεν φοβοφνται να 
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κινθτοποιιςουν τα αιςκιματά τουσ, είναι υποςτθρικτζσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ και κάνουν προςωπικζσ επενδφςεισ ςε οικογζνειεσ και 

κοινότθτεσ (Lopez, Gonzalez & Fiero, 2010: 113 όπ. αναφ. ςτο Μιχαιλ, 2013: 

71). 

Προκειμζνου βζβαια να υλοποιθκοφν τα παραπάνω, απαιτείται μια 

βακιά προεργαςία εκ μζρουσ του διευκυντι, ςε ατομικό και διαπροςωπικό 

επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο ο διευκυντισ κα μπορζςει να αναπτφξει τισ 

κατάλλθλεσ αντιλιψεισ και δεξιότθτεσ, που κα τον οδθγιςουν ςτθ δζςμευςθ 

για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. ε ατομικό, λοιπόν, επίπεδο ο θγζτθσ-

διευκυντισ οφείλει να αςκεί αυτοκριτικι ςε κακθμερινό επίπεδο, ϊςτε να 

κατανοεί τισ πραγματικζσ αντιλιψεισ του ςχετικά με κζματα ανιςότθτασ και 

διαφορετικότθτασ και να διορκϊνει τισ εςφαλμζνεσ κινιςεισ του. Μια βαςικι 

δεξιότθτα που κεωρείται απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ του άλλου και των 

ςυναιςκθμάτων του, είναι θ ενςυναίςκθςθ. Θ ενςυναίςκθςθ αποτελεί αρωγό 

ςτθν προςπάκεια του ατόμου να καταλάβει και να εκτιμιςει ςωςτά 

ςυναιςκιματα και αντιδράςεισ καταδεικνφοντασ τον βακμό ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ του θγζτθ. ε διαπροςωπικό επίπεδο, θ ςτράτευςθ υπζρ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο προχποκζτει τθν ανάπτυξθ αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ, ςτο πλαίςιο του δθμοκρατικοφ διαλόγου και 

του ςεβαςμοφ ςτθν ετερότθτα. ε αυτιν τθν υγιι και γόνιμθ επικοινωνία, κα 

βοθκιςει τον θγζτθ ςε μεγάλο βακμό θ επίγνωςθ, τόςο τθσ 

κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ, όςο και του μορφωτικοφ-πολιτιςμικοφ 

κεφαλαίου των παιδιϊν, προκειμζνου αφενόσ, να προςαρμόηονται οι 

δράςεισ του ςχολείου ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν και αφετζρου, να προκφπτει 

θ άριςτθ ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 

(Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014: 1639). 

Ο Theoharis (2007) ςτο επίκεντρο τθσ επιχειρθματολογίασ του τοποκετεί 

τθ κζςθ του ότι θ θγεςία κοινωνικισ δικαιοςφνθσ είναι κάτι περιςςότερο από 

μια καλι θγεςία και εξθγεί ότι ο θγζτθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ διακρίνεται 

από το πρότυπο του καλοφ θγζτθ, ςτθ βάςθ όμωσ μιασ ευρφτερθσ 

προςζγγιςθσ που είναι προςανατολιςμζνθ προσ τθ ςυλλογικι δράςθ 

(Μιχαιλ, 2013: 67-68). τον παρακάτω πίνακα, ο Theoharis αντιπαρακζτει τισ 
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δράςεισ του καλοφ θγζτθ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ του θγζτθ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ για να ενιςχφςει το επιχείρθμά του (Μιχαιλ, 2013: 

68). 

Καλόσ θγζτθσ Ηγζτθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 
Εργάηεται με υποομάδεσ για να ςυνδεκεί 
με τθν κοινότθτα 

Αποδίδει ιδιαίτερθ αξία ςτθ 
διαφορετικότθτα, ενθμερϊνεται ςε 
βάκοσ ςχετικά και κατανοεί τθ 
διαφορετικότθτα και διευρφνει τον 
πολιτιςμικό ςεβαςμό 

Κάνει αναφορά ςτθν επιτυχία για όλα τα 
παιδιά 

Σερματίηει προγράμματα που 
διαχωρίηουν, αποκλείουν και 
παρεμποδίηουν τόςο τθ ςυναιςκθματικι 
όςο και τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία των 
μακθτϊν 

Διευκολφνει τθν επαγγελματικι 
ανάπτυξθ ςτισ καλφτερεσ πρακτικζσ 

Προωκεί τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ 
ςε ςυνεργατικζσ δομζσ ςε ζνα πλαίςιο 
που προςπακεί να δθμιουργιςει 
αίςκθςθ ωσ προσ τθ φυλι , τθν τάξθ, το 
φφλο, τθν αναπθρία 

Οικοδομεί ςυλλογικό όραμα για ζνα 
ςπουδαίο ςχολείο 

Γνωρίηει ότι τα ςχολεία δεν μποροφν να 
είναι ςπουδαία μζχρι οι μακθτζσ με τθ 
μεγαλφτερθ προςπάκεια να 
απολαμβάνουν τισ ίδιεσ πλοφςιεσ 
ευκαιρίεσ τόςο ακαδθμαϊκά όςο και 
κοινωνικά, όπωσ και οι πιο προνομιοφχοι 
ςυμμακθτζσ τουσ 

Ενδυναμϊνει το προςωπικό και 
εργάηεται ςυνεργατικά 

Απαιτεί κάκε παιδί να είναι πετυχθμζνο 
αλλά ςυνεργατικά αντιμετωπίηει τα 
προβλιματά του πϊσ να επιτυγχάνεται θ 
επιτυχία  

Δικτυϊνει και οικοδομεί ςυμμαχίεσ Αναηθτεί άλλουσ δραςτιριουσ 
διευκυντζσ που κα μποροφςαν να τον 
υποςτθρίξουν 

Χρθςιμοποιεί δεδομζνα για τθν 
κατανόθςθ των πραγματικοτιτων ςτο 
ςχολείο του 

Βλζπει όλα τα δεδομζνα μζςα από το 
φακό τθσ δικαιοςφνθσ 

Εργάηεται πολφ και ςκλθρά για να κάνει 
ςπουδαίο το ςχολείο του  

Κακίςταται αλλθλζνδετοσ με τθ ηωι, τθν 
κοινότθτα και τθν ψυχι του ςχολείου 

Ρίνακασ 1. Αντιπαράκεςθ δράςεων του καλοφ θγζτθ με τισ δράςεισ του θγζτθ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ (Πηγή: Theoharis, 2007: 252) 

 

Με βάςθ τον παραπάνω πίνακα, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι αυτό 

που διαφοροποιεί τον κοινωνικά δίκαιο θγζτθ από τον καλό θγζτθ είναι θ 

βακιά ενδοςκόπθςθ και εξζταςθ των εμπειριϊν, των αξιϊν, των τρόπων που 

διοικεί, των προςωπικϊν του πεποικιςεων, κακϊσ και των αντιλιψεων των 

άλλων. Ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ βρίςκει εναλλακτικοφσ τρόπουσ να 
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καταλάβει και να ερμθνεφςει καταςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ. Αυτόσ ο 

θγζτθσ-διευκυντισ χαρακτθρίηεται από κριτικι ςυνείδθςθ, ςυμπόνια για τον 

άλλον, δθμοκρατικζσ αρχζσ, θκικι ωριμότθτα και ικανότθτα για καλλιζργεια 

τθσ υπευκυνότθτασ ςτουσ άλλουσ, πάκοσ και αφοςίωςθ, επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ, αλτρουιςμό και αρετι, αυτογνωςία, επίγνωςθ αξιϊν και 

πεποικιςεων, αξιοπιςτία, κετικό οργανωτικό πλαίςιο, ςτράτευςθ και ζντονθ 

επικυμία για κοινωνικι αλλαγι, αντιμετϊπιςθ των ατόμων όχι ωσ μζςων, 

αλλά ωσ ςκοπϊν, κακϊσ και ςφνδεςθ τθσ κοινωνίασ με ζνα ςχολείο φιλόξενο 

προσ τουσ γονείσ (Berkovich, 2014· DeMatthews, 2016· Gardner & Toope, 

2011· Theoharis, 2007). Επίςθσ, ζχει επίγνωςθ ότι δεν αρκοφν οι δράςεισ 

εντόσ ςχολείου και ότι ο ακτιβιςμόσ του πρζπει να επεκτακεί και εκτόσ 

ςχολείου, προκειμζνου να βελτιωκεί ουςιαςτικά θ κζςθ των μακθτϊν 

(DeMatthews, 2016). Φυςικά, ο θγζτθσ αυτόσ γνωρίηει ότι κα υπάρξει τίμθμα 

επαγγελματικό και προςωπικό, αλλά θ θγεςία κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

οφείλει να κάνει τθ διαφορά για το ςυλλογικό καλό (Μιχαιλ, 2013). 

υμπεραςματικά, λοιπόν, ο θγζτθσ που μάχεται υπζρ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο οφείλει να αναπτφξει μια ςχολικι κουλτοφρα που 

προωκεί τισ αξίεσ τθσ ιςότθτασ και τθσ δθμοκρατίασ, ςζβεται τθν 

ποικιλομορφία και βοθκάει όλουσ τουσ μακθτζσ ςτθν προςωπικι τουσ 

ανάπτυξθ. Πρόκειται για τον διευκυντι με όραμα τθν αποκάλυψθ των 

ανιςοτιτων και τθν αναίρεςι τουσ, για τον θγζτθ που ςυηθτά για κζματα 

ιςότθτασ και προτείνει τρόπουσ αξιοποίθςθσ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου 

όλων των παιδιϊν ςτθν τάξθ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ ταυτόχρονα 

φροντίηει για τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινότθτα, 

δθμιουργϊντασ, ζτςι, ζνα ςχολικό περιβάλλον ςυμπερίλθψθσ (Berkovich, 

2014· DeMatthews, 2016· Καντιμοίρθ, 2018· Μιχαιλ, 2013· Theoharis, 2007). 

Ωςτόςο, θ προαγωγι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ζργο ενόσ ςχολικοφ 

θγζτθ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ, διότι περιλαμβάνει τθν εμπλοκι κριτικοφ 

και ςυναιςκθματικοφ αναςτοχαςμοφ, τθν εξεφρεςθ τθσ ςχζςθσ του κακενόσ 

με τθ δικαιοςφνθ και τθν ανάλθψθ δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ανιςοτιτων 

ςτθν κακθμερινι πράξθ (Ηεμπφλασ, 2010: 110· Ουηοφνθ, 2017). 
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4.3 Ρρακτικζσ του θγζτθ-διευκυντι που αποςκοποφν ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

Οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που κεωροφνται κατάλλθλεσ για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο είναι αυτζσ που ςτοχεφουν ςτθν 

ακαδθμαϊκι και κοινωνικοςυναιςκθματικι ωρίμανςθ όλων των μακθτϊν, τθν 

αφξθςθ τθσ ςχολικισ τουσ επίδοςθσ, τθν αποτελεςματικι επικοινωνία και 

ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και ςε μια 

καλφτερθ προοπτικι ηωισ, κυρίωσ, των περικωριοποιθμζνων ομάδων 

(Berkovich, 2014· Theoharis, 2007). Ζνα ςχολείο που εγγυάται ζνα μακθςιακό 

περιβάλλον ιςότθτασ ευκαιριϊν ζχει ανάγκθ από διδακτικζσ πρακτικζσ 

βαςιςμζνεσ ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ (Naidoo, 2007· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 

2014: 1639). Επομζνωσ, ζνασ πραγματικόσ θγζτθσ που διακζτει όραμα για το 

ςχολείο και είναι αφοςιωμζνοσ ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι εκείνοσ που 

εφαρμόηει τισ παρακάτω πρακτικζσ. 

Αρχικά, ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ κα πρζπει να ενκαρρφνει τουσ γονείσ 

να γνωρίςουν από κοντά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και να μεριμνά για τθν 

ικανοποιθτικι ςυνεργαςία ςχολείου - οικογζνειασ, δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ, αλλθλεγγφθσ και ςεβαςμοφ μεταξφ τουσ. Παράλλθλα, κα 

πρζπει να ενκαρρφνει τουσ διδάςκοντεσ να επανεξετάηουν κριτικά, τόςο τισ 

ςτερεοτυπικζσ τουσ αντιλιψεισ, όςο και τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ και 

μεκόδουσ που εφαρμόηουν, και να τισ διαφοροποιοφν ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ των παιδιϊν. Αυτό προχποκζτει ότι οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν 

ενθμερωκεί από τον διευκυντι τουσ, για τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και 

καταςτάςεισ που μπορεί να βιϊνει ζνα παιδί με διαφορετικό πολιτιςμικό ι 

κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο (Καντιμοίρθ, 2018· Theoharis, 2007· Σςότρασ 

& Κουτοφηθσ, 2014). 

Mια καλι πρακτικι για τθν καλλιζργεια των διδαςκόντων, αλλά και του 

ίδιου του διευκυντι, ςε κζματα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, είναι θ κζςπιςθ 

προγραμμάτων ανάπτυξθσ και επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ, ςε κζματα 

ιςότθτασ εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Οι ςχολικοί 

θγζτεσ πρζπει να υποςτθρίηουν, να αξιολογοφν και να μεριμνοφν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Παράλλθλα, πρζπει να 
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κζτουν υψθλοφσ ςτόχουσ και να τουσ υλοποιοφν με υπευκυνότθτα, να ζχουν 

γνϊςεισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και να ςυνεργάηονται με άλλα 

ςχολεία. Ο ςυνδυαςμόσ εξωτερικισ υποςτιριξθσ (οικογζνεια, τοπικι 

κοινωνία, άλλα ςχολεία) και εςωτερικισ ανάπτυξθσ (διευκυντι-

εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν) είναι απαραίτθτοσ για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν 

αλλαγισ και βελτίωςθσ (OECD, 2012· Παπαϊωάννου, Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & 

Κατςαφοφροσ, 2013· Theoharis, 2007). 

Γίνεται ςαφζσ ότι, για να επιτευχκεί θ θγεςία για τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ, χρειάηονται κακοριςτικοφ τφπου παρεμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα, 

απαιτείται μια πιο αποκεντρωμζνθ προςπάκεια διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ (Παπαϊωάννου, Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & Κατςαφοφροσ, 2013). Μια 

αποκεντρωμζνθ μορφι θγεςίασ είναι θ κατανεμθμζνθ θγεςία. Θ 

κατανεμθμζνθ θγεςία, είναι θ μορφι εκείνθ θγεςίασ που δεν ςτθρίηεται ςε 

ζνα και μοναδικό πρόςωπο, τον διευκυντι, αλλά προβαίνει ςε κατανομι 

αρμοδιοτιτων και προςπακεί να ενεργοποιιςει όςο το δυνατόν περιςςότερα 

μζλθ του οργανιςμοφ (Παπαβαςιλείου-Πυργιωτάκθ & Πυργιωτάκθσ, 2015: 

142). Οι Spillane, Halverson και Diamond (2004) αναφζρονται ςτθν θγεςία ωσ 

μια πρακτικι κατανομισ και ειςθγοφνται ότι αυτι γίνεται καλφτερα 

αντιλθπτι ωσ θ πρακτικι ςοφία που κατανζμεται από τουσ θγζτεσ ςτουσ 

υφιςταμζνουσ τουσ και ενςωματϊνει τισ δραςτθριότθτεσ πολλαπλϊν ομάδων 

και ατόμων (Παςιαρδισ, 2012: ςελ. 56).  

Ωσ προσ τθ ςχολικι πραγματικότθτα θ κατανεμθμζνθ θγεςία 

περιλαμβάνει τθν ενεργι ςυνεργαςία των διευκυντϊν και των δαςκάλων 

ςτουσ κυριότερουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, όπωσ ςτισ ςχζςεισ 

μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςτθ διαςφνδεςθ του ςχολείου με 

τθν τοπικι κοινότθτα, ςτθν διοργάνωςθ εορταςτικϊν εκδθλϊςεων, 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και πρωτοβουλιϊν, αλλά και ςε κζματα που 

αφοροφν ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, τθ διδαςκαλία και τθν αξιολόγθςθ. Με 

το μοντζλο αυτό θγεςίασ, οι διευκυντζσ αναηθτοφν τισ ιδζεσ, τθ 

διορατικότθτα και τισ εξειδικευμζνεσ ικανότθτεσ κάκε εκπαιδευτικοφ και όλα 

αξιοποιοφνται για τθν βελτίωςθ του ςχολείου και τθν πρόοδο των μακθτϊν 

(Παπαβαςιλείου-Πυργιωτάκθ & Πυργιωτάκθσ, 2015: 142-143).  
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Θ ςχολικι θγεςία, λοιπόν, ζχει μεγαλφτερθ επιρροι για τα ςχολεία και 

τουσ μακθτζσ όταν κατανζμεται (Harris & Spillane, 2008). Σο μοντζλο τθσ 

κατανεμθμζνθσ θγεςίασ καλείται να αναδείξει και να προαςπίςει το αίτθμα 

για ιςότιμθ πρόςβαςθ και ιςότιμθ χριςθ των εκπαιδευτικϊν αγακϊν, κακϊσ 

και για δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ για όλουσ. φμφωνα με τουσ Elmore 

(2000) και Mafora (2015), καλείται να εναντιωκεί ςε κάκε είδουσ ανιςότθτα 

ωσ προσ τθν κοινωνικι τάξθ, το φφλο, τθν εκνότθτα, τθ κρθςκεία, 

παρζχοντασ ίςεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ και επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ, 

πολυπολιτιςμικι και πολυγλωςςικι εκπαίδευςθ, υλικοτεχνικι υποδομι και 

προγράμματα εκπαίδευςθσ ελκυςτικά που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν, βιωματικι διερεφνθςθ και εκμάκθςθ ποικίλων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, υποςτιριξθ ςυλλογικϊν προςπακειϊν.  Για να πετφχει αυτό το 

εγχείρθμα, οι θγζτεσ οφείλουν να οικοδομιςουν κλίμα εμπιςτοςφνθσ και να 

δθμιουργιςουν μια οργανωτικι κουλτοφρα που χαρακτθρίηεται από 

ςυνεργαςία, άνοιγμα ςε νζεσ ιδζεσ και ρίςκο, ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί 

εγκαίρωσ κάκε εμπόδιο και να υιοκετθκοφν παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που 

βελτιϊνουν τα αποτελζςματα για τα παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα που διατρζχουν 

τον κίνδυνο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και διαρροισ (Γόγολα, 2018: 105-106· 

Mafora, 2015). 

Επομζνωσ, θ θγεςία για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ αποτελεί βαςικι 

προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ του ςχολικοφ οργανιςμοφ και μζςο εξάλειψθσ 

άδικων πρακτικϊν, τόςο εντόσ, όςο και εκτόσ ςχολείου. Οι θγζτεσ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, δεν κα πρζπει απλϊσ να εφαρμόηουν πολιτικζσ 

πακθτικά και άκριτα. Αντίκετα, οι αποφάςεισ τουσ πρζπει να αντανακλοφν 

μια προςεκτικι εκτίμθςθ των θκικϊν και κοινωνικϊν αξιϊν. Οι πρακτικζσ 

θγεςίασ για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ αφοροφν ςτουσ μακθτζσ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ, το πρόγραμμα ςπουδϊν, το ςχολικό κλίμα και 

τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Προκειμζνου να δοκεί ςτουσ μακθτζσ μια κετικι 

εμπειρία μάκθςθσ, απαλλαγμζνθ από ανιςότθτεσ και διακρίςεισ πρζπει, 

ςφμφωνα με τθ Mafora (2015), να εξαςφαλιςτεί: 

 επιπλζον χρόνοσ για δωρεάν διδαςκαλία (άββατα, απόγευμα, 

διακοπζσ), χωρίσ να ζχουν χαμθλότερεσ προςδοκίεσ για τουσ εν 
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λόγω μακθτζσ αλλά, βοθκϊντασ τουσ να πιςτεφουν ςτον εαυτό τουσ 

και ότι θ επιτυχία είναι δυνατι 

 αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ μικρϊν ι μεγαλφτερων επιτευγμάτων 

και κοινοποίθςθ αυτϊν ςτθ μακθτικι κοινότθτα 

 δυνατότθτα δωρεάν μετακίνθςθσ προσ τισ ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ 

για όλουσ   

 διοργάνωςθ ομιλιϊν και θμερίδων, κακϊσ και υποκίνθςθ δράςεων 

που ςχετίηονται με τθν οποιαδιποτε μορφισ διάκριςθ ι ανιςότθτα 

 οριςμόσ ομάδων διαχείριςθσ και επιτροπϊν κατάλλθλων για κάκε 

ηιτθμα 

 διενζργεια εκελοντικϊν δράςεων και φιλανκρωπικϊν κινιςεων για 

τθ βοικεια μελϊν τθσ κοινότθτασ  

 ανάπτυξθ και λειτουργία εργαςτθρίων και ςεμιναρίων που 

ενιςχφουν τισ δεξιότθτεσ και προάγουν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ 

των εκπαιδευτικϊν 

 διενζργεια ςυνεδριάςεων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ, με ςτόχο τον αμοιβαίο προβλθματιςμό ςχετικά με 

κζματα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, που αφοροφν τουσ ίδιουσ ι τουσ 

μακθτζσ 

 δθμιουργία εκδθλϊςεων και εορτϊν, όπου καλοφνται όλα τα μζλθ 

τθσ κοινότθτασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το 

κοινωνικοοικονομικό τουσ κεφάλαιο. 

Οι παραπάνω πρακτικζσ αποτελοφν επαρκι βάςθ για να ενιςχυκεί θ 

κοινωνικι δικαιοςφνθ ςε ζνα ςχολείο, κακϊσ αντικατοπτρίηουν τθν ουςία τθσ 

θγεςίασ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (Mafora, 2015). Θ θγεςία τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ χαρακτθρίηεται, λοιπόν, από κριτικι και όχι ςυμμόρφωςθ, 

ςυμπόνια και όχι γραφειοκρατία, πολυφωνία και όχι κυριαρχία, δράςθ και 

όχι αποςιϊπθςθ, ζνταξθ και όχι αποκλειςμό, απελευκζρωςθ και όχι 

κυριαρχία, δράςθ για αλλαγι και όχι αδράνεια που διατθρεί τισ ανιςότθτεσ 

(Γόγολα, 2015: 107).  

Είναι προφανζσ ότι οι παραπάνω πρακτικζσ τθσ ςχολικισ θγεςίασ με 

ςκοπό τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, δεν είναι εφικτό να υλοποιοφνται ςτο 
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ςφνολό τουσ και ταυτόχρονα, ωςτόςο, ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ ζχει χρζοσ 

να αγωνίηεται κακθμερινά για τθν εφαρμογι των περιςςότερων από αυτζσ, 

παρά τον ςυγκεντρωτικό χαρακτιρα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και τα εμπόδια που κα ςυναντιςει εξαιτίασ τθσ γραφειοκρατίασ 

και των φορζων τθσ τοπικισ κοινότθτασ, που ςυνικωσ, δεν αρζςκονται ςε 

αλλαγζσ και επιδιϊκουν τθ διατιρθςθ τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία (Καντιμοίρθ, 2018: 64).  

Επομζνωσ, ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ αναμζνεται να αναπτφςςει 

μακθςιακζσ κοινότθτεσ, να οικοδομεί τθν επαγγελματικι επάρκεια και 

ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν, να λαμβάνει υπόψθ τισ κζςεισ των γονζων, 

να προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμβουλευτικι κατά τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, να επιλφει ςυγκροφςεισ και να παρακολουκεί με ςεβαςμό, 

αμεςότθτα και κατανόθςθ τισ ανάγκεσ και τα αιτιματα των οικογενειϊν με 

διαφορετικό πολιτιςμικό, εκνικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβακρο 

(Shields, 2004 όπ. αναφ. ςτο Μιχαιλ, 2013: 66). 

 

υμπεραςματικά, από τθν παραπάνω βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 

διαφαίνεται ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι ζνασ παράγοντασ 

διαμόρφωςθσ μιασ κατάςταςθσ ιςότθτασ ςτο ςχολείο. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

μζςα από πρακτικζσ ιςότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, οι εκπαιδευτικοί 

και ο διευκυντισ του ςχολείου μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι 

ςυνοχι και τθν κοινωνικι ζνταξθ όλων των ατόμων, ςτοχεφοντασ, αφενόσ 

ςτθν αποφυγι αναπαραγωγισ ανιςοτιτων ςτο εςωτερικό τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ και, αφετζρου, ςτθ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι, πολιτιςτικι και 

κοινωνικι ηωι, αφοφ όλοι αυτοί οι τομείσ ςυνδζονται και αλλθλεπιδροφν.  

Τπό αυτιν τθ ςυνκικθ, λοιπόν, κρίκθκε ςκόπιμο να γίνει μια ποιοτικι 

ζρευνα, θ οποία κα εξετάηει τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν εφαρμογι τθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον, 

κακϊσ και τον ρόλο του διευκυντι ςτθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Ειςαγωγι 

το κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ ζγινε μία προςπάκεια ανάλυςθσ τθσ 

ζννοιασ τθσ εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ μζςα από τθν παράκεςθ οριςμζνων 

κεωρθτικϊν προςεγγίςεων κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτο ςχολείο, ενϊ 

παράλλθλα, επιχειρικθκε και θ καταγραφι τθσ ιςχφουςασ εκπαιδευτικισ 

κατάςταςθσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτον παράγοντα τθσ οικονομικισ κρίςθσ για τθ 

διαμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων. Εν ςυνεχεία, παρουςιάςτθκε θ 

ζννοια τθσ «κοινωνικισ δικαιοςφνθσ» γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ςτο 

ςχολείο, ενϊ ιδιαίτερθ μνεία ζγινε ςτον ρόλο του θγζτθ-διευκυντι για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο. Με βάςθ τθν παραπάνω 

κεωρθτικι πλαιςίωςθ, δθμιουργικθκε ο ςκοπόσ και τα ερευνθτικά 

ερωτιματα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Πρόκειται για μια ποιοτικι ζρευνα, θ 

οποία διενεργικθκε με τθ χριςθ θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων, ςε δείγμα 10 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. το κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, 

παρουςιάηεται θ ζρευνα, ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και τα ερευνθτικά 

ερωτιματα που προζκυψαν. Επιπλζον, γίνεται αναφορά ςτο δείγμα, το 

εργαλείο ςυλλογισ των δεδομζνων και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ. 

 

5.1 Η ζρευνα 

Για τθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιικθκε θ ποιοτικι ερευνθτικι 

προςζγγιςθ, θ οποία προςφζρει ευελιξία, γεγονόσ που τθσ προςδίδει πολλά 

πλεονεκτιματα, όςον αφορά ςτθ μελζτθ και ερμθνεία τθσ κοινωνικισ 

κεωρίασ. τόχοσ τθσ ποιοτικισ προςζγγιςθσ είναι θ απάντθςθ των 

ερωτθμάτων “πϊσ” και “γιατί”, διερευνϊντασ, περιγράφοντασ και 

ερμθνεφοντασ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ που δεν μποροφν να μετρθκοφν. 

το πλαίςιο αυτό, θ ποιοτικι ζρευνα επιτρζπει τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

και αιτιωδϊν ςχζςεων μζςα από τθ φυςικι παρατιρθςθ και τθν ερμθνεία 
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που δίνουν τα άτομα ςτα φαινόμενα του πραγματικοφ κόςμου (Bryman, 1995 

όπ. αναφ. ςτο Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014).  

Θ ποιοτικι ζρευνα αντλεί τισ οντολογικζσ και επιςτθμολογικζσ τθσ 

παραδοχζσ από φιλοςοφικά και κεωρθτικά ρεφματα, που κζτουν ςτο 

επίκεντρο τισ ζννοιεσ του νοιματοσ, τθσ εμπειρίασ, τθσ διάδραςθσ, τθσ 

κατανόθςθσ και τθσ ερμθνείασ. Θ κεμελίωςθ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςτθν 

ερμθνευτικι παράδοςθ ςθμαίνει τθ ςυμφωνία των ποιοτικϊν ερευνθτϊν ςτισ 

παρακάτω οντολογικζσ παραδοχζσ: α) θ κοινωνικι πραγματικότθτα είναι μια 

πολφπλοκθ, ςυμβολικι καταςκευι που ςυγκροτείται από διαφορετικά 

επίπεδα δομϊν νοιματοσ, β) θ κοινωνικι πραγματικότθτα παράγεται, 

αναπαράγεται και μεταςχθματίηεται μζςα από τα ενεργιματα και τισ 

κοινωνικζσ διαδράςεισ των δρϊντων ςτθν κακθμερινότθτα υποκειμζνων και 

γ) θ κοινωνικι ηωι είναι μια ρζουςα πραγματικότθτα. Με βάςθ τισ 

παραπάνω παραδοχζσ γίνεται ςαφζσ ότι ο ερευνθτισ ςτθν ποιοτικι ζρευνα 

μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα μζςα από τθν οπτικι των δρϊντων και 

εμπλεκομζνων υποκειμζνων, εξετάηει τθν κοινωνικι ηωι ωσ δυναμικι 

διαδικαςία, υιοκετεί μια ολιςτικι προςζγγιςθ των φαινομζνων και μελετά τα 

κοινωνικά φαινόμενα ςτθν πολλαπλότθτα τουσ, εςτιάηοντασ ςτθ 

διαφοροποίθςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ (Σςιϊλθσ, 2014). 

φμφωνα με τουσ Denzin & Lincoln (2005), «θ ποιοτικι ζρευνα είναι μια 

πλαιςιοκετθμζνθ δραςτθριότθτα (situated activity), θ οποία τοποκετεί τον 

παρατθρθτι ςτον κόςμο. Αυτι ςυνίςταται ςε ζνα ςφνολο ερμθνευτικϊν και 

υλικϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ κάνουν τον κόςμο ορατό. Αυτζσ οι πρακτικζσ 

μεταςχθματίηουν τον κόςμο. Μετατρζπουν τον κόςμο ςε μια ςειρά από 

αναπαραςτάςεισ του εαυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςθμειϊςεων 

πεδίου, των ςυνεντεφξεων, των ςυνομιλιϊν, των φωτογραφιϊν, των 

μαγνθτοφωνιςεων και των ςθμειϊςεων ςε θμερολόγια. ε αυτό το επίπεδο, 

θ ποιοτικι ζρευνα περιλαμβάνει μια ερμθνευτικι, νατουραλιςτικι 

προςζγγιςθ ςτον κόςμο. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνθτζσ μελετοφν 

τα πράγματα ςτο φυςικό τουσ πλαίςιο, επιχειρϊντασ να δϊςουν νόθμα ι να 

ερμθνεφςουν τα φαινόμενα με όρουσ των νοθμάτων που οι άνκρωποι δίνουν 

ςε αυτά» (Κςαρθ & Ποφρκοσ, 2015: 12). 
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Ο πιο εφκολοσ τρόποσ να αναδείξει κανείσ τθν ιδιαιτερότθτα τθσ 

ποιοτικισ μεκόδου είναι θ ςφγκριςι τθσ με τθν ποςοτικι μζκοδο. Θ ποςοτικι 

μζκοδοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται, κυρίωσ, ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, 

αςχολείται με τθν εξιγθςθ των φαινομζνων, ενϊ θ ποιοτικι μζκοδοσ, ςτθν 

οποία βαςίηονται οι κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, αςχολείται με 

τθν κατανόθςθ των φαινομζνων. Θ ποςοτικι μζκοδοσ ανικει ςτο μοντζλο 

του τφπου «αίτιο-αποτζλεςμα», ενϊ θ ποιοτικι μζκοδοσ ςυνδζεται με το 

παράδειγμα «ολότθτα-μζροσ». Θ ποςοτικι μζκοδοσ ονομάηεται ςυχνά ωσ 

εξθγθτικι ι εμπειρικι ι νομοκετικι μζκοδοσ, γιατί αφορά ςτθν ανακάλυψθ 

και κζςπιςθ κακολικϊν νόμων ι κανόνων που ςχετίηονται με ζνα γενικότερο 

πλαίςιο. Από τθν άλλθ, θ ποιοτικι μζκοδοσ προςδιορίηεται ωσ περιγραφικι, 

κατανοοφςα ι ερμθνευτικι, διότι αναφζρεται ςτθν περιγραφι, κατανόθςθ 

και ερμθνεία καταςτάςεων και διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτο άτομο (Κςαρθ 

& Ποφρκοσ, 2015: 28). 

Θ ποιοτικι μεκοδολογία ζρευνασ, λοιπόν, επιτρζπει τθν παραγωγι 

γνϊςθσ, θ οποία αντανακλά με όςο το δυνατόν πιο αλθκινό τρόπο, αυτό που 

ςυμβαίνει ςτον πραγματικό κόςμο (Robson, 2010). τθ βάςθ των παραδοχϊν 

τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, θ ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι προςπάκεια ςχεδιάςτθκε 

και υλοποιικθκε με ςτόχο να εντοπίςει και να περιγράψει τισ αντιλιψεισ των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ, τουσ τρόπουσ διαςφάλιςισ τθσ ςτο ςχολείο, κακϊσ και τον ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίςει ςε αυτιν τθν προςπάκεια ο διευκυντισ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ.  

 

5.2 Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

5.2.1 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ 

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ζρευνα ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει:  

 πϊσ γίνεται κατανοθτι θ ζννοια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
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 ποιεσ είναι οι πρακτικζσ εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ  

 ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τον ρόλο του 

διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ 

 ποιοι παράγοντεσ δρουν αναςταλτικά ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

 τι προτείνουν οι εκπαιδευτικοί ςχετικά με τυχόν κεςμικζσ αλλαγζσ 

που πρζπει να γίνουν ςτθ διοίκθςθ, τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία 

του ςχολείου με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.  

 

5.2.2 Ερευνθτικά ερωτιματα 

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ ζρευνασ, κακϊσ και των επιμζρουσ ςτόχων 

τθσ, διατυπϊκθκαν τα ακόλουκα ερευνθτικά ερωτιματα: 

1. Ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ και τισ πρακτικζσ διαςφάλιςισ τθσ ςτο ςχολείο; 

2. Ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τον ρόλο του 

διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ;  

3. Ποιοι παράγοντεσ δρουν αναςταλτικά ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν 

και δράςεων κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο; 

4. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ςθμαντικό να γίνουν κεςμικζσ 

αλλαγζσ ςε διοικθτικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, με 

απϊτερο ςκοπό τθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ; 

 

5.2.3 Δείγμα τθσ ζρευνασ 

Για τθ διερεφνθςθ των παραπάνω ερωτθμάτων πραγματοποιικθκαν θμι-

δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα 10 εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Σο δείγμα τθσ ζρευνασ επιλζχτθκε με τα εξισ κριτιρια: α) φφλο, 

β) επιμόρφωςθ και γ) ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ. Πρόκειται για δείγμα 

που δεν είναι πικανοτιτων, κακϊσ δεν μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν 

πικανότθτα ότι κάκε άτομο κα περιλθφκεί ςτο δείγμα. Οι μικρισ κλίμακασ 

ζρευνεσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν δείγματα που δεν είναι πικανοτιτων, αφοφ 
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δεν υπάρχει θ πρόκεςθ να κάνουν γενίκευςθ ςε οποιοδιποτε πλθκυςμό 

πζρα από το υπό ζρευνα δείγμα. Θ επιλογι του δείγματοσ ςτθρίηεται ςτθν 

κρίςθ του ερευνθτι, ο οποίοσ επιλζγει τα άτομα εκείνα που κα τον 

βοθκιςουν να πετφχει ζναν ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Για τον λόγο αυτόν τα 

δείγματα αυτά αναφζρονται και ωσ ςκόπιμα δείγματα (Robson, 2010: 313).  

τθν παροφςα ερευνθτικι μελζτθ, ζγινε μία προςπάκεια το δείγμα να 

αποτελείται από άνδρεσ και γυναίκεσ εκπαιδευτικοφσ και να υπάρχει 

διαφορά μεταξφ τουσ ςτα ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ και το επίπεδο 

επιμόρφωςισ τουσ, προκειμζνου να καταγραφοφν αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν 

με διαφορετικό προφίλ και να αυξθκεί, ζτςι, θ αντιπροςωπευτικότθτα του 

δείγματοσ. Αναλυτικότερα, τα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα:  

 

Συνεντευξιαηόμενοι Φφλο Ηλικία Ζτθ 
εκπαιδευτικισ 
υπθρεςίασ 

Επιμόρφωςθ 

1 ΓΤΝΑΙΚΑ 53 31 ΟΧΙ 

2 ΑΝΔΡΑ 36 12 ΝΑΙ 

3 ΓΤΝΑΙΚΑ 53 30 ΟΧΙ 

4 ΑΝΔΡΑ 44 17 ΝΑΙ 

5 ΓΤΝΑΙΚΑ 56 35 ΟΧΙ 

6 ΓΤΝΑΙΚΑ 47 19 ΟΧΙ 

7 ΓΤΝΑΙΚΑ 34 12 ΝΑΙ 

8 ΓΤΝΑΙΚΑ 37 15 ΝΑΙ 

9 ΓΤΝΑΙΚΑ 28 2 ΝΑΙ 

10 ΑΝΔΡΑ 50 27 ΟΧΙ 
Ρίνακασ 2. Χαρακτθριςτικά του δείγματοσ 

 

Αφοφ δόκθκαν οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για το κζμα τθσ εργαςίασ και το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ, πραγματοποιικθκαν οι ςυνεντεφξεισ, 

καταγράφθκαν οι απαντιςεισ και ακολοφκθςε θ ανάλυςθ και επεξεργαςία 

τουσ.  

 

5.2.4 Εργαλείο τθσ ζρευνασ 

τθν παροφςα ζρευνα, χρθςιμοποιικθκε ωσ ερευνθτικό εργαλείο ςυλλογισ 

ποιοτικϊν δεδομζνων, θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ, αφοφ ςφμφωνα με τον 
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King (1994), θ ςυνζντευξθ είναι θ πλζον κατάλλθλθ, όταν μια ζρευνα 

επικεντρϊνεται ςτο νόθμα που ζχουν ςυγκεκριμζνα φαινόμενα (θ κοινωνικι 

δικαιοςφνθ ςτθν εκπαίδευςθ), για τουσ ςυμμετζχοντεσ (εκπαιδευτικοφσ) 

(King, 1994 όπ. αναφ. ςτο Robson, 2010: 322).  

Θ ςυνζντευξθ είναι ζνα από τα βαςικότερα εργαλεία τθσ ποιοτικισ 

μεκόδου, διότι αποτελεί ζναν ευζλικτο και προςαρμοςτικό τρόπο να 

μακαίνουμε πράγματα (Κςαρθ & Ποφρκοσ, 2015). Μζςα από τθν ελεφκερθ 

επικοινωνία ο ερευνθτισ μπορεί να λάβει άμεςα απαντιςεισ για τα 

ερευνθτικά ερωτιματα που τον απαςχολοφν. Οι ςυνεντεφξεισ πρόςωπο με 

πρόςωπο προςφζρουν, επίςθσ, τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ 

διερευνθτικισ κατεφκυνςθσ, με ζναν τρόπο που δεν είναι εφικτόσ ςε μια 

ζρευνα με ερωτθματολόγια. Παράλλθλα, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν 

και οι μθ λεκτικζσ ενδείξεισ (χειρονομίεσ, εκφράςεισ προςϊπου), οι οποίεσ 

μπορεί να μασ δϊςουν μθνφματα που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ του νοιματοσ (Robson, 2010: 323).  

Ανάλογα με τον βακμό δόμθςθσ ι τυποποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ από 

τουσ ερευνθτζσ, μποροφμε να διακρίνουμε τθν θμι-δομθμζνθ, τθ μθ 

δομθμζνθ και τθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ (Robson, 2010). Θ θμι-δομθμζνθ 

ςυνζντευξθ αποτελείται από ζνα ςφνολο προκακοριςμζνων, κατά κάποιον 

τρόπο, ερωτιςεων και χρθςιμοποιείται ςυχνά από νζουσ ποιοτικοφσ 

μελετθτζσ, ϊςτε να ζχουν ζναν οδθγό για τα κζματα που κεωροφν ότι είναι 

ςθμαντικά να καλφψουν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ. Χρειάηεται να 

ςθμειωκεί εδϊ ότι ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ςυνζντευξθσ παρουςιάηει 

ευελιξία: α) ωσ προσ τθν τροποποίθςθ του περιεχομζνου των ερωτιςεων 

ανάλογα με τον ερωτϊμενο, β) ωσ προσ τθν εμβάκυνςθ ςε κάποια κζματα με 

ςυμμετζχοντεσ που κρίνονται κατάλλθλοι, γ) ωσ προσ τθ ςειρά με τθν οποία 

τίκενται οι ερωτιςεισ και δ) ωσ προσ τθν πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ ερωτιςεων. 

Από τθν άλλθ, θ μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ είναι ανοικτι και δεν περιλαμβάνει 

προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ, αλλά ευρείεσ κεματικζσ πάνω ςτισ οποίεσ οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα καλοφνται να τοποκετθκοφν ελεφκερα και με 

τουσ δικοφσ τουσ όρουσ. Ιδιαίτερα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςζγγιςθ αποτελεί θ ανάδειξθ νζων κεμάτων, μζςα από τον λόγο των 
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ίδιων των ςυμμετεχόντων, τα οποία δεν είχαν προκακοριςτεί από τουσ 

ερευνθτζσ. Σζλοσ, θ πλιρωσ δομθμζνθ ςυνζντευξθ χρθςιμοποιείται ςπανίωσ 

ςτθν ποιοτικι ζρευνα, κακϊσ βαςίηεται ςε αυςτθρά προκακοριςμζνεσ 

ερωτιςεισ ωσ προσ το περιεχόμενο, τθ διατφπωςθ και τθ ςειρά με τθν οποία 

τίκενται οι ερωτιςεισ και δεν επιτρζπει τθ ςυλλογι δεδομζνων ςε βάκοσ ι 

τθν ανάδειξθ νζων κεμάτων. Θ αξιοποίθςθ, κυρίωσ, ανοικτϊν ερωτιςεων 

αποτελεί τθ μόνθ ουςιαςτικι διαφορά από ζνα ερωτθματολόγιο 

δειγματολθπτικισ ζρευνασ που χρθςιμοποιεί ςυνεντεφξεισ (Κςαρθ & 

Ποφρκοσ, 2015: 97· Mason, 2009· Robson, 2010) 

Θ επιλογι τθσ θμι-δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ ζγινε, επειδι οι θμι-

δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ ζχουν ςχετικά προκακοριςμζνθ μορφι και θ 

ςυηιτθςθ με τα υποκείμενα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ μεγάλου 

εφρουσ δεδομζνων και τθ ςε βάκοσ ανάλυςι τουσ. Αντίκετα οι ερωτιςεισ 

ςτισ δομθμζνεσ, τυπικζσ ςυνεντεφξεισ ζχουν πολφ αυςτθρι δομι και δεν 

επιτρζπουν τθ διεφρυνςθ ςε βάκοσ αντιλιψεων των υποκειμζνων, 

προκειμζνου να γίνει όςο το δυνατόν περιςςότερο κατανοθτό το 

ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ηιτθμα. Επιπλζον, οι θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 

ςτθν περίπτωςθ που διερευνϊνται αντιλιψεισ και βιωμζνεσ εμπειρίεσ, 

προςφζρουν πιο ζγκυρα δεδομζνα. τισ μθ δομθμζνεσ ι ελεφκερεσ 

ςυνεντεφξεισ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ ο ερευνθτισ να είναι μερολθπτικόσ και να 

επθρεάςει τισ απαντιςεισ των υποκειμζνων, ενϊ ςτισ θμι-δομθμζνεσ θ 

πικανότθτα αυτι μειϊνεται κατά πολφ, εφόςον αξιοποιείται ο οδθγόσ 

ςυνζντευξθσ, ο οποίοσ βοθκά τον ερευνθτι να μθν παρεκκλίνει από τθν 

αντικειμενικότθτα των ερωτιςεων. Θ εμπειρία του ερευνθτι ζχει, επίςθσ, 

πολλι μεγάλθ ςθμαςία για τθ ςωςτι διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ, γιατί το 

ενδιαφζρον ςε μια ςυνζντευξθ δεν είναι αυτό που ζχει ειπωκεί, αλλά ο 

τρόποσ που κα διαμορφωκεί το πλαίςιο ςυηιτθςθσ και πϊσ τελικά αυτι 

εξελίςςεται (Mason, 2009· Robson, 2010· Σηαφζα, 2017).  

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, ζγινε προςπάκεια να τθρθκοφν οι 

κανόνεσ για τθ διατφπωςθ των ερωτιςεων, αλλά και θ ςυμπεριφορά του 

ερευνθτι να είναι τζτοια, ϊςτε να αποςπϊνται αλθκινζσ πλθροφορίεσ από 

τα υποκείμενα, που να αντικατοπτρίηουν τθν πραγματικότθτα. Οι ερωτιςεισ 
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του οδθγοφ ςυνζντευξθσ διαμορφϊκθκαν με βάςθ τον ςκοπό και τα 

ερευνθτικά ερωτιματα τθσ εργαςίασ και καταβλικθκε προςπάκεια να είναι 

απλζσ, κατανοθτζσ και χωρίσ αμφιλεγόμενα ςθμεία. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο 

οδθγόσ ςυνζντευξθσ που διαμορφϊκθκε και χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα 

μελζτθ περιελάμβανε δθμογραφικζσ ερωτιςεισ που παρζχουν πλθροφορίεσ 

για το προφίλ των εκπαιδευτικϊν (φφλο, θλικία, ζτθ εκπαιδευτικισ 

υπθρεςίασ και επιμόρφωςθ), κακϊσ, επίςθσ και τουσ εξισ κεματικοφσ 

άξονεσ: 

 1οσ Άξονασ: Κατανόθςθ του όρου κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο 

 2οσ Άξονασ: Εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο  

 3οσ Άξονασ: Ρόλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ  

 4οσ Άξονασ: Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ  

 5οσ Άξονασ: Προτάςεισ  για κεςμικζσ αλλαγζσ  

Ο πρϊτοσ και ο δεφτεροσ κεματικόσ άξονασ περιλαμβάνουν ερωτιςεισ 

που απαντοφν ςτο πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα («Ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ 

των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τισ πρακτικζσ 

διαςφάλιςισ τθσ ςτο ςχολείο;»). Πιο ςυγκεκριμζνα, τα υποκείμενα 

ερωτϊνται για το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο 

ςχολείο, τισ αξίεσ με τισ οποίεσ ςυνδζεται, κακϊσ και πρακτικζσ που 

χρθςιμοποιοφν εντόσ και εκτόσ ςχολικισ τάξθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ο τρίτοσ κεματικόσ άξονασ απαντά ςτο δεφτερο 

ερευνθτικό ερϊτθμα («Ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τον 

ρόλο του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ;») που αφορά ςτον ρόλο 

του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ και τισ μεκόδουσ που 

χρθςιμοποιεί για τθν επίτευξθ ενόσ πιο δίκαιου ςχολείου. Ο τζταρτοσ 

κεματικόσ άξονασ αφορά ςτουσ παράγοντεσ που δρουν αναςταλτικά ςτθν 

προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν για διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

και απαντά ςτο τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα («Ποιοι παράγοντεσ δρουν 

αναςταλτικά ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν και δράςεων κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο;»). Σζλοσ, ο πζμπτοσ άξονασ, ο οποίοσ αναφζρεται 
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ςτο τζταρτο ερευνθτικό ερϊτθμα («Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί κεωροφν 

ςθμαντικζσ τισ κεςμικζσ αλλαγζσ ςε διοικθτικό, οργανωτικό και λειτουργικό 

επίπεδο με απϊτερο ςκοπό τθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων και τθν ενίςχυςθ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ;»), ηθτά από τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

παρακζςουν τισ προτάςεισ τουσ για κεςμικζσ αλλαγζσ ςτο ςχολείο, ςε 

διοικθτικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, προκειμζνου να 

αμβλυνκοφν οι ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν και να ενιςχυκεί θ κοινωνικι 

δικαιοςφνθ. Ο οδθγόσ ςυνζντευξθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ παρατίκεται 

αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ και ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ. 

 

Οδθγόσ ςυνζντευξθσ 

ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Φφλο 

 Θλικία 

 Ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ 

 Επιμόρφωςθ 
1οσ Άξονασ: Κατανόθςθ του όρου κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο (1ο 
ερευνθτικό ερϊτθμα) 
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:  

 Τι ςθμαίνει κατά τθν άποψι ςασ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο;  

 Με ποιεσ αξίεσ κεωρείτε ότι ςυνδζεται; 
2οσ Άξονασ: Εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 
ςτο ςχολείο (1ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Ωσ μζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ζχετε εμπλακεί ςε κάποια 
δραςτθριότθτα με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ; 

 Ποιεσ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 
εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ; 

3οσ Άξονασ: όλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ (2ο 
ερευνθτικό ερϊτθμα) 
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Ποια κεωρείτε ότι είναι τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που 
πρζπει να ζχει ζνασ κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ;  

 Με ποιον τρόπο προςπακεί να διαςφαλίςει τθν κοινωνικι 
δικαιοςφνθ, ο διευκυντισ του ςχολείου ςασ;  

4οσ Άξονασ: Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (3ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Κεωρείτε ότι εμφανίηονται δυςκολίεσ ςτθν προςπάκεια εφαρμογισ 
πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ; Αν ναι, από ποφ 
προζρχονται; 
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5οσ Άξονασ: Ρροτάςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ (4ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 
Ενδεικτικι ερϊτθςθ: 

 Ποιεσ κεςμικζσ αλλαγζσ, ωσ προσ τον διοικθτικό-θγετικό ρόλο και τον 
τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου κεωρείτε 
απαραίτθτεσ, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι εκπαιδευτικζσ 
ανιςότθτεσ και να διαςφαλιςτεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ; 

Ρίνακασ 3. Οδθγόσ ςυνζντευξθσ 

 

5.2.5 Ρεριοριςμοί τθσ ζρευνασ 

ε κάκε ζρευνα που διεξάγεται ςτον πραγματικό κόςμο είναι λογικό να 

υπάρχουν οριςμζνοι περιοριςμοί. Οι περιοριςμοί αυτοί πθγάηουν από τισ 

ςυνεχείσ μεταβολζσ τθσ πραγματικότθτασ των ειδικϊν ςυνκθκϊν που 

ιςχφουν ςε μια κοινωνία (Robson, 2010). Ακόμθ, οι περιοριςμοί μπορεί να 

«ςχετίηονται με ανεπαρκείσ μετριςεισ μεταβλθτϊν, απϊλεια ι ζλλειψθ 

ςυμμετεχόντων, μικρά μεγζκθ δειγμάτων, ςφάλματα ςτθ μζτρθςθ και 

άλλουσ παράγοντεσ που ςυνικωσ αφοροφν τθ ςυγκζντρωςθ και τθν ανάλυςθ 

δεδομζνων» (Creswell, 2011: 237).  

Θ παροφςα ζρευνα ζγινε ςε ζναν ικανοποιθτικό αρικμό 

ςυνεντευξιαηόμενων, αλλά όχι ςε ζνα απόλυτα αντιπροςωπευτικό δείγμα. 

Αυτό ςθμαίνει ότι τα ευριματα τθσ ζρευνασ δεν μποροφν να γενικευτοφν και 

να ςυηθτθκοφν ςε ζνα ευρφτερο, πζραν τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ πλαίςιο, 

ςε ςχζςθ με τουσ ανκρϊπουσ και τισ καταςτάςεισ (Robson, 2010). Αναφορικά 

με τθν ποιοτικι ζρευνα, δεν είναι απολφτωσ δυνατό να αποτυπωκοφν με 

ςαφινεια και να ερμθνευκοφν ςε βάκοσ οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν 

που ςυμμετείχαν, εφόςον κάκε ερευνθτισ αναλφει και επεξεργάηεται τα 

δεδομζνα με βάςθ τθν κρίςθ, τισ εμπειρίεσ και τισ δεξιότθτζσ του. Ωςτόςο, 

ζγινε μια προςπάκεια παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων με όςο το δυνατόν 

περιςςότερο αντικειμενικό τρόπο, παραμερίηοντασ προςωπικζσ εμπειρίεσ και 

καταςτάςεισ. Επιπλζον, είναι απαραίτθτο να επιςθμανκοφν οι δυςκολίεσ ςτθ 

ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, εφόςον υπιρχαν εκπαιδευτικοί που δεν ιταν 

πρόκυμοι να δϊςουν ςυνζντευξθ, είτε λόγω ζλλειψθσ χρόνου, είτε λόγω 

δυςκολίασ του κζματοσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ειςαγωγι 

το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μζςα από 

τθ κεματικι ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων ςε 

κεματικζσ ενότθτεσ ανταποκρίνεται ςτουσ κεματικοφσ άξονεσ τθσ 

ςυνζντευξθσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ απαντοφν ςτα ερευνθτικά 

ερωτιματα που ζχουμε κζςει. Ζτςι, τα αποτελζςματα κα παρουςιαςτοφν με 

βάςθ τισ παρακάτω κεματικζσ: κατανόθςθ του όρου «κοινωνικι δικαιοςφνθ» 

ςτο ςχολείο, εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

ςτο ςχολείο, ρόλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ, αναςταλτικοί 

παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, προτάςεισ για 

κεςμικζσ αλλαγζσ. το τζλοσ γίνεται ςφνοψθ αυτϊν των αποτελεςμάτων και 

ςυςχζτιςθ με τα πορίςματα τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, όπωσ 

παρουςιάςτθκαν ςτο κεωρθτικό μζροσ, ϊςτε να διαπιςτϊςουμε ςυγκλίςεισ 

μεταξφ τουσ, κακϊσ και νζα δεδομζνα.  

 

6.1 Θεματικι ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων κα ακολουκιςει τθ μζκοδο τθσ κεματικισ 

ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων, κατά τθν οποία τα κείμενα των 

ςυνεντεφξεων οργανϊνονται ςε κεματικζσ ερμθνευτικζσ κατθγορίεσ που 

απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα, αλλά και ειςαγάγουν ξεχωριςτζσ 

κεματικζσ κατθγορίεσ που προζκυψαν από τθν αφιγθςθ των 

ςυνεντευξιαηόμενων (Creswell, 2011). Θ κεματικι ανάλυςθ είναι μια 

εφχρθςτθ μζκοδοσ θ οποία χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν ποιοτικι ζρευνα. 

Θεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι για τον νζο ερευνθτι, κακϊσ παρζχει βαςικζσ 

δεξιότθτεσ που είναι χριςιμεσ για τθ διεξαγωγι πιο εξειδικευμζνων 

προςεγγίςεων ποιοτικισ ανάλυςθσ (Clarke, Braun & Hayfield, 2015 όπ. αναφ. 

ςτο Κςαρθ & Ποφρκοσ, 2015: 116).  
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Ειδικότερα, θ κεματικι ανάλυςθ ςυνίςταται ςτθ ςυςτθματικι 

αναγνϊριςθ, οργάνωςθ και κατανόθςθ επαναλαμβανόμενων μοτίβων 

νοιματοσ εντόσ ενόσ ςυνόλου δεδομζνων. Ο ερευνθτισ μπορεί να ανιχνεφςει 

πολυάρικμα μοτίβα νοιματοσ εντόσ των δεδομζνων του, ωςτόςο εςτιάηει ςε 

εκείνα που είναι ςχετικά με το κζμα και απαντοφν ςτα ερευνθτικά του 

ερωτιματα. υνεπϊσ, τα ερευνθτικά ερωτιματα λειτουργοφν ωσ οδθγόσ 

κατά τθ διαδικαςία τθσ κεματικισ ανάλυςθσ (Braun & Clarke, 2012: 57 όπ. 

αναφ. ςτο Σςιϊλθσ, 2018: 98). ε αντίκεςθ με άλλεσ μεκόδουσ, θ κεματικι 

ανάλυςθ είναι μια ευζλικτθ μζκοδοσ ανάλυςθσ, κακϊσ δεν προχποκζτει τθ 

δζςμευςθ των ερευνθτϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ οντολογικζσ ι επιςτθμολογικζσ 

κζςεισ, όπωσ ςυμβαίνει με άλλεσ ποιοτικζσ αναλφςεισ (π.χ. θ ερμθνευτικι 

φαινομενολογικι ανάλυςθ δεςμεφεται ςε ζναν φαινομενολογικό 

προςανατολιςμό) (Braun & Clarke, 2006 όπ. αναφ. ςτο Κςαρθ & Ποφρκοσ, 

2015: 117· Σςιϊλθσ, 2018). 

τθν παρακάτω παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων εκτίκενται πρϊτα οι 

κεματικζσ κατθγορίεσ που αναδείχκθκαν και απαντοφν ςτα ερευνθτικά 

ερωτιματα. Οι κεματικζσ κατθγορίεσ που προζκυψαν ακολουκοφν τουσ 

κεματικοφσ άξονεσ τθσ ςυνζντευξθσ, και είναι οι εξισ: κατανόθςθ του όρου 

«κοινωνικι δικαιοςφνθ» ςτο ςχολείο, εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο, ρόλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά 

δίκαιου θγζτθ, αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, προτάςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ, χαρακτθριςτικά 

των ςυμμετεχόντων και αντιλιψεισ για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Θ κάκε 

κεματικι κατθγορία παρουςιάηεται ξεχωριςτά, επιςθμαίνοντασ τα βαςικά 

ςθμεία που προζκυψαν κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων.  
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Εικόνα 1. Σχθματικι παρουςίαςθ του μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάλυςθσ 
δεδομζνων 

 

6.2 Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων 

6.2.1 Κατανόθςθ του όρου «κοινωνικι δικαιοςφνθ» ςτο ςχολείο 

-Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ βαςίηεται ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

και ωσ εκ τοφτου αποςκοπεί ςτθν αποκατάςταςθ των ανιςοτιτων και αδικιϊν 

ςτο χϊρο του ςχολείου. 

Θ πρϊτθ κεματικι κατθγορία αναφζρεται ςτον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί 

κατανοοφν τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τθν ερϊτθςθ «Σι 

ςθμαίνει για εςάσ θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο;», οι εκπαιδευτικοί 

ερμθνεφουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ μζςο αποκατάςταςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων μζςα από τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν 

ςτθν εκπαίδευςθ. υγκεκριμζνα, αναφζρονται ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ 

και τθν ίδια αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν από τον εκπαιδευτικό, ανεξαρτιτωσ 

κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ, φφλου, κρθςκείασ και καταγωγισ. 

Ενδιαφζρουςα είναι θ προςζγγιςθ οριςμζνων εκπαιδευτικϊν που 

αναφζρουν ότι κοινωνικι δικαιοςφνθ κα πρζπει να υπάρχει όχι μόνο ςτισ 
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ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ, αλλά και ςτισ ςχζςεισ των 

εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ,  κακϊσ και των εκπαιδευτικϊν με τον διευκυντι.  

1: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ κατά τθ γνϊμθ μου αναφζρεται ςε ίςεσ ευκαιρίεσ 

μάκθςθσ για όλα τα παιδιά, ευχάριςτο περιβάλλον εκπαίδευςθσ, επαρκισ 

εξαςφάλιςθ καλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ευχάριςτο κλίμα 

μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ ανεξαρτιτωσ φφλου, οικονομικισ και ταξικισ 

καταγωγισ. 

2: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο αφορά μια κατάςταςθ ςτθν οποία όλοι οι 

μακθτζσ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιϊματα όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, 

αλλά και τθν ίδια αντιμετϊπιςθ όςον αφορά τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν, οφτωσ 

ϊςτε να μθν υπάρχουν ανιςότθτεσ και διαφοροποιιςεισ. 

3: Ωσ κοινωνικι δικαιοςφνθ κα χαρακτιριηα τθν κοινωνικι ιςότθτα που προκφπτει 

μζςα από τθν ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, τθν κοινι εκπαίδευςθ και 

κοινωνικι ςυνοχι, ϊςτε ν’ αναπτυχκοφν και να εκμεταλλευτοφν όλεσ τισ 

δυνατότθτεσ και τα «ταλζντα» του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, ανεξάρτθτα από τθν 

κοινωνικι προζλευςθ του. 

4: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ αφορά ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον δάςκαλο και τον 

μακθτι, υπάρχει και θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ανάμεςα ςτθ ςχζςθ των εκπαιδευτικϊν 

αλλά και μεταξφ εκπαιδευτικϊν και διευκυντι. Είναι μια αρκετά περίπλοκθ ζννοια. 

Αν χρειαςτεί να το ςυγκεκριμενοποιιςουμε, ςθμαίνει ο δάςκαλοσ να δίνει ίδιεσ 

ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν επίδοςι τουσ, τθν προζλευςι τουσ, τθ 

κρθςκεία τουσ, τθν καταγωγι, τθν οικογενειακι κατάςταςθ τουσ. 

5: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο αναφζρεται ςτθ διαςφάλιςθ δικαιότερων 

μορφϊν ςυνφπαρξθσ των μελϊν του ςχολείου, ανάλογα με τισ αλλαγζσ που 

ςυμβαίνουν ςτο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίςιο. 

6: Σθμαίνει ζνα ςχολείο για όλουσ, όπου μπορεί να φοιτά κάκε παιδί, ανεξάρτθτα 

από τθν οικονομικι, κοινωνικι κατάςταςθ ι τθν ψυχοςωματικι και νοθτικι του 

ανάπτυξθ. Ζνα ςχολείο που κα μακαίνει τθ ςυνεργαςία, τθν ενςυναίςκθςθ και τον 

ςεβαςμό ςτθν ιδιαιτερότθτα. 

7: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο κεωρϊ ότι ζγκειται ςτθ διαςφάλιςθ ίςων 

ευκαιριϊν των μακθτϊν. Το ςχολικό περιβάλλον, μζςα από τισ νόρμεσ και τισ 

δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε αυτό, παρζχει ςτο μακθτι τθ 

δυνατότθτα να αναπτυχκεί ωσ προςωπικότθτα αλλθλεπιδρϊντασ με τουσ 
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ςυμμετζχοντεσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ςε κάκε χϊρο και χρονικι ςτιγμι ςτο 

πλαίςιο αυτό. Εν ολίγοισ,  θ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ και θ εκμάκθςθ δεξιοτιτων 

με βάςθ τθν ιςότθτα, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν κριτικι ςκζψθ. 

8: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο κεωρϊ ότι είναι το να είμαςτε δίκαιοι και 

αντικειμενικοί απζναντι ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ ανεξαρτιτωσ 

ιδιαιτεροτιτων, για παράδειγμα διαφορετικι κοινωνικι προζλευςθ. 

9: Κατά τθν άποψι μου, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο ςχετίηεται με τθν άρςθ 

των εμποδίων, όςον αφορά ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Πιςτεφω πωσ εςτιάηει ςτθν 

ενεργό ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ: ίςεσ δυνατότθτεσ, ίςεσ ευκαιρίεσ, ίςα δικαιϊματα. 

10: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο νομίηω πωσ είναι μια μορφι παιδείασ 

ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ, καταγωγισ, οικονομικισ κατάςταςθσ κ.λπ. Συνδζεται με 

τθ δωρεάν παιδεία, τθν ιςότθτα, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και αφορά 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ. Δεν μπορεί να 

διδαχκεί τίποτα ςτο ςχολείο όταν επικρατεί θ ανιςότθτα, θ αδικία και θ 

προκατάλθψθ απζναντι ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ατόμων. 

-Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο αποτελεί ανκρϊπινο δικαίωμα και 

ςυνδζεται ςτενά με τισ αξίεσ τθσ ιςότθτασ, του ςεβαςμοφ και τθσ αξιοκρατίασ. 

Οι εκπαιδευτικοί ςυνδζουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, κυρίωσ, με τθν 

ιςότθτα, τον ςεβαςμό, τθν αξιοκρατία και το ανκρϊπινο δικαίωμα για 

εκπαίδευςθ. Παράλλθλα, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο 

δθμοκρατίασ και κατ’ επζκταςθ ςυνδζεται με τθν ελευκερία, τθν αλλθλεγγφθ 

και τθν ανεκτικότθτα. 

3: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν αλλθλεγγφθ, τθν 

ανεκτικότθτα, αλλά και τθν ευρφτθτα πνεφματοσ. Με τθν ανεκτικότθτα οι μακθτζσ 

αποκτοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ, διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, 

μακαίνουν να ςζβονται και να εμβακφνουν ςτισ απόψεισ των άλλων, ενθμερϊνονται 

και αποκτοφν οργανωμζνθ αντίλθψθ των πραγμάτων, ξεφεφγοντασ από τθν 

απολυτότθτα, το δογματιςμό και τισ προλιψεισ. Τζλοσ, ζχοντασ οι μακθτζσ ευρφτθτα 

πνεφματοσ είναι ςε κζςθ να αξιολογιςουν όλα τα εφλογα ςυμπεράςματα, να 

μελετιςουν τθν ποικιλία των πικανϊν απόψεων ι οπτικϊν γωνιϊν και να 

παραμείνουν ανοικτοί ςε εναλλακτικζσ ερμθνείεσ.  
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5: Συνδζεται ςτενά με τθν ζννοια τθσ δθμοκρατίασ και κατ’ επζκταςθ με το 

δικαίωμα για ιςότθτα, ελευκερία, ςεβαςμό, αλλθλεγγφθ. Θ δε απουςία τθσ 

προςδιορίηεται ωσ ανιςότθτα, παραγνϊριςθ τθσ διαφορετικότθτασ, 

περικωριοποίθςθ και αποκλειςμό. 

6: Συνδζεται βαςικά με τθν ιςότθτα, τθν αξιοκρατία και το ανκρϊπινο δικαίωμα για 

εκπαίδευςθ. 

7: Συνδζεται ςτενά με τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ, επομζνωσ και με τθν ζννοια τθσ 

δθμοκρατίασ αφοφ θ δικαιοςφνθ αποτελεί χαρακτθριςτικό γνϊριςμα αυτισ. 

Επιπλζον, ςυνδζεται και με επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ όπωσ λεκτικι ι μθ λεκτικι 

επικοινωνία ςε διάφορα πολιτιςμικά πλαίςια. 

9: Κεωρϊ ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςχετίηεται με όλο το φάςμα των αξιϊν. 

Εςτιάηει ςτθν αξιοκρατία και τθν ιςότθτα των μακθτϊν, τονίηοντασ το ςεβαςμό που 

πρζπει να διζπει τουσ ανκρϊπουσ ωσ προσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

10: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι ανκρϊπινο δικαίωμα και αποτελεί βαςικό 

ςτοιχείο τθσ δθμοκρατίασ. Συνδζεται επίςθσ με τθν ιςότθτα, τθν αποδοχι του άλλου 

και τον ςεβαςμό.  

Παρακζτοντασ ενδεικτικά οριςμοφσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, όπωσ 

αυτοί παρουςιάηονται ςτθ βιβλιογραφία, και ηθτϊντασ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν αυτόν που κεωροφν πιο αντιπροςωπευτικό, 

παρατθρικθκε ςυμφωνία των εκπαιδευτικϊν ςτον παρακάτω οριςμό: «Θ 

κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτθν εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτθν ίςθ ςυμμετοχι όλων 

των ομάδων τθσ κοινωνίασ ςτθν εκπαίδευςθ, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

δθμιουργία μιασ πιο δίκαιθσ κοινωνίασ που κα βαςίηεται ςτθν ιςότθτα και 

τον ςεβαςμό και κα καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των ατόμων». Μζςα από τθν 

επιλογι αυτι, οι εκπαιδευτικοί φάνθκε να κατανοοφν τθ ςθμαςία που ζχει θ 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο, για τθ δθμιουργία μιασ 

δικαιότερθσ κοινωνίασ. 

τθν προςπάκεια μασ να καταγράψουμε τον τρόπο κατανόθςθσ τθσ 

ζννοιασ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο, ηθτικθκε, επίςθσ, από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να ςχολιάςουν τθν εξισ τοποκζτθςθ: «Σο ςχολείο που 

ςτρατεφεται υπζρ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ οφείλει να μθν είναι ίςο προσ 

όλουσ, αλλά να ευνοεί τουσ μακθτζσ που προζρχονται από μειονεκτικό 
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περιβάλλον». Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί φάνθκε να μθν ςυμφωνοφν 

κακόλου με τθν παραπάνω άποψθ επιςθμαίνοντασ ότι το ςχολείο οφείλει να 

είναι ανοιχτό και ίςο προσ όλουσ τουσ μακθτζσ και οι διδακτικζσ τεχνικζσ να 

επιλζγονται με βάςθ τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μακθτι. 

Παράλλθλα, ανζφεραν ότι θ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν από 

μειονεκτικό περιβάλλον, κα φανερϊςει ακόμα περιςςότερο το 

«μειονζκτθμα» του μακθτι, τονίηοντασ τθν ανιςότθτα ςε ςχζςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ μακθτζσ.  

1: Δεν ςυμφωνϊ με αυτιν τθν άποψθ. Κοινωνικι δικαιοςφνθ ςθμαίνει ίςο ςχολείο 

προσ όλουσ, όχι μόνο για τουσ μακθτζσ που προζρχονται από μειονεκτικό 

περιβάλλον.  

4: Ο λόγοσ που δεν ςυμφωνϊ είναι γιατί πρζπει να αντιμετωπίηεισ όλουσ τουσ 

μακθτζσ ίςα. Και αυτόσ που ζχει κάποιο «μειονζκτθμα» να αντιμετωπίηεται ίςα, 

γιατί αν αντιμετωπιςτεί ευνοϊκά, κα φανεί το πρόβλθμά του. Δεν μπορεί κάποιοσ 

που αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα προςαρμογισ να τον αντιμετωπίηει ο δάςκαλοσ 

προνομιακά απζναντι ςτουσ άλλουσ γιατί ζτςι κα τονιςτεί το πρόβλθμά του. Κα 

πρζπει με τρόπο ο δάςκαλοσ να τον ενιςχφει,  να τον βοθκά αλλά ςτο πλαίςιο τθσ 

τάξθσ με όλουσ τουσ μακθτζσ ιςότιμα. Υπάρχουν τμιματα ζνταξθσ, ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ που μπορεί να βοθκιςουν περαιτζρω τον μακθτι. Στθν τάξθ, όμωσ, ο 

δάςκαλοσ δεν πρζπει να φζρεται διαφορετικά, ξεπερνά τθν άποψθ ότι οι μακθτζσ 

είναι όλοι ίςοι. Όλοι πρζπει να ζχουν τθν ίδια ευκαιρία ανεξαρτιτωσ από ποφ 

προζρχονται. 

9: Δεν ςυμφωνϊ με τθ ςυγκεκριμζνθ άποψθ, κακϊσ όλοι οι μακθτζσ οφείλουν να 

ευνοοφνται από τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Εάν το ςχολείο ευνοεί μόνο τουσ μακθτζσ 

από μειονεκτικό περιβάλλον, τότε κα υπάρξει αδικία ωσ προσ τουσ υπόλοιπουσ 

μακθτζσ. 

10: Είμαι αντίκετοσ ςτθν παραπάνω άποψθ. Το ςχολείο είναι ανοιχτό και ίςο για 

όλουσ τουσ μακθτζσ. Στο ςχολείο προςφζρεται θ ίδια παιδεία για όλουσ τουσ 

μακθτζσ, και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν χρθςιμοποιοφνται οι κατάλλθλεσ 

διδακτικζσ τεχνικζσ, ϊςτε αυτι θ παιδεία να αφομοιϊνεται εξίςου από όλουσ.  

Ωςτόςο, υπιρξαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί που τάχκθκαν υπζρ τθσ 

ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ των μακθτϊν από μειονεκτικό περιβάλλον. 
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φμφωνα με τθν άποψθ τουσ, το ςχολείο οφείλει να αμβλφνει τισ ανιςότθτεσ 

μεταξφ των μακθτϊν μζςα από τθν παροχι κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ, και 

αυτό δεν μπορεί να ςυμβεί με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν, αλλά μζςα από 

εξατομικευμζνα προγράμματα εκπαίδευςθσ. 

2: Συμφωνϊ πολφ. Συμφωνϊ πιο πολφ με τθν ζννοια τθσ εξατομικευμζνθσ 

προςζγγιςθσ/αντιμετϊπιςθσ του κάκε μακθτι, προκειμζνου κάποιοι μακθτζσ οι 

οποίοι ζχουν κάποια χαρακτθριςτικά που τουσ κάνουν να μειονεκτοφν ςε ςχζςθ με 

άλλουσ (χαμθλό κοινωνικό και μορφωτικό κεφάλαιο, φτϊχεια) το ςχολείο να 

εςτιάηει προσ αυτοφσ, να κάνει μια μεγαλφτερθ προςπάκεια ςε αυτοφσ, προκειμζνου 

να αμβλυνκοφν οι ανιςότθτεσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, οι οποίοι 

μπορεί να προζρχονται από ζνα προνομιοφχο περιβάλλον. 

3: Το ςχολείο καλείται να αμβλφνει τισ ανιςότθτεσ με τθν παροχι κατάλλθλθσ 

εκπαίδευςθσ, ϊςτε να αξιοποιιςει ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτεσ του κάκε μακθτι. Κι 

αυτό δεν ςυμβαίνει μζςα από τθν παροχι «ίςων ευκαιριϊν», αλλά μζςα από τθν 

εξατομικευμζνθ εκπαίδευςθ. 

Οι βαςικζσ ζννοιεσ με τισ οποίεσ ςυνδζουν οι εκπαιδευτικοί τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτθ εικόνα που ακολουκεί: 

 

Εικόνα 1. Ζννοιεσ που ςυνδζονται με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 

 

Ζννοιεσ  που 
ςυνδζονται 

με τθν 
κοινωνικι 

δικαιοςφνθ

Ιςότθτα-
ίςεσ 

ευκαιρίεσ 
μάκθςθσ

Σεβαςμόσ

Αξιοκρατία 

Ανκρϊπινο 
δικαίωμα

Ελευκερία

Αλλθλεγγφθ

Ανεκτικότθτα

Δθμοκρατία
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6.2.2 Εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο 

ςχολείο 

- Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ εφαρμόηεται ςε υψθλό βακμό ςτα ςχολεία.  

Θ δεφτερθ κεματικι κατθγορία αφορά ςτισ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί αναφζρουν ότι ςτα ςχολεία που διδάςκουν 

εφαρμόηεται ςε μεγάλο βακμό θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

-Θ οικονομικι κρίςθ ενιςχφει τισ ανιςότθτεσ και τισ αδικίεσ μεταξφ των 

μακθτϊν. 

Ωςτόςο, εντοπίηονται οριςμζνα φαινόμενα αδικίασ και ανιςοτιτων που 

οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτο διαφορετικό οικονομικό κεφάλαιο των 

μακθτϊν και τθν οικονομικι κρίςθ που πλιττει τισ ελλθνικζσ οικογζνειεσ. Θ 

οικονομικι κρίςθ ζχει αυξιςει τα φαινόμενα αδικίασ και τισ ανιςότθτεσ 

μεταξφ των μακθτϊν, κακϊσ ολοζνα και περιςςότεροι μακθτζσ 

αντιμετωπίηουν ελλείψεισ ςε ςχολικά είδθ, βιβλία, ρουχιςμό, φαγθτό, 

γεγονόσ που μειϊνει τθ διάκεςθ τουσ και τθ δυνατότθτα για ιςότθτα ςτθ 

μάκθςθ. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί αναφζρονται και ςτο μορφωτικό κεφάλαιο 

των γονζων, επιςθμαίνοντασ ότι μακθτζσ που προζρχονται από οικογζνειεσ 

με υψθλό μορφωτικό επίπεδο προςαρμόηονται πιο εφκολα ςτο χϊρο του 

ςχολείου, εξοπλιςμζνοι με περιςςότερα εφόδια και εμπειρίεσ. Σζλοσ, μικρι 

αναφορά γίνεται και ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι οποίεσ υπάρχουν ςτθν 

κοινωνία και μεταφζρονται και ςτο ςχολείο, με αποτζλεςμα παιδιά από 

χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα να αδικοφνται και να μειονεκτοφν ςε ςχζςθ με 

τουσ ςυμμακθτζσ τουσ από υψθλότερο κοινωνικό περιβάλλον.  

1: Στο ςχολείο μασ δεν ζχω διαπιςτϊςει ςοβαρά ηθτιματα κοινωνικισ αδικίασ και 

ανιςοτιτων. Λιγοςτζσ ανιςότθτεσ προκφπτουν ςυνικωσ από τθ διαφορετικι 

κοινωνικι τάξθ και το διαφορετικό οικονομικό επίπεδο τθσ οικογζνειασ κάκε 

παιδιοφ.  

2: Σαφϊσ οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που υπάρχουν και λαμβάνουν χϊρα ςτθν 

κοινωνία αντικατοπτρίηονται και ςτο ςχολικό περιβάλλον και υπάρχουν μακθτζσ που 

προζρχονται από χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα οι οποίοι διαφοροποιοφνται ςε 
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ςοβαρά προβλιματα που ζχουν ωσ ςυνζπεια ηθτιματα πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ και 

ιςότιμθσ αντιμετϊπιςισ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ που δεν 

αντιμετωπίηουν αυτά τα ηθτιματα. Οι φτωχοί μακθτζσ αντιμετωπίηουν δθλαδι 

εμπόδια ςτθ μάκθςθ για κοινωνικοφσ λόγουσ, όπωσ και τα άτομα/μακθτζσ από 

άλλεσ χϊρεσ, που μπορεί επίςθσ να ςυμπλθρϊνουν όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά, να προζρχονται από ζνα χαμθλό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. 

3: Ζχω διαπιςτϊςει ηθτιματα ανιςοτιτων που οφείλονται κυρίωσ ςτο διαφορετικό 

οικονομικό κεφάλαιο των μακθτϊν. Λδιαίτερα ςιμερα λόγω οικονομικισ κρίςθσ 

ζχουν αυξθκεί αυτά τα φαινόμενα, κακϊσ ολοζνα και περιςςότεροι μακθτζσ 

αντιμετωπίηουν ελλείψεισ ςε ςχολικά είδθ, ροφχα, τρόφιμα. Επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο 

παίηει και το μορφωτικό κεφάλαιο των γονζων, αφοφ οι μακθτζσ με υψθλό 

μορφωτικό κεφάλαιο προςαρμόηονται πιο εφκολα ςτο ςχολείο ςε αντίκεςθ με τουσ 

μακθτζσ με χαμθλό μορφωτικό κεφάλαιο που φαίνεται να αδικοφνται.  

4: Ζχω διαπιςτϊςει. Μπορϊ να πω ότι είναι από το διαφορετικό πολιτιςμικό 

περιβάλλον, μθ ζλλθνεσ μακθτζσ αιςκάνονται λίγο κατϊτερα. Μςωσ και οι δάςκαλοι 

να ςυμπεριφζρονται κατϊτερα ςε αυτοφσ τουσ μακθτζσ, (δεν μπορείσ να μάκεισ εςφ 

όπωσ μακαίνει ζνα παιδί από τθν Ελλάδα). Παίηει επίςθσ ρόλο το μορφωτικό 

επίπεδο των γονζων. Οι γονείσ με υψθλό μορφωτικό επίπεδο ςτζλνουν τα παιδιά 

τουσ ςε δραςτθριότθτεσ, φροντιςτιρια. Επομζνωσ, ζχουν άλλο επίπεδο γνϊςθσ ςε 

ςχζςθ με τα παιδιά που δεν ζχουν τθν ίδια ευχζρεια. Επίςθσ, θ οικονομικι κρίςθ ζχει 

οδθγιςει ςτθν παιδικι φτϊχεια και οι επιπτϊςεισ τθσ αντικατοπτρίηονται ςτο 

ςχολείο (ςτα ροφχα, δεν ζχουν να φάνε, ςτον υλικό εξοπλιςμό). 

10: Δεν αντιμετωπίηουμε ςοβαρά προβλιματα αδικίασ ι ανιςοτιτων. Όποια 

προβλιματα εμφανίηονται οφείλονται κυρίωσ ςε οικονομικζσ δυςκολίεσ των 

οικογενειϊν, που δυςχεραίνουν τθ ηωι των παιδιϊν και δεν τουσ επιτρζπουν να 

προετοιμάηονται επαρκϊσ για το ςχολείο. Ωςτόςο, ωσ εκπαιδευτικοί κάνουμε το 

καλφτερο δυνατόν να ενιςχφςουμε αυτοφσ τουσ μακθτζσ και να μθν αφιςουμε τθν 

ανιςότθτα τουσ να διαιωνιςτεί ςτο χϊρο του ςχολείου.  

-Εκελοντικζσ δράςεισ για τθν καταπολζμθςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων. 

Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των αξιϊν τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ. 

ε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο τουσ, οι εκπαιδευτικοί 
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φάνθκε να διάκεινται κετικά απζναντι ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ. 

υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί οργανϊνουν εκελοντικζσ δράςεισ και 

προςφζρουν τρόφιμα, ροφχα, ςχολικά είδθ ςτο κοινωνικό παντοπωλείο τθσ 

περιοχισ τουσ, με ςκοπό τθν άμβλυνςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων που 

υπάρχουν μεταξφ των μακθτϊν και ενιςχφουν τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ. 

Παράλλθλα, μζςα από αυτζσ τισ δράςεισ τονίηουν ςτουσ μακθτζσ τθν αξία τθσ 

αλλθλοβοικειασ και τθσ αλλθλεγγφθσ, βαςικζσ ζννοιεσ που ςυνδζονται με 

τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί διοργανϊνουν 

ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ μζςα από τισ οποίεσ προάγονται οι δθμοκρατικζσ 

αρχζσ και θ δικαιοςφνθ, κακϊσ, επίςθσ ενιςχφεται και θ ιςότιμθ ςυμμετοχι 

ςε αυτζσ όλων των μακθτϊν, ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικισ 

κατάςταςθσ, επίδοςθσ, πολιτιςμικοφ κεφαλαίου κ.λπ. Χαρακτθριςτικά 

αναφζρκθκαν οι εκδθλϊςεισ για τθν Παγκόςμια Θμζρα Παιδιοφ και τθν 

Παγκόςμια Θμζρα Προάςπιςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, κακϊσ και θ 

ςυμμετοχι ςε ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με ςκοπό τθν ζνταξθ των 

αλλοεκνϊν μακθτϊν. Επίςθσ, ζνασ εκπαιδευτικόσ αναφζρκθκε ςτθ 

δθμιουργία βιβλιοκικθσ ςτθν τάξθ, ϊςτε να μποροφν να δανείηονται βιβλία 

οι μακθτζσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να τα αγοράςουν. 

1: Ζχουμε οργανϊςει ςτθ ςχολικι μονάδα εκελοντικζσ δράςεισ, δωρεζσ ςτο 

κοινωνικό παντοπωλείο του διμου και ενθμζρωςθ για τθν καταπολζμθςθ των 

ανιςοτιτων ςε ανοιχτι εκδιλωςθ ςτον χϊρο του ςχολείου.  

2: Ζχει χρειαςτεί να βοθκθκοφν οικονομικά παιδιά που προζρχονται από 

οικογζνειεσ που αντιμετωπίηουν πολφ ςοβαρά οικονομικά προβλιματα και 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ που δφςκολα μποροφν να ανταπεξζλκουν οικονομικά. 

Αυτι θ βοικεια περιλαμβάνει ςυγκζντρωςθ χρθμάτων, υλικοφ που κα χρειαςτοφν 

ςτο ςχολείο (τετράδια, μολφβια κλπ). Επίςθσ, υπιρχαν και εκελοντικζσ προςπάκειεσ 

που απαιτοφςαν τθ δραςτθριοποίθςθ όλων των μακθτϊν του ςχολείου ϊςτε να 

μαηευτοφν τρόφιμα, ροφχα για πρόςφυγεσ, για να βοθκθκοφν.  

3: Στο πλαίςιο διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, ζχουμε ςυγκεντρϊςει 

τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο τθσ περιοχισ μασ και χριματα για τουσ μθ 

κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ «Φλόγα» και «Χαμόγελο του παιδιοφ». Μζςα από 
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αυτζσ τισ δράςεισ το παιδί διδάςκεται τθν αλλθλεγγφθ, τθν αλλθλοβοικεια, το 

ςεβαςμό, ζννοιεσ ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.  

4: Στο ςχολείο που ιμουν υπιρχε ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετείχα 

με παιδιά από άλλεσ χϊρεσ, το οποίο είχε τίτλο «Γιατί και εγϊ Ευρωπαίοσ;». Σε αυτό 

το πρόγραμμα εντάχκθκαν, μίλθςαν ελεφκερα, ζγραψαν για τισ πατρίδεσ τουσ, για 

τισ απόψεισ των γονιϊν τουσ για τθν πατρίδα που ηοφνε με ςκοπό να ενταχκοφν ςτθ 

δικι μασ κοινωνία και να μθν αιςκάνονται μειονεκτικά και να ςυνδιαλεχκοφν και με 

τα παιδιά τα ντόπια. Αυτι θ ςυμμετοχι όλων είναι ασ ποφμε ζνα είδοσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ. 

6: Αςφαλϊσ κι ζχω εμπλακεί. Ιμουν υπεφκυνθ για κζματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, 

βίασ και περικωριοποίθςθσ δφο χρόνια ςτο ςχολείο. Επιπλζον, ζχω ςυμμετάςχει 

ςτον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ δράςεων που προάγουν τισ 

δθμοκρατικζσ αρχζσ και τθ δικαιοςφνθ και ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ 

μακθτϊν, όπωσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για τθν Παγκόςμια Θμζρα Προάςπιςθσ 

Δικαιωμάτων του Παιδιοφ και τθν Παγκόςμια Θμζρα Παιδιοφ. 

10: Όπωσ ιδθ ανζφερα προςπακϊ με κάκε τρόπο να αποτρζψω τυχόν ανιςότθτεσ 

με τισ οποίεσ ζρχονται τα παιδιά ςτο ςχολείο. Για παράδειγμα, ζχουμε δθμιουργιςει 

κοινωνικό παντοπωλείο για τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν του ςχολείου μασ που 

δυςκολεφονται οικονομικά. Επίςθσ, ζχουμε δθμιουργιςει με τουσ μακθτζσ 

βιβλιοκικθ ςτθν τάξθ, ϊςτε να μποροφν μακθτζσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αγοράςουν ζνα βιβλίο, να δανειςτοφν και να διαβάςουν.  

Οι δράςεισ που ζχουν ςυμμετάςχει ι διοργανϊςει οι εκπαιδευτικοί με 

ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςε επίπεδο ςχολείου 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτθν παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 2. Δράςεισ ςε επίπεδο ςχολείου  με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ 

 

-Θ ςυνεργατικι μάκθςθ και θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ωσ 

ενδεδειγμζνεσ πρακτικζσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. 

Αναφορικά με τουσ τρόπουσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν 

αναφζρει ότι χρθςιμοποιεί τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, και ςυγκεκριμζνα τισ 

ομάδεσ εργαςίασ. Θ εργαςία ςε ομάδεσ εξαςφαλίηει τθ δίκαιθ ςυμμετοχι 

όλων ςτθ διδακτικι πράξθ. Οι ομάδεσ είναι ςυνικωσ ανομοιογενείσ, ϊςτε οι 

πιο καλοί μακθτζσ να βοθκοφν τουσ αδφναμουσ. Οι εργαςίεσ παρουςιάηονται 

ομαδικά και τα παιδιά μακαίνουν να ακοφνε και να ςζβονται τθ γνϊμθ του 

άλλου. Επιπλζον, χρθςιμοποιοφν τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, μζςω τθσ 

οποίασ δίνουν τθν ευκαιρία ςτον κάκε μακθτι να αναπτφξει τισ μακθςιακζσ 

του ικανότθτεσ, με διαφορετικό τρόπο που αρμόηει ςτο μορφωτικό του 

επίπεδο, με απϊτερο ςκοπό να φτάςει ςτο ίδιο αποτζλεςμα με τουσ 

υπόλοιπουσ μακθτζσ. Θ χριςθ τθσ τεχνικισ του διαλόγου είναι απαραίτθτθ 

ςε κάκε διαδικαςία μάκθςθσ. Σζλοσ, γίνεται αναφορά και ςτθ βιωματικι 

μάκθςθ, θ οποία ενιςχφει τθν πρωτοβουλία, τθν ζκφραςθ γνωμϊν και 

Δράςεισ που 
διαςφαλίηουν 
τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ

Εκελοντικζσ 
δράςεισ

Δωρεζσ ςτο 
κοινωνικό 

παντοπωλείο

Ενθμερωτικζσ 
εκδθλϊςεισ

Συγκζντρωςθ 
τροφίμων, 
ρουχιςμοφ, 
γραφικισ 

φλθσ

Δθμιουργία 
βιβλιοκικθσ 

Συμμετοχι ςε 
ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικο 
πρόγραμμα για 

πρόςφυγεσ 
μακθτζσ
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ςυναιςκθμάτων, τθ μεταφορά εμπειριϊν και τθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν 

οπτικϊν. Μζςω των παραπάνω πρακτικϊν, καλλιεργοφνται αξίεσ, οι οποίεσ 

διαμορφϊνουν προςωπικότθτεσ με ικοσ και αντικατοπτρίηουν τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ όπωσ: θ ιςότθτα, θ αλλθλεγγφθ, θ αποδοχι του άλλου, θ 

ελευκερία ζκφραςθσ, θ αξιοκρατία, θ δθμοκρατία, ο ςεβαςμόσ.  

1: Θ διδαςκαλία γίνεται βιωματικι. Τα παιδιά εργάηονται ςε ομάδεσ οι οποίεσ 

γίνονται από εμζνα με ςκοπό να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ μακθτζσ με διαφορετικό 

επίπεδο επίδοςθσ ςτα μακιματα ϊςτε να βοθκθκοφν από τουσ άλλουσ. Οι εργαςίεσ 

τουσ παρουςιάηονται ομαδικά, ωσ αποτζλεςμα όλων. Τα παιδιά μακαίνουν να 

υποςτθρίηουν τθν γνϊμθ τουσ, να ςζβονται τον ςυμμακθτι τουσ, να βγάηουν 

ςυμπεράςματα και να κρίνουν ςωςτά.   

2: Πάντα κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ διαςφαλίηω τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 

μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν, τθσ δραςτθριοποίθςισ τουσ και τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διδακτικι διαδικαςία ανεξαρτιτωσ των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν που ζχει ο κακζνασ. Επομζνωσ, θ ιςότιμθ ςυμμετοχι τουσ και ο μθ 

αποκλειςμόσ κανενόσ, κακϊσ και θ εργαςία ςε ομάδεσ εξαςφαλίηει τθ δίκαιθ 

ςυμμετοχι όλων ςτθ διδακτικι πράξθ. Επίςθσ, κάποιοι μακθτζσ που αντιμετωπίηουν 

κάποιεσ δυςκολίεσ, προςαρμόηεται το επίπεδο δυςκολίασ των δραςτθριοτιτων ςε 

αυτό. Υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ζνα είδοσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. 

Εντάςςονται ςτθ διδαςκαλία γενικά όλοι οι μακθτζσ και αυτοί με διαφορετικό 

πολιτιςμό, κρθςκεία, δεν απορρίπτεται κανζνασ, αλλά προωκείται ο διάλογοσ 

μεταξφ των μακθτϊν χωρίσ να προβάλλονται ακραίεσ αντιλιψεισ. Και πάντα 

προωκείται θ δθμοκρατία και θ πολυπριςματικότθτα, με ςεβαςμό ο ζνασ ςτα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του άλλου. 

3: Εφαρμόηω τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, θ οποία ςυνθγορεί υπζρ τθσ 

εκπαίδευςθσ όλων των μακθτϊν μζςα ςε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο εξαςφαλίηονται 

θ ιςότιμθ ςυμμετοχι, θ πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και θ πρόοδοσ. Τα παιδιά 

ςυνεργάηονται και ςυμμετζχουν ενεργά ςτο μάκθμα. Ο μακθτισ δεν αποκτά μόνο 

γνϊςεισ, αλλά αναπτφςςει και ικανότθτεσ που του επιτρζπουν να ερευνά 

ςτθριηόμενοσ ςτισ δυνάμεισ του. Συνεργάηεται με τουσ ςυμμακθτζσ του και το 

δάςκαλο. Τζλοσ, χρθςιμοποιϊ τθ διαλογικι εκπαίδευςθ για να εκμαιεφςω από τουσ 

μακθτζσ το πϊσ κατανοοφν τισ εμπειρίεσ που ζχουν βιϊςει. Άλλοσ ζνασ ςκοπόσ είναι 
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οι μακθτζσ να ανταλλάξουν ςκζψεισ, να διαμορφϊςουν τεκμθριωμζνεσ απόψεισ και 

να αναπτφξουν δεξιότθτεσ τθσ διαλογικισ τεχνικισ. 

5: Κατά κφριο λόγο, χρθςιμοποιϊ τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο και τθ βιωματικι 

διδαςκαλία, κακϊσ και τθν διαφοροποιθμζνθ και ενιςχυτικι διδαςκαλία, όπου είναι 

απαραίτθτο. Μζςω των παραπάνω παιδαγωγικϊν πρακτικϊν προάγεται ο ςεβαςμόσ 

ςτθ διαφορετικότθτα και ςτισ ικανότθτεσ του κάκε μακθτι, αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, ενίςχυςθ των ατομικϊν ικανοτιτων. 

6: Με τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία δίνω τθν ευκαιρία να αναπτφξει τισ 

μακθςιακζσ ικανότθτεσ ζνασ μακθτισ, με διαφορετικό τρόπο και με βάςθ το 

μορφωτικό του κεφάλαιο, ϊςτε να φτάςει ςτο ίδιο αποτζλεςμα, ςτον ίδιο ςτόχο με 

τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. Ακόμα, με τθ ςυμμετοχικι και ςυνεργατικι μάκθςθ και 

ςυγκεκριμζνα μζςα από τθν εργαςία ςε ομάδεσ, δθμιουργϊ το αίςκθμα τθσ 

ευκφνθσ, τθσ ζνταξθσ, τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων, του ςεβαςμοφ των κανόνων τθσ 

ομάδασ, και τθν προςπάκεια επίτευξθσ ενόσ κοινοφ ςτόχου, ο οποίοσ κα κρικεί 

αξιοκρατικά. Επίςθσ, με τθν βιωματικι μάκθςθ ενιςχφω τθν πρωτοβουλία, τθν 

ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και τθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν πρακτικϊν.  

7: Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, θ βιωματικι μάκθςθ και θ ςυνεργατικι μάκθςθ 

είναι οι βάςεισ για τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ διαλογικισ 

εκπαίδευςθσ. Μζςω αυτϊν καλλιεργοφνται πανανκρϊπινεσ αξίεσ όπωσ: θ ιςότθτα, θ 

αλλθλεγγφθ, θ ελευκερία, ο ςεβαςμόσ, θ αξιοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ 

αποδοχι του διαφορετικοφ προτφπου και ο ςεβαςμόσ αυτοφ. Αξίεσ που προάγουν τθ 

διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων με αξίεσ και ςυμπεριφορζσ που αντικατοπτρίηουν τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ με ουςιαςτικό και γνιςιο τρόπο.   

9: Κατά τθ διδαςκαλία εφαρμόηω τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο διδαςκαλίασ. 

Πρόκειται για μια μζκοδο, κατά τθν οποία οι μακθτζσ ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ 

ομάδασ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν άρςθ 

κάκε κοινωνικισ αδικίασ, προάγοντασ τθν ιςότθτα, τθν ελευκερία ζκφραςθσ, το 

ςεβαςμό και τθν αξιοκρατία. 

Σζλοσ, ενδιαφζρον παρουςίαςε το ςχόλιο μιασ εκπαιδευτικοφ 

αναφορικά με τθ ςθμαςία του ολοιμερου ςχολείου ςτθν άμβλυνςθ των 

ανιςοτιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

6: Θ εφρυκμθ λειτουργία των ολοιμερων ςχολείων ζχει βοθκιςει κατά πολφ ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αφοφ προςπακοφμε να καλφψουμε 
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αδυναμίεσ μακθτϊν, ϊςτε να μποροφν ιςότιμα να ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία 

Οι πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ που εφαρμόηουν 

οι εκπαιδευτικοί κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία παρουςιάηονται ςχθματικά 

παρακάτω: 

 

Εικόνα 3. Ρρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδαςκαλίασ 

 

6.2.3 Ο ρόλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ 

-Κακοριςτικόσ ο ρόλοσ του θγζτθ-διευκυντι για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο.  

Θ τρίτθ κεματικι κατθγορία αφορά ςτον ρόλο και τα χαρακτθριςτικά του 

κοινωνικά δίκαιου θγζτθ. Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι ο θγζτθσ-διευκυντισ 

παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ δθμιουργία ενόσ δίκαιου και ανοιχτοφ ςχολείου. 

Αν ο διευκυντισ δεν είναι υποςτθρικτισ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, όςο και 

αν προςπακιςουν οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ και οι γονείσ, δεν κα 

επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα.  

1: Όλα ξεκινοφν από τον θγζτθ. Από τον ίδιο τον όρο θγζτθσ πθγάηει θ 

ςπουδαιότθτα του ρόλου του για ζνα πιο δίκαιο, ίςο και ανοιχτό ςχολείο. 

Ρρακτικζσ 
διαςφάλιςθσ 
κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ 
ςτθν τάξθ

Συνεργατικι 
μάκθςθ

Συμμετοχικι 
μάκθςθ

Διαφοροποι
θμζνθ 

διδαςκαλία

Διαλογικι 
εκπαίδευςθ

Βιωματικι 
μάκθςθ
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4: Από τον διευκυντι ξεκινάνε όλα. Αν δεν είναι ο διευκυντισ οπαδόσ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, όςο και αν προςπακιςουν οι δάςκαλοι, οι γονείσ και οι 

μακθτζσ δεν κα απορροφθκεί τίποτα. Κα γίνουν όλοι τουσ δθμόςιοι υπάλλθλοι. 

-Ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ διακζτει δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ, 

οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και χαρακτθρίηεται από 

ενςυναίςκθςθ, διαλλακτικότθτα και διάκεςθ ςυνεργαςίασ.  

Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν αναφζρει ότι ο θγζτθσ-διευκυντισ που 

ςτρατεφεται υπζρ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ κα πρζπει να διακζτει 

δεξιότθτεσ οργάνωςθσ, προγραμματιςμοφ και διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και να χαρακτθρίηεται από ενςυναίςκθςθ, διαλλακτικότθτα και 

διάκεςθ ςυνεργαςίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και τθν τοπικι 

κοινότθτα. Επιπλζον, πρζπει να ενδιαφζρεται πραγματικά για τουσ μακθτζσ 

του ςχολείου, μακαίνοντασ για το κοινωνικό, το οικονομικό και το μορφωτικό 

τουσ κεφάλαιο, ϊςτε να αντιμετωπίηει με τον κατάλλθλο τρόπο τυχόν 

προβλιματα που προκφπτουν. Παράλλθλα, ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ 

δθμιουργεί όραμα, παρακινεί και εμψυχϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

ειςάγουν καινοτόμεσ ιδζεσ ςτο ςχολείο, είναι αμερόλθπτοσ και αντιμετωπίηει 

ιςότιμα, τόςο τουσ εκπαιδευτικοφσ, όςο και τουσ μακθτζσ. Γενικά, 

χαρακτθρίηεται από υπευκυνότθτα, κάρροσ, δθμιουργικότθτα, 

αποφαςιςτικότθτα, καλι ψυχολογία, προςαρμοςτικότθτα και ευελιξία. 

Ακολουκεί το δθμοκρατικό ςτυλ θγεςίασ και είναι κατάλλθλα καταρτιςμζνοσ. 

1: Ο διευκυντισ του ςχολείου πρζπει να είναι δίκαιοσ και ευαίςκθτοσ απζναντι 

ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου, να ενδιαφζρεται για αυτοφσ και να μακαίνει για το 

μορφωτικό, οικονομικό επίπεδο τθσ οικογζνειασ από τθν οποία προζρχεται κακϊσ 

και για ενδεχόμενα προβλιματα που αντιμετωπίηει. Πρζπει να ζχει τα κφρια 

χαρακτθριςτικά του θγζτθ (υπευκυνότθτα, όραμα, θγετικζσ δεξιότθτεσ, κάρροσ, 

υπομονι και επιμονι) για να αποτρζπει αδικίεσ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

2: Ζνασ κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ πρζπει αρχικά να ζχει ενςυναίςκθςθ, να μπορεί 

να αντιλθφκεί ςε βάκοσ τισ ανιςότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν κοινωνία κα 

μεταφζρονται και ςτο ςχολείο. Κα πρζπει να ζχει όραμα, μόρφωςθ, να είναι 

δθμοκρατικόσ. Κα πρζπει να πιςτεφει ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ για όλουσ. 

Γενικά, να  ςτθρίηεται ςτο δθμοκρατικό ιδεϊδεσ και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ. 
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3: Κάποια από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχει ζνασ κοινωνικά 

δίκαιοσ θγζτθσ είναι: ενδυνάμωςθ, παρακίνθςθ, εμψφχωςθ και ανάπτυξθ μελϊν τθσ 

ομάδασ, επιβράβευςθ των μελϊν τθσ ομάδασ για όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που 

πράττουν κι ζχουν κετικό αντίκτυπο. Προάςπιςθ και προαγωγι των καινοτόμων 

ιδεϊν. Δθμιουργία ενόσ πολφ καλοφ κλίματοσ, διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των 

ςτόχων που τίκενται από τθν εκπαιδευτικι μονάδα. Συνεργαςία και μεταφορά των 

γνϊςεων του προσ τθν ομάδα. 

4: Ζνασ κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ πρζπει αρχικά να είναι αμερόλθπτοσ, πρζπει να 

αντιμετωπίηει τουσ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ ίςα. Δεφτερον, 

να ενδιαφζρεται γι’ αυτοφσ, να μακαίνει τα προβλιματά τουσ με ςκοπό να βοθκιςει 

και να τουσ ενιςχφςει. Να μθν ςυμπεριφζρεται ςαν γραφειοκράτθσ και 

προϊςτάμενοσ, αλλά ωσ ςυνάδελφοσ. Όςον αφορά τα παιδιά, εννοείται πάντα το ίδιο 

απζναντι ςτα παιδιά και τουσ γονείσ τουσ, να μθν κάνει διακρίςεισ λόγω 

επαγγζλματοσ ασ ποφμε ι ςυμπάκειασ. Το δθμόςιο ςχολείο είναι ανοιχτό, είναι 

ςχολείο όλων.  

6: Ο διευκυντισ αυτόσ κα πρζπει να διακρίνεται από ενςυναίςκθςθ, ϊςτε να 

μπαίνει ςτθν κζςθ του άλλου και να κατανοεί τισ ανάγκεσ του. Ζτςι, κα είναι ςε κζςθ 

να πάρει τισ πιο ςωςτζσ αποφάςεισ. Επιπλζον, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από 

διαλλακτικότθτα και δθμιουργικότθτα και με υπεφκυνο τρόπο να προςπακεί να 

δθμιουργιςει ζνα ςχολείο δίκαιο και ανοιχτό για όλουσ τουσ μακθτζσ. Τζλοσ, κα 

προςκζςω τθν αποφαςιςτικότθτα και τθν καλι ψυχολογία. 

7: Ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ κα πρζπει να είναι διαλλακτικόσ, δθμιουργικόσ και 

προςαρμοςτικόσ και να διακζτει προγραμματιςτικζσ, οργανωτικζσ και διοικθτικζσ 

δεξιότθτεσ. Βαςικό ςτοιχείο τθσ προςωπικότθτάσ του είναι, επίςθσ, ο επικοινωνιακόσ 

τρόποσ διαχείριςθσ μιασ κατάςταςθσ με ςτόχο τθ βζλτιςτθ επίλυςθ οποιαςδιποτε 

κατάςταςθσ.  

Επιπλζον, από τθν παράκεςθ ενδεικτικϊν οριςμϊν του κοινωνικά 

δίκαιου θγζτθ, όπωσ αυτοί παρουςιάηονται ςτθ βιβλιογραφία, οι 

εκπαιδευτικοί επζλεξαν ωσ πιο αντιπροςωπευτικό τον παρακάτω: «Ο 

κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ είναι διαμορφωτισ τθσ κουλτοφρασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, αγωνίηεται για ζνα δίκαιο ςχολείο, όπου όλοι οι μακθτζσ κα ζχουν 

ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτα κοινωνικά και εκπαιδευτικά αγακά και 

καλλιεργεί ζναν κϊδικα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ, βαςιςμζνο 
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ςτα πλαίςια του δθμοκρατικοφ διαλόγου». Από αυτιν τθν επιλογι γίνεται 

ςαφζσ, πόςο ςθμαντικό είναι για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ο θγζτθσ-διευκυντισ 

να αγωνίηεται για ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, να ςυνεργάηεται με τουσ 

γονείσ και να είναι δθμοκρατικόσ και δίκαιοσ.  

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηονται ςυνοπτικά τα χαρακτθριςτικά 

του κοινωνικά δίκαιου θγζτθ: 

 

Εικόνα 4. Χαρακτθριςτικά του κοινωνικά δίκαιου θγζτθ 

-Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο από τον θγζτθ-διευκυντι 

μζςα από τθ δθμιουργία τμθμάτων ζνταξθσ και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, 

κακϊσ και τθν τακτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ.  

τθ ςυνζχεια, ηθτικθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναφερκοφν ςτον 

τρόπο με τον οποίο προςπακεί να διαςφαλίςει τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ο 

διευκυντισ του ςχολείου που εργάηονται. Θ ερϊτθςθ αυτι δυςκόλεψε 

ιδιαίτερα τουσ εκπαιδευτικοφσ και για τον λόγο αυτόν δόκθκε επιπλζον 

βοικεια. υγκεκριμζνα, αναφζρκθκαν οριςμζνεσ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ 
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κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από τον διευκυντι, όπωσ καταγράφονται ςτο 

κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εργαςίασ, και οι εκπαιδευτικοί χρειάςτθκε απλϊσ να 

επιλζξουν και να ςχολιάςουν εκείνεσ που εφαρμόηονται, κατά κφριο λόγο, 

ςτο ςχολείο τουσ. Ζτςι, βγάλαμε το ςυμπζραςμα ότι οι διευκυντζσ δίνουν 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ δθμιουργία τμθμάτων ζνταξθσ και ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ, ϊςτε να αμβλυνκοφν οι ανιςότθτεσ μεταξφ των μακθτϊν και να 

μποροφν ιςότιμα να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. Εξίςου 

ςθμαντικι είναι, επίςθσ, θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, γι’ 

αυτό διοργανϊνονται ςυχνά ςτο ςχολείο τουσ ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ και 

ςυναντιςεισ γονζων. Μόνο με τθ ςυνεργαςία όλων μπορεί να επιτευχκεί θ 

κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο. Επιπλζον δράςεισ που επζλεξαν οι 

εκπαιδευτικοί, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Δράςεισ/πρακτικζσ του θγζτθ-διευκυντι με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

 δίνει ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχικότθτα και καλλιεργεί κουλτοφρα 
ςυνεργαςίασ 

 ςχεδιάηει δράςεισ με ςτόχο τθν καλλιζργεια αξιϊν που 
διζπουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και δθμιουργεί ευκαιρίεσ 
για επικοινωνία, διάλογο και κριτικι ςκζψθ (ενθμερωτικζσ 
θμερίδεσ, εκελοντικζσ δράςεισ κ.λπ.) 

 προςφζρει εκελοντικι βοικεια/ςτιριξθ ςε μακθτζσ 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

 αντιμετωπίηει αμερόλθπτα τα ηθτιματα που ςυνιςτοφν 
κοινωνικι διάκριςθ και ανιςότθτα 

Ρίνακασ 4. Ρρακτικζσ του θγζτθ-διευκυντι που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

 

6.2.4 Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

-Το μειωμζνο ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν και θ αδυναμία ςυνεργαςίασ 

ςχολείου - οικογζνειασ, δρουν αναςταλτικά ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο.  

Θ τζταρτθ κεματικι κατθγορία αφορά ςτισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται κατά 

τθν εφαρμογι πρακτικϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο. 

υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί αναφζρουν τισ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ που 
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οι ίδιοι μεταφζρουν ςτο ςχολείο, τθν αδιαφορία που διακατζχει τουσ 

περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τθν αδυναμία ςυνεργαςίασ των 

εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ, ωσ βαςικά εμπόδια ςτθν όποια προςπάκεια 

δθμιουργίασ ενόσ πιο δίκαιου ςχολείου. Επιπλζον, οι κακζσ ςχζςεισ ςχολείου-

οικογζνειασ δρουν αναςταλτικά ςτθν επίλυςθ ανιςοτιτων και αδικιϊν. Οι 

γονείσ ςυχνά αντιδροφν και δεν ζχουν διάκεςθ να ςυνεργαςτοφν με τουσ 

δαςκάλουσ και τον διευκυντι. Με τθ ςειρά τουσ αντιδροφν και οι 

εκπαιδευτικοί και ο διευκυντισ, λόγω τθσ παρζμβαςθσ των γονζων ςε 

ηθτιματα που αφοροφν αποκλειςτικά το ςχολείο. Ζτςι, τα προβλιματα 

διαιωνίηονται και οι ανιςότθτεσ αυξάνονται. Οι αντιδράςεισ και οι αντιλιψεισ 

των γονζων επθρεάηουν και τα παιδιά, τα οποία ζρχονται ςτο ςχολείο 

εμποτιςμζνα με ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ. ε ζνα ςχολείο, όπου όλοι 

αντιδροφν (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ), δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ 

να εφαρμοςτεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, θ οποία ςτθρίηεται ςτον ςεβαςμό, 

τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργαςία και τθν ιςότθτα. Παράλλθλα, οι 

εκπαιδευτικοί πιζηονται και από τθν φλθ και το αναλυτικό πρόγραμμα, 

παράγοντεσ που επθρεάηουν, επίςθσ, τθ διάκεςθ τουσ να αςχολθκοφν 

ουςιαςτικά με τουσ μακθτζσ τουσ.    

2: Αφενόσ προζρχονται από τα κοινωνικά ςτερεότυπα και τισ αντιλιψεισ που 

φζρνουν οι μακθτζσ ερχόμενοι ςτο ςχολείο από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτζσ 

οι αντιλιψεισ ζχουν εγχαραχτεί και είναι δφςκολο να μπορζςουν να ανατραποφν, 

οφτωσ ϊςτε να γίνουν περιςςότερο κοινωνικά δίκαιεσ. Οι μακθτζσ, δθλαδι, ζρχονται 

ςτο ςχολείο με τθν κοινωνικι ανιςότθτα εμποτιςμζνθ ςτθ ςυνείδθςι τουσ. Πολλζσ 

φορζσ και οι εκπαιδευτικοί βζβαια και ο διευκυντισ υπάρχει περίπτωςθ ωσ μζλθ τθσ 

κοινωνίασ και αυτοί να φζρουν μθ κοινωνικά δίκαιεσ αντιλιψεισ και να τισ 

μεταφζρουν αςυνείδθτα ςτο ςχολείο. 

3: Θ ζλλειψθ πολιτικισ ςυνοχισ, προχπολογιςμοφ, χρόνου, κατάρτιςθσ και πολλϊν 

άλλων, ορκϊνονται ςαν ςυμπλθγάδεσ ανάμεςα από τισ οποίεσ καλείται το κοινωνικά 

δίκαιο ςχολείο να βγει αλϊβθτο. Πολλά από τα προβλιματα που ταλανίηουν τουσ 

ςχολικοφσ θγζτεσ απορρζουν από βακφτερεσ ελλείψεισ ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι, 

ςτον οργανωτικό χαρακτιρα των ςχολικϊν μονάδων, αλλά και από τισ αςκενικζσ 

ςχζςεισ με τουσ γονείσ και τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Κάκε ςχολείο ζρχεται 
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αντιμζτωπο με τισ δικζσ του πικανζσ εςωτερικζσ διαφοροποιιςεισ, όπου πρζπει να 

δοκοφν λφςεισ πζραν τθσ κάλυψθσ των γενικότερων αναγκϊν. 

4: Πρϊτον, θ γραφειοκρατία, πολφ ςθμαντικό. Δεφτερον, από αντιδράςεισ 

δαςκάλων, δεν ζχουν μάκει να δουλεφουν ζτςι. Επίςθσ, υπάρχει αδιαφορία. Αν 

κάποιοσ διευκυντισ ι εκπαιδευτικόσ ενδιαφζρεται απλά να περνάει θ μζρα δεν 

τίκεται κζμα αυτό. Βζβαια υπάρχουν και αντιδράςεισ γονζων που ζρχονται ςχολείο 

και κζλουν να επιβάλλουν αυτοί τθν άποψι τουσ (π.χ δεν κζλω το παιδί μου να 

κάτςει με ζνα άλλο παιδί που είναι κατϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ).  

5: Πολλζσ φορζσ υπάρχει αδυναμία ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν, με γνϊμονα 

το καλό του ςχολείου, κακϊσ και αδυναμία ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τθν τοπικι 

κοινωνία. Επίςθσ, ςυχνζσ είναι και οι αντιδράςεισ γονζων και μακθτϊν. Θ πίεςθ 

χρόνου λόγω του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθσ διδακτζασ φλθσ δρα επίςθσ 

αναςταλτικά.  

7: Οι δυςκολίεσ και τα εμπόδια προκφπτουν από τισ αντιδράςεισ γονζων, μακθτϊν 

αλλά και εκπαιδευτικϊν κακϊσ και από γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Επιπλζον, θ 

μονόπλευρθ κζαςθ μιασ κατάςταςθσ προκαλεί δυςλειτουργία ςτθν προςπάκεια 

εφαρμογισ πρακτικϊν διαςφάλιςθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Γεγονόσ που ζγκειται 

ςτθν ελλιπι επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και τισ λανκάνουςεσ 

αντιλιψεισ που μπορεί να προχπάρχουν ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται 

(εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, διευκυντι). 

υνοπτικά τα εμπόδια και οι δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθν 

προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα:  
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Εικόνα 5. Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο 

 

6.2.5 Ρροτάςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ 

-Ανάγκθ άμεςθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και διευκυντι για κζματα 

ανιςοτιτων και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου-

οικογζνειασ και ενθμζρωςθ γονζων για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.  

Θ πζμπτθ κεματικι κατθγορία αναφζρεται ςτισ προτάςεισ των εκπαιδευτικϊν 

για κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι 

εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και να ενιςχυκεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. τθν 

ερϊτθςθ αναφορικά με τισ κεςμικζσ αλλαγζσ που απαιτοφνται ςτθν 

οργάνωςθ, διοίκθςθ και λειτουργία του ςχολείου, ςτο πλαίςιο 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ωσ 

επιτακτικι ανάγκθ τθν επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν και 

του διευκυντι για κζματα ανιςοτιτων και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αφοφ οι 

περιςςότεροι δεν γνωρίηουν πϊσ να αντιμετωπίςουν τζτοιου είδουσ 

ηθτιματα. Θ επιμόρφωςθ μπορεί να γίνει μζςα από ςεμινάρια κεωρθτικά και 

βιωματικά, αλλά και μζςα από τθ ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ. 

Παράλλθλα, κα πρζπει να ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ, 
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μζςα από προγράμματα ενθμζρωςθσ και ςυνάντθςθσ με τουσ γονείσ. Είναι 

απαραίτθτο όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να κατανοιςουν ότι θ εδραίωςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ δεν οδθγεί απλϊσ ςε ζνα πιο ανοιχτό, ίςο και δίκαιο 

ςχολείο, αλλά γενικότερα ςε μια πιο δίκαιθ κοινωνία. Επίςθσ, οι 

εκπαιδευτικοί προτείνουν αλλαγζσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, ϊςτε να είναι 

πιο ευζλικτο και ελαςτικό. Ζτςι, ο εκπαιδευτικόσ δεν κα πιζηεται χρονικά από 

τθν φλθ, αλλά κα ζχει τθν ευχζρεια να προςκζςει δραςτθριότθτεσ που 

προάγουν τθ ςυνεργαςία, τον ςεβαςμό και τθν κατανόθςθ μεταξφ των 

μακθτϊν και κατ’ επζκταςθ τθν ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.  

1: Σθμαντικό ρόλο ςτθν λειτουργία του ςχολείου παίηουν ο διευκυντισ και οι 

εκπαιδευτικοί. Θ επιμόρφωςθ τουσ πρζπει να είναι ςυνεχισ και βιωματικι. Τα 

περιςςότερα ςεμινάρια είναι κεωρθτικά και δεν βοθκοφν αρκετά. Θ ςυνεργαςία με 

ειδικοφσ επιςτιμονεσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ με τισ γνϊςεισ τουσ κα δϊςουν 

λφςεισ και προτάςεισ ςε διάφορα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε ςτθν πράξθ. 

2: Το κράτοσ κα μποροφςε να χαράξει μια κοινωνικι πολιτικι προςανατολιςμζνθ 

ςτο να αμβλυνκοφν οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Αυτό κα μποροφςε να γίνει δίνοντασ 

ζμφαςθ ςε τακτικζσ που κα δίνανε μεγαλφτερεσ ευκαιρίεσ ςε μακθτζσ που 

προζρχονται από χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα. Κα μποροφςαν ςαφϊσ να 

επιμορφωκοφν οι εκπαιδευτικοί για να ευαιςκθτοποιθκοφν περιςςότερο για 

ηθτιματα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Πρζπει όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να αρχίηουν 

να κατανοοφν ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ και θ εδραίωςθ τθσ βοθκά όλουσ και τθν 

κοινωνία για ζνα καλφτερο μζλλον. Όλοι κα επωφελθκοφν αν ευαιςκθτοποιθκοφν 

αναφορικά με κζματα που αφοροφν ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ. Επίςθσ, είναι απαραίτθτο αυτό να ξεκινιςει από μικρι θλικία και 

κεςμοκετθμζνα από το νθπιαγωγείο κιόλασ.  

3: Οι εκπαιδευτικοί εκφράηουν αδυναμία διαχείριςθσ των ανιςοτιτων επειδι δεν 

ζχουν εκπαιδευτεί κατάλλθλα. Πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν «ενκάρρυνςθ» για 

ςυμμετοχι ωσ πρακτικι άμβλυνςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων που εμφανίηονται 

ςτο ςχολείο, να ςυμβουλεφουν τουσ μακθτζσ, να επικοινωνοφν με τουσ γονείσ τουσ, 

να χρθςιμοποιοφν ειδικζσ διδακτικζσ τεχνικζσ. Κεωρϊ ότι κα ιταν χριςιμο να 

επιμορφωκοφν αλλά προκφπτει κάποια επιφφλαξθ ςχετικά με το ενδιαφζρον τουσ 

για εκπαίδευςθ.    
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4: Όςον αφορά τον διευκυντι, καταρτιςμζνουσ διευκυντζσ, δυςτυχϊσ θ 

πλειοψθφία δεν είναι τόςο καταρτιςμζνοι, ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν τοπικι 

κοινωνία και τισ ανϊτερεσ αρχζσ. Δεν είμαςτε δθμόςιοι υπάλλθλοι, ηθτάμε πράγματα 

και ζχουμε τθ δυνατότθτα να εξαςφαλίςουμε κάποια κονδφλια. Όςον αφορά τουσ 

εκπαιδευτικοφσ νομίηω ότι τα προγράμματα επιμόρφωςθσ είναι πολφ ςθμαντικά. 

Επίςθσ, επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ των γονζων, κα πρζπει ο διευκυντισ ι οι 

εκπαιδευτικοί να ενθμερϊνουν τουσ γονείσ. Παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ο γονζασ να 

ενθμερϊνεται, να γνωρίηει. Κεωρϊ ότι θ ενθμζρωςθ και θ ςυνεργαςία είναι το α και 

το ω. 

6: Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν είναι αναγκαία και πρζπει να γίνει πιο 

ουςιαςτικι και λειτουργικι. Επιπλζον, θ ςυνεργαςία με επιςτιμονεσ, θ ενεργι 

παρουςία και προςφορά τουσ ςτο ςχολείο μπορεί να δϊςει λφςεισ ςε προβλιματα 

που προκφπτουν. Και το αναλυτικό πρόγραμμα όμωσ χρειάηεται ριηικζσ αλλαγζσ, 

γιατί ζτςι όπωσ ζχει διαμορφωκεί εντείνει τισ κοινωνικζσ αδικίεσ και ανιςότθτεσ. 

7: Απαιτοφνται ραγδαίεσ αλλαγζσ αρχικά ςτθ λειτουργία του ςχολείου και ζπειτα 

ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί και ο διευκυντισ του ςχολείου πρζπει 

να λάβουν τθν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ για πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ και αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που προκφπτουν λόγω ανιςοτιτων μεταξφ 

των μακθτϊν. Και το αναλυτικό πρόγραμμα πρζπει να γίνει πιο ευζλικτο, ελαςτικό, 

ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να μθν πιζηεται από τθν φλθ αλλά να είναι ςτθν ευχζρεια του 

να προςκζςει δράςεισ, δραςτθριότθτεσ κ.λπ. που κα προάγουν τθ ςυνεργαςία, το 

ςεβαςμό και τθν κατανόθςθ μεταξφ των μακθτϊν και κατ’ επζκταςθ τθν ιςότθτα και 

τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

9: Αυτό που απαιτείται να διαςφαλιςτεί είναι ςίγουρα θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν αλλά και θ επιμόρφωςι τουσ για κζματα αντιμετϊπιςθσ των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων, αλλά και θ ενθμζρωςθ τω γονζων ςχετικά με τουσ τρόπουσ 

κατά τουσ οποίουσ μποροφν να ενθμερϊςουν τα παιδιά τουσ για το ςεβαςμό και τθ 

ςθμαςία τθσ ετερότθτασ. 

10: Αρχικά, απαιτείται ευαιςκθτοποίθςθ και δραςτθριοποίθςθ εκ μζρουσ του 

διευκυντι αφοφ αυτόσ αποτελεί τον θγζτθ του ςχολείου και δθμιουργεί το όραμα 

για το ςχολείο του. Με τθ ςειρά τουσ κα ευαιςκθτοποιθκοφν, λοιπόν, και οι 

εκπαιδευτικοί. Απαραίτθτθ ςτο πλαίςιο αυτό είναι και θ επιμόρφωςθ διευκυντι-

εκπαιδευτικϊν για κζματα ιςότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Τζλοσ, θ 

ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν οικογζνεια κα φζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα. 
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-Κακοριςμόσ μίασ νζασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ εκ μζρουσ του Υπουργείου 

που κα ςτοχεφει ςε ζνα δικαιότερο κοινωνικά ςχολείο.  

Σζλοσ, οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι δεν αρκοφν οι πρωτοβουλίεσ ςε 

τοπικό επίπεδο, αλλά είναι απαραίτθτοσ ο κακοριςμόσ μιασ νζασ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ από το Τπουργείο που κα ςτοχεφει ςε ζνα 

δικαιότερο και πιο δθμοκρατικό ςχολείο. Θ πολιτικι αυτι κα περιλαμβάνει 

ςχεδιαςμό για  τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και του διευκυντι, τθν 

εκπαίδευςθ γονζων για οριςμζνα κζματα, τον εκςυγχρονιςμό των 

αναλυτικϊν προγραμμάτων και των βιβλίων, τθν κακιζρωςθ μεκόδων 

διδαςκαλίασ που δίνουν ενεργό ρόλο ςτον μακθτι και τθν κακιζρωςθ τθσ 

ποιοτικισ αξιολόγθςθσ. Όλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ κα κάνουν το ςχολείο πιο 

προςιτό και ανοιχτό για τουσ μακθτζσ και κα οδθγιςουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.  

2: Πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο καλό είναι να ςυμβαίνουν, ςίγουρα μπορεί να 

προςφζρουν, αλλά απαιτείται, ωςτόςο, κακοριςμόσ μιασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ 

από το Υπουργείο Παιδείασ, ϊςτε να υπάρχει και κεςμοκετθμζνθ παρζμβαςθ για 

τθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων και τθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Καλό 

είναι να ςυνδυάηονται λοιπόν.   

3: Δεν αρκοφν οι πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι απαραίτθτοσ ο 

κακοριςμόσ μιασ νζασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ από το Υπουργείο που κα ςτοχεφει 

ςτο ςχολείο τθσ δθμοκρατικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Αυτι θ πολιτικι αφορά 

ςτθν ανανζωςθ του κεςμοφ των μακθτικϊν κοινοτιτων, το ςυςτθματικό 

επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθν εκπαίδευςθ ςε οριςμζνα κζματα ακόμθ και 

των γονιϊν και των τοπικϊν φορζων, τον εκςυγχρονιςμό προγραμμάτων ςπουδϊν 

και βιβλίων με τθν κακιζρωςθ μεκόδων διδαςκαλίασ που δίνουν ενεργό ρόλο ςτουσ 

μακθτζσ. Επίςθσ, αξιολόγθςθ περιςςότερο βαςιςμζνθ ςε ςυνκετικζσ και 

δθμιουργικζσ εργαςίεσ, αξιολόγθςθ περιςςότερο ποιοτικι παρά ποςοτικι, ϊςτε να 

δίνεται θ κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ.  

7: Οι πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο ςαφϊσ και είναι εποικοδομθτικζσ και 

αναγκαίεσ, αλλά ςε γενικό πλαίςιο είναι απαραίτθτεσ ενζργειεσ επιςτθμονικά 

τεκμθριωμζνεσ, τισ οποίεσ κα υιοκετιςει ωσ νζα εκπαιδευτικι πολιτικι εκ μζρουσ 
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του το Υπουργείο και κα ςτοχεφουν ςε ζνα προςδοκϊμενο δικαιότερο κοινωνικά 

ςχολείο και κατ’ επζκταςθ μιασ μελλοντικισ δικαιότερθσ κοινωνίασ. 

9: Σίγουρα απαιτείται μια διαφορετικι πολιτικι από τθν πλευρά του υπουργείου, 

κακϊσ τα ςχολεία κινοφνται με βάςθ τισ οδθγίεσ του. Θ διαφορετικι αυτι πολιτικι 

αλλά και οι πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο κα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ κζαςθ 

του ηθτιματοσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

10: Απαραίτθτοσ κεωρείται ο κακοριςμόσ μιασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ από το 

υπουργείο που κα προάγει τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο. Ωςτόςο, για να 

επιτευχκεί το καλφτερο αποτζλεςμα κα πρζπει να ενιςχυκοφν και οι πρωτοβουλίεσ 

του κάκε ςχολείου ξεχωριςτά. 

Ωςτόςο, ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ άποψθ ενόσ εκπαιδευτικοφ που 

κεωρεί ότι είναι αρκετζσ οι ενζργειεσ που γίνονται ςε κάκε ςχολείο 

ξεχωριςτά και δεν είναι απαραίτθτεσ οι υποδείξεισ του Τπουργείου. 

υγκεκριμζνα, υποςτθρίηει ότι κα πρζπει να πάψουμε να λειτουργοφμε με 

βάςθ το κεντρικά οργανωμζνο ςφςτθμα του Τπουργείου και να δοκεί το 

δικαίωμα για ευελιξία ςτον διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι 

γνωρίηουν καλφτερα τα ηθτιματα του ςχολείου τουσ. Με λίγα λόγια, 

προτείνει τθν αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία μπορεί 

να οδθγιςει ςτθν δθμιουργία ενόσ κοινωνικά δίκαιου ςχολείου.  

4: Δεν μπορεί το Υπουργείο να δίνει εντολζσ, δεν μπορεί το υπουργείο να μασ πει τι 

ςθμαίνει να είμαςτε κοινωνικά δίκαιοι και τι να κάνουμε. Αν πει το υπουργείο 

πρζπει να ςυμπεριφερόμαςτε ζτςι, δεν νομίηω ότι είμαςτε κατευκυνόμενα πρόβατα. 

Ωςτόςο, θ εκπαίδευςθ δεν ςου αφινει και πολλά περικϊρια πρωτοβουλίασ. Είναι 

τόςο κεντρικά οργανωμζνο το ςφςτθμά μασ, που λειτουργοφμε όλοι με τισ 

περιβόθτεσ εγκυκλίουσ, που ςε δεςμεφουν. Πρζπει, δθλαδι, να δίνεται το δικαίωμα 

τθσ ευελιξίασ και των ςχολικϊν μονάδων και του διευκυντι και των εκπαιδευτικϊν, 

δεν είναι απαραίτθτο το υπουργείο να κάνει υποδείξεισ.  

το επόμενο ςχεδιάγραμμα παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι προτάςεισ των 

εκπαιδευτικϊν: 
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Εικόνα 6. Ρροτάςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ ςε οργανωτικό, διοικθτικό και λειτουργικό 
επίπεδο 

 

6.2.6 Χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν και αντιλιψεισ για τθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ 

Σζλοσ, αξίηει να αναφερκοφμε ςτο κατά πόςο τα διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ τουσ για το 

ηιτθμα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 

διαπιςτϊκθκε ότι τα ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ και το φφλο των 

εκπαιδευτικϊν δεν επθρζαςαν ιδιαίτερα τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, ςε 

αντίκεςθ με τθν επιμόρφωςθ, θ οποία ζπαιξε ζναν μικρό ρόλο. Θ διαφορά 

ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με επιμόρφωςθ και ςε εκείνουσ που δεν 

είχαν επιμορφωκεί, αφοροφςε, κυρίωσ, επικοινωνιακζσ και γνωςτικζσ 

δεξιότθτεσ, και όχι πρακτικά ηθτιματα. υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί που 

είχαν επιμορφωκεί ζδωςαν πιο τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ και 

αντιμετϊπιςαν με μεγαλφτερθ ευκολία και ευχζρεια όλθ τθ διαδικαςία τθσ 

ςυνζντευξθσ. Ωςτόςο, δεν πρότειναν πιο καινοτόμεσ πρακτικζσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, οφτε αναφζρκθκαν ςε ςυνεχείσ 

προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αδικιϊν και ανιςοτιτων ςτο ςχολείο, 

δεδομζνα τα οποία κα ζδιναν ουςιαςτικζσ λφςεισ και κα αναδείκνυαν νζεσ 

διαςτάςεισ του κζματοσ. Βζβαια αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ επιμόρφωςθ 

τουσ δεν αφοροφςε ςτο εν λόγω ηιτθμα.  

Ρροτάςεισ

Αποκζντρωςθ 
εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ Κακοριςμόσ 
εκπαιδευτικ
ισ πολιτικισ 

από το 
Υπουργείο

Επιμόρφωςθ 
εκπαιδευτικ

ϊν και 
διευκυντι

Ευαιςκθτοπο
ίθςθ 

εκπαιδευτικ
ϊν

Συνεργαςία 
με τουσ 
γονείσ

Ενθμζρωςθ 
γονζων

Αλλαγζσ ςτο 
αναλυτικό 

πρόγραμμα
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6.3 Σφνοψθ αποτελεςμάτων 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ των αποτελεςμάτων προκφπτουν ςθμαντικά 

ευριματα για το επίπεδο κατανόθςθσ τθσ ζννοιασ «κοινωνικι δικαιοςφνθ» 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον τρόπο διαςφάλιςισ τθσ ςτα ςχολεία, τον 

ρόλο του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ, τουσ παράγοντεσ που 

δρουν αναςταλτικά ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο και τζλοσ, τισ προτάςεισ των εκπαιδευτικϊν για 

αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ, διοίκθςθ και λειτουργία του ςχολείου. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ςυνοψίηοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, μποροφμε να 

βγάλουμε τα παρακάτω ςυμπεράςματα:  

 Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ βαςίηεται ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ και ωσ εκ τοφτου αποςκοπεί ςτθν αποκατάςταςθ των 

ανιςοτιτων και αδικιϊν ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο, ωσ βαςικό ςτοιχείο 

δθμοκρατίασ, ςυνδζεται ςτενά με τισ αξίεσ τθσ ιςότθτασ, του 

ςεβαςμοφ και τθσ αξιοκρατίασ, και αποτελεί ανκρϊπινο δικαίωμα. 

 Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ εφαρμόηεται ςε υψθλό βακμό ςτα ςχολεία, 

ωςτόςο, θ οικονομικι κρίςθ και κατ’ επζκταςθ θ οικονομικι 

ανιςότθτα μεταξφ των μακθτϊν, ενιςχφει τα φαινόμενα αδικίασ ςτο 

ςχολείο. 

 Οι εκπαιδευτικοί οργανϊνουν εκελοντικζσ δράςεισ για τθν 

καταπολζμθςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων και ενθμερωτικζσ 

θμερίδεσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ των αξιϊν τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί υιοκετοφν παιδαγωγικζσ πρακτικζσ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, που ενιςχφουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

όπωσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ και θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. 

 Ο ρόλοσ του θγζτθ-διευκυντι είναι κακοριςτικόσ για τθ δθμιουργία 

ενόσ δίκαιου ςχολείου. 

 Ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ πρζπει να διακζτει δεξιότθτεσ 

προγραμματιςμοφ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
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και να χαρακτθρίηεται από ενςυναίςκθςθ, διαλλακτικότθτα και 

διάκεςθ ςυνεργαςίασ. 

 Οι διευκυντζσ των ςχολείων προςπακοφν να ενιςχφςουν τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ μζςα από τθ δθμιουργία τμθμάτων ζνταξθσ και 

ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, κακϊσ και με τθν τακτικι ςυνεργαςία με 

τουσ γονείσ. 

 Κφριοι αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο είναι το μειωμζνο ενδιαφζρον 

των εκπαιδευτικϊν και θ αδυναμία ςυνεργαςίασ ςχολείου, 

οικογζνειασ, τοπικισ κοινότθτασ. 

 Ανάγκθ άμεςθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και διευκυντι για 

κζματα ανιςοτιτων και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ και ενθμζρωςθ 

γονζων για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.  

 Κακοριςμόσ μίασ νζασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ εκ μζρουσ του 

Τπουργείου που κα ςτοχεφει ςε ζνα δικαιότερο κοινωνικά ςχολείο. 

 

6.4 Συηιτθςθ αποτελεςμάτων 

Από τθ κεματικι ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων προζκυψαν ςθμαντικζσ 

διαπιςτϊςεισ για τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο. 

Αναλυτικότερα, από τουσ διαφορετικοφσ οριςμοφσ που ζδωςαν, 

επαλθκεφεται το πολυδιάςτατο περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «κοινωνικι 

δικαιοςφνθ» και θ ςυςχζτιςι τθσ με τθν ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, 

ςτοιχεία που επιςθμαίνονται και ςε άλλεσ ζρευνεσ (Καντιμοίρθ, 2018· 

Marshall & Theoharis, 2007 όπ. αναφ. ςτο Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014· 

Μαυροςκοφφθσ, 2008· Ουηοφνθ, 2017). υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί 

ςυμφωνοφν ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι μία διαδικαςία που αποςκοπεί 

ςτθν ίςθ ςυμμετοχι όλων των ατόμων ςτθν εκπαίδευςθ, ϊςτε να επιτευχκεί 

θ δθμιουργία μιασ πιο δίκαιθσ κοινωνίασ, που κα βαςίηεται ςτθν ιςότθτα και 

τον ςεβαςμό και κα καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των ανκρϊπων, οριςμόσ ο 

οποίοσ αναφζρεται και από τουσ Κυρίτςθ (2016) και Θεοδοςιάδου (2013). 
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Παράλλθλα, ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ 

ςυνδζεται με τθν αλλθλεγγφθ, τθν αξιοκρατία, τθν ελευκερία και τθν 

ανεκτικότθτα και όπωσ, διαπιςτϊνει και θ Γόγολα (2018), αποτελεί βαςικό 

ςτοιχείο δθμοκρατίασ και μζςο προάςπιςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.  

Ωςτόςο, οι εκπαιδευτικοί αναφζρονται ςτθν τυπικι ιςότθτα και όχι ςτθν 

ουςιαςτικι ιςότθτα τθν οποία εννοεί ο Rawls (1971), όπου είναι κεμιτι θ 

ανιςότθτα, αν πρόκειται να ευνοθκοφν οι περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ. Αυτό 

το πόριςμα επιβεβαιϊνεται μζςα από τθν εναντίωςθ τουσ απζναντι ςτθν 

άποψθ του Kose (2007), ότι το ςχολείο που κζλει να ςτρατεφεται υπζρ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ οφείλει να μθν είναι ίςο προσ όλουσ, αλλά να ευνοεί 

τουσ περικωριοποιθμζνουσ. Τποςτθρίηουν ότι με αυτιν τθν πρακτικι κα 

οδθγθκοφν ςτο αντίκετο αποτζλεςμα, δθλαδι αντί να εξαλείψουν τθν 

ανιςότθτα κα τονίςουν το μειονζκτθμα του μακθτι (Δθμαράσ, 2008· 

Καντιμοίρθ, 2018· Μιχαιλ, 2013). ε ό,τι αφορά τισ κοινωνικζσ-

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ όπου εντάςςεται θ ζννοια τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ, οι εκπαιδευτικοί ςυνδφαςαν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, κυρίωσ, 

με τισ ςχζςεισ εκπαιδευτικοφ-μακθτι, ενϊ μόνο δφο εκπαιδευτικοί ανζφεραν 

ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ κα πρζπει να εφαρμόηεται και ςτισ ςχζςεισ 

μεταξφ εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτικϊν-διευκυντι, πόριςμα που 

επιςθμαίνεται και ςτισ ζρευνεσ τθσ Καντιμοίρθ (2018) και τθσ Ουηοφνθ 

(2017).  

Αναφορικά με τθν εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ, οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν ότι ςτα ςχολεία τουσ εφαρμόηεται 

ςε μεγάλο βακμό θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, ενϊ όποια φαινόμενα αδικίασ και 

ανιςοτιτων εμφανίηονται οφείλονται, κυρίωσ, ςτθν οικονομικι ανιςότθτα 

μεταξφ των μακθτϊν και τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν ποιότθτα ηωισ των παιδιϊν (Αυγθτίδου et. al., 2016· 

Κακανά et al., 2016· Νικολάου, 2015· Ντολιοποφλου, 2015). Ωςτόςο, οι 

εκπαιδευτικοί προςπακοφν να αντιμετωπίςουν αυτά τα φαινόμενα εγκαίρωσ 

μζςα από δράςεισ που προάγουν τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. υγκεκριμζνα, 

ανζφεραν τθν ςυμμετοχι τουσ ςε εκελοντικζσ δράςεισ με ςκοπό τθν ςυλλογι 

τροφίμων, ρουχιςμοφ και γραφικισ φλθσ, για τισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ 
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(Mafora, 2015). Με αυτόν τον τρόπο, προςπακοφν να εξαλείψουν τισ 

οικονομικζσ ανιςότθτεσ και να εμποδίςουν τθν εμφάνιςθ εκπαιδευτικϊν 

ανιςοτιτων. Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί διοργανϊνουν ενθμερωτικζσ 

εκδθλϊςεισ μζςα από τισ οποίεσ προάγουν τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ 

δικαιοςφνθσ και ενιςχφουν τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςε 

αυτζσ, ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ, πολιτιςμικοφ 

κεφαλαίου, εκνικότθτασ κ.λπ., πρακτικι θ οποία επιςθμαίνεται και ςτθν 

ζρευνα τθσ Mafora (2015). 

ε ό, τι αφορά τισ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, θ ςυνεργατικι μάκθςθ αναφζρκθκε ωσ θ 

καταλλθλότερθ μζκοδοσ για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν και 

τθ δθμιουργία ευχάριςτου κλίματοσ ςτθν τάξθ (Θεοδοςιάδου, 2013· 

Καντιμοίρθ, 2018). Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί εφαρμόηουν ςε μεγάλο 

βακμό και τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, θ οποία κεμελιϊνει τθν ιςότθτα 

των ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ 

δυνατότθτα να παρζμβουν ςε ςθμαντικοφσ άξονεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, αυξάνοντασ τθν πικανότθτα ςυμμετοχισ του κάκε μακθτι ςτθ 

μάκθςθ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει θ Κουτςελίνθ (2009) ςε ζρευνά τθσ. 

Επιπλζον, γίνεται χριςθ τθσ διαλογικισ τεχνικισ και τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, 

ϊςτε να ενιςχυκοφν θ πρωτοβουλία των μακθτϊν και θ ελεφκερθ διακίνθςθ 

ιδεϊν και εμπειριϊν (Θεοδοςιάδου, 2013· Κυρίτςθσ, 2016). Οι εκπαιδευτικοί, 

επομζνωσ, τάχκθκαν υπζρ τθσ δίκαιθσ μεταχείριςθσ των μακθτϊν, που κα 

οδθγιςει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν με διδακτικζσ πρακτικζσ βαςιςμζνεσ ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

επαλθκεφοντασ τθ βιβλιογραφία (Κυρίτςθσ, 2016· Naidoo, 2007· Σςότρασ & 

Κουτοφηθσ, 2014). 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςθμείωςε, επίςθσ, θ άποψθ μιασ εκπαιδευτικοφ 

για τθ ςθμαςία του ολοιμερου ςχολείου ςτθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων και 

τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. υγκεκριμζνα, υποςτιριξε ότι θ 

εφρυκμθ λειτουργία των ολοιμερων ςχολείων ζχει βοθκιςει κατά πολφ ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αφοφ γίνεται προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ των αδυναμιϊν των μακθτϊν, ϊςτε να μποροφν να 
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ςυμμετάςχουν ιςότιμα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σο ςτοιχείο αυτό 

μπορεί να αποτελζςει μια πρόταςθ για ενίςχυςθ του ρόλου των ολοιμερων 

ςχολείων, αλλά και ζναυςμα για περαιτζρω ζρευνα, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν 

όντωσ ο κεςμόσ του ολοιμερου μπορεί να οδθγιςει ςε μείωςθ των 

ανιςοτιτων και αδικιϊν.  

τθν ςυνζχεια, οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με τον 

ρόλο του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ. Από τισ απαντιςεισ τουσ 

διαπιςτϊκθκε ότι ο κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ είναι αυτόσ που αγωνίηεται για 

ζνα δίκαιο και ανοιχτό ςχολείο, όπου όλοι οι μακθτζσ ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ 

πρόςβαςθσ και μάκθςθσ, και καλλιεργεί ζναν κϊδικα αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ. υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν ότι ο 

κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ πρζπει να χαρακτθρίηεται από ενςυναίςκθςθ και 

πραγματικό ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ του, διαλλακτικότθτα και ευελιξία, 

κάρροσ, αποφαςιςτικότθτα, υπομονι και επιμονι. Παράλλθλα, πρζπει να 

είναι κατάλλθλα καταρτιςμζνοσ με θγετικζσ δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ, 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ τισ ςχολικισ μονάδασ, κακϊσ και επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ, ϊςτε να εμψυχϊνει και να παρακινεί τα μζλθ τθσ ομάδασ κατά 

τθν επιτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά 

επιςθμαίνονται και ςε άλλεσ ζρευνεσ, οι οποίεσ προςπάκθςαν να 

ςυγκεντρϊςουν τα χαρακτθριςτικά του κοινωνικά δίκαιου θγζτθ (Berkovich, 

2014· Bogotch, 2002· DeMatthews, 2016· Καντιμοίρθ, 2018· Μιχαιλ, 2013· 

Theoharis, 2007· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014). Φαίνεται, λοιπόν, ότι θ θγεςία 

για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ είναι κάτι περιςςότερο από τθν εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα αςχολείται με τθν εφρεςθ τρόπων 

για τθ διόρκωςθ των ανιςοτιτων πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο (Marshall & Ward, 2004· 

Theoharis, 2007). 

ε ό, τι αφορά τισ πρακτικζσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από 

τον διευκυντι του ςχολείου που εργάηονται, θ πλειονότθτα των 

εκπαιδευτικϊν δεν ιταν ςε κζςθ να ςκεφτεί εφκολα προτάςεισ για τθν 

προςπάκεια αυτι, γεγονόσ που εξθγείται από τθν ζλλειψθ γνϊςθσ πάνω ςτο 

κζμα. Ζτςι, μετά τθν πρόςκετθ βοικεια που δόκθκε, διαπιςτϊκθκε ότι ο 
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κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ δίνει ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχικότθτα και καλλιεργεί 

κουλτοφρα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν, ενϊ παράλλθλα επιδιϊκει και 

τθν τακτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, προνοεί για τθ δθμιουργία τμθμάτων 

ζνταξθσ και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και γενικά, αντιμετωπίηει αμερόλθπτα 

τα ηθτιματα που ςυνιςτοφν κοινωνικι διάκριςθ και ανιςότθτα. Οι παραπάνω 

πρακτικζσ διαπιςτϊνονται και ςε άλλεσ ζρευνεσ (Καντιμοίρθ, 2018· Mafora, 

2015· Theoharis, 2007· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014) και αποτελοφν επαρκι 

βάςθ για να ενιςχυκεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςε ζνα ςχολείο, κακϊσ 

αντικατοπτρίηουν τθν ουςία τθσ θγεςίασ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.  

χετικά με τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτθν 

προςπάκεια αποκατάςταςθσ αδικιϊν και ανιςοτιτων μεταξφ των μακθτϊν, 

οι ςυνεντευξιαηόμενοι επεςιμαναν το μειωμζνο ενδιαφζρον των 

εκπαιδευτικϊν και τισ ςτερεοτυπικζσ τουσ αντιλιψεισ ωσ βαςικά εμπόδια 

ςτθν προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ πιο δίκαιου ςχολείου. ε αυτό το ςθμείο 

επιβεβαιϊνονται οι Μιχαιλ (2013) και Theoharis (2007) που μιλάνε για 

ςυναδζλφουσ χωρίσ ζμπνευςθ και όραμα. Επιπλζον, επιςθμαίνονται οι κακζσ 

ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ, οι οποίοι επθρεάηουν και τισ 

αντιλιψεισ των μακθτϊν, με αποτζλεςμα αυτοί να απαξιϊνουν τισ δράςεισ 

υπζρ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ανάλογα ευριματα εντοπίηονται και ςτισ 

ζρευνεσ των Zembylas & Iasonos (2015), Μιχαιλ (2013) και Theoharis (2007). 

Από λιγότερουσ εκπαιδευτικοφσ, επίςθσ, αναφζρκθκε ωσ εμπόδιο ο τρόποσ 

που είναι δομθμζνο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα 

θ πίεςθ που τουσ αςκείται λόγω του αναλυτικοφ προγράμματοσ που πρζπει 

να ακολουκοφν, και δεν τουσ αφινει περικϊρια να ειςαγάγουν νζεσ 

καινοτόμεσ πρακτικζσ, εμπόδιο που επιβεβαιϊνει και ο Μιχαιλ (2013) ςτθν 

ζρευνα του. 

Ωσ προσ τισ κεςμικζσ αλλαγζσ ςε οργανωτικό, διοικθτικό και λειτουργικό 

επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί κεωροφν απαραίτθτθ τθ χάραξθ μιασ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ που κα αναδιαμορφϊςει τθν εκπαιδευτικι 

πραγματικότθτα με τζτοιον τρόπο, ϊςτε το ςχολείο να ανταποκρίνεται ςτισ 

νζεσ ανάγκεσ και να ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ όλων των μελϊν τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. το πλαίςιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί υπζδειξαν τθν 
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ανάγκθ επιμόρφωςθσ, τόςο των εκπαιδευτικϊν, όςο και του διευκυντι για 

κζματα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και άρςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, 

επιβεβαιϊνοντασ, ζτςι, τθ ςχετικι προχπάρχουςα ζρευνα (Καντιμοίρθ, 2018· 

Μιχαιλ, 2013· Ουηοφνθ, 2017· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014). Επίςθσ, οι 

εκπαιδευτικοί αναφζρκθκαν ςτθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των ςχζςεων ςχολείου-

οικογζνειασ μζςα από προγράμματα ενθμζρωςθσ των γονζων για κζματα 

ανιςοτιτων και τθν κζςπιςθ τακτικϊν ςυναντιςεων ςτο χϊρο του ςχολείου 

(Καντιμοίρθ, 2018· Theoharis, 2007· Σςότρασ & Κουτοφηθσ, 2014). Γίνεται 

ςαφζσ ότι θ κακιζρωςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ με ςκοπό τθν άμβλυνςθ 

των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων είναι δυνατόν να επιτευχκεί μόνο με τθ 

ςυνεργαςία όλων των φορζων: ςχολείου, οικογζνειασ, κοινωνίασ. 
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6.5 Συμπεράςματα-Ρροτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ 

Σα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ που προζκυψαν μζςα από τθ 

διαδικαςία τθσ κεματικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων οδιγθςαν ςε μία ςειρά 

από διαπιςτϊςεισ και ςυμπεράςματα που ςχετίηονται, τόςο με τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα ςτα ελλθνικά ςχολεία ςχετικά με το κζμα 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, όςο και με τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί και ο ςχολικόσ θγζτθσ μεριμνοφν για τθ διαςφάλιςι τθσ. 

αφϊσ τα ςυμπεράςματα αυτά δεν μποροφν να γενικευτοφν, λόγω του 

μικροφ αρικμοφ δείγματοσ και τθσ ζμφαςθσ ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ, ωςτόςο, 

αξίηει να ςθμειωκοφν και να αποτελζςουν ζναυςμα για περαιτζρω 

διερεφνθςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ ςτο μζλλον. 

Σο ελλθνικό ςχολείο επθρεάηεται αρνθτικά λόγω τθσ αφξθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων που οφείλονται ςτισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ποιότθτα ηωισ των παιδιϊν (Αυγθτίδου κ.ά, 

2016· Κακανά κ.ά, 2016· Νικολάου, 2015· Ντολιοποφλου, 2015). το πλαίςιο 

αυτό, λοιπόν, είναι απαραίτθτθ θ εφαρμογι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο 

ςχολείο, ϊςτε να διαςφαλιςτεί, αφενόσ θ παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ για όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ κοινωνικοοικονομικισ 

κατάςταςθσ και αφετζρου, θ καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν ωσ προτφπων 

ςυμπεριφοράσ (Κυρίτςθσ, 2016). 

Από τθν ζρευνα που διεξιχκθ ςυμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

διάκεινται κετικά απζναντι ςτθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

υγκεκριμζνα, φάνθκαν ιδιαίτερα εξοικειωμζνοι με το περιεχόμενο τθσ 

ζννοιασ, τονίηοντασ τθ ςφνδεςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ με τθν ιςότθτα 

εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι θ 

καλλιζργεια τθσ αξίασ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ μπορεί να υλοποιθκεί ςτο 

πλαίςιο του ςχολείου και ζδειξαν να ζχουν επίγνωςθ ότι θ διαςφάλιςθ τθσ 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολείο ζχει αντίκτυπο και ςτθν κοινωνία.  

Ωςτόςο, παρατθρικθκε απόςταςθ μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ενϊ οι εκπαιδευτικοί φάνθκε να γνωρίηουν το περιεχόμενο και 

τθν αξία τθσ εφαρμογισ πρακτικϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτα ςχολεία, ςτα 
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περιςςότερα από αυτά δεν υπάρχει αλθκινι και ςυνεχισ προςπάκεια για 

ανατροπι των ανιςοτιτων και αδικιϊν μεταξφ των μακθτϊν. Οι λίγεσ 

πρακτικζσ που αναφζρκθκαν αφοροφςαν, κυρίωσ, ςτθν κινθτοποίθςθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ προσ τον εκελοντιςμό και τθν υιοκζτθςθ παιδαγωγικϊν 

μεκόδων και πρακτικϊν που καλλιεργοφν ςτα παιδιά τθν κριτικι αντίλθψθ, 

τθν ενςυναίςκθςθ, τθν αλλθλεγγφθ, τον ςεβαςμό και γενικότερα τισ 

ανκρωπιςτικζσ αξίεσ. Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί τόνιςαν τον κακοριςτικό 

ρόλο του διευκυντι για τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςτα 

ςχολεία, κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ, 

χωρίσ, ωςτόςο, να αναφερκοφν ςτον τρόπο επίτευξθσ αυτισ τθσ 

ςυνεργαςίασ, ενϊ δυςκολία αντιμετϊπιςαν και ςτθν παρουςίαςθ πρακτικϊν 

διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από τον διευκυντι του ςχολείου 

τουσ.  

Από τα παραπάνω ςυμπεράςματα γίνεται ςαφζσ ότι το ελλθνικό ςχολείο 

ζχει ανάγκθ από καινοτομίεσ, οι οποίεσ αφοροφν, αφενόσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ και αφετζρου, ςτθ διοίκθςθ και οργάνωςθ του ςχολείου. Για να 

αποκτιςουν οι εκπαιδευτικοί και οι ςχολικοί θγζτεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ 

κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςε ςυνεχείσ επιμορφϊςεισ με κζματα που 

αφοροφν ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, κακϊσ 

και τθν εκπαιδευτικι θγεςία. Παράλλθλα, οι γονείσ οφείλουν, επίςθσ, να 

παρακολουκοφν επιμορφϊςεισ από εκπαιδευτικοφσ φορείσ για τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ, ϊςτε να ενθμερωκοφν για τθ ςθμαςία τθσ και να 

ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςε κζματα κοινωνικισ αδικίασ και ανιςοτιτων 

ςτον χϊρο του ςχολείου. Ο διευκυντισ, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ αλλά και 

οι μακθτζσ είναι ανάγκθ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ κοινωνικι δικαιοςφνθ 

μπορεί να οδθγιςει ςε μια καλφτερθ και δικαιότερθ κοινωνία, και για να 

επιτευχκεί αυτό το όραμα απαιτείται θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ 

τουσ. τθν προςπάκεια αυτι αρωγόσ πρζπει να είναι το Τπουργείο Παιδείασ, 

το οποίο οφείλει να χαράξει μια εκπαιδευτικι πολιτικι με ανκρωπιςτικό 

προςανατολιςμό, που κα προτείνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, δράςεισ για τθν 

καλλιζργεια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και λφςεισ για τθν αποτροπι των 

ανιςοτιτων.  
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Καταλθκτικά, ςυμπεραίνουμε ότι τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ 

ζρευνασ καλφπτουν ςε μεγάλο βακμό τα ερευνθτικά ερωτιματα που είχαμε 

κζςει. κοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν να διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ των 

εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τουσ τρόπουσ 

διαςφάλιςισ τθσ ςτα ςχολεία. Ο ςκοπόσ αυτόσ κεωρείται ότι ζχει επιτευχκεί, 

αφοφ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ, οι εκπαιδευτικοί ανζδειξαν 

τισ ιδζεσ τουσ για το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «κοινωνικι δικαιοςφνθ», τισ 

πρακτικζσ που εφαρμόηουν οι ίδιοι, αλλά και ο διευκυντισ του ςχολείου τουσ 

για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, κακϊσ και προτάςεισ για 

κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ.  

χετικά με τισ προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα, θ παροφςα εργαςία κα 

μποροφςε να αποτελζςει το ζναυςμα για αντίςτοιχθ ζρευνα ςε μεγαλφτερο 

δείγμα εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και εκπαιδευτικϊν άλλων ειδικοτιτων (Φυςικισ Αγωγισ, Θεατρικοφ 

παιχνιδιοφ, Εικαςτικϊν, Μουςικισ), αλλά και διευκυντϊν των ςχολείων. Ζτςι, 

το δείγμα κα αντιπροςϊπευε όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και 

τα αποτελζςματα κα παρουςίαηαν τθ ςυνολικι προςπάκεια του ςχολείου για 

διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Επιπλζον, κα μποροφςε να 

διεξαχκεί παρόμοια ζρευνα για διερεφνθςθ των αντιλιψεων των γονζων και 

των μακθτϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Άλλθ μια 

ενδιαφζρουςα πρόταςθ είναι να διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν 

που ζχουν επιμορφωκεί ςχετικά με το ηιτθμα τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

και των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, διότι τα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

ζρευνασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν προτάςεισ για ουςιαςτικζσ 

μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ.   
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Ραράρτθμα 

Οδθγόσ ςυνζντευξθσ 

ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Φφλο 

 Θλικία 

 Ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ 

 Επιμόρφωςθ 

1οσ Άξονασ: Κατανόθςθ του όρου κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο (1ο 
ερευνθτικό ερϊτθμα) 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:  

 Τι ςθμαίνει κατά τθν άποψι ςασ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο ςχολείο;  

 Με ποιεσ αξίεσ κεωρείτε ότι ςυνδζεται; 

2οσ Άξονασ: Εφαρμογι πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 
ςτο ςχολείο (1ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Ωσ μζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ζχετε εμπλακεί ςε κάποια 
δραςτθριότθτα με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ; 

 Ποιεσ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 
εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ; 

3οσ Άξονασ: όλοσ του διευκυντι ωσ κοινωνικά δίκαιου θγζτθ (2ο 
ερευνθτικό ερϊτθμα) 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Ποια κεωρείτε ότι είναι τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που 
πρζπει να ζχει ζνασ κοινωνικά δίκαιοσ θγζτθσ;  

 Με ποιον τρόπο προςπακεί να διαςφαλίςει τθν κοινωνικι 
δικαιοςφνθ, ο διευκυντισ του ςχολείου ςασ;  

4οσ Άξονασ: Αναςταλτικοί παράγοντεσ (3ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

 Κεωρείτε ότι εμφανίηονται δυςκολίεσ ςτθν προςπάκεια εφαρμογισ 
πρακτικϊν διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ; Αν ναι, από ποφ 
προζρχονται; 

5οσ Άξονασ: Ρροτάςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ (4ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 

Ενδεικτικι ερϊτθςθ: 

 Ποιεσ κεςμικζσ αλλαγζσ, ωσ προσ τον διοικθτικό-θγετικό ρόλο και τον 
τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου κεωρείτε 
απαραίτθτεσ, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι εκπαιδευτικζσ 
ανιςότθτεσ και να διαςφαλιςτεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ; 

 


