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Εισαγωγή 
  
Με βάση το ισχύον από το 1985 θεσµικό πλαίσιο, καθώς και τις 

µεταγενέστερες συµπληρωµατικές νοµικές διατάξεις (Τσούντας & 
Χρονοπούλου 1996, 47-55), σε επίπεδο σχολείου η καθηµερινή 
διοίκηση και λήψη αποφάσεων υλοποιείται από τα µονοµελή όργανα 
«διευθυντής», «υποδιευθυντής», καθώς και από το πολυµελές 
«σύλλογος διδασκόντων».  

Παραδοσιακά αλλά και ουσιαστικά η λειτουργία του συλλόγου 
διδασκόντων έχει συνδεθεί κυρίως µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των εκπαιδευτικών, την επιλογή και τη διεκπεραίωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη διοργάνωση αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λιγότερο µε τις επιδόσεις, τη φοίτηση, 
τη συµπεριφορά και τις δραστηριότητες των µαθητών (Γεωργιάδης κ.ά., 
2001 – Χατζηπαναγιώτου, 2003). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αρκετά συγκεντρωτικό µε 
τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την άσκηση της 
διοίκησης να παραµένουν κεντρικά δοµηµένες. Η εκπαιδευτική µονάδα 
φέρεται ως ο τελικός αποδέκτης αποφασισµένων επιλογών, λόγω του 
συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Το ζήτηµα είναι αν ο σύλλογος διδασκόντων µε βάση την 
υφιστάµενη νοµοθεσία και παίρνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιοµορφίες 
µπορεί να ασκήσει αποκεντρωµένη εκπαιδευτική πολιτική στηριζόµενος 
σ’ ένα αίσθηµα συλλογικής ευθύνης. 

 Η έρευνα που ακολουθεί εστίασε το ενδιαφέρον της στο ερώτηµα 
εάν το θεσµοθετηµένο όργανο διοίκησης του ελληνικού σχολείου, ο 
σύλλογος διδασκόντων µπορεί να λειτουργήσει στην εκπαιδευτική 
πράξη, διαµορφώνοντας µια διαπολιτισµική εκπαιδευτική πολιτική στα 
πλαίσια ενός σύγχρονου πολυπολιτισµικού σχολείου. 

Από τα θεσµοθετηµένα όργανα επιλέξαµε να µελετήσουµε τον 
σύλλογο διδασκόντων επειδή είναι το κυρίαρχο όργανο λήψης 
συλλογικών αποφάσεων για τη λειτουργία του σχολείου. Η ανάδειξή του 
σε φορέα άσκησης και διαµόρφωσης τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
στην περίπτωσή µας διαπολιτισµικής, διευρύνει το ρόλο του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος πλέον δεν περιορίζεται στα στενά διδακτικά του 
καθήκοντα, αλλά καλείται να συµµετέχει σε προγραµµατισµό δράσεων 
που διαµορφώνουν την κουλτούρα, το προφίλ, τη λειτουργία του 
σχολείου (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 84-85). 

Με βάση το ισχύον νοµικό καθεστώς (Ν.1566/85, άρθρο 11, 
παρ.στ΄, εδάφιο 3), η σχολική µονάδα µπορεί, µε βάση τις 
ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, να διαµορφώσει µια τοπική 
εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο µιας εθνικά χαραγµένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη όµως, ο εκπαιδευτικός εργάζεται 
σ’ ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε ιεραρχική οργάνωση, 
εµµονή στην τυπική τήρηση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και άµεση 
εξάρτηση από τον κεντρικό έλεγχο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Λαΐνας, 2000: 23-30). 
Η εκπαιδευτική νοµοθεσία οριοθετεί την εξουσία κάθε στελέχους της 
εκπαίδευσης, αλλά συχνά περιορίζει τα περιθώρια ανάληψης 
πρωτοβουλιών εκ µέρους τους (Μιχαλακόπουλος, 1994: 20-29). Ο 
προβληµατισµός της έρευνας λοιπόν τίθεται ως εξής: ο σύλλογος 
διδασκόντων, ως θεσµοθετηµένο όργανο αυτοδιοίκησης του σχολείου, 
µπορεί να συµµετέχει πραγµατικά στη διοίκηση της σχολικής µονάδας 
διαµορφώνοντας µια τοπική εκπαιδευτική πολιτική; Κριτήριο γι αυτόν 
τον προσδιορισµό δεν είναι µόνο ο αριθµός, αλλά κυρίως το είδος των 
αποφάσεων που λαµβάνονται σε σχολικό επίπεδο. 



1. Μεθοδολογία 
  
Κατά το σχεδιασµό της έρευνας ακολουθήθηκε η ποσοτική και 

ποιοτική προσέγγιση των δεδοµένων (Merton & Kendal, 1946: 556). Η 
επαφή µε τις δυο σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
συγκεκριµένα οι συνεντεύξεις µε µέλη του προσωπικού του συλλόγου 
διδασκόντων και η ιδιαίτερη κουλτούρα του κάθε σχολείου, όπως 
αναδύεται µέσα από τα Πρακτικά των συλλόγων, δείχνουν µια 
υποκειµενική διάσταση του διοικητικού φαινοµένου και θεωρούµε πως 
µπορούν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα βασικά ερωτήµατα. 

  
1.1. Στόχοι και διαδικασία της έρευνας 
  
Με άξονα το γενικό στόχο να καταγραφεί το πώς βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε σχέση µε το θεσµικό πλαίσιο, τη συµµετοχή τους στη 
διοίκηση του σχολείου, τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα: 

ü      Αν λειτουργεί ο σύλλογος στην καθηµερινή διοικητική δράση 
προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής 

ü      Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τη 
διαδικασία λήψης κι εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων. 

Ως δείκτης που συγκεκριµενοποιεί το υπό διερεύνηση θέµα 
χρησιµοποιήθηκαν Πράξεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων µε 
διαπολιτισµικές αναφορές και περιεχόµενο. Ως ερευνητική µέθοδος 
επελέγη η µελέτη περίπτωσης (Sturman, 1994:, 640-646). Σύµφωνα µε 
αυτήν την µέθοδο,  ερευνητής µελετά τα χαρακτηριστικά µιας µονάδας 
µε σκοπό να διερευνήσει σε βάθος και κατόπιν να αναλύσει συστηµατικά 
τις συσχετίσεις που παρουσιάζονται και τα φαινόµενα που συνθέτουν 
την ολότητα της συγκεκριµένης µονάδας, προκειµένου να γίνουν 
γενικεύσεις σχετικά µε τον ευρύτερο πληθυσµό στον οποίο ανήκει η 
µονάδα (Stake, 1985: 278-279 – Χατζηπαναγιώτου, 2003: 92). 

Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας στηρίχθηκαν στα δεδοµένα δύο 
µελετών περίπτωσης, δύο διαπολιτισµικών ∆ηµοτικών σχολείων της 
∆υτικής Θες/νίκης. Η επιλογή των συγκεκριµένων σχολείων έγινε για 
τους εξής λόγους: α) επειδή θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί τύποι 
διαπολιτισµικών σχολείων και β) επειδή τα στοιχεία που θα προκύψουν 
µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και να επιτρέψουν 
συγκρίσεις µεταξύ τους. 

Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε µε τις τεχνικές της 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης και την αποδελτίωση του Βιβλίου Πράξεων 
του συλλόγου διδασκόντων. Ο σχεδιασµός της έρευνας και των 
εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, βασίστηκαν στη µελέτη σχετικών 
εγχειριδίων (βλ. Cohen & Manion, 1996: 235-240). 

Αρχικά ξεκίνησε η συγκέντρωση του υλικού µε βάση τις 
συνεντεύξεις του προσωπικού και την καταγραφή του υλικού από τα 
πρακτικά του συλλόγου, ώστε να σχηµατιστεί η εικόνα του κάθε 
σχολείου. 

  
2. Το Προφίλ των σχολείων 
  
Πρόκειται για σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

ανήκουν στη ∆υτική Θεσ/νίκη. Το µεν πρώτο βρίσκεται στο Ελευθέριο-
Κορδελιό και το δυναµικό του ανέρχεται στους 24 εκπαιδευτικούς µε το 
µαθητικό δυναµικό να ανέρχεται στους 300 περίπου µαθητές, το δε 
δεύτερο βρίσκεται στο Εύοσµο και το δυναµικό του ανέρχεται στους 30 
εκπαιδευτικούς µε το µαθητικό δυναµικό να κυµαίνεται µεταξύ των 390 
και 430 µαθητών. Από τη σχολική χρονιά 1997-98 λειτουργούν δια 
νόµου ως σχολεία ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Λειτουργούν πρωϊνή 
βάρδια και οι εγκαταστάσεις τους, καθώς και οι υλικοτεχνικές τους 
υποδοµές, κρίνονται από τη διεύθυνσή τους και τους εκπαιδευτικούς 
αρκετά ικανοποιητικές. 

Στα σχολεία φοιτούν εθνοπολιτισµικά διαφοροποιηµένοι και 
γηγενείς µαθητές, σε τέτοιο ποσοστό που απέχει µακράν του να 



χαρακτηριστούν σχολεία «γκέτο». Με τα στοιχεία της τελευταίας 
πενταετίας  φαίνεται ότι σε καµία περίπτωση το ποσοστό  των 
εθνοπολιτισµικά διαφοροποιηµένων µαθητών δεν ξεπέρασε το 15-20%. 

  
Πίνακας 1: Φοίτηση Παλιννοστούντων  και Αλλοδαπών µαθητών 

στα ∆ιαπολιτισµικά δηµοτικά σχολεία της ∆υτικής Θες/νίκης κατά την 
περίοδο 2001-2006 

  
Σχολικό έτος Σύνολο µαθητών Παλιννοστούντες Αλλοδαποί 
2001-02 672 59 31 
2002-03 749 38 37 
2003-04 637 32 48 
2004-05 751 43 52 
2005-06 823 54 50 
2006-07 761 44 52 
  

Από το σχολικό έτος 1997 εφαρµόζονται, µ’ ένα µικρό διάλειµµα, 
στα διαπολιτισµικά δηµοτικά σχολεία της ∆υτικής Θεσσαλονίκης δύο 
εκπ/κά προγράµµατα, στα πλαίσια του Β΄ &  Γ΄ Κ.Π.Σ, που αφορούν, το 
πρώτο την «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών», 
µε φορέα υλοποίησης το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής (ΚΕ∆Α) του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών  και το δεύτερο την «ένταξη των 
Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» µε φορέα υλοποίησης στην αρχή το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και πρόσφατα το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
(ΙΠΟ∆Ε, 2004, 66-67). 

Οι δράσεις των προγραµµάτων αφορούσαν κυρίως την παιδαγωγική 
στήριξη των µαθητών, την επιµόρφωση των εµπλεκοµένων 
εκπαιδευτικών, την παραγωγή διδακτικού υλικού και την τοποθέτηση 
δίγλωσσων εκπ/κών στις Τάξεις Υποδοχής. 

Και τα δυο σχολεία έχουν συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
Arion και Comenius καθώς και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής εκπ/σης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Συµµετέχουν σε 
καλλιτεχνικές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια 
του νοµού, αλλά και σε προγράµµατα πανελλήνιας εµβέλειας. 

Όσον αφορά το προσωπικό, οι µισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί είναι 
µόνιµοι και οι υπόλοιποι αποσπασµένοι, που ωστόσο έχουν µια διετία 
τουλάχιστον στο συγκεκριµένο σχολείο. 

  
3. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 
Αφού µελετήσαµε και αποδελτιώσαµε τα Πρακτικά των συλλόγων, 

αποφασίσαµε να κατατάξουµε τις αποφάσεις µε διαπολιτισµικό 
χαρακτήρα σε τέσσερις κατηγορίες: Α. Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων 
Υποδοχής και Προπαρασκευαστικών Τµηµάτων Τσιγγανοπαίδων, Β. 
Θέµατα που αφορούν τη φοίτηση αλλοδαπών και τσιγγάνων µαθητών, Γ. 
Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις µε διαπολιτισµικό χαρακτήρα και ∆. 
Προγράµµατα ευρωπαϊκά – επιµόρφωσης και επιλογής δράσεων. 

Καταγράφοντας τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι και οι δυο 
σύλλογοι εµφανίζονται ότι συζητούν σε µεγάλο βαθµό θέµατα µε 
διαπολιτισµικό χαρακτήρα. Μια µικρή απόκλιση φαίνεται στο σχολείο 
του Ευόσµου που όµως οφείλεται στην αλλαγή της διεύθυνσης, ενώ η 
διεύθυνση στο σχολείο του Κορδελιού παρέµεινε η ίδια και πριν από το 
2001. 

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
του Ευόσµου τους απασχόλησαν πρωταρχικά θέµατα που αφορούν την 
επίδοση και τη φοίτηση των αλλοδαπών και τσιγγάνων µαθητών. Ενώ 
από τον Πίνακα 3 φαίνεται πως για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
του Κορδελιού, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν θέµατα που αφορούν θέµατα 
επιµόρφωσης, διαπολιτισµικών δράσεων και ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων. 

  
 
 



Πίνακας 2: Αποτελέσµατα 6ου διαπολιτισµικού δηµ. σχολείου Ευόσµου 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2001-
02 

2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 ΣΥΝΟΛΑ 

Α 0 0 0 0 4 1 5 
Β 2 3 2 2 4 0 13 
Γ 1 3 3 4 2 0 13 
∆ 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 3     22 6     17 5     10 6     18 10   18 1       5 31         90 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ  
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 13% 35% 50% 33% 55% 20% 34% 

  
Πίνακας  3: Αποτελέσµατα 6ου διαπολιτισµικού δηµ. σχολείου Κορδελιού 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2001-
02 

2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 2006-07 ΣΥΝΟΛΑ 

Α 0 0 3 1 2 2 8 
Β 0 0 0 0 1 1 2 
Γ 0 0 1 0 4 2 7 
∆ 3 2 2 7 7 3 24 

ΣΥΝΟΛΑ 3     10 2     12 6     15  8     12 14   19 8       8 41         76 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ  
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 30% 16% 40% 66% 73% 100% 54% 

  
Πίνακας  4: Συνολικά αποτελέσµατα και των δυο σχολείων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2001-
02 

2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 ΣΥΝΟΛΑ 

Α 0 0 3 1 6 3 13 
Β 2 3 2 2 5 1 15 
Γ 1 3 4 4 6 2 20 
∆ 3 2 2 7 7 3 24 

ΣΥΝΟΛΑ 6     32 8     29 11   25 14   30 24   37 9     13 72       166 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ  
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 18% 27% 44% 46% 64% 69% 43% 

  
Η συγκεκριµένη θεµατολογία και η συχνότητα εµφάνισης 

επιβεβαιώνονται τόσο από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών όσο και 
από την αποδελτίωση των Πρακτικών. Ειδικά από τα τελευταία προκύπτει 
ότι ή έκταση και η συχνότητα αναφοράς σε κάθε θεµατική εξαρτάται 
κυρίως από το ενδιαφέρον που δείχνει όχι µόνο η διεύθυνση αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σχολείο του Ευόσµου η ολοκληρωτική 
σχεδόν απουσία θεµάτων που αφορούσαν την επιµόρφωση του 
διδακτικού προσωπικού και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων. 
Ωστόσο η απουσία αυτή δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ποτέ δεν τους 
απασχόλησαν συστηµατικά τα συγκεκριµένα ζητήµατα, αλλά τα θέµατα 
αυτά συζητιούνταν εκτός ηµερησίας διάταξης, µε αφορµή κάποιες 
εγκυκλίους και ο σχεδιασµός και η εφαρµογή τους προετοιµαζόταν από 
τον διευθυντή και οµάδες εκπαιδευτικών που είχαν αναλάβει το έργο 
αυτό.  

Εκτός από τα θέµατα και τη συχνότητα συζήτησής τους, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό (Πίνακας 4) που καταλαµβάνουν οι 
αναφορές διαπολιτισµικού χαρακτήρα στην ατζέντα των θεµάτων, που 
συζητήθηκαν στους συλλόγους. Το ποσοστό παρουσιάζει αυξητική τάση 
κάθε χρονιά, φτάνοντας και ξεπερνώντας πάνω από το µισό (69%) των 
θεµάτων συζήτησης που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας 
πρόκειται για συλλόγους που δρουν και εκφράζονται µέσα στα πλαίσια 



της φιλοσοφίας των δυο σχολείων - µε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές 
ιδιοµορφίες - και διαµορφώνουν µια διαπολιτισµική κουλτούρα. Και 
στους δυο συλλόγους υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας εκπαιδευτικών 
που στηρίζει τις πρωτοβουλίες των νέων εκπαιδευτικών, αλλά 
ταυτόχρονα µπολιάζεται απ’ αυτούς µε φαντασία και φρεσκάδα και τις 
περισσότερες φορές καταφέρνουν να έχουν µια ενιαία γραµµή. Οι 
διαφωνίες που καταγράφονται δεν ακυρώνουν τις ληφθείσες αποφάσεις 
οι οποίες εφαρµόζονται όπως είχαν προγραµµατιστεί. 

Όσον αφορά τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών αναφορικά µε το 
θέµα της λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων διαπολιτισµικού 
χαρακτήρα, η µεγάλη πλειοψηφία και των δυο σχολείων δείχνει αρκετά 
ευαισθητοποιηµένη και δηλώνουν πως ο βαθµός της συµµετοχής τους 
είναι ουσιαστικός και η εκτέλεση των αποφάσεων τους ενδιαφέρει πολύ 
γι αυτό και παρακολουθούν συχνά την εξέλιξή τους. Ωστόσο ορισµένοι 
δήλωσαν ότι αν και επιθυµούσαν η συµµετοχή τους να είναι µεγαλύτερη 
και πιο ουσιαστική, ο διδακτικός φόρτος του σχολείου και οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις δεν τους το επιτρέπουν. Κάποιοι άλλοι 
δήλωσαν κουρασµένοι από την πολύχρονη συµµετοχή τους στις 
διαπολιτισµικές δράσεις των σχολείων και απογοητευµένοι γιατί το 
εκπαιδευτικό σύστηµα δεν δίνει κίνητρα για τέτοιου είδους 
δραστηριότητες. 

Αρκετοί δηλώνουν ότι θέλουν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
εξωσχολικές πολιτιστικού χαρακτήρα και σε προγράµµατα ευρωπαϊκά µε 
ανταλλαγές εκπαιδευτικών, γιατί σπάει η µονοτονία του σχολικού 
προγράµµατος. Ακόµα κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του ρόλου 
τους, τόσο στην λήψη αποφάσεων όσο και στην εκτέλεσή τους. 

Η θεµατική για την οποία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν µεγάλο 
ενδιαφέρον είναι η επιµόρφωσή τους, ώστε να µπορέσουν ν’ 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαπολιτισµικού σχολείου. Πολλές 
φορές δηλώνουν πως σε θέµατα διδακτικής και διαχείρισης 
συµπεριφορών µαθητών χρειάζονται κάποια συµβουλευτική. Στις 
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις τους συζητούν για θέµατα τα οποία 
περιστρέφονται σχεδόν αποκλειστικά σε ζητήµατα που αφορούν τους 
µαθητές.  

Μεγάλο µέρος των θεµάτων που απασχόλησαν τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου του Ευόσµου ήταν η σχολική επίδοση αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων µαθητών, η σχολική διαρροή των τσιγγάνων µαθητών 
και οι αντισταθµιστικές παρεµβάσεις που έπρεπε να γίνουν σε επίπεδο 
τάξης και σχολείου. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στη συνείδηση των 
περισσοτέρων, όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις, είναι εδραιωµένη η 
αντίληψη ότι ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει ν’ ασχολείται κυρίως µε 
θέµατα φοίτησης, συµπεριφοράς και επίδοσης µαθητών λόγω της 
ιδιόµορφης λειτουργίας του σχολείου και δευτερευόντως µε τα 
λειτουργικά θέµατα του σχολείου και τη συνεργασία µε τους γονείς.  

Αρκετοί εκπ/κοί αναφέρονται στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος της 
επιτυχίας οποιασδήποτε παρέµβασης οφείλεται στη συλλογική λήψη των 
αποφάσεων, αλλά τόνισαν ότι η ανάληψη της ευθύνης υλοποίησής τους 
περιορίζεται συχνά στις συγκεκριµένες οµάδες εµπλεκόµενων 
εκπαιδευτικών που αναλαµβάνουν τις σχεδιασµένες δράσεις. 

Ανεξάρτητα όµως από το πόσο ικανοποιηµένοι δηλώνουν από το 
σχεδιασµό και την πορεία των δράσεων, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 
είναι αρκετά κουραστικά τα προγράµµατα και οι δράσεις και αποτελούν 
επιπλέον βάρος στο κανονικό πρόγραµµα του σχολείου. Επισηµαίνουν 
ότι θα υπήρχαν περισσότερες πρωτοβουλίες αν υπήρχαν και κατάλληλα 
κίνητρα και επιµορφώσεις πάνω στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

  
4. ∆ιαπιστώσεις 
  
Η έρευνα που παρουσιάστηκε είχε ως στόχο να διερευνήσει αν ο 

σύλλογος   διδασκόντων µπορεί να διαµορφώσει µια εσωτερική 
διαπολιτισµική εκπαιδευτική πολιτική στα πλαίσια ενός 
πολυπολιτισµικού σχολείου. Τα στοιχεία που συνελέγησαν µε τη µέθοδο 



της µελέτης περίπτωσης αφορούσαν τα Πρακτικά του συλλόγου 
διδασκόντων δύο σχολείων και ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. 

 Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει µια αρκετά καλή εικόνα 
για το είδος των θεµάτων που απασχόλησαν τους εκπαιδευτικούς, για τη 
συµµετοχή τους στο συλλογικό όργανο και την υλοποίηση των δράσεων 
που είχαν αποφασισθεί. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόδηλη είναι η ιδιαιτερότητα κάθε 
συλλόγου, την οποία συνδιαµόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, 
δηλαδή το διαπολιτισµικό προφίλ, την ιδιαίτερη δυναµική που 
ανέπτυξαν µε τη συνεργασία για συγκεκριµένες δράσεις και γενικά ο 
σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας των δύο αυτών διαπολιτισµικών 
σχολείων. Ασφαλώς αυτό είναι µια όψη της πραγµατικότητας και δεν 
µπορεί να οδηγήσει σε γενικεύσεις. Ωστόσο ως µεµονωµένες µελέτες 
περίπτωσης µπορούν ν’ αποτελέσουν την αφορµή για µια γενικότερη 
συζήτηση ή τα συµπεράσµατα να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες. 

Σηµαντική διαπίστωση της µελέτης είναι ότι οι δύο σύλλογοι 
διδασκόντων λειτουργούν ως συλλογικά διοικητικά όργανα µε µεγάλο 
βαθµό συµµετοχής και έχουν συνειδητοποιήσει σε αρκετά µεγάλο βαθµό 
τη δυνατότητα που τους δίνει η εκπαιδευτική νοµοθεσία να 
συνδιαµορφώσουν µια ενδοσχολική διαπολιτισµική πολιτική. 
Αντιµετωπίζουν το σύλλογο σαν ένα όργανο που µπορούν να επιλύσουν 
αποτελεσµατικά θέµατα που σχετίζονται µε περιπτώσεις φαινοµένων 
σχολικής αποτυχίας, µαθητικής διαρροής, αντισταθµιστικών 
προγραµµάτων και ευρωπαϊκών δράσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι τα 
θέµατα που σχετίζονται µε τις επιδόσεις και τη φοίτηση των µαθητών, 
κυριαρχούν στις συνεδριάσεις του συλλόγου του ∆ιαπολιτισµικού 
σχολείου Ευόσµου, ενώ ο σύλλογος του σχολείου Ελευθερίου – 
Κορδελιού διαφοροποιείται ως προς το ότι σηµαντική µερίδα του 
ενδιαφέροντός του ενεργοποιείται σε θέµατα Ευρωπαϊκών δράσεων και 
προγραµµάτων. 

Απ’ την άλλη πλευρά, µια µερίδα εκπαιδευτικών µε αρκετά χρόνια 
προϋπηρεσίας παραδέχεται ότι θα επιθυµούσαν περιορισµό των 
προγραµµάτων και δράσεων µε διαπολιτισµικό χαρακτήρα, γιατί 
αισθάνονται κουρασµένοι µε τον επιπλέον φόρτο εργασίας από τα 
διδακτικά τους καθήκοντα. Αναµενόµενη είναι και η διαπίστωση ότι 
εκτελούν τις ληφθείσες αποφάσεις πληµµελώς ή αφήνουν την εφαρµογή 
και την εκτέλεσή τους στο διευθυντή ή τον υποδιευθυντή, δίχως να 
αισθάνονται κάποια ατοµική δέσµευση από τη συλλογική λήψη 
αποφάσεων. 

Συνθέτοντας όλα αυτά, θεωρούµε πως ο ρόλος του συλλόγου 
διδασκόντων στη διαµόρφωση διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
στα πλαίσια της σχολικής µονάδας, προϋποθέτει µεταξύ άλλων: 

ü      Τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για λήψη ουσιαστικών 
αποφάσεων σε επίπεδο σχολείου 

ü      Καλό σχεδιασµό, ανάπτυξη προγραµµάτων και µεθόδων 
διδασκαλίας, καθώς και εφαρµογή καινοτοµιών και αλλαγών 

ü      Συγκεκριµένους στόχους που προσεγγίζονται µε συλλογικές 
διαδικασίες. 

ü      ∆ηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, ανάπτυξη δυνατοτήτων 
επικοινωνίας και αξιοποίηση της εµπειρίας των εκπαιδευτικών. 

Με κέντρο λοιπόν τον εκπαιδευτικό, και µε µια σχολική κουλτούρα 
που ευνοεί τις δράσεις και τα προγράµµατα για την ευαισθητοποίηση στο 
«διαφορετικό», το σχολείο µπορεί να αποτελέσει πλαίσιο σχεδιασµού 
και άσκησης διαπολιτισµικής εκπαιδευτική πολιτικής. 
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