Παναγιώτα – Μαγδαληνή Αγγουρή
Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέµβασης στην αντιµετώπιση του αποκλεισµού
παιδιών Ροµ. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Στο νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µε ρόµικη καταγωγή
που ανέρχεται περίπου σε επτά χιλιάδες άτοµα. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός αναφέρεται
µε µεγάλη επιφύλαξη και κατά προσέγγιση. Στο σύνολό τους διαµένουν στη δυτική
πλευρά της πόλης, σε ένα µεγάλο αριθµό δήµων, όπως στο δήµο Λαγκαδά, Αγίου
Αθανασίου, Χαλάστρας κ.α. Στην ανατολική πλευρά της πόλης ρόµηδες
καταγράφονται µόνο στην περιοχή του Τίγκα. Φυσικά το γεγονός ότι µένουν δυτικά
δεν είναι τυχαίο, αφού οι δυτικοί δήµοι φιλοξενούν ένα πολύ µεγάλο µέρος των
ασθενέστερων κοινωνικά και οικονοµικά οµάδων, και προφανώς το κόστος
διαβίωσης είναι χαµηλότερο.
Στο σύνολό τους οι ρόµηδες της Θεσσαλονίκης είναι είτε µόνιµα
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µετακινούµενων είναι ελάχιστες. Η κινητικότητα αυτή οφείλεται κυρίως σε
εργασιακούς αλλά και σε κοινωνικούς λόγους. Φυσικά αναφορικά µε την
εκπαιδευτική διαδικασία η κινητικότητα αυτή δυσχεραίνει την οµαλή ένταξη των
παιδιών στα σχολεία, διότι απουσιάζουν για σύντοµο χρονικό διάστηµα µεν, αλλά
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα δε.
Γενικότερα θα λέγαµε ότι τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει ο πληθυσµός,
είναι αυτά που αντιµετωπίζουν όλες οι ασθενείς κοινωνικά οµάδες. Για παράδειγµα
θα αναφέρω ότι όσοι δουλεύουν ως εργάτες γης έχουν έναν πολύ έντονο
ανταγωνισµό από τους οικονοµικούς µετανάστες, µε αποτέλεσµα πολύ µεγάλα
ποσοστά ανεργίας και εξαθλίωση του πληθυσµού, ο οποίος ζει στα όρια της ανέχειας.
Ταυτόχρονα είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρω ότι παρατηρείται η αύξηση
της εγκληµατικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών στις περιοχές που
διαµένουν οι ρόµηδες, καθώς παρεισφρέουν άτοµα που εκµεταλλεύονται την έλλειψη
της κρατικής παρέµβασης. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ιδίως για
τα µικρά παιδιά. Είναι εντονότερο στην περιοχή του ∆ενδροποτάµου όπου
καταγράφεται ένας πληθυσµός περίπου τριών χιλιάδων ατόµων. η συγκέντρωση ενός
τόσο µεγάλου αριθµού σε συνδυασµό µε την απουσία παρέµβασης ευνοεί την
οποιαδήποτε εγκληµατική δραστηριότητα.

Ωστόσο, πρέπει να πω ότι αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη µεταστροφή του πληθυσµού προς το σχολείο
και µετά το πέρας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή παρουσιάζεται ενδιαφέρον
για τη συνέχιση των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα προβλήµατα
βέβαια που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο είναι πολλά
και δυσεπίλυτα.
Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά, και ιδιαίτερα στα παιδιά µε
καταγωγή Ροµ, είναι διαφορετική στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης και ορισµένες
φορές αντιφατική. Ενώ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση ένα ποσοστό των δασκάλων
εµφανίζει µια χαλαρότητα και µια µεγάλη επιείκεια ως προς τις γνώσεις, που θα
πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά, µε αποτέλεσµα να συγκαλύπτονται οι ελλιπείς
γνώσεις, ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά, όταν προσέρχονται στη ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση, καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηγητών, οι οποίοι
είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.
Φυσικά αυτή η αντιφατική συµπεριφορά έχει ως αποτέλεσµα τα παιδιά να
απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν τη µαθησιακή διαδικασία. Παρά ταύτα η
θέλησή τους να συνεχίσουν παραµένει αµείωτη, και γι’ αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ένα
πεδίο που χρήζει άµεσης παρέµβασης και υποστήριξης ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η
τάση αυτή καταγράφεται έντονη, όπως στην περιοχή του Γοργοποτάµου.
Ενδεικτικά θα σας παραθέσω δύο διαγράµµατα, που εµφανίζουν τη µετάβαση
στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αρχικά, στην περιοχή του ∆ενδροποτάµου βλέπουµε
τα παιδιά που αποφοιτούν από το ∆ηµοτικό σχολείο, τα παιδιά που εγγράφονται και
παρακολουθούν την πρώτη τάξη του Γυµνασίου, εκείνα που
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δευτέρα Γυµνασίου και τα παιδιά που παρακολουθούν την τρίτη Γυµνασίου.
Καταγράφονται µόνο δύο παιδιά στο Λύκειο. Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει µια
ραγδαία πτώση του αριθµού και η εικόνα αυτή νοµίζω ότι υπογραµµίζει την αλλαγή
παρέµβασης και υποστήριξης της διαδικασίας, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενδεικτική
του νοµού.
Το επόµενο διάγραµµα, που απεικονίζει την εικόνα της περιοχής της
Χαλάστρας, θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικότερο. Βλέπουµε λοιπόν τα παιδιά, τα οποία
παρακολουθούν την έκτη ∆ηµοτικού και τα παιδιά, τα οποία υπάγονται στη
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. ∆υστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι µόνο του
τρέχοντος σχολικού έτους, που θα µπορούσε ακόµη και να δικαιολογηθεί, αλλά ποτέ
δεν έχει υπάρξει παιδί στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση στην περιοχή της Χαλάστρας

και δυστυχώς και στις περισσότερες περιοχές του νοµού. Οπότε θεωρώ ότι
δηµιουργείται ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να παρέµβουµε και να υποστηρίξουµε τα
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς αποτελεσµατικά και µε συνέχεια και µε συνέπεια.
Επιπλέον, στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός από την περιγραφή της
κατάστασης, ήταν και η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών τόσο για τα
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν, όσο και για τις δράσεις που κρίνουν ότι είναι
απαραίτητο να περιλαµβάνονται σ’ ένα Πρόγραµµα, ώστε το Πρόγραµµα αυτό να
είναι αποτελεσµατικό και να τελεσφορήσει η παρέµβαση στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Ενδεικτικά θα σας παρουσιάσω ένα διάγραµµα. πρέπει να πω ότι το δείγµα
είναι αντιπροσωπευτικό και η έρευνα έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου, που
θεωρήθηκε η καταλληλότερη τεχνική για την προσέγγιση ενός µεγάλου αριθµού των
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σ’ αυτή. Το κύριο σώµα των ερωτώµενων είναι
εκπαιδευτικοί και υπάρχουν διευθυντές και υποδιευθυντές. Βλέπουµε ότι το µεγάλο
ποσοστό αυτών των εκπαιδευτικών υπηρετεί στη δηµόσια εκπαίδευση από 6-15
χρόνια, γεγονός που σηµαίνει ότι αφενός έχουν κάποια εµπειρία και η άποψή τους
έχει κάποιο ειδικό βάρος, και αφετέρου ότι βρίσκονται σ’ ένα παραγωγικό στάδιο της
καριέρας τους.
Στη συνέχεια βλέπουµε τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Το
σηµαντικότερο για το ποσοστό 93,3% είναι η διαρροή του πληθυσµού, ακολούθως
αναφέρεται η άτακτη φοίτηση για το 81,7%, η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού
υλικού για το 71,5%, η µη ικανοποιητική επίδοση του µαθητικού πληθυσµού, η
έλλειψη σχολικής επιµόρφωσης και η απουσία στήριξης της προσπάθειάς τους από
φορείς της εκπαίδευσης για το 63,3%. Επίσης, η έλλειψη συνεργασίας µε τους γονείς
των µαθητών και τα προβλήµατα που οφείλονται στη συµπεριφορά των παιδιών στην
τάξη θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως βασικά στην εκπαιδευτική τους
προσπάθεια. Η δική µου υπόθεση είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα
µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µε συνεχή συνεργασία όλων των
φορέων της εκπαίδευσης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τέλος, βλέπουµε τις δράσεις που κρίνονται από τους συµµετέχοντες στην
έρευνα ως απαραίτητες. Το 91,7% του δείγµατος ζητά εκπόνηση ενός κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού, το 90% θεωρεί απαραίτητη την υλικοτεχνική στήριξη του
σχολείου, το 86,7% τη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και το 83,3% ζητά να
παρέχονται κίνητρα. Το 78,3% ζητά τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης

προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που δε σχετίζονται άµεσα µε την
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παρεµβαίνουν σ’ αυτήν και αποτελούν τροχοπέδη
στην οµαλή εξέλιξή της.
Από τα πιο πάνω λοιπόν προκύπτει ότι µια αποτελεσµατική παρέµβαση,
σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, πρέπει να έχει σφαιρικό και συνολικό
χαρακτήρα, να ξεφύγει από την στήριξη και µόνο της µαθησιακής διαδικασίας και να
αντιµετωπίσει και τα υπόλοιπα προβλήµατα, που έχουν τα ίδια τα παιδιά και οι
οικογένειές τους.
Η παρέµβαση στο νοµό Θεσσαλονίκης είναι αναγκαίο να εστιαστεί στην
στήριξη των παιδιών, που βρίσκονται στην τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού, και στην
άµεση ουσιαστική στήριξη των παιδιών που γράφονται στην πρώτη Γυµνασίου
καθώς και εκείνων των παιδιών, που, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουν να φοιτούν
στη δευτέρα και τρίτη Γυµνασίου. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσουµε στην υποστήριξη
των καθηγητών και κυρίως αυτών που τους έχει ανατεθεί η ενισχυτική διδασκαλία,
αφού σ’ αυτούς πέφτει το βάρος για την οµαλή ένταξη των παιδιών στη
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ακόµη στον εφοδιασµό των σχολείων µε διδακτικό
υλικό, στη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε κλειστές οµάδες, όπως οι ίδιοι
ζητούν, στην υλικοτεχνική υποδοµή και τέλος στη συνεργασία µε τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ.

