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Νοµίζω ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε τις εργασίες του συνεδρίου και θα µου
επιτρέψετε µε λίγα λόγια να παρουσιάσω αυτή τη δεύτερη φάση ενός προγράµµατος,
που διανύει ήδη τον πέµπτο χρόνο οργανικής λειτουργίας, µε την έννοια ότι
παρεµβλήθηκαν δύο έτη που τελούσε σε αναστολή. Όλοι γνωρίζουµε πόσο
ανασταλτικά λειτουργούν οι αναιρέσεις και επιτρέπουν ασφαλώς να σκεφτεί κανείς
ότι οι όποιες προσπάθειες δεν έχουν συνέπεια και πιθανόν πιστώνουν και στο
πρόγραµµα αναποτελεσµατικότητα, αδράνεια, καθυστερήσεις, αναστολές.
Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετίσω τα µέλη του δικτύου για την παρουσία τους σ’
αυτό το συνέδριο. Πραγµατικά, οι συνεργάτες από τις διάφορες περιοχές της χώρας
µπόρεσαν, µε πολλούς κόπους και µε αντίξοες συνθήκες, να διατηρήσουν τη
δυναµική και τη φορά των πραγµάτων, δηλαδή να εξακολουθήσουν να στέλνουν
αποτελέσµατα και να ενεργούν επί τόπου σε σχολικές µονάδες, δήµους,
καταυλισµούς, εκεί που υπήρχε ο «πληθυσµιακός στόχος», προκείµενου το
πρόγραµµα να έχει αποτελέσµατα. Και πραγµατικά θέλω να υπογραµµίσω αυτή την
προσφορά σας, ηθικά καταρχήν και οργανικά στη συνέχεια, για να πω ότι αυτό
νοµιµοποίησε την αυτόµατη ένταξή σας στο πρόγραµµα. Θεωρώ δηλαδή, ότι όλα τα
µέλη του προγράµµατος, που λειτουργούσαν µέχρι πριν από δυο χρόνια, αποτελούν
και µέλη του προγράµµατος σήµερα. Αυτή τη διαπίστωση θα ήθελα να την
καταγράψουµε στη συνέχεια, γιατί ο τίτλος του συνεδρίου µας είναι « Συνέχειες και
Ασυνέχειες».
Υπήρχαν λοιπόν και ασυνέχειες και αυτές αφορούν στους ανθρώπους, που
µπόρεσαν µέσα από το πρόγραµµα είτε να διοριστούν ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί πολλοί από αυτούς, µάλιστα οι οποίοι εκδήλωσαν την επιθυµία, είναι ακόµη στο
πρόγραµµα,- άλλοι όµως για προσωπικούς λόγους και γιατί αυτού του είδους ο
περισπασµός είναι αρκετά δύσκολος, δεν το θέλησαν. Ένα άλλο µέρος από
συνεργάτες µας, δώδεκα στον αριθµό, είναι µέλη της διοίκησης του Πανεπιστηµίου,
αφού µέσω του προγράµµατος έγιναν διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Βέβαια εύχοµαι ο κατάλογος αυτός να διευρυνθεί, αφού
υπάρχει µια τέτοια κίνηση, που θα εξασφαλίσει µόνιµη απασχόληση σε έναν αριθµό
στελεχών, παρά το γεγονός ότι λυπούµαι που δεν είναι µαζί µας. Ωστόσο, επισηµαίνω

ότι το Πρόγραµµα λειτούργησε και προς αυτή την κατεύθυνση, ενδεχοµένως και
χωρίς να το θέλει.
Θα ήθελα να ανακαλέσω στη µνήµη σας, πραγµατικά µε πολύ σεβασµό, ένα
πρόσωπο που χάσαµε και που ήταν όχι µόνο στέλεχος, αλλά και ένας «ζωντανός»
άνθρωπος, αυθεντικός, ειλικρινής, πολύ εργατικός και µιλάω για τον Βαγγέλη
Μαρσέλλο. Είχε αναλάβει να εκπονήσει ένα λεξικό, το οποίο ποτέ δεν µπόρεσε να το
διορθώσει στην τελική του µορφή. ∆εν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια προς αυτή την
κατεύθυνση, πράγµα που θα το ευχόµουν και βέβαια το Πρόγραµµά µας θα στήριζε
τη δηµοσιοποίηση αυτού του έργου. Αυτή τη στιγµή εµείς έχουµε την πρώτη του
µορφή, σαν πρώτο πόνηµα και θεωρώ βέβαια ότι χρειάζεται µια επιµέλεια. Θέλω να
µη µας διαφύγει η φυσιογνωµία του αυτές τις µέρες, που θα είµαστε εδώ και του
αξίζει πραγµατικά ένα µέρος από την σκέψη µας.
Στις ασυνέχειες θα ήθελα να αποδώσω το γεγονός ότι πέρασαν ήδη δύο χρόνια
αναστολής και θα ήθελα να τιµήσω την προσφορά σας για αυτά τα χρόνια, όσο και
αν µερικές φορές παρεξηγήθηκε. Γιατί γνωρίζετε ότι πολλοί από εσάς κανονικά, και
χωρίς να είναι βέβαιη η σύµβαση, στις αρχές Σεπτέµβρη ήσασταν στα σχολεία,
πηγαίνατε στους καταυλισµούς και στις γειτονιές, για να ενθαρρύνετε τη φοίτηση
των τσιγγανοπαίδων. Αυτό έγινε µέχρι τον Νοέµβριο που το πρόγραµµα άρχισε να
λειτουργεί και γι’ αυτό πραγµατικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από βάθους ψυχής.
Θα ήθελα τώρα να σας δώσω το στίγµα για το που ακριβώς βρισκόµαστε και
νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί θα έχουµε την ευκαιρία στη διάρκεια
των εργασιών µας αυτό το διήµερο να επανέλθουµε στα σηµεία, να τα
εξειδικεύσουµε,

να

εµβαθύνουµε,

να

αναδείξουµε

τα

προβλήµατα,

να

υπογραµµίσουµε τις ανεπάρκειές µας, να κάνουµε την αυτοκριτική µας και κυρίως να
δούµε αν µπορούµε να είµαστε περισσότερο αποδοτικοί, αποτελεσµατικοί και
καίριοι.
Θα ήθελα λοιπόν να µου επιτρέψετε να παρουσιάσω µε πολύ σύντοµο τρόπο την
παρούσα φάση του προγράµµατος, δηλαδή ποιος είναι ο σχεδιασµός, αφού µου
επιτρέψετε κατ’ αρχήν να πω ότι ο σχεδιασµός αυτός έχει γίνει από τον
υποφαινόµενο, γιατί µέχρι σήµερα, όπως ξέρετε, ήµουν αναπληρωτής επιστηµονικός
υπεύθυνος στο έργο. Έχουµε συνεργαστεί µε τον κύριο Γκότοβο στην επεξεργασία
των στοιχείων αυτής της φάσης του προγράµµατος που υποβλήθηκε σαν
ανταγωνιστικό πρόγραµµα στο Υπουργείο Παιδείας και µετά από την αξιολόγησή
του ανατέθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτού του Προγράµµατος και να
δείξω τις προτεραιότητες που έχουµε, αλλά και τα στοιχήµατα που βάζουµε. Το έργο
«Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», µαζί µε τα τρία άλλα οµόλογα
προγράµµατα, νοµίζω ότι εντάσσεται -και από τον τίτλο του κιόλας- στις
δραστηριότητες

και

στο

πεδίο

του

Ινστιτούτου

Παιδείας

Οµογενών

και

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
Το δικό µας πρόγραµµα λοιπόν, έχει και αυτή τη φορά εθνική εµβέλεια και
στοχεύει στην αρµονική ένταξη των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό
µας σύστηµα, τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας. Και αν ο πρώτος στόχος µας φαίνεται
πάρα πολύ λογικός και φυσικός, µε την έννοια ότι στην Ελλάδα έχουµε ενιαίο
σχολείο και όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωµένοι να οδηγήσουν τα παιδιά
τους στο σχολείο, ο δεύτερος στόχος, η διασφάλιση δηλαδή της αποδοχής των
παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, ασφαλώς
αντιλαµβάνεστε όλοι σας ότι αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή των
στάσεων, των αντιλήψεων, των κρίσεων και των αναπαραστάσεων που έχει ο κάθε
πολίτης και ο κάθε εκπαιδευτικός.
Βεβαίως, αν γίνεται λόγος για αλλαγή των νοοτροπιών, αυτό αφορά κυρίως στους
εκπαιδευτικούς, γιατί αυτοί κυρίως έχουν να κάνουν µε τα παιδιά και σ’ αυτούς
«φορτώνεται» και αυτό το έργο, δηλαδή το έργο να επεξεργαστούν και να
µετατρέψουν σε πλεονέκτηµα τη διαφορά που κουβαλάει το κάθε παιδί, όταν µπαίνει
στην τάξη του, κάτι που φαίνεται ότι είναι έξω από την κρατούσα και την
παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Ένας τρίτος στόχος είναι η παροχή των γνώσεων στους εκπαιδευτικούς, που θα
τους επιτρέψουν ακριβώς να τροποποιήσουν στάσεις και να αλλάξουν νοοτροπίες,
δηλαδή µιλάµε για µια άλλη πτυχή του προγράµµατος που θα εξακολουθήσει και σε
αυτή τη φάση. Εννοούµε την επιµόρφωση και την ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών και την παραγωγή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, που
σηµαίνει ότι θα φροντίσουµε, ώστε και σε αυτή τη φάση να υπάρξει παραγωγή
υλικού που θα διευκολύνει, θα εξοπλίσει, θα βοηθήσει. διότι δεν πρόκειται για
αντικατάσταση του ενιαίου σχολείου και του ενιαίου προγράµµατος αλλά για
βοηθητικό υλικό, το οποίο µπορεί να κάνει τον εκπαιδευτικό να αισθάνεται ικανός να
παράξει τέτοιο υλικό και κυρίως να αισθάνεται ικανός ότι µπορεί να συνεισφέρει σε
παιδιά που ενδεχοµένως τα αντιλαµβάνεται µε διαφορετικές ανάγκες και µε

διαφορετικό κόσµο, µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα, µε ιδιαιτερότητες. Να
είναι εξοπλισµένος έτσι, ώστε η πρόσβαση και η προσέγγιση του στα παιδιά αυτά να
γίνεται πιο εύκολα.
Η υποστήριξη των οικογενειών µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε
θέση να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους, είναι µια πτυχή του
Προγράµµατος, που µας βρίσκει σε µια καλή στιγµή, καθώς φαίνεται ότι οι
συνεργάτες δοκιµάζουν, σκέφτονται, προετοιµάζουν και άλλοι προχώρησαν ήδη σε
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, για να ενθαρρύνουν τη
σχολική φοίτηση των παιδιών, γιατί οι οικογένειες χρειάζονται µια ειδική
υποστήριξη. Και στα πλαίσια ακριβώς του προγράµµατος προβλέπεται η οργάνωση
είτε σεµιναρίων, είτε επιµορφωτικών συναντήσεων, «σχολές γονέων», όπως τις λέµε,
σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου οι µητέρες θα ενισχυθούν και θα
ευαισθητοποιηθούν να τηρήσουν την απαίτηση για την φοίτηση των παιδιών τους
και για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αξιολογούν το σχολείο, γιατί αποτελεί
ακριβώς ένα φορέα, ένα µηχανισµό, που µπορεί να συνεισφέρει και στη δική τους
οικογένεια και σ’ αυτές προσωπικά..
Τέλος, στοχεύουµε στην ευαισθητοποίηση της διοικητικής µηχανής της
εκπαίδευσης, που µε βάση τις παρατηρήσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι τώρα από
πολλούς από εσάς, θα πρέπει να πούµε ότι αποτελεί πραγµατικά έναν µηχανισµό που
η νοσηρότητα, η αδράνεια, η ατολµία θα έλεγα ότι είναι τα χαρακτηριστικά του.
Μιλάµε για την διοικητική µηχανή της εκπαίδευσης που, παρά το γεγονός ότι
µπορεί, κανείς να υπογραµµίσει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες εκπαιδευτικών
ένα έργο που θα το χαρακτήριζα υποδειγµατικό, δυστυχώς είναι η εξαίρεση. το γενικό
πνεύµα τείνει προς πρακτικές, που θα έλεγα ότι αναιρούν, αναστέλλουν την
προτεραιότητα για τη φοίτηση των τσιγγανόπουλων στα σχολεία.
Οι προτεινόµενες δράσεις κινούνται παράλληλα, καλύπτουν την προσχολική
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου και στο βαθµό που αυτό είναι
εφικτό, έχουν ως ορίζοντα τον Ιούνιο του 2004. Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι
πραγµατικά οι πτυχές του πΠρογράµµατος είναι ουσιαστικά τέσσερις. Πρόκειται:α)
για την ανάπτυξη του δικτύου και των παρεµβάσεων σε όλη τη χώρα, β) για την
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, γ) για την παραγωγή νέου και την βελτίωση
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, µε βάση τους στόχους που σας προανέφερα,
και δ) για την αξιολόγησή τους, µια δράση η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στα
προγράµµατα.

Θα ήθελα, επειδή ακριβώς έχουµε να κάνουµε µε εκπαιδευτικούς, να δώσω µια
εικόνα και θα ήθελα παράλληλα να παρουσιάσω και τη σύγκριση των εγγραφών για
την τετραετία 1999-2002, για να έχετε µια οπτική εικόνα του θέµατος.
Θέλω µ’ αυτό να δείξω ότι το πρόγραµµα από το 1999, που έχουµε τα πρώτα
ασφαλή στοιχεία, φαίνεται ότι σταδιακά έχει αυξήσει τον αριθµό των εγγραφών. Και
παρά την αναίρεσή του το 2001-2002, προοδευτικά καταγράφει ένα θετικό
αποτέλεσµα. Βέβαια, τα στοιχεία που εσείς προσκοµίσατε, φαίνεται ότι µπορούν να
µας οδηγήσουν και σε µια ποιοτική προσέγγιση όσον αφορά στη φοίτηση για το
2002-2003, η οποία καθώς γίνεται σε σχολεία de facto διαπολιτισµικά, παρατηρεί
κανείς ότι έχουµε να κάνουµε µε φοίτηση, η οποία σε ότι αφορά τα τσιγγανόπουλα
έχει τις ιδιατερότητές της. Έτσι, φοιτούν στα σχολεία, για τα οποία µιλούµε και για
τον µήνα Ιανουάριο 2003, το 89,3% των παιδιών, έχει διαρρεύσει το 8,4% και το
2,3% έχει µετεγγραφεί. ∆εν έχουµε εξειδικεύσει, γιατί ακριβώς δεν έχουµε µέσα από
τις εκθέσεις τον αριθµό των σχολικών καρτών, για να µπορούµε να καταγράψουµε
αυτή την µετακίνηση µε λεπτοµέρεια. ∆ηλαδή, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα της
σχολικής κάρτας ή όχι; Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουµε τελειώνοντας,
γιατί είναι από τα ζητούµενα των δεδοµένων που θα επιδιώξουµε να έχουµε µέχρι το
τέλος Ιουνίου.
Θα σας παρουσιάσω ένα διάγραµµα από τα σχολεία µε τα οποία συνεργαζόµαστε
και στα οποία δεν φοιτούν µόνο τσιγγάνοι µαθητές. Την «πίτα» αυτή την δείχνω µόνο
και µόνο, για να αναδείξουµε ότι δεν είναι µόνο τα τσιγγανόπουλα που διαρρέουν,
είναι και άλλα παιδιά. ∆εν είναι µόνο αυτοί που µετεγγράφονται και δεν
χρησιµοποιούν κάρτα, αλλά είναι και άλλα παιδιά.
Νοµίζω λοιπόν ότι πραγµατικά θα πρέπει να σταθούµε περισσότερο κοντά στα
δεδοµένα µας, προκειµένου να έχουµε πολύ πιο ασφαλή στοιχεία και να µπορέσουµε
όχι µόνο να δώσουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελούνται οι διαρροές, αλλά
κυρίως, αυτό που νοµίζω ότι µας ενδιαφέρει, να δείξουµε ποια είναι η θεσµική
κατάσταση, η αδράνεια, η παραλυσία του σχολείου, που οδηγεί ακριβώς στο να
έχουµε τέτοια ποσοστά διαρροών, που καταγράφονται πολύ πιο δραµατικά σε δείκτες
όπως «υπό επίδοση», «υπό-εκπαίδευση» και «µη ολοκλήρωση της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης», που έχουµε σε εθνική κλίµακα.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να θεωρήσουµε ότι πραγµατικά ο πληθυσµός
αναφοράς είναι ένας πληθυσµός, ο οποίος υφίσταται στην ελληνική κοινωνία και
πραγµατικότητα αυτό που ονοµάζουµε «κοινωνική διάκριση». Πρόκειται για έναν

πληθυσµό ευπαθή, ο οποίος πλήττεται ειδικότερα και από τις εκπαιδευτικές
ανισότητες, οι οποίες είναι γνωστές και από την πρώτη φάση του Προγράµµατος και
θεωρώ ότι από τα δεδοµένα, που έχουµε από αυτή κιόλας την χρονιά, µπορούµε να
δείξουµε προς την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργιών
του τις ατέλειες. Να δείξουµε όχι µόνο το µέρος εκείνο στο οποίο το σχολείο επιτελεί
το έργο του σωστά αλλά και το τι µας λείπει, για να πετύχουµε ακριβώς τους στόχους
µας, να αναδείξουµε δηλαδή τις ελλείψεις µας.
Έτσι λοιπόν ένα µεγάλο µέρος τσιγγανοπαίδων σε ποσοστό 75% φοιτά σε σχολεία
σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Πολύ λιγότερο στην προσχολική
εκπαίδευση και εξαιτίας των προβληµάτων υλικοτεχνικής υποδοµής, αλλά και
εξαιτίας µιας ιδιαίτερης συναισθηµατικής σχέσης, η οποία αναπτύσσεται σ’ αυτήν
την κοινωνία µε τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Θεωρώ πραγµατικά ότι είναι πολύ µικρό
το ποσοστό φοίτησης σε προσχολικό επίπεδο.
Ωστόσο, θα ήθελα να επιµείνω ακόµη µια φορά στην προοπτική που υπάρχει να
αυξήσουµε το ποσοστό των εγγραφών στα σχολεία. Όλοι µας ξέρουµε τη σχετική
διάταξη που συνδέει ένα οικογενειακό επίδοµα µε τη σχολική φοίτηση των παιδιών,
παρόλο που και εµείς συντελέσαµε στο µέτρο των δυνατοτήτων παρέµβασης που
είχαµε, ώστε να υπάρξει αυτού του είδους η σύνδεση, είναι πραγµατικά ανώφελο να
κάνουµε εγγραφές που δε θα έχουν κανένα αντίκρισµα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να
αυξήσουµε τον αριθµό των εγγραφών και να βελτιώσουµε την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης καταπολεµώντας τις διαρροές και κυρίως εξασφαλίζοντας
σχολική επιτυχία.
Ο λόγος που δε γίνονται εγγραφές, νοµίζω ότι αποτυπώνεται και στην
πραγµατικότητα. Έχουµε οικισµούς, καταυλισµούς, περιοχές στα όρια των πόλεων
όπου δεν υπάρχουν σχολικές µονάδες. Η µη εγγραφή σηµαίνει ότι στο µυαλό µας δε
φτάνει ότι χρειάζεται σχολείο και για αυτήν την περιοχή. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά η
µη εγγραφή, δηλαδή η θεσµική λειτουργία του να µην κάνουµε εγγραφές κάτω από
ορισµένα προσχήµατα, επιτείνεται µε το να µην έχουµε σχολεία.
Για να γίνω σαφής, θα έλεγα, για παράδειγµα ότι στην είσοδο της πόλης των
Μεγάρων, καθόλου µακριά από την Αθήνα, υπάρχει µια µεγάλη γειτονιά µε 120
παιδιά που δεν πηγαίνει κανένα σχολείο, αφού δεν υπάρχει σχολείο να τα δεχτεί . ∆εν
θα έπρεπε να έχουµε σχολείο σε αυτήν την περιοχή; ∆εν είναι η µη εγγραφή, δεν
είναι ότι κάποιος τα πήρε από το χέρι να τα γράψει και δεν γράφτηκαν στο σχολείο.

Είναι ότι η λογική του σχολείου δεν έφτασε ως εκεί, σαν να έχουµε άλλη κοινωνική
πραγµατικότητα. Γι’ αυτό µιλάω για «κοινωνική διάκριση» και «µη εγγραφές».
Μια άλλη µορφή κοινωνικής διάκρισης σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι η µερική
αποδοχή των τσιγγάνων µαθητών από το εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν αυτό ακριβώς
αναπτύσσει ξεχωριστές µονάδες ή παραρτήµατα σχολείων. Είναι ακριβώς αυτή η
αντίληψη κοινωνικής διάκρισης για τη συγκεκριµένη οµάδα, που διαπερνά ακριβώς
τις καθηµερινές πρακτικές, τις πρακτικές δηλαδή να µας έρχεται «container» για το
προαύλιο του σχολείου, γιατί υπάρχει χώρος και έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. και το
«container» αντί να πηγαίνει στο υπάρχον ενιαίο σχολείο του χωριού, πηγαίνει και
στήνεται πανηγυρικά µέσα στον καταυλισµό.
Είναι ακριβώς αυτή η λογική της διάκρισης και αυτό το πράγµα αποτελεί µια
πραγµατικότητα. Αυτό που έχουµε στο µυαλό µας ως ιδέα µετατρέπεται σε κάτι το
απτό, γίνεται πραγµατικότητα. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι καταπληκτικός! Το
ίδιο πράγµα γίνεται στον Τίρναβο, για παράδειγµα, όπου όλα τα παιδιά του πηγαίνουν
σχολείο το πρωί και το απόγευµα υπάρχει ένα ειδικό σχολείο, που δέχεται άλλα
παιδιά σαν να µην είναι παιδιά από τη ίδια πόλη, από την ίδια γειτονιά. Αυτό ακριβώς
θεωρώ ότι είναι µια δεύτερη µορφή εκπαιδευτικής διάκρισης.
Το ίδιο ακριβώς πράγµα θα έλεγα ότι γίνεται και µέσα στα σχολεία. Ακόµη και
όταν γίνεται τελικά αποδεκτό να εγγραφεί το παιδί στο σχολείο. Είναι µια τρίτη
µορφή κοινωνικής διάκρισης στο σχολείο. Είναι όταν το δεχόµαστε για να το
δεχτούµε και βέβαια φτιάχνουµε µια αίθουσα δίπλα στις τουαλέτες, ή µια παλιά
αποθήκη τη µετατρέπουµε σε τάξη. Και για να µην πάω µακριά, εδώ στα Γιάννενα το
σπίτι που ήταν για να το γκρεµίσουµε στη Λεµονιά το κάναµε τάξη και το διάδροµο
ενός σπιτιού, ενός χωριατόσπιτου το χρησιµοποιούµε σαν τάξη και βάζουµε θρανία
µε 5-6 µαθητές. Έτσι λοιπόν δεχόµαστε τους µαθητές στο σχολείο, αλλά σαν να είναι
αποδιοποµπαίοι. ∆εν κάθονται σε παράταξη το πρωί για να κάνουν προσευχή αλλά
κάθονται απόµερα. Έτσι υπάρχει µια οµάδα 10 µαθητών που κάθονται στην άκρη
µακριά για να µην υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή πράγµατα που γίνονται
καθηµερινά στα σχολεία. Η κοινωνική διάκριση λοιπόν είναι κάτι το θεσµοθετηµένο
και υπαρκτό.
Υπάρχει τέλος, µια τέταρτη µορφή εκπαιδευτικής διάκρισης και είναι η διάκριση
εκείνη που γίνεται όταν τελικά το παιδί πετυχαίνει να µπει στην τάξη. Βέβαια, έχουµε
κουβεντιάσει πολλές φορές στα πλαίσια και άλλων σεµιναρίων πως η κοινωνική αυτή
διάκριση µεταφράζεται σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε διδακτικό επίπεδο, πόσο

δηλαδή ο µαθητής αυτός παρακολουθείται, τι είδους ασκήσεις κάνει, πόσο
διορθώνεται στο «σκέφτοµαι και γράφω», τι είδους παρακολούθηση γίνεται από τη
δασκάλα, πόσες φορές του δίνεται ο λόγος, πόσο αξιοποιεί την καθηµερινότητα στο
σχολείο, πόση σηµασία αποδίδει στο σχολείο, τι είδους επαφές έχει, τι είδους φιλίες,
τι είδους παιχνίδια, εάν συµµετέχει, αν διαβάζει, αν προοδεύει.
Πολύ περισσότερό σ’ αυτόν το µαθητή πρέπει να υπάρξει ειδική φροντίδα και δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν κοινωνικές παράµετροι, που υπερκαθορίζουν αυτό
που γίνεται στο σχολείο, και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση για τον εκπαιδευτικό,
γιατί πραγµατικά στην καθηµερινότητα οι πρακτικές του διέπονται από διακριτική
λογική, µια λογική, που µας πηγαίνει όχι µόνο µακριά από το ενιαίο σχολείο τη
λογική και τη φιλοσοφία του, αλλά µακριά κυρίως από το στόχο δηλαδή την
κοινωνική συνοχή, την σφυρηλάτηση της ενότητας µέσα από το ενιαίο σχολείο, το
οποίο φιγουράρει σαν το επίτευγµα της µεταπολιτευτικής περιόδου.
Νοµίζω

πραγµατικά

ότι

το

πρόγραµµά

µας

βρίσκεται

σε

µια

φάση

επαναπροσδιορισµού των στόχων, των προτεραιοτήτων και των λειτουργιών του.
Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουµε την ευκαιρία µε τις εργασίες αυτού του διηµέρου
να προσδιορίσουµε τα στοιχεία του, να δώσουµε έµφαση στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε, καθώς παρακολουθούµε την υλοποίηση των στόχων του
προγράµµατος και βέβαια, πέρα από τις καταγραφές, να δούµε πόσο µπορούµε και σε
τι βαθµό να κάνουµε πιο αποτελεσµατικές τις καθηµερινές µας παρεµβάσεις και
κυρίως, πώς θα µπορέσουµε να οργανώσουµε τον τρόπο δουλειάς µας συλλογικά,
ώστε το ελληνικό σχολείο πραγµατικά να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του
ευρωπαϊκού σχολείου, του σχολείου που βέβαια έχει προβλήµατα, αλλά που ωστόσο
πορεύεται και εξυπηρετεί τους στόχους της κοινωνικής προόδου.
Θα ήθελα λοιπόν µε αυτήν την ευκαιρία και κλείνοντας αυτό το πρώτο µέρος
αυτού του σεµιναρίου να σας καλέσω να είναι εργώδης αυτή η προσπάθεια, να
συζητήσουµε ανοιχτά, ελεύθερα και εποικοδοµητικά έτσι, ώστε να µπορέσουµε να
επωφεληθούµε όλοι από τις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Και πραγµατικά, αποτελεί
µεγάλη χαρά το ότι για άλλη µια φορά είµαι µαζί σας και πρόκειται να
συνεργαστούµε µέχρι τον Ιούνιο του 2004. Σας ευχαριστώ.

