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Α. Εισαγωγικές έννοιες
 Μια «νέα» αναπτύσσεται µετά τη δεκαετία του ’50:
 Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Αντικείµενο: ο πολυσύνθετος ρόλος του σχολείου
 α. Κοινωνικοποίηση
 β. Κοινωνική ενσωµάτωση
 γ. Επιλεγµένη µετάδοση γνώσεων, αξιών, αρχών (πολιτικού κοινωνικού,
ηθικού αισθητικού, φιλοσοφικού χαρακτήρα), ή αλλιώς επιλογή γνώσεων και
κουλτούρας
 δ. Κύριο όχηµα µετάδοση: η (εθνική) γλώσσα
 ε. ∆ιερεύνηση της ιδεολογίας του σχολείου ως κοινωνικού θεσµού
 στ. Της κοινωνικής του λειτουργίας και του κοινωνικού του ρόλου
 ζ. Της σχέσης του Σχολείου µε οικονοµία
Ενδιαφέροντα:
 Α. Σύνθεση – χαρακτηριστικά του σχολικού πληθυσµού
 Β. Σύνθεση – χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών
 Γ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η αποφασιστική σηµασία του στην
ανάπτυξη των µαθητών του (σύγκρουση ιδεών και πρακτικών)
 ∆. Η σχολική αποτυχία
Επιδράσεις και σχέσεις µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους:
 Κοινωνιογλωσσολογία, κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, Κοινωνική
ψυχολογία κ.ο.κ)

Γενικό Συµπέρασµα:
Το σχολείο είναι και θεσµός αναπαραγωγής της
κοινωνίας, άρα αναπαράγει ποικίλες ανισότητες, την
κυρίαρχη κουλούρα και τα κοινωνικά στερεοτύπα.

Β. Η έννοια της ισότητας στο
σχολείο
 Επιστηµονική βεβαιότητα για σχέση γλώσσας –
σχολικής επιτυχίας (εθνική – µειονοτικές γλώσσες,
γλώσσα και κουλτούρα οικονοµικών µεταναστών,
γλωσσικοί κώδικες – κοινωνικές τάξεις και σχολική
επιτυχία).
 Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (οικονοµική
θεωρία) και οι νέοι ρόλοι του σχολείου.
 Το Κράτος Πρόνοιας και αύξηση δαπανών για την
εκπαίδευση
 Η έννοια της ευθύνης του σχολείου. Αναγκαίες
παρεµβάσεις: α) διαφοροποίηση του χαρακτήρα του
σχολείου, β) διαφοροποίηση διδασκαλίας, γ) η
εµφάνιση των αντισταθµιστικών θεσµών

 Η λήψη πολλαπλών µέτρων: αύξηση θεσµικών
παρεµβάσεων (π.χ. κατάργηση διακρίσεων εγγραφής
σε σχολεία µε βάση το χρώµα τους δέρµατος), ειδική
επιµόρφωση προσωπικού , ανάπτυξη κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού, εγγραφή σχολικών εγχειριδίων
στο νέο πνεύµα, επαναπροσδιορισµός της λειτουργίας
του σχολείου, επανασχεδιασµός των αντικειµένων
(κυρίως θεωρητικές επιστήµες και όχι µόνο) και του
τρόπου διδασκαλίας: άρα επαναπροσδιορισµός της
έννοιας του σχολείου
 Οι αντίστοιχες µεταλλαγές του ελληνικού σχολείου:
νέα αναλυτικά προγράµµατα, νέα βιβλία, νέοι θεσµοί
(ενισχυτική διδασκαλία, Τ.Ε., Τ.Υ., Προγράµµατα
Κ.Ε.∆.Α. –Πανεπιστηµίου Αθηνών, επιµόρφωση
εκπαιδευτικών)
Στόχος: η αύξηση της κοινωνικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας του
σχολικού συστήµατος και η «αποκατάσταση» των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων

 Κοινωνιολογία και διαπιστώσεις σχετικά µε την ισότητα στην
εκπαίδευση
 Θεσµικά µέτρα (’70)
 ∆ιαπίστωση πολλαπλών αντιστάσεων
 Κύριο «εκπαιδευτικό» στερεότυπο: «ριζωµένη αντίληψη για την
διαφορετικό ποσοστό ευφυΐας που διαθέτουν τα άτοµα»,
άτοµα»,
(Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για
την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Παπαζήσης 1985, 20).
 Κεντρική διαπίστωση επιστηµονικών πορισµάτων :
 α. την επίδοση καθορίζει κυρίως η κοινωνική προέλευση
 β. Η «κοινωνική» προέλευση επικαθορίζεται στις δυτικές
κοινωνίες από την εθνοτική καταγωγή
 γ. Η γλώσσα διαδραµατίζει εξαιρετικό και καθοριστικό ρόλο στην
σχολική επιτυχία - επίδοση. Οι δύο διαστάσεις της γλωσσικής
υστέρησης: α) σπουδαιότητα κοινωνικής και εθνοτικής
καταγωγής.
 ∆ηλαδή, τα κοινωνικά γλωσσικά ιδιώµατα συµφωνούν ή
αποκλίνουν από την επίσηµη γλώσσα του σχολείου και
σπουδαιότητας της ταύτισης της µητρικής ή οικογενειακής
γλώσσας µε τη γλώσσα του σχολείου.

Γ. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση
 Βασικές αρχές διαπολιτισµικής εκπαίδευσης:
 Αναγνώριση ισοτιµίας Πολιτισµών,
Αλληλοεπιδράσεων και Αλληλοεξάρτησής τους
 Αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας ως
πηγή πλούτου
 Εξασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των µαθητών για
ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (α. µέτρα εκπαιδευτικά,
οικονοµικά και πολιτικά και β. ανάλυση της σχολικής
πραγµατικότητας ως κοινωνικό σύστηµα µε
µεταβλητές όπως η κουλτούρα, τα αναλυτικά
προγράµµατα, οι σχέσεις εξουσίας, οι στάσεις
πεποιθήσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές του
προσωπικού, γ. η ισότητα επιτυγχάνεται διαµέσου της
ανισότητας πόρων και µέσων)
 Προώθηση αξιών: αµοιβαίας κατανόησης,
αλληλεγγύης, ειρηνικής συµβίωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Υπηκοότητα

2004

2005

Ελληνική

88.803

89.812

Ξένη

16.852

17.733

ΣΥΝΟΛΟ

105.655

107.545

ΘΑΝΑΤΟΙ
Ελληνική

103.435

103.468

Ξένη

1.507

1623

ΣΥΝΟΛΟ

104.942

105.091

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ελληνική

-14.632

-13.656

Ξένη

15435

16110

ΣΥΝΟΛΟ

713

2454

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤ
Α

2004

2005

Αλβανική

10.362

10.690

Βουλγαρική

1.020

1.025

Ρουµανική

886

982

Ρωσική

443

439

Ουκρανική

395

506

Πολωνική

341

368

Γεωργιανή

329

403

Μολδαβική

253

293

Συριακή

242

265

Αιγυπτιακή

238

200

Άλλες

2.343

2.562

ΣΥΝΟΛΟ

16.852

17.733

 Επίδειξη υλικού γλωσσικής στήριξης
δίγλωσσων µαθητών στο δηµοτικό σχολείο
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