Ένα πεπιζηαηικό παηζιζμού (ή διάκπιζηρ ή εθνικιζμού) ζηο ζσολικό
πεπιβάλλον: Μια βαθύηεπη ανάλςζη1

Πεπίλητη
Οι ανηιδπάζειρ πος πποκύπηοςν καηά ηην πποζπάθεια ένηαξηρ Τζιγγάνυν μαθηηών ζηο
ζσολείο διεπεςνώνηαι με αναθοπά ζηην κοινυνική ηαςηόηηηα και ηα ζηεπεόηςπα ηυν
ζςμμεηεσόνηυν αλλά και ηιρ θεζμικέρ διεςθεηήζειρ ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ. Ωρ
ζςμπέπαζμα, αποηςπώνεηαι ένα εγσείπημα πος, ενώ μποπούζε να αποηελέζει διαδικαζία δημοκπαηικήρ κοινυνικοποίηζηρ, καηαλήγει, μέζυ ηυν ςιοθεηούμενυν σειπιζμών,
ζηην αναπαπαγυγή και ηην παγιοποίηζη ηηρ κοινυνικήρ διάκπιζηρ και ηος εκπαιδεςηικού αποκλειζμού.
Λέξειρ κλειδιά: Σζηγγαλόπαηδεο, θνηλσληθή ηαπηόηεηα, ζηεξεόηππα, ξαηζηζκόο, θνηλσληθή αληζόηεηα

Ειζαγυγή
ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη πξνθιεζείζεο αληηδξάζεηο ζηελ έληαμε Σζηγγάλσλ
καζεηώλ ζε δεκνηηθό ζρνιείν, ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ (1997-2001). Δθθηλώληαο από ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ηνπ πξνθίι ησλ εκπιεθνκέλσλ, δηεξεπλώληαη αίηηα θαη απνηειέζκαηα
θαζώο θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζεο από ην ζρνιείν, κέζσ θξηηηθήο πξνζέγγηζεο νξηνζεηεκέλεο ζηηο ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.

1. Το πεπιζηαηικό
Η εγγξαθή ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ Α ηάμε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πξνθαιεί αληηδξάζεηο
γνλέσλ, Διιήλσλ θαη αιινδαπώλ (Αιβαλώλ), ππό κνξθή παξαπόλσλ έσο θαη απεηιώλ πσο ζα αξλεζνύλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ ηνπο ή ζα αλαδεηήζνπλ άιιν ζρνιείν.
Οη Έιιελεο γνλείο εζηηάδνπλ ζηελ επηδείλσζε ηεο, θαη’ απηνύο, ήδε επηβαξπκέλεο
(ιόγσ ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ) θαηάζηαζεο ηεο ηάμεο, ελώ νη αιινδαπνί θαηεμνρήλ
ζεσξνύλ πσο ζα δηαηαξαρηεί ην ζρνιηθό θιίκα από ηελ παξνπζία παηδηώλ ρσξίο ζρν-
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ιηθή θνπιηνύξα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, επηρείξεκα πνπ κεηέξρνληαη θαη νξηζκέλνη
Έιιελεο γνλείο.
Γηαπηζηώλεηαη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε βάζε θαηεγνξηνπνίεζεο εθνοηικήρ (Έιιελεο # Αιβαλνί), κοινυνικήρ (θπξίαξρε # ππνβαζκηζκέλεο νκάδεο) θαη πολιηιζμικήρ (ύπαξμε # απνπζία ζρνιηθήο θνπιηνύξαο). Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο νδεγνύλ ζηε δηάθξηζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ ρακειόηεξεο ηζρύνο ή θύξνπο (Γξαγώλα, 2001, ζ. 58).
1.1. Πποθίλ εμπλεκομένυν
Πξόθεηηαη γηα πεξίπησζε δι-ομαδικήρ ζύγκποςζηρ, ζηε βάζε ζηεξενηππηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ «Άιισλ», καηηγοπιοποίηζηρ θαη κοινυνικήρ ζύγκπιζηρ ιόγσ δηαθξηηώλ ζέζεσλ ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία.
Η κοινυνική ηαςηόηηηα (ό.π., ζ. 27) ησλ Διιήλσλ γνλέσλ δνκείηαη πνιιαπιώο. Η θαηεγνξηνπνίεζε ζηε βάζε ηεο εζληθήο ππαγσγήο δνκεί κηα έζυ-ομάδα πνπ
απνδεηθλύεηαη ιεηηνπξγηθή ζηε ζύγθξηζε κε ηελ έξυ-ομάδα ησλ αιινδαπώλ, θαζίζηαηαη όκσο αλαπνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ (Διιήλσλ) ηζηγγαλνπαίδσλ.
Έηζη, επηλνείηαη άιιε κνξθή ππαγσγήο, πνιηηηζκηθνύ ηύπνπ, δνκώληαο κηα δηαθνξεηηθή έζσ-νκάδα – ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο αιινδαπνύο – πξνθεηκέλνπ λα ππεξηνληζηνύλ νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ (πνιηηηζκηθώλ) θαηεγνξηώλ θαη λα δηθαηνινγεζεί ν
επηδεηνύκελνο απνθιεηζκόο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ.
Οη αιινδαπνί γνλείο επηδεηνύλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηελ θνηλσληθή έληαμε
θαη θηλεηηθόηεηα ησλ ηέθλσλ ηνπο. Χζηόζν, αδπλαηώληαο λα ζπγθξηζνύλ κε ηελ θπξίαξρε νκάδα, κεηέξρνληαη ζηπαηηγικέρ κοινυνικήρ δημιοςπγικόηηηαρ (ό.π., ζ. 38) θαη
επηιέγνπλ ηε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ρακειόηεξνπ θύξνπο, βηώλνληαο ηε δηαθνξά
ηνπο σο ππεξνρή, «κηα δηαθνξά πνπ ςπρνινγηθά ζπκθέξεη» (Γθόηνβνο, 2003, ζ. 126).
Καζώο ε ζύγθξηζε δελ κπνξεί λα γίλεη ζηε βάζε ηεο εζλνηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο,
κεηαηίζεηαη ζην πνιηηηζκηθό πεδίν, όπνπ «ζπκκαρνύλ» κε ηελ θπξίαξρε νκάδα, αλαδηακνξθώλνληαο ηελ έζσ-νκάδα Διιήλσλ-αιινδαπώλ έλαληη ηεο έμσ-νκάδαο ησλ
(Διιήλσλ) Σζηγγάλσλ
Η ξεηνξηθή ηνπ ζρνιείνπ επηθαιείηαη ηε ζπληαγκαηηθή ηζόηεηα θαη ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, σζηόζν ππεξηνλίδεη ηελ «αδπλακία» ηνπ λα ζηεξίμεη
ην εγρείξεκα ζην επίπεδν ησλ ππνδνκώλ (αίζνπζεο, δηδαθηηθό πιηθό, εθπαηδεπηηθνί,
παηδαγσγηθή ηερλνγλσζία). Αμηνπνηώληαο ηνπο πόξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ακβιύλεη
ηηο αληηδξάζεηο, κεζνδεύνληαο ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο Σάμεο Τπνδνρήο ζε ακηγέο
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ηκήκα ηζηγγαλνπαίδσλ. Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνπο δηακαξηπξόκελνπο γνλείο σο ηξόπνο ππέξβαζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ επηθέξεη ε παξνπζία ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, ελώ
ζηνπο γνλείο ησλ ηειεπηαίσλ σο «εηδηθή παξαρώξεζε» θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ
ζηηο «ηδηαίηεξεο» αλάγθεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ζπλάξζξσζε πξάμεο θαη
ξαηζηζηηθνύ ιόγνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηηο αληηθάζεηο ηνπ θαη ηελ ελαιιαγή ζέζεο
θαη ηαπηόηεηαο (Γξαγώλα, 2001, ζ. 66), θαζώο ζηνηρεηνζεηεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηνπ θαηά πεξίπησζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ – ζε επίπεδν ξεηνξηθήο – ην ζρνιείν πξνβάιιεη ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ, κέζσ ηνπ παπαππογπάμμαηορ (hidden curriculum) (Giroux & Penna, 1979) θαηαιήγεη ζηε δηάθξηζε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο, εηο βάξνο ηεο ππνδεέζηεξεο
θνηλσληθά νκάδαο (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζ. 101· 2001, ζ. 86).

2. Αιηίερ και ζςνέπειερ
Η θαηεγνξία «Σζηγγάλνο» είλαη έκθνξηε θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ (Γθόηνβνο,
2004·Γαθέξκνο, 2006·Λακπξίδεο, 2004) πνπ πξνβάιινπλ ηελ αλεπαξθώο ζεκειησκέλε ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζρέζε ηνπο κε ην ζρνιείν. Σα ηζρπξά ζηεξεόηππα θαη ν θόβνο κείσζεο ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ ηάμεσλ εξκελεύνπλ ελ πνιινίο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, όζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ σο κέιε ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, αλακέλεηαη λα πηνζεηνύλ ελ γέλεη ηελ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο (Γθόηνβνο, 2006· Ρήγα & Γαηκνλάθνπ, 2002).
Χζηόζν, ηα ζηεξεόηππα απνηεινύλ θαη «απάληεζε ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο» (Γξαγώλα, 2001, ζ. 62). Η ζεζκηθή αζάθεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ε ειιηπήο παηδαγσγηθή

ζπγθξόηεζε

ησλ

εθπαηδεπηηθώλ

ζηελ

αληηκεηώπηζε

ηεο

εηεξόηεηαο

(Γεσξγνγηάλλεο, 2010, ζ. 8) επηηξέπνπλ ην πέξαζκα ησλ αληηιήςεσλ ζηνλ εξγαζηαθό
ηνπο ρώξν. Σν ζρνιείν θιήζεθε ζην εγγύο παξειζόλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ έληαμε ησλ
αιινδαπώλ καζεηώλ, ρσξίο πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. Οη αληηζηάζεηο πνπ εθδειώζεθαλ από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο θάκθζεθαλ,
παξέκεηλαλ όκσο ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, νη αιινδαπνί γνλείο θνβνύληαη όηη ελδερόκελε επαλαπξόθιεζε ησλ αληηδξάζεσλ ηεο πιεηνςεθνύζαο νκάδαο
απέλαληη ζηε καζεηηθή εηεξνγέλεηα, ζα επηθέξεη δπζκελέζηεξε αλαδηαπξαγκάηεπζε
θαη ηεο δηθήο ηνπο ζέζεο.
Χο απνηέιεζκα, ην ζρνιείν αλαδεηθλύεηαη σο θνηλσληθό πεδίν, δειαδή σο
δομή διαθοπών ζηε βάζε επηκεξηζκνύ ζέζεσλ θύξνπο θαη ζπκβνιηθνύ θεθαιαίνπ
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(Bourdieu, 2000, ζζ. 50-51). Έηζη, νη αληηδξώληεο γνλείο ζπγθξνηνύλ έλα λέν ζρεκαηηζκό πνπ επηρεηξεί λα κνλνπσιήζεη ην ζπκβνιηθό πόξν ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα από
ηε βεκπεξηαλή έλλνηα ηνπ εγκλειζμού (Parkin, 1979, ζ. 44) πνπ ελεξγνπνηείηαη πξνο
ηελ πην αλίζρπξε θνηλσληθή νκάδα, ρσξίο όκσο λα ακθηζβεηείηαη ε θνηλσληθή δηάξζξσζε εληόο ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ, αθνύ ε νκάδα ησλ αιινδαπώλ γνλέσλ αληηκεησπίδεη διπλό εγκλειζμό (dual closure) (ό.π. ζ. 89), θαζώο – επξηζθόκελε ζην κέζν
ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη πθηζηάκελε απνθιεηζκό από ηελ ηζρπξόηεξε – απνθιείεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ πην αλίζρπξε νκάδα από απηήλ.

3. Τπόπορ διασείπιζηρ
Παξά ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε απνπζία απνηειεζκαηηθώλ κεραληζκώλ ειέγρνπ θαη ε αζάθεηα ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ επηηξέπνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο εξκελείεο θαη ελέξγεηεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ζην
επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, όηαλ κάιηζηα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ
πινπνηείηαη από δνκέο παξάιιειεο ζην εληαίν ζρνιείν. Δθθηλώληαο από ηζρπξά αξλεηηθά ζηεξεόηππα αιιά θαη ηελ ειιηπή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ην ζρνιείν λνκηκνπνηεί ηηο πξαθηηθέο δηάθξηζεο, ηόζν από ηελ πιεπξά ηε δηθή ηνπ όζν θαη ησλ ππόινηπσλ κεηερόλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κεηαηξέπνληαο ηνπο ηζηγγαλόπαηδεο ζε εηδηθή
εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηεύζπλζε δηαηήξεζεο ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο (Μάξθνπ, 1996). Έηζη, όκσο, αλαηξεί θάζε έλλνηα δεκνθξαηηθόηεηαο θαη θαζνιηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ελώ αθήλεη αλνηθηό ην πεδίν γηα ηελ εθδήισζε θαη άιισλ κνξθώλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ζην κέιινλ,
π.ρ. ζηε βάζε ηεο επίδνζεο, ηεο εζλνηηθήο ππαγσγήο θ.ιπ.

4. Σςμπέπαζμα
Δλώ ην πεξηζηαηηθό πξνζθεξόηαλ σο δηαδηθαζία δεκνθξαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο γηα
ηελ έληαμε όισλ ησλ καζεηώλ σο πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ίζσλ, ν ηξόπνο δηαρείξηζήο
ηνπ παγηώλεη ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε. Χο απνηέιεζκα, νη Σζηγγάλνη, απηνί νη «παιηνί
θαη κόληκνη “λαπαγνί” ηεο θνηλσλίαο ησλ απνθιεηζκέλσλ» (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,
2005, ζ. 67), ςποζηαζιοποιούνηαι σο δηαθνξεηηθνί θαη ζπλάκα αποζηαζιοποιούνηαι,
ηόζν ρσξνζεηηθά (ζε δηαθνξεηηθή ηάμε) όζν θπξίσο θνηλσληθά.
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