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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο – Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη σο 

ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ ίδησλ αιιά 

θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζή ηεο.  

 Έηζη, θαη’ αξράο αλαιχνληαη έλλνηεο ζεκαληηθέο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη 

απηέο ηεο «δηθαηνζχλεο», ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο», ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο», ηεο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ησλ «ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο». Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα είλαη ρψξνο ζπλχπαξμεο θαη 

κάζεζεο ρσξίο δηαθξίζεηο, ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, πξνυπνζέηεη έλα 

θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο ζα δξα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Αθνινπζεί κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο θνηλσληθά 

«δίθαηνπ» ζρνιείνπ, ελφο ζρνιείνπ πνπ πξνζθέξεη ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ηνπ, κε αλαθνξά, βέβαηα, θαη ζηηο δπζθνιίεο πξαγκάησζήο ηνπ.   

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά πνζνηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο (πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

Κνδάλεο). Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δηαθαίλνληαη νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηεο ζην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, ηα νθέιε απφ ηελ εδξαίσζή ηεο, αιιά θαη νη επηινγέο πνπ θάλνπλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη θαη νη δηεπζπληέο ηνπο γηα ηελ εγθαζίδξπζή ηεο.  

 

Δπαγγειία  Φσηάθε  

Φεβξνπάξηνο 2020 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Ζ δηεχξπλζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ην δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ θαη νξηζκέλα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζπρλά ζε αληζφηεηεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πεξηζσξηνπνίεζε θαη απνθιεηζκφ. Γηα ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνσζεί ηελ ηζφηεηα, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα αληρλεχζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, ηε 

ζπνπδαηφηεηα χπαξμήο ηεο, ηηο πξαθηηθέο ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη ήηαλ πνζνηηθή. 

Σν δείγκα ην απνηέιεζαλ 151 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην 15 βαζηθψλ εξσηήζεσλ κε πνιιαπιά ππνεξσηήκαηα. χκθσλα κε 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην 

ζρνιείν πεξηζζφηεξν σο δίθαηε θαη ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ, σο πξνάζπηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαίδεπζε. Θεσξνχλ αλαγθαίν λα 

ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζχγρξνλν ζρνιείν παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αληζφηεηεο πνπ 

παξαηεξνχληαη. Πηζηεχνπλ πσο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

ζην ζρνιείν θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ δηεπζπληή ηνπο σο θνηλσληθά «δίθαην» εγέηε. Σέινο, 

αλαθέξνπλ σο ζπρλφηεξεο πξαθηηθέο ηνπο ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρηθή κάζεζε, ηε ρξήζε 

πνηθίισλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή, ελψ σο πξαθηηθέο ηνπ 

δηεπζπληή ηνπο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 ABSTRACT 

The broadening of multiculturalism, the different socio-economic backgrounds of students and 

some of their individual characteristics often lead to inequalities in the school environment, to 

marginalization and exclusion. In order to mitigate the above situations and create a school 

environment that will promote equality, democracy and social justice, it is the teachers and the 

leader of each school unit that will have to play an instrumental role. The present dissertation aims 

at tracing the perceptions held by  primary school teachers with regard to social justice and the 

importance of its existence in schools as well as their own and their leaders’ practices so as to 

ensure it. The research was conducted during the 2019-2020 school year and it was a quantitative 

one. The sample consisted of 151 primary school teachers who completed a 15-item questionnaire 

with multiple sub-questions. According to the research findings, teachers perceive that social justice 

at school mostly concerns fair and equal treatment for all students, defense of human rights and 
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equal participation of everyone in education. They consider it necessary for social justice to exist in 

the modern school despite the problems and inequalities that are observed. They believe that a 

teacher can cultivate social justice at school and define their leader as a socially fair leader. Last but 

not least, as far as their most common practices are concerned, they mention dialogue and 

participatory learning, the use of a variety of teaching materials and tools, and collaboration with 

the leadership, whereas their leaders’ practices include equal treatment of all students, collaboration 

with the teaching staff and participative  decision making. 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθή δηθαηνζχλε, εθπαίδεπζε, δηαθνξεηηθφηεηα, πεξηζσξηνπνίεζε, ίζεο 

επθαηξίεο κάζεζεο, δηδαθηηθέο θαη εγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

Keywords: social justice, education, diversity, marginalization, equal learning opportunities, 

teachers’ and leaders’ educational practices 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Α.1. Δπηινγή ζέκαηνο, ζθνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Ο 21
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλα απφ θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζε φια ζρεδφλ ηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Αιίκνλν, ινηπφλ, αλ 

παξακείλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζηελ νκνηνγέλεηα θαη δε δερηνχκε ηελ πνηθηινκνξθία, κε 

πξνζεγγίδνληαο ην νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ γηα κηα δίθαηε θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε. Δμάιινπ, φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Νηθνιάνπ (2007), ε νκνηνγέλεηα απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή παξά κηα 

θπζηθή νληφηεηα.  

 Οη δχν Παγθφζκηνη πφιεκνη θαη ηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηε δηεχξπλζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Beck, 1992). Ζ λέα πνιηηηθή ηάμε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνπο Παγθφζκηνπο πνιέκνπο, νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη νη 

αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο νδήγεζαλ ζε εθηεηακέλα κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα. Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θαη νη αλαηαξαρέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο 

κέξεο καο ζηνλ ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο. Πνιιέο νκάδεο δνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θνληά ζε άιιεο, δεκηνπξγψληαο πξνθιήζεηο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

παγθνζκίσο (Banks, 2008).  

 Οη ζχγρξνλεο, ινηπφλ, θνηλσλίεο είλαη πνιππνιηηηζκηθέο, εθφζνλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο απνιακβάλνπλ ην θαζεζηψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ζε αηνκηθφ θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν ηεο 

θνηλσλίαο (Parekh, 2002). Αληίζηνηρα, πνιππνιηηηζκηθέο είλαη θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ 

δηάθνξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Μαζεηέο πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δήζνπλ καδί αξκνληθά. πρλά 

δηαθνξέο ζε θχιν, θπιή, ζξεζθεία, ρξψκα, εζληθφηεηα, εκθάληζε, θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή χπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο θαη πεξηζσξηνπνίεζε. Έξεπλα ησλ Lalas θαη Morgan (2006) έδεημε πσο ηα 

ζρνιεία ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηζηάζεηο έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά απνηπρίαο, ε πνηφηεηα ηεο 

καζεζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο είλαη ρακειφηεξε θαη έρνπλ, επίζεο, ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο φζνλ 

αθνξά ζηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, πσο ε δηαθνξεηηθή εζλνηηθή 

πξνέιεπζε είλαη παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηελ έληαμε θαη, φηαλ ην ζρνιείν δελ παίξλεη ππφςε 

ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο νξηζκέλσλ καζεηψλ (γιψζζα, ζξεζθεία, 

νηθνγέλεηα, θαγεηά), ππάξρεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ελφο αγεθχξσηνπ ράζκαηνο (Γθφβαξεο, 

2001). 
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 Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα δηαδξακαηίζεη ηνλ 

ξφιν ηνπ θαιιηεξγψληαο αμίεο, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, θαηαπνιεκψληαο ηηο αδηθίεο 

θαη ζηνρεχνληαο ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηνπ.  

 ηελ πξνζπάζεηα απηή εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ 

δηεπζπληή/εγέηε ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζπκπεξηθνξά θαη ε δξάζε ηνπο επεξεάδνπλ 

ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Καιιηεξγψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο αμίεο, 

φπσο δηθαηνζχλε, αμηνθξαηία, ηζφηεηα, δεκνθξαηία, ζπλεξγαζία, απνδνρή θαη ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θ.ά., δεκηνπξγψληαο φξακα θαη εθζπγρξνλίδνληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα θάλνπλ ην ζρνιείν 

ηνπο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Jenlink (2009), ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε θνηλσλία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλεη θάηη γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηζηάζεηο 

θαη γη’ απηφ πξέπεη λα απνθεπρζεί ν παζεηηθφο ξφινο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

 Ζ θνηλσλία πνπ ζέιεη λα ζεσξείηαη δίθαηε νθείιεη λα παξέρεη ζε θάζε άηνκν ηηο ίδηεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δήζεη ην θαζέλα φπσο λνκίδεη θαιχηεξα, 

ππνζηεξίδεη ν Bojer (2003). Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πνιινί νξηζκνί ηεο 

αλαθέξνληαη ζε κηα ηζφηηκε θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζε αξρέο ηζφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, πνπ 

θαηαλνεί θαη εθηηκά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αλαγλσξίδεη ηελ αμηνπξέπεηα θάζε αλζξψπνπ 

(Zajda, Majhanovich & Rust, 2006).  

 Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, βέβαηα, ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε, γηαηί, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Lumby θαη Coleman (2007), ηα ζρνιεία, νη ζρνιέο θαη ηα παλεπηζηήκηα είλαη απηά 

απφ ηα νπνία ε θνηλσλία πξνζδνθά ηελ εγθαζίδξπζε ελφο κνληέινπ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ηελ αλαλέσζή ηνπ γηα θάζε γεληά. 

 Ζ δηδαζθαιία κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε απαηηεί αιιαγέο, ηφζν ζε επίπεδν 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ φζν θαη ζε επίπεδν κεζφδσλ 

θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, ζεηηθή επίδξαζε έρεη 

θαη ε ζηάζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε. χκθσλα κε ηνλ Theoharis (2007), νη ζρνιηθνί εγέηεο πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη ζπκβνπιεπηηθνί, παξέρνπλ ππνζηήξημε, 

θξνληίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο, έρνπλ φξακα θαη αμίεο. 

 Σν δεηνχκελν, ινηπφλ, ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη θνηλσλίαο είλαη ην θνηλσληθά «δίθαην» 

ζρνιείν. Χζηφζν, αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ ηελ πξνζδνθία ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν; Έρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε, επαηζζεζία, επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, ψζηε λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο αληζφηεηεο κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 
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δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή; Οη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε; 

 Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ αδηθηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έγηλε ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 

δηαπξαγκάηεπζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ φξνπ ηεο «θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο» ζην ζρνιείν θαη ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ/εγεηψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κ’ απηήλ, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο (πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κνδάλεο). πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα: α) ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, β) ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμή ηεο θαη γ) ηηο πξαθηηθέο πνπ εθηηκνχλ φηη ελζηεξλίδνληαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ. 

 Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζήο ηνπο.   Βάζεη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηέιεζαλ ην 

δείγκα:  

 Πψο λνεκαηνδείηαη ε «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» ζην ζρνιείν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

 Καηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν; 

 ε πνην βαζκφ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηελ εθαξκφδνπλ θαη πνηεο 

πξαθηηθέο αλαδεηθλχνληαη; 

 Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί πνηεο πξαθηηθέο εθαξκφδνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο; 

 

Α.2.  Γνκή ηεο εξγαζίαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, ηα νπνία, εθηφο ηνπ εηζαγσγηθνχ ηκήκαηνο, 

απνηεινχληαη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην (ηξία θεθάιαηα), ην εξεπλεηηθφ κέξνο (δχν θεθάιαηα) θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα-ζπδήηεζε (έλα θεθάιαην).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εηζαγσγή αλαθέξνληαη ν ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο, νη έλλνηεο πνπ είλαη πξνο δηεξεχλεζε, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο θαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο. 

 ηα ηξία πξψηα θεθάιαηα γίλεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, 

επηρεηξείηαη ε λνεκαηηθή νξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ ηεο «δηθαηνζχλεο», ηεο «θνηλσληθήο 
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δηθαηνζχλεο», ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο», ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ησλ «ίζσλ επθαηξηψλ 

κάζεζεο» θαη κειεηάηαη ε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ εθπαίδεπζε (πξψην 

θεθάιαην). Δπηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε θαη αλαθέξνληαη 

δηδαθηηθέο θαη εγεηηθέο πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (δεχηεξν θεθάιαην), ε αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηεο, ηα νθέιε, νη δπζθνιίεο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο, αιιά θαη ζρεηηθέο πεξί ηνπ ζέκαηνο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην παξειζφλ, ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ φζν θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν (ηξίην 

θεθάιαην). 

 ηε ζπλέρεηα, ζηα δχν επφκελα θεθάιαηα, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο. 

Έηζη, ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο (πνζνηηθή), ην δείγκα 

(εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο), ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγην) θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο απηψλ (ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 24.0). 

Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζην πέκπην θεθάιαην. 

          ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, γίλεηαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο απηψλ θαη δηακνξθψλνληαη πξνηάζεηο γηα έλα 

πην «δίθαην» ζρνιείν (έθην θεθάιαην). 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1ν:  Η θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν 

1.1. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

1.1.1.  Γηθαηνζχλε 

 Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο «δηθαηνζχλεο» έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην καθξηλφ παξειζφλ. 

ηελ «Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα ζπλδέεηαη κε ηελ επδαηκνλία ησλ πνιηηψλ. Ζ δηθαηνζχλε, ε ζνθία, 

ε αλδξεία θαη ε ζσθξνζχλε ελζαξθψλνπλ ηηο ηέζζεξηο αξεηέο ηεο ηδεψδνπο Πνιηηείαο (427d-434d) 

(Κπξίηζεο, 2016). Ο ίδηνο φξνο εκθαλίδεηαη ζηελ ειιεληθή θηινζνθία κε ηηο ζεσξίεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ηε βάδεη πάλσ απφ ηελ αλδξεία θαη ηε ζσθξνζχλε (Μηρειάθεο, 1961).  

χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, απνηειεί αγαζφ πνπ δελ απνβιέπεη κφλν ζηελ πξνζσπηθή επεκεξία ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ηελ αζθεί, αιιά ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζηαζία εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απνλέκεηαη (O’Connor, 1988). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε δηθαηνζχλε είλαη ε εζσηεξηθή ἕμηο ηνπ 

αλζξψπνπ, απηφ πνπ πεγάδεη απφ κέζα ηνπ, ε δηάζεζε ηεο ςπρήο, θαη ηνλ θάλεη λα πνξεχεηαη ζηνλ 

ζσζηφ δξφκν θαη λα πξάηηεη νξζά θαη δίθαηα. ε αληίζεζε, ην δίθαην ή ηα δίθαηα είλαη ηα εμσηεξηθά 

κέηξα πνπ ιακβάλεη ε πνιηηεία (Αγγειήο, 1996). Ο λφκνο (ην δίθαην), βέβαηα, είλαη αξθεηά γεληθφο 

φξνο θαη γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά πνιχπινθα δεηήκαηα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηείηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια. 

         Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηξία είδε δηθαηνζχλεο: α) Σo δηαλεκεηηθφ δίθαην, πνπ αθνξά ζηελ 

απνλνκή ησλ αμησκάησλ, πιηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ αιιά θαη βαξψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο θαη είλαη απηφ πνπ ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο πνιηηείαο θαη πνιίηε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία,  β) ην δηνξζσηηθφ δίθαην, πνπ απνλέκεηαη κε βάζε ηελ αξρή 

φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο θαη ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο (Γεζπνηφπνπινο, 1980) θαη γ) ην αληηπεπνλζφο δίθαην ή θαη’ ακνηβαηφηεηα δηθαηνζχλε, 

πνπ εκπεξηέρεη ηελ αληαπφδνζε, νθείιεηαη ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ζπληειεί ζηελ ελφηεηά ηεο. Δμαξηάηαη απφ ηα ηξία είδε εμνπζίαο, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη 

δηθαζηηθή, θαη ξπζκίδεη, θπξίσο, ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο (Leyden, 1985). 

 ηελ αξηζηνηειηθή θηινζνθία ε αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο έρεη θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. Λεηηνπξγεί, δειαδή, ππέξ ηνπ πιεζίνλ. Με ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο ηζφηεηαο 

εμππεξεηείηαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ελψ κε ηελ αδηθία δεκηνπξγνχληαη ερζξφηεηεο. Χο πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή αξεηή αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο ηελ νξίδεη σο ηελ θαηάζηαζε 

εθείλε ζηελ νπνία θαλέλα απφ ηα ηξία κέξε ηεο ςπρήο (ην επηζπκεηφ, ην ζπκνεηδέο, ην ινγηζηηθφ) 

δε ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ άιισλ (Παξνχζεο, 2015). Έρεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα σο αξεηή ηνπ 

αηφκνπ, ελψ είλαη ππνρξεσηηθή αληηθεηκεληθά σο πνιηηηθή αξεηή. 
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 Ο σθξάηεο, πάιη, πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαηαιήγεη λα 

πεξηγξάθεη ηνλ δίθαην άλζξσπν, αλαθέξνληαο φηη ε δηθαηνζχλε δελ απνζθνπεί ζηηο εμσηεξηθέο 

πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ αιιά ζε φ,ηη γίλεηαη κέζα ηνπ θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή εκβαζχλεη θαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Γξαγψλα-Μνλάρνπ, 1995). 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, κειεηεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο σο ην θίλεηξν 

εθείλν πνπ ξπζκίδεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη αθνξά ζηνλ βαζκφ πνπ ην άηνκν απφ κφλν ηνπ 

παξαθηλείηαη γηα κηα δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ άιισλ (Lerner, 2003). Ο Sen (2009), αλαθεξφκελνο 

ζηε δηθαηνζχλε, ππνζηεξίδεη πσο είλαη κηα έλλνηα ζρεηηθή θαη πσο δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή, 

αλ δε γίλνπλ θαηαλνεηέο νη έλλνηεο ηεο ινγηθήο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. 

 ην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, δηθαηνζχλε ζεκαίλεη ππεξάζπηζε ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμή ηνπο. Ζ εξκελεία ηνπ φξνπ κάο νδεγεί ζηε 

λνκηθή ή θηινζνθηθή ζεσξία κε ηελ νπνία απνλέκεηαη ην δίθαην. Ο ίδηνο φξνο πεξηέρεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ηελ απνλνκή ηνπ δηθαίνπ, ην ζχλνιν ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ επνπηεχνπζα 

Αξρή απηήο (γηα παξάδεηγκα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο). Δίλαη αγαζφ πνπ δελ απνβιέπεη ζηελ 

επδαηκνλία φπνηνπ ηελ αζθεί αιιά ζηνλ ζπλάλζξσπν θαη έρεη ηελ πεγή ηεο ζηελ αληδηνηέιεηα. 

         Δηπκνινγηθά, ην νπζηαζηηθφ «δηθαηνζχλε» πξνέξρεηαη απφ ην επίζεην «δίθαηνο». πλεπψο, 

νξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λα είλαη θαλείο δίθαηνο θαη ινγηθφο. Γίθαηνο ζεσξείηαη ν άλζξσπνο εθείλνο 

πνπ ηάζζεηαη ελάληηα ζηελ χβξε, ηε βία θαη ηηο «θαθέο», θαηά ηελ θνηλσλία, πξάμεηο.  

«Η δηθαηνζύλε επηηπγράλεηαη όηαλ νη θνηλωληθέο δνκέο επηηξέπνπλ ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο 

αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο».                                                                                                                                      

(Chomsky, 2004, φπ. αλαθ. ζην Κπξίηζεο, 2016 :7)  

         Ζ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο επηηάζζεη ηελ ηήξεζε θαλφλσλ δηθαίνπ, ε 

παξαβίαζε ησλ νπνίσλ επηθέξεη ηελ ηηκσξία. Βέβαηα, θαζψο νη θαλφλεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

αξρέο αιιάδνπλ γηα πνηθίινπο ιφγνπο θαηά ηελ πνξεία ησλ εηψλ, δε ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε 

ιφγν γηα απφιπηα θξηηήξηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ δηθαίνπ. Ζ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

ηεο θνηλσλίαο ξπζκίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ δηθαίνπ-λφκσλ. Οη ηειεπηαίνη απνηεινχλ κηα 

δεκφζηα δέζκεπζε ησλ πξάμεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ζπκβάιινπλ  ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο λνκηκφηεηαο 

απφ ηελ παξαλνκία.  
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1.1.2. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε  

Ζ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο θηινζφθνπο, 

θνηλσληνιφγνπο, παηδαγσγνχο, νηθνλνκνιφγνπο, πνιηηηθνχο, θαη έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί, 

ψζηε λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελφ ηεο. Χζηφζν, ηφζν ν νξηζκφο ηεο φζν θαη ε εθαξκνγή ηεο 

είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Αηηία φισλ απηψλ είλαη νη αληζφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θνηλσλία σο πξνο ηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο, επθαηξηψλ, πξφζβαζεο ζηε γλψζε, ζε ππεξεζίεο 

πγείαο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ.ά.. Έηζη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζπλψλπκν ηεο ηζφηεηαο.  

 Χο έλλνηα, εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 κε αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. ηφρεπε ζηελ ηζφηεηα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο. ηελ αξρή, νη ππνζηεξηθηέο ηεο επηθεληξψλνληαλ ζηελ θαηαλνκή πινχηνπ 

θαη ηελ ηδηνθηεζία, δειαδή ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, φκσο κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο αηηίεο αληζφηεηαο, φπσο ην πεξηβάιινλ, ηε θπιή 

θαη ην θχιν. Ζ Griffiths (1998) επηζεκαίλεη πσο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» 

αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηελ θνηλσληθή ηάμε, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’70 θαη ’80 ζηελ ηζφηεηα σο πξνο ην 

θχιν θαη ηε θπιεηηθή θαηαγσγή θαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 ζπκπεξηιάκβαλε θαη δεηήκαηα 

αλαπεξίαο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 Ο Ληαλφο (2000) επηζεκαίλεη πσο ην θνηλφ ζηνηρείν ησλ πνηθίισλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη φηη βαζίδνληαη ζηελ «ηζφηεηα σο πξνο θάηη». Ο Κπξίηζεο (2016), 

πάιη, ηνλίδεη πσο, παξά ηηο δηαθνξέο, φινη νη νξηζκνί έρνπλ έλα θνηλφ αίηεκα, απηφ ελάληηα ζηελ 

θνηλσληθή αδηθία. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε επίιπζε ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ, νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ ηε δσή αηφκσλ θαη νκάδσλ 

θαη απεηινχλ ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο (Furman, 2012· Theoharis, 2007). 

 Σν λφεκα ηνπ φξνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνθξαηία, κε ζέκαηα θαηαλνκήο πφξσλ, άξζεο 

αδηθηψλ, κε κηα ηδέα θνηλσληθήο αξκνλίαο θαη επεκεξίαο, ζπλεπψο κηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα 

ππάξρεη ακνηβαηφηεηα θαη ηζφηεηα. Ζ απνπζία ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ αληζφηεηα, ηνλ απνθιεηζκφ θαη 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Όπσο ηνλίδνπλ πνιινί κειεηεηέο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε έρεη ζρέζε κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ησλ 

κεηνλνηήησλ, εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ (Alba et al., 1999·  Gan, 2007). Ο Hayek (1982) ζπλδέεη 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν κε ηελ άξζε δηαθξίζεσλ, ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο πνπ σθεινχλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ηνπ Hayek, φπσο θαη ηνπ Rawls, βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ ειεπζεξηψλ γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο, κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε (Rawls, 2006). Ζ Bell (2007) 

ππνζηεξίδεη πσο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε νξίδεηαη σο ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ 
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θνηλσλία θαη πσο πξνυπνζέηεη αλζξσπηά, ζεβαζκφ, αιιειεγγχε θαη ελαληηψλεηαη ζηηο δηαθξίζεηο 

θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Καηά αλάινγν ηξφπν, ε Gewirtz (1998) ηε ζπλδέεη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο επζχλεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο Pogge (2002) ζηελ 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ φξνπ ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» επηζεκαίλεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Αληίζηνηρα, νη Nieto θαη Bode (2012) κηινχλ γηα κεηαρείξηζε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ κε δηθαηνζχλε, αμηνπξέπεηα, γελλαηνδσξία θαη ζεβαζκφ.  

«Κνηλωληθή δηθαηνζύλε είλαη απηό πνπ ζε θνηηάδεη θαηάκαηα θάζε πξωί. Να μππλάο ζε έλα 

ζπίηη ρωξίο παξνρή λεξνύ, θνπδίλα ή ηνπαιέηα. Δίλαη ε δπλαηόηεηα λα ηαΐδεηο ηα παηδηά ζνπ θαη 

λα ηα ζηέιλεηο ζην ζρνιείν, όπνπ ε εθπαίδεπζε δε ζα ηνπο πξνζδώζεη απιά έλα επάγγεικα, 

αιιά ζα εληζρύζεη θξηηηθά ηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο γηα ηνλ θόζκν γύξω ηνπο … θαη ζα 

ηα απειεπζεξώζεη από ηηο δηαθξίζεηο».  

                                             (Dodson, 1993 :1,  φπ. αλαθ. ζην Εεκπχιαο θαη Ηάζνλνο, 2017) 

          Καηά ηνλ Miller (2003), ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ πιενλεθηεκάησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηδηνθηεζία, ηα ρξήκαηα, ε 

εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε αηνκηθή αζθάιεηα, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε ζηέγαζε) θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ (φπσο είλαη ε επηθίλδπλε εξγαζία, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία) ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνπο αλζξψπνπο απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο. Δπνκέλσο, ε δηθαηνζχλε ή ε αδηθία εμαξηάηαη απφ ην αλ έρνπλ δηαλεκεζεί 

θαηάιιεια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. Ο Bauman (1995) ζπλδέεη ηα πεξί θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Κάλεη ιφγν γηα κηα άδηθε δηαίξεζε ησλ αλζξψπσλ 

παγθνζκίσο, απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ειίη θαη ηαμηδεχνπλ ζπλερψο ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο θαη 

ησλ «απφβιεησλ» ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ παξακέλνπλ εζψθιεηζηνη ζ’ έλαλ νξηζκέλν ηφπν. ε 

παγθφζκηα, ινηπφλ, θιίκαθα πξνθχπηνπλ ζέκαηα αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ. Ο Berkovich (2014), 

πάιη, αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ηελ νπνία έρνπλ νη άλζξσπνη φζνλ αθνξά ζηηο άληζεο επθαηξίεο ζηε 

δσή νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν.  

 Οη Gribb θαη Gewirtz (2003) θάλνπλ ιφγν γηα ηέζζεξα είδε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο : α) ηελ 

νηθνλνκηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ίζεο επθαηξίεο δηαβίσζεο πέξα απφ θπιή, θνηλσληθή ηάμε θαη 

πινχην, β) ηελ πνιηηηζκηθή, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνδνρή ηνπ αηφκνπ σο κέινπο κηαο εζληθήο 

νκάδαο, γ) ηε ζπλεξγαηηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπκκεηνρή φισλ θαη δ) ηελ αλαπηπμηαθή, πνπ αθνξά 

ζηε δέζκεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ.  

          Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ππάξρεη πνιππινθφηεηα σο πξνο ηε λνεκαηηθή νξηνζέηεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Οη πνηθίιεο ζεκαζίεο ηνπ φξνπ νδεγνχλ άιινηε ζηε δίθαηε θαηαλνκή 

αγαζψλ θαη βαξψλ αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλσλίαο θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηελ 
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θνηλσληθή δσή (distributive justice), άιινηε ζηα αγαζά πνπ απνθηηνχληαη κέζσ ηεο εξγαζίαο 

(retributive justice) θαη άιινηε ζην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, φπνπ αλαγλσξίδνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ (recognitive  justice) (Atweh, 2007· Dudley, 2005· Gale  & Densmore, 2000).    

 Ο Clark (2006) ππνζηεξίδεη πσο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθή αξρή 

ηεο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, ν Pogge (2008) αλαθέξεη πσο είλαη επζχλε ηνπ θάζε πνιίηε λα 

εμαζθαιίζεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ Fraser (2008, 2009) ηνλίδεη πσο ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε επηηπγράλεηαη κε: 1) αλαδηαλνκή (redistribution) πινχηνπ, ρξφλνπ, 

επθαηξηψλ, 2) αλαγλψξηζε (recognition) ηεο ζπκβνιήο θαη ηεο αμίαο θάζε αλζξψπνπ κέζα ζηελ 

θνηλσλία θαη 3) αληηπξνζψπεπζε (representation) ζε ζεζκνχο θαη νξγαλψζεηο, ψζηε λα δξνπλ 

ηζφηηκα θαη λα κελ απνθιείνληαη.  

 ηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζπρλά ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

ζρεηίδεηαη πξαθηηθά κε θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ππέξ θάπνηαο «επάισηεο» θνηλσληθήο νκάδαο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ ελίζρπζε απηήο. Όπσο 

αλαθέξεη θαη ε Nussbaum (2000), ην θξάηνο νθείιεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα εμαζθαιίδεη ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαη πιηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα δήζνπλ 

έλαλ βίν αμηνπξεπή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, «θνξέαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο γίλεηαη ην 

παξεκβαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο, ην θξάηνο δηθαίνπ ή θξάηνο πξφλνηαο» (Κππξηαλφο, 2004:262· 

Πεηκεδίδνπ-Σζνπινπβή, 1992:21), ην νπνίν πξνσζεί δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα θαλφλεο επίιπζεο 

ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ. 

1.2. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν - δηαθνξεηηθφηεηα - πνιππνιηηηζκηθφηεηα - θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

1.2.1. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε θνηλσλία 

πεξηκέλεη απφ ηα ζρνιεία ησλ δηάθνξσλ βαζκίδσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε καζεηή κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Ο Dubet (2009) αλαθέξεη πσο έλα ζρνιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα, αιιά κέζα 

ζ’ απηφ ηα παηδηά ηαπεηλψλνληαη ή ζηεξνχληαη δηθαηψκαηα δελ είλαη έλα «δίθαην» ζρνιείν. Χζηφζν, 

ην ζρνιείν πνπ ζηξαηεχεηαη ελάληηα ζηηο αδηθίεο θαη ηηο αληζφηεηεο, ην ζρνιείν πνπ βνεζά ηηο 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο θαη πνπ πξναζπίδεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα θαηαζηεί 

ηθαλφ λα επηηχρεη ηελ  θνηλσληθή αιιαγή. Απηφ, βέβαηα, πνπ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ είλαη αλ απηφ 

επηηπγράλεηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, πψο θαη ζε πνην βαζκφ. Καη ελψ ε ζπδήηεζε γηα ην πψο 

δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη παιηά, ε 
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Gewirtz (1998) ππνζηεξίδεη πσο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη ιίγε θνπβέληα γηα 

ην ηη ζεκαίλεη ή ηη ζα έπξεπε λα ζεκαίλεη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο έρνπλ, βεβαίσο, ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο. Ζ ζρνιηθή απνηπρία καζεηψλ κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη ε 

«απνηπρία» ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ζε αλψηαηα ηδξχκαηα δείρλνπλ ηε 

δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ο Giroux 

(1981) ππνγξακκίδεη πσο επηθξαηεί ζηα ζρνιεία ε θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη πσο κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ επλνείηαη ε «άξρνπζα» ηάμε. Κάηη αληίζηνηρν ηνλίδεη 

θαη ν Bourdieu (1967, 1974), ιέγνληαο πσο ην ζρνιείν αλαπαξαγάγεη ηηο αληζφηεηεο θαη 

λνκηκνπνηεί ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. Ο Bowles (1972), κάιηζηα, ππνζηεξίδεη πσο πνιιέο θνξέο θαη 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ρακειέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ κεηνλεθηνχληα καζεηή, απφ ηνλ νπνίν 

δελ πεξηκέλνπλ πςειή αθαδεκατθή επίδνζε, αιιά απελαληίαο ίζσο θαη λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν 

λσξίο θαη λα ζπλερίζεη ηε δσή ηνπ αζθψληαο πηζαλφλ επάγγεικα παξφκνην κε εθείλν ησλ γνλέσλ 

ηνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ινηπφλ, θαίλεηαη λα αλαπαξαγάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  

  Αλαηξέρνληαο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα, ν Καζζσηάθεο 

(1984) πεξηγξάθεη ην απηαξρηθφ θαη αληηαπηαξρηθφ ζρνιείν. ην πξψην επηθξαηεί έλαο άθξαηνο 

αληαγσληζκφο, ε απνκλεκφλεπζε θαη ε βαζκνζεξία. ην ζρνιείν απηφ εθαξκφδνληαη ίδηεο 

εμεηαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα άληζα 

πεξηβάιινληα. Απφ ηελ άιιε, ζην δεχηεξν ππάξρεη ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε, 

απηναμηνιφγεζε, ηζφηεηα, θαη ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή θαη ηνπ 

θαζνδεγεηή θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξφια απηά, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

είλαη θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ, ζπληεξεηηθφ, έρεη ηεξαξρηθή δνκή θαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαηά πεξηφδνπο επηρεηξήζεθαλ δελ είραλ νχηε ζπλέρεηα αιιά νχηε θαη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

         Δάλ ηα ζρνιεία πξνζβιέπνπλ ζε αιιαγέο θαη θνηλσληθή βειηίσζε θαη ζέινπλ λα επηηχρνπλ 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ επηθαλεηαθή θνηλσληθή έληαμε, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ φξακα, λα θαιιηεξγνχλ 

αμίεο, λα πξνζπαζνχλ λα ακβιχλνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη λα πξνσζνχλ ηε δεκνθξαηία. Σν ζχγρξνλν 

δεκνθξαηηθφ ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα παξέρεη δηθαηψκαηα, φπσο: δηθαηνζχλε, ειεπζεξία, 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη λα θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

αιιειεγγχε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αλάιεςε επζπλψλ. Να είλαη ν ρψξνο φπνπ ζα 

αληηκεησπίδνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα θαη λα ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ηνπ, έηζη ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν δίθαην θαη 

απνηειεζκαηηθφ. Να είλαη, ελ ηέιεη, ην ζρνιείν πνπ ζα πξνζθέξεη πξννπηηθέο ζρνιηθήο θαη, 

ελδερνκέλσο, θνηλσληθήο επηηπρίαο γηα φινπο. Καη απηφ γηαηί ε ζρνιηθή επηηπρία κπνξεί λα ζπάζεη 
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ηνπο δεζκνχο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο (De La Rosa, 1998, φπ. αλαθ. ζην Keddie, 2012). 

  Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα 

ίζσλ επθαηξηψλ, ίζεο πξφζβαζεο, βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη 

παξακνλήο φισλ αλεμαηξέησο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο 

Archambault θαη Dumair (2012), έρεη ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ επηζπκηψλ,  

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δίδεηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Γεκαξάο (2008), θάζε θνηλσληθή ηάμε έρεη 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ην θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ πξνζθέξεη ζε φινπο ρσξίο θακηά 

δηάθξηζε θαη ρσξίο λα εμππεξεηεί ηηο εθάζηνηε «αλψηεξεο ηάμεηο». 

 Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα ρξεηάδεηαη λα ππάξμνπλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

πξνεηνηκαζίαο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλάινγε ζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Kraft (2007), ηα ζρνιεία πνπ πξνσζνχλ 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πξέπεη λα έρνπλ έλα δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε πςειή εηδίθεπζε θαη απηφ-

ζηνραζηηθή δηάζεζε. Δίλαη αλαγθαίν φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ πσο έρνπλ ηε δχλακε 

λα πεηχρνπλ αιιαγέο ζην δηθφ ηνπο ζρνιείν παξά ηηο αληίμνεο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο. 

1.2.2. Γηαθνξεηηθφηεηα-Πνιππνιηηηζκηθφηεηα-Ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο 

ηηο κέξεο καο απμάλεηαη ε αλεζπρία ησλ αηφκσλ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη 

απαίηεζε  βειηίσζεο ησλ ζρνιείσλ, θαηάξηηζεο, ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, πξνάζπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζεβαζκνχ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη θξνληίδαο γηα ηνπο αδηθεκέλνπο.  

 Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε ρψξα καο, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα κε 

ηελ εηζξνή ρηιηάδσλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή γιψζζα, θνπιηνχξα, ελδερνκέλσο θαη ζξήζθεπκα, 

ε κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο ή ησλ Βαιθαλίσλ, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά ή ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο έρνπλ εγείξεη ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη δηάθνξεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο έρνπλ θέξεη 

πάιη ζηελ επηθάλεηα θαηλφκελα μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ, βίαο θαη απνθιεηζκνχ.  Βεβαίσο, ην 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ απνηεινχζε θαηά 

θαηξνχο αηηία δηαθξίζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ε κειέηε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα 

νδεγεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο ηεξαξρίαο, ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, 

ησλ αλεπηηπρψλ κεηαξξπζκίζεσλ (Καπξαβέινπ, 2008). To ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνσζεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απνζηήζηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 
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αληζνηήησλ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ζπλήζσο, ηα παηδηά ησλ «αλψηεξσλ» θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

απνιακβάλνπλ ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε. 

 Σν ζρνιείν, φκσο, ζεσξείηαη βαζηθφ κέζν γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη βειηίσζε. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ Freire, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε δελ αιιάδεη ηνλ θφζκν αιιά ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν, πξνζδίδεη ζην ζρνιείν έλαλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ην θαζηζηά ππεχζπλν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ 

(Freire, 1970). Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα πξνάγεη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, λα αμηνπνηεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη λα πξνσζεί ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα. Δπηπξφζζεηα, λα 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ φισλ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. Οη επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

είθνζη ρξφλσλ ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ζρνιεία, νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

αλαγθαίν λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ θνηλνηήησλ ηνπο (Day et al., 2003).    

 Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ  

δηθαησκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ αθνξά ζε ζέκαηα 

ειηθίαο, γέλνπο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, θνπιηνχξαο, 

ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζσπηθφηεηαο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αιιά θαη αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, εκπεηξηψλ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη νη άλζξσπνη 

γελληνχληαη έρνληαο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή δψληαο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα δε 

ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Όινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήησο δηαθνξψλ, έρνπλ ην ίδην 

δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα. Οη πξνθαηαιήςεηο, ν ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο, ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ν απνθιεηζκφο αηφκσλ ή νκάδσλ είλαη αξλεηηθά θαηλφκελα θαη δελ έρνπλ ζέζε ζε κηα ζχγρξνλε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δμάιινπ, φπσο είπε θαη ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο Φξίληξηρ Νίηζε ηνλίδνληαο 

ηε ζεκαζία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πξέπεη θαλείο λα είλαη ν εαπηφο ηνπ θαη φρη απηφο πνπ ζέινπλ νη 

άιινη. Αληίζηνηρα, ν Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο Stephen Covey ππνζηήξημε πσο ε δχλακε βξίζθεηαη 

ζηηο δηαθνξέο, φρη ζηηο νκνηφηεηεο θαη ε εζλνιφγνο Margaret Mead επηζήκαλε πσο ν θαζέλαο καο 

είλαη απνιχησο κνλαδηθφο, φπσο θαη φινη νη άιινη (Απνθζέγκαηα θαη γλσκηθά θαηά ηνπ 

ξαηζηζκνχ, 2016). Καηά αλάινγν ηξφπν, ν Γθάληη δηαηεηλφηαλ φηη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη απαξαίηεηε ε ινγηθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Kenneth, 2016).  

 χκθσλα κε ηνπο Εεκπχια θαη Ηάζνλνο (2017), ε δηαθνξεηηθφηεηα ζην ζρνιείν έρεη λα θάλεη 

κε δεηήκαηα αληίζηνηρα κε απηά πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε ζαλ: καζεζηαθή δπζθνιία, 

ξαηζηζκφο, εθθνβηζκφο, παξαβαηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, θνηλσληθή απνμέλσζε. 

Καη ελψ ην ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο, πνιιέο θνξέο γίλεηαη ρψξνο δηαθξίζεσλ. 
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Οθείιεη φκσο λα είλαη ρψξνο φπνπ φινη ζα δνπλ αξκνληθά θαη ζα κνξθψλνληαη καδί, ν ρψξνο πνπ 

δε δηαρσξίδεη, αιιά ελψλεη.  

         Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ζαθψο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηήλ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Οη φξνη «πνιππνιηηηζκφο» ή «πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο» ππνδειψλνπλ 

πσο κηα θνηλσλία ή έλα θξάηνο απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία είλαη κέιε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε 

ηελ παξαδνρή ηεο εηεξφηεηαο. Ο Νηθνιάνπ αλαθέξεηαη «ζηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο σο 

θαηάζηαζεο θαη ζηελ αλάγθε λα ηε δηαρεηξηζηνχκε ζε επίπεδν θνηλσλίαο, θξάηνπο, νηθνλνκίαο θαη 

εθπαίδεπζεο» (Νηθνιάνπ, 2005: 217-218). Ο Δπαγγέινπ (2002) ηελ παξνπζηάδεη σο έλα θαηλφκελν, 

λαη κελ επίθαηξν αιιά θαη πξνβιεκαηηθφ, κε ην νπνίν αζρνινχληαη πνιηηηθνί, κειεηεηέο, 

επηζηήκνλεο θαη φινη νη πνιίηεο. ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ηέζζεξηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο: ηε ζπληεξεηηθή, ηε θηιειεχζεξε, ηελ πινπξαιηζηηθή θαη 

ηελ θξηηηθή (Εεκπχιαο θαη Ηάζνλνο, 2017)
1
. Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία,, δηαπηζηψλνπκε πσο ε 

δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ήηαλ θάηη πνπ απαζρνινχζε ηηο εθάζηνηε θνηλσλίεο. Έηζη, 

άιινηε ππήξμαλ γελνθηνλίεο θαη άιινηε θνηλσλίεο πνπ πέηπραλ νκαιή ζπλχπαξμε, ζπλελλφεζε θαη 

θνηλή πνιηηηθή δξάζε. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγεζνχλ αμίεο, 

δηαπνιηηηζκηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, έλα θιίκα ζεβαζκνχ, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Ζ 

θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ είλαη βαζηθή θαη δηαξθήο πξνηεξαηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα είλαη εθηθηφ λα κε δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, 

ηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο κφλν κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ηζφηεηαο θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. 

  Παξάιιεια κε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ιφγνο ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηαο». Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

πξνζέγγηζε πνπ πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ ή κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Μάξθνπ, 1996). εβαζκφο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

                                                           
1 Καηά ηε ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε (conservative multiculturalism/ monoculturalism), δίδεηαη έκθαζε ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη 

ηαπηφηεηα, αγλννχληαη δεηήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζρνιηθνί εγέηεο αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά σο θαηψηεξα, κε ρακειφηεξεο ηθαλφηεηεο, παηδηά πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη επηβαξχλνπλ 

νηθνλνκηθά ην θξάηνο. ηελ πξνζέγγηζε απηή ππάξρεη πξνηίκεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο (Nieto, 1996). ηε θηιειεχζεξε 

πξνζέγγηζε (liberal multiculturalism) ηνλίδνληαη νη νκνηφηεηεο θαη ε αληίιεςε πσο νη πνηθίιεο νκάδεο απνιακβάλνπλ ηελ ηζφηεηα. 

Απηή ε πξνζέγγηζε  πξνηηκά ηελ πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο (Kincheloe & Steinberg, 1997). Ζ πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε (pluralist 

multiculturalism) δίλεη έκθαζε ζηε δηαθνξά θαη φρη ζηελ νκνηφηεηα (Nieto, 1996), φκσο παξαγλσξίδεη δεηήκαηα θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (critical multiculturalism) ε πξνζνρή δίδεηαη ζηηο δηαθνξέο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο. ηελ ηειεπηαία πξνζέγγηζε ππάξρεη πνιχ επαηζζεηνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ 

«ηδηαίηεξσλ» καζεηψλ, θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε πξνθαηαιήςεηο, ξαηζηζκφ θ.ιπ. θαη ην ζρνιείν 

εκθαλίδεηαη σο θνξέαο θνηλσληθήο αιιαγήο (Kincheloe & Steinberg, 1997).  Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηνρεχεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε ηηο δηαθνξέο (Lesliee, 1998). 
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ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζρνιείνπ ζεκαίλεη αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ θάζε καζεηή, θαιιηέξγεηα ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο θαη παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηε 

κάζεζε. 

          Ζ έλλνηα ηεο «ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ» ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ (Κπξίδεο, 1996). Καηά ηνλ Θάλν (2010), ε «ηζφηεηα επθαηξηψλ» 

δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 1) ζηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 2) ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα θαη 3) ζηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Ληαλφο (2000), θαηά 

αλάινγν ηξφπν, αλαθέξεη ηελ «ηζφηεηα επθαηξηψλ» (equality of opportunity),  δειαδή ηελ ηζφηεηα 

σο πξνο ηα ηππηθά δηθαηψκαηα, ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή, ηελ «ηζφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο» (equality of outcome), δειαδή ηελ ηζφηεηα σο πξνο ηα πνζνζηά επηηπρίαο 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο θ.ιπ. θαη ηελ «ηζφηεηα ζπλζεθψλ» 

(equality of condition), πνπ αθνξά ζηελ ηζφηεηα σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο φισλ ησλ κειψλ 

ηεο θνηλσλίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζεκαζία έρεη: α) ην 

ζεκείν εθθίλεζεο, β) ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο θαη γ) ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Husen, 1972). 

 Αξθεηνί κειεηεηέο ηνλίδνπλ φηη ε ηππηθή εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα επλνεί ηνπο επλνεκέλνπο θαη 

ζπλερίδεη λα αδηθεί ηνπ αδηθεκέλνπο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2000· Φξαγθνπδάθε, 1985). Καη 

απηφ γηαηί δε ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη 

επλνεκέλνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, ζπλήζσο, απηνί πνπ έρνπλ πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θεθάιαην 

(Φξαγθνπδάθε, 1985) θαη πσο ε θνηλσληθή πξνέιεπζε (αζηηθέο, αγξνηηθέο πεξηνρέο) επεξεάδεη ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Coleman, 1979).  Οη καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν πξνέξρνληαη, 

θπξίσο, απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη απφ εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Έηζη, ε ίζε κεηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ έρεη σο απνηέιεζκα άληζεο επηδφζεηο, πνπ 

αλαπαξάγνπλ ηηο αληίζηνηρεο άληζεο αθεηεξίεο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2000). Σελ ίδηα άπνςε 

εθθξάδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνληαο πσο ην ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ζε θάζε καζεηή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, έηζη ψζηε λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο. 

Όκσο, αληί απηνχ, δείρλεη λα ηηο δηαησλίδεη κε ηελ παξνρή «ίζσλ επθαηξηψλ» (Λάππα & 

Βαξδνχιεο, 2006). Ο Kose (2007) ηνλίδεη πσο ην ζρνιείν πνπ θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε δελ πξέπεη λα είλαη ίζν πξνο φινπο, αιιά λα επλνεί ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο.  

 Σν δεηνχκελν, ινηπφλ, είλαη έλαο αγψλαο γηα κηα δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ θαζελφο. Απηφ φκσο δελ 

είλαη θάηη εχθνιν, νχηε κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εχθνια θαη γξήγνξα αιιά κηα 

ζπλερήο πξνζπάζεηα, κηα ζπλερήο πνξεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Κνηλσληθή δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν: ξόινη θαη πξαθηηθέο 

2.1.  Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθπαηδεπηηθή εγεζία 

2.1.1.  Δθπαηδεπηηθή εγεζία κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ εγεζία μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 κεηά απφ ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ κπινθ, ηελ θπξηαξρία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηελ έθξεμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Χο έλλνηα θαηέρεη ζηηο κέξεο καο θεληξηθή ζέζε ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε 

αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ. Ο Bennis (1989) ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη 

εχθνιν λα ηελ νξίζεηο. Χζηφζν ν Μπνπξαληάο (2005), αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, 

επηρείξεζε λα ηελ νξηνζεηήζεη. Έηζη, θαηέιεμε λα νξίζεη ηελ εγεζία σο ηε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζθέςεο, ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ απφ 

ηνλ εγέηε ηνπο, ψζηε πξφζπκα θαη εζεινληηθά λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν 

εαπηφ ηνπο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο θαη ηελ πξφνδν. Κάηη αλάινγν αλαθέξεη θαη ε 

Πεηξίδνπ (2011), κηιψληαο γηα ηε δχλακε επηξξνήο ηνπ εγέηε πξνο ηα κέιε κηαο νκάδαο, ηα νπνία 

απζφξκεηα ζπλεξγάδνληαη θαη θαηνξζψλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο αιιά θαη 

ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο.  

 ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν εγέηεο απνηειεί ηελ ππμίδα (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2012) θαη 

έρεη λα θέξεη εηο πέξαο έλα ζχλζεην έξγν. Δίλαη ην άηνκν πνπ επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ 

θιίκα ζην ζρνιείν, λα δηακνξθψζεη έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα ππάξρνπλ πεηζαξρία θαη 

εξεκία, λα θαηεπζχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, λα αμηνινγήζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, λα επηκειεζεί γηα ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα πξνσζήζεη ηελ επηκφξθσζε  ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα 

λα θξνληίδεη ζπλερψο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Θενθηιίδεο, 1994· 

Παζηαξδήο, 2004). Δπηπιένλ, είλαη ην πξφζσπν πνπ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνλ δηακεζνιαβεηή ζηελ απφδνζε ιφγνπ (Λεκνλή & 

Κνιεδάθεο, 2013). Γε ρξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη κφλν ηηο αξρέο ηεο 

δηνίθεζεο, αιιά θαη λα έρεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. 

 Καη ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί, ζεσξεηηθά, δηάθνξα ζηπι εγεζίαο (δηδαθηηθή, ζπλαιιαθηηθή, 

κεηαζρεκαηηζηηθή, θαηαλεκεκέλε, εγεζία γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θ.ά.) ζηελ παξνχζα 

κειέηε επηθεληξσλφκαζηε ζηελ εγεζία γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε νπνία έρεη γίλεη δεκνθηιέο 

ζέκα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηφ ην ζηπι εγεζίαο, ν 

ζρνιηθφο εγέηεο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζα ππάξρεη απφ φια ηα 
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κέιε ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα κάζεζε. πλάκα, ζα έρεη 

έλα ζαθέο φξακα γηα ελζσκάησζε, πνπ ζα ην έρεη επηθνηλσλήζεη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Muijs et 

al., 2010) θαη ζα έρεη πεηχρεη λα αιιάμεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

(Goddard & Hart, 2007).  Ο Theoharis (2007) ππνζηεξίδεη πσο εγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζεκαίλεη φηη νη ζρνιηθνί εγέηεο βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (θχιν, θπιή, ηάμε, αλαπεξία 

θαη άιιεο πεξηζσξηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο) θαη ν Gunter (2001) πσο θχξηα επηδίσμε ηνπ εγέηε είλαη 

ε θαιιηέξγεηα ησλ αμηψλ ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο έληαμεο. 

        Καηά ηε ζεσξία, ε εγεζία κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε βιέπεη ην ζρνιείν σο έλαλ 

θνηλσληθφ ζεζκφ θαη αζθεί θξηηηθή ζηηο δηαθξίζεηο, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηηο αληζφηεηεο επθαηξηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηεξίδεη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, παξεκβαίλεη ζηνρεπκέλα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, επηρεηξεί λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη 

λα αιιάμεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Όπσο είπε θαη ν Blair, «δπλακηθή εγεζία ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζεκαίλεη λα έρεηο ην ζζέλνο λα αληηκεησπίδεηο ηα δχζθνια θαη 

ακθηιεγφκελα δεηήκαηα θαη λα εμεηάδεηο θξηηηθά ηηο πξαθηηθέο εθείλεο πνπ γίλνληαη ξνπηίλα ή 

ζεζκνζεηνχληαη ζην ζρνιείν» (Blair, 2002: 185). Ο Theoharis (2007, 2009) ππνγξακκίδεη πσο 

δεηήκαηα δεκνθξαηίαο, δηθαηνζχλεο, πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζπκπεξίιεςεο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη ηνπ νξάκαηνο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

Παξάιιεια, πνιινί εξεπλεηέο (Bogotch & Shields, 2014· Gewirtz, 1998· Larson & Murtadha, 

2002· Marshall, 2004) ηνλίδνπλ πσο βαζηθά ζηνηρεία ηεο εγεζίαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

πξέπεη λα είλαη ε κείσζε, ε αλαηξνπή ησλ άδηθσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ.  

 Αλαληίιεθηα, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή/εγέηε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο. Καη απηφ γηαηί είλαη ην πξφζσπν πνπ νθείιεη λα εκπλέεη, λα απνηειεί ην παξάδεηγκα, 

λα αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα, λα θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαζία, λα παξαθηλεί, λα δεκηνπξγεί 

φξακα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Δίλαη εθείλνο πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεη ηνπο 

καζεηέο, ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.  

 Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη ηελ εγεζία σο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε 

ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Day et al., 2016). 

χκθσλα κε ηνπο Leithwood θαη Jantzi (2005), νη απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί εγέηεο έρνπλ 

επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα, φξακα, ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο θνηλήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Ο Walker (2005) αζπάδεηαη 

φηη νη επηηπρεκέλεο αξρέο πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη πσο νη εγέηεο 
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απηνί ησλ ζρνιείσλ επηηίζεληαη ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηδίσο ζηνλ ξαηζηζκφ θαη ηε θηψρεηα, 

θαη αλαιακβάλνπλ δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ «αδηθεκέλσλ» νκάδσλ. Δίλαη, δειαδή, εγέηεο 

επαίζζεηνη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο Theoharis (2007, 2009), βέβαηα, 

ππνγξακκίδεη πσο ε εγεζία ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ππεξβαίλεη «ηελ θαιή, ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία».   

 Οη Karpinski θαη Lugg (2006) αλαθέξνπλ πσο νη εγέηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

δηαηππψλνπλ αμίεο θαη αθνινπζνχλ ηαθηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, έηζη ψζηε λα δίλνπλ 

επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλα πνπ έρνπλ ηζηνξηθά πεξηζσξηνπνηεζεί. 

Παξάιιεια, ν Ryan (2016) ππνζηεξίδεη πσο απηνί νη εγέηεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

θξηηηθήο ζπλείδεζεο, θαιιηέξγεηαο δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο.    

 χκθσλα κε ηνλ Theoharis (2007), νη εγέηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

επηηπγράλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, αθνχ θαηνξζψλνπλ:                

α) λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, β) λα βειηηψζνπλ ηηο ζρνιηθέο δνκέο, γ) λα 

εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δ) λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. 

Απηνί νη εγέηεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ θίλεηξα δξάζεο θαη λα δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν ε δηθαηνζχλε ζα αληηηίζεηαη ζηηο αδηθίεο  (Lugg & Shoho, 2006). 

 Ο Theoharis (2009), επηρεηξψληαο λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ εγέηε, αλαθέξεη βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο ην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Δίλαη απηφο πνπ πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο, λα 

δεκηνπξγήζεη έλα δεζηφ θιίκα ζπκκεηνρήο, λα βειηηψζεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, 

ηε δηδαζθαιία θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα πξνάγεη ηελ πξφζβαζε, ηηο επθαηξίεο θαη ηελ 

έληαμε παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο αληηζηάζεηο πνπ ζπρλά κπνξεί λα αληηκεησπίδεη. Ο ίδηνο εξεπλεηήο 

αλαθέξεη πσο νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη ε ζπλείδεζε καδί κε ηα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

εγεζίαο – αιαδνληθή ηαπεηλνθξνζχλε, ζηαζεξή δέζκεπζε ζηε δηθαηνζχλε, παζηαζκέλν φξακα – 

είλαη θνηλά ζε φινπο ηνπο επηηπρεκέλνπο εγέηεο ηεο δηθαηνζχλεο. πλάκα, ηφζν ν ίδηνο φζν θαη 

άιινη κειεηεηέο έρνπλ θάλεη αλαθνξέο ζηνπο παξαπάλσ εγέηεο ππνζηεξίδνληαο φηη πξνσζνχλ ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πσο είλαη πξνζεθηηθνί, ζπκβνπιεπηηθνί, ππνζηεξηθηηθνί, πσο θαηαλννχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πσο έρνπλ φξακα θαη 

αμίεο (Day et al., 2011· Theoharis, 2007). Δίλαη άηνκα πνπ  επηδηψθνπλ ηελ ηζφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε σο πξνζσπηθή δέζκεπζε (Moller & Vedoy, 2014), 

πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη ηελ πνηθηινκνξθία (Notman, 2014), κεηαδίδνπλ ελέξγεηα, δεκηνπξγνχλ 

θιίκα ελζνπζηαζκνχ θαη πξνζπκίαο (Day, & Gurr, 2014), δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Doherty et al., 2014), απνδέρνληαη ηελ πνιπθσλία θαη ηηο δηαθνξέο 
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(Moller & Vedoy, 2014), δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη ζνβαξφηεηαο 

(Moss, 2014) θαη ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηελ θνηλσλία. 

2.1.2.  Κνηλσληθή  δηθαηνζχλε θαη εγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

Οη εγέηεο πνπ επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο αδηθίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ, λα ππεξαζπηζηνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηβάιινληα πνπ δε ζηεξίδνπλ επαξθψο ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν, γλσξίδνπλ πσο θάηη ηέηνην δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν θαη πσο δελ 

ππάξρνπλ ζπληαγέο νχηε ζαθείο νδεγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απφιπηε επηηπρία. Γηαθαηέρνληαη 

φκσο απφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο, είλαη ελζνπζηψδεηο θαη ζπζηάδνπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξεκία 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

         ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο πξαθηηθέο ζρνιηθψλ εγεηψλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Έηζη, νη δηεπζπληέο πνπ έρνπλ ζαθέο φξακα γλσξίδνπλ πνχ πεγαίλνπλ, 

ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πψο πξέπεη λα ην θάλνπλ. Δπηρεηξνχλ λα παξαθηλήζνπλ θαη λα δηαδψζνπλ 

ην φξακά ηνπο ζε φια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ, έρνληαο επίγλσζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα 

αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο (Day & Gurr, 2014). 

Πξνζπαζνχλ, ινηπφλ, λα πείζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ αμία ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πξνθαιψληαο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη θάλνληαο επίθιεζε ζηε ινγηθή (Ryan, 2010), δίλνληαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνλ ρξφλν λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα θηιηξάξνπλ ηα δεδνκέλα. Καηά αληίζηνηρν 

ηξφπν, πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ έλα φξακα γηα αιιαγή θαη βειηίσζε (Merchant et al., 2014), 

παξέρνληαο ζαθείο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ζεκαζία έρεη θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν κηιά ν εγέηεο, ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε πεηζψ ηνπ, φπσο θαη ε επίγλσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

 Μηα άιιε ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο. Πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο κε δαζθάινπο, πξντζηακέλνπο θ.ά. θαη επηρεηξνχλ λα 

επηηχρνπλ ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Minor-Ragan 

& Jacobson, 2014). Παξαρσξνχλ εμνπζία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «θνηλή εγεζία» (Torres-Arcadia & Flores-Kastanis, 2014), παξαθηλψληαο 

ηνπο λα εκπιαθνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε πσο φινη νη 

καζεηέο είλαη ηθαλνί λα κάζνπλ, επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηπρία ηνπο (Merchant et al., 

2014), ζρεδηάδνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, έηζη ψζηε ην 

ζρνιείν λα αληαπνθξηζεί ζηελ πνηθηινκνξθία πνπ ππάξρεη. εβφκελνη ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ 

πνιπθσλία, πξαγκαηνπνηνχλ αλνηρηέο θαη δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, βνεζψληαο έηζη 

ηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Riley, 2013). 
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 ηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνσζνχλ δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

πξνζσπηθνχ. Έηζη, νξγαλψλνπλ δηαζθέςεηο, καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη ελζαξξχλνπλ ηελ έξεπλα. Μ’ 

απηφ ηνλ ηξφπν βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θξηηηθήο ζπλείδεζεο, κε απνηέιεζκα ην ζρνιείν λα 

γλσξίδεη ηα επίπεδα ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

(Dantley & Tillman, 2010). 

 Παξάιιεια, νη εγέηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε αλαπηχζζνπλ ηζρπξέο 

ζρέζεηο κε ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο. Γλσξίδνπλ φηη ρξεηάδνληαη ηε 

ζπκκεηνρή αηφκσλ θαη θνξέσλ γηα λα πεηχρνπλ ηε βειηίσζε θη έηζη πξνσζνχλ έλαλ ζπλερή 

δηάινγν κε ηελ θνηλφηεηα (Moller & Vedoy, 2014). Βεβαίσο, εξγαδφκελνη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο, δηαηεξνχλ ηηο πφξηεο 

ηνπ ζρνιείνπ αλνηρηέο πξνο απηνχο θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο εθπαηδεπηηθήο παηδείαο ζηηο 

νηθνγέλεηεο (κε νκηιίεο, ζπδεηήζεηο θ.ιπ.), γλσξίδνληαο πσο νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

γνλέσλ επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, επηζπκνχλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

(Theoharis, 2007).       

2.2. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθπαηδεπηηθφο 

2.2.1. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ην πξφζσπν πνπ εκπλέεη, παξαθηλεί, απνηειεί 

ην παξάδεηγκα, θαζνδεγεί θαη κεηαδίδεη αξρέο θαη ηδαληθά πνπ ζα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφηεηεο, 

νη νπνίεο ζα αγσλίδνληαη θαη ζα πξνάγνπλ νηηδήπνηε είλαη θνηλσληθά δίθαην. Έρνληαο θαη ν ίδηνο 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη επαηζζεζία κπνξεί λα 

θαηνξζψζεη λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα αληαπνθξηζεί 

πιήξσο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, φπσο είλαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ε 

θαιιηέξγεηα εζηθψλ αμηψλ (Κπξίηζεο, 2016). Όκσο, φζν ε εθπαίδεπζή ηνπ παξακέλεη ειιηπήο ηφζν 

ην πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζα ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηελ θνηλσλία 

(Παπαλανχκ-Σδίθα, 2003). 

 Σν δεηνχκελν είλαη, ινηπφλ, φρη κφλν λα κεηαδψζεη γλψζεηο, αιιά λα πξαγκαηψζεη ηνλ 

αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Μπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ 

θαηλφκελα αδηθίαο ή εθκεηάιιεπζεο θαη λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, 

αγσληδφκελνη πάληα γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ (Fairbrother, 
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2006). Δίλαη απαξαίηεην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δηακνξθψζνπλ ζπλείδεζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο εηεξφηεηαο, λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε, λα λνηάδνληαη φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο αιιά θαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, λα ππεξαζπίδνληαη ηα δηθά ηνπο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο δεκνθξαηηθνί πνιίηεο (Abbot, 2008· Goodman, 2001·  

Καξαβάθνπ, 2011). 

 Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε νθείιεη θάπνηεο θνξέο λα 

αληηζηέθεηαη ζηηο επίζεκεο πνιηηηθέο ( Luttenberg et al., 2013), λα επαλαμηνινγεί ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

θαη λα παξαθηλεί ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Lysaker & Furuness, 2011), λα αληηκεησπίδεη ηηο 

ππάξρνπζεο αληζφηεηεο, αιιά θαη λα θαηαπνιεκά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εθπαίδεπζε ηηο 

αλαπαξαγάγεη, λα είλαη αλνηθηφο ζηνλ δηάινγν, λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη λα ζέβεηαη ηηο απφςεηο 

ησλ άιισλ.  

 Αθνινπζψληαο ν εθπαηδεπηηθφο έλαλ ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ θαη πινπνηψληαο θαηάιιειεο 

πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο, ζα θέξεη ηνπο καζεηέο ηνπ πην θνληά ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο (Nagda et al., 2003). Βέβαηα, ηα πξνγελέζηεξα πξνυπνζέηνπλ έλα θαιά θαηαξηηζκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα δξάζεη σο θνξέαο θνηλσληθήο αιιαγήο (Κπξίηζεο, 2016).  Ο 

Chomsky (2000) ηνλίδεη ηελ επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξνπζηάδνπλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

δηαζηάζεηο ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη λα θαηαδηθάδνπλ θάζε θνηλσληθή αδηθία, αλ θαη 

ππνγξακκίδεη φηη θάηη ηέηνην, ίζσο, επηθέξεη ηνλ εμνβειηζκφ ηνπο απφ ην ζχζηεκα πξνλνκίσλ. 

2.2.2. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη δηδαζθαιία 

Ζ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ αξρψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε κνξθψλ 

αμηνιφγεζεο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο. Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κε γλψκνλα 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε νη καζεηέο απνθηνχλ ελεξγφ ξφιν, αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηηο εληάζεηο (Μαπξνζθνχθεο, 2008). Καηά 

ηνπο Adams, Bell θαη Griffin (1997), ε δηδαζθαιία κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη θαη 

δηαδηθαζία αιιά θαη ζθνπφο. ηνρεχεη ζηελ ίζε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη, ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Χο δηαδηθαζία ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε επηηπγράλεηαη κε ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε 

θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 
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κεηνλφηεηεο θαη ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (Taysum & Gunter, 2008). Ζ δηδαζθαιία κε 

ζθνπφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε απαηηεί αιιαγέο θαη ζηα δηδαθηηθά κέζα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ, 

αιιά θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε (engaged 

learning). Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: ζπδεηνχλ, 

ζρεδηάδνπλ, εξεπλνχλ, ζπλεξγάδνληαη, αιιειεπηδξνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθηνχλ δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο. 

  Ο Kolb (1984) ηφληζε ηε ζεκαζία θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο (experiential learning), 

δειαδή ην λα κεηαθέξνπλ νη καζεηέο ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε κε ζηφρν λα 

πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ζπδήηεζε, ψζηε λα θαηαλνεζεί ηη είλαη δίθαην θαη ηη άδηθν. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη κειεηεηέο, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ είλαη ρξήζηκν λα αλαιχνληαη 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (Nagda, Gurin & Lopez, 2003). χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, 

επηρεηξείηαη ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηηνχληαη εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

  Θεηηθά απνηειέζκαηα επηθέξνπλ θαη ν δηάινγνο αιιά θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ . Ο Freire 

(1970) ππεξαζπηδφηαλ ηελ αμία ηεο δηαινγηθήο εθπαίδεπζεο (dialogic education). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη ελεξγνί θαη αληηζηέθνληαη ζηηο αδηθίεο ηφζν ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

 Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή είλαη θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

(intercultural education), πνπ απνζθνπεί ζηε ζπλχπαξμε θαη επηθνηλσλία αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο κεηαδίδνληαη γλψζεηο, αιιά θαη 

δηακνξθψλεηαη έλα θιίκα επαηζζεζίαο θαη ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (Κπξίηζεο, 

2016). 

  Χο ζεηηθά αμηνινγνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, ηελ νπνία 

επηιέγνπλ λα εθαξκφδνπλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί, κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ καζεηέο πνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Πξνζαξκφδνπλ έηζη ηε δηδαζθαιία θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο 

θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.   

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

(critical pedagogy), ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζηνρεχεη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ελεξγψλ θαη δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ.  
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 Αμίδεη θπζηθά λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κε ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ελδεδεηγκέλε εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή. Ζ αιιειεπίδξαζε, ε ζηήξημε, ε αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ  κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθά «δίθαηνπ» ζρνιείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
:  Δίλαη εθηθηή ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζην ζύγρξνλν ζρνιείν; 

3.1.  Αλαγθαηφηεηα θαη νθέιε – Δκπφδηα θαη δπζθνιίεο 

Σα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ην πξνζθπγηθφ θαη κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, νη γισζζηθέο 

δηαθνξέο, ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ηα δεηήκαηα πγείαο θαη αλαπεξηψλ, νη 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί κάζεζεο ηνπ θάζε παηδηνχ, θαζψο θαη 

νηηδήπνηε άιιν δηαθνξνπνηεί ην άηνκν απφ ηελ πιεηνςεθία είλαη αηηίεο αληζνηήησλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ιφγνο εκθάληζεο δηαθξίζεσλ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν εκθαλίδνληαη θαηλφκελα βίαο, μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ, εζληθηζκνχ, θαηαπάηεζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη παξαηεξνχληαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη άδηθεο ζπκπεξηθνξέο. 

πλέπεηεο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ είλαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θάπνησλ καζεηψλ, ε ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε, ε απνηπρία εηζαγσγήο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή. 

Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ελάληηα ζηνλ Ραηζηζκφ θαη ηε Μηζαιινδνμία (2015) αλαθέξεη 

γηα ηελ Διιάδα πσο απεηιείηαη ην θξάηνο δηθαίνπ θαη απμάλεηαη ε ξαηζηζηηθή βία θαη ην κίζνο 

έλαληη ησλ «εππαζψλ» θνηλσληθψλ νκάδσλ. ηνλ βαζκφ, ινηπφλ, πνπ ην ζρνιείν επηδεηεί λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηε ζπληήξεζε ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη λα πάςεη λα δηαησλίδεη ηηο 

αληζφηεηεο, νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ νκνηνγελή ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ζρνιηθέο 

γλψζεηο, λα ππεξαζπηζηεί ην δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ ζηε κάζεζε, λα πξνζθέξεη ίζεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ζεβφκελν ηε δηαθνξεηηθφηεηα, κεξηκλψληαο γηα ηηο 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη παίδνληαο ξφιν εμηζνξξνπεηηθφ λα ζηξαηεπζεί ππέξ ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πξνεηνηκάδνληαο φινπο ηνπο καζεηέο λα δήζνπλ σο θξηηηθά ζθεπηφκελα 

άηνκα ζην κέιινλ.   

 Κάλνληαο ιφγν γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ιάβνπκε, 

βέβαηα, ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο, δειαδή ηα βηβιία, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην πξνζσπηθφ, ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία, ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θ.ά. , έηζη ψζηε λα απνθαλζνχκε γηα ην αλ θαη γηαηί ην ζρνιείν είλαη άδηθν 

γηα νξηζκέλνπο καζεηέο θαη γηαηί επλνεί θάπνηνπο άιινπο, ηδίσο απηνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

«ηζρπξή» θνηλσληθή ηάμε (Κπξίηζεο, 2016). εκαληηθφ ξφιν, ινηπφλ, δηαδξακαηίδεη ε εθδήισζε 

ξαηζηζκνχ (Naidoo, 2007) πνπ δηαησλίδεη ηηο αληζφηεηεο.  

   Χζηφζν, ε πξνψζεζε θαη ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν 

παξέρεη πνιιαπιά νθέιε, φπσο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

ησλ εληάζεσλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ  θαηλνκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηε δεκηνπξγία 

θνπιηνχξαο  ζπλεξγαζίαο, ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηδηφηεηαο 
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ηνπ πνιίηε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Με ιίγα ιφγηα, ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζρνιηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ε νπνία ζα παξέρεη ηζφηηκα πξνλφκηα ζε φια ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ.    

 Καη ελψ ε ζηφρεπζε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη 

απαξαίηεηε, ε επίηεπμή ηεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη Σζφηξαο θαη Κνπηνχδεο 

(2014), δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ην απφιπηα «δίθαην» ζρνιείν, απηφ είλαη θάηη ην ηδεαηφ.  Καη απηφ 

γηαηί ππάξρνπλ εκπφδηα, αληηζηάζεηο, πξνθιήζεηο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

  Αλακθίβνια, ν δηεπζπληήο/εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ 

δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηνλ απνγνεηεχνπλ. Χο ηέηνηα, ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη νη ζεζκνί πνπ επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν λα ειέγμνπλ παξά λα ζηεξίμνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη 

αδηθαηνιφγεηνη θφβνη ησλ γνλέσλ (Arar et al., 2017· Brooks et al, 2007· Brooks & Tooms, 2008· 

Μηραήι, 2013· Theoharis, 2007· Zembylas & Iasonos, 2017), νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ε απξνζπκία θαη ε άξλεζή ηνπο γηα αιιαγή, ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ, ε έιιεηςε 

γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, νη πξνθαηαιήςεηο νξηζκέλσλ 

καζεηψλ, νη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηε ζηήξημε πξνγξακκάησλ πνπ ζα εηζάγνπλ θαη 

ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν. 

 Παξφια απηά, νη πξνθιήζεηο/δπζθνιίεο πνπ ζπρλά πξνθαινχλ άγρνο θαη εληάζεηο, δελ 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, δηφηη 

ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη έλα ζρνιείν πνπ έρεη σο αξρή ηνπ ηε δίθαηε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ 

ηνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν 

νπνίνο έρνληαο γλψζεηο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, επαηζζεζίεο θαη ελνρινχκελνο απφ ηελ ππάξρνπζα 

αληζφηεηα θαη αδηθία κπνξεί λα ππεξληθήζεη ηα εκπφδηα, λα ζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή (Evans, 

2007) θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζα δηαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ θάζε καζεηή. Δμάιινπ, ηα ζρνιεία έρνπλ αλάγθε απφ εγέηεο πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε δίθαην ρψξν κάζεζεο θαη ζπλχπαξμεο. 

  Απφ ηελ παξάζεζε ησλ απφςεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ δηαθαίλεηαη θαη ε αλάγθε 

αιιαγήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αλεπαξθεηψλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ 

νη αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ αιιά θαη ηεο δηδαζθαιίαο, έρνπλ ηελ επθαηξία θαη ηε 

δχλακε λα πξνσζήζνπλ ηνλ δηάινγν, ηε δεκνθξαηία, ηελ ηζφηεηα, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ 

αιιειεγγχε, ηε γλσζηηθή θαη εζηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή, ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Οθείινπλ λα 
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θαηαπνιεκήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο, λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηψζνπλ ή λα 

θαηαξγήζνπλ ηηο αδηθίεο θαη λα βνεζήζνπλ μερσξηζηά ηνλ θάζε καζεηή.   

  Καη ε πνιηηεία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ελίζρπζεο ησλ 

«επάισησλ» θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πξνσζψληαο ζεζκνχο, 

φπσο ηελ παξάιιειε ζηήξημε, ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηα ηκήκαηα ππνδνρήο, ηα ηκήκαηα 

έληαμεο, ηα εηδηθά ζρνιεία θαη θάλνληαο θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Πξνβιήκαηα, σζηφζν, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, εθαξκνγήο 

παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ειιηπνχο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ά. (Chryssochoou, 2009). 

 «Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη έλα ζέκα πνπ ρξήδεη επηζηακέλεο 

κειέηεο θαη άκεζεο αληηκεηψπηζεο, εθφζνλ ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πιήξσο ρξήζε 

απηνχ ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ αγαζνχ, δειαδή ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη νη κειινληηθνί 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη» (Σζηάθαινο, 1999:56), κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηα ίδηα θαη ηελ 

θνηλσλία (πεξηζσξηνπνίεζε, θηψρεηα, βία, εγθιεκαηηθφηεηα θ.ά.). 

3.2.  πλαθείο έξεπλεο 

Δξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα κε ηελ παξνχζα ππάξρνπλ θαη ζηνλ ειιαδηθφ 

αιιά θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν. ηελ Διιάδα είλαη νιηγάξηζκεο (Καληηκνίξε, 2018· Καξαηζίθε, 2019· 

Νάζηνο, 2011· Οπδνχλε, 2017· Ππξνβνιάθε, 2011· Σζφηξαο & Κνπηνχδεο, 2014), ελψ ζε 

παγθφζκην επίπεδν είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο (Arar, Beycioglu & Oplatka, 2017· Guerra, Nelson, 

Jacobs & Yamamura, 2013· Maxwell, Locke & Scheurich, 2014· Miller & Martin, 2015· Moral, 

Garcia-Garnica & Martinez-Valdivia, 2017· Sballil, 2015· Taysum & Gunter, 2008· Theoharis, 

2007· Wasonga, 2009· Zembylas & Iasonos, 2017), αθνχ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή εγεζία έρνπλ θαηά θαηξνχο απαζρνιήζεη πνιινχο 

εξεπλεηέο. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ νχηε ζηελ εγρψξηα αιιά νχηε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έξεπλεο 

πνπ εζηηάδνπλ κφλν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ζηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. ε αληίζεζε, νη πεξηζζφηεξεο 

εζηηάδνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ δηάθνξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηηο απφςεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Arar, Beycioglu & Oplatka, 2017· Guerra, Nelson, Jacobs 

& Yamamura, 2013· Καξαηζίθε, 2019· Maxwell, Locke & Scheurich, 2014· Miller & Martin, 

2015· Moral, Garcia-Garnica & Martinez-Valdivia, 2017· Οπδνχλε, 2017· Ππξνβνιάθε, 2011· 

Sballil, 2015· Taysum & Gunter, 2008· Theoharis, 2007· Σζφηξαο & Κνπηνχδεο, 2014·  Wasonga, 

2009· Zembylas & Iasonos, 2017), ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο έληνλεο επηξξνήο ηνπ εγέηε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο 

ππάξρνπλ δηαθνξέο. Άιιεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζε δηεπζπληέο πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή 
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δηθαηνζχλε θαη αλαθέξνληαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Arar, 

Beycioglu & Oplatka, 2017· Καξαηζίθε, 2019· Maxwell, Locke & Scheurich, 2014· Moral, Garcia-

Garnica & Martinez-Valdivia, 2017· Οπδνχλε, 2017· Ππξνβνιάθε, 2011· Sballil, 2015· Taysum & 

Gunter, 2008· Theoharis, 2007· Σζφηξαο & Κνπηνχδεο, 2014·  Wasonga, 2009· Zembylas & 

Iasonos, 2017) θαη άιιεο έρνπλ ζρέζε κε πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ην 

θαηά πφζν απηά επηηπγράλνπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο ζε 

δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Guerra, Nelson, Jacobs & Yamamura, 2013· Μiller & Martin, 

2015). 

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αιιά θαη ε αλάγθε 

γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, αθνχ ην θνηλσληθά «δίθαην» ζρνιείν είλαη απαίηεζε ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 Έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

Ζ Ππξνβνιάθε (2011), πξαγκαηνπνηψληαο πνηνηηθή έξεπλα, δηεξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζε δχν γπκλάζηα ηεο Αζήλαο. 

Μέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη παξαηήξεζεο θαηέιεμε πσο νη δηεπζπληέο απνθεχγνπλ λα θάλνπλ 

αλαθνξέο ζην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν νξηζκέλσλ καζεηψλ, ζπκβηβάδνληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο αδηθίεο, δε ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη έρνπλ, ζπλήζσο, ξφιν δηεθπεξαησηή.  

 Πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνίεζε θαη ν Νάζηνο (2011) ζηνλ 

Βφιν, δηεξεπλψληαο φκσο ηηο αληηιήςεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

γξαθείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο ελλνηνινγήζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ  

θνηλσληθή δηθαηνζχλε παξνπζηάδεηαη σο έλλνηα πνιπδηάζηαηε (ζχλδεζε κε θξάηνο δηθαίνπ, 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο, παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο, δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο). Αλαθέξνληαη αξθεηά 

παξαδείγκαηα άδηθεο αληηκεηψπηζεο καζεηψλ (πεξηζσξηνπνίεζε, απνθιεηζκφο) θαη ηνλίδεηαη ε 

απνπζία δνκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε καζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλα ζηειέρε ππνγξακκίδνπλ ηηο αθαηάιιειεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηνλ επηιεθηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλεπάξθεηα αληηζηαζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο παηδαγσγηθήο ζηήξημεο κέζα ζην ζρνιείν, ηελ άδηθε 

αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε), ηελ αλαμηνθξαηία, ηελ 

απξφζσπε αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ έιιεηςε αμηνθξαηίαο ζηηο 

επηινγέο ησλ δηεπζπληψλ.  
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 Ζ πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Σζφηξα θαη Κνπηνχδε (2014) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ δήκν 

Καβάιαο θαη είρε σο ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεψλ ηνπο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Οη 

δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κηινχλ γηα ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Αλαγλσξίδνπλ ηνλ πνιχπινθν 

ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ηε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Θεσξνχλ πσο ν θνηλσληθά δίθαηνο 

εγέηεο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, έρεη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη εζηθέο αμίεο, παξαθηλεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηνρεχνληαο ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πξνζπαζεί λα επαηζζεηνπνηήζεη καζεηέο 

θαη γνλείο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαη δηακνξθψλεη θνπιηνχξα ζπκπεξίιεςεο ζην 

ζρνιείν ηνπ. 

 ε αληίζεζε κε ηα αηζηφδνμα κελχκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο έξρνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο Οπδνχλε (2017), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο εγεζίαο κε ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο 

θάλεθε λα ππάξρεη κηα ζρεηηθά κηθξή ζχγρπζε ηνπ φξνπ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, λα είλαη 

αηζζεηή ε ζπλερήο επαθή ηνπο κε θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο, ελψ παξάιιεια ππάξρεη ειιηπήο 

ελεκέξσζε γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ εγεζία γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ειιηπήο 

ππνζηήξημε απηψλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Χο ζεκαληηθφ πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πηνζέηεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ 

παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ.  

 Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Καληηκνίξε (2018), ε νπνία ζηφρεπε 

λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ 

εγέηε ζηελ πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ησλ αδηθηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρψξαο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη αγλννχλ 

ηξφπνπο δηαζθάιηζήο ηεο, πέξα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε πσο ν ζρνιηθφο εγέηεο πνπ πξνσζεί θαη ππεξεηεί έλα «δίθαην» 

ζρνιείν απνπζηάδεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 Πξφζθαηα ε Καξαηζίθε (2019), πξαγκαηνπνηψληαο πνηνηηθή έξεπλα θαη παίξλνληαο 

ζπλεληεχμεηο (εκηδνκεκέλεο) απφ δηεπζπληέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
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δηεξεχλεζε ηηο ζηάζεηο, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ, αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ έλα «δίθαην» ζρνιείν. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο νη δηεπζπληέο 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζην έξγν ηνπο θαη πσο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο. Αλαδείρζεθε ε αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο θνξείο. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζρνιείσλ φζν θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ δηεπζπληή, νη 

δεμηφηεηεο ηνπ νπνίνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ελφο «δίθαηνπ» ζρνιείνπ.  

 Έξεπλεο ζηνλ δηεζλή ρψξν 

Ο Theoharis (2007) πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθή έξεπλα ζπλδπαζκέλε κε ζηνηρεία ηεο 

απηνεζλνγξαθίαο. Παίξλνληαο ζπλεληεχμεηο απφ δηεπζπληέο δεκφζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμέηαζε εγγξάθσλ πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ νη 

δηεπζπληέο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία ηνπο, ηηο αληηζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα ζπλερίζνπλ ην έξγν 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηέζζεξηο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, νη νπνίνη ήηαλ νη εμήο: 1) βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ,  2) 

βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ, 3) θξνληίδα γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ελεκέξσζε θαη παξαθίλεζε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη 4) θαιιηέξγεηα θαηάιιειεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο. Σα εκπφδηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο είραλ ζρέζε κε ηνπο θνξείο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο, ηε γξαθεηνθξαηία, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηε λνκνζεζία θαη ηελ έιιεηςε πφξσλ. Ο εξεπλεηήο αλαθέξεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ κε ηνλ αζιεηηζκφ ή άιια ελδηαθέξνληα σο ηξφπνπο εθηφλσζεο ηεο 

έληαζεο πνπ βηψλνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

 Οη Taysum θαη Gunter (2008), εθαξκφδνληαο πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, 

εξεχλεζαλ επί κηα δηεηία (2003-2005) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη πψο νη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο δηακνξθψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε. Απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα δηαθαίλεηαη πσο νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ ζρνιηθψλ 

εγεηψλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηα 

ζρνιεία ζηα νπνία ππεξεηνχλ.  

 Με ηηο αληηιήςεηο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο πνπ επηζπκνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία ηνπο αζρνιήζεθε ε Wasonga (2009), 

πξαγκαηνπνηψληαο πνηνηηθή έξεπλα. Γηεμήγαγε νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο θαη θαηέιεμε πσο νη 
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δηεπζπληέο κε θνηλσληθή επαηζζεζία πξνσζνχλ ηε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, επηδηψθνπλ λα 

έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηηο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο απηψλ.  

 Κάηη αλάινγν επηρείξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη Maxwell, Locke θαη Scheurich (2014), 

δηεξεπλψληαο ηα θίλεηξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ πέληε δηεπζπληέο ζρνιείσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζε επαξρηαθή 

πεξηνρή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Μέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη παξαηήξεζεο πνπ 

δηήξθεζε δχν ρξφληα θαηέιεμαλ πσο είλαη άλζξσπνη αηζηφδνμνη, ζπλεξγαηηθνί, έρνπλ ςπρηθέο 

αληνρέο θαη είλαη αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, φπσο 

πξνθαηαιήςεηο, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, έιιεηςε πφξσλ, θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, 

σζηφζν δελ εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα, αθνχ ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 Σηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Κεκπέθ (Καλαδά) ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε δηεξεχλεζε θαη ν Sballil (2015), 

ζπλδπάδνληαο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε δηεπζχληξηα θαη πξνζσπηθφ, κειέηε εγγξάθσλ θαη 

παξαηήξεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηε δηεπζχληξηα λα ζεσξεί ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε πνιχπινθν ζέκα θαη λα αληηκεησπίδεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απφ ηε κεξηά ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ γνλέσλ, αιιά θαη λα πξνζπαζεί λα θαηαπνιεκά ηηο αδηθίεο. ηηο πξαθηηθέο ηεο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν ηεο αλαθέξνληαη ε νξγάλσζε ζρεηηθψλ 

δηαιέμεσλ, ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο, ε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία.  

 Υξεζηκνπνηψληαο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε, κειέηε εγγξάθσλ θαη κειέηεο 

πεξίπησζεο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη Zembylas θαη Iasonos (2017) εμέηαζαλ ηε 

θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ησλ Κππξίσλ δηεπζπληψλ πνπ εγνχληαη πνιππνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ θαη, 

θπξίσο, εθείλσλ πνπ ελζηεξλίδνληαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη έρνπλ 

ζηνηρεία εγεζίαο γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Μεηά απφ δχν ζηάδηα εξεπλψλ, νη κειεηεηέο 

θαηέιεμαλ  πσο νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: ήξεκνο, αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, επηθνηλσληαθφο, 

νξγαλσηηθφο, δξαζηήξηνο, επαίζζεηνο, θαηλνηφκνο, κεζνδηθφο, ζπλεξγαηηθφο θαη κε έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ (ηδηαίηεξα ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ) 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.   

 Αληίζηνηρα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε αλαθέξεηαη θαη ε πνηνηηθή έξεπλα ησλ Moral, Garcia-Garnica θαη Martinez-Valdivia 
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(2017), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ζηε Γξαλάδα ηεο Ηζπαλίαο θαη 

απνηεινχζε κέξνο ελφο δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα (κηθηή κέζνδνο) θαη εμεηάδνληαο δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζρνιεία ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηζηάζεηο), θαηέιεμαλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε: δέζκεπζε, ελέξγεηα, ελζπλαίζζεζε, απνδνρή ηεο πνιπθσλίαο, 

αθνζίσζε, εκπηζηνζχλε, επίγλσζε φηη ππεξεηνχλ ηελ θνηλσλία. Χο ζηξαηεγηθέο θαη ελέξγεηεο 

αλαδείρζεθαλ ε δηαηήξεζε αηζηφδνμνπ νξάκαηνο γηα βειηίσζε, ε ελίζρπζε θνηλήο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε αλαδήηεζε βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε επηδίσμε εθπαίδεπζεο πνπ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ πνιπθσλία, ε ελζάξξπλζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε δεκηνπξγία ηζρπξήο ζρέζεο κε ηελ θνηλσλία.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Arar, Beycioglu θαη Oplatka (2017), νη νπνίνη 

επηρείξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηε ζρνιηθή εγεζία γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (αληηιήςεηο, 

πξαθηηθέο, εκπφδηα) ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ηζξαήι θαη 

ηεο Σνπξθίαο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ νκνηφηεηεο ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε παξά ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (ρψξα, θνπιηνχξα, 

δνκέο) ζηα νπνία εξγάδνληαη. Αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Σνπξθίαο ζεσξείηαη 

ζπγθεληξσηηθφ, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θάλεθαλ λα είλαη πξνζηηνί, λα απνδέρνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ, λα ππεξαζπίδνληαη ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο, λα ζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο θαη λα κάρνληαη 

γηα ηηο ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο.       

 Απφ ηελ άιιε, νη Guerra, Nelson, Jacobs θαη Yamamura (2013), εθαξκφδνληαο πνηνηηθή 

έξεπλα θαη κε ζπκκεηέρνληεο δψδεθα πξψελ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο, δηεξεχλεζαλ ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο ζρνιηθψλ 

εγεηψλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πξψελ θνηηεηψλ γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, σζηφζν ππήξμαλ 

δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα.  

 Πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη νη Miller θαη Martin (2015) ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε πξνζπάζεζαλ λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επαξθή ή κε εθπαίδεπζε ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηα ζρνιεία ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπο θαηέδεημε ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ. Οη ηειεπηαίνη θάλεθε λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε 

πξνθαηαιήςεσλ, λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο 
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θαη λα κελ επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηνπο θέξνπλ ζε επαθή κε άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4
Ο

:  Μεζνδνινγία έξεπλαο 

4.1. Ζ κέζνδνο 

ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί πνζνηηθή έξεπλα, ηεο νπνίαο ε εγθπξφηεηα 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ θαη ηελ αθξηβή κέηξεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο 

έξεπλαο ζηελ νπνία ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα απνθαζίδεη απηφ πνπ ζα κειεηήζεη, δηαηππψλεη 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζπγθεληξψλεη πνζνηηθά (αξηζκεηηθά) δεδνκέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ηα αλαιχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαηηζηηθή θαη δηεμάγεη ηελ έξεπλα κε ακεξφιεπην ηξφπν. ηφρνο 

ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο είλαη ε αλαθάιπςε ησλ αηηίσλ αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

κέζσ αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο θαη αξηζκεηηθήο αλάιπζεο (Creswell, 2011).  

 ην ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο ηα θνηλσληθά θαηλφκελα εμεηάδνληαη κέζσ κεηαβιεηψλ. 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμήο 

ηεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη δηεπζπληέο ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο 

κέζσ 66 κεηαβιεηψλ.  

4.2. Σν δείγκα 

Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε άηνκα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα, ζπλεξγάζηκα θαη εχθνια πξνζεγγίζηκα απφ 

ηελ εξεπλήηξηα (βνιηθή δεηγκαηνιεςία). πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο  

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δάζθαινη γεληθήο παηδείαο, δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο ή δάζθαινη 

δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ, κφληκνη, αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, πνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο, δειαδή ηεο πφιεο ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη νξηζκέλσλ 

ρσξηψλ γχξσ απφ απηήλ. Όια ηα ζρνιεία ήηαλ 6/ζέζηα ή 12/ζέζηα. ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηείραλ 14 εθπαηδεπηηθνί θαη θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απηφ ζπκπιεξψζεθε απφ άιινπο 151 εθπαηδεπηηθνχο.  

4.3.  Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ-αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Χο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν είλαη εχθνιν 

σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ. Μπνξνχκε κε απηφ λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα απφ κεγάια δείγκαηα 

ππνθεηκέλσλ, είλαη ίδην γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, απαηηεί ζρεηηθά ιίγν ρξφλν γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη κπνξεί λα απνδειηησζεί άκεζα. Βέβαηα, ε χπαξμε θαη πνιχ γξήγνξσλ 

απαληήζεσλ ρσξίο θαηαλφεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηψλ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη θαη ζε 

ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα (Borg & Gall, 1989· Γεκεηξφπνπινο, 2002). 

  Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα βάζεη ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. παξάξηεκα). Έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη απιφ, 
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ζαθέο θαη θαηαλνεηφ ζηνλ αλαγλψζηε, ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί εχθνια θαη γξήγνξα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (δηρνηνκηθέο, απιήο επηινγήο θαη 

θιίκαθαο Likert 5). Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη 10 εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηηο ζπνπδέο, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα έηε 

ππεξεζίαο, ηελ εηδηθφηεηα, ηνλ ηχπν ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ, αλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή επηκφξθσζε, 

πφηε θαη απφ πνηνλ θνξέα. Δπηπιένλ, πεξηέρεη άιιεο 15 εξσηήζεηο κε δηάθνξα ππνεξσηήκαηα 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξψηεζεο, βαζηζκέλεο φιεο ζηελ πεληαβάζκηα  θιίκαθα Likert ( 

1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιύ θαη 5=πάξα πνιύ). Μέζα απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» ζην 

ζρνιείν.   

 Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ δήκνπ 

Δνξδαίαο. ηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν ζρνιεία (έλα 6/ζέζην θαη 

έλα 12/ζέζην) θαη, αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζέκα θαη ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο ν δηεπζπληήο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζπκπιεξψζεθαλ ηελ ίδηα  εκέξα 14 απφ απηά (πηινηηθή εθαξκνγή) (βι. πίλαθα 1). 

Έγηλε θαηφπηλ έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζαλ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ κε βάζε ην Alpha ηνπ Cronbach, έλα απφ ηα πιένλ αμηφπηζηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε 

εγθπξφηεηαο ζπλφισλ δεδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζε ηέηνηεο αλαιχζεηο.  Παίξλεη 

ηηκέο κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη ηεο κνλάδαο θαη φζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή ηνπ ηφζν πην 

ηθαλνπνηεηηθφ ζεσξείηαη ην εξσηεκαηνιφγην. Σππηθά, ηηκέο πάλσ απφ 0.7 ππνδεηθλχνπλ έλα πνιχ 

έγθπξν ζχλνιν δεδνκέλσλ (Ursachi, Horodnic & Zait, 2015).  

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ε εθηίκεζε ηνπ Cronbach’s Alpha ήηαλ 0.833 γηα ηα 76 

ζηνηρεία (δεκνγξαθηθά θαη βαζηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ), νπφηε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζεσξήζεθε 

αξθεηά έγθπξν θαη αμηφπηζην. 

 

Πίλαθαο 1: Πηινηηθή εθαξκνγή εξσηεκαηνινγίνπ 

Case Processing Summary 

                  N           % 

Cases Valid 6 42,9 

Excludeda 8 57,1 

Total 14 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Πίλαθαο 2: Έιεγρνο αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ (Cronbach’s Alpha)  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,833 76 

 

 Έηζη, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2019, κνηξάζηεθαλ 213  εξσηεκαηνιφγηα  ζε 18 δεκνηηθά ζρνιεία 

ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο θαη ζηε ζπλέρεηα (ζηηο 22/11/2019) ζπιιέρζεθαλ 151 απφ απηά.  

  Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ, αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ηνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS Statistics 24.0, ε νπνία πεξηειάκβαλε πεξηγξαθηθή                        

(παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ) θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (δεπηεξνβάζκηα αλάιπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
:  Δπξήκαηα 

5.1. Γεκνγξαθηθή αλάιπζε 

ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 151 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 104 

είλαη γπλαίθεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 68.9% θαη νη 47 είλαη άλδξεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

31.1% (βι. γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην θχιν 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πιεηνλφηεηα εθπξνζσπείηαη απφ κεγάιεο 

ζρεηηθά ειηθίεο. πγθεθξηκέλα, ην 57% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κεηαμχ 51 θαη 60 εηψλ, ην 22.5% 

κεηαμχ 41 θαη 50 εηψλ, ην 13.9% κεηαμχ 31 θαη 40 εηψλ,  ην 4.6% κεηαμχ 22 θαη 30 εηψλ θαη  ην 

2% είλαη άλσ ησλ 60 εηψλ (βι. γξάθεκα 2). 

 

 Γξάθεκα 2: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία 
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 Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

απφθνηηνη Α.Δ.Η. (Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα) (44.4%) θαη ιηγφηεξνη ηεο Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο (39.7%). Δπηπιένλ, ην 15.9% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ελψ 

θαλέλαο δελ είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (βι. γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3 : Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαηεξείηαη πσο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αθνξά ζε κφληκν πξνζσπηθφ (88.1%), ιηγφηεξν ζε αλαπιεξσηέο (11.3%) θαη ειάρηζην ζε 

σξνκίζζηνπο (0.7%) (βι. γξάθεκα 4). 

 

Γξάθεκα 4 : Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο 
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 Αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 43.7% έρνπλ 21 κε 30 

έηε, ην 36.4% έρνπλ 11 κε 20 έηε, ην 10.6% πάλσ απφ 30 έηε θαη ην 9.3% έσο 10 έηε ππεξεζίαο 

(βι. γξάθεκα 5).  Σα απνηειέζκαηα απηά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ δείγκαηνο.  

 

Γξάθεκα 5: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

 Έλα αθφκε ζηνηρείν ηεο δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο αθνξά ζηελ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 6, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζπγθεθξηκέλα ην 77.5% είλαη δάζθαινη γεληθήο παηδείαο, ην 16.6% δάζθαινη 

εηδηθνηήησλ (δάζθαινη μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ, θπζηθήο αγσγήο, λέσλ 

ηερλνινγηψλ), ελψ κφιηο ην 6% είλαη δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο. 

 

Γξάθεκα 6: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα 
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 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (58.3%) ππεξεηεί ζε 12/ζέζην ζρνιείν θαη ην ππφινηπν 

41.7% ζε 6/ζέζην ζρνιείν ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο (βι. γξάθεκα 7). 

 

Γξάθεκα 7: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ 

  Σν 83.4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δειψλεη πσο δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη πνηέ θάπνην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζρεηηθφ κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην 

ζρνιείν, ελψ ην 16.6% δειψλεη πσο έρεη ιάβεη ζρεηηθή επηκφξθσζε (βι. γξάθεκα 8). 

 

 

Γξάθεκα 8: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο γηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 
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   Δηδηθφηεξα, απφ ην ζχλνιν ησλ 25 εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ ζρεηηθή επηκφξθσζε, απηή 

αλαθέξεηαη σο πξφζθαηε (ρξφλνο κηθξφηεξνο ησλ πέληε εηψλ) ζε πνζνζηφ 52% (13 απφ ηνπο 25). 

ε πνζνζηφ 28% (7 απφ ηνπο 25) δειψλεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ησλ δέθα εηψλ απφ ηε ζρεηηθή 

επηκφξθσζε θαη ζε πνζνζηφ 20% (5 απφ ηνπο 25) ρξφλνο κεηαμχ πέληε σο δέθα εηψλ. Ζ 

επηκφξθσζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην 36% ζην πιαίζην ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, γηα ην 

32% κέζσ παλεπηζηεκηαθψλ δηαιέμεσλ θαη γηα ην ππφινηπν 32% κέζσ ζεκηλαξίσλ πνπ 

δηνξγαλψζεθαλ απφ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: είλαη 

γπλαίθεο, ειηθίαο 51 έσο 60 εηψλ, θάηνρνη πηπρίνπ Α.Δ.Η., κφληκεο δαζθάιεο γεληθήο παηδείαο κε 21 

έσο 30 έηε ππεξεζίαο, πνπ ππεξεηνχλ ζε 12/ζέζηα ζρνιεία θαη ρσξίο επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ην 

πξνο δηεξεχλεζε ζέκα.  

5.2. Γηεξεχλεζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Αξρηθά ζα απαληεζεί ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πώο λνεκαηνδνηείηαη ε «θνηλωληθή δηθαηνζύλε» ζην ζρνιείν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο; 

ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη κε πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» κε θάπνηεο βαζηθέο 

έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2 κε ηα αληίζηνηρα ππνεξσηήκαηα θαζεκηάο απφ απηέο 

(βι. παξάξηεκα- εξσηεκαηνιφγην).             

 ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη φια ηα ππνεξσηήκαηα ηεο εξψηεζεο 1, θαζψο θαη ηα 

πεξηγξαθηθά κέηξα: κέζνο φξνο (Mean, κ), ηππηθή απφθιηζε (Standard Deviation, s), δηαζπνξά 

(Variance). Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε κηα 

νκάδα παξαγφλησλ: Α1) κε ηε δίθαηε θαηαλνκή πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ (κ=4.11, s=1.00), 

Α2) κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία (κ=4.40, s=0.78), Α3) κε ηνλ 

ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (κ=4.47, s=0.79), Α4) κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ 

άξζε ησλ αδηθηψλ (κ=4.44, s=0.76), Α5) κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (κ=4.63, 

s=0.71) θαη Α6) κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ην θξάηνο πξφλνηαο (κ=4.42, 

s=0.82). Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο νη εξσηεζέληεο ζρεηίδνπλ ηελ «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

θαη ηελ άξζε ησλ αδηθηψλ. 
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Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηνπο πξνο εμέηαζε 

παξάγνληεο 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic  Std. Error Statistic Statistic 

Α1.ΓΗΚΑΗΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΑΓΑΘΧΝ 

151 4,11 ,081 ,997 ,994 

Α2.ΗΟΣΗΜΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΛΧΝ 

151 4,40 ,064 ,784 ,614 

Α3.ΔΒΑΜΟ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

151 4,47 ,064 ,790 ,624 

Α4.ΑΡΖ ΑΓΗΚΗΧΝ 151 4,44 ,062 ,763 ,582 

Α5.ΔΒΑΜΟ 

ΑΝΘΡ.ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

151 4,63 ,058 ,708 ,502 

Α6.ΚΡΑΣΟ ΠΡΟΝΟΗΑ 151 4,42 ,067 ,819 ,671 

Valid N (listwise) 151     

 

 Παξφκνηα αλάιπζε γίλεηαη θαη γηα ηελ εξψηεζε 2, δειαδή γηα ηε ζρέζε ηεο «θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο» ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. 

Καη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε παξαηεξνχληαη πςεινί κέζνη φξνη, θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε 

ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ 

(κ=4.32, s=0.82), κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ (κ=4.30, s=0.91) θαη κε ηελ 

πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, άξα θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ (κ=4.21, 

s=0.82). Δπηπιένλ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: κ=4.15 κε s=0.92 γηα ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, κ=4.11 κε s=0.85 γηα ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο, κ=4.09 κε s=0.88 γηα ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κ=4.09 κε s=0.90 γηα ηε ζρέζε 

ηεο κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ. Απφ ηελ αλάιπζε απηή, κηθξφηεξνο κέζνο φξνο 

ζεκεηψλεηαη ζηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θ.ά.) ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (κ=3.58, s=1.05).    

Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

κε ηνπο πξνο εμέηαζε παξάγνληεο 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Β1.ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

151 4,09 ,072 ,882 ,778 

Β2.ΗΟΣΖΣΑ  

ΔΚΠ. ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ 

151 4,11 ,069 ,850 ,722 

Β3.ΗΟΣΗΜΖ 151 4,15 ,075 ,922 ,850 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

Β4.ΗΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΟΛΧΝ 

151 4,30 ,074 ,908 ,824 

Β5.ΓΗΚΑΗΖ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΟΛΧΝ 

151 4,32 ,067 ,820 ,672 

Β6.ΤΠΔΡΑΠΗΖ 

ΔΤΑΛΧΣΧΝ 

151 4,09 ,073 ,897 ,805 

Β7.ΠΡΟΑΠΗΖ 

ΑΝΘΡ.ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

151 4,21 ,067 ,819 ,671 

Β8.ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΛΧΝ 

ΣΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

151 3,58 ,086 1,054 1,111 

Valid N (listwise) 151     

 

  Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ην αθφινπζν:  

Καηά πόζν είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη θνηλωληθή δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν;  

Καηά αλάινγν ηξφπν, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

εξσηήζεηο 3 έσο 9, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαληηθφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πξαγκάησζή ηεο, ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εδξαίσζή ηεο, θαζψο θαη 

ζην αλ είλαη έλαο ζηφρνο εθηθηφο θαη ξεαιηζηηθφο. πγθεθξηκέλα, ε 3
ε
 εξψηεζε αθνξά ζηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζεκεξηλφ ειιεληθφ 

ζρνιείν. Καη ελψ νη πεξηζζφηεξνη εκθαλψο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν (κ=4.64, s=0.64), απνθαίλνληαη πσο δελ πθίζηαηαη ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ ζρνιείν ζε κεγάιν βαζκφ (κ=3.25, s=0.92) ιφγσ ηεο χπαξμεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

(κ=3.21, s=1.06) (βι. πίλαθα 5). 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ χπαξμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Γ1.ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΑΡΞΖ ΚΓ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

151 4,64 ,052 ,636 ,405 

Γ2.ΤΠΑΡΞΖ ΚΓ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 151 3,25 ,075 ,924 ,853 

Γ3.ΤΠΑΡΞΖ ΑΝΗΟΣΖΣΧΝ 

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

151 3,21 ,084 1,030 1,061 

Valid N (listwise) 151     
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 Ζ 4
ε
 εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδνληαη. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ εκθαλίδνπλ κ=3.27 κε 

s=1.07, απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ζεκεηψλνπλ 

κ=3.2 κε s=1.14, νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ έρεη κ=3.62 κε s=0.94 θαη ηα δεηήκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εθηηκψληαη κε κ=3.02 

κε s=1.35. Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο,  ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απηψλ (βι. 

πίλαθα 6).  

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ χπαξμε θαη ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ζρνιεία πνπ 

ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Γ1.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 3,27 ,087 1,070 1,146 

Γ2.ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠ. 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 3,20 ,093 1,143 1,307 

Γ3.ΜΑΘΖΗΑΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 3,62 ,077 ,943 ,890 

Γ4.ΥΟΛΗΚΟ 

ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

151 3,02 ,110 1,349 1,820 

Valid N (listwise) 151     

 

 Ζ επφκελε εξψηεζε (5
ε
 εξψηεζε) ζην εξσηεκαηνιφγην αλαθέξεηαη ζηελ εθδήισζε 

πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζκνχ, δηαθξίζεσλ ή πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ ή νκάδσλ ζηα ζρνιεία πνπ 

ππεξεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί.  Αλ θαη δελ εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά ζηελ πξάμε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, νη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (κ= 2.44, s=1.09), νη δηαθξίζεηο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κ= 1.70, s=1.05) θαη νη δηαθξίζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιείσλ (κ= 1.56, s=1.00) ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηνπο 

(βι. πίλαθα 7).  

 

 



57 
 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ εκθάληζε δηαθξίζεσλ ζηα ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Δ1.ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΑΠΟ 

ΜΑΘΖΣΔ 

151 2,44 ,089 1,093 1,194 

Δ2.ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΑΠΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

151 1,70 ,085 1,046 1,093 

Δ3.ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΑΠΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ 

151 1,56 ,081 ,998 ,995 

Valid N (listwise) 151     

 

 ηελ 6
ε
 εξψηεζε αλαθέξνληαη ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ απφ ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζεκεηψλεη κ=4.35 κε s=0.78, ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ κ=4.38 

κε s=0.77, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ κ=4.07 κε s=0.89, ε 

κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο κ=3.84 κε s=1.01, ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

κ=3.92 κε s=0.92, ε ηζρπξνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κ=4.3 κε s=0.76, ε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κ=4.31 κε s=0.76, ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κ=4.27 κε s=0.77 

θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ  πνιίηε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κ=4.16 κε s=0.87 (βι. 

πίλαθα 8).  Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, είλαη 

ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο, δειαδή ε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα νθέιε απφ ηελ εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Σ1.ΔΤΡΤΘΜΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ 

151 4,35 ,063 ,776 ,603 

Σ2.ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ 

ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

151 4,38 ,062 ,765 ,585 

Σ3.ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΧΝ 151 4,07 ,073 ,892 ,796 

Σ4.ΜΔΗΧΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΓΗΑΡΡΟΖ 

151 3,84 ,083 1,014 1,028 

Σ5.ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΔΠΗΓΟΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 3,92 ,075 ,920 ,847 
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Σ6.ΗΥΤΡΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΑΠΡ.ΥΔΔΧΝ 

151 4,30 ,062 ,764 ,584 

Σ7.ΓΖΜ.ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

151 4,31 ,062 ,759 ,576 

Σ8.ΟΛΟΠΛΔΤΡΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 4,27 ,063 ,774 ,599 

Σ9.ΔΝΗΥΤΖ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΖ 

151 4,16 ,071 ,872 ,761 

Valid N (listwise) 151     

  

 Οη εξσηήζεηο 7,8 θαη 9 δηεξεπλνχλ αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο είλαη εθηθηή ε εδξαίσζε 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, αλ ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη επαξθή σο πξνο ην ζέκα απηφ θαη αλ ληψζνπλ πσο ζε φιε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ σο ζπκπαξαζηάηε ηνπο ηελ πνιηηεία θαη ην αξκφδην ππνπξγείν.  Απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ δηαπηζηψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο είλαη αξθεηά 

εθηθηή ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν (κ=3.55, s=0.83), φκσο 

δείρλνπλ λα είλαη ζρεδφλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ πξνψζεζή ηεο (κ=2.93, s=1.06)  θαη 

ζπλάκα απνθαίλνληαη πσο ππάξρεη κέηξηα ζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (κ=2.56, s=0.81) (βι. πίλαθα 9).  

 

Πίλαθαο 9: Δθηθηή ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζχγρξνλν ζρνιείν; (πεξηγξαθηθά κέηξα) 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Ε.ΔΦΗΚΣΖ Ζ ΚΓ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

151 3,55 ,068 ,830 ,689 

Ζ.ΔΠΑΡΚΖ 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΚΠ. 

ΓΗΑ ΚΓ 

151 2,93 ,086 1,063 1,129 

Θ.ΣΖΡΗΞΖ ΔΚΠ. ΑΠΟ 

ΤΠΑΗΘ 

151 2,56 ,066 ,814 ,662 

Valid N (listwise) 151     
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Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο είλαη ην εμήο : 

Σε πνην βαζκό νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζεωξνύλ όηη ηελ εθαξκόδνπλ θαη πνηεο πξαθηηθέο 

αλαδεηθλύνληαη; 

ην παξαπάλσ εξψηεκα αληηζηνηρνχλ νη εξσηήζεηο 10 έσο 12, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ επηξξνή 

πνπ κπνξνχλ λα αζθνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα θαιιηεξγνχλ ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφδνπλ, ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηελ εγθαζίδξπζή ηεο ζηα ζρνιεία ζηα νπνία ππεξεηνχλ. Πξάγκαηη, νη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ πσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ (εξψηεζε 10), έηζη ψζηε λα πξνσζήζνπλ επέιηθηα θαη λα 

εδξαηψζνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν (κ=3.77, s=0.83), θαη κάιηζηα (εξψηεζε 11) 

πσο νη ίδηνη ην θάλνπλ απηφ ζε κεγάιν βαζκφ (κ=3.98, s=0.75) (βι. πίλαθα 10). 

Πίλαθαο 10: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Η. ΔΠΗΡΡΟΖ ΔΚΠ. ΓΗΑ ΚΓ 

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

151 3,77 ,067 ,828 ,686 

ΗΑ..ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΓ ΑΠΟ 

ΔΑ 

151 3,98 ,061 ,753 ,566 

Valid N (listwise) 151     

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ζεκεηψλεη ν 

δηάινγνο θαη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε (κ=4.19, s=0.71), ακέζσο κεηά έξρεηαη ε ρξήζε πνηθίισλ 

δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ (κ=3.91, s=0.89), θαηφπηλ ε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (κ=3.88, s=0.99) θαη 

αθνινπζνχλ ε βησκαηηθή κάζεζε (κ=3.81, s=0.85), ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (κ=3.78, s=0.87), ε θξηηηθή παηδαγσγηθή (κ=3.61, s=0.92), ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (κ=3.58, s=0.94), ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (κ=3.48, s=0.91), ελψ 

ηειεπηαία παξνπζηάδεηαη ε πξαθηηθή πνπ αθνξά ζηηο αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(κ=3.46, s=0.94) (βι. πίλαθα 11). 
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Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

ΗΒ1.ΓΗΑΛΟΓΟ-

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

151 4,19 ,057 ,706 ,499 

ΗΒ2.ΑΛΛΑΓΔ  

ΑΝΑΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

151 3,46 ,076 ,936 ,876 

ΗΒ3.ΠΟΗΚΗΛΗΑ 

ΓΗΓ.ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΔΧΝ 

151 3,91 ,072 ,886 ,786 

ΗΒ4.ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

151 3,81 ,069 ,846 ,716 

ΗΒ5.ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

151 3,58 ,077 ,941 ,886 

ΗΒ6.ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

151 3,48 ,074 ,908 ,825 

ΗΒ7.ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

151 3,61 ,075 ,916 ,840 

ΗΒ8.ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

151 3,78 ,071 ,871 ,759 

ΗΒ9.ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

151 3,88 ,081 ,993 ,986 

Valid N (listwise) 151     

  

 Καηαιεθηηθά, ζα αλαιπζεί ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα : 

Οη δηεπζπληέο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί πνηεο 

πξαθηηθέο εθαξκόδνπλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο  θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο; 

χλδεζε κε ην εξψηεκα απηφ παξνπζηάδνπλ νη εξσηήζεηο 13 έσο 15, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

δηαθαίλνληαη ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ δηεπζπληή ηνπο, αλ είλαη δειαδή έλαο θνηλσληθά 

«δίθαηνο» εγέηεο, νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη 

ηα εκπφδηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη θαη δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ πξνσζεί 

φζν κπνξεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζε απηφ (κ=4.09, s=0.84) (εξψηεζε 13) (βι. πίλαθα 12). 
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Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν απφ 

ηνλ δηεπζπληή 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

ΗΓ. ε πνην βαζκφ, ζεσξείηε 

πσο ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

νπνία ππεξεηείηε πξνσζεί 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

ζην ζρνιείν; 

151 4,09 ,068 ,835 ,698 

Valid N (listwise) 151     

 

 Τπάξρνπλ, θπζηθά, πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία. Απφ ηε 14
ε
 εξψηεζε θαη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, θαίλεηαη λα ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε κέζε ηηκή σο πξαθηηθή ηνπ 

δηεπζπληή ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ 

(κ=4.33, s=0.83), ακέζσο κεηά ε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (κ=4.23, 

s=0.84), θαηφπηλ ε ζπκκεηνρηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ (κ=4.18, s=0.87) θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ νη δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε (κ=4.17, s=0.85), ν δηάινγνο θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ζαθψλ ζηφρσλ (κ=4.13, s=0.84), ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 

(κ=4.03, s=0.91), ε επηθνηλσλία ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε νξάκαηνο γηα αιιαγή θαη βειηίσζε 

(κ=3.99, s=0.93), ε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα θαη άιινπο θνξείο (κ=3.83, s=0.98), ε 

ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία (κ=3.66, s=0.92) θαη ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ (κ= 3.54, s=0.96), ελψ ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή 

παξνπζηάδεη ε παξέκβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (κ=3.41, s=1.01) (βι. πίλαθα 13). 

 

Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν 

 N Mean Std. Deviation Variance 

ΗΓ1.ΓΗΑΛΟΓΟ-ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΥΧΝ 

151 4,13 ,835 ,697 

ΗΓ2.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΡΑΜΑΣΟ ΑΛΛΑΓΖ  151 3,99 ,931 ,866 

ΗΓ3.ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΜΔ ΓΗΓ.ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

151 4,23 ,836 ,699 

ΗΓ4.ΑΛΛΑΓΔ  

ΣΟ ΠΡΟΓΡ. ΠΟΤΓΧΝ 

151 3,41 1,008 1,017 

ΗΓ5.ΔΠΑΓΓ. ΑΝ. ΠΡΟ.- ΓΗΟΡΓ. 151 3,54 ,957 ,916 
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   Βεβαίσο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, ν 

δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη ζπρλά αληηζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ απνγνεηεχνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ην 

έξγν ηνπ (εξψηεζε 15). Σέηνηεο είλαη: ε γξαθεηνθξαηία θαη ε ειιηπήο ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο (κ=3.66, s=0.98), ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (κ=3.77, s=1.11), ε έιιεηςε γλψζεσλ 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (κ=2.37, s=1.04), ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κ=2.68,  

s=1.02), νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε απξνζπκία θαη ε άξλεζή ηνπο γηα αιιαγή 

(κ=2.43, s=1.07), νη πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ (κ=3.21, s=1.12), νη πξνθαηαιήςεηο κεξίδαο 

καζεηψλ (κ=2.83, s=1.01) (βι. πίλαθα 14). Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δηεπζπληή ηελ έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε κε ζηήξημε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν θαζψο θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ. 

 

Πίλαθαο 14: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηα ζρνιεία ηνπο 

 N Mean Std. Deviation Variance 

ΗΔ1.ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ- 

ΜΖ ΣΖΡΗΞΖ ΤΠΑΗΘ 

151 3,66 ,980 ,961 

ΗΔ2.ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

151 3,77 1,109 1,229 

ΗΔ3.ΔΛΛ.ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

151 2,37 1,043 1,088 

ΗΔ4.ΔΛΛΗΠΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

151 2,68 1,016 1,032 

ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 

ΗΓ6.ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 151 4,18 ,872 ,761 

ΗΓ7.ΓΖΜΟΚΡ. ΤΕΖΣΖΔΗ  

ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

151 4,17 ,847 ,717 

ΗΓ8.ΗΟΣΗΜΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 151 4,33 ,830 ,690 

ΗΓ9.ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΜΔ ΑΛΛΑ ΥΟΛΔΗΑ 

151 3,66 ,923 ,852 

ΗΓ10.ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΜΔ ΓΟΝΔΗ 

151 4,03 ,905 ,819 

ΗΓ11.ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΜΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  

ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ 

151 3,83 ,976 ,952 

Valid N (listwise) 151    
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ΗΔ5.ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

151 2,43 1,074 1,153 

ΗΔ6.ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

ΓΟΝΔΧΝ 

151 3,21 1,115 1,244 

ΗΔ7.ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

ΜΔΡΗΓΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 

151 2,83 1,009 1,019 

Valid N (listwise) 151    

 

5.3. Απνηειέζκαηα αλά εξψηεζε θαη ππνεξψηεκα 

Ζ 1
ε
 εξψηεζε αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο». Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

εξσηψκελνη ζε πνην βαζκφ ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε ηε δίθαηε θαηαλνκή 

πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ εκθαλίδνπλ ζεηηθή ηάζε κε πνζνζηφ 80.1% (4-ζπκθσλψ + 5-

ζπκθσλψ απφιπηα), νπδέηεξε ηάζε κε πνζνζηφ 10.6% (3-νχηε δηαθσλψ/νχηε ζπκθσλψ) θαη 

αξλεηηθή ηάζε κε πνζνζηφ 9.3% (1-δηαθσλψ απφιπηα + 2-δηαθσλψ). ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία ην 88.7% 

απαληά ζεηηθά, ην 8.6% θξαηά νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 2.7% απαληά αξλεηηθά. Αλάινγα, ζηε 

ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ην 88.8% παξνπζηάδεη 

ζεηηθή ηάζε, ην 8.6% νπδέηεξε θαη ην 2.7% αξλεηηθή. ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ άξζε ησλ αδηθηψλ ην 90.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε, ην 6.6% νπδέηεξε θαη ην 2.7% αξλεηηθή. Χο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ην 94.1% απαληά ζεηηθά, 

ην 3.3% νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί θαη ην 2.7% απνθξίλεηαη αξλεηηθά. Όζνλ αθνξά ζηε 

ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ην θξάηνο 

πξφλνηαο, δείρλεη ζεηηθή ηάζε ην 90.7% ησλ εξσηεζέλησλ, νπδέηεξε ην 5.3% θαη αξλεηηθή ην 3.9% 

απηψλ (βι. πίλαθα 15). 

Πίλαθαο 15: Ζ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» 

  1 2 3 4 5 Total 

Α1. Γίθαηε 

θαηαλνκή   αγαζψλ 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

11 

7,3 

16 

10,6 

57 

37,7 

64 

42,4 

151 

100,0 

Α2. Ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή φισλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

3 

2,0 

13 

8,6 

52 

34,4 

82 

54,3 

151 

100,0 

Α3. εβαζκφο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

3 

2,0 

13 

8,6 

41 

27,2 

93 

61,6 

151 

100,0 

Α4. Άξζε αδηθηψλ Frequency 

Percent 

1 

0,7 

3 

2,0 

10 

6,6 

51 

33,8 

86 

57,0 

151 

100,0 

Α5. εβαζκφο αλζξ. 

δηθαησκάησλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

3 

2,0 

5 

3,3 

33 

21,9 

109 

72,2 

151 

100,0 

Α6. Κξάηνο 

πξφλνηαο 

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

4 

2,6 

8 

5,3 

52 

34,4 

85 

56,3 

151 

100,0 
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 Ζ 2
ε
 εξψηεζε έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ. ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαηεξνχληαη ηα εμήο πνζνζηά: ην 79.5% απαληά ζεηηθά, ην 16.6% 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη ην 4% απαληά αξλεηηθά. Σν 78.2% απνθξίλεηαη ζεηηθά φζνλ 

αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο, ην 17.2% δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 4.6% απαληά αξλεηηθά. 

Αληίζηνηρα, ην 76.9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, ην 17.9% 

εκθαλίδεη νπδέηεξε ηάζε θαη ην 5.3% αξλεηηθή ηάζε. Σν 82.1% ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεη 

ζεηηθή ηάζε ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ, ην 12.6% παξνπζηάδεη νπδέηεξε ηάζε θαη ην 5.3% απηψλ 

αξλεηηθή ηάζε. Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ,  ην 84.1% απαληά ζεηηθά, ην 12.6% δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε θαη 

ην 3.3% απαληά αξλεηηθά. ην ίδην πιαίζην, ε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ πνζνζηά: ην 

79.5% απνθξίλεηαη ζεηηθά, ην 13.9% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη ην 6.7% απνθξίλεηαη 

αξλεηηθά. Ζ ζχλδεζε ηεο ίδηαο έλλνηαο κε ηελ  πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

ζπγθεληξψλεη ηα εμήο πνζνζηά: 81.5% απαληά ζεηηθά,  15.2% θξαηά νπδεηεξφηεηα θαη 3.3% 

απαληά αξλεηηθά. Σν 53.6% ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε σο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ην 31.1% εκθαλίδεη νπδέηεξε ηάζε θαη ην 15.2% αξλεηηθή ηάζε (βι. πίλαθα 16). 

 

Πίλαθαο 16: Ζ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» ζην ζρνιείν 

 
  1 2 3 4 5 Total 

Β1. Καιιηέξγεηα  

δεκνθξαηίαο 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

3 

2,0 

25 

16,6 

66 

43,7 

54 

35,8 

151 

100,0 

Β2. Ηζφηεηα εθπ/θψλ 

επθαηξηψλ 

Frequency 

Percent 

 7 

4,6 

26 

17,2 

62 

41,1 

56 

37,1 

151 

100,0 

Β3. Ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

7 

4,6 

27 

17,9 

49 

32,5 

67 

44,4 

151 

100,0 

Β4. Ίζε 

αληηκεηψπηζε φισλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

7 

4,6 

19 

12,6 

43 

28,5 

81 

53,6 

151 

100,0 

Β5. Γίθαηε 

αληηκεηψπηζε φισλ 

Frequency 

Percent 

 5 

3,3 

19 

12,6 

50 

33,1 

77 

51,0 

151 

100,0 

Β6. Τπεξάζπηζε 

επάισησλ  

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

9 

6,0 

21 

13,9 

64 

42,4 

56 

37,1 

151 

100,0 

Β7. Πξνάζπηζε 

αλζξ. δηθαησκάησλ 

Frequency 

Percent 

 5 

3,3 

23 

15,2 

59 

39,1 

64 

42,4 

151 

100,0 

Β8. πκκεηνρή φισλ 

ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

19 

12,6 

47 

31,1 

47 

31,1 

34 

22,5 

151 

100,0 
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Ζ 3
ε
 εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη ην πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε θαιιηέξγεηά ηεο κέζα ζε έλα αλνκνηνγελέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 94.7% παξνπζηάδεη ζεηηθή ηάζε σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, ην 4.6% 

παξνπζηάδεη νπδέηεξε ηάζε θαη κφιηο ην 0.7% απηψλ αξλεηηθή ηάζε. Παξάιιεια, ην 47% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεη νπδέηεξε ηάζε σο πξνο ηελ  χπαξμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζεκεξηλφ ζρνιείν, ην 36.4% εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε θαη ην 16.6% αξλεηηθή ηάζε.  ε ζρέζε κε ηηο 

αληζφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν, ην 41.7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη 

νπδέηεξν, ην 37.8% εκθαλίδεηαη αξλεηηθφ (χπαξμε πνιιψλ, πάξα πνιιψλ αληζνηήησλ) θαη ην 

20.5% ζεηηθφ  (θαζφινπ, χπαξμε ιίγσλ αληζνηήησλ) (βι. πίλαθα 17). 

 

Πίλαθαο 17: Ύπαξμε  θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν  

  1 2 3 4 5 Total 

Γ1. Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

θνηλ. δηθ. ζην ζρνιείν 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

 7 

4,6 

36 

23,8 

107 

70,9 

151 

100,0 

Γ2. Ύπαξμε θνηλ. δηθ. ζην 

ζρνιείν 

Frequency 

Percent 

6 

4,0 

19 

12,6 

71 

47,0 

42 

27,8 

13 

8,6 

151 

100,0 

Γ3. Ύπαξμε αληζνηήησλ 

ζην ζρνιείν 

Frequency 

Percent 

10 

6,6 

21 

13,9 

63 

41,7 

41 

27,2 

16 

10,6 

151 

100,0 

 

 Ζ 4
ε
 εξψηεζε έρεη ζρέζε κε ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ αληηκεησπίδνπλ ζην 

ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. Σν 45.7% παξνπζηάδεη αξλεηηθή 

ηάζε φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

καζεηψλ (παξνπζία πνιιψλ, πάξα πνιιψλ αλάινγσλ πξνβιεκάησλ), ην 28.5% παξνπζηάδεη 

νπδέηεξε ηάζε (νχηε ιίγα/νχηε πνιιά) θαη ην 25.8% ζεηηθή ηάζε (απνπζία αλάινγσλ 

πξνβιεκάησλ, παξνπζία ιίγσλ). Αξλεηηθή ηάζε σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο εθδειψλεηαη απφ ην 43.7% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (χπαξμε πνιιψλ, πάξα πνιιψλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ), ζεηηθή ηάζε απφ ην 28.4% 

(απνπζία ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, χπαξμε ιίγσλ) θαη νπδέηεξε απφ ην 27.8% (νχηε ιίγα/νχηε 

πνιιά πξνβιήκαηα). Χο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, εκθαλίδεη αξλεηηθή ηάζε ην 57.6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(πνιιά, πάξα πνιιά ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα), νπδέηεξε ηάζε ην 32.5% (νχηε ιίγα/νχηε πνιιά 

πξνβιήκαηα) θαη ζεηηθή ηάζε ην 9.9% (θαζφινπ, ιίγα ζρεηηθά πξνβιήκαηα). Αλαθνξηθά κε 

δεηήκαηα  ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αξλεηηθφ εθδειψλεηαη ην 43.7% (πνιιά, πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα), ζεηηθφ ην 39.7% (θαζφινπ, ιίγα πξνβιήκαηα) θαη νπδέηεξν ην 16.6% (νχηε 

ιίγα/νχηε πνιιά πξνβιήκαηα) (βι. πίλαθα 18). 
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Πίλαθαο 18: Πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί 

  1 2 3 4 5 Total 

Γ1. Κνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

7 

4,6 

32 

21,2 

43 

28,5 

51 

33,8 

18 

11,9 

151 

100,0 

Γ2. Πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

12 

7,9 

31 

20,5 

42 

27,8 

47 

31,1 

19 

12,6 

151 

100,0 

Γ3. Μαζεζηαθέο αλάγθεο 

καζεηψλ  

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

11 

7,3 

49 

32,5 

61 

40,4 

26 

17,2 

151 

100,0 

Γ4. ρνιηθφο εθθνβηζκφο Frequency 

Percent 

26 

17,2 

34 

22,5 

25 

16,6 

43 

28,5 

23 

15,2 

151 

100,0 

 

 Ζ 5
ε
 εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζκνχ, δηαθξίζεσλ ή 

πεξηζσξηνπνίεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Χο πξνο ηα πεξηζηαηηθά δηαθξίζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ, ζεηηθή ηάζε εκθαλίδεη ην 60.3% (θαζφινπ, ιίγα πεξηζηαηηθά), νπδέηεξε ηάζε ην 21.2% 

(νχηε ιίγα/νχηε πνιιά πεξηζηαηηθά) θαη αξλεηηθή ηάζε ην 18.5% (πνιιά, πάξα πνιιά 

πεξηζηαηηθά). Χο πξνο  ηελ εκθάληζε  δηαθξίζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεηηθή ηάζε 

εθδειψλεηαη απφ ην 84.1% (θαζφινπ, ιίγα πεξηζηαηηθά), αξλεηηθή ηάζε απφ ην 8%  (πνιιά, πάξα 

πνιιά πεξηζηαηηθά) θαη νπδέηεξε ηάζε απφ ην 7.9% (νχηε ιίγα/νχηε πνιιά πεξηζηαηηθά). 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πξνεξρφκελεο 

απφ ηνλ δηεπζπληή, ζεηηθή ηάζε παξνπζηάδεη ην 85.4% (θαζφινπ, ιίγα πεξηζηαηηθά), αξλεηηθή ηάζε  

ην 9.2% (πνιιά, πάξα πνιιά πεξηζηαηηθά) θαη νπδέηεξε ηάζε ην 5.3% (νχηε ιίγα/νχηε πνιιά 

πεξηζηαηηθά)       (βι. πίλαθα 19). 

 

Πίλαθαο 19:  Ύπαξμε δηαθξίζεσλ  εληφο ηνπ ζρνιείνπ  

  

  1 2 3 4 5 Total 

Δ1. Γηαθξίζεηο απφ 

καζεηέο 

Frequency 

Percent 

29 

19,2 

62 

41,1 

32 

21,2 

21 

13,9 

7 

4,6 

151 

100,0 

Δ2. Γηαθξίζεηο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο  

Frequency 

Percent 

88 

58,3 

39 

25,8 

12 

7,9 

6 

4,0 

6 

4,0 

151 

100,0 

Δ3. Γηαθξίζεηο απφ 

δηεπζπληέο 

Frequency 

Percent 

105 

69,5 

24 

15,9 

8 

5,3 

12 

7,9 

2 

1,3 

151 

100,0 

 

Σα νθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν δηαθαίλνληαη ζηελ 6
ε
 

εξψηεζε. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζεηηθή ηάζε εθδειψλεηαη απφ ην 87.4% ησλ 

εξσηεζέλησλ, νπδέηεξε ηάζε απφ ην 10.6%, ελψ αξλεηηθή ηάζε εθδειψλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2%. Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ: ζεηηθφ εκθαλίδεηαη ην 87.4% ησλ εξσηεζέλησλ, νπδέηεξν ην 

11.3% θαη αξλεηηθφ  ην 1.4%. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα νθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηα εμήο 

πνζνζηά: ην 74.8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληά ζεηηθά, ην 20.5% θξαηά νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 

4.7% απαληά αξλεηηθά. Ζ κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο σο ζπλέπεηα ηεο εδξαίσζεο ηεο 
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θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν ζεκεηψλεη ηα παξαθάησ πνζνζηά: ην 67.6% απνθξίλεηαη 

ζεηηθά, ην 24.5% νπδέηεξα θαη ην 8% αξλεηηθά. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη 

θαηά αθνινχζσο: ζεηηθή ηάζε  απφ ην 69.5%, νπδέηεξε απφ ην 24.5% θαη αξλεηηθή απφ ην 5.9%. 

χκθσλα πάληα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν 

ζπκβάιιεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: ζεηηθά απαληά ην 88.8%, νχηε ζεηηθά 

νχηε αξλεηηθά ην 8.6% θαη αξλεηηθά ην 2.7%. Χο φθεινο αλαθέξεηαη θαη ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ: ζεηηθά ππνζηεξίδεηαη απφ ην 86.8%, νχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά απφ ην 11.9%, ελψ αξλεηηθά κφιηο απφ ην 1.4%. Ζ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάδεη θαηά 86.1% ζεηηθή ηάζε, θαηά 11.9% νπδέηεξε θαη  θαηά 2% αξλεηηθή. Δλ 

θαηαθιείδη, σο φθεινο απφ ηελ χπαξμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν αλαθέξεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Δθθξάδεηαη ζεηηθά απφ ην 

82.5%, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά απφ ην 13.2% θαη αξλεηηθά απφ ην 5.3% ησλ εξσηεζέλησλ (βι. 

πίλαθα 20). 

Πίλαθαο 20: Οθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

  1 2 3 4 5 Total 

Σ1. Δχξπζκε 

ιεηηνπξγία ζρνιείνπ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

2 

1,3 

16 

10,6 

56 

37,1 

76 

50,3 

151 

100,0 

Σ2. Πεξηνξηζκφο 

ζπγθξνχζεσλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

1 

0,7 

17 

11,3 

52 

34,4 

80 

53,0 

151 

100,0 

Σ3. Δπίηεπμε 

ζηφρσλ  

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

6 

4,0 

31 

20,5 

57 

37,7 

56 

37,1 

151 

100,0 

Σ4. Μείσζε 

ζρνιηθήο δηαξξνήο  

Frequency 

Percent 

6 

4,0 

6 

4,0 

37 

24,5 

59 

39,1 

43 

28,5 

151 

100,0 

Σ5. Βειηίσζεο ζρ. 

επίδνζεο καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

7 

4,6 

37 

24,5 

60 

39,7 

45 

29,8 

151 

100,0 

Σ6. Ηζρπξνπνίεζε 

δηαπξ. ζρέζεσλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

3 

2,0 

13 

8,6 

67 

44,4 

67 

44,4 

151 

100,0 

Σ7. Γεκηνπξγία 

θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

1 

0,7 

18 

11,9 

61 

40,4 

70 

46,4 

151 

100,0 

Σ8. Οιφπιεπξε 

αλάπηπμε καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

2 

1,3 

18 

11,9 

64 

42,4 

66 

43,7 

151 

100,0 

Σ9. Δλίζρπζε 

ηδηφηεηαο πνιίηε 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

7 

4,6 

20 

13,2 

62 

41,1 

61 

40,4 

151 

100,0 

 

 Αλαθνξηθά κε ην αλ είλαη εθηθηή ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ 

ζρνιείν (7
ε
 εξψηεζε), ην 56.3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληά ζεηηθά, ην 33.1% εκθαλίδεη νπδέηεξε 

ζηάζε θαη ην 10.6% απαληά αξλεηηθά. Σν 35.7%  ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψλεη αξλεηηθή ηάζε σο 

πξνο ηελ επάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ην 35.1% νπδέηεξε ηάζε θαη ην 29.1% ζεηηθή (8
ε
 εξψηεζε). Δπηπιένλ, ην 50.3% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη αξλεηηθφ ζε ζρέζε κε ηε ζηήξημε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηελ πνιηηεία 

θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην 38.4% νπδέηεξν θαη ην 11.2% ζεηηθφ (9
ε
 εξψηεζε) (βι. πίλαθα 21). 
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Πίλαθαο 21: Δθηθηή ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν;  

 
  1 2 3 4 5 Total 

Ε. Δθηθηή ε θνηλ. δηθ. ζην 

ζρνιείν 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

15 

9,9 

50 

33,1 

70 

46,4 

15 

9,9 

151 

100,0 

Ζ .Δπαξθήο πξνεηνηκαζία 

εθπ/θψλ γηα θνηλ. δηθ. 

Frequency 

Percent 

12 

7,9 

42 

27,8 

53 

35,1 

32 

21,2 

12 

7,9 

151 

100,0 

Θ. ηήξημε απφ ΤΠΑΗΘ Frequency 

Percent 

10 

6,6 

66 

43,7 

58 

38,4 

15 

9,9 

2 

1,3 

151 

100,0 

 

 Σν 68.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ζεηηθή ηάζε αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή πνπ 

κπνξεί λα αζθήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ ηάμε θαη 

ην ζρνιείν, ην 24.5% παξνπζηάδεη νπδέηεξε ηάζε θαη ην 7.3% αξλεηηθή ηάζε (10
ε
 εξψηεζε). 

Μάιηζηα ην 72.2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθξίλεηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε απφ ηνπο ίδηνπο, ην 27.2% θαίλεηαη λα δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε θαη κφιηο 

ην 0.7% απνθξίλεηαη αξλεηηθά (11
ε
 εξψηεζε) (βι. πίλαθα 22). 

Πίλαθαο 22: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

  
   1 2 3 4 5 Total 

Η. Δπηξξνή εθπ/θψλ γηα 

θνηλ. δηθ. ζην ζρνιείν 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

10 

6,6 

37 

24,5 

78 

51,7 

25 

16,6 

151 

100,0 

ΗΑ. Πξνψζεζε θνηλ. δηθ. 

απφ εζάο 

Frequency 

Percent 

 1 

0,7 

41 

27,2 

69 

45,7 

40 

26,5 

151 

100,0 

 

 Όζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ θαη εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε (12
ε
 εξψηεζε), ν δηάινγνο θαη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε παξνπζηάδνληαη 

ζεηηθά απφ ην 88.8% ησλ εξσηψκελσλ, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά απφ ην 9.3% θαη αξλεηηθά απφ 

ην 2%. Χο πξνο ηηο αιιαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην 43.7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαίλεηαη νπδέηεξν, ην ίδην επίζεο πνζνζηφ ζεηηθφ θαη ην 12.6% αξλεηηθφ. ε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία 

ζηε ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ ην 67.5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψλεη 

ζεηηθή ηάζε, ην 27.8% νπδέηεξε θαη ην 4.7% αξλεηηθή. Θεηηθή ηάζε γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε 

δηαθαίλεηαη απφ ην 65.6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπδέηεξε ηάζε απφ ην 29.1% θαη αξλεηηθή απφ ην 

5.3%. Τπέξ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  θαίλεηαη ην 56.9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπδέηεξν ζην 

30.5% θαη δε θαίλεηαη λα ηελ εθαξκφδεη ην 12.6%. Χο πξνο ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, 

ζεηηθή ηάζε εθδειψλεηαη απφ ην 51%, νπδέηεξε απφ ην 36.4% θαη αξλεηηθή απφ ην 12.6%. Ζ 

θξηηηθή παηδαγσγηθή παίξλεη ζεηηθφ πξφζεκν απφ ην 59.6% ηνπ δείγκαηνο, νχηε ζεηηθφ νχηε 

αξλεηηθφ απφ ην 29.1% θαη αξλεηηθφ απφ ην 11.3%. Σν 70.2% ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεη ζεηηθή 

ηάζε σο πξνο ηε ζπλεξγαζία γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ, ην 21.2% νπδέηεξε ηάζε θαη ην 8.6% αξλεηηθή. Ζ δε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή 

ηνπο γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο παξνπζηάδεηαη ζεηηθά απφ ην 68.2%, νπδέηεξα απφ ην 

23.8% θαη αξλεηηθά απφ ην 7.9% ηνπ δείγκαηνο (βι. πίλαθα 23). 
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Πίλαθαο 23: Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν  

 
  1 2 3 4 5 Total 

ΗΒ1. Γηάινγνο-

ζπκκεηνρηθή κάζεζε 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

2 

1,3 

14 

9,3 

85 

56,3 

49 

32,5 

151 

100,0 

ΗΒ2. Αιιαγέο αλαι. 

πξνγξάκκαηνο  

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

17 

11,3 

66 

43,7 

42 

27,8 

24 

15,9 

151 

100,0 

ΗΒ3. Πνηθηιία δηδ. 

πιηθνχ θαη κέζσλ 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

6 

4,0 

42 

27,8 

58 

38,4 

44 

29,1 

151 

100,0 

ΗΒ4. Βησκαηηθή 

κάζεζε  

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

7 

4,6 

44 

29,1 

67 

44,4 

32 

21,2 

151 

100,0 

ΗΒ5. Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

16 

10,6 

46 

30,5 

63 

41,7 

23 

15,2 

151 

100,0 

ΗΒ6. Δμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

16 

10,6 

55 

36,4 

59 

39,1 

18 

11,9 

151 

100,0 

ΗΒ7. Κξηηηθή 

παηδαγσγηθή 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

14 

9,3 

44 

29,1 

68 

45,0 

22 

14,6 

151 

100,0 

ΗΒ8. πλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνχο  

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

11 

7,3 

32 

21,2 

79 

52,3 

27 

17,9 

151 

100,0 

ΗΒ9. πλεξγαζία κε 

δηεπζπληή 

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

8 

5,3 

36 

23,8 

57 

37,7 

46 

30,5 

151 

100,0 

  

 Σν 78.1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο είλαη θνηλσληθά «δίθαηνο» ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί, ην 18.5% δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 3.3% ζεσξεί πσο ν 

δηεπζπληήο ηνπ δελ πξνσζεί  ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (13
ε
 εξψηεζε) (πίλαθαο 24). 

Πίλαθαο 24: Δίλαη θνηλσληθά «δίθαηνο» ν δηεπζπληήο ζαο; 

  1 2 3 4 5 Total 

ΗΓ. Πξνσζεί ηελ θνηλ. δηθ. 

ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο; 

Frequency 

Percent 

1 

0,7 

4 

2,6 

28 

18,5 

65 

43,0 

53 

35,1 

151 

100,0 

   

 Αλαθνξηθά κε ηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηινγέο (14
ε
 εξψηεζε). χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ν 

δηάινγνο θαη ε γλσζηνπνίεζε ζαθψλ ζηφρσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παίξλεη ζεηηθφ πξφζεκν 

απφ ην 80.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ, νπδέηεξε ζηάζε θξαηά ην 17.2% θαη αξλεηηθφ πξφζεκν δίδεηαη 

απφ ην 2%. Θεηηθή ηάζε εκθαλίδεηαη σο πξνο ηελ επηθνηλσλία νξάκαηνο γηα αιιαγή θαη βειηίσζε 

απφ ην 74.2% ηνπ δείγκαηνο, νπδέηεξε ηάζε απφ ην 19.9% θαη αξλεηηθή απφ ην 6%. Γηα ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ απνθξίλεηαη ζεηηθά ην 85.4% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ην 11.9%, ελψ αξλεηηθά απνθξίλεηαη 

κφιηο ην 2.7%. Όζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ θάλεη ν δηεπζπληήο ηνπο γηα αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζεηηθά απαληά ην 51% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπδεηεξφηεηα θξαηά ην 29.8% θαη 

αξλεηηθά απαληά ην 19.2%. ρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ  δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, απαληά ζεηηθά ην 51.7%, δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε ην 37.1% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αξλεηηθή απφθξηζε δίλεη ην 11.2%. Χο πξνο ηελ έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηε 

ζπκκεηνρηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή,  ζεηηθή ηάζε εθδειψλεηαη απφ 
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ην 80.8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπδέηεξε απφ ην 16.6% θαη αξλεηηθή απφ ην 2.7%. Αλαθνξηθά κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν δηεπζπληήο ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζεηηθά απνθξίλεηαη ην 81.4% ησλ ζπκκεηερφλησλ, νπδέηεξε ζηάζε θξαηά 

ην 16.6% θαη αξλεηηθά απνθξίλεηαη ην 2%. Χο πξνο ηελ εθδήισζε ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο πξνο 

φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, ζεηηθά απαληά ην 86.1%, 

νπδέηεξν θαίλεηαη ην 11.3%, ελψ αξλεηηθά απαληά κφιηο ην 2.6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηνπο κε άιια ζρνιεία παξνπζηάδεηαη σο πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη σο 

εμήο: ζεηηθά απνθξίλεηαη ην 58.9%, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά απφ ην 31.1% θαη αξλεηηθά 

απνθξίλεηαη ην 9.9%. Αληίζηνηρα, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηνπο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ εκθαλίδνπλ ηα παξαθάησ πνζνζηά: 75.5% ζεηηθή ηάζε, 19.2% νπδέηεξε ηάζε 

θαη 5.3% αξλεηηθή ηάζε. Γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα θαη άιινπο 

θνξείο ζεηηθά απαληά ην 71.5% ησλ εξσηεζέλησλ, νπδέηεξε ζηάζε δηαηεξεί ην 19.2% θαη 

αξλεηηθά απαληά ην 9.3% απηψλ (βι. πίλαθα 25). 

Πίλαθαο 25: Πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν  

  1 2 3 4 5 Total 

ΗΓ1. Γηάινγνο-

γλσζηνπνίεζε ζηφρσλ 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

 26 

17,2 

68 

45,0 

54 

35,8 

151 

100,0 

ΗΓ2. Δπηθνηλσλία 

νξάκαηνο αιιαγήο 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

6 

4,0 

30 

19,9 

63 

41,7 

49 

32,5 

151 

100,0 

ΗΓ3. πλεξγαζία κε 

δηδ. πξνζσπηθφ 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

1 

0,7 

18 

11,9 

65 

43,0 

64 

42,4 

151 

100,0 

ΗΓ4. Αιιαγέο ζην 

πξφγξ. ζπνπδψλ 

Frequency 

Percent 

5 

3,3 

24 

15,9 

45 

29,8 

58 

38,4 

19 

12,6 

151 

100,0 

ΗΓ5. Δπαγγ. αλάπηπμε 

πξνζσπηθνχ 

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

13 

8,6 

56 

37,1 

53 

35,1 

25 

16,6 

151 

100,0 

ΗΓ6. πκκεηνρηθή ιήςε 

απνθάζεσλ 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

1 

0,7 

25 

16,6 

59 

39,1 

63 

41,7 

151 

100,0 

ΗΓ7. Γεκνθξαηηθέο 

ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε 

Frequency 

Percent 

3 

2,0 

 25 

16,6 

63 

41,7 

60 

39,7 

151 

100,0 

ΗΓ8. Ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

2 

1,3 

17 

11,3 

53 

35,1 

77 

51,0 

151 

100,0 

ΗΓ9. πλεξγαζία κε 

άιια ζρνιεία 

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

13 

8,6 

47 

31,1 

61 

40,4 

28 

18,5 

151 

100,0 

ΗΓ10. πλεξγαζία κε 

γνλείο 

Frequency 

Percent 

2 

1,3 

6 

4,0 

29 

19,2 

62 

41,1 

52 

34,4 

151 

100,0 

ΗΓ11. πλεξγαζία κε 

θνηλφηεηα θαη θνξείο 

Frequency 

Percent 

5 

3,3 

9 

6,0 

29 

19,2 

71 

47,0 

37 

24,5 

151 

100,0 

 

 Όζνλ αθνξά ζηα εκπφδηα/δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν δηεπζπληήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν (15
ε
 εξψηεζε), ε γξαθεηνθξαηία θαη ε 

ειιηπήο ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εμήο: ην 

58.2%  απνθξίλεηαη αξλεηηθά (πνιχ, πάξα πνιχ), ην 31.1% θξαηά νπδεηεξφηεηα θαη ην 10.5% 

απνθξίλεηαη ζεηηθά (θαζφινπ, ιίγε).  Γηα ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή 

ηάζε απφ ην 62.3% (πνιχ, πάξα πνιχ), νπδέηεξε απφ ην 23.2% θαη ζεηηθή απφ ην 14.5% (θαζφινπ, 

ιίγε). Χο πξνο ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, ην 
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55.6% ησλ εξσηψκελσλ εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε (θαζφινπ, ιίγε), ην 29.8% νπδέηεξε ηάζε θαη ην 

14.6% αξλεηηθή ηάζε (πνιχ, πάξα πνιχ). Ζ ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θαη 

απηή πξφθιεζε γηα ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ: ζεηηθφ εκθαλίδεηαη ην 41.7% (θαζφινπ, ιίγε), νπδέηεξν ην 37.1% θαη αξλεηηθφ ην 

21.1% (πνιχ, πάξα πνιχ). Χο πξνο ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ απξνζπκία θαη ηελ 

άξλεζή ηνπο γηα αιιαγή, ζεηηθή ηάζε παξνπζηάδεηαη απφ ην 53.6% (θαζφινπ, ιίγεο), νπδέηεξε απφ 

ην 30.5% θαη αξλεηηθή απφ ην 15.9% (πνιιέο, πάξα πνιιέο). Αλαθνξηθά κε ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ 

γνλέσλ, αξλεηηθή ηάζε εθδειψλεη ην 42.3% (πνιιέο, πάξα πνιιέο), ζεηηθή ην 29.8% (θαζφινπ, 

ιίγεο) θαη νπδέηεξε ην 27.8%. Καη ηειεηψλνληαο, ζρεηηθά κε ηηο πξνθαηαιήςεηο νξηζκέλσλ 

καζεηψλ νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή λα θαιιηεξγήζεη ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, ζεκεηψλνληαη νη εμήο ηάζεηο: νπδέηεξε απφ ην 35.8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζεηηθή απφ ην 31.1% (θαζφινπ, ιίγεο) θαη αξλεηηθή απφ ην 25.2% (πνιιέο, πάξα πνιιέο) (βι. 

πίλαθα 26).  

Πίλαθαο 26: Πξνβιήκαηα ηνπ δηεπζπληή αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

   1 2 3 4 5 Total 

ΗΔ1. Γξαθεηνθξαηία-

κε ζηήξημε ΤΠΑΗΘ  

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

12 

7,9 

47 

31,1 

57 

37,7 

31 

20,5 

151 

100,0 

ΗΔ2. Έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

Frequency 

Percent 

4 

2,6 

18 

11,9 

35 

23,2 

45 

29,8 

49 

32,5 

151 

100,0 

ΗΔ3. Έιιεηςε 

γλψζεσλ θαη θνηλ. 

δεμηνηήησλ 

Frequency 

Percent 

36 

23,8 

48 

31,8 

45 

29,8 

19 

12,6 

3 

2,0 

151 

100,0 

ΗΔ4. Διιηπήο 

θαηάξηηζεο εθπ/θψλ 

Frequency 

Percent 

21 

13,9 

42 

27,8 

56 

37,1 

28 

18,5 

4 

2,6 

151 

100,0 

ΗΔ5. Πξνθαηαιήςεηο 

εθπ/θψλ  

Frequency 

Percent 

34 

22,5 

47 

31,1 

46 

30,5 

19 

12,6 

5 

3,3 

151 

100,0 

ΗΔ6. Πξνθαηαιήςεηο 

γνλέσλ 

Frequency 

Percent 

8 

5,3 

37 

24,5 

42 

27,8 

44 

29,1 

20 

13,2 

151 

100,0 

ΗΔ7. Πξνθαηαιήςεηο 

κεξίδαο καζεηψλ 

Frequency 

Percent 

12 

7,9 

47 

31,1 

54 

35,8 

30 

19,9 

8 

5,3 

151 

100,0 

 

5.4. Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή - πζρέηηζε  κεηαμχ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ  

ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη αλ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, ζπνπδέο, έηε ππεξεζίαο). 

Παξαηεξείηαη πσο βαζηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε εξψηεζε Α (ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ νκάδσλ), ε εξψηεζε Β (ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ), ε εξψηεζεο Γ1 (αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν), ε εξψηεζε Σ (νθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν), ε εξψηεζε ΗΒ (πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν) θαη ε εξψηεζε ΗΓ (πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ 
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εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν) δηαθέξνπλ αλάινγα κε απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο. Απηέο νη κεηαβιεηέο πξνθχπηνπλ σο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε 

ππνεξψηεκα γηα ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε (εξσηήζεηο κε ππνεξσηήκαηα). Καηφπηλ ειέγρεηαη ε 

θαλνληθφηεηα, γηα λα εμεηαζηεί αλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA), αιιηψο 

θάπνην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην, φπσο ην Kruskal Wallis (McKight & Najab, 2010). 

 Ο πίλαθαο 27 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη θαλνληθφηεηαο κε βάζε ηελ αλάιπζε 

θαηά Κ-S, φπνπ απνξξίπηεηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (βι. Asymp. Sig. 2-tailed, p<0.05), 

νπφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε παξακεηξηθφ θξηηήξην (Kruskal Wallis), κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε ΗΒ 

(p=0.2>0.05, θαλνληθή θαηαλνκή), ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

(ANOVA). 

Πίλαθαο 27: Απνηειέζκαηα ηεζη θαλνληθφηεηαο (1) 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

A. χλδεζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπη-

ζε ησλ 

νκάδσλ 

B. χλδεζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπη- 

ζε ησλ 

καζεηψλ 

 

Γ1. 

Αλαγθαηφ-

ηεηα 

χπαξμεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

Σ. Οθέιε 

απφ ηελ  

εδξαίσζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

ΗΒ. 

Πξαθηηθέο  

ησλ 

εθπαηδεπηη-

θψλ γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

ΗΓ. 

Πξαθηηθέο  

ηνπ 

δηεπζπληή 

γηα ηελ 

εδξαίσζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

N 151 151 151 151 151 151 

Normal Parametersa,b Mean 4,41 4,11 4,64 4,18 3,74 3,96 

Std. Deviation ,668 ,723 ,636 ,682 ,643 ,713 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,189 ,144 ,422 ,114 ,066 ,090 

Positive ,189 ,108 ,287 ,114 ,059 ,072 

Negative -,145 -,144 -,422 -,090 -,066 -,090 

Test Statistic ,189 ,144 ,422 ,114 ,066 ,090 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,000c ,000c ,200c,d ,004c 

  

  

  

 

 

 

Γηαθνξέο σο πξνο ηηο απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ην θύιν                    

Με βάζε ηνπο δχν επφκελνπο πίλαθεο (πίλαθεο 28 θαη 29) θαη ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5%, δελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 
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γεληθά ζηελ θνηλσλία ή εηδηθά ζην ζρνιείν, ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηεο, ηα νθέιε απφ ηελ 

εδξαίσζή ηεο ζην ζρνιείν ή ηηο πξαθηηθέο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο αλαθνξηθά κε ην 

θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (φια ηα p>0.05). 

Πίλαθαο 28: Ranks (Φχιν) 

 

 
ΦΤΛΟ N Mean Rank 

A. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ νκάδσλ 

Άλδξαο 47 66,19 

Γπλαίθα 104 80,43 

Total 151  

B. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

Άλδξαο 47 76,04 

Γπλαίθα 104 75,98 

Total 151  

Γ1. Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Άλδξαο 47 73.35 

Γπλαίθα 104 77.20 

Total 151  

Σ. Οθέιε απφ ηελ  εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Άλδξαο 47 74,81 

Γπλαίθα 104 76,54 

Total 151  

ΗΓ. Πξαθηηθέο  ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

Άλδξαο 47 78,10 

Γπλαίθα 104 75,05 

Total 151  

 

Πίλαθαο 29: Test Statistics
a,b 

 (Φχιν) 

 

 

A .χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε 

ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε 

ησλ νκάδσλ 

B. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν κε 

ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηψλ 

Γ1. 

Αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

Σ. Οθέιε απφ 

ηελ εδξαίσζε 

ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

ΗΓ. Πξαθηηθέο 

ηνπ δηεπζπληή 

γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

Chi-Square 3,567 ,000 ,397 ,051 ,157 

Df 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,059 ,994 ,529 ,821 ,692 

a. Kruskal Wallis Test     b. Grouping  Variable: ΦΤΛΟ   

 

 Οκνίσο, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν αλάινγα κε 
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ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.343>0.05)                    

(βι. πίλαθα 31). 

Πίλαθαο  30: Descriptives (Φχιν) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν  

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Άλδξαο 47 3,82 ,595 ,087 3,64 3,99 2,56 5,00 

γπλαίθα 104 3,71 ,663 ,065 3,58 3,84 1,00 5,00 

Total 151 3,74 ,643 ,052 3,64 3,85 1,00 5,00 

 

 

Πίλαθαο  31: Γνθηκαζία ANOVA (Φχιν) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  ζην ζρνιείν 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,374 1 ,374 ,904 ,343 

Within Groups 61,650 149 ,414   

Total 62,025 150    

 

 

Γηαθνξέο σο πξνο ηηο απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

Αληίζηνηρε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρέζε θαη κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ (βι. πίλαθεο 

32 θαη 33). Έηζη, δε δηαπηζηψλεηαη ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηήζεσλ Α, Σ, ΗΓ (φια ηα p>0.05), σζηφζν δηαθαίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε 

ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζηάζκε 

ζεκαληηθφηεηαο 5%  (p=0.018<0.05). πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ έρνπλ νη 

ειηθίεο 41-50, ακέζσο κεηά νη 51-60, θαηφπηλ νη 31-40, ελψ κηθξφηεξν νη ειηθίεο 22-30 θαη άλσ 

ησλ 60 εηψλ. Γειαδή κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 41-50 εηψλ 

ζπλδένπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηψλ, κε ζηγνπξηά 95%. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλεπξίζθεηαη θαη σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν αλάινγα κε ηελ ειηθία ζε ζηάζκε 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.005<0.05). Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ 
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πεξηζζφηεξν αλαγθαία ηελ χπαξμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν απφ φ,ηη νη 

κηθξφηεξνη ζε ειηθία ζπλάδεξθνί ηνπο.  

 

Πίλαθαο  32: Ranks (Ζιηθία) 

                             
 

ΖΛΗΚΗΑ N Mean Rank 

Α. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ νκάδσλ 

22-30 7 59,14 

31-40 21 64,71 

41-50 34 81,57 

51-60 86 78,87 

60+ 3 48,83 

Total 151  

B. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

22-30 7 35,93 

31-40 21 71,19 

41-50 34 83,75 

51-60 86 79,19 

60+ 3 24,00 

Total 151  

Γ1. Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

22-30 7 30,00 

31-40 21 70,76 

41-50 34 75,71 

51-60 86 81,20 

60+ 3 74,17 

Total 151  

Σ. Οθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν  

22-30 7 37,29 

31-40 21 76,05 

41-50 34 77,13 

51-60 86 79,67 

60+ 3 47,83 

Total 151  

ΗΓ. Πξαθηηθέο  ηνπ δηεπζπληή γηα 

ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

22-30 7 58,43 

31-40 21 82,83 

41-50 34 72,94 

51-60 86 78,78 

60+ 3 24,17 

Total 151  
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Πίλαθαο 33: Test Statistics
a,b

 (Ζιηθία) 

 

 

A. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε 

ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε 

ησλ νκάδσλ 

B. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν κε ηελ 

ίζε αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηψλ 

Γ1.Αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Σ. Οθέιε απφ ηελ 

εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

ΗΓ. Πξαθηηθέο ηνπ 

δηεπζπληή γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Chi-Square 4,696 11,976 14,701 7,440 6,391 

df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,320 ,018 ,005 ,114 ,172 

a. Kruskal Wallis Test     b. Grouping  Variable: ΖΛΗΚΗΑ 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

εξσηψκελσλ ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.035<0.05) (βι. πίλαθα 35). Μεγαιχηεξε κέζε 

ηηκή ζεκεηψλεηαη ζηηο ειηθίεο 31-40 εηψλ (βι. πίλαθα 34).  

Πίλαθαο 34: Descriptives (Ζιηθία) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

22-30 7 3,27 1,109 ,419 2,24 4,30 1,00 4,33 

31-40 21 3,83 ,605 ,132 3,56 4,11 2,67 4,89 

41-50 34 3,72 ,538 ,092 3,53 3,91 2,33 4,78 

51-60 86 3,80 ,617 ,067 3,67 3,93 2,11 5,00 

60+ 3 2,89 ,778 ,449 ,96 4,82 2,00 3,44 

Total 151 3,74 ,643 ,052 3,64 3,85 1,00 5,00 

 

Πίλαθαο 35: Γνθηκαζία ANOVA (Ζιηθία) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,216 4 1,054 2,662 ,035 

Within Groups 57,808 146 ,396   

Total 62,025 150    
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Γηαθνξέο σο πξνο ηηο απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο 

Αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νη εξσηεζέληεο, δελ αλεπξίζθεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηήζεσλ Α, Β, Γ1, Σ (φια ηα p>0.05). Όκσο 

παξνπζηάδεηαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.038<0.05) 

(βι. πίλαθα 37). Δηδηθφηεξα, δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπο εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν (βι. πίλαθα 36). 

Πίλαθαο 36: Ranks (πνπδέο) 

 

 
ΠΟΤΓΔ N Mean Rank 

Α. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ νκάδσλ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 60 72,13 

Α.Δ.Η. 67 73,01 

Μεηαπηπρηαθφ 24 94,00 

Total 151  

B. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 60 81,88 

Α.Δ.Η. 67 71,81 

Μεηαπηπρηαθφ 24 73,02 

Total 151  

Γ1.Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 60 78,69 

Α.Δ.Η. 67 73,18 

Μεηαπηπρηαθφ 24 77,15 

Total 151  

Σ. Οθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 60 73,81 

Α.Δ.Η. 67 73,07 

Μεηαπηπρηαθφ 24 89,67 

Total 151  

ΗΓ. Πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 60 78,53 

Α.Δ.Η. 67 67,51 

Μεηαπηπρηαθφ 24 93,35 

Total 151  
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Πίλαθαο 37: Test Statistics
a,b

 (πνπδέο) 

 

 

Α. χλδεζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπη-

ζε ησλ 

νκάδσλ 

B. χλδεζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

κε ηελ ίζε 

αληηκεηψπη-

ζε ησλ 

καζεηψλ 

Γ1.Αλαγθαη-

φηεηα 

χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

Σ. Οθέιε 

απφ ηελ 

εδξαίσζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

ΗΓ. 

Πξαθηηθέο 

ηνπ 

δηεπζπληή 

γηα ηελ 

εδξαίσζε 

ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν 

Chi-Square 5,036 1,822 ,829 2,826 6,523 

Df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,081 ,402 ,661 ,243 ,038 

a. Kruskal Wallis Test      b. Grouping Variable: ΠΟΤΓΔ 

 

  

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππάξρεη θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.046<0.05) (βι. πίλαθα 39). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη  

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαίλεηαη λα εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, κε 

ζηγνπξηά 95% (βι. πίλαθα 38). 

Πίλαθαο  38: Descriptives (πνπδέο) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία 
60 3,80 ,576 ,074 3,65 3,95 2,11 5,00 

Α.Δ.Η. 67 3,61 ,701 ,086 3,44 3,78 1,00 5,00 

Μεηαπηπρηαθφ 24 3,97 ,570 ,116 3,73 4,20 2,67 4,78 

Total 151 3,74 ,643 ,052 3,64 3,85 1,00 5,00 
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Πίλαθαο  39: Γνθηκαζία ANOVA (πνπδέο) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  ζην ζρνιείν 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,527 2 1,264 3,143 ,046 

Within Groups 59,497 148 ,402   

Total 62,025 150    

 

Γηαθνξέο σο πξνο ηηο απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο ζε 

ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (κεηαβιεηέο εξσηήζεσλ Α, Β, Σ, ΗΒ, ΗΓ) (φια ηα p>0.05) (βι. 

πίλαθεο 41, 42), εθηφο απφ ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν (p=0.021<0.05). πγθεθξηκέλα, εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα 

έηε ππεξεζίαο έρνπλ  δηαθνξεηηθή άπνςε γηα απηφ ην δήηεκα ζπγθξηηηθά κε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο 

ζην επάγγεικα ζπλαδέξθνπο ηνπο (βι. πίλαθα 40). 

 

Πίλαθαο  40: Ranks (Έηε ππεξεζίαο) 

 

 
ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ N Mean Rank 

Α. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε 

ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ νκάδσλ 

0-10 14 66,07 

11-20 55 76,46 

21-30 66 79,49 

30+ 16 68,69 

Total 151  

B. χλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεηψλ 

0-10 14 51,14 

11-20 55 80,78 

21-30 66 77,37 

30+ 16 75,66 

Total 151  

Γ1.Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

0-10 14 48,68 

11-20 55 77,72 

21-30 66 80,02 

30+ 16 77,44 
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Total 151  

Σ. Οθέιε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

0-10 14 55,57 

11-20 55 77,97 

21-30 66 79,86 

30+ 16 71,16 

Total 151  

ΗΓ. Πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

0-10 14 71,71 

11-20 55 76,35 

21-30 66 75,40 

30+ 16 81,03 

Total 151  

 

 

Πίλαθαο  41: Test Statistics
a,b

 (Έηε ππεξεζίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 42: Γνθηκαζία ANOVA (Έηε ππεξεζίαο) 

 

ΗΒ. Πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  ζην ζρνιείν 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,643 3 ,881 2,181 ,093 

Within Groups 59,381 147 ,404   

Total 62,025 150    

      

 

 

 

Α. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο κε 

ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε 

ησλ νκάδσλ 

B. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν  κε ηελ 

ίζε αληηκεηψπη-

ζε ησλ καζεηψλ 

Γ1.Αλαγθαη-

φηεηα χπαξμεο 

ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Σ. Οθέιε απφ 

ηελ εδξαίσζε 

ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

ΗΓ. Πξαθηηθέο 

ηνπ δηεπζπληή 

γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν 

Chi-Square 1,658 5,281 9,709 3,920 ,363 

Df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,646 ,152 ,021 ,270 ,948 

a. Kruskal Wallis Test       b. Grouping Variable :  ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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πζρέηηζε ησλ απόςεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν κε ηε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ηνπο 

πζρεηίζεηο εμεηάδνληαη θαη αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν ή ηηο πξαθηηθέο πνπ νη ίδηνη εθαξκφδνπλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζή ηεο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο  πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή ηνπο. Έηζη,  κειεηψληαη νη κεηαβιεηέο ησλ 

ππνεξσηεκάησλ Β5 (ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ καζεηψλ) θαη ΗΒ1 (δηάινγνο – ζπκκεηνρηθή κάζεζε σο πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ) κε 

ηε ΗΓ8 (ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ σο πξαθηηθή ηνπ δηεπζπληή). Μεηά ην K-S Test, 

απνξξίπηεηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ( φια ηα p<0.05) (βι. πίλαθα 43), νπφηε  

ρξεζηκνπνηείηαη κε παξακεηξηθφ θξηηήξην (Kruskal Wallis). 

   Πίλαθαο 43: Απνηειέζκαηα ηεζη θαλνληθφηεηαο  (2)                                                        
                                                                  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 

Β5. χλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην 

ζρνιείν κε ηε 

δίθαηε 

αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ 

καζεηψλ 

ΗΒ1. Γηάινγν- 

ζπκκεηνρηθή 

κάζεζε (πξαθηηθή 

εθπαηδεπηηθψλ) 

ΗΓ8. Ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε φισλ 

ησλ καζεηψλ 

(πξαθηηθή 

δηεπζπληή) 

N 151 151 151 

Normal Parametersa,b Mean 4,32 4,19 4,33 

Std. Deviation ,820 ,706 ,830 

Most Extreme Differences Absolute ,307 ,284 ,300 

Positive ,203 ,279 ,210 

Negative -,307 -,284 -,300 

Test Statistic ,307 ,284 ,300 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,000c 

 

 Απφ ηνπο πίλαθεο 44 θαη 45 δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο 

πξνο ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή (ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ) ζε ζηάζκε 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.000<0.05). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ δείρλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ πσο ν δηεπζπληήο 

ηνπο κεηαρεηξίδεηαη ηζφηηκα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη 

κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο θαη ηεο εγεηηθήο πξαθηηθήο πνπ αθνξά ζηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ 
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καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο 5% (p=0.000<0.05). Δθπαηδεπηηθνί πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πσο ν δηεπζπληήο ηνπο 

κεηαρεηξίδεηαη ηζφηηκα ηνπο καζεηέο ζε κηθξφ βαζκφ(κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ). 

Πίλαθαο 44: Ranks  (Ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ) 

 

 
ΗΓ8. ΗΟΣΗΜΖ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ 

ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ N Mean Rank 

Β5. Γίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ  1 (θαζφινπ) 2 9,00 

2 (ιίγν) 2 58,00 

3 (αξθεηά) 17 45,41 

4 (πνιχ) 

5 (πάξα πνιχ) 

53 

77 

67,50 

90,81 

Total 151  

ΗΒ1. Γηάινγνο-ζπκκεηνρηθή κάζεζε 1 (θαζφινπ) 2 5,75 

2 (ιίγν) 2 127,00 

3 (αξθεηά) 17 56,24 

4 (πνιχ) 

5 (πάξα πνιχ) 

53 

77 

63,42 

89,52 

Total 151  

 

 

Πίλαθαο  45: Test Statistics
a,b

 (Ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ) 

 Β5.ΓΗΚΑΗΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΗΒ1.ΓΗΑΛΟΓΟ-

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΜΑΘΖΖ 

Chi-Square 29,168 29,354 

Df 4 4 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΗΓ8.ΗΟΣΗΜΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6
ν
: πκπεξάζκαηα-ζπδήηεζε 

6.1. Δξκελεία απνηειεζκάησλ- θξηηηθφο ζρνιηαζκφο 

Ζ χπαξμε αληζνηήησλ, αδηθηψλ, ξαηζηζηηθψλ ζρνιίσλ/ζπκπεξηθνξψλ θαη πεξηζηαηηθψλ  

απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν. Όινη νη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα εμειίζζνληαη 

δίθαηα θαη ηζφηηκα. ηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή/εγέηε ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Οη ηειεπηαίνη, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηιέγνπλ λα 

εθαξκφδνπλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο θνηλσληθήο αιιαγήο.  

 ηε ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί ζε γεληθφ βαζκφ ην 

πψο λνεκαηνδνηνχλ ηελ «θνηλσληθή δηθαηνζχλε» ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο. Γηεξεπλψληαη πφζν ζεκαληηθή είλαη θαηά ηε 

γλψκε ηνπο ε χπαξμή ηεο ζην ζρνιείν, πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηελ εδξαίσζή 

ηεο, εάλ πξάγκαηη θαιιηεξγείηαη ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, ζε πνην βαζκφ νη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηελ πξνάγνπλ θαη πνηεο είλαη νη πξαθηηθέο ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 Γεκνγξαθηθά  ζηνηρεία  ζπκκεηερφλησλ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη γπλαίθεο. 

Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ειηθίαο 51-60 εηψλ θαη έρνπλ αξθεηά έηε 

ππεξεζίαο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλακελφκελν ιφγσ ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο 

δηνξηζκψλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο. Ζ δε πιεηνλφηεηα απηψλ 

αθνξά ζε απφθνηηνπο ζρνιψλ Α.Δ.Η., ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ ίδξπζε ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απφ 

ην 1986, αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη εθπαηδεπηηθψλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ 

(κνπζηθψλ, πιεξνθνξηθψλ, γπκλαζηψλ, εηθαζηηθψλ, δαζθάισλ μέλσλ γισζζψλ), δειαδή 

απφθνηησλ ησλ αληίζηνηρσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. Φπζηθά, νη πεξηζζφηεξνη είλαη δάζθαινη 

γεληθήο παηδείαο, αθνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζε απηνχο. Καηαγξάθεηαη, επίζεο, πσο νη πην πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, αληαλαθιψληαο θαη ηελ 

πηζαλή ειιηπή ηνπο θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα απηφ. 
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 Ννεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

Μέζα απφ κηα ζεηξά εξσηεκάησλ θαη κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψλεηαη πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (κ=4.63), ηνλ ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα (κ=4.47) θαη ηελ άξζε ησλ αδηθηψλ (κ=4.44), θαηά αληηζηνηρία θαη κε φζα 

επηζεκαίλνπλ θαη δηάθνξνη κειεηεηέο (Alba et al., 1999· Bell, 2007· Gan, 2007· Hayek, 1982· 

Κπξίηζεο, 2016· Ληαλφο, 2000· Pogge, 2002). Σνλ ίδην φξν ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνλ 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν σο ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ (κ=4.30) (Husen, 1972· 

Θάλνο, 2010· Ληαλφο, 2000) θαη πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (κ=4.21), κε ππεξνρή 

ηεο δίθαηεο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ καζεηψλ (κ=4.32), άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ πνιινί 

εξεπλεηέο, νη νπνίνη ηνλίδνπλ πσο ην ζρνιείν πνπ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε νθείιεη λα 

επλνεί ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2000· Kose, 2007· Λάππα & 

Βαξδνχιεο, 2006· Φξαγθνπδάθε, 1985) θαη λα κε δηαησλίδεη ηηο αληζφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, 

ζπλδένπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θ.ά.)  ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (κ=3.58), 

δηαδηθαζία φκσο πνπ πξνάγεη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ηζφηεηα.  

 εκαζία εδξαίσζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πηζηεχνπλ πσο είλαη αλαγθαίν λα 

ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν (κ=4.64), δείρλνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή 

επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη θαη κάιηζηα έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο ππάξρεη ζε θάπνην βαζκφ 

ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν (κ=3.25) παξά ηελ χπαξμε αξθεηψλ αληζνηήησλ (κ=3.21). Χο 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο αλαθέξνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο (κ=3.62) θαη σο κηθξφηεξν δεηήκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (κ=3.02). Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο δε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνινχλ, θπξίσο, πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε, 

ίζσο, λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηνπ ζρεηηθά «θαινχ» βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δπηζεκαίλνπλ πσο ζηα ζρνιεία ηνπο δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εκθάληζεο 

δηαθξίζεσλ νχηε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ νχηε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

δηεπζπληή.  

  Δλ ζπλερεία, σο ζπνπδαηφηεξα νθέιε ηα νπνία απνθνκίδνληαη απφ ηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αλαθέξνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

(κ=4.38), ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία απηνχ (κ=4.35) θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο πνπ λα 

επλνεί ηε ζπλεξγαζία (κ=4.31), δειαδή ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 
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κειψλ, θάηη ην νπνίν είλαη ην επηζπκεηφ ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν. ε κηθξφηεξν βαζκφ αλαθέξνπλ 

ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο (κ=3.84). Μάιηζηα πηζηεχνπλ πσο είλαη αξθεηά εθηθηή ε 

εδξαίσζή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία (κ=3.55). Δπηπιένλ, αμηνινγνχλ σο 

ζρεδφλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κ=2.93), φκσο δε θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζηήξημε πνπ 

ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (κ=2.56), ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηεο Οπδνχλε (2017). Σν ππνπξγείν θαηά δηαζηήκαηα επηρεηξεί 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ θαη λα κελ νινθιεξσζνχλ πιήξσο. Μηα αιιαγή 

θπβέξλεζεο ή αθφκα θαη ελφο ππνπξγνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καηαηψζεηο θαη πξνψζεζε λέσλ 

αιιαγψλ. Αλάινγα, γηα αλεπηηπρείο κεηαξξπζκίζεηο θάλεη ιφγν θαη ε Καπξαβέινπ (2008). 

 Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

Οη εξσηψκελνη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ  

θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν (κ=3.77) θαη λα ηελ πξνσζήζνπλ επέιηθηα κέζα ζηελ ηάμε, θάηη 

ην νπνίν ζεσξνχλ πσο πξάηηνπλ (κ=3.98). ε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ λα 

εθαξκφδνπλ, ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ ηάμε, πην δεκνθηιείο 

παξνπζηάδνληαη ν δηάινγνο (Freire, 1970) θαη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε (κ=4.19), ε ρξήζε πνηθίισλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ (κ=3.91) θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπο 

πάλσ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (κ=3.88), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ παξνπζηάδνληαη ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (κ=3.58), ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (κ=3.48) θαη ε παξέκβαζε ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (κ=3.46). Φαίλνληαη, ινηπφλ, νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ αλαδεηνχλ 

θαη ηφζν λένπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θάηη πνπ ελδερνκέλσο έρεη λα 

θάλεη θαη κε ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ρψξα 

καο, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηακνξθψλνληαη ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην αξκφδην 

ππνπξγείν, κε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο λα δηζηάδνπλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο 

ή λα ππνζηεξίδνπλ θαηλνηφκεο δξάζεηο. Δπηπιένλ, ν κεγάινο ελδερνκέλσο αξηζκφο καζεηψλ αλά 

ηκήκα (6/ζέζηα, 12/ζέζηα ζρνιεία) θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ δπζθνιεχνπλ ζπρλά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.   

 Ρφινο δηεπζπληή πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

Αλακθίβνια, ν ζρνιηθφο εγέηεο κπνξεί λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν.  

χκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο 

νπνίεο ππεξεηνχλ εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ σο θνηλσληθά «δίθαηνη» εγέηεο (κ=4.09), 

θάηη ην νπνίν δελ επαιεζεχεηαη  απφ ηελ πιεηνλφηεηα ζπλαθψλ εξεπλψλ ( π.ρ. Καληηκνίξε, 2018· 

Ππξνβνιάθε, 2011· Zembylas & Iasonos, 2017). Σν γεγνλφο φηη ε έξεπλα δηεμάγεηαη ζε κηα κηθξή 

ζρεηηθά πφιε, κε πηζαλφλ παξνπζία θαη πξνζσπηθψλ, πέξα ησλ επαγγεικαηηθψλ, ζρέζεσλ κεηαμχ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ θαη ε ζρεηηθά «θαιή» θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

καζεηψλ λα ζπληέιεζαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. πλάκα, νη εθπαηδεπηηθνί  ππνζηεξίδνπλ πσο 

νη δηεπζπληέο ηνπο  πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν κέζα απφ δηάθνξεο πξαθηηθέο, 

φπσο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ (κ=4.33), ηε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

(κ=4.23) ( Doherty et al., 2014· Ryan, 2016), ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ (κ=4.18)            

( Leithwood &Jantzi, 2016· Minor-Ragan & Jacobson, 2014· Wasonga, 2009) θ.ά. Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο, φζνλ αθνξά ζηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο, κηθξφηεξεο κέζεο ηηκέο εληνπίδνληαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία (κ=3.66), ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ-δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ (κ=3.54) θαη ζηηο αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (κ=3.41), πξαθηηθέο φκσο πνπ βνεζνχλ ην ζρνιείν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο 

πνηθηινκνξθίαο. 

  Βέβαηα, αλαγλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην δχζθνιν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο ν 

δηεπζπληήο ηνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπρλά αληηκεησπίδεη θαη ελδερνκέλσο λα 

ηνλ απνγνεηεχνπλ, φπσο είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (κ=3.77), ε γξαθεηνθξαηία θαη ε κε 

ζηήξημε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν (κ=3.66) (Καπξαβέινπ, 2008· Theoharis, 2007) θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ (κ=3.21) (Arar et al., 2017· Brooks et al., 2007· Brooks & Tooms, 

2008· Μηραήι, 2013· Theoharis, 2007· Zembylas & Iasonos, 2017). Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιείσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ησλ ζπρλά αζθπθηηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη ιφγσ ηεο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη βίαο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δε ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ εκπφδην ηελ 

έιιεηςε γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή (κ=2.37), ζε αληίζεζε 

κε άιιεο έξεπλεο (Καληηκνίξε, 2018· Καξαηζίθε, 2019· Miller & Martin, 2015).     

 Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη αλάκεζα ζε βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία δηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν, ηελ νπνία ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηε δίθαηε θαη ίζε αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 41-50 εηψλ. Χο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 31-40 εηψλ θαη σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζρνιείν ππεξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 51-60 εηψλ. ε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο 

δηαθνξέο εκθαλίδνληαη ηφζν σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο «δίθαηνπ» ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηέρνπλ 
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κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν αλάινγεο δξάζεηο ή λα ζεσξνχλ πσο 

ην πξάηηεη ν δηεπζπληήο ηνπο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζρεηηθά θαη κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο  ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν αλάινγα κε ηα έηε 

ππεξεζίαο, φπνπ ππεξηεξνχλ νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κε 21-30 έηε ππεξεζίαο. 

 Απφ ηα πξναλαθεξζέληα δηαθαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη κε 

πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο, δειαδή νη πην έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί, ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ θαη ζεσξνχλ αλαγθαία θαη 

ζεκαληηθή ηελ χπαξμή ηεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Πηζαλφλ ηα βηψκαηά ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα λα ηνπο νδήγεζαλ 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Χζηφζν, απηνί πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο 

κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε είλαη νη λεφηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί, ίζσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αηζηνδνμίαο πνπ επηδεηθλχνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπο ή θαη εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο εμνηθείσζήο 

ηνπο κε πεγέο ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηφ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο γηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πξάγκα πνπ ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο. Δπηπιένλ, 

θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  θαηάιιειεο πξαθηηθέο ηφζν νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη λα ζεσξνχλ πσο ην πξάηηνπλ νη δηεπζπληέο ηνπο νη έρνληεο κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο αλάινγεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη.   

 πζρέηηζε απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

ζην ζρνιείν κε ηε δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ εγεηηθή πξαθηηθή πνπ αθνξά 

ζηελ  ηζφηηκε κεηαρείξηζε απηψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

δηεπζπληέο ηνπο πηνζεηνχλ ηελ παξαπάλσ ζηάζε ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο θνηλσληθά «δίθαηνπο»  εγέηεο, θάηη πνπ έρεη λα θάλεη 

κάιινλ κε ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο πέξα απφ ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη 

(δάζθαινο ή δηεπζπληήο). Δίλαη πηζαλφ λα θξίλνπλ ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ ηνπο βαζηδφκελνη ζηε 

δηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε θαη εκπεηξία.  

  ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψλεηαη θαη κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε θαη ηεο εγεηηθήο πξαθηηθήο πνπ αθνξά ζηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη δηεπζπληέο ηνπο αθνινπζνχλ ηελ παξαπάλσ ζηάζε ζε κηθξφ βαζκφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

νη εθπαηδεπηηθνί δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ δηεπζπληή ηνπο σο άηνκν πνπ κεηαρεηξίδεηαη 
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ηζφηηκα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, κάιινλ επεξεαδφκελνη απφ ην εάλ θαη θαηά πφζν ν 

δηεπζπληήο ηνπο αμηνπνηεί ηνλ δηάινγν ζηηο ζρέζεηο ηνπ  κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Δλδέρεηαη 

λα βαζίδνληαη θαη πάιη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία εθηηκψληαο φηη νη ίδηνη είλαη ζε ζπλερή 

επαθή θαη δηάινγν κε ηνπο καζεηέο ηνπο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηνλ δηεπζπληή, ν νπνίνο ιφγσ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ κε 

φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.     

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παξαπάλσ ζπζρεηίζεσλ εληνπίδεηαη κηα αληίθαζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απφ ηε κηα θξίλνπλ ηνλ δηεπζπληή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο, επαηζζεηνπνίεζε θ.ιπ. θαη ηνλ παξνπζηάδνπλ σο θνηλσληθά «δίθαην» εγέηε. Απφ ηελ 

άιιε, εθηηκνχλ πσο, ιφγσ ζέζεο, αξκνδηνηήησλ θαη θφξηνπ εξγαζίαο, έρεη θάπνηα απφζηαζε απφ 

ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή καδί ηνπο.   

 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί πνιπζέζησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

δήκνπ Δνξδαίαο, ζηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα. 

Πξνεγήζεθε ελεκέξσζή ηνπο γηα ην ζέκα, ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δενληνινγίαο. Οη πεξηζζφηεξνη αληαπνθξίζεθαλ κε ζέξκε. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ νινθιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο. 

  Σα επξήκαηα, βέβαηα, ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο δε ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ θαη λα 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο, δηφηη ε έξεπλα είλαη ηνπηθά (ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δήκνπ Δνξδαίαο) θαη πνζνηηθά πεξηνξηζκέλε (151 εθπαηδεπηηθνί 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ).  

       6.2. Πξνηάζεηο 

 Λφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ 

ζπλαθείο εξεπλεηηθέο κειέηεο κε δηαθνξεηηθφ δείγκα (φπσο κε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο ή 

θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαη δηαθνξεηηθή κέζνδν (πνηνηηθή, φπνπ κέζσ ζπλεληεχμεσλ ίζσο 

ζηγνχλ θαη βγνπλ ζηελ επηθάλεηα ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο). Δπηπιένλ,   

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξεπλεηηθέο κειέηεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηδηαίηεξα ζε εθείλεο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ ππνδνρή λέσλ νκάδσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (γηα παξάδεηγκα 

πξνζθχγσλ). Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε έξεπλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηα 

πξνπηπρηαθά θαη ηα δηάθνξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο πξνψζεζεο ζεκάησλ θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζε απηά.  
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 Παξάιιεια, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηηο «επάισηεο» νκάδεο ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ έιιεηςε ζαθνχο επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ππνδεηθλχεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο φζν θαη απφ ηνπο δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο (παλεπηζηήκηα, 

ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θ.ά.), κε ζηφρν ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο θαη νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αληίζηνηρεο επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο.  

   Καηαιεθηηθά, επνηθνδνκεηηθή ζεσξείηαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιφγσ 

έξεπλαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο κειεηεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο, ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Αγαπεηνί/ηέο ζπλάδειθνη/ηζζεο,  

Ονομάηομαι Φωτάκθ Ευαγγελία και ςτο πλαίςιο του μεταπτυχιακοφ μου ςτθν «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 

τθσ Εκπαίδευςθσ – Εκπαιδευτικι Ηγεςία» του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, εκπονώ διπλωματικι εργαςία για τθν “Κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο 

ςχολείο, τισ πρακτικζσ των εκπαιδευτικών και τον ρόλο τθσ θγεςίασ.”  Η ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά και θ ςυμβολι ςασ είναι ςθμαντικι.                                                                                                               

Σασ ευχαριςτώ εκ των προτζρων! 

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Φύιν   □ άλδξαο    □ γπλαίθα 

Ηιηθία   □ 22-30     □ 31-40     □ 41-50    □ 51-60    □ 60 + 

πνπδέο   □ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία     □ Α.Δ.Η.      □ Μεηαπηπρηαθφ      □ Γηδαθηνξηθφ 

ρέζε εξγαζίαο   □ αλαπιεξσηήο/ηξηα    □ κφληκνο/ε    □ σξνκίζζηνο/α 

Έηε ππεξεζίαο   □ 0-10     □ 11-20    □ 21-30    □ 30 + 

Δηδηθόηεηα  □ δάζθαινο/α γεληθήο παηδείαο     □ δάζθαινο/α εηδηθήο αγσγήο 

□ δάζθαινο/α εηδηθφηεηαο  

Σύπνο  ζρνιείνπ πνπ ππεξεηείηε: 

□ νιηγνζέζην ζρνιείν    □ 6/ζέζην ζρνιείν    □ 12/ζέζην ζρνιείν 

Έρεηε ιάβεη επηκόξθσζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ; 

□ Ναη      □ Όρη 

Αλ λαη, πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ επηκνξθσζήθαηε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο; 

□ πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα      □ πεξηζζφηεξα απφ 5 ρξφληα       □ ιηγφηεξα απφ 5 ρξφληα 

Από πνηνλ θνξέα;   □ παλεπηζηήκην    □ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε      □ ζρνιηθφ ζχκβνπιν 
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Δξσηεκαηνιόγην 

Παξαθαιώ, απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, βάδνληαο  [ ⱱ ]  ζηε ζηήιε πνπ ζαο 

εθθξάδεη. 

1-θαζόινπ,  2-ιίγν,  3-αξθεηά,  4-πνιύ,  5-πάξα πνιύ 

1.ε πνην βαζκό,  θαηά ηελ άπνςή ζαο, ε  «θνηλσληθή δηθαηνζύλε» 

σο έλλνηα ζρεηίδεηαη  κε : 

1 2 3 4 5 

δίθαηε θαηαλνκή πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ      

ηζφηεηα – ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία      

ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα      

θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ – άξζε αδηθηψλ      

ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ       

ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ – θξάηνο πξφλνηαο       

 

 

2.ε πνην βαζκό θαηά ηελ άπνςή ζαο, ζην ζρνιείν ζήκεξα, ε  

«θνηλσληθή δηθαηνζύλε»  ζπλδέεηαη κε : 

1 2 3 4 5 

θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ      

ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο      

ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ      

ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ      

δίθαηε  αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ      

ππεξάζπηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ      

πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ      

ζπκκεηνρή  φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

(εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ  θ.ά) 

     

  

 

3.ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη, ζην ειιεληθό ζρνιείν: 

1 2 3 4 5 

είλαη ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν λα ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε      

ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε      

ππάξρνπλ αληζφηεηεο      
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4.ε πνην βαζκό, ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζηε, ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε :  

 

1 2 3 4 5 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ      

ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ      

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ      

δεηήκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ      

 

 

 

 

5.ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε έρεηε εληνπίζεη: 1 2 3 4 5 

(απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ) πεξηζηαηηθά εθδήισζεο ξαηζηζκνχ, 

δηαθξίζεσλ ή πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ ή νκάδσλ; 

     

(απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ) πεξηζηαηηθά δηαθξίζεσλ ή 

πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ ή νκάδσλ; 

     

(απφ ηελ πιεπξά ηεο δηεχζπλζεο) πεξηζηαηηθά δηαθξίζεσλ ή 

πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ ή νκάδσλ; 

     

 

 

6.Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκό ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο ζην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηα παξαθάησ; 

1 2 3 4 5 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ      

πεξηνξηζκφ ζπγθξνχζεσλ      

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ        

κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο      

βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ      

ηζρπξνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ      

δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο      

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ      

ελίζρπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο      

 

 

 

7.ε πνην βαζκό, ζεσξείηε πσο είλαη εθηθηή ε εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην 

ζεκεξηλό ζρνιείν; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα πνιχ 
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8.ε πνην βαζκό, ζεσξείηε πσο είλαη επαξθή ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην 

ζρνιείν;   

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα πνιχ 

     

 

 

 

9.ε πνην βαζκό, ζεσξείηε πσο είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζηήξημε από ηελ πνιηηεία θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη πξνσζείηαη ε εγθαζίδξπζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην 

ζύγρξνλν ειιεληθό ζρνιείν; 

 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα πνιχ 

     

 

 

10.ε πνην βαζκό, ζεσξείηε πσο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επεξεάζεη, ώζηε λα εδξαησζεί ε 

θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν; 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα πνιχ 

     

 

 

11.Δζείο πξνζσπηθά,  κέζσ ηεο ζηάζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζαο, ζεσξείηε όηη πξνσζείηε ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζηελ ηάμε; 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα  πνιχ 

     

 

 

 

12.ε πνην βαζκό, πηνζεηείηε κηα ζηάζε κε έκθαζε ζηα παξαθάησ; 1 2 3 4 5 

δηάινγνο θαη ζπκκεηνρηθή κάζεζε      

αιιαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο      

πνηθηιία ζηε ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ      

βησκαηηθή κάζεζε      

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε      

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία      

θξηηηθή παηδαγσγηθή       

ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο 

     

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο      
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13.ε πνην βαζκό, ζεσξείηε πσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηείηε 

πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζην ζρνιείν; 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  Πάξα  πνιχ 

     

 

 

 

14.ε πνην βαζκό, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο πηνζεηεί ηα 

παξαθάησ, κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε; 

 

1 2 3 4 5 

δηάινγνο – ζπδήηεζε – γλσζηνπνίεζε ζαθψλ ζηφρσλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

     

επηθνηλσλία νξάκαηνο γηα αιιαγή θαη βειηίσζε      

θαιή ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο      

πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ      

ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ – 

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ 

     

έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ      

δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε      

ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ      

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία      

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο      

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα θαη άιινπο θνξείο      

 

 

 

15. ε πνην βαζκό, ζεσξείηε όηη ν δηεπζπληήο ζαο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηα παξαθάησ, αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο  

θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην ζρνιείν ζαο; 

 

1 2 3 4 5 

γξαθεηνθξαηία – ειιηπήο ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο      

έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ      

έιιεηςε γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ      

ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ      

πξνθαηαιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ – απξνζπκία θαη άξλεζε γηα αιιαγή      

πξνθαηαιήςεηο γνλέσλ      

πξνθαηαιήςεηο κεξίδαο καζεηψλ      
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