Από το σχολικό στον κοινωνικό αποκλεισµό1
Η ερευνητική αυτή εργασία µας φιλοδοξεί να αναδείξει τις λανθάνουσες όψεις των
διεργασιών γένεσης του κοινωνικού αποκλεισµού µέσα στο σχολείο,
Η κοινωνική όψη του αποκλεισµού
Τι αναπαριστά ο πολύς κόσµος όταν αναφέρεται στην έννοια «αποκλεισµός»; Τι
«αναπαριστούν», (δηλαδή τι εννοούν) οι ειδικοί όταν καθιστούν τον αποκλεισµό ή και τις
αναπαραστάσεις του, αντικείµενο επιστηµονικής προσέγγισης; Πώς θα µπορούσε να
ορισθεί o κοινωνικός αποκλεισµός (Jodelet, 1989).
Αυτό που θεωρούµε απαραίτητο να επισηµάνουµε είναι ότι η έννοια του κοινωνικού
αποκλεισµού σχεδόν αντικατέστησε στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις, - από τα µέσα
της δεκαετίας του 1980, από τότε δηλαδή που συνειδητοποιήθηκε η αποδόµηση και η
συρρίκνωση του χώρου της εργασίας, την έννοια της ανεργίας,-

όχι µόνο ως πιο

ευρηµατική, αλλ’ ως περιεκτική, εκτός των άλλων, και της σειράς των εµφανών
κοινωνικών συνεπειών της ανεργίας. «Κατά βάθος το ερώτηµα που αφορά τον
αποκλεισµό µπορεί να θεωρηθεί ως µέγιστο κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα διότι
αποσαφηνίζει και αποκρυσταλλώνει αυτό το σύνθετο σύνολο φαινοµένων στο οποίο
συσσωρεύονται: ανισότητες, περιθωριοποιήσεις, φτώχεια και αποµονώσεις µέσα στον
κοινωνικό και γεωγραφικό χώρο» (Kokoreff, 1995: 27).
Αυτή η εννοιολογική µετακίνηση από την ανεργία, ως οικονοµικό φαινόµενο, στον
αποκλεισµό, ως κοινωνικό, άρχισε ν’ αλλάζει και τη µέχρι τη δεκαετία του ‘80 κυρίαρχη
αναπαράσταση κάθετης ιεράρχησης των κοινωνικών ανισοτήτων: οι άνω, οι µεσαίοι, οι
κάτω. Αυτοί που έχουν πολλά, λίγα, καθόλου. Οι αστοί, οι µικροαστοί, οι προλετάριοι
κ.λ.π.. Οι άνισοι θεώνται πλέον οριζόντια ως οι «εντός» και οι «εκτός», ως οι µετέχοντες
στο παιχνίδι και οι εκτός παιχνιδιού, ως οι λειτουργικά συνδεδεµένοι µε το κυρίαρχο
πλέγµα κοινωνικών σχέσεων, που διασφαλίζει περισσότερο ή λιγότερο τη βιολογική και
κυρίως την κοινωνική επιβίωση, και οι αποκεκοµµένοι από το «κύκλωµα» παραγωγής
και ανταλλαγών, ως οι αποκλεισµένοι, µε ένα λόγο ως οι ναυαγοί της κοινωνίας της
µισθωτής εργασίας (Touraine, 1991).
Η έννοια του αποκλεισµού υποδηλώνει την ύπαρξη µιας διαχωριστικής γραµµής µεταξύ
του κοινωνικού «εντός» και του µη κοινωνικού «εκτός» και δηλώνει τη µη σχέση τους. Η
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ανεργία, η φτώχεια, το να έχει κανείς λίγα, ελάχιστα, ή καθόλου, είναι οικονοµικό
φαινόµενο Ο αποκλεισµός όµως είναι φαινόµενο κοινωνικό ευρύτερο και βαθύτερο. Έχει
και ψυχολογικές διαστάσεις. Αποδιοργανώνει τις εσωτερικές δυνάµεις του ατόµου προσώπου για αγώνα διεκδίκησης µιας θέσης, όχι µόνον εργασίας, µέσα στην κοινωνία
και κατά συνέπεια φθείρει τον ιστό συνοχής της τελευταίας: οι αποκλεισµένες
πληθυσµιακές κατηγορίες δεν «επικοινωνούν» πλέον µε τους «εντός» και µε τα λοιπά
δοµικά, ή συστατικά, στοιχεία της κοινωνίας στην οποία ανήκαν ή θα έπρεπε να ανήκουν
πλήρως (Bouffartique, 1993).
Η Σχολική όψη του αποκλεισµού
Το σχολείο έχει αναλάβει προς διεκπεραίωση, δύο αποστολές:
α) να προετοιµάζει και να παράγει την elite, µε τη µετάδοση της επίσηµης υψηλής
κουλτούρας, και
β) να διαπιστώνει, να διαβαθµίζει και να πιστοποιεί την αδυναµία όσων δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις αυτής της κουλτούρας

µε

αποτέλεσµα να τους εγκλωβίζει σε κατευθύνσεις και επίπεδα εκπαίδευσης χαµηλότερης
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας, ή να τους αποκλείει (απορρίπτει), ή να
τους ωθεί να αυτό-αποκλείονται (να διακόπτουν τη φοίτηση).
Η σχολική αποτυχία πριν από τη δεκαετία του 1960 δε συνιστούσε στην Ελλάδα, όπως
και αλλού, κοινωνικό πρόβληµα. ∆ε γινόταν µέχρι τότε λόγος γι’ αυτήν. Το αντίθετο:
προτεινόταν το σχολείο, ιδιαίτερα της µέσης εκπαίδευσης, να γίνει αυστηρότερο και να
απορρίπτει περισσότερους για να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο των γνώσεων και
δεξιοτήτων και γενικότερα της κουλτούρας των υπόλοιπων αποφοίτων του. Κανένας δε
συνέδεε τη σχολική αποτυχία και απόρριψη των µαθητών µε την κοινωνική προέλευσή
τους. Το φαινόµενο της άνισης επίδοσης αποδιδόταν σε διαφορά φυσικών κλίσεων,
βιολογικών διαφορών και ψυχοϊατρικών προβληµάτων (Isambert - Jamati, 1985,
Μυλωνάς, 1982).
Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης σε Αµερική, Ευρώπη και Ελλάδα αναλύει το
φαινόµενο και το αποδίδει από τη µια στις εγγενείς στην κοινωνική προέλευση
(κοινωνική τάξη)

«µειονεξίες»: οικογενειακή και ατοµική ιστορία, είδος και τρόπος

συγκρότησης του πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού κεφαλαίου που χαρακτηρίζει
και το αντίστοιχο ταξικό habitus (Bourdieu, 1979, 1984) και από την άλλη στην πιεστική
επί του σχολείου λογική ενός συστήµατος παραγωγής, η οποία απαιτεί απ’ αυτό την
καλλιέργεια ιεραρχηµένων εξειδικευµένων γνώσεων και ικανοτήτων και επιβάλλει
ορισµένου τύπου σχέσεις κυριαρχίας (Baudelot & Establet, 1971).
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Η σχολική αποτυχία, επειδή αφορά τουλάχιστον το 10% του µαθητικού πληθυσµού,
καθίσταται σηµαντικότατο κοινωνικό πρόβληµα, ιδιαίτερα σε περιόδους

αυξηµένης

ανεργίας, αφού οδηγεί, αργά ή γρήγορα, σε ζώνες εργασιακής αβεβαιότητας,
κοινωνικής ευπάθειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
Οι αποκλεισµένοι του εσωτερικού του σχολείου
Είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε ότι η σχολική αποτυχία που σχετίζεται στενά µε τον
αποκλεισµό, δεν είναι ένα φαινόµενο ποσοτικά και ιστορικά διαπιστούµενο µόνο µετά
την έξοδο από το σχολείο όσων είχαν αποτύχει µέσα σε αυτό. Και πριν από την
εγκατάλειψη του σχολείου οι «ευπαθείς» µαθητές (σύνδροµα απαγκίστρωσης από τις
διαδικασίες µάθησης) παραµένουν για ένα διάστηµα, άλλοι µεγαλύτερο και άλλοι
µικρότερο, «εντός» του σχολείου. Συνιστούν την κατηγορία των µαθητών σε
«εκκρεµότητα» που ή έχουν στρέψει το βλέµµα κατευθείαν προς την έξοδο του σχολείου
και την αγορά εργασίας, ή αναµένουν τη διοχέτευση - απόρριψή τους σε «ειδικούς»
χώρους

πρόσκαιρης και πρόχειρης «στάθµευσης» µέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό

σύστηµα, µέχρι να εξέλθουν σύντοµα και από εκεί

µε δική τους απόφαση, συνήθως

χωρίς αποδεικτικό κάποιας ανταλλακτικής αξίας στην αγορά εργασίας. Αυτοί είναι οι
«αποκλεισµένοι του εσωτερικού», όπως πολύ εύστοχα τους χαρακτηρίζουν οι Bourdieu &
Champagne (1992).
Η υπόθεσή µας
Οι συχνές παρακολουθήσεις - παρατηρήσεις που κάνουµε, ως ερευνητική οµάδα, της
καθηµερινής ζωής ορισµένων ∆ηµοτικών σχολείων, για να «καταλάβουµε», όπως
υποδεικνύει ο Max Weber µε τη θεωρία της Verstehen (1971), το «νόηµα» που δίνουν οι
δρώντες µέσα σ’ αυτά (µαθητές και δάσκαλοι) στις λεκτικές και στις µη λεκτικές τους
σχέσεις και ανταλλαγές, στις αλληλοαποδοχές και αλληλοαπορρίψεις, µας προκάλεσαν
µια σειρά από ερωτήµατα, προβληµατισµούς και απόπειρες εξηγήσεων (υποθέσεις) για
τις λανθάνουσες εντός του σχολείου διεργασίες παραγωγής του φαινοµένου του
αποκλεισµού.

∆ιατυπώσαµε την εξής σχετική υπόθεση:
Η κοινωνική προέλευση των µαθητών προσδιορίζει ως ένα µεγάλο βαθµό όχι µόνο
την επίδοσή τους αλλά και τις κοινωνικές τους σχέσεις µε τους άλλους µαθητές. Ως
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κοινωνικές σχέσεις νοούµε εδώ το πλέγµα των αµοιβαίων ή αναντίστοιχων έλξεων προτιµήσεων και απωθήσεων - απορρίψεων των µαθητών.
Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των άλλων µαθητών µε τους οποίους ο µαθητής κάνει
παρέα, ή επιθυµεί να κάνει αλλά απωθείται, ή επιθυµούν οι άλλοι αλλά εκείνος απωθεί,
συνιστούν δείκτη ενός κοινωνικού παιχνιδιού αποδοχών και αποκλεισµών, πολύ
σοβαρού για το κοινωνικό, και όχι µόνον, µέλλον του παιδιού που παίζεται µέσα στο
σχολείο αλλά του οποίου οι «βασικοί» κανόνες έχουν ορισθεί έξω απ’ αυτό.
Θεωρούµε ότι πρόκειται για µια, µεταξύ άλλων, όψη µη δεδηλωµένη και µη εµφανή αλλά
υπαρκτή των διεργασιών του µελλοντικού κοινωνικού αποκλεισµού των µαθητών
εκείνων που έχουν δυσκολίες µάθησης και ένταξης στο σχολείο. Και αυτοί οι µαθητές
συνήθως προέρχονται από δεδοµένες κοινωνικές κατηγορίες ή κοινωνικές τάξεις
(Ossowski, 1984).
Μέσα στα «σπλάχνα» του σχολείου λοιπόν κυοφορούνται και αντικειµενικοποιούνται οι
πιθανότητες του κοινωνικού αποκλεισµού των παιδιών των κοινωνικά µη ευνοηµένων και
εκεί µέσα εµφανίζονται πολλά πρόδροµα συµπτώµατά του. Ένα απ’ αυτά φιλοδοξεί να
περιγράψει και να αναδείξει η εµπειρική έρευνα που κάναµε για την επιβεβαίωση ή την
αναίρεση της υπόθεσής µας.
Μεθοδολογικά και τεχνικά στοιχεία
Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση επιλέξαµε 15 ∆ηµοτικά σχολεία της πόλης των Πατρών. Για να
διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα πήραµε 6 σχολεία από την κεντρική ζώνη της
πόλης και 9 από τη ζώνη της περιφέρειας. Αποφασίσαµε να απευθυνθούµε στους 300
µαθητές της ΣΤ’ τάξης αυτών των σχολείων (144 αγόρια και 156 κορίτσια) και στους
δασκάλους τους.
Ζητήσαµε από τους µαθητές να µας συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που αφορούσε
δηµογραφικά, κοινωνικά,

πολιτιστικά και οικονοµικά στοιχεία των ίδιων και των

οικογενειών τους.
Απευθυνθήκαµε και στους ∆ασκάλους τους και ζητήσαµε να µας δώσουν πληροφορίες
για την επίδοση και συµπεριφορά του κάθε µαθητή τους, να κάνουν µια πρόβλεψη για
την µετέπειτα πορεία τους στο σχολείο και να τους κατατάξουν σε αξιολογική σειρά µε
βάση την επίδοση αλλά και την προσωπική εκτίµηση - πρόβλεψή τους για το µέλλον του
κάθε µαθητή.
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Στη δεύτερη φάση δώσαµε πρώτα στους 300 µαθητές ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο µε το
οποίο τους ζητούσαµε να απαντήσουν:
α) Με ποιον από τους συµµαθητές ή τις συµµαθήτριές τους θα ήθελαν να διαβάζουν µαζί
τα µαθήµατα (έγραψαν 3 ονόµατα µε σειρά προτίµησης)
β) Με ποιον από τους συµµαθητές ή τις συµµαθήτριές τους δε θα ήθελαν να διαβάζουν
µαζί τα µαθήµατα (έγραψαν 3 ονόµατα µε σειρά απώθησης)
Μετά από 15 ηµέρες και αυτό για να µην υπάρχει έντονη η µνήµη των ονοµάτων που
σηµείωσαν στο πρώτο ερωτηµατολόγιο, τους δώσαµε να απαντήσουν σε ένα δεύτερο
όµοιο ερωτηµατολόγιο που τους ζητούσε όµως να απαντήσουν µε ποιους ή ποιες θα
ήθελαν ή δε θα ήθελαν να παίζουν µαζί. Ατυχώς σε ορισµένα σχολεία δεν κατέστη
δυνατόν να συµπληρωθούν αυτά τα ερωτηµατολόγια. Έτσι το δείγµα µας περιορίστηκε
σε 206 µαθητές (114 αγόρια και 92 κορίτσια)
Σύσταση τριών Οµάδων
Χωρίσαµε τον πληθυσµό των 206 µαθητών σε 3 οµάδες (κατηγορίες):
Στην Α οµάδα κατατάξαµε τους 62 µαθητές που είχαν βαθµό 10 και πρόβλεψη

του

δασκάλου ότι θα µπουν στο Πανεπιστήµιο. Η κοινωνική τους προέλευση αποδείχθηκε εκ
των υστέρων, όπως είπαµε, πολύ υψηλή.
Στη Β οµάδα τους 81 που είχαν βαθµό 8, 9, 10 και πρόβλεψη ότι θα τελειώσουν το
Λύκειο, µερικοί θα συµµετάσχουν και στις Πανελλήνιες, αλλά µε µικρές πιθανότητες
επιτυχίας. ∆ιαπιστώθηκε ότι προέρχονται οι περισσότεροι από µεσαία κοινωνικά
στρώµατα. Υπήρχαν µερικοί από υψηλά και ελάχιστοι από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα.
Στη Γ οµάδα τους 63 που είχαν βαθµό από 7 και κάτω και πρόβλεψη του δασκάλου ότι θα
τελειώσουν µόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυµνάσιο), µερικοί από αυτούς µάλιστα
µε δυσκολία. Προέρχονται όλοι από οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικό - επαγγελµατικό
και πολιτιστικό προφίλ.
Επεξεργασία των δεδοµένων
Καταρτίσαµε το κλασσικό σχήµα («σχάρα» µε διπλή είσοδο) κοινωνιογράµµατος κατά
Moreno, όπου καταχωρίσαµε τις απαντήσεις των µαθητών της κάθε τάξης, τις σχετικές
µε το διάβασµα και σε ένα άλλο όµοιο τις απαντήσεις τους για το παιχνίδι. Κατόπιν εξ’
αυτών καταρτίσαµε αντίστοιχα ένα γενικό σχήµα για όλο τον πληθυσµό και στη συνέχεια
εκ του γενικού ένα για καθεµιά από τις τρεις οµάδες.
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Ευρήµατα
Περιοριζόµαστε µόνο στην παράθεση των ποσοτικών στοιχείων.

(2)

Πίνακας 1
Με ποιους θέλουν και µε ποιους δε θέλουν να «διαβάζουν» µαζί οι µαθητέςµαθήτριες
ΟΜΑ∆Α

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Α

52%

15%

B

36%

23%

Γ

12%

62%

Πίνακας 1.1
Με ποιους θέλουν να «διαβάζουν» µαζί οι µαθητές- µαθήτριες της κάθε Οµάδας
ΟΜΑ∆ΕΣ

Α

Β

Γ

Α

59%

50%

49%

Β

32%

38%

37%

Γ

9%

12%

14%

Πίνακας 1.2
Με ποιους δε θέλουν να «διαβάζουν» µαζί οι µαθητές- µαθήτριες της κάθε Οµάδας
ΟΜΑ∆ΕΣ
Α
Β
Γ
Α

8%

17%

17%

Β

22%

21%

28%

Γ

70%

62%

55%

Πίνακας 2
Με ποιους θέλουν και µε ποιους δε θέλουν να «παίζουν» µαζί οι µαθητές-µαθήτριες
ΟΜΑ∆Α
Α

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
43%

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

(-9%)

Β

18%

(+3%)

32%

(+8%)

51%

Γ

2

(-11%)

Η πλήρης ανάλυση και ο αναλυτικός σχολιασµός των ποσοτικών (αριθµητικών) στοιχείων των πινάκων υπάρχουν στο
άρθρο.
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Πίνακας 2.1
Με ποιους θέλουν να «παίζουν» µαζί οι µαθητές- µαθήτριες της κάθε Οµάδας
ΟΜΑ∆ΕΣ
Α
Β
Γ
Α

44%

(-15%)

46%

(-4%)

Β

37%

(+5%)

37%

(-1%)

(+10%)

17%

(+5%)

Γ

19%

38%
47%
15%

(-11%)
(+10%)
(+1%)

Πίνακας 2.2
Με ποιους δε θέλουν να «παίζουν» µαζί οι µαθητές- µαθήτριες της κάθε Οµάδας
ΟΜΑ∆ΕΣ
Α
Β
Γ
Α

15%

(+7%)

19%

(+2%)

20%

(+3%)

Β

35%

(+13%)

25%

(+4%)

36%

(+8%)

Γ

50%

(-20%)

56%

(-6%)

44%

(-11%)

Συµπέρασµα
Τί θα έχει συµβεί όταν οι µαθητές της οµάδας Γ θα είναι 30 - 40 χρονών; Με αφετηρία τα
ευρήµατά µας θα µπορούσαµε να διακινδυνεύσουµε κάποιες «προβολές» στο µέλλον
τους. Υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες να έχουν τελειώσει µόνο την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Θα έχουν δηµιουργήσει αυξηµένες κοινωνικές υποχρεώσεις (το µορφωτικό
τους επίπεδο προδικάζει υψηλότερη γεννητικότητα). ∆ε θα έχουν σταθερή δουλειά. Θα
κινούνται στις παρυφές της αγοράς. Θα είναι ευάλωτοι ή θα έχουν ήδη αλωθεί από
δυνάµεις - προκλήσεις φυγής από την σκληρή πραγµατικότητα και εξόδου από τη
νοµιµότητα. Θα είναι µέσα και έξω. Οι πιθανότητες γι’ αυτούς είναι µεγάλες να βρεθούν
«κλεισµένοι» στον κοινωνικά αποκλεισµένο κόσµο τους. Η πρόταση µας λοιπόν ότι «ο
κοινωνικός αποκλεισµός αρχίζει από το σχολείο» δε φαίνεται να είναι ένας απλός
θεωρητικός µετεωρισµός, ή µια απλή εικασία. Είναι δηλωτική µιας πραγµατικότητας, η
οποία βέβαια χρειάζεται συστηµατικότερη διερεύνηση, και προφανώς έγκαιρη και
ενεργότερη πολιτική φροντίδα.
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