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Abstract: The introduction of educational policies is necessary for the functionality of 

educational units since the latter should be able to adapt to changes and be in line with the 

requirements of modern society. Every educational policy is based on a logical, scientific, and 

pedagogical basis while a political dimension often emerges. The process of change, and 

more specifically its successful introduction and implementation, requires individual 

stages/phases to be performed as well as a reasonable time to be elapsed, to generate the 

appropriate culture and prepare the field of change inside the organization. Often there is an 

absence of a coherent model to follow, and as a result, the implementation of educational 

policy provisions commonly fails. The establishment of Educational Priority Area Host 

Classes (SPA)was proposed by the Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning, and 

Religious Affairs in an attempt to alleviate educational and social inequalities of students 

coming from vulnerable social groups. However, the effectiveness of the aforementioned 

educational policy seems problematic according to data showing a great school leakage since 

the target group of students is unable to conform to the changes. This is due to both omissions 

in its design and inaccuracies in its introduction and implementation. The present work takes 

advantage of the 8-stage Kotter theoretical model to improve the proposed educational policy 

by introducing factional and practical applications at each stage. 

Keywords: Organizational Change, SPA, Kotter‟s Change Model, Inclusion of Vulnerable 

Social Groups. 

Πεπίλητη: Ζ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, δεδνκέλνπ όηη απηέο είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο αιιαγέο θαη επνκέλσο λα εμειίζζνληαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίαο. Κάζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηεξίδεηαη ζε ινγηθή, επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή βάζε, ελώ ιακβάλεη ζπρλά θαη πνιηηηθή δηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο 

θαη εηδηθόηεξα ε επηηπρεκέλε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηελ πινπνίεζε επηκέξνπο 
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ζηαδίσλ/θάζεσλ θαζώο θαη ηελ παξέιεπζε εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θνπιηνύξαο θαη ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο από ηνλ νξγαληζκό. πρλά δελ 

ππάξρεη έλα ζπλεθηηθό κνληέιν πνπ λα αθνινπζείηαη κε απνηέιεζκα πνιύ ζπρλά ε 

εθαξκνγέο ησλ πξνλνηώλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ λα απνηπγράλεη.H ίδξπζε Σάμεσλ 

Τπνδνρήο ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνύ ησλ Εσλώλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο, πνπ 

πξνηάζεθε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο είρε ζθνπό λα ακβιύλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αληζόηεηεο καζεηώλ από Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, σζηόζν, παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή, θαζώο 

ζύκθσλα κε κέρξη ηώξα δεδνκέλα νη καζεηέο αδπλαηνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ελώ 

παξαηεξείηαη θαη έληνλε ζρνιηθή δηαξξνή, γεγνλόο πνπ πηζαλόλ λα νθείιεηαη ηόζν ζε 

παξαιείςεηο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο όζν θαη ζε ιάζε ζηα ζηάδηα εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο. 

Ζ παξνύζα εξγαζία αμηνπνηεί ην ζεσξεηηθό κνληέιν 8 ζηαδίσλ ηνπ Kotter γηα εηζαγσγή κηα 

βειηησκέλεο πξνζέγγηζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

πξνηείλνληαο εθαξκόζηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε θάζε ζηάδην. 

Λέξειρ κλειδιά: Οξγαλσζηαθή Αιιαγή, Σάμεηο ππνδνρήο, ΕΔΠ, Θεσξεηηθό Μνληέιν Κόηεξ, 

Έληαμε Δπάισησλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ 

Ειζαγυγή 

Βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ή θάπνησλ 

πξνλνηώλ ηεο, απνηεινύλ, ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

παξερόκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ε δηαζέζηκε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή (Μπάθαο, 2014). Δπηπξόζζεηα, ε νπνηαδήπνηε απνηπρία δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε κία παξάκεηξν ηνπ επξύηεξνπ πεδίνπ απηήο θαζ‟ απηήο ηεο πνιηηηθήο, αιιά είλαη 

απνηέιεζκα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξίδεη νιόθιεξε ηελ θνηλσλία (Γαξόπνπινο, 

2015).H έληαμε Δπάισησλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ (ΔΚΟ) ζηελ 

εθπαίδεπζε(πξνζθύγσλ/αιινδαπώλ/παιιηλνζηνύλησλ/Ρνκά) ζε ηάμεηο Τπνδνρήο ζηα 

πιαίζηα ησλ Εσλώλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο, είλαη έλαο ζεζκόο πνπ εηζήρζε κε ηνλ λ. 

3879/2010 (ΦΔΚ163Α/21.09.2010) θαη απνζθνπνύζε, ηθαλνπνηώληαο ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, λα άξεη ηηο αληζόηεηεο (Κνπηνύδεο, θ.ά., 2012), λα δηαζθαιίζεη 

ηζόηεηα επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ καζεηώλ πξνεξρόκελσλ 

από ΔΚΟ θαη βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο επίδνζεο. Δηδηθόηεξα, ζηόρεπε ζηε κείσζε ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο, ζηνλ εγγξακκαηηζκό θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Βαζηθή 

ηεο πηπρή ήηαλ ε επίηεπμε ηζόηεηαο κεηαμύ ησλ  καζεηώλ θαζώο θαη ε αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθώλ δεμηνηήησλ γηα όινπο, αθνύ ε ζεκεξηλή θνηλσλία απαηηεί πξνεηνηκαζία γηα 

κηα δσή, εληόο ελόο εηεξνγελνύο θόζκνπ (Huber, et al., 2012), ζην πιαίζην θαη ηεο 

κεηαλεσηεξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (Κεξαπλόο, 2021).  

Οη θνξείο πνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ πινπνίεζή ηεο, είλαη κεηαμύ άιισλ ν δηεπζπληήο ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, ν ππεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο θάζε 

ηκήκαηνο θαη ν πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο. Ωο πξνο ηε ινγηθή ηεο βάζε ε εθπαηδεπηηθή απηή πνιηηηθή έρεη θνηλσληθό 

ραξαθηήξα, θαζώο επηρεηξνύζε λα ακβιύλεη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο εμαζθαιίδνληαο 

ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ΔΚΟ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ηελ θνηλσλία (βηώκαηα 

θνηλσληθνπνίεζεο), παξέρνληάο ηνπο ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα σο κε πξνλνκηνύρνπο καζεηέο 

θαη σο κέιε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά κεηνλεθηνπζώλ νκάδσλ, όπσο πξνλνεί θαη ε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε. Γεληθόηεξα, ζαλ ζεζκόο εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο παηδείαο. Ζ νινέλα θαη απμαλόκελε εθδήισζε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνύ έλαληη απηώλ ησλ 

νκάδσλ, απνηέιεζε έλα επίζεο  βαζηθό παξάγνληα, πνπ ιεηηνύξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Κνιπκπάξε, 2017). Οη παηδαγσγηθνί ιόγνη 

ζύζηαζήο ηεο από ηελ άιιε είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ελίζρπζε απηνλόκεζεο απηώλ ησλ καζεηώλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, 

ιακβάλεη θαη πνιηηηθή δηάζηαζε θαζώο επεξεάδεη αξηζκώλ εθπαηδεπηηθώλ, αθνύ άπηεηαη 

δηνξηζκώλ θαη εξγνδόηεζεο (Οξθαλόο, 2021α). Σέινο, ε επηζηεκνληθή ηεο βάζε ζηεξίδεηαη 

θαη ζε δεδνκέλα πνπ θαηέδεημαλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηώληζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, άξα θαη ζηελ αλάγθε αλάιεςεο επζύλεο πνπ ζα νδεγνύζε ζηελ ηζόηεηα, 

αληηκεηώπηζεο θαη επθαηξηώλ. 

1. Η Εκπαιδεςηική Πολιηική ηηρ Ένηαξηρ Εςάλυηυν Κοινυνικών Ομάδυν, 

μέζα από ηο Μονηέλο Οπγανυζιακήρ Αλλαγήρ ηος John Kotter. 

1.1.  Η πποβλημαηική ζε ζσέζη με ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ ςθιζηάμενηρ 

καηάζηαζηρ. 

H εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηάμεσλ ππνδνρήο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πνιιά 

πξνβιήκαηα, θελά θαη δπζιεηηνπξγίεο. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζηειερώλνπλ ηα 

ηκήκαηα απηά θαίλεηαη λα ζηεξνύληαη θαηάξηηζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Σα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηβεβαηώλνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Κνπξή, & έξβνπ, 

2021·Παπάο, 1998· θνύξηνπ 2005). Δπηπξόζζεηα, ελώ δίδεηαη ε δπλαηόηεηα γηα δεύηεξν 

εθπαηδεπηηθό ζηελ ηάμε, απηό θαζίζηαηαη πξαθηηθά αδύλαην, θαζώο αθελόο ην δηδαθηηθό 

σξάξην θαη αθεηέξνπ ν απαηηνύκελνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ΕΔΠ, κεηώλνπλ θαη πηζαλόλ ππνβαζκίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα θάζε καζεηή. Ζ 

απνθνπή ηνπο από ηε γεληθή ηάμε θαη ε πινπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε 

μερσξηζηή ηάμε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα όρη κόλν λα κελ εληάζζνληαη νξγαληθά ζην ζρνιηθό 

πιεζπζκό, αιιά θαίλεηαη λα νδεγεί θαη ζηελ πεξεηαίξσ εηηθεηνπνίεζή ηνπο (Γηαθνγεσξγίνπ, 

2020). Δπηπξόζζεηα, ην ΑΠ είλαη δηακνξθσκέλν βάζεη ειιεληθώλ δεδνκέλσλ (ήζε, έζηκα), 

ελώ παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ε αλαπιήξσζε ησλ καζεκάησλ λα πινπνηείηαη ζε ώξεο πνπ 

δελ ελδείθλπηαη (π.ρ. Γπκλαζηηθή). Ωο απόξξνηα όισλ απηώλ ηα παηδηά ησλ επάισησλ 

νκάδσλ θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηδόζεηο (Μάκκνπ, 2015), ελώ 

παξαηεξείηαη θαη έληνλε ζρνιηθή δηαξξνή (Πνιπρξόλε & Ράιιε, 2013). ε ρώξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην δήηεκα, όπσο πρ ε νπεδία, ε γεληθή πνιηηηθή είλαη λα παξακέλνπλ 
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ηέηνηνη καζεηέο ζε ηάμεηο ππνδνρήο κόλν γηα κηα κηθξή πεξίνδν. Μεηαθέξνληαη έηζη ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, ελώ ε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο γιώζζαο 

πξνζθέξεηαη, ζπζηεκαηηθά, ζε όιεο ηεο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαζηζηώληαο ηε κεηάβαζε ησλ παηδηώλ από ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κεηά 

από πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (Crul,et., al., 2017). 

1.2. Μια βεληιυμένη πποζέγγιζη ζηην εθαπμογή ηηρ πολιηικήρ ηηρ ομαλήρ ένηαξηρ 

ηυν εςάλυηυν κοινυνικών ομάδυν, μέζα από ηο μονηέλο 8 Σηαδίυν  ηος John 

Kotter 

Ζ δηαθαηλόκελε απνηπρία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αλαδεηθλύεη γηα αθόκε κηα θνξά ηελ πηζαλή αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα αθνπγθξαζηεί ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο(Γαξόπνπινο, 2015· Καηζαξόο, 

2008). Φαίλεηαη λα επηβεβαηώλεη επίζεο θαη ηελ αδπλακία ηεο λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκόζεη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηε βάζε ελόο έγθπξνπ θαη αμηόπηζηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ, ώζηε 

λα δηαζθαιίζεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επηηπρίαο ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο. Έλα ηέηνην 

ζεσξεηηθό κνληέιν εηζαγσγήο αιιαγώλ ζε κεγάινπο νξγαληζκνύο (όπσο είλαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα) είλαη απηό ηνπ Kotter (1995), ην νπνίν πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή 

αιιαγώλ πινπνηώληαο ηεξαξρηθά 8 ζηάδηα.Ζ απιόηεηα θαη ε ακεζόηεηα ηνπ κνληέινπην 

θαζηζηά πνιύ απνηειεζκαηηθό ζε δηαδηθαζίεο αιιαγώλ κεγάιεο θιίκαθαο πνπ εθηείλνληαη 

από εθπαίδεπζε  (Borrego & Henderson 2014· Wentworth, Behson, & Kelley 2020), ζηελ 

ηαηξηθή (Burden, 2016· Campbell, 2008·Springer et al. 2012) θαη επξύηεξα ζε κεγάινπο 

νξγαληζκνύο  (Boff, & Cardwell, 2020·King, Hopkins, & Cornish, 2018·Pollack, &Pollack, 

2015·). Ζ βηβιηνγξαθία έρεη επίζεο εμεηάζεη ηόζνην ππόβαζξν όζν θαη ηελ εθαξκνζηκόηεηα 

ηνπ κνληέινπ (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq, 2012· Kang, et., al., 2020), 

επηζεκαίλνληαο όηη πάξα ηηο όπνηεο πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ, ην κνληέιν είλαη εθαξκόζηκν, 

ελώ πξνηείλεηαη όπσο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ, λα γίλεηαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ζύκθσλα 

κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ εθαξκνγήο. ύκθσλα κε ην  ζεσξεηηθό απηό κνληέιν, 

ε επηηπρία εηζαγσγήο αιιαγώλ ζε κεγάιε θιίκαθα έρεη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο 

αλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 8 πξνηεηλόκελα ζηάδηα:1. Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο επείγνληνο, 2. 

ρεκαηηζκό ηζρπξνύ ζπλαζπηζκνύ θαζνδήγεζεο, 3. Γεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο, 4. 

Δπηθνηλσλία ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ηνπ νξάκαηνο θαη δξάζε ηνπο βάζεη ηνπ, 5. 

Πξνγξακκαηηζκόο θαη δεκηνπξγία βξαρππξόζεζκσλ ληθώλ, 6. Δλζσκάησζε ησλ βειηηώζεσλ, 

πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλαηξνθνδόηεζε, ζηνλ νξγαληζκό, 7. Δπέθηαζε βειηησκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ θαη πξαθηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε αθόκε πεξηζζόηεξσλ αιιαγώλ θαη ηέινο 8. 

Παγηνπνίεζε απηώλ ησλ αιιαγώλ θαη ησλ λέσλ πξαθηηθώλ ζηελ θνπιηνύξα ηνπ νξγαληζκνύ, 

σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ελ ιόγσ πνιηηηθήο, έρνληαο σο γλώκνλα ηα 

ζηάδηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995), ζην ζηάδην ηεο δημιοςπγίαρ αίζθηζηρ επείγονηορ 

(πξώην ζηάδην) ζα πξέπεη λα αλαδεηρηεί, όηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε είλαη πιένλ κε 

ιεηηνπξγηθή, κε απνδνηηθή, ζπλνδεύεηαη από κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη 
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ρακειέο καζεηηθέο επηδόζεηο (Μάκκνπ, 2015·Πνιπρξόλε & Ράιιε, 2013).Δπηπξόζζεηα,ε 

δηεζλήο έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο έρνπλ θαηαδείμεη όηη, νη ρώξεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νκαιή έληαμε απηώλ ησλ αηόκσλ, θαίλεηαη λα επεκεξνύλ, ελώ αληίζεηα ηαιαλίδνληαη 

εθείλεο πνπ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δξνκνινγήζνπλ ηελ ηζόηηκε έληαμε ηνπο (Σζηάθαινο, 

2011). ρνιεία κε έληνλν πνιππνιηηηζκηθό πξνθίι, ε ιεηηνπξγία ηνπο σο κνλνπνιηηηζκηθά, 

απνηειεί θξαπγαιέα παηδαγσγηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή αληίθαζε (Γακαλάθεο, 2005). 

Δπηπιένλ, ζα ηνληζηεί ε αλαγθαηόηεηα λα αθνινπζεζεί θαηλνύξηα πξαθηηθή όπνπ νη καζεηέο 

από επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο δε ζα δηδάζθνληαη ζε ρσξηζηέο ηάμεηο, αιιά ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο κε επηκνξθσκέλν ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κόληκν εθπαηδεπηηθό-κέληνξα 

(Σδσξηδάθε, 2015), έηζη ώζηε λα ζπληειείηαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο θαη 

νκαιόηεξε έληαμε. Πξαθηηθή πνπ ζύκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη βάζεη ηεο 

επξσπατθήο θαη ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο έρεη ιάβεη ζεηηθέο θξηηηθέο (Βαζηινπνύινπ, 2015) θαη 

θαίλεηαη λα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηελ απνμέλσζε ησλ καζεηώλ ζε μερσξηζηέο 

ηάμεηο θαη κάιηζηα ελ ώξα θαη‟ εμνρήλ αιιειεπηδξαζηηθώλ καζεκάησλ (Crul,et., al., 2017). 

Δπίζεο, ζαλ πξαθηηθή (ζεζκόο παξάιιειεο ζηήξημεο) έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζηελ έληαμε καζεηώλ κε δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Μαπξνπαιηάο, 2013). 

Παξάιιεια, ην ΑΠ ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε ζέαζε ησλ κνξθσηηθώλ πεξηερνκέλσλ από δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο 

(Γακαλάθεο, 2005), ελώ ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα εγείηαη έλαο ππεύζπλνο, κε 

αληηθείκελν ηελ επίβιεςε ησλ ζηαδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ (Σδσξηδάθε, 

2015). Ωζηόζν, γηα λα πινπνηεζνύλ κε κεγαιύηεξε επηηπρία ηα παξαπάλσ απαηηείηαη 

απηόλνκε δξάζε θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, όπνπ ν θαηαξηηζκέλνο ζρνιηθόο εγέηεο καδί κε ηνλ 

ζύιινγν δηδαζθόλησλ ζα ιεηηνπξγνύλ απνθεληξσκέλα θαη κε ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία 

(Παπαδεκεηξαθόπνπινο, 2005⸱ Σδσξηδάθε, 2015). Σέινο απαηηείηαη ν ζσζηόο ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο θαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ εληόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). 

Ζζςνομολόγηζη ενόρ καθοδηγηηικού ζςναζπιζμού πνπ λα είλαη ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ θαζνδήγεζε, θαζ‟ όιε ηε δηαδηθαζία είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, 

γηα ηελ επηηπρία ηεο εηζαγσγήο κηα αιιαγήο ζύκθσλα κε ην κνληέιν. Μηα νιηγνκειήο 

επέιηθηε νκάδα ησλ έμη-νρηώ αηόκσλ ζα ζρεδηάζεη θαη ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ νκάδα απηή θαιό πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη από άηνκα κε 

θύξνο, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Άηνκα δειαδή πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο θαη εξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

επίθαηξεο ζέζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα ηπγράλνπλ ηεο επξύηεξεο δπλαηήο απνδνρήο. Δλδεηθηηθά, 

ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη „κάρηκνπο‟ εθπαηδεπηηθνύο κε εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο-

ΕΔΠ, ζπλδηθαιηζηέο, αθαδεκατθνύο θαη εξεπλεηέο, θαζώο θαη ηερλνθξάηεο θαη εθπξνζώπνπο 

ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

Γηθαηνζύλεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα εμαζθάιηδε αθελόο ηελ 

εκπεηξία πξνεγνύκελσλ πξνζπαζεηώλ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο εθ ησλ έζσ κε απνηέιεζκα 

έρνληαο επίγλσζε πνπ ησλ αδπλακηώλ ηεο λα πξνζθέξνπλ πνιύηηκεο εηζεγήζεηο θαη 

αθεηέξνπ ζηελ νπζία δηαζθαιίδεηαη θαη ε δέζκεπζε εθαξκνγήο ηεο ζρεδηαδόκελεο 
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πνιηηηθήο, αθνύ απηνί είλαη θαηά θύξην ιόγν, επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή 

Δθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηθώλ ζην ζύζηεκα. Ζ παξνπζία ησλ ζπλδηθαιηζηώλ ζα δηαζθάιηδε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ κνληκόηεηαο, επηκόξθσζεο, δηαζθάιηζεο θαηάιιειεο 

πιηθνηερληθήο αθνύ ζε έξεπλεο δηαθάλεθε όηη ηα πην πάλσ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο (Γηαθνγεσξγίνπ, 2020·Σνκάδνο, 2019). Αθνινύζσο, νη απόςεηο ησλ 

αθαδεκατθώλ θαη ησλ εξεπλεηώλ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα, θαζώο έρνληαο σο εξεπλεηηθό 

αληηθείκελν ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηνπο θαζηζηά γλώζηεο θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ 

έρνπλ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σέινο, νη 

ηερλνθξάηεο θαη νη εθπξόζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ ζα δηαζθάιηδε ηε γλώζε θαη εθαξκνγή ηεο 

θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα-απαηηήζεηο πνπ επηζύξεη ε εθαξκνγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο εμεύξεζεο ησλ 

απαηηνύκελσλ πόξσλ.  

Σν ηξίην ζηάδην ηνπ κνληέινπ ηνπ Kotter (1995), πξνβιέπεη ηελ εκπόνηζη ηος οπάμαηορ πνπ 

ζα δηέπεη ηελ εηζαγσγή ηεο πνιηηηθήο. Σν όξακα ζα πξέπεη λα είλαη ιηηό, ζαθέο, 

ζηνρνπξνζεισκέλν θαη κε επηθνηλσληαθή ακεζόηεηα. Ζ δηαηύπσζε ηνπ νξάκαηνο ζα 

κπνξνύζε λα έρεη ηε κνξθή ζιόγθαλ ή ελόο εύιεπηνπ θαη εύζηνρνπ κελύκαηνο, ελώζα 

πεξηγξάθνληαη ζε απηό νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ αλάκεζα ζε αιιά, ηελ παξνρή πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηελ άξηζηε νξγάλσζε δηθηύσλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εκπιεθόκελσλ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο. Έλα πεξηεθηηθό όξακα κπνξεί λα 

παξαθηλήζεη θαη λα εκπλεύζεη ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε ζρεηηθή ελώ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη 

θαη ηελ ρσξίο παξαλνήζεηο ή αζάθεηεο εθαξκνγή ηνπ (Kantabutra, & Avery, 2010). Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεκαληηθό ξόιν ζα δηαδξακαηίζεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνπιηνύξαο, δειαδή ηεο 

επξύηεξεο απνδνρήο όηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί πιένλ θαλόλα θαη όρη 

εμαίξεζε. Από ηελ παξνπζίαζε ηνπ νξάκαηνο έσο ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνύξαο, ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα απαηηεζεί έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κε όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο λα είλαη ελεξγά κέιε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο (Σδσξηδάθε, 2015) θαη λα 

επηζπκνύλ πξαγκαηηθά ηελ αιιαγή. 

ε απηό ην βήκα, ε ζσζηή επικοινωνία ηος οπάμαηορ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ 

είλαη ζεκαληηθή. Ζ επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε 

πνιιαπινύο θαη πνηθίινπο ηξόπνπο ώζηε λα θηάζεη ζε όινπο ηνπο απνδέθηεο θαη λα ηνπο 

θαηαζηήζεη θνηλσλνύ ηνπ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο, ζα κπνξνύζε λα εμαζθαιηζηεί κε 

ηελ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ εκεξίδσλ, επηκόξθσζεο ησλ ζηειερώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 

δειηίσλ ηύπνπ, ζρεδηαζκνύ αθίζαο όπνπ ζα απνηππώλεηαη ην ζιόγθαλ εκπινπηηζκέλν κε 

ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, αιιά  θαη κε ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθώλ ζπλεδξηώλ. Γελ είλαη κόλν ε 

λννηξνπία ησλ αλζξώπσλ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ώζηε λα αγθαιηάζνπλ ηελ αιιαγή. Δίλαη 

θξίζηκν όινη νη εκπιεθόκελνη, λα πεηζηνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. 

Αιιάδνληαο ηελ θνπιηνύξα πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ παγησκέλε έρεη σο απνηέιεζκα ην ζπκό, 

ην άγρνο, ηε ζύγρπζε θαη ηε δπζπηζηία. Δίλαη γη‟ απηό πνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, νη πξάμεηο 

κηινύλ πην δπλαηά από ηα ιόγηα. πλεπώο ζύκθσλα κε ηνλ kotter (1995, 2012), ε επηθνηλσλία 
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ηνπ νξάκαηνο κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, κέζα θαη από ηηο ελέξγεηεο θαη ην 

παξάδεηγκα ζηελ πξάμε από ηνπο εκπλεπζηέο  θαη παξάγνληεο ηεο αιιαγήο. Δηδηθόηεξα ζηελ 

πεξίπησζε κηα ηόζν επαίζζεηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απηό θαζίζηαηαη ηδαίηεξα ρξήζηκν. 

Γηα ηε δπλαηόηεηα, ησλ εκπιεθόκελσλ λα ιεηηνπξγνύλ βάζεη ηνπ νξάκαηνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή ζα πξέπεη θαηαξράο λα απθούν οι ανηιζηάζειρ ζηελ αιιαγή θαη θπξίσο ν 

θόβνο πνπ ζπλνδεύεη θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο, ν νπνίνο αθελόο πεγάδεη από ηνλ παγησκέλν 

ραξαθηήξα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Fullan, 2001) αθεηέξνπ εληζρύεηαη από 

ηελ άπνςή ηνπο όηη ζηεξνύληαη ηεο απαξαίηεηεο γλώζεο ή/θαη ηθαλόηεηαο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηεο (Greenberg & Baron, 2000). Σξνρνπέδε, 

επίζεο, ζηελ αιιαγή κπνξεί λα απνηεινύλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηνλ θνξέα ηεο αιιαγήο (Μπνπξαληάο, 2002), ν νπνίνο πνιιέο θνξέο επηβάιιεη ηελ 

αιιαγή ρσξίο λα επηδηώθεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθώλ απνδεθηώλ-εθαξκνζηώλ. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ, ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο ζα πξνεγεζεί ε επηκόξθσζε 

ηθαλνπνηώληαο ηηο πηζαλέο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην όηη ζηεξνύληαη 

γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, κε ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ή/θαη ηελ 

εμεύξεζε ρνξεγηώλ κέζσ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζηπι εγεζίαο (Brauckmann & Pashiardis, 

2011) ζα θαηαζηεί εθηθηή ε παξνρή ηνπ απαηηνύκελνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ. 

Παξάιιεια, κε ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επίηεπμε ησλ αιιαγώλ 

(Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981) θαη ηελ εθπξνζώπεζή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνύιεπζεο ζα αηζζάλνληαη κέξνο ηεο επηθείκελεο αιιαγήο (Πνιπδνπνύινπ, 2017). 

Μάιηζηα, ε παξαρώξεζε δπλαηόηεηαο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, εηζεγήζεσλ, θαηλνηόκσλ 

ηδεώλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη δξάζεσλ ζα ελδπλακώζεη ηε δξάζε ηνπο βάζεη ηνπ νξάκαηνο 

(Κεξαπλόο, 2021). Δπηπξόζζεηα, θαζώο ην πθηζηάκελν θαζεζηώο ίδξπζεο ησλ Σκεκάησλ 

ΕΔΠ θαη πξόζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνύ δελ εμππεξεηεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ, ζα ήηαλ 

εθηθηό λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη εηδηθόηεξα ε πξόζιεςε θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο απνθνπήο 

ησλ καζεηώλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε pull-out καζήκαηα, κε ηελ ελίζρπζή ηνπο λα 

ιακβάλεη ρώξα ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ηάμεο θαη ηδαληθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο 

ηνπο γιώζζαο ζηε δηδαζθαιία -όπνπ απηό είλαη εθηθηό- πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ην 

βέιηηζην κνληέιν πνιπγισζζίαο (Moore, 1999). 

Σν επόκελν ζηάδην ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995), πξνλνεί ηε δημιοςπγία πποϋποθέζεων 

βπασςππόθεζμων επιηςσιών. Αξρηθά, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ 

αληηθεηκεληθνί θαη εύθνια επηηεύμηκνη ζηόρνη. Αμηνπνηώληαο ην ζπκκεηνρηθό ζηπι εγεζίαο ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ, ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη 

ηνπ πινπξαιηζκνύ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ζύλνιν από ελεξγά 

θαη αθνζησκέλα κέιε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παζηαξδήο, 2012). 

Αθνινύζσο, ζα πξαγκαηνπνηνύηαλ ε βήκα πξνο βήκα εηζαγσγή ηεο αιιαγήο κε ηε ζύκπξαμε 

όισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαζώο θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηώλ 

θαη εκπνδίσλ πνπ ζα δπζρεξαίλαλ ηελ πινπνίεζε ηεο, κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή θάζε θνξά ε επίηεπμε κηθξώλ θαη ζπλερώλ 
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ληθώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνύζαλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ηαθηηθώλ ζπιιόγσλ 

δηδαζθόλησλ λα κνηξάδνληαη ηηο πξαθηηθέο κε ηνλ κεγαιύηεξν αληίθηππν θαη απηέο ελ 

ζπλερεία λα πηνζεηνύληαη από ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο, πινπνηώληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηό αμηνιόγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε απνηειεζκάησλ. Σαπηόρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πξώηνη ζα εθάξκνδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηηπρεκέλε πξαθηηθή ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγνύλ 

σο κέληνξεο, ζπκβνπιεύνληαο θαη παξέρνληαο ππνζηήξημε ζηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο 

κέζσ εξγαζηεξίσλ δεμηνηήησλ, ζπληνλίδνληαο ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη εμαζθαιίδνληαο ηα 

απαηηνύκελα κέζα (ηδεξνπνύινπ, 2015). Ζ αλαγλώξηζή ηνπο σο κέληνξεο θαη ε απαιιαγή 

από γξαθεηνθξαηηθέο/δηνηθεηηθέο ππνρξεώζεηο ζα ζπλέβαιε ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζηελ 

επηβξάβεπζή ηνπο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ πξώησλ επηηπρηώλ, ελώ 

ηαπηόρξνλα ζα ηνπο έδηλε θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ (Καςάιεο, 1996 όπ. αλαθ. ζηηο Πιαηζίδνπ 

& Γσλίδα, 2005). Σέινο,  κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπο βάζεη δηαθόξσλ θξηηεξίσλ (γηα παξάδεηγκα ειηθηαθέο νκάδεο, καζεζηαθά 

επηηεύγκαηα) ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή παγίσζε ησλ αιιαγώλ (Κεξαπλόο, 

2021), ελώ ε δηαβνύιεπζε ζα ιεηηνπξγνύζε ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

Αθνινύζσο, ε πεηπρεκέλε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δε ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηνλ 

εθηζςσαζμό ή/και ζηην ππόωπη πποκήπςξη επιηςσίαρ. Αληηζέησο, κε επίδεημε ππνκνλήο θαη 

επηκνλήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη δηαξθώο ε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δπζθνιεύεηαη 

ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο, ζηήξημε ε νπνία ζα πξνέξρεηαη κέζσ ηεο επηκόξθσζεο θαη ηεο 

θαζνδήγεζεο από ηε δηεπζπληηθή νκάδα, ηνπο κέληνξεο θαη ηνπο ζπκβνύινπο. Δπηπιένλ, δελ 

πθίζηαηαη βειηίσζε ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, ε νπνία ζηνρεύεη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ θαη αληίζηνηρα ζηελ αληηθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ 

απνδεηθλύνληαη ιηγόηεξν επηηπρεκέλεο κε λέεο βειηησκέλεο, ώζηε λα επηηπγράλνληαη νη πξνο 

επίηεπμε ζηόρνη θαη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά ηα επόκελα βήκαηα (Smith, 2010). 

Καηαιεθηηθά, ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995) ε παγίσζε ησλ αιιαγώλ 

θαη ησλ θαηλνύξησλ πξαθηηθώλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ζεκειηώδε ιίζν γηα ηελ επηηπρία 

θαη λα νδεγεί ζε κόληκε αιιαγή αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ. Ζ παγίσζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη 

από ηελ επαλαιακβαλόκελε εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ, ώζηε λα γίλεη 

ηειηθά κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

Δπηπξόζζεηα, κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο από εμσηεξηθνύο θνξείο, κέζσ αδηάβιεηεο δηαδηθαζίαο/δηαθάλεηαο θαη 

αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ -όπσο νξίδεη άιισζηε ε ιεηηνπξγία ελόο θξάηνπο δηθαίνπ- 

(Γαινύθαο, 2018) (γηα παξάδεηγκα αμηνιόγεζε ηεο ζπλαλαζηξνθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

καζεηώλ από ΔΚΟ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ή/θαη κε ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν) ζα 

απνδεηρζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο άξα θαη ε αμία ηεο ζπλέρηζήο ηεο. Σέινο, ε πθηζηάκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δε ζα πξέπεη λα ζπγθξνύεηαη κε πθηζηάκελεο δνκέο (γηα παξάδεηγκα 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκώλ Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ) θαη πξαθηηθέο 

(Κεξαπλόο, 2021), γηα λα απνθέξεη ελ ηέιεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε βάζε 

ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζήο ηεο. 
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Σςμπεπάζμαηα  

Καλέλα ζεσξεηηθό κνληέιν δελ εμαζθαιίδεη εθ πξννηκίνπ ηελ επηηπρία εηζαγσγήο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή δπζηνθία 

θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ επηηπρή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ ζηελ Διιάδα 

(Γαξόπνπινο, 2015· Μαηζαίνπ, 2016) θαη απηό πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο θνξείο πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ παξνύζα κειέηε εηζεγείηαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ 8 ζηαδίσλ ηνπ Kotter, ζηελ εηζαγσγή κηαο βειηησκέλεο 

πξνζέγγηζεο- όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξώλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ- ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Έληαμεο Δπάισησλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ. Πξνηείλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα θάζε ζηάδην, ε παξνύζα κειέηε επειπηζηεί λα 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα πξνηείλεη ηε βειηησκέλε εηζαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κέζα 

από ην πξίζκα ελόο δνθηκαζκέλνπ θαη αμηόπηζηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ. Ζ πξνηεηλόκελε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ 

εξεπλάο, κέζα από κηα πηζαλή πξαθηηθή αμηνπνίεζε, ώζηε λα πξνθύςνπλ απηά, έγθπξα θαη 

αμηόπηζηα απνηειέζκαηα γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή δηεξεύλεζε. 
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