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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέμα της εργασίας μας αναφέρεται στο πολιτισμικό κεφάλαιο και στις 

εκπαιδευτικές προσδοκίες γηγενών μαθητών δημοτικού σχολείου και μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να 

διερευνηθούν: α) οι διαφοροποιήσεις και οι ομοιότητες μεταξύ του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών της ΣΤ’ τάξης δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας, 

β) κατά πόσο το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών αυτών συσχετίζεται με τις 

προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό τους μέλλον και γ) η συσχέτιση του μορφωτικού 

επιπέδου και του επαγγέλματος των γονέων των μαθητών (γηγενών και 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών) με τις προσδοκίες τους για το 

εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους. Η έρευνά μας, βασισμένη στο θεωρητικό 

πλαίσιο του Pierre Bourdieu, διεξήχθη με τη χρήση δύο ερευνητικών «εργαλείων»: 

του ερωτηματολογίου και της ημιδομημένης συνέντευξης.  

 Τα ερευνητικά μας ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από 

οικογένειες μεταναστών είναι περισσότερες σε σχέση με τις ομοιότητες που 

παρουσιάζουν και εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων 

και στα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι τους. Οι γηγενείς μαθητές 

φαίνεται να συσσωρεύουν μεγαλύτερο όγκο «εγγενούς» και «αντικειμενοποιημένου» 

πολιτισμικού κεφαλαίου από την οικογένειά τους σε σύγκριση με τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, το οποίο αποτυπώνεται στις επιλογές τους και στις 

δράσεις τους. Επιπλέον, προκύπτει ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο των γηγενών 

μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις περισσότερες 

εκφάνσεις του συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες. Οι εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των γονέων των μαθητών ανεξαρτήτως της εθνικής τους προέλευσης και 

του μορφωτικού τους υπόβαθρου φαίνεται ότι είναι πολύ υψηλές. Διαπιστώνεται 

επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων των μαθητών 

συσχετίζεται με τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμικό κεφάλαιο, εκπαιδευτικές προσδοκίες, δημοτικό σχολείο, 

γηγενείς, μετανάστες. 
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ABSTRACT 

 

The subject of our paper refers to cultural capital and educational expectations 

of primary school native students as well as students come from immigrant families. 

This paper aims to investigate: a) differences and similarities between native students 

and students come from immigrant families who study at the 6
th

 grade of state 

primary schools in Patras area, b) to what extent their cultural capital is correlated 

with their expectations concerning their educational future and c) the correlation of 

educational level and occupation of students’ parents (natives and those come from 

immigrant families) with their expectations concerning the educational future of their 

children. Our research, based on the theoretical framework of Pierre Bourdieu, was 

carried out by means of two research “tools”: questionnaire and semi-structured 

interview. 

Our research findings show that there are more differences than similarities 

between cultural capital of native students and students come from immigrant families 

and they are focused, among others, on reading extracurricular books and cultural 

goods which exist into their house. Native students seem to accumulate larger volume 

of “embodied” and “objectified” cultural capital from their family compared to 

students with immigrant background, which is imprinted on their choices and their 

actions. In addition, it is evident that cultural capital of native students and students 

with immigrant background is correlated in most of its manifestations with their 

educational expectations. Educational expectations of students’ parents regardless of 

their national origin and their educational background seem to be very high. It is also 

revealed that educational level and occupation of students’ parents is correlated with 

their expectations concerning their children’s educational future. 

 

Keywords: Cultural capital, educational expectations, primary school, natives, 

immigrants. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Προβληματική και κίνητρα για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας διευρύνεται τα τελευταία 

χρόνια από τη συνεχή έλευση των μεταναστών, γεγονός που αυξάνει τη γλωσσική και 

πολιτισμική ανομοιογένεια στο μακρο-επίπεδο της κοινωνίας αλλά και στο μικρο-

επίπεδο του σχολείου. Πλέον, η σχολική τάξη συντίθεται από γηγενείς και 

μετανάστες μαθητές, οι οποίοι διαθέτουν τη δική τους κουλτούρα, τις δικές τους 

συνήθειες και τις δικές τους αντιλήψεις, οι οποίες αποτυπώνονται στις πρακτικές τους 

(Ευαγγέλου & Κάντζου, 2005, σελ. 14). 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κοινωνική και σχολική πραγματικότητα, 

εγείρονται μια σειρά από ερωτήματα όπως: Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές 

μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου που έχουν κληρονομήσει οι γηγενείς μαθητές 

από την οικογένειά τους και οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών; Το πολιτισμικό κεφάλαιο που διαθέτουν οι γηγενείς μαθητές και οι 

μαθητές προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών παίζει ρόλο στις προσδοκίες τους 

για το εκπαιδευτικό τους μέλλον; Με βάση τα ανωτέρω ερωτήματα, προβαίνουμε στη 

διερεύνηση του εξής θέματος: «Πολιτισμικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικές προσδοκίες 

γηγενών μαθητών δημοτικού σχολείου και μαθητών προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών». 

Η εργασία μας εντάσσεται στην περιοχή της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης, και τούτο διότι το ερευνητικό μας θέμα το προσεγγίζουμε από 

κοινωνιολογική σκοπιά. Βασιζόμαστε στο Γάλλο Κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu και 

αξιοποιούμε τη θεωρία του για να το ερμηνεύσουμε.  

Η προσωπική μας εμπλοκή με τάξεις Νηπιαγωγείου υπήρξε καθοριστική για 

την επιλογή του υπό διερεύνηση θέματος, καθώς διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές 

φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά εφόδια, τα οποία εκδηλώνονται μέσα από τον τρόπο 

σκέψης και δράσης τους. Διευρύνοντας την προσωπική μας διαπίστωση, μπορούμε να 

κάνουμε λόγο για πολυπολιτισμικές τάξεις, οι οποίες συγκροτούνται από μαθητές 

διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών προελεύσεων. Ο τρόπος με τον οποίο ο 

γηγενής μαθητής σκέφτεται και πράττει είναι απόρροια του πολιτισμικού κεφαλαίου 

που διαθέτει από την οικογένειά του, τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησής του 

(Giddens, 2002; Hughes & Kroehler, 2007). Το δικό του τρόπο σκέψης και δράσης 

έχει αντίστοιχα και ο μαθητής που προέρχεται από μεταναστευτική οικογένεια. Το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών αποτυπώνεται στις πρακτικές τους, αλλά και στις 

επιλογές τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της ζωής τους εν γένει.  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα προέκυψε και από επιστημονικό 

ενδιαφέρον, και τούτο διότι μελετώντας την επιστημονική βιβλιογραφία 

διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει αρκετές μελέτες αναφορικά με τους γηγενείς μαθητές 

και τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, τόσο από Έλληνες 

ερευνητές (βλ. Γκότοβος & Μάρκου, 2003-2004), όσο και από ξένους (βλ. Bodovski, 

2010; Boyle & Charles, 2011; Cots & Nussbaum, 2008; Devine, 2005, 2009, 2013; 

Kanno & Varghese, 2010; Levels & Dronkers, 2008; Levine-Rasky, 2009; Meunier, 

De Coulon, Marcenaro-Gutierrez & Vignoles, 2013; Seyfried & Chung, 2002; Shah & 

Iqbal, 2011; Toldson & Lemmons, 2013; Van Houtte & Stevens, 2010; Vervoort & 

Dagevos, 2011). Μελετώντας την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία, 

παρατηρούμε ότι το εν λόγω ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης. Για 

παράδειγμα, στο επιστημονικό περιοδικό «Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών» 
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έχουν γραφτεί άρθρα που αφορούν στους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών, όπως τα ακόλουθα: 

 Κοφτερού, Α., & Ζάχου, Δ. (2008). Η εκπαίδευση των παιδιών των μόνων 

μητέρων μεταναστριών στην Ελλάδα: δυσκολίες, προβλήματα και προοπτικές. 

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΓ΄(52), 129-152. 

 Μιχαήλ, Δ. (2010). Η στάση των Αλβανών μεταναστών γονέων απέναντι στο 

ελληνικό Νηπιαγωγείο: Ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας και στρατηγικής 

ενσωμάτωσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΕ΄(57), 219-238.  

 Θωμά, Δ. (2010). Σχολική γνώση και αλλοδαποί μαθητές/-τριες. Τα 

προβλήματα και η δυναμική μιας πολυδιάστατης σχέσης. Το Βήμα των 

Κοινωνικών Επιστημών, ΙΕ΄(57), 197-218.  

Το ζήτημα των γηγενών μαθητών και των μαθητών που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών έχει απασχολήσει και τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. 

Έτσι, μελετώντας άρθρα από διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Intercultural 

Education, Educational Studies, International Studies in Sociology of Education, 

British Journal of Sociology of Education, International Journal of Multilingualism, 

Compare: A Journal of Comparative and International Education) αναδύονται μια 

σειρά από ζητήματα, όπως: «Δάσκαλοι, μετανάστες μαθητές και γλωσσικές 

διαφορές» (Flynn, 2013; Maurer-Hetto, 2009; Welply, 2010), «Γονική εμπλοκή και 

πολυπολιτισμικό σχολείο» (Levine-Rasky, 2009; Turney & Kao, 2009; Yoon & 

Gulson, 2010), «Στάση των μεταναστών μαθητών και των γονέων τους απέναντι στην 

εκπαίδευση» (Devine, 2009), «Μειονοτικό status μαθητών, κουλτούρα και 

ποικιλομορφία» (Alexiu & Sordé, 2011; De Haan & Elbers, 2004; Devine, 2005), 

«Προσαρμογή των μεταναστών μαθητών στο σχολείο» (Giavrimis, Konstantinou & 

Hatzichristou, 2003; Moon & Lee, 2009), «Γονικές πρακτικές και σχολική επιτυχία 

των μεταναστών μαθητών» (Bodovski, 2010; Toldson & Lemmons, 2013), «Σχολικές 

πρακτικές και σχολική επιτυχία των μεταναστών μαθητών» (Asanova, 2005). 

Το παρόν ερευνητικό θέμα προέκυψε και από κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς 

παρατηρείται μια έντονη ενασχόληση της κοινωνίας αναφορικά με τους μετανάστες. 

Υπάρχουν διάφοροι φορείς στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι αναλαμβάνουν δράσεις 

για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Για παράδειγμα, τόσο στην Αθήνα, όσο και 

στην Πάτρα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τους μετανάστες, προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντί τους. Με αφορμή τη 18
η
 Δεκεμβρίου 

(Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών), η Αναπτυξιακή Δημόσια Επιχείρηση Πατρών σε 

συνεργασία με το Δήμο Πατρέων υλοποίησαν το 2011 το ευρωπαϊκό έργο «Sparda» 

με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών. Η συγκεκριμένη δράση δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, προκειμένου να 

γνωστοποιηθεί στην ευρύτερη κοινότητα (Πάτρα: Παρουσίαση εκδηλώσεων με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης, 2011). Ακόμα, στην Αθήνα γίνονται 

δράσεις από διάφορους φορείς, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές 

κοινωνίες σε ζητήματα που αφορούν στους μετανάστες/-στριες. Για παράδειγμα, το 

2012 το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., η Ελληνική Ένωση 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας πραγματοποίησαν εκδήλωση στο 1
ο
  Γυμνάσιο 

και Λύκειο από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα με θέμα τις δράσεις 

για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε ζητήματα που αφορούν στους 

μετανάστες/-στριες. Ειδικότερα, διοργάνωσαν βιωματικά εργαστήρια για να 

συμμετάσχουν σε αυτά παιδιά προερχόμενα από οικογένειες μεταναστών 
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(Migrantfest2012. Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε 

ζητήματα που αφορούν μετανάστες-τριες, 2012).  

Ζητήματα σχετικά με τους μετανάστες έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό 

και τον Τύπο. Για παράδειγμα, στις 26/02/2013 υπήρξε ένα δημοσίευμα στην 

εφημερίδα τα «Νέα» από τον Γιώργο Πουλιόπουλο με τίτλο: «Παγώνει τις ζωές μας ο 

νόμος για την ιθαγένεια». Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι εκπρόσωποι 

μεταναστευτικών κοινοτήτων, οργανώσεων της Αριστεράς και άλλων φορέων που 

συμμετείχαν στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις 26/02/2013 με θέμα «Ιθαγένεια 

για όλα τα παιδιά» είχαν ως αίτημά τους την ισότητα των δικαιωμάτων για όλους 

τους ανθρώπους οι οποίοι πληρούν τις υποχρεώσεις τους ως Έλληνες πολίτες και 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος (Πουλιόπουλος, 2013).  

Επίσης, στην εφημερίδα τα «Νέα» υπήρξε ένα δημοσίευμα του Σταύρου 

Θεοδωράκη στις 26/10/2012 με τίτλο: «Παιδιά μεταναστών, σημαιοφόροι στο 

Σύνταγμα». Το δημοσίευμα αναφερόταν σε 2 νεαρές αριστούχες μαθήτριες, παιδιά 

μεταναστών, οι οποίες κατοικούσαν στο κέντρο της Αθήνας και επρόκειτο να 

κρατήσουν την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28
ης

 Οκτωβρίου (Θεοδωράκης, 

2012). 

 

Σκοπός και χρησιμότητα της έρευνας 

Σκοπός της εργασίας μας είναι να διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις και οι 

ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών μαθητών 

και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών της ΣΤ’ τάξης 

δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας και κατά πόσο το πολιτισμικό 

κεφάλαιο των μαθητών αυτών συσχετίζεται με τις προσδοκίες τους για το 

εκπαιδευτικό τους μέλλον. 

Ειδικότερα, οι στόχοι της εργασίας μας είναι να διερευνηθούν τα εξής: 

 Οι διαφοροποιήσεις και οι ομοιότητες μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου 

των γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών, που φοιτούν στη ΣΤ’ τάξη δημοτικών σχολείων της περιοχής 

της Πάτρας. 

 Κατά πόσο το πολιτισμικό κεφάλαιο των γηγενών μαθητών και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών, που συμμετέχουν στην έρευνα, 

συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες για το μέλλον. 

 Η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και του επαγγέλματος των γονέων των 

γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών με τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών 

τους. 

Η χρησιμότητα της εργασίας μας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει 

έρευνες, κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό, που να εξετάζουν το παραπάνω ερευνητικό θέμα. Να σημειώσουμε ότι το 

πολιτισμικό κεφάλαιο και οι εκπαιδευτικές προσδοκίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

διερεύνησης σε σχέση με διάφορους παράγοντες, όπως η εθνικότητα, η κοινωνική 

τάξη, το φύλο, καθώς και το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων 

(Baker & Brown, 2007; Dandy & Nettelbeck, 2002; Funnell, 2008; Pasztor, 2010; 

Räty, Leinonen & Snellman, 2002; Stevenson & Willott, 2007). Ωστόσο, δεν έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ο συνδυασμός αυτών και μάλιστα σε συνάρτηση με 

τους γηγενείς μαθητές και τους μαθητές με «μεταναστευτικό» υπόβαθρο. Είναι 

σημαντικό να εμπλουτιστεί η επιστημονική βιβλιογραφία με αυτές τις πτυχές 



 

10 

 

αναφορικά με τις δύο ομάδες μαθητών, οι οποίες αποτελούν συστατικό μέρος του 

σχολείου και της κοινωνίας εν γένει.  

Ακόμα, η παρούσα έρευνα δύναται να δώσει τη δυνατότητα σε ερευνητές να 

αντλήσουν στοιχεία από τα ευρήματα που θα προκύψουν και να προβούν 

ενδεχομένως σε μελλοντικές έρευνες οι οποίες να αναδείξουν περαιτέρω πτυχές του 

συγκεκριμένου θέματος. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνάς μας θα μπορούσαν να 

φανούν χρήσιμα στους εκπαιδευτικούς, καθώς θα ήταν σε θέση να εντοπίσουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου των 

γηγενών μαθητών και των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών σε 

δημοτικά σχολεία κι έτσι να δώσουν έμφαση στην άμβλυνση του χάσματος μεταξύ 

της κουλτούρας των μαθητών μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων και της 

κουλτούρας του σχολείου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργασία μας θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη και 

στους γονείς – καθώς πολλοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί έχουν και το ρόλο του 

γονέα. Η μελέτη της εργασίας μας θα μπορούσε ενδεχομένως να τους προβληματίσει 

για τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν ωφέλιμο για τα παιδιά τους να μεγαλώσουν, για 

τα πολιτισμικά εφόδια που θα μπορούσαν να τους παρέχουν και για τις πρακτικές που 

θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στο σπίτι, προκειμένου να υπάρξει συνάντηση μεταξύ 

της κουλτούρας της οικογένειας και της κουλτούρας του σχολείου.  

Επιλέξαμε να διερευνήσουμε το συγκεκριμένο θέμα στη ΣΤ’ τάξη, καθώς τα 

παιδιά βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση) και επιδιώκουμε να δούμε αν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, το οποίο 

έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον, επιδρά στις προσδοκίες τους 

για το εκπαιδευτικό τους μέλλον – προτού μεταβούν στο Γυμνάσιο (Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση).  

Η δομή της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: 

Στην Εισαγωγή διατυπώνεται η προβληματική και τα κίνητρα για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, καθώς επίσης ο σκοπός και η χρησιμότητα αυτής. 

Το 1
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η 

εργασία μας. Αξιοποιούνται οι θεωρητικές έννοιες από την κοινωνιολογική θεωρία 

του Γάλλου Κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu με τις οποίες επιχειρείται η ερμηνεία των 

ευρημάτων της έρευνάς μας. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας 

μας, στην οποία παρατίθενται οι έρευνες – ελληνικές και διεθνείς –  οι οποίες είναι 

συναφείς με το υπό διερεύνηση θέμα. 

Το 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία και τα ερευνητικά ερωτήματα 

της εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων – το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη 

συνέντευξη – καθώς επίσης ο τύπος της δειγματοληψίας και το δείγμα της έρευνας. 

Ακόμα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα ερευνητικά μας 

δεδομένα και γίνεται αναφορά στα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

Το 4
ο
 κεφαλαίο περιλαμβάνει την παρουσίαση και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς επίσης μια πρώτη προσέγγιση συζήτησης. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε 408 μαθητές της ΣΤ’ τάξης 

δημόσιων δημοτικών σχολείων από την περιοχή της Πάτρας και επιχειρείται η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του Pierre Bourdieu 

και η συσχέτισή τους με τα ευρήματα συναφών ερευνών. Ακόμα, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 12 
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γονείς μαθητών της ΣΤ’ τάξης δημόσιων δημοτικών σχολείων από την περιοχή της 

Πάτρας και επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών με βάση τη θεωρία 

του Pierre Bourdieu και η συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα συναφών ερευνών. 

Στην ενότητα της συζήτησης και των συμπερασμάτων παρουσιάζονται τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη, τα οποία 

συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας μας, καθώς επίσης γίνεται μια 

τελική συζήτηση σε σχέση με τα ερευνητικά μας ευρήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1. Εισαγωγικά 

 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε την κοινωνιολογική θεωρία την 

οποία χρησιμοποιούμε για την ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνάς μας, 

αιτιολογούμε την επιλογή της θεωρίας που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης 

παρουσιάζουμε και αναλύουμε τις θεωρητικές έννοιες τις οποίες αξιοποιούμε στην 

εργασία μας. 

 

1.2. Επιλογή της θεωρίας του Pierre Bourdieu ως θεωρητικού πλαισίου   

 

Για τη διαμόρφωση του θεωρητικού μας πλαισίου, επιλέγουμε να 

αξιοποιήσουμε τη θεωρία του Pierre Bourdieu. Θεωρούμε ότι η εν λόγω θεωρία, η 

οποία συγκαταλέγεται στις συνδυαστικές προσεγγίσεις, είναι η πλέον κατάλληλη για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, και τούτο διότι εξηγεί τη 

διαλεκτική σχέση μεταξύ του μακρο- και μικρο-κοινωνιολογικού, του αντικειμενικού 

και του υποκειμενικού, της δομής και του δρώντος υποκειμένου (Eichholz, Assche, 

Oberkircher & Hornidge, 2013, σελ. 869; Μυλωνάς, 1998, σελ. 24).  

Υπό αυτή την οπτική, στο πλαίσιο της έρευνάς μας, αξιοποιώντας τη θεωρία 

του Pierre Bourdieu, επιδιώκουμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων κοινωνικής δομής: της μακρο-

δομής της κοινωνίας, όπου οι γηγενείς μαθητές και οι μαθητές προερχόμενοι από 

οικογένειες μεταναστών ενσωματώνουν στο πλαίσιο του οικογενειακού τους πεδίου 

έναν πρωτογενή τρόπο σκέψης, αντίληψης και δράσης, και της μικρο-δομής της 

σχολικής τάξης, όπου δρώντας σε αυτήν οι εν λόγω μαθητές δομούν νέα σχήματα 

σκέψης και αντίληψης, τα οποία προστίθενται στις «ενσωματωμένες» κοινωνικές 

τους δομές.  

Οι «ενσωματωμένες» κοινωνικές δομές, που επηρεάζουν τις δυνατότητες 

στην εκπαίδευση, πηγάζουν από τη θέση του μαθητή στη μακρο-δομή της κοινωνίας 

και από τη θέση που αποκτά στη μικρο-δομή της σχολικής τάξης. Ο Bourdieu 

υποστηρίζει ότι το κοινωνικό υπόβαθρο συνιστά το θεμέλιο για το «ενσωματωμένο» 

πολιτισμικό κεφάλαιο (habitus), καθώς επίσης ότι οι άνθρωποι έχουν πολλές 

ικανότητες να μάθουν από τις κοινωνικές τους εμπειρίες και από τους νέους τύπους 

καταστάσεων στους οποίους συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 

ενσωματωθεί νέα γνώση στο habitus του κοινωνικού υποκειμένου (Almquist, Modin 

& Ostberg, 2010, σελ. 33). 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, ο κάθε μαθητής (γηγενής ή προερχόμενος 

από οικογένεια μεταναστών) μπορεί να ιδωθεί ότι εισέρχεται στη μικρο-δομή της 

σχολικής τάξης (στο μικρο-κοινωνιολογικό επίπεδο) με ένα ταξικό habitus το οποίο 

έχει σχηματοποιηθεί στο πλαίσιο της μακρο-δομής της κοινωνίας. Στη συνέχεια, το 

habitus του μαθητή τροποποιείται με βάση τις συνθήκες της δομής της σχολικής 

τάξης (Almquist et al., 2010, σελ. 34).  

Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1984, όπ. αναφ. στο Almquist et al., 2010, σελ. 

33), το habitus «συνιστά μια δομή, η οποία οικοδομείται από τον κοινωνικό κόσμο, 

ενώ την ίδια στιγμή οικοδομεί τον κοινωνικό κόσμο». Υπό αυτή την οπτική, στην 

έρευνά μας το habitus του γηγενούς μαθητή και του μαθητή προερχόμενου από 

οικογένεια μεταναστών δομείται και μέσα από τη μικρο-δομή της σχολικής τάξης (ως 

δευτερογενές habitus), ενώ την ίδια στιγμή δομεί τη μικρο-δομή της σχολικής τάξης 
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μέσα από τη μακρο-δομή της κοινωνίας την οποία έχει «ενσωματώσει» (Almquist et 

al., 2010, σελ. 34). 

Οι θεωρητικοί των συνδυαστικών προσεγγίσεων υποστηρίζουν ότι η 

κοινωνική «πραγματικότητα» συγκροτείται και ανασυγκροτείται με βάση τις 

επιρροές και τους εξαναγκασμούς των «αντικειμενοποιημένων» στοιχείων της 

μακρο-κοινωνικής έννοιας της δομής και τη μετασχηματιστική δυναμική της 

ανθρώπινης δράσης, η οποία εκδηλώνεται στο μικρο-επίπεδο (Λάμνιας, 2001, σελ. 

245).  

Υπό αυτή την οπτική, στο πλαίσιο της έρευνάς μας το «ενσωματωμένο» 

πολιτισμικό κεφάλαιο των γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από 

οικογένειες μεταναστών της ΣΤ’ τάξης συγκροτείται και ανασυγκροτείται σύμφωνα 

με τις επιρροές της μακρο-δομής της κοινωνίας και τη μετασχηματιστική δυναμική 

της δράσης των συγκεκριμένων μαθητών, η οποία εκδηλώνεται στο μικρο-επίπεδο 

της σχολικής τάξης.  

Ειδικότερα, αξιοποιούμε τις εξής έννοιες από τη θεωρία του Pierre Bourdieu: 

«Πολιτισμικό κεφάλαιο», «Μορφές του πολιτισμικού κεφαλαίου»: [«Εγγενής 

(ενσωματωμένη) μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου ή Habitus», «Εξωτερική 

(αντικειμενοποιημένη) μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου», «Θεσμοποιημένη μορφή 

του πολιτισμικού κεφαλαίου»], «Οικονομικό κεφάλαιο», «Κοινωνικό κεφάλαιο», 

«Πεδίο», «Πρακτική» και «Στρατηγική», σύμφωνα με τις οποίες επιχειρούμε να 

ερμηνεύσουμε τα ευρήματα της έρευνάς μας.  

Όπως υποστηρίζει ο Robson (2007, σελ. 72) η θεωρία συνιστά μια ερμηνεία 

σχετικά με την κατάσταση ή το φαινόμενο το οποίο τίθεται υπό διερεύνηση. 

Σύμφωνα με τη Mason (2003, σελ. 306-308), η επιλογή του θεωρητικού πλαισίου 

μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί η παραγωγή των κοινωνιολογικών ερμηνειών, 

συνδέεται άρρηκτα με τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, δηλαδή με τα ερευνητικά 

ερωτήματα, το σκοπό και το αντικείμενο της έρευνας. 

Οι Miles & Huberman (1994, σελ. 18, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 142) 

υποστηρίζουν ότι το θεωρητικό πλαίσιο είναι ένα ερμηνευτικό εργαλείο «που 

ερμηνεύει είτε με γραφηματική, είτε με αφηγηματική μορφή τα κύρια πράγματα που 

πρέπει να μελετηθούν – τους βασικούς παράγοντες, τις δομήσεις ή τις βασικές 

μεταβλητές  – και τις υποτιθέμενες μεταξύ τους σχέσεις».  

Το θεωρητικό πλαίσιο είναι «ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για τη 

συγκέντρωση και την ανακεφαλαίωση συσσωρευμένων στοιχείων […] που καθιστά πιο 

προσιτό το σώμα των συσσωρευμένων γνώσεων, κι έτσι πιο χρήσιμο τόσο για όλους 

όσοι ασκούν το επάγγελμα και οι οποίοι επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα ευρήματα, όσο 

και για τους ερευνητές, οι οποίοι επιδιώκουν να διευρύνουν τη βάση γνώσεων» (Polit 

& Hungler, 1995, σελ. 101, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 142-143). 

 Στη συνέχεια της εργασίας μας, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τις έννοιες τις 

οποίες αξιοποιούμε από τη θεωρία του Pierre Bourdieu. 
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1.3. Η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1986, όπ. αναφ. στο Kim, 2011, σελ. 111), το 

πολιτισμικό κεφάλαιο αναφέρεται σε μη οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες που 

βοηθούν κάποιον να βελτιώσει το κοινωνικό του status. Το πολιτισμικό κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις προδιαθέσεις, καθώς επίσης τα εκπαιδευτικά εφόδια και 

προσόντα, τα οποία εκτιμώνται ιδιαιτέρως σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα 

(Bourdieu, 1986, όπ. αναφ. στο Kanno & Varghese, 2010, σελ. 313).  

Ακόμα, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1986, όπ. αναφ. στο Gopaul, 2011, 

σελ. 15), το πολιτισμικό κεφάλαιο αναφέρεται σε μια σειρά από ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά, όπως δεξιότητες της γλώσσας, πολιτισμικές γνώσεις και τρόπους 

συμπεριφοράς, που πηγάζουν από την οικογένεια και προσδιορίζουν το status των 

κοινωνικών υποκειμένων.  

Το πολιτισμικό κεφάλαιο αφορά κατά βάση στις πολλαπλές δυνατότητες και 

ικανότητες που έχει μια οικογένεια να καλλιεργεί στα παιδιά της τις γνώσεις, τις 

ευαισθησίες, αλλά και τους τρόπους σκέψης και έκφρασης που χαίρουν της 

εκτίμησης και της αποδοχής του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Θέτοντάς το με 

πιο εξευγενισμένους όρους, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα «corpus de 

savoir», «de savoir-faire», «de savoir-dire» και πάνω από όλα «de savoir-vivre» 

(Πατερέκα, 1986, σελ. 9). 

Ακόμη, το πολιτισμικό κεφάλαιο καλύπτει μια ευρεία ποικιλία γνώσεων, 

στάσεων και δεξιοτήτων (Barker, 2013, σελ. 360), που ένα άτομο αποκτά στο πλαίσιο 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος (Karadag, 2009, σελ. 544; Silva, 2008, σελ. 

269), γεγονός που διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική προέλευση του κάθε 

ατόμου (Bourdieu, 1964, σελ. 77, όπ. αναφ. στο Πατερέκα, 1986, σελ. 9). 

Πιο συγκεκριμένα, εκφράσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου συνιστούν η 

μουσική κουλτούρα, το «καλό γούστο», η προφορά, ο τόνος και το ύφος της φωνής, 

οι καλοί τρόποι που έχει κάποιος στο τραπέζι, η τέχνη της συζήτησης, η άνεση στη 

χρήση του λόγου, η βοήθεια σε μια εργασία στο πλαίσιο ενός μαθήματος, η 

ενασχόληση με πολιτισμικές δραστηριότητες, η συμπληρωματική διδασκαλία, οι 

σχέσεις που εξασφαλίζει η οικογένεια στα παιδιά της, ακόμη και η πρακτική του τένις 

και γενικότερα τα πολιτισμικά αγαθά που κληρονομούνται και μεταβιβάζονται μέσω 

της οικογένειας στα νεαρά μέλη της (Bourdieu, 1984, σελ. 192, όπ. αναφ. στο 

Ahmad, 2013, σελ. 521). 

Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1979, σελ. 77, όπ. αναφ. στο 

Blackledge & Hunt, 1994, σελ. 262; Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 

9), παράγοντες που συνιστούν το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι η συχνότητα των 

επισκέψεων σε θέατρα και σε μουσεία, η ανάγνωση μη επαγγελματικών βιβλίων, η 

ακρόαση κλασικής μουσικής, καθώς και η ανάγνωση εφημερίδων. 

Με βάση τον Bourdieu (1977, 1984, όπ. αναφ. στο Jæger, 2007, σελ. 532), το 

πολιτισμικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις γνώσεις των κανόνων του εκπαιδευτικού 

συστήματος, καθώς επίσης το γούστο και τις προτιμήσεις των γονέων, τις οποίες 

μεταβιβάζουν στα παιδιά τους. Αυτή η μορφή κεφαλαίου επιδρά στην εκπαιδευτική 

επιτυχία των παιδιών, καθώς το σπίτι λειτουργεί σαν «εργαστήριο μάθησης» σχετικά 

με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προτιμήσεων των παιδιών και τη γνώση των 

κανονιστικών κωδίκων του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, οι γονείς οι οποίοι 

διαθέτουν υψηλά επίπεδα πολιτισμικού κεφαλαίου είναι περισσότερο ικανοί να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους στις σχολικές τους εργασίες για το σπίτι. 
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Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντανακλούν τις 

στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις γνώσεις της κυρίαρχης κουλτούρας είναι πιο 

ευνοημένα στο σχολείο, το οποίο ενισχύει την προσπάθειά τους και τα επιβραβεύει. 

Αντίθετα, το σχολείο επιτείνει τα κοινωνικά μειονεκτήματα που φέρουν οι μη 

κοινωνικά ευνοημένοι (Mills & Gale, 2002, σελ. 110).  

Έτσι, τα παιδιά με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο 

κοινωνικοποιούνται με πολιτισμικού τύπου δραστηριότητες στο σπίτι, οι οποίες 

περιλαμβάνουν επισκέψεις σε θέατρα, κονσέρτα, μουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς 

επίσης μέσα από την επαφή τους με τη λογοτεχνία και την τέχνη (Bourdieu, 1977; 

Bourdieu & Passeron, 1977, όπ. αναφ. στο Li, 2007, σελ. 286). 

Εξάλλου, η κουλτούρα της αστικής τάξης είναι συνυφασμένη με την 

κουλτούρα του σχολικού συστήματος, γεγονός που δυσκολεύει ένα παιδί από τα 

λαϊκά στρώματα να την υιοθετήσει, καθώς είναι ανοίκεια σε σχέση με την κουλτούρα 

που υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Όπως υποστηρίζει ο 

Bourdieu, οι δυνατότητες ενός παιδιού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης είναι άμεση συνάρτηση της κουλτούρας που του έχει μεταβιβάσει η 

οικογένειά του (1981, σελ. 28, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 156; Μυλωνάς, 

χ.χ., σελ. 213; Πατερέκα, 1986, σελ. 10). 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο σκέψης και διάθεσης, όπου 

«οι προσδοκώμενες ικανότητες στη γλώσσα, οι ρητές και άρρητες αξίες, οι γνώσεις, και 

η σχέση με την ακαδημαϊκή κουλτούρα που απαιτούνται για την επιτυχία στο σχολείο 

είναι όλες ικανότητες που μια τάξη φέρνει μαζί της στο σχολείο» (Henry et al., 1988, 

σελ. 233, όπ. αναφ. στο Mills, 2008, σελ. 84). «Ακόμη, το σχολείο προϋποθέτει και 

απαιτεί από όλους τους μαθητές να έχουν την κουλτούρα, τις στάσεις και τις αξίες της 

κυρίαρχης τάξης» (Henry et al., 1988, σελ. 142-143, όπ. αναφ. στο Mills, 2008, σελ. 

84). 

Το σχολείο αναπαράγει ταξικά βασισμένες ιεραρχίες μέσα από την ενίσχυση 

της κυρίαρχης γλώσσας, του κυρίαρχου στυλ και των κυρίαρχων πρακτικών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι παιδαγωγικές πρακτικές συνδέονται στενά με την κουλτούρα της 

κυρίαρχης τάξης. Η επιτυχία στο σχολείο δεν αποτιμάται με ουδέτερο τρόπο 

(Bourdieu & Passeron, 1977, όπ. αναφ. στο Flere, Krajnc, Klanjsek, Musil & Kirbis, 

2010, σελ. 47). 

Όπως ισχυρίζεται ο Bourdieu, μέσα από το θεσμό του σχολείου 

νομιμοποιούνται οι στάσεις, οι συμπεριφορές και οι προδιαθέσεις οι οποίες 

συνδέονται με την «κυρίαρχη» κουλτούρα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

αναπαραγωγή της άνισης κατανομής των κοινωνικών προνομίων στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τάξεων (Reese, Arauz & Bazán, 2012, σελ. 984). 

Ακόμα, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, τα παιδιά της αστικής τάξης φέρουν τα 

«χαρακτηριστικά» του πολιτισμικού κεφαλαίου που απαιτεί το σχολείο, με 

αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών τους. Αντίθετα, 

τα παιδιά των εργατών, αγροτών, χωρικών, κ.λπ., καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, 

προκειμένου να διεισδύσουν πολιτισμικά στο πλαίσιο του σχολείου και να 

αποκτήσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, τις οποίες δεν μπόρεσε η οικογένειά 

τους να τους μεταδώσει (Λάμνιας, 2001, σελ. 156; Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 213; 

Πατερέκα, 1986, σελ. 10).  

Κατά συνέπεια, τα παιδιά που προέρχονται από αγροτικά ή εργατικά 

οικογενειακά περιβάλλοντα αποκτούν ύστερα από μεγάλη προσπάθεια τους «καλούς» 

τρόπους, το ύφος, τα πνευματικά στοιχεία, τους τρόπους έκφρασης και ομιλίας που 

ζητά το σχολείο, κάτι το οποίο θεωρείται κεκτημένο για ένα παιδί αστικής 
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οικογένειας, καθώς μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό πλαίσιο μιας τέτοιας κουλτούρας 

(Bourdieu, 1966, σελ. 389, όπ. αναφ. στο Πατερέκα, 1986, σελ. 10-11). Για τα παιδιά 

που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, το σχολείο αποτελεί τη 

μοναδική «δίοδο» πρόσβασης στην «κυρίαρχη» κουλτούρα. Και αυτό είναι κάτι που 

αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 73). 

Σύμφωνα με τους Bourdieu & Passeron (1977, όπ. αναφ. στο Grayson, 2004, 

σελ. 611), οι εκπαιδευτικές ανισότητες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άνισης 

κατανομής του πολιτισμικού κεφαλαίου στην κοινωνία, με τις οικογένειες που έχουν 

υψηλό κοινωνικό status να θεωρούνται ισχυρότερες σε πολιτισμικό κεφάλαιο από 

εκείνες που έχουν χαμηλό κοινωνικό status. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

πολιτισμικού κεφαλαίου είναι ότι μπορεί να μεταβιβαστεί από το γονέα στο παιδί στο 

πλαίσιο της ανατροφής του.  

Ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός στο πλαίσιο διατήρησης της 

κοινωνικής τάξης και αναπαραγωγής της δομής της κοινωνικού πεδίου και των 

κοινωνικών σχέσεων. Αποτελεί έναν από τους κατ’ εξοχήν «τόπους» συσσώρευσης 

των διαφόρων μορφών του κεφαλαίου και της μεταβίβασής τους από τη μία γενιά 

στην άλλη. Προστατεύει την ενότητά της χάρη και μέσω της μεταβίβασης 

προκειμένου οι διάφορες μορφές κεφαλαίου να μπορούν να περάσουν στην επόμενη 

γενιά (Bourdieu, 2000, σελ. 129). 

Ύστερα από μια μακράς χρονικής διάρκειας και λεπτομερούς έρευνας 

αναφορικά με τους φοιτητές και τη σχέση που έχουν με τις σπουδές και την 

κουλτούρα, οι Bourdieu & Passeron διαπιστώνουν ότι οι «λαμπροί» φοιτητές και οι 

πιο καταρτισμένοι, εκείνοι οι οποίοι αποκτούν διπλώματα με τους υψηλότερους 

βαθμούς, που φοιτούν στα πιο «φημισμένα» ιδρύματα και τελικά καταλαμβάνουν τις 

θέσεις εξουσίας, είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία παιδιά που ανήκουν στην αστική 

τάξη. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν σε ένα προνομιούχο οικογενειακό περιβάλλον και 

απολαμβάνουν κοινωνικά προνόμια από τη στιγμή της γέννησής τους. Με άλλα 

λόγια, πρόκειται για κληρονόμους οι οποίοι διαθέτουν τόσο οικονομική, όσο και 

πολιτισμική κληρονομιά (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 20-21). 

Αυτή η υπεροχή των κοινωνικών προνομιών παραμένει καλυμμένη – τόσο 

στους ίδιους τους δικαιούχους, όσο και στους αποκλειόμενους από το σχολικό 

σύστημα – λόγω του ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, δυνάμει της σχετικής αυτονομίας 

του, έχει την ικανότητα να μετατρέπει σε σχολικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα 

«γλωσσικά» και «εξωγλωσσικά» χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στην 

κοινωνική προέλευση των ατόμων (όπως για παράδειγμα, τον τρόπο έκφρασης, το 

προσωπικό ύφος, τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τους γλωσσικούς 

κώδικες, κ.λπ.). Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα μετατρέπει, κατά τρόπο ανεπίληπτο, 

αυτούς που κληρονομούν σε άτομα που αξίζουν, και συμβάλλει στην αναπαραγωγή 

των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 21). 
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1.4. Μορφές του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το πολιτισμικό κεφάλαιο κατηγοριοποιείται και 

απαντάται με βάση τις ακόλουθες τρεις μορφές (Nash, 1990; Grenfell & James, 1998, 

σελ. 21, 59-63, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 157-158; Grenfell & James, 1998, 

όπ. αναφ. στο O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68): 

i. Εγγενής (Εσωτερικευμένη, Ενσωματωμένη) ή  Habitus 

ii. Εξωτερική (Αντικειμενοποιημένη) 

iii. Θεσμοποιημένη με τη μορφή τίτλων. 

Πιο συγκεκριμένα, το πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται σαν 

«ενσωματωμένη» μορφή (προδιαθέσεις, τρόποι σκέψης και δράσης) 

«αντικειμενοποιημένη» μορφή (πρόσβαση σε πολιτισμικά αγαθά, όπως τέχνη και 

λογοτεχνία) και «θεσμοποιημένη» μορφή, η οποία αντανακλά το βαθμό επιτυχίας 

στην εκπαίδευση και εκφράζεται μέσα από την κατοχή πιστοποιημένων 

εκπαιδευτικών τίτλων και ακαδημαϊκών προσόντων (Bourdieu, 1998, όπ. αναφ. στο 

Baker & Brown, 2009, σελ. 65; Jacobs, 2007, σελ. 249; Sheng, 2012, σελ. 132; Van 

de Werfhorst, 2010, σελ. 158), που χρήζουν αναγνώρισης από εκείνους που 

κυριαρχούν στο χώρο της εκπαίδευσης (Lamaison & Bourdieu, 1986, σελ. 111, όπ. 

αναφ. στο Devine, 2009, σελ. 522).  

Επίσης, η «θεσμοποιημένη» μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

αντιπροσωπεύει τους χώρους μάθησης τους οποίους μπορεί το κοινωνικό υποκείμενο 

να παρακολουθήσει και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του (όπως διαφορετικούς τύπους 

σχολείων, κολλέγια, Πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα) (O'Brien & Ó Fathaigh, 

2005, σελ. 68). 

 

1.4.1. Εγγενής (ενσωματωμένη) μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Η πρώτη μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου είναι η εγγενής 

(ενσωματωμένη). Το πολιτισμικό κεφάλαιο, στην ενσωματωμένη του κατάσταση, 

εμφανίζεται να είναι εσωτερικευμένο, εγγεγραμμένο και αναπόσπαστο μέρος του 

σώματος υπό τη μορφή διαθέσεων, καθώς αποτελεί «ένα έχειν που έγινε είναι, μια 

έξη, ένα habitus» (Bourdieu, 1994, σελ. 78, όπ. αναφ. στο Asimaki & Koustourakis, 

2014, σελ. 5). Σύμφωνα με τον Bourdieu, είναι ένα σύστημα προδιαθέσεων, δηλαδή 

διαρκείς τρόποι ύπαρξης, σκέψης και δράσης, ή ένα σύστημα μακρόχρονων 

σχημάτων ή δομών αντίληψης, εννοιολόγησης και πράξης (Ingram, 2009, σελ. 422-

423). 

Το habitus που αποκτάει κανείς στο πλαίσιο του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος συνιστά τα θεμέλια για τη δημιουργία κάθε επερχόμενου habitus. 

Θέτοντάς το διαφορετικά, το πρωτογενές habitus θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο 

θεμέλιος λίθος των μετέπειτα γενικών προδιαγραφών αντίληψης, εκτίμησης, σκέψης 

και πράξης (Bourdieu, 1970, σελ. 58, όπ. αναφ. στο Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 215). Το 

πρωτογενές habitus πηγάζει από τις πρώιμες εμπειρίες του ατόμου στο πλαίσιο του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Προσδιορίζει τη στάση του ατόμου απέναντι στη 

σημασία που δίνει στην εκπαίδευση και στην πιθανότητα που έχει να επιτύχει στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Jacobs, 2007, σελ. 250). 

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι οι προδιαθέσεις τις οποίες το κοινωνικό 

υποκείμενο απόκτησε κατά την παιδική του ηλικία στο οικογενειακό περιβάλλον και 

οι οποίες του «εμφύτευσαν» ένα πρωτογενές habitus είναι περισσότερο «διαρκείς». 

Τα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία επικρατούν διαφορετικές 



 

18 

 

επιλογές πρακτικών, «γενεσιουργούν» και διαφορετικά habitus. Αυτό το πρωτογενές 

habitus δεν είναι πάγιο αλλά εξελίσσεται. Πάνω σε αυτό «μεταμοσχεύονται» τα 

δευτερογενή habitus, όπως είναι το σχολικό ή το επαγγελματικό. Φαίνεται ότι το 

habitus αποτελεί μια «εσωτερικευμένη δομή η οποία βρίσκεται στο δρόμο της διαρκούς 

αναδόμησης» (Accardo, 1983, σελ. 90-92, όπ. αναφ. στο Asimaki & Koustourakis, 

2014, σελ. 9).  

Ο Bourdieu (1977, σελ. 83, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 

2009, σελ. 729), κάνει λόγο για το habitus και την επίδραση που αυτό έχει στις 

επιλογές των ατόμων. Το habitus είναι «ένα σύστημα διαρκών, μεταβιβάσιμων 

διαθέσεων που λειτουργεί κάθε στιγμή σαν ένα καλούπι αντιλήψεων, προτιμήσεων και 

δράσεων, αναπτύσσεται μέσα από την εμπειρία και επιδρά στις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες και στις διαδικασίες επιλογής».  

Επίσης, το habitus έχει την ικανότητα να δημιουργεί προσδοκίες και 

φιλοδοξίες αναφορικά με την εκπαίδευση διαμορφώνοντας, αλλά όχι 

προκαθορίζοντας τις επιλογές της ζωής. Όπως οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 

έχουν διαφορετικές εμπειρίες και ευκαιρίες στη ζωή, έτσι και το habitus της κάθε 

ομάδας είναι διαφορετικό. Έτσι, το habitus της μεσαίας τάξης καθιστά ικανούς τους 

φοιτητές της συγκεκριμένης τάξης να δημιουργήσουν προσδοκίες για την ανώτατη 

εκπαίδευση, «χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε μια διαδικασία ορθολογικού 

υπολογισμού, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, όπως αυτοί αρμόζουν 

καλύτερα με βάση τα ενδιαφέροντά τους» (Bourdieu, 1990, σελ. 108, όπ. αναφ. στο 

Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, σελ. 729).  

Το οικογενειακό habitus δομεί το «ρεπερτόριο» των συμπεριφορών των 

νεαρών μελών της οικογένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το habitus που διαθέτουν 

κάποια παιδιά συνάδει με το σχολικό habitus, ενώ σε κάποια άλλα παιδιά όχι. Με 

άλλα λόγια, κάποιες οικογένειες έχουν κληροδοτήσει στα παιδιά τους το habitus που 

είναι παρόμοιο με αυτό του σχολείου, με αποτέλεσμα να σημειώνουν υψηλές 

σχολικές επιδόσεις και να επιλέγουν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους 

(Bourdieu & Passeron, 1990, σελ. 35, όπ. αναφ. στο Thompson, 2009, σελ. 37-38).  

Με βάση τον Bourdieu (1990), το habitus που αποκτούν οι προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις από την οικογένειά τους συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι νέοι 

άνθρωποι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και να στραφούν σε επιλογές ανωτάτης 

εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα σταθερό οικογενειακό habitus 

που εφοδιάζει τα μέλη των οικογενειών με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, προκειμένου 

να κάνουν φιλόδοξες επιλογές. Σε αντίθεση με τις οικογένειες της μεσαίας τάξης που 

χρησιμοποιούν το κεφάλαιό τους για να ενισχύσουν τη δυναμική τους, οι οικογένειες 

της εργατικής τάξης κάνουν λιγότερο φιλόδοξες επιλογές λόγω του ότι στερούνται 

του οικονομικού, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου που ζητά το σχολείο και η 

«κυρίαρχη» κουλτούρα (Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, σελ. 729). 

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι όταν το πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται σε 

εγγενή μορφή σημαίνει ότι εσωτερικεύεται από το δρών υποκείμενο με τη μορφή 

μόνιμων και διαρκών διαθέσεων και προδιαθέσεων (habitus). Επίσης, συνδέει τον εν 

λόγω τύπο του πολιτισμικού κεφαλαίου με το habitus, το οποίο διαμορφώνεται μέσα 

από μια διαδοχική σειρά κοινωνικοποιήσεων (Bourdieu, 1974, σελ. 1, 3-4, όπ. αναφ. 

στο Λάμνιας, 2001, σελ. 157; Πατερέκα, 1986, σελ. 20-21). 

Το habitus χρειάζεται χρόνο, προκειμένου να συσσωρευτεί στην εγγενή του 

μορφή και μάλιστα η συσσώρευσή του πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο 

πρωταρχικά στο πλαίσιο της οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι τα χρονικά πλαίσια 

βάσει των οποίων επιβιώνει το habitus εξαρτώνται από το χρόνο στον οποίο επιβιώνει 
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ο κάτοχός του. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγενής μορφή του πολιτισμικού 

κεφαλαίου φέρει τα χαρακτηριστικά του «έμφυτου» και του «αποκτημένου», 

μολονότι πρόκειται για ένα κοινωνικά προσδιορισμένο προϊόν (Bourdieu, 1974, σελ. 

1, 4, 6, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ.157-158; Πατερέκα, 1986, σελ. 21).  

Ο Bourdieu (1990, σελ. 53, όπ. αναφ. στο Oliver & Kettley, 2010, σελ. 739-

740) ορίζει το habitus ως «διαρκείς, μεταβιβάσιμες προδιαθέσεις», οι οποίες 

ενσωματώνονται στην καθημερινότητα του ανθρώπου και οι οποίες διαφαίνονται 

μέσα από τον τρόπο ζωής, το στυλ και τη γλώσσα, καθοδηγώντας ασυνείδητα τη 

δράση του ανθρώπου. Υπό αυτή την οπτική, παρέχει τις συνδέσεις μεταξύ 

υποκειμένων και πρακτικών μέσα από «συστήματα προδιαθέσεων» τα οποία 

συνιστούν σωματικές ενσωματώσεις της κοινωνικής ιστορίας (Rawolle & Lingard, 

2008, σελ. 731). 

Έτσι, το habitus παράγει υποκείμενα των οποίων η συμπεριφορά ρυθμίζεται 

όχι τόσο από κωδικοποιημένους κανόνες, αλλά από μια λογική που κυβερνάται από 

την ομάδα στην οποία ανήκουν. Τα άτομα που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο habitus 

τείνουν να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς. Μέσα από 

το πέρασμα του χρόνου, το habitus «ενσωματώνεται» στη διανοητική και φυσική 

δομή του ατόμου (Bourdieu & Wacquant, 1992, 126-127, όπ. αναφ. στο Singley, 

2003, σελ. 498-499). Τα κοινωνικά υποκείμενα «ενσωματώνουν» το πολιτισμικό 

κεφάλαιο της οικογένειάς τους, γεγονός που τα καθιστά ικανά να αρχίσουν να 

αποκτούν τα βασικά στοιχεία της νομιμοποιημένης ή μη κουλτούρας από την αρχή 

της ζωής τους με ασυνείδητο τρόπο (Bourdieu, 1984, σελ. 70-71, όπ. αναφ. στο 

Levitas, 2004, σελ. 51). 

Το habitus ενός ατόμου αποτελείται από «ενσωματωμένες» κοινωνικές δομές, 

οι οποίες θέτουν τα standards για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο 

και λειτουργεί στο πλαίσιο της ζωής του. «Πρόκειται για μια δομή, η οποία 

οικοδομείται από τον κοινωνικό κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή οικοδομεί τον κοινωνικό 

κόσμο» (Bourdieu, 1984, όπ. αναφ. στο Almquist et al., 2010, σελ. 33).  

Ο Bourdieu (1977, σελ. 86, όπ. αναφ. στο Bodovski, 2014, σελ. 392) 

προσδιορίζει το habitus σαν «ένα υποκειμενικό σύστημα εσωτερικευμένων δομών, 

σχημάτων αντίληψης, σκέψης και πράξης που είναι κοινό σε όλα τα μέλη της ίδιας 

κοινωνικής ομάδας ή τάξης».  

Το habitus που διαθέτει ένα άτομο επηρεάζεται από εξωγενείς «συνθήκες 

ύπαρξης», συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής τάξης και της οικογένειας, «οι 

οποίες γίνονται η βάση της αντίληψης και της εκτίμησης όλης της επερχόμενης 

εμπειρίας» (Bourdieu & Passeron, 1977, σελ. 78, όπ. αναφ. στο Naidoo, 2009, σελ. 

264). Έτσι, το habitus ενός ατόμου σχηματοποιεί τις προσδοκίες και τους 

προσανατολισμούς του απέναντι στο μέλλον. 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1998, σελ. 81, όπ. αναφ. στο Lawy, 2006, σελ. 

335; 1998a, σελ. 81, όπ. αναφ. στο Reay, 2004, σελ. 432), «το habitus συνιστά ένα 

κοινωνικοποιημένο σώμα. Ένα δομημένο σώμα, ένα σώμα το οποίο ενσωματώνει τις 

έμφυτες δομές ενός κόσμου ή ενός συγκεκριμένου χώρου αυτού του κόσμου – ενός 

πεδίου –  και το οποίο δομεί την αντίληψη του κόσμου, καθώς επίσης τη δράση του 

κόσμου».  

Έτσι, χρησιμοποιεί την έννοια του habitus για να δείξει «τους τρόπους με τους 

οποίους όχι μόνο το σώμα ενσωματώνεται στον κοινωνικό κόσμο, αλλά επίσης τους 

τρόπους με τους οποίους ο κοινωνικός κόσμος ενσωματώνεται στο σώμα» (Bourdieu, 

1977, όπ. αναφ. στο Reay, 2004, σελ. 432; Bourdieu, 1981, όπ. αναφ. στο Keddie, 

Mills & Mills, 2008, σελ. 195). Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το habitus είναι «μια 
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κοινωνία εγγεγραμμένη στο σώμα» (Bourdieu, 1994, σελ. 63, όπ. αναφ. στο Garrett, 

2007, σελ. 228): το σώμα «αναπαριστά το παρελθόν, το επαναφέρει στη ζωή». 

Συνεπώς, το habitus μπορεί να ερμηνευθεί ως «ιστορία η οποία ενσαρκώνεται στο 

σώμα» (Bourdieu, 1994, σελ. 190, όπ. αναφ. στο Garrett, 2007, σελ. 228). 

Συνιστά, δηλαδή, μια «ενσωματωμένη» κοινωνική γνώση, η οποία ενυπάρχει 

σε κάθε πράξη του κοινωνικού υποκειμένου (Bourdieu, 1990b, σελ. 68-79, όπ. αναφ. 

στο Sterne, 2003, σελ. 375). Δε συνίσταται μόνο από διανοητικές στάσεις και 

συμπεριφορές, αλλά εκφράζεται μέσα από διαρκείς τρόπους «στάσης, ομιλίας, 

περπατήματος, αισθημάτων και σκέψης» (Bourdieu, 1990a, σελ. 70, όπ. αναφ. στο 

Reay, 1995, σελ. 354). Ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος περπατάει, μιλάει, 

οδηγεί, παίζει ένα μουσικό όργανο, οι αισθητικές του προτιμήσεις, κ.λπ., όλες αυτές 

οι στάσεις συνιστούν εκφράσεις του habitus. Το habitus είναι μια «ενσώματη» 

πεποίθηση, μια παραγωγική αρχή, η οποία, ωστόσο, επιτρέπει τη δημιουργικότητα 

και τον αυτοσχεδιασμό (Sterne, 2003, σελ. 375). Επηρεάζει υποσυνείδητα τις σκέψεις 

και τις πρακτικές μας στο πλαίσιο του κοινωνικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Το 

habitus που διαθέτει το κοινωνικό υποκείμενο είναι μια ενσωματωμένη σειρά 

προδιαθέσεων, κατευθυνόμενων αρχών ή στρατηγικών. Ο Bourdieu (1988, σελ. 18, 

όπ. αναφ. στο Smith & Tinning, 2011, σελ. 237) υποστηρίζει ότι «οι διανοητικές 

αρχές μέσα από τις οποίες τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό κόσμο, είναι 

το προϊόν της εσωτερίκευσης των δομών του κόσμου». 

Ακόμη, περιγράφει το habitus ως μια αρχή κατασκευής των αντικειμένων της 

γνώσης, ένα σύστημα δομημένων προδιαθέσεων. Έτσι, οι οικοδομημένες και 

εσωτερικευμένες δομές αποδίδονται σε ρόλους, κανόνες, συμπεριφορές και τείνουν 

προς την αυτο-αναπαραγωγή και αναπαραγωγή του συστήματος (Bourdieu, 1990, όπ. 

αναφ. στο Smith, 2003, σελ. 464).  

Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1977, σελ. 18, 72; 1990, σελ. 52, όπ. αναφ. 

στο Morrison, 2005, σελ. 314), το habitus συνιστά αποτέλεσμα και τρόπο πρακτικών, 

συνιστά, δηλαδή, τις διανοητικές δομές μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό κόσμο (Bourdieu, 1989, σελ. 18, όπ. αναφ. στο 

Perkins, 2013, σελ. 199) διαμορφώνοντας μια «αίσθηση πρακτικής» για το πώς να 

πράττουν (ή να μην πράττουν) σε μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα 

(Bourdieu, 1998, σελ. 25, όπ. αναφ. στο Perkins, 2013, σελ. 199). 

Αποτελεί την «αποθήκη» της πολιτισμικής και υποπολιτισμικής γνώσης που 

οι άνθρωποι φέρουν στο κεφάλι τους και που ρυθμίζει τις καθημερινές τους 

πρακτικές και συνιστά «τις δομημένες προδιαθέσεις μέσα από τις οποίες τείνουν να τις 

αναπαράγουν» (Bourdieu, 1977, σελ. 3, όπ. αναφ. στο Morrison, 2005, σελ. 314). 

Αυτές οι προδιαθέσεις πρέπει να καλλιεργηθούν και να εξασκηθούν, αλλιώς θα 

ατροφήσουν (Bourdieu, 2000, σελ. 160, όπ. αναφ. στο Morrison, 2005, σελ. 314). 

Οι αξίες, οι υποκειμενικές διαθέσεις και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

των κοινωνικών υποκειμένων, τα οποία συνιστούν το habitus, αποκτώνται μέσω μιας 

σταδιακής διαδικασίας εγχάραξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι ούτε πάγια, 

αλλά ούτε και μαθαίνονται ρητά (Bourdieu, 1977, όπ. αναφ. στο Raffo & Hall, 2006, 

σελ. 61). 

Η έννοια του habitus συνιστά θεμελιακό άξονα της θεωρίας του Bourdieu 

διότι συνδέει όχι μόνο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αλλά επίσης την 

κοινωνία, το άτομο, την υποκειμενικότητα με την αντικειμενικότητα (Maton, 2008, 

σελ. 53).  

Μία από τις λειτουργίες του habitus είναι να συνοψίζει την ενότητα του 

τρόπου η οποία συνδέει τις πρακτικές και τα αγαθά ενός μοναδικού δρώντος 
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υποκειμένου ή μιας κοινωνικής τάξης. Το habitus είναι αυτή η γενική και ενοποιητική 

αρχή που επανερμηνεύει τα ουσιώδη και αναφορικά χαρακτηριστικά μιας θέσης σε 

ένα πεδίο ως ένα ενιαίο σύνολο πρακτικών, αγαθών και επιλογών από μέρους των 

ατόμων (Bourdieu, 2000, σελ. 21). 

Αποτελεί τη γενετική αρχή των διακριτών και διακριτικών πρακτικών. Για 

παράδειγμα, το φαγητό του εργάτη και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τρώει, τα 

αθλήματα τα οποία ασκεί και ο τρόπος με τον οποίο τα ασκεί, οι προσωπικές του 

απόψεις αναφορικά με την πολιτική και ο τρόπος με τον οποίο τις εκφράζει 

διαφέρουν συστηματικά από τα προϊόντα που καταναλώνει ή τις δραστηριότητες που 

ασκεί ένας ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου. Επιπλέον, συνιστά σύστημα και αρχή 

ταξινόμησης, αλλά και αρχή θεώρησης και διάκρισης (Bourdieu, 2000, σελ. 22). 

Αποτελεί μια οργανωτική αρχή δράσης και τη βάση για ρυθμιστικούς κανόνες 

συμπεριφοράς, χωρίς να προκαθορίζεται από συγκεκριμένες πρακτικές. Το habitus 

συνιστά μια πρακτική λογική. Διαμορφώνεται και διαμορφώνει την καθημερινή 

πρακτική των κοινωνικών υποκειμένων (Samuelsen & Steffen, 2004, σελ. 5). 

Ο καθένας μας συνιστά ένα μοναδικό σχηματισμό δυνάμεων. Ωστόσο, αυτές 

οι δυνάμεις είναι κοινωνικά προσδιορισμένες. Ενώ, λοιπόν, είμαστε μοναδικοί και 

διαφορετικοί, αυτό συμβαίνει με κοινωνικά προσδιορισμένους τρόπους. Έτσι, «το 

προσωπικό στυλ δεν είναι ποτέ κάτι περισσότερο από μια παρέκκλιση σε σχέση με το 

στυλ μιας περιόδου ή μιας τάξης με αποτέλεσμα να σχετίζεται με το κοινό στυλ όχι μόνο 

λόγω συμμόρφωσης, αλλά επίσης λόγω διαφοροποίησης» (Bourdieu, 1977b, σελ. 86, 

όπ. αναφ. στο  Maton, 2008, σελ. 53). 

Η κατοχή συγκεκριμένου γούστου, στυλ, τρόπου ομιλίας, δεξιοτήτων και 

γνώσης συμβάλλει στη θέση που έχει κάποιος στην κοινωνική ιεραρχία πέρα από την 

επίσημη εκπαίδευση, τα χρήματα ή την πολιτική δύναμη (Bourdieu, 1974, 1986, όπ. 

αναφ. στο Bodovski, 2010, σελ. 141). 

Εφόσον το habitus συνιστά μια κοινωνικοποιημένη υποκειμενικότητα και μια 

ενσωμάτωση του κοινωνικού στοιχείου, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το ατομικό 

στοιχείο παίζει ρόλο στο κοινωνικό στοιχείο – οι προδιαθέσεις σκιαγραφούν τις 

πράξεις μας, οι οποίες, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

κοινωνικών δομών. Έτσι, το habitus ενώνει την αντικειμενική κοινωνική δομή με τις 

υποκειμενικές προσωπικές εμπειρίες: «Πρόκειται για τη διαλεκτική της εσωτερίκευσης 

της εξωτερικότητας και της εξωτερίκευσης της εσωτερικότητας» (Bourdieu, 1977b, 

σελ. 72, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 53). 

Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως «ένα υποκειμενικό αλλά όχι ατομικό σύστημα 

εσωτερικευμένων δομών, σχημάτων αντίληψης, σκέψης και δράσης κοινών σε όλα τα 

μέλη της ίδιας ομάδας ή τάξης δημιουργώντας την προϋπόθεση για όλη την 

εσωτερίκευση της αντικειμενικότητας και εγγραφής της στη συνείδηση» (Bourdieu, 

1977, σελ. 86, όπ. αναφ. στο Morrison, 2005, σελ. 314). 

Η έννοια του habitus χρησιμοποιείται για να εξηγήσει το πώς οι 

αντικειμενικές δομές και οι υποκειμενικές αντιλήψεις επιδρούν στην ανθρώπινη 

δράση. Η εν λόγω έννοια μπορεί να ερμηνευθεί σαν μια σειρά κανονιστικών 

σχημάτων σκέψης και δράσης, οι οποίες ως ένα βαθμό, συνιστούν το αποτέλεσμα 

πρότερης εμπειρίας από μέρους του κοινωνικού υποκειμένου (O'Brien & Ó Fathaigh, 

2005, σελ. 68). 

Όμως, το habitus συνιστά και «μια σειρά διαρκών, μεταβιβάσιμων 

προδιαθέσεων» που ρυθμίζουν τη διανοητική δραστηριότητα των κοινωνικών 

υποκειμένων. Το habitus συνεπώς εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά και 

πολιτισμικά μηνύματα διαμορφώνουν τις σκέψεις και τις δράσεις των υποκειμένων 
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(Bourdieu, 1977a, σελ. 72, όπ. αναφ. στο O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68). Δε 

συνιστά απλώς μια στατική έννοια, καθώς επιτρέπει στα υποκείμενα να 

μεσολαβήσουν μεταξύ αυτών των μηνυμάτων και να αντισταθούν στις ενσώματες 

πεποιθήσεις. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου δομημένο, 

παρόλο που εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από ιστορικά, πολιτισμικά και 

κοινωνικά πλαίσια (O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68). 

Η εν λόγω έννοια παρέχει ένα ανεκτίμητο «εργαλείο» για τη διερεύνηση της 

αλληλεξάρτησης του κοινωνικού ντετερμινισμού και της ανθρώπινης 

υποκειμενικότητας. Ο Bourdieu αναπτύσσει την έννοια του habitus προκειμένου να 

υπερκεράσει το δίπολο μεταξύ αντικειμενισμού και υποκειμενισμού (Nash, 1999, 

σελ. 177), δομής και υποκειμένου, νου και σώματος (Wacquant, 1992, σελ. 3, όπ. 

αναφ. στο Noble & Watkins, 2003, σελ. 522). Δίνει έμφαση στην υποκειμενική 

δόμηση του habitus και στη λειτουργία του ως ενός συστήματος προδιαθέσεων που 

έχουν παραγωγικές ικανότητες σε συγκεκριμένα όμως πάντοτε πεδία (Noble & 

Watkins, 2003, σελ. 522). 

Αξιοποιεί την έννοια του habitus τόσο ως ατομικού, όσο και ως συλλογικού 

και κάνει λόγο για την ενσωμάτωση του συλλογικού στο ατομικό habitus (Bourdieu, 

2000, σελ. 126; Bourdieu, 2002, σελ. 29, όπ. αναφ. στο Burke, Emmerich & Ingram, 

2013, σελ. 178). Υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί μια σειρά προδιαθέσεων που 

αποκτώνται μέσα από κοινωνικές συνθήκες και «είναι ολιστικό ή μερικώς κοινό στους 

ανθρώπους οι οποίοι είναι προϊόν όμοιων κοινωνικών συνθηκών» (Bourdieu, 2002, 

σελ. 29, όπ. αναφ. στο Burke et al., 2013, σελ. 178).  

Ακόμα, ισχυρίζεται ότι «για το γεγονός ότι το κοινωνικό στοιχείο 

ενσωματώνεται στα υποκείμενα, σημαίνει ότι υπάρχει, σε κάθε υποκείμενο, κάτι από τις 

συλλογικές ιδιοκτησίες οι οποίες είναι εγγυημένες για μια συλλογική τάξη 

υποκειμένων…Το habitus, αντιληπτό ως ένα ατομικό ή κοινωνικοποιημένο συλλογικό 

σώμα, είναι συλλογικό ή διυποκειμενικό» (Bourdieu, 2000, σελ. 156-157, όπ. αναφ. 

στο Burke et al., 2013, σελ. 178). 

Συνιστά, δηλαδή, μια «κοινωνικοποιημένη υποκειμενικότητα», η οποία 

πηγάζει από τη συμμετοχή των κοινωνικών υποκειμένων σε διαφορετικά κοινωνικά 

πεδία και τείνει να αναπαράγει τις αντικειμενικές τους δομές και αρχές (Bourdieu & 

Wacquant, 2002, όπ. αναφ. στο Meo, 2011, σελ. 352). Έτσι, αποτελεί ένα 

παραγωγικό και ενσώματο πλαίσιο προδιαθέσεων, κατηγοριών αντίληψης και 

ταξινόμησης πρακτικών. Αποκτάται ασυνείδητα μέσα από την κοινωνικοποίηση 

κυρίως στην οικογένεια στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου (Jacobs, 2007, 

σελ. 249; Meo, 2011, σελ. 352-353; Nash, 1999, σελ. 177).  

Ο Bourdieu (1998) χρησιμοποιεί τον όρο habitus για να αναφερθεί σε μια 

σειρά διαρκών προδιαθέσεων, προτιμήσεων, μαζί με τρόπους σκέψης, δράσης και 

ύπαρξης που διαμορφώνονται μέσα από τις εμπειρίες των ατόμων σε ποικίλα 

κοινωνικά περιβάλλοντα. Υπό αυτή την οπτική έχει ζωτική σημασία διότι μέσα από 

την πρακτική, τις κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες υποβάλλεται στο σώμα με τη 

μορφή κινήσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών (Sirna, Tinning & Rossi, 2010, σελ. 

73). 

Έτσι, συμβάλλει στη δόμηση της δραστηριότητας των υποκειμένων ως ένα 

ενσωματωμένο σχήμα ή ως «εσωτερικευμένες διαθέσεις», προκειμένου να γίνει 

αντιληπτός ο κόσμος. Παρέχει ένα σταθερό ερμηνευτικό «στρώμα» για τα 

υποκείμενα, διαμορφώνοντας καθημερινές συμπεριφορές, αποφάσεις, προτιμήσεις 

και ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στον κόσμο 

(Levine-Rasky, 2009, σελ. 332). 
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Δηλώνει τη δομή των προδιαθέσεων που έχουν αποκτηθεί σε συγκεκριμένα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα από τα οποία τα άτομα είναι ικανά να υιοθετήσουν 

τις καθιερωμένες πρακτικές της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν, με τη 

δεδομένη ευκολία εκείνων που γνωρίζουν τους κανόνες του «παιχνιδιού» (Bourdieu, 

1974, όπ. αναφ. στο Nash, 2005, σελ. 603). 

Το habitus δε συνιστά μόνο ένα εννοιολογικό «εργαλείο» για να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνικοποίηση προδιαθέτει τη 

συμπεριφορά και τη σκέψη στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πεδίου. Συνιστά επίσης έναν 

τρόπο κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η κοινωνικοποίηση δομεί ένα πεδίο μέσω 

αντιλήψεων και πρακτικών, επιτρέποντας την αναπαραγωγή των προδιαθέσεων 

(Bourdieu & Passeron, 1990; Bourdieu, 1977, 1984, όπ. αναφ. στο Ingram, 2009, 

σελ.423). 

Το habitus περιγράφεται σαν μια σειρά εσωτερικευμένων πεποιθήσεων και 

στάσεων που αναπτύσσονται μέσα από την ύπαρξη και την κοινωνικοποίηση σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον (Bourdieu, 1987a, 1987b, 1997, σελ. 59, όπ. αναφ. στο 

Eichholz et al., 2013, σελ. 874). Παράγει πρότυπα συμπεριφοράς, χωρίς, όμως, να 

καθορίζει απόλυτα τη συμπεριφορά του κοινωνικού υποκειμένου (Bourdieu & 

Wacquant, 2006, σελ. 156, όπ. αναφ. στο Eichholz et al., 2013, σελ. 874). 

O Bourdieu υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που το habitus (ανα)παράγεται 

διαρκώς σε ατομικό επίπεδο, κοινές εμπειρίες του κοινωνικού κόσμου τείνουν να 

παράγουν ένα συλλογικό habitus, με αποτέλεσμα τα κοινωνικά υποκείμενα που 

μοιράζονται κοινές κοινωνικές συνθήκες τείνουν να έχουν όμοιες εμπειρίες, 

ενσώματες προδιαθέσεις και σχήματα αντίληψης (Koca, Atencio & Dermirhan, 2009, 

σελ. 57). 

Έτσι, ενώ το habitus χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα, δεν είναι εξ 

ολοκλήρου εξατομικευμένο, καθώς υφίσταται ως ένα «σύστημα εσωτερικευμένων 

δομών, σχημάτων αντίληψης και κοινής δράσης σε όλα τα μέλη της ίδιας ομάδας ή 

κοινωνικής τάξης» (Bourdieu, 1977, σελ. 86, όπ. αναφ. στο Koca et al., 2009, σελ. 

57). Συνίσταται από μια δομή που έχει οικοδομηθεί και που συνεχίζει να 

οικοδομείται. Πιο συγκεκριμένα, έχει οικοδομηθεί από παρελθοντικές και παροντικές 

συνθήκες, όπως για παράδειγμα μέσα από την οικογενειακή ανατροφή και τις 

εμπειρίες που αποκτώνται στο σχολείο. Το habitus βρίσκεται πάντοτε σε μια 

διαδικασία συνεχούς οικοδόμησης, καθώς συμβάλλει στο να σχηματιστούν 

παροντικές και μελλοντικές πρακτικές. Συνιστά μια συνεκτική δομή, με την έννοια 

ότι έχει συγκροτηθεί με τρόπο συστηματικό και όχι τυχαίο. Αυτή η δομή 

περιλαμβάνει ένα σύστημα προδιαθέσεων, που παράγουν αντιλήψεις, προτιμήσεις και 

πρακτικές (Bourdieu, 1990, σελ. 53, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 51).  

Αυτές οι προδιαθέσεις είναι διαρκείς υπό την έννοια ότι διαρκούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, καθώς και μεταβιβάσιμες υπό την έννοια ότι ενεργοποιούνται στο 

πλαίσιο μιας μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δράσεων. Έτσι, το habitus δομείται με 

βάση τις συνθήκες ύπαρξης και παράγει πρακτικές, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, 

συναισθήματα και όλα αυτά σε συνάρτηση με τη δομή του (Bourdieu, 1993a, σελ. 87, 

όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 51). 

Ο Bourdieu θεωρεί τις προδιαθέσεις, οι οποίες διαμορφώνουν το habitus, ως 

το προϊόν των δυνατοτήτων και των περιορισμών που πλαισιώνουν τις πρώτες 

εμπειρίες ζωής των κοινωνικών υποκειμένων (Reay, 2004, σελ. 433). Όπως 

υποστηρίζει «…Οι προδιαθέσεις είναι μακράς διάρκειας: τείνουν να διαιωνίζονται, να 

αυτο-αναπαράγονται, αλλά δεν είναι αέναες…Κάθε διάσταση του habitus είναι πολύ 

δύσκολο να αλλάξει, αλλά μπορεί να αλλάξει μέσα από τη διαδικασία της 
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ενσυναίσθησης και της παιδαγωγικής προσπάθειας» (Bourdieu, 2002b, σελ. 29, όπ. 

αναφ. στο Garrett, 2007, σελ. 229). Οι προδιαθέσεις (ικανότητες, τάσεις, κλίσεις) που 

συνιστούν το habitus αποκτώνται μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας εγχάραξης. Αυτό 

κάνει το habitus ένα σύνθετο αμάγαλμα παρελθόντος και παρόντος (Mills, 2008, σελ. 

80). Ακόμη, είναι στενά συνδεδεμένες με την κοινωνική διαστρωμάτωση και την 

κοινωνική τάξη και αυτή η σύνδεση είναι βασική, προκειμένου να αντιληφθούμε 

αυτό που ο Bourdieu εννοούσε με τον «κλασικό» ορισμό του habitus: «συστήματα 

διαρκών, μεταβιβάσιμων διαθέσεων, δομημένων δομών προδιατεθειμένων να 

λειτουργούν ως οικοδομημένες δομές, δηλαδή αρχές της παραγωγής και της δόμησης 

των πρακτικών και των αναπαραστάσεων, οι οποίες μπορούν να είναι αντικειμενικά 

ρυθμισμένες χωρίς να είναι το προϊόν υπακοής σε κανόνες… Συλλεκτικά 

ενορχηστρωμένες χωρίς να είναι το προϊόν μιας ενορχηστρωμένης δράσης ενός 

μαέστρου» (Bourdieu, 1977, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Lim, 2012, σελ. 310, στο 

Redelius, Fagrell & Larsson, 2009, σελ. 249 & στο Stephens & Delamont, 2009, σελ. 

540; Bourdieu, 1998, σελ. 72, όπ. αναφ. στο DiGiorgio, 2009, σελ. 180-181). 

Αυτό το οποίο θεωρείται ως ειδοποιητικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών 

τάξεων είναι αυτές οι προδιαθέσεις, τα σχήματα πράξης και έκφρασης (habitus) που 

διαφοροποιούνται μεταξύ των ατόμων στα πρώτα χρόνια της ζωής τους και τα οποία 

έχουν διάρκεια. Έτσι, οι κοινωνικές τάξεις παράγουν το δικό τους habitus και 

αναπαράγονται από αυτό (όχι με τρόπο μηχανιστικό) (Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 215). 

Το ταξικό habitus θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή το οποίο μπορεί να αυτοδιορθώνεται. Βασίζεται σε ένα σύνολο απλών 

αρχών, που μπορούν να συμβάλλουν στην επινόηση ενός πλήθους λύσεων, οι οποίες 

δεν προκύπτουν κατευθείαν από τις πρώτες αυτές καταστατικές αρχές (Bourdieu, 

1980, σελ. 135, όπ. αναφ. στο Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 214). Υποδηλώνει «τον τρόπο του 

είναι, διάθεση – προδιάθεση – τάση (disposition), τον τρόπο του πράττειν που έχει 

σχηματιστεί από την επανάληψη των αυτών πράξεων (ένα είδος συνήθειας – έξης – 

τάσης) ή των σχημάτων πράξης, και που είναι διαρκής και μεταβιβάσιμος» (Μυλωνάς, 

χ.χ., σελ. 213-214). Το ταξικό habitus γίνεται αντιληπτό ως το σύνολο των 

ενσωματωμένων διαμέσου της κοινωνικοποίησης δομών, οι οποίες παίζουν ένα ρόλο 

δομουσών δομών για την τοποθέτηση των ατόμων μέσα στην κοινωνία ενώ την ίδια 

στιγμή διαιωνίζουν τη διάκριση εντός αυτής (Bourdieu, 2006, σελ. 88). 

Η κοινωνική τάξη, η οποία περιλαμβάνει ίδιους ή παρόμοιους όρους ύπαρξης 

και εξαρτήσεων, είναι συγχρόνως μια τάξη βιολογικών ατόμων οι οποίοι διαθέτουν 

την ίδια έξη, ως σύστημα προδιαθέσεων κοινό σε όλα τα άτομα των ίδιων 

εξαρτήσεων. Αν και αποκλείεται όλα τα μέλη που ανήκουν στην ίδια τάξη να έχουν 

τις ίδιες εμπειρίες, ωστόσο είναι βέβαιο ότι τα μέλη αυτά έχουν περισσότερες 

πιθανότητες από οποιοδήποτε μέλος μιας άλλης τάξης να έχουν βιώσει τις πιο συχνά 

επαναλαμβανόμενες καταστάσεις (Bourdieu, 2006, σελ. 99). 

Σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση και αναπαραγωγή των κοινωνικών 

ανισοτήτων διαδραματίζει το habitus που υιοθετούν οι κοινωνικές τάξεις. Συνεπώς, 

αυτό το οποίο παρατηρείται είναι η καθοριστική σημασία που διαδραματίζει η 

πολιτισμική κληρονομιά, οι προδιαθέσεις, οι τρόποι σκέψης, αντίληψης και έκφρασης 

(habitus) που φέρουν τα άτομα των εκάστοτε κοινωνικών τάξεων για την 

προσαρμογή τους στο σχολείο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με πολιτισμικές πρακτικές 

ανάλογες με αυτές που έχουν εντρυφήσει οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον (Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 215).  

Το habitus συνιστά μια κοινωνιολογική έννοια και όχι ψυχολογική. Ο 

Bourdieu δεν προσπαθεί να εξηγήσει ή να ασχοληθεί με τις μικροδιαδικασίες της 
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συνείδησης. Αντίθετα, προσπαθεί να υπερβεί το συνειδητό/ασυνείδητο και τον 

υποκειμενισμό/αντικειμενισμό διαμορφώνοντας την έννοια του habitus στη βάση των 

κοινωνικών εσωτερικευμένων προδιαθέσεων ή των διανοητικών δομών μέσω των 

οποίων οι άνθρωποι δρουν. Έτσι, το habitus συνιστά μια μορφή εσωτερικευμένων 

κοινωνικών συνθηκών που κατευθύνουν τις σκέψεις και τις δράσεις των ατόμων 

(Lingard & Christie, 2003, σελ. 320).  

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι αυτό συνιστά το αποτέλεσμα κοινωνικών 

συνθηκών δεν είναι ταυτόχρονα στατικό και ντετερμινιστικό. Εκδηλώνεται με 

διαφορετικό τρόπο από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο. Συνδέεται με το πεδίο 

μέσω μιας σειράς προδιαθέσεων, που συνιστούν το habitus, το οποίο εξελίσσεται σε 

διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικά πεδία (Lingard & Christie, 2003, σελ. 

321). Αποτελεί τις διανοητικές ή γνωστικές δομές μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι 

έρχονται σε επαφή με τον κοινωνικό κόσμο (Atkin, 2000, σελ. 258). 

Φαίνεται τελικά ότι αγκαλιάζει τη σχέση μεταξύ δομής και υποκειμένου αφού 

σύμφωνα με τον Bourdieu (1996, σελ. 213) «η κοινωνική πραγματικότητα υπάρχει στα 

πράγματα και στο νου, στα πεδία και στο habitus, έξω και μέσα στα υποκείμενα». Στο 

«Pascalian Meditations» (2000), ο Bourdieu παρέχει έναν ορισμό του habitus και 

κάνει λόγο για τη χρησιμότητά του. Αναφέρει ότι «τα κοινωνικά υποκείμενα έχουν 

αποκτήσει το habitus, το οποίο εγγράφεται στο σώμα τους από παρελθοντικές τους 

εμπειρίες. Αυτά τα συστήματα σχημάτων της αντίληψης, της εκτίμησης και της δράσης 

καθιστούν ικανά τα υποκείμενα να εφαρμόζουν δράσεις της πρακτικής γνώσης, που 

βασίζονται στην αναγνώριση συμβατικών ερεθισμάτων στα οποία έχουν την 

προδιάθεση να δρουν. Και χωρίς ρητούς προσδιορισμούς και ορθολογικούς 

υπολογισμούς των μέσων, παράγουν κατάλληλες και ανανεώσιμες στρατηγικές, αλλά 

στο πλαίσιο δομικών περιορισμών των οποίων συνιστούν το προϊόν και οι οποίοι τους 

προσδιορίζουν» (Bourdieu, 2000, σελ. 138, όπ. αναφ. στο Lingard & Christie, 2003, 

σελ. 321). 

Έτσι, για παράδειγμα, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης 

αναπτύσσεις μια σειρά από προδιαθέσεις του ταξικού habitus. Αυτό είναι εμφανές 

στη γλώσσα, στη στάση και στην έλλειψη άνεσης σε συγκεκριμένους πολιτισμικούς 

χώρους (π.χ. στην όπερα και σε εκθέσεις ζωγραφικής) (Lingard & Christie, 2003, 

σελ. 322).  

Το habitus συνιστά το προϊόν μιας ατομικής ιστορίας, καθώς επίσης μιας 

συλλογικής ιστορίας της οικογένειας και της τάξης (Bourdieu, 1990b, σελ. 91, όπ. 

αναφ. στο Barber, 2002, σελ. 384). Υπάρχει συνεπώς το ταξικό habitus και το 

ατομικό habitus μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση (Mounier, 

2001, όπ. αναφ. στο Asimaki & Koustourakis, 2014, σελ. 10). Αυτό το οποίο συνδέει 

τις μεμονωμένες έξεις των διαφορετικών μελών της ίδιας τάξης είναι μια σχέση 

ομολογίας, ποικιλομορφίας δηλαδή στην ομοιογένεια, που διέπει τις κοινωνικές 

συνθήκες παραγωγής τους: «Κάθε σύστημα ατομικών προδιαθέσεων αποτελεί μια 

δομική παραλλαγή των άλλων, όπου εκφράζεται η μοναδικότητα της θέσης στο 

εσωτερικό της τάξης και της τροχιάς που έχει διανύσει» (Bourdieu, 2006, σελ. 100). Το 

ταξικό habitus αποτελείται από διαφορετικές πρακτικές ενός μεμονωμένου δρώντος, 

αλλά και από κοινές πρακτικές όλων εκείνων των δρώντων που βίωσαν ίδιες ή 

παρόμοιες συνθήκες ύπαρξης εντός της κοινωνίας (Accardo, 1991, σελ. 95-99, όπ. 

αναφ. στο Asimaki & Koustourakis, 2014, σελ. 10-11).  

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, θεωρούμε ότι οι μαθητές που μεγαλώνουν 

σε μη προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα έχουν ενσωματώσει ένα 

πρωτογενές σύστημα σχημάτων αντίληψης και δράσης το οποίο διαφοροποιείται από 
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αυτό των μαθητών προνομιούχων κοινωνικο-πολιτισμικών περιβαλλόντων. Αυτή η 

διαφοροποίηση μπορεί να αποτυπωθεί σε διαφορετικούς τρόπους σύλληψης της 

κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς και σε διαφορετικές επιλογές, προσδοκίες και 

δράσεις των μαθητών σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

1.4.2. Εξωτερική μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Μια ακόμη μορφή πολιτισμικού κεφαλαίου, για την οποία κάνει λόγο ο 

Bourdieu, είναι η εξωτερική ή αλλιώς αντικειμενοποιημένη. Η εν λόγω μορφή φέρει 

ως ένδυμά της τα πολιτισμικά αγαθά, τα οποία είναι και μεταβιβάσιμα (Jeannotte, 

2003, σελ. 38).  

Ορίζοντας την έννοια των πολιτισμικών αγαθών, ο Bourdieu αναφέρει ότι 

πρόκειται για τους πίνακες ζωγραφικής, τα έργα τέχνης, τη μουσική (Levitas, 2004, 

σελ. 51), τα βιβλία (O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68), τις βιβλιοθήκες (Jeannotte, 

2003, σελ. 38), τα επιστημονικά εργαλεία (Santasombat, 2004, σελ. 106), καθώς και 

τις μηχανές που αποτελούν συνιστώσες του πολιτισμικού κεφαλαίου. Ωστόσο, το να 

έχει κάποιος αποκτήσει πολιτισμικά αγαθά δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι μπορεί να 

τα κατανοήσει και να τα προσεγγίσει πλήρως. Για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει το 

οικονομικό κεφάλαιο για να αγοράσει ένα σπάνιο έργο τέχνης δε σημαίνει 

απαραίτητα ότι ικανοποιεί την αισθητική του διάθεση (Bourdieu, 1974, σελ. 1, 3, όπ. 

αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 24). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1974, σελ. 1, 3, 8, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, 

σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 24), για να μπορέσει κανείς να συγκινηθεί από έναν 

πίνακα ζωγραφικής ή κάποιο έργο τέχνης ή για να κάνει μια μηχανή να λειτουργήσει 

σωστά, θα πρέπει να κατέχει έναν ορισμένο πολιτισμικό κώδικα, δηλαδή να έχει τις 

μόνιμες και διαρκείς διαθέσεις και προδιαθέσεις (habitus) που χρειάζονται για να 

προσεγγίσει αποτελεσματικά ένα πολιτισμικό αγαθό. Με άλλα λόγια, η κατανόηση 

των πολιτισμικών αγαθών, τα οποία συνδέονται άμεσα με την εξωτερική μορφή του 

πολιτισμικού κεφαλαίου, χρειάζονται απαραιτήτως την κατάκτηση της εγγενούς 

μορφής του πολιτισμικού κεφαλαίου (habitus). 

Ο Bourdieu (1964, σελ. 30, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 162; 

Πατερέκα, 1986, σελ. 41; Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 163-164), ορίζει ως «ελεύθερη 

κουλτούρα» (culture libre) τις μη «σχολικές» γνώσεις – ή διαφορετικά τις 

«εξωσχολικές» γνώσεις – στον πολιτισμικό τομέα (μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική, 

θέατρο, κινηματογράφος, κ.λπ.), τις οποίες ένα άτομο αποκτά στο πλαίσιο του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος. Μάλιστα, οι εν λόγω γνώσεις ποικίλλουν βάσει 

της κοινωνικής προέλευσης που έχει κάποιος.  

Οι πρότερες γνώσεις, οι οποίες δε συνιστούν ύλη που διδάσκεται στο σχολείο, 

εφοδιάζουν τα παιδιά με μια ελεύθερη κουλτούρα που «χτίζει» γερά θεμέλια για την 

επερχόμενη επαφή και σύνδεσή τους με τα σχολικά μαθήματα. Επιπροσθέτως, η 

«ελεύθερη» κουλτούρα δημιουργεί τις βάσεις για την επιτυχή σχολική πορεία των 

μαθητών, καθώς έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με ποικίλες μορφές της 

τέχνης, του πνεύματος και του πολιτισμού, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξωτερική 

μορφή του πολιτισμικού τους κεφαλαίου (Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 163-164). 

Ο Bourdieu (1969, σελ. 108, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 162; 

Πατερέκα, 1986, σελ. 41), σημειώνει ότι το σχολείο απαιτεί από τα υποκείμενα της 

μάθησης να κατέχουν αυτή την «ελεύθερη» κουλτούρα, χωρίς, όμως, να τους την 

παρέχει με τρόπο συστηματικό. Όπως είναι φυσικό, κάποια παιδιά δεν έχουν τη 

δυνατότητα – είτε για κοινωνικούς, είτε για οικονομικούς λόγους – να έχουν έρθει 
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προηγουμένως σε επαφή με την εν λόγω κουλτούρα. Έτσι, τα υποκείμενα που δεν 

είναι κάτοχοι της εν λόγω κουλτούρας συνήθως αποτυγχάνουν στη μαθησιακή 

διαδικασία. Αντίθετα, το σχολείο νομιμοποιεί την κουλτούρα και το habitus των 

προνομιούχων κοινωνικών τάξεων. 

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στις «εξωσχολικές» γνώσεις που διαθέτουν ορισμένοι μαθητές με βάση το 

γεγονός ότι θεωρούν ότι η κατοχή τους υποδηλώνει ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών 

γνώσεων τις οποίες οι ίδιοι ενδεχομένως να μη διαθέτουν. Για παράδειγμα, ένας 

εκπαιδευτικός που δεν έχει επισκεφθεί μια χώρα του εξωτερικού, όπως για 

παράδειγμα τη Γαλλία, θα εντυπωσιαζόταν ιδιαίτερα αν άκουγε από κάποιο μαθητή ή 

μαθήτριά του – ο οποίος ή η οποία επισκέφθηκε τη Γαλλία – πληροφορίες που 

σχετίζονται με αξιοθέατα της Γαλλίας, όπως το μουσείο του Λούβρου, τον Πύργο του 

Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, κ.λπ. (Λάμνιας, 2001, σελ. 162). 

Ακόμη, ειδοποιητικό χαρακτηριστικό μεταξύ των προνομιούχων και μη 

προνομιούχων κοινωνικών τάξεων είναι οι εξωσχολικές (μη σχολικές) γνώσεις, 

δηλαδή η «ελεύθερη» κουλτούρα που μεταβιβάζει η οικογένεια των προνομιούχων 

κοινωνικών τάξεων στα νεαρά της μέλη. Αυτή τους η διαφορά έγκειται στο γεγονός 

ότι τα παιδιά των προνομιούχων οικογενειών εξοικειώνονται με εικόνες που άπτονται 

της τέχνης και του πολιτισμού, με αποτέλεσμα να διοχετεύεται μέσα τους με τρόπο 

ανεπαίσθητο μια αίσθηση του ωραίου και του εκλεπτυσμένου, καθώς και μια 

προτίμηση σε ποιοτικού τύπου έργα και παραστάσεις (θεατρικές, μουσικο-

χορευτικές, κ.λπ.) (Λάμνιας, 2001, σελ. 163). 

Τα παιδιά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων συχνά μπορεί να 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, καθώς δεν έχουν 

κληρονομήσει από την οικογένειά τους το habitus που το σχολείο νομιμοποιεί κι έτσι 

αποτυγχάνουν συνήθως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, σε αυτή την περίπτωση 

κάνουμε λόγο αφενός, για άνισες ευκαιρίες στο χώρο της εκπαίδευσης και αφετέρου, 

για νομιμοποίηση της κυρίαρχης τάξης μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Με 

άλλα λόγια, είναι εμφανής ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος, 

για το γεγονός ότι συμβάλλει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής μέσα από την 

αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επιπλέον, βάσει των όσων 

προαναφέρθηκαν, μπορούμε εύλογα να αντιληφθούμε τα αποτελέσματα ορισμένων 

ερευνών που δείχνουν την ανεπιτυχή σχολική επίδοση και πορεία των παιδιών που 

προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Λάμνιας, 2001, 

σελ. 154, 158-159). 

Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, οι προνομιούχοι φοιτητές 

κληρονομούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον όχι μόνο στάσεις, συμπεριφορές 

και συνήθειες, αλλά και αισθητικά κριτήρια και ένα «καλό γούστο». Το πολιτισμικό 

προνόμιο είναι περισσότερο έκδηλο στην περίπτωση των πιο μοντέρνων έργων, τα 

οποία είναι λιγότερο «σχολικά» (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 68-69). 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της ζωγραφικής, η οποία δεν αποτελεί άμεσα 

αντικείμενο διδασκαλίας, διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 

αναφορικά με τη γνώση των κλασικών και κυρίως των μοντέρνων ζωγράφων. Αυτό 

το οποίο προκύπτει είναι ότι οι ανισότητες στην κουλτούρα είναι ιδιαίτερα έντονες 

στο χώρο όπου όταν απουσιάζει μια οργανωμένη διδασκαλία οι πολιτισμικές 

συμπεριφορές συνάδουν περισσότερο με κοινωνικά και λιγότερο με αισθητικά 

κριτήρια (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 70-71). 

Υπό αυτή την οπτική, στην έρευνά μας εικάζουμε ότι οι μαθητές μη 

προνομιούχων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων δεν έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο 
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της οικογένειάς τους την «ελεύθερη» κουλτούρα και το «εγγενές» πολιτισμικό 

κεφάλαιο το οποίο νομιμοποιεί το σχολείο σε αντίθεση με τους μαθητές 

προνομιούχων στρωμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μη προνομιούχους 

μαθητές σε ανεπιτυχή εκπαιδευτική πορεία, γεγονός που φανερώνει τον 

αναπαραγωγικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

1.4.3. Θεσμοποιημένη μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Η τρίτη μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου, για την οποία κάνει λόγο ο 

Bourdieu (1986b), είναι η θεσμοποιημένη. Πρόκειται δηλαδή για το πολιτισμικό 

κεφάλαιο το οποίο εγγυάται αρχικά το σχολικό σύστημα μέσω των τίτλων που 

παρέχει στα υποκείμενα της μάθησης. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή 

πολιτισμικού κεφαλαίου αποκτάται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

νομιμοποιείται μέσω των τίτλων σπουδών (Bourdieu, 1974, σελ. 2-3, 5, 9, όπ. αναφ. 

στο Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Levitas, 2004, σελ. 51; Santasombat, 2004, σελ. 106).  

Για τον Bourdieu (1986, σελ. 248), τα εκπαιδευτικά προσόντα 

αντιπροσωπεύουν «το πιστοποιητικό της εκπαιδευτικής ικανότητας που παρέχει στον 

κάτοχό του μια συμβατική, διαρκή, νόμιμα εγγυημένη αξία σε σχέση με τη δύναμη» 

(Baker & Brown, 2009, σελ. 65).  

Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει μια σχετική ανεξαρτησία 

μεταξύ του habitus και της θεσμοποιημένης μορφής του πολιτισμικού κεφαλαίου. 

Αφενός, υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο, όμως, 

δεν είναι επικυρωμένο. Αυτό δύναται να συμβαίνει, διότι εξ αρχής κατείχαν πληθώρα 

πολιτισμικού κεφαλαίου και δεν ενδιαφέρονταν για την εγγύησή του μέσω των 

τίτλων που παρέχει το σχολείο. Αφετέρου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν 

πολιτισμικό κεφάλαιο που χαίρει της εγγύησης του σχολικού συστήματος μέσω της 

παροχής τίτλων. Εντούτοις, μπορεί να μη διαθέτουν εκείνη τη μορφή του habitus που 

ανταποκρίνεται στις «καλλιεργημένες» κοινωνικές τάξεις (Πατερέκα, 1986, σελ. 25). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, η σχετική ανεξαρτησία μεταξύ του σχολικού 

τίτλου και του κατόχου τους, απαντάται και στην περίπτωση του οικονομικού 

κεφαλαίου και συγκεκριμένα των χρημάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 

υπάρχει μικρότερη αυτονομία στους τίτλους εν συγκρίσει με το οικονομικό κεφάλαιο. 

Για παράδειγμα, ένας πατέρας μπορεί να δώσει στο γιο του χρήματα. Αντίθετα, δεν 

μπορεί να του δώσει το ακαδημαϊκό του απολυτήριο για εν δυνάμει προσωπική του 

χρήση. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η αυτονομία που υπάρχει μέσω του τίτλου είναι ένας 

μηχανισμός άξιος ενδιαφέροντος, καθώς μέσω αυτού μπορούμε να αντιληφθούμε τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί και οι ιδεολογίες που συνδέονται με 

τον εκπαιδευτικό θεσμό (Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 26). 

Ακόμα, η μη μεταβίβαση του σχολικού τίτλου από τον πατέρα στο γιο, δίνει 

στο σχολείο τη δυνατότητα να κάνει λόγο για ίσες ευκαιρίες όλων στην εκπαίδευση. 

Με άλλα λόγια, η ιδιότητα που φέρει ο εν λόγω τύπος πολιτισμικού κεφαλαίου – της 

μη κληρονόμησης και μεταβίβασης σχολικών τίτλων –  συμβάλλει στη νομιμοποίηση 

του ρόλου του σχολικού συστήματος που διατείνεται περί εκδημοκρατισμού της 

εκπαίδευσης και παροχής ίσων ευκαιριών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού 

(Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 26). 

Τόσο το αντικειμενοποιημένο, όσο και το θεσμοποιημένο πολιτισμικό 

κεφάλαιο προκύπτουν από την εκπαιδευτική εμπειρία του παιδιού. Ο Bourdieu 

υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική εμπειρία οδηγεί αναπόφευκτα σε αλλαγές της 

αντίληψης του παιδιού για τον κόσμο, και ενδεχομένως καταλήγει στην απόκτηση 
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ενός δευτερογενούς habitus. Οι διακρίσεις μεταξύ του ενσώματου, 

αντικειμενοποιημένου και θεσμοποιημένου πολιτισμικού κεφαλαίου φανερώνουν ότι 

το επίπεδο αντίληψης του πολιτισμικού κεφαλαίου του παιδιού μπορεί να αλλάξει, 

καθώς το παιδί αποκτά δεξιότητες, συμπεριφορές και πιστοποιητικά, τα οποία 

εγγυάται το εκπαιδευτικό σύστημα (Jacobs, 2007, σελ. 250). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο θεσμοποιημένος τύπος του πολιτισμικού 

κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με τις εκπαιδευτικές ανισότητες που εγείρονται στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει διότι το σχολείο απαιτεί από όλους τους 

μαθητές να είναι εφοδιασμένοι με πολιτισμικού τύπου αγαθά, χωρίς, όμως, να τους τα 

μεταδίδει συστηματικά. Για παράδειγμα, το σχολείο απαιτεί από τους μαθητές να 

σκέφτονται με τρόπο που προσιδιάζει στην ιδεολογία του εκπαιδευτικού συστήματος, 

να εκφράζονται χρησιμοποιώντας επίσημο λόγο και γενικότερα να συμβαδίζουν με τη 

γλώσσα και την κουλτούρα του σχολείου (Λάμνιας, 2001, σελ. 158). 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, εικάζουμε ότι οι μαθητές που προέρχονται 

από οικογένειες οι οποίες δε διαθέτουν θεσμοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου. Και τούτο διότι το 

«εγγενές» πολιτισμικό κεφάλαιο το οποίο ενσωματώνουν από την οικογένειά τους δε 

συμβαδίζει με αυτό που νομιμοποιεί το σχολείο σε αντίθεση με τους μαθητές 

προερχόμενους από οικογένειες με θεσμοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

 

1.5. Η λογική της συσχέτισης των μορφών του πολιτισμικού κεφαλαίου 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το κεφάλαιο μπορεί να γίνει αντιληπτό σαν 

«ενέργεια» που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πεδίου, κάτι το οποίο χρειάζεται 

χρόνο για να συμβεί. Το κεφάλαιο στην πράξη θεσπίζει τις αρχές του πεδίου και 

συμβάλλει στην κατανόηση διαφόρων μορφών κεφαλαίου (Moore, 2008, σελ. 105). 

Για να γίνει αυτό αντιληπτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφοροι τύποι 

πολιτισμικού κεφαλαίου υπάρχουν σε διάφορες μορφές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον 

Bourdieu, στη μια μορφή του το κεφάλαιο είναι αντικειμενοποιημένο. Παρουσιάζεται 

με υλικό τρόπο σε πράγματα, όπως στα έργα τέχνης, σε γκαλερί, σε μουσεία, σε 

εργαστήρια, σε βιβλία, κ.λπ. (Legg, 2012, σελ. 159; Reay, 2004, σελ. 75).  

Σε άλλη του μορφή το κεφάλαιο είναι ενσωματωμένο. Σε αυτή την περίπτωση, 

η αρχή του πεδίου είναι ενσωματωμένη στο σώμα του ανθρώπου υπό τη μορφή 

προδιαθέσεων και τάσεων και σε φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως στη 

γλώσσα του σώματος, στον τόνο της φωνής και στις επιλογές που κάνει ο άνθρωπος 

στον τρόπο ζωής του (Legg, 2012, σελ. 159; Moore, 2008, σελ. 105). 

Η συσσώρευση του πολιτισμικού κεφαλαίου στην ενσωματωμένη μορφή του 

ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Χρειάζεται παιδαγωγική 

δράση, επένδυση χρόνου από τους γονείς στο παιδί, καθώς και από άλλα μέλη της 

οικογένειας ή επαγγελματίες οι οποίοι έχουν προσληφθεί από την οικογένεια για να 

ευαισθητοποιήσουν το παιδί σε πολιτισμικά ερεθίσματα (Reay, 2004, σελ. 74-75). 

Κατά τον Bourdieu, το δευτερογενές habitus αποκτάται και στο πλαίσιο του 

σχολείου, όπου το κεφάλαιο παίρνει μια πιο συστηματοποιημένη μορφή. Η 

συστηματοποιημένη μορφή κεφαλαίου, που απαντάται στην επίσημη εκπαίδευση και 

έχει τη μορφή ακαδημαϊκών προσόντων και πιστοποιημένων επαγγελματικών τίτλων 

(Legg, 2012, σελ. 159), προσπαθεί να ενσωματώσει το habitus, η αρχή του οποίου 

είναι σύμφυτη με τις κυρίαρχες αρχές των ποικίλων πεδίων, όπου το κεφάλαιο 

υπάρχει στην αντικειμενοποιημένη του μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι τρεις 
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μορφές πολιτισμικού κεφαλαίου (ενσωματωμένο, αντικειμενοποιημένο, 

θεσμοποιημένο) θα πρέπει να ιδωθούν σε μια συνέχεια μεταξύ τους, δηλαδή σαν ένα 

πράγμα, παρά σαν τρεις διαφορετικές ποικιλίες ενός πράγματος (Moore, 2008, σελ. 

105-106). 

Οι αντικειμενοποιημένες μορφές κεφαλαίου μπορεί να θεωρηθούν σαν ένα 

είδος «ωμού υλικού». Μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα μεγάλο 

κατάστημα που πουλάει βιβλία, μουσικά CDs και ταινίες σε DVD. Αυτά τα 

αντικείμενα έχουν ταξινομηθεί με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν και έχουν 

τοποθετηθεί σε ράφια. Σύμφωνα με τον Bourdieu, αυτές οι αρχές οργάνωσης 

συνιστούν τη λεγόμενη «νομιμοποιημένη κουλτούρα». Επίσης, μπορούμε να 

φανταστούμε ότι μπαίνουν στο κατάστημα δύο πελάτες με ίδιο ποσό χρημάτων, 

δηλαδή με ίδιο οικονομικό κεφάλαιο, προκειμένου να αγοράσουν πράγματα. Αυτό 

που παρατηρούμε είναι ότι τα καλάθια των δύο πελατών έχουν διαφορετικά είδη 

βιβλίων, μουσικής και ταινιών, τα οποία όμως φέρουν το ίδιο συνολικό κόστος. Με 

βάση τον Bourdieu, αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο, γεγονός το οποίο απεικονίζεται στις διαφορετικές τους επιλογές και 

προτιμήσεις (Moore, 2008, σελ. 106-107). 

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, μπορούμε να φανταστούμε ότι οι δύο 

πελάτες έχουν ένα κοινό αντικείμενο στο καλάθι τους, όπως για παράδειγμα ένα 

βιβλίο. Παρόλο που έχουν επιλέξει το ίδιο αντικείμενο, το έχουν κάνει ενδεχομένως 

βάσει διαφορετικής πολιτισμικής λογικής. Η λογικής της ομοιότητας εμπεριέχει 

αυτόματα τη λογική της διαφοροποίησης, καθώς και συνέχειες και ασυνέχειες και 

είναι αυτές οι σχέσεις που δομούν το κοινωνικό πεδίο. Η πολιτισμική λογική της 

ομοιότητας και της διαφοροποίησης ανάμεσα στα καλάθια των δύο πελατών 

συνδέεται με τις σχέσεις ανισότητας και δύναμης στην κοινωνία και με τις 

διαφορετικές προδιαθέσεις που φέρουν οι άνθρωποι (Moore, 2008, σελ. 107-109). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το habitus παρέχει την αρχή για τη λογική της 

επιλογής. Οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους στο κατάστημα και προσεγγίζουν τα 

πολιτισμικά αγαθά βάσει δομημένων προδιαθέσεων που φέρουν μέσα τους (habitus). 

Με άλλα λόγια, η κατανόηση των διαφόρων πολιτισμικών αγαθών, τα οποία 

συνδέονται άμεσα με την εξωτερική μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου, χρειάζονται 

απαραιτήτως την κατάκτηση της εγγενούς μορφής του πολιτισμικού κεφαλαίου 

(habitus) (Moore, 2008, σελ. 108). 

Υπό αυτή την οπτική, στην έρευνά μας θεωρούμε ότι οι μαθητές μη 

προνομιούχων κοινωνικών τάξεων διαφοροποιούνται ως προς το «εγγενές» 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο σε σχέση με τους μαθητές προνομιούχων κοινωνικών 

τάξεων, γεγονός που μπορεί να αποτυπωθεί στις επιλογές τους σε πολιτισμικού τύπου 

αγαθά. Αυτό το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι δομημένες προδιαθέσεις που 

οι μαθητές φέρουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον προκειμένου να είναι σε 

θέση να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν ένα πολιτισμικό αγαθό.  
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1.6. Το οικονομικό κεφάλαιο 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το οικονομικό κεφάλαιο αποτελεί μία από τις 

μορφές έκφρασης του «κεφαλαίου» και βρίσκεται στη βάση της μαρξιστικής σκέψης. 

Αφορά στα μέσα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως μηχανήματα, χρήματα, κ.λπ. 

και το οποίο κάτω από ορισμένες συνθήκες – για κάποιους εύκολες, για κάποιους 

άλλους δύσκολες – μπορεί να αποκτηθεί από οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας 

(Λάμνιας, 2001, σελ. 156). Το οικονομικό κεφάλαιο σχετίζεται με τα υλικά αγαθά 

(Chan, 2002, σελ. 272), το εισόδημα (Healy & Hampshire, 2002, σελ. 228) και 

νομιμοποιείται με τη μορφή κληρονομιάς (Bourdieu, 1986, όπ. αναφ. στο Kanno & 

Varghese, 2010, σελ. 313; Symeou, 2007, σελ. 474). 

Το οικονομικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κέρδη, καθώς και άλλα χρηματικά και 

κληρονομικά οφέλη (κεφάλαιο, ιδιοκτησία, κ.λπ.) (Bourdieu, 1984, σελ. 114-115, όπ. 

αναφ. στο Jæger, 2007, σελ. 532). Το οικονομικό κεφάλαιο συμβάλλει στην 

προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας των παιδιών είτε μέσω άμεσης επένδυσης 

(όπως για παράδειγμα, εγγραφή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με «γόητρο», πληρωμή 

διδάκτρων εγγραφής, κ.λπ.), είτε μέσω έμμεσης επένδυσης (όπως για παράδειγμα, 

οικονομική βοήθεια σε παιδιά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, κατοχή επαρκούς 

κεφαλαίου από μέρους της οικογένειας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά της 

να διαθέτουν χρήματα κατά την εγγραφή τους και στη συνέχεια κατά τη φοίτησή τους 

στην ανώτερη εκπαίδευση) (Jæger, 2007, σελ. 532). 

Ο Bourdieu θεωρεί ότι όλοι οι τύποι κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων του 

πολιτισμικού, κοινωνικού και συμβολικού κεφαλαίου, έχουν τις ρίζες τους στο 

οικονομικό κεφάλαιο (Devine, 2009, σελ. 522). Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, το 

οικονομικό κεφάλαιο αποτελεί τη βάση όλων των μορφών κεφαλαίου, τα οποία 

αξιοποιούνται με σκοπό το κέρδος και συνδέονται με την (ανα)παραγωγή των 

ιεραρχιών και τις ανισότητες (Horne, Lingard, Weiner & Forbes, 2011, σελ. 865).  

Βασικό χαρακτηριστικό στην έννοια του κεφαλαίου είναι η ανταλλακτική του 

αξία και η ικανότητα τόσο για το κοινωνικό, όσο και για το πολιτισμικό κεφάλαιο να 

μετατραπούν σε οικονομικό κεφάλαιο, κάτι για το οποίο χρειάζεται πολύς χρόνος και 

μεγάλη προσπάθεια (Bourdieu, 1986, σελ. 253, όπ. αναφ. στο Devine, 2009, σελ. 

522).  

Αντίθετα, το οικονομικό κεφάλαιο μπορεί να μετατραπεί πιο εύκολα σε 

πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες 

μπορούν να αποκτηθούν μέσω του οικονομικού κεφαλαίου. Ωστόσο, άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες μπορούν να είναι προσβάσιμα μόνο μέσω του πολιτισμικού και 

κοινωνικού κεφαλαίου (Santasombat, 2004, σελ. 106).  

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το οικονομικό κεφάλαιο ή η θέση ενός ατόμου με 

τα μέσα παραγωγής αποτελεί το μοναδικό κριτήριο το οποίο προσδιορίζει την 

κοινωνική τάξη του ατόμου (Chan, 2002, σελ. 272). Ο Bourdieu ισχυρίζεται ότι το 

οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο διαθέτουν οι προνομιούχες κοινωνικές τάξεις, 

λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και στη 

συνέχεια στην ανώτερη εκπαίδευση σε αντίθεση με τις μη προνομιούχες κοινωνικές 

τάξεις. Αυτό συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων, καθώς ενισχύεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση 

και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας και στην απόκτηση μεγαλύτερου 

εισοδήματος από τα άτομα προνομιούχων κοινωνικών τάξεων, σε αντίθεση με τα 

άτομα μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων (Strathdee, 2009, σελ. 83; Waters & 

Brooks, 2010, σελ. 221). 
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 Υπό αυτή την οπτική, στην περίπτωση της έρευνάς μας θεωρούμε ότι οι 

μαθητές προνομιούχων κοινωνικών τάξεων έχουν περισσότερες δυνατότητες να 

ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα και κατ’ επέκταση να διευρύνουν τους 

εκπαιδευτικούς τους προσανατολισμούς μέσω του οικονομικού κεφαλαίου της 

οικογένειάς τους έναντι των μαθητών μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων, οι 

οποίοι στερούνται οικονομικών πόρων.   

 

1.7. Το κοινωνικό κεφάλαιο 

 

Ο Bourdieu περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πηγών, 

πραγματικών ή πιθανών (Lee, 2010, σελ. 781), που αποκτά ένα άτομο ή μια ομάδα 

μέσα από ένα σταθερό δίκτυο λιγότερο ή περισσότερο θεσμοποιημένων σχέσεων 

αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1986, σελ. 248, όπ. αναφ. στο 

Green & Vryonides, 2005, σελ. 330 & στο Lyon, 2008, σελ. 373-374; Bourdieu & 

Wacquant, 1992, σελ. 119, όπ. αναφ. στο Watson, 2013, σελ. 422).  

Σύμφωνα με τον Bourdieu, οι πραγματικές πηγές πηγάζουν από 

συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Οι πιθανές πηγές θεωρούνται ότι είναι 

ενσωματωμένες στις κοινωνικές μας δομές, ενώ, την ίδια στιγμή, μετασχηματίζονται 

σε πραγματικές πηγές από τα κοινωνικά υποκείμενα. Οι πιθανές πηγές μπορούν να 

θεωρηθούν ως προσβάσιμες, αλλά αναξιοποίητες πηγές κοινωνικού κεφαλαίου. 

Δηλαδή, συνιστούν πηγές οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή μπορούν να 

μετατραπούν σε κοινωνικό κεφάλαιο (Lee, 2010, σελ. 781). 

Τα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που ασκούν επιρροή έχουν 

«συνδέσεις» με περισσότερες πηγές σε σχέση με εκείνους που έχουν λιγότερες 

επιδραστικές κοινωνικές επαφές (Lyon, 2008, σελ. 374). Το κοινωνικό κεφάλαιο 

αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις και τα δίκτυα μεταξύ των ανθρώπων (Bourdieu, 

1986, όπ. αναφ. στο Kanno & Varghese, 2010, σελ. 313; O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, 

σελ. 69), όπου σε συνδυασμό με το οικονομικό κεφάλαιο λειτουργούν ως πηγή 

δύναμης (Levine-Rasky, 2009, σελ. 332). Περιλαμβάνει δίκτυα τα οποία μπορούν να 

διευκολύνουν τόσο τα φυσικά και οικονομικά οφέλη (όπως απόκτηση δουλειάς, 

κατοικίας), καθώς επίσης οφέλη σε επίπεδο πληροφοριών και ενημέρωσης (όπως 

γνωριμία με ανθρώπους που γνωρίζουν τα «σωστά» πράγματα αναφορικά με 

εκπαιδευτικές επιλογές) (Jæger, 2007, σελ. 532). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο αφορά στις κοσμικές σχέσεις – ή κοινώς «σχέσεις» – 

οι οποίες αποτελούν για τον κάτοχό τους ένα κεφάλαιο υπόληψης και αξιοπρέπειας 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «στηρίγματα», μέσω των οποίων εξασφαλίζεται 

η εμπιστοσύνη της καλής κοινωνίας. Οι «κοσμικότητες» που διαβάζουμε στα 

περιοδικά ή τις εφημερίδες συνιστούν, σύμφωνα με τον Bourdieu, έναν ειδικό τύπο 

κοινωνικής εργασίας, ο οποίος απαιτεί χρόνο, χρήμα, αλλά και μια ειδική ικανότητα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. Για 

παράδειγμα, η επιχείρηση που βασίζεται στο κοινωνικό κεφάλαιο, πραγματοποιεί 

διαφόρων ειδών αγαθοεργίες, προκειμένου να εξασφαλίσει μέσα από ειδικούς τύπους 

κοινωνικής εργασίας την αναπαραγωγή της (Bourdieu, 1980, σελ. 56, όπ. αναφ. στο 

Πατερέκα, 1986, σελ. 51-52). 

Όπως διατείνεται ο Bourdieu (1986, σελ. 249, όπ. αναφ. στο Hammer, 2003, 

σελ. 211), το εύρος του κοινωνικού κεφαλαίου που κατέχει ένα κοινωνικό 

υποκείμενο εξαρτάται από το βαθμό των δικτύων των σχέσεων που το κοινωνικό 

υποκείμενο μπορεί να ενεργοποιήσει και από το εύρος του κεφαλαίου (οικονομικό, 
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πολιτισμικό και συμβολικό) που το κοινωνικό υποκείμενο κατέχει από εκείνους με 

τους οποίους συνδέεται και έρχεται σε επαφή.  

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο μεταβιβάζεται κατεξοχήν 

μέσω της οικογένειας. Ο συγκεκριμένος τύπος κεφαλαίου μεταβιβάζεται, 

αναπαράγεται και μετασχηματίζεται σε οικονομικό κεφάλαιο ή μπορεί να συμβεί και 

το αντίστροφο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τον Bourdieu, υπάρχει 

σύνδεση μεταξύ του κοινωνικού κεφαλαίου και της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης. 

Μάλιστα, το κεφάλαιο αυτό βοηθάει τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα να 

επωφεληθούν οικονομικά στην αγορά εργασίας χάρη στους σχολικούς τίτλους που 

κατέχουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άτομα μη προνομιούχων 

κοινωνικών στρωμάτων με ανάλογους τίτλους, διότι η αξία του τίτλου είναι 

συνυφασμένη με την κοινωνικο-οικονομική αξία του κατόχου του. Έτσι, τα άτομα 

της κυρίαρχης τάξης δύναται να βρουν εργασία, να εξασφαλίσουν υψηλές 

οικονομικές απολαβές και να ανέλθουν τόσο κοινωνικά, όσο και επαγγελματικά 

(Bourdieu, 1971, σελ. 69-70, όπ. αναφ. στο Πατερέκα, 1986, σελ. 52). 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας εικάζουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα και οι 

κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι γονείς προνομιούχων κοινωνικών τάξεων σε 

συνδυασμό με το οικονομικό τους κεφάλαιο μπορούν να συμβάλλουν στη 

«διεύρυνση» των εκπαιδευτικών επιλογών και δυνατοτήτων των παιδιών τους σε 

αντίθεση με τα «περιορισμένα» κοινωνικά δίκτυα των οικογενειών μη κυρίαρχων 

κοινωνικών τάξεων.  

 

1.8. Η έννοια του «πεδίου» 

 

Ακολούθως, θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο 

Bourdieu την έννοια του πεδίου. Η εν λόγω έννοια συμβάλλει στο να αντιληφθούμε 

την κοινωνική πραγματικότητα με όρους σχέσεων. Το πεδίο αποτελεί ένα 

«ανταγωνιστικό σύστημα αντικειμενικών σχέσεων» που ακολουθούν συγκεκριμένες 

λογικές και κανόνες (όπως για παράδειγμα, το οικονομικό, θρησκευτικό, ακαδημαϊκό, 

πολιτικό και καλλιτεχνικό πεδίο) (Bourdieu, 1993, όπ. αναφ. στο Azaola, 2012, σελ. 

83; Meo, 2011, σελ. 352).  

Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, το «κοινωνικό πλαίσιο» είναι ένας 

πολυδιάστατος χώρος, ο οποίος διαφοροποιείται σε διακριτά πεδία, δίκτυα 

αντικειμενικών θέσεων τις οποίες κατέχουν τα υποκείμενα διαθέτοντας διαφορετικές 

μορφές κεφαλαίου, όπως το οικονομικό, το πολιτισμικό ή το συμβολικό κεφάλαιο 

(Swingewood, 1998, σελ. 92). Το κοινωνικό περιβάλλον αποτελείται από μια 

πολλαπλότητα κοινωνικών πεδίων στα οποία τα υποκείμενα παράγουν πρακτικές, 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες (Rawolle & 

Lingard, 2008, σελ. 732). 

Ο Bourdieu ορίζει την έννοια του πεδίου ως ένα δίκτυο αντικειμενικών 

σχέσεων ανάμεσα σε θέσεις αντικειμενικά προσδιορισμένες, με την ύπαρξη και τον 

καθορισμό που επιβάλλουν στα υποκείμενα ή στους θεσμούς, από την παροντική ή 

πιθανή τους θέση στην κατανομή των μορφών δύναμης (ή κεφαλαίου) των οποίων η 

κατοχή απαιτεί πρόσβαση σε συγκεκριμένα οφέλη τα οποία υπάρχουν στο πεδίο, 

καθώς επίσης από την αντικειμενική τους σχέση με άλλες θέσεις (κυριαρχία, 

υποταγή, ομολογία, κ.λπ.) (Bourdieu & Wacquant, 1992, όπ. αναφ. στο DiGiorgio, 

2009, σελ. 184; Gopaul, 2011, σελ. 16; Hunter, 2004, σελ. 176; Swingewood, 1998, 

σελ. 92).  
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Με άλλα λόγια, η εσωτερική λογική ενός πεδίου δεν έχει μόνο εξωτερική 

επίδραση στους φορείς του, αλλά ταυτόχρονα και σωματική, η οποία αποτυπώνεται 

με τη μορφή σχημάτων σκέψης, αντίληψης και δράσης. Αυτό, δηλαδή, που ο 

Bourdieu αποκαλεί habitus. Το πεδίο δομεί το habitus των φορέων του και αυτό, με 

τη σειρά του, συμβάλλει στη νοηματοδότηση του πεδίου (Νούτσος, 1995, σελ. 50). 

Στη συνέχεια, αξίζει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Bourdieu παρουσιάζει 

την έννοια της δομής του πεδίου. Η δομή με την οποία κατανέμονται τα ποικίλα είδη 

εξουσίας ή κεφαλαίου εξαρτάται άμεσα από τη μεταβολή στο μέγεθος και τη δομή 

της εξουσίας ή του κεφαλαίου των εκάστοτε φορέων. Δηλαδή, στην έννοια του 

πεδίου συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις που συμβάλλουν 

στη διατήρηση ή την αλλαγή του είδους και της μορφής τους (Νούτσος, 1995, σελ. 

50; Azaola, 2012, σελ. 83). 

Στο σημείο αυτό, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο προσεγγίζει ο Bourdieu το κοινωνικό πεδίο στο σύνολό του. Συγκεκριμένα, ο 

Bourdieu υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες συγκροτούνται βάσει πεδίων τα οποία 

διέπονται από σχετική αυτονομία (Crowley, 2002, σελ. 151), με το καθένα από αυτά 

να χαρακτηρίζεται από τη δική του λογική και αναγκαιότητα (Marginson, 2008, σελ. 

304-305). Ωστόσο, ο Bourdieu υπογραμμίζει ότι αυτό που εντοπίζει κανείς στο 

σύνολο των πεδίων της κοινωνικής πραγματικότητας είναι κάποιες αντιστοιχίες τόσο 

σε επίπεδο δομής, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας (Νούτσος, 1995, σελ. 50).  

Κάθε πεδίο είναι ένα δομημένο σύστημα κοινωνικών θέσεων (Crowley, 2002, 

σελ. 151), τις οποίες κατέχουν άτομα ή θεσμοί. Το πεδίο δομείται εσωτερικά σαν μια 

σειρά δυναμικών σχέσεων (Gunter, 2000, σελ. 625). Τα πεδία θεωρούνται 

«ανταγωνιστικοί χώροι» στους οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα αντιμάχονται 

μεταξύ τους, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη θέση τους. Τα πεδία δομούν και δεν 

καθορίζουν τη συμπεριφορά των κοινωνικών υποκειμένων, ενώ οι δομές τους 

αλλάζουν διαρκώς (Eichholz et al., 2013, σελ. 872). Κάθε πεδίο λειτουργεί αυτόνομα 

και έχει τις δικές του πεποιθήσεις και θεωρήσεις που περιλαμβάνουν μια λογική της 

πρακτικής. Στο πλαίσιο ενός πεδίου, τα κοινωνικά υποκείμενα δρουν πρωταρχικά με 

βάση τις δικές τους ανάγκες (Deer, 2003, σελ. 196).  

«Ένα πεδίο είναι ένας κοινωνικά δομημένος χώρος, ένα πεδίο δυνάμεων. 

Περιλαμβάνει ανθρώπους που κυριαρχούν και ανθρώπους που κυριαρχούνται 

(Bourdieu, 1998, σελ. 40-41, όπ. αναφ. στο Devine, 2013, σελ. 394). Όπως 

υποστηρίζει ο Bourdieu, τα πεδία διέπονται από σχέσεις ιεραρχίας (Crowley, 2002, 

σελ. 151) και περιλαμβάνουν «κυρίαρχες» φωνές και δυναμικά υποκείμενα. Με βάση 

τον Bourdieu, στο πλαίσιο του πεδίου: «διαρκείς σχέσεις ανισότητας λειτουργούν μέσα 

στον χώρο, ενώ την ίδια στιγμή διαμορφώνεται ένας χώρος στον οποίο ποικίλα 

κοινωνικά υποκείμενα αγωνίζονται για την αναδόμηση ή διατήρηση του πεδίου» 

(English, 2012, σελ. 155-157). 

Κάθε πεδίο διατηρεί τη μάχη μεταξύ του νεοαφιχθέντος κοινωνικού 

υποκειμένου που προσπαθεί να εισέλθει στο πεδίο και να «σπάσει» τους φραγμούς 

της εισόδου του σε αυτό και του κυρίαρχου κοινωνικού υποκειμένου που προσπαθεί 

να υπερασπιστεί το μονοπώλιο που κατέχει και να διατηρήσει τον ανταγωνισμό στο 

πλαίσιο του πεδίου (Bourdieu, 1993, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Bæck, 2010, σελ. 324). 

Ένα πεδίο συνιστά ένα «χώρο για παιχνίδι» (Bourdieu & Wacquant, 1992, 

σελ. 19, όπ. αναφ. στο Kloot, 2009, σελ. 271), ενώ είναι «ταυτόχρονα ένας χώρος 

διαμάχης και ανταγωνισμού» (Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ. 17, όπ. αναφ. στο 

Kloot, 2009, σελ. 271). Το πεδίο συνιστά ένα «πεδίο μάχης» στο πλαίσιο του οποίου 

τα κοινωνικά υποκείμενα αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο από διαφορετικές σχεσιακές 
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θέσεις, και πράττοντας με αυτόν τον τρόπο συντηρούν ή μετασχηματίζουν τη δομή 

του πεδίου (Bourdieu, 1998, σελ. 32, όπ. αναφ. στο Melville et al., 2011, σελ. 2277). 

Ο Bourdieu παρομοιάζει το πεδίο με ένα παιχνίδι το οποίο διαθέτει κανόνες 

και ανταγωνισμό. Κανένα κοινωνικό υποκείμενο δεν έχει τις ίδιες γνώσεις αναφορικά 

με τους κανόνες του παιχνιδιού (Crozier, Reay, Clayton, Colliander & Grinstead, 

2008, σελ. 168). Τα κοινωνικά υποκείμενα μάχονται για τις μορφές κεφαλαίου, οι 

οποίες διακυβεύονται στο παιχνίδι, η κατοχή του οποίου καθορίζει τη δύναμη την 

οποία ασκούν τα υποκείμενα, όπως για παράδειγμα την επίδραση που ασκούν στο 

παιχνίδι. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των υποκειμένων εξαρτάται από το 

κεφάλαιο που κατέχει κάθε υποκείμενο, καθώς επίσης από τις δεξιότητες με τις 

οποίες κάθε υποκείμενο παίζει το παιχνίδι (Kloot, 2009, σελ. 271). 

Ενώ το πεδίο θεωρείται σαν «ένας χώρος για παιχνίδι», η δομή του ίδιου του 

πεδίου εξαρτάται από τις «σχέσεις δύναμης μεταξύ των παικτών» (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, σελ. 99, όπ. αναφ. στο Kloot, 2009, σελ. 271-272), και από τις 

αποστάσεις, τα κενά και τις ασυμμετρίες μεταξύ των θέσεων στο πεδίο. Οι θέσεις που 

τα υποκείμενα κατέχουν στο πεδίο καθορίζονται από τη δομή του κεφαλαίου που το 

κάθε υποκείμενο κατέχει, καθώς επίσης από τις σχέσεις δύναμης μεταξύ τους (Kloot, 

2009, σελ. 271-272). 

Με βάση τον Bourdieu, τα πεδία σχετίζονται με ένα δομημένο χώρο 

δυνάμεων και αγώνων, και συνιστούν ένα κανονιστικό σύστημα και ένα δίκτυο 

σχέσεων που επιδρούν στο habitus των κοινωνικών υποκειμένων. Ισχυρίζεται ότι 

καθώς συγκεκριμένα υποκείμενα εισέρχονται στο πεδίο, γνωρίζουν τους κανόνες του 

παιχνιδιού και έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να χειριστούν τους κανόνες μέσα από το 

κεφάλαιο που διαθέτουν. Τα υποκείμενα εκείνα που διαθέτουν εκπαιδευτικά 

προσόντα και έχουν ισχυρό κοινωνικό status συγκαταλέγονται μεταξύ των 

υποκειμένων που εισέρχονται στο πεδίο (O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 69-70). 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Bourdieu χρησιμοποιεί την έννοια του πεδίου, 

προκειμένου να συσταθεί ένα νέο επιστημονικό πνεύμα, αφήνοντας πίσω διλήμματα 

και αντινομίες, όπως «εσωτερική ερμηνεία»-«εξωτερική εξήγηση», «φορμαλισμός»-

«αναγωγισμός», κ.λπ. Επιπλέον, μέσω της χρήσης του πεδίου θέλει να δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να κινηθούν οι 

διάφορες κοινωνικές θεωρίες με γνώμονα τη συστηματικότητα (Νούτσος, 1995, σελ. 

50-51). 

Το «πεδίο» είναι ένας από τους άξονες που θεμελιώνουν το θεωρητικό έργο 

του Bourdieu. Σύμφωνα με τον Bourdieu, στα πεδία συντελείται μια διαφοροποίηση 

στις σχέσεις δύναμης, γεγονός που εξαρτάται από το κοινωνικό αντικείμενο στο 

οποίο δίνει υπόσταση το κάθε πεδίο. Επίσης, αυτές οι σχέσεις δύναμης εμφανίζουν 

ορισμένες ιδιαιτερότητες ως απόρροια του κοινωνικού αντικειμένου (Τάτσης, 1997, 

σελ. 308). 

Επίσης, το πεδίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας μεταφορικός τρόπος 

σύλληψης της κοινωνικής πραγματικότητας, όπου πραγματώνονται ποικίλα 

φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Κάποιος μπορεί να αναλογιστεί το πεδίο ως ένα 

τερέν αθλοπαιδιών, όπου αντιμάχονται διαρκώς οι παίκτες των διαφόρων ομάδων, 

όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ (Τάτσης, 1997, σελ. 306-307). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Bourdieu έχει ένα δικό του τρόπο με τον 

οποίο συλλαμβάνει τον κοινωνικό κόσμο και τις ενέργειες των δρώντων 

υποκειμένων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα δρώντα υποκείμενα να μάχονται μεταξύ 

τους, προκειμένου να ηγηθούν και να κυριαρχήσουν στον ευρύτερο κοινωνικό στίβο. 

Τα εν λόγω υποκείμενα θέτουν τους δικούς τους στόχους βάσει των οποίων 
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διεκδικούν μια θέση που θα τους εξασφαλίσει κοινωνική καταξίωση και εδραίωση 

(Τάτσης, 1997, σελ. 307). Αντιλαμβάνεται την κοινωνική ζωή σαν ένα παιχνίδι. 

Συχνά αναφέρεται σε αυτό σαν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου κι αυτό διότι όταν ήταν 

μικρός ήταν παίκτης ράγκμπι και ενδεχομένως γνώριζε καλά αυτό το παιχνίδι. Έτσι, 

υποστηρίζει ότι όπως στο πεδίο ποδοσφαίρου, το κοινωνικό πεδίο συνίσταται από 

θέσεις στις οποίες δρουν τα κοινωνικά υποκείμενα και έτσι αυτό που συμβαίνει στο 

πεδίο είναι οριοθετημένο. Υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πεδίο και τα οποία διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες του 

πεδίου (Thomson, 2008, σελ.68-69). 

Ο Bourdieu ανέπτυξε την ιδέα του κοινωνικού πεδίου σαν ένα μέσο που 

εξερευνά την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αντί να περιορίζεται σε άσκοπες 

συζητήσεις για την ιδιωτική φύση των κοινωνικών δομών ή του ανθρώπινου 

υποκειμένου, συνένωσε τρία αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία: το πεδίο, το κεφάλαιο και 

το habitus. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν είναι κυρίαρχο έναντι του άλλου, ενώ το 

κάθε στοιχείο ξεχωριστά αλλά και από κοινού συμβάλλει στο να κατανοήσουμε τον 

κοινωνικό κόσμο (Thomson, 2008, σελ. 69). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, το παιχνίδι που λαμβάνει χώρα στα κοινωνικά 

πεδία είναι ανταγωνιστικό, με τα κοινωνικά υποκείμενα να χρησιμοποιούν ποικίλες 

στρατηγικές, προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους (Hatcher, 

2005, σελ. 256; Thomson, 2008, σελ. 69). Τα πεδία διαμορφώνονται με διαφορετικό 

τρόπο με βάση το παιχνίδι που παίζεται σε αυτά. Έχουν τους δικούς τους κανόνες και 

παίκτες (Thomson, 2008, σελ. 69). 

Ακόμη, συνιστούν «πεδία δύναμης» με δυνάμεις που αντιμάχονται μεταξύ 

τους (McKinnon, Trzebiatowska & Brittain, 2011, σελ. 356-357). Συγκεκριμένα, ο 

Bourdieu αναφέρεται στο οικονομικό και στο πολιτισμικό πεδίο, υπογραμμίζοντας 

ότι λειτουργούν ως δύο ιεραρχημένοι πόλοι που είναι τοποθετημένοι χιαστοί. Το 

πεδίο θα μπορούσε να εκφραστεί μαθηματικά σαν ένα τετράγωνο που αποτελείται 

από δύο άξονες: ο ένας άξονας συνιστά το οικονομικό κεφάλαιο και ο άλλος το 

πολιτισμικό κεφάλαιο (Samuelsen & Steffen, 2004, σελ. 6; Thomson, 2008, σελ. 71). 

«Στον ένα πόλο βρίσκονται οι οικονομικά κυρίαρχες και πολιτισμικά κυριαρχούμενες 

θέσεις, ενώ στον άλλο πόλο, οι πολιτισμικά κυρίαρχες και οικονομικά κυριαρχούμενες 

θέσεις» (Bourdieu, 1988a, σελ. 270, όπ. αναφ. στο Thomson, 2008, σελ. 71). Ο 

οικονομικός άξονας είναι κάθετος, διότι το οικονομικό κεφάλαιο φέρει περισσότερο 

status και δύναμη σε σχέση με το πολιτισμικό κεφάλαιο, παρόλο που και τα δύο μαζί 

είναι ιδιαίτερα επωφελή στο πεδίο της δύναμης. 
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Οικονομικό Κεφάλαιο + 

                                     

 

 

 

Πολιτισμικό Κεφάλαιο  –         Πολιτισμικό Κεφάλαιο + 

  

                       

 

 

Οικονομικό Κεφάλαιο – 

Διάγραμμα 1: Απεικόνιση του κοινωνικού πεδίου (Πηγή: Thomson, 2008, σελ. 72).                                                                                                                

Ο κοινωνικός κόσμος συνίσταται από πολλά πεδία: τα μεγάλα πεδία μπορούν 

να διαιρεθούν σε υπο-πεδία (όπως για παράδειγμα, η τέχνη μπορεί να διαιρεθεί στη 

λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, κ.λπ.). Κάθε υπο-πεδίο ενώ ακολουθεί 

τη γενική λογική του πεδίου του, έχει επίσης τη δική του εσωτερική λογική και τους 

δικούς του κανόνες (Thomson, 2008, σελ.72-73). 

Τα πεδία, που συγκροτούν το πεδίο της δύναμης, δε βρίσκονται όλα στο ίδιο 

επίπεδο: κάποια είναι κυρίαρχα και το παιχνίδι στα υποδεέστερα πεδία εξαρτάται από 

τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε αυτά. Όλα τα υπο-πεδία στο πολιτισμικό 

πεδίο υπόκεινται στην κυριαρχία του οικονομικού πεδίου (Bourdieu, 1994d, σελ. 144, 

όπ. αναφ. στο Thomson, 2008, σελ.73). 

Με βάση τον Bourdieu, οι «παίκτες» που ξεκινούν με κάποιες μορφές 

κεφαλαίου έχουν πλεονεκτική θέση από το ξεκίνημά τους, διότι το πεδίο εξαρτάται 

από αυτό το κεφάλαιο και επίσης παράγει περισσότερο από αυτό. Αυτοί οι «παίκτες» 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να το 

ενισχύουν κι έτσι να βελτιώνονται και να πετυχαίνουν τους στόχους τους στο 

κοινωνικό πεδίο, σε αντίθεση με εκείνους που στερούνται κεφαλαίου (Thomson, 

2008, σελ. 69). 

Ο Bourdieu θεωρεί ότι η κοινωνία αποτελείται από διάφορα πεδία που 

αλληλεπικαλύπτονται, καθώς επίσης ότι έχουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτονομίας, 

με τις δικές τους λογικές πρακτικής. Κάθε πεδίο προσδιορίζεται και οριοθετείται από 

τη δική του λογική πρακτικής έξω από μια γενική κοινωνική λογική (Lingard & 

Christie, 2003, σελ. 322). 

Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, η κοινωνία δεν είναι ομοιογενής, αλλά 

αποτελείται από πεδία, τα οποία λειτουργούν με βάση τις δικές τους εσωτερικές 

λογικές και το δικό τους δυναμισμό. Το πεδίο συνιστά μια σειρά από δραστηριότητες, 

ιεραρχίες και θεσμούς που παράγουν και αναπαράγουν συγκεκριμένους λόγους και 

πρακτικές (Crawshaw & Bunton, 2009, σελ. 270).  
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Στην περίπτωση της έρευνάς μας, οι μαθητές μάχονται μεταξύ τους 

προκειμένου να κυριαρχήσουν στο κοινωνικό πεδίο. Το παιχνίδι που λαμβάνει χώρα 

στο κοινωνικό πεδίο είναι ανταγωνιστικό κι έτσι τα κοινωνικά υποκείμενα 

χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν 

τη θέση τους. 

 

1.9. Η έννοια της πρακτικής 

 

Η θεωρία της πρακτικής υποστηρίζει ότι «…τα αντικείμενα της γνώσης δεν 

εγγράφονται παθητικά, αλλά κατασκευάζονται… και η αρχή αυτής της κατασκευής 

έγκειται στο σύστημα των δομημένων και δομουσών προδιαθέσεων που συγκροτείται 

από την πρακτική και είναι πάντα προσανατολισμένο στις πρακτικές λειτουργίες» 

(Bourdieu, 2006, σελ. 87). Ο Bourdieu νοηματοδοτεί την πρακτική ως «πράξη» 

(praxis), δηλαδή ως μια πρακτική έννοια ή ως «μια σειρά δραστηριοτήτων» από 

μέρους των κοινωνικών υποκειμένων (Wilkinson, 2010, σελ. 46). Η έννοια της 

πρακτικής βρίσκεται ανάμεσα στο habitus και στο πεδίο. Είναι οι καθαγιασμένοι 

τρόποι με τους οποίους γίνονται τα πράγματα. Η πρακτική είναι η λειτουργία της 

σύμφυσης του κοινωνικά μορφοποιημένου υποκειμενικού παράγοντα (habitus) και 

του κοινωνικά μορφοποιημένου αντικειμενικού παράγοντα (πεδίο) (Bourdieu, 2006, 

σελ. 103).  

Επισήμως, ο Bourdieu (1977, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 52; O’ 

Donoghue, 2013, σελ. 192) συνοψίζει αυτή τη σχέση χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

εξίσωση: [(habitus) (κεφάλαιο)] + πεδίο = πρακτική. 

Η εν λόγω εξίσωση μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τον ακόλουθο τρόπο. Η 

πρακτική προκύπτει ως αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ των προδιαθέσεων κάποιου 

(habitus) και της θέσης του στο πεδίο (κεφάλαιο), στο πλαίσιο του παιχνιδιού της 

κοινωνικής αρένας (πεδίο) (Maton, 2008, σελ. 51; Vincent, Rollock, Ball & Gillborn, 

2012, σελ. 341).  

Αυτός ο σχηματισμός φωτίζει την προσέγγιση του Bourdieu, που αφορά στην 

αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ των τριών βασικών «εργαλείων σκέψης»: του 

habitus, του πεδίου και του κεφαλαίου (Bourdieu & Wacquant, 1989d, σελ. 50, όπ. 

αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 52). Η κατοχή του κεφαλαίου καθορίζει τη θέση των 

κοινωνικών υποκειμένων στο πεδίο, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες τα κοινωνικά υποκείμενα ζουν και διαμορφώνουν το δικό τους 

habitus (James, 2009, σελ. 318).  

Έτσι, οι πρακτικές δε συνιστούν απλώς το αποτέλεσμα του habitus που 

διαθέτει κάποιος, αλλά κυρίως τις σχέσεις ανάμεσα στο habitus και στις περιστάσεις 

στις οποίες κάποιος συμμετέχει (Maton, 2008, σελ. 52). Με άλλα λόγια, οι πρακτικές 

αποτελούν το προϊόν της σχέσης μεταξύ του habitus και των κοινωνικών πεδίων στο 

πλαίσιο των οποίων δρουν τα κοινωνικά υποκείμενα (Mills, 2008, σελ. 85). 

Η σχέση μεταξύ habitus, κεφαλαίου και πεδίου είναι αλληλεπιδραστική. Ο 

σύνδεσμος μεταξύ πεδίου, habitus και κεφαλαίου είναι άμεσος (Rowlands, 2013, σελ. 

1276). Οι δραστηριότητες στο πεδίο παρακινούν τη διαμόρφωση του habitus και τη 

συσσώρευση κεφαλαίου, γεγονός που με τη σειρά του αλλάζει τη δραστηριότητα στο 

πεδίο και στο habitus. Η πρακτική είναι η τελική έκβαση όλων αυτών των 

αλληλεπιδράσεων (Wong, 2011, σελ. 525). Παράγεται από τη συνάντηση μεταξύ του 

habitus και του πεδίου (Bourdieu, 1990, όπ. αναφ. στο Smith & Tinning, 2011, σελ. 

237). 



 

39 

 

Ο Bourdieu (1990, σελ. 81, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239) 

νοηματοδοτεί την πρακτική ως «αυτή η οποία ξετυλίγεται στο χρόνο» και στην οποία 

εμπλεκόμαστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Επισημαίνει ότι ο πρακτικός κόσμος 

θα πρέπει να ιδωθεί «ως ένας κόσμος με ήδη τετελεσμένη κατάληξη – διαδικασίες που 

ακολουθεί κανείς, δρόμους που έχει επιλέξει – και αντικειμένων που έχουν 

κληροδοτηθεί με “μόνιμα τελεολογικού χαρακτήρα” εργαλεία ή θεσμούς» (Bourdieu, 

1990, σελ. 53-54, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239).  

Θεωρεί ότι αυτές οι εξελισσόμενες πρακτικές αναπαράγονται διαρκώς από το 

habitus, το σύστημα δηλαδή των προδιαθέσεων που παράγεται από συγκεκριμένες 

κοινωνικές συνθήκες του υποκειμένου (Bourdieu, 1984, σελ. 170-173; Bourdieu, 

1990, σελ. 53, 77, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239).  

Επιπλέον, καθώς το habitus δομείται με βάση τις κοινωνικές συνθήκες, θα 

πρέπει κανείς να κατανοήσει αυτές τις συνθήκες, προκειμένου να είναι σε θέση να 

κατανοήσει τη λογική του habitus και της πρακτικής (Bourdieu et al., 1999, σελ. 607-

626, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239).  

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τη νοηματοδότηση και ανάλυση των 

κοινωνικών σχέσεων ως ενός χώρου που δομείται από τη συσσώρευση κεφαλαίων 

και ειδικότερα από τη συσσώρευση του πολιτισμικού και οικονομικού κεφαλαίου 

(Bourdieu, 1984, σελ. 99-168; Bourdieu, 1998, σελ. 6, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, 

σελ. 239). Οι πρακτικές δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο προϊόν ενός ατομικού 

habitus, αλλά αποτελούν πάντα το συνδυασμένο αποτέλεσμα / προϊόν του habitus και 

ενός συγκεκριμένου πεδίου (Bourdieu, 1984, σελ. 101, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, 

σελ. 239). 

Ο Bourdieu (1993a, σελ. 46; 2000a, σελ. 150-151, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, 

σελ. 52) περιγράφει αυτή τη σχέση ως τη «συνάντηση» δύο συνεκτικών ιστοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι φυσικοί και κοινωνικοί χώροι στους οποίους βρισκόμαστε 

διέπονται από δομή, κάτι το οποίο συμβαίνει και με το habitus. Η σχέση ανάμεσα σε 

αυτές τις δομές οδηγεί στις πρακτικές. Πρόκειται για μια περίπλοκη σχέση καθώς το 

πεδίο, ως μέρος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε, δομεί το habitus, ενώ την 

ίδια στιγμή το habitus συνιστά τη βάση για να κατανοήσουν τα κοινωνικά υποκείμενα 

τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου.  

Έτσι, το habitus είναι αυτό το οποίο επιτρέπει στα κοινωνικά υποκείμενα να 

αναγνωρίσουν τη «λογική της πρακτικής» σε συγκεκριμένα πεδία, αναγνωρίζοντας τη 

σχέση μεταξύ ποικίλων γούστων, προτιμήσεων, προδιαθέσεων, συμπεριφορών και 

σκέψεων που δρουν σαν μεσολαβητές μεταξύ της κοινωνικής σκέψης, της κοινωνικής 

δράσης και των κοινωνικών δομών (Bourdieu, 1990, όπ. αναφ. στο Crawshaw & 

Bunton, 2009, σελ. 271). Ο Bourdieu (2006, σελ. 92) διατείνεται ότι μέσα από το 

habitus «…η κοινωνική δομή – της οποίας συνιστά προϊόν – διέπει την πρακτική, όχι 

με βάση ένα μηχανιστικό ντετερμινισμό, αλλά με βάση τους περιορισμούς και τα όρια 

που έχουν αρχικώς οριστεί στις επινοήσεις της».  

Τα άτομα αλληλεπιδρούν σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα, τα πεδία. Η 

σχέση ανάμεσα στο πεδίο και το habitus είναι δυναμική (Grenfell & Games, 2004, 

σελ. 511), διότι μέσα από την πρακτική στα κοινωνικά πεδία, τα άτομα 

διαμορφώνουν το δικό τους habitus και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του habitus του 

πεδίου. Μέσα από αυτή τη συνεχή διαδικασία, διαμορφώνονται οι ταυτότητες των 

ατόμων. Μέσα από την πρακτική σε ένα πεδίο, κοινωνικά κατασκευασμένοι τρόποι 

σκέψης ενσωματώνονται στα άτομα και γίνονται μέρος της φύσης τους (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, όπ. αναφ. στο Sirna et al., 2010, σελ. 73).  
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Οι πρακτικές των κοινωνικών υποκειμένων καθορίζονται από τις σχεσιακές 

θέσεις τους στο πεδίο: «ο χώρος των θέσεων τείνει να επιβάλλεται στο χώρο λήψης 

θέσεων» (Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ. 105, όπ. αναφ. στο Maton, 2000, σελ. 

160). 

Ο Bourdieu αντιλαμβάνεται την αλλαγή μιας πρακτικής μέσα από το 

συνδυασμό του habitus και του πεδίου: το habitus εξελίσσεται συνεχώς, αλλά σε 

συνάρτηση με το πεδίο στο οποίο βρίσκονται τα άτομα προκειμένου να υιοθετήσουν 

μια νέα πρακτική (Findlow, 2006, σελ. 34). Το habitus ενσωματώνει την πρακτική 

που προσδιορίζει το πεδίο (Bourdieu, 1992b, σελ. 112, όπ. αναφ. στο Shevtsova, 

2002, σελ. 57). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1992a, σελ. 127, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 

52), από τη μια μεριά, υπάρχει μια σχέση συνθηκών: το πεδίο δομεί το habitus. Από 

την άλλη μεριά, υπάρχει μια σχέση γνώσης ή γνωστικής δόμησης: το habitus 

συμβάλλει στη σύσταση του πεδίου που συνιστά έναν νοηματοδοτούμενο κόσμο.  

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι η εσωτερική δομή ενός πεδίου καθιστά ικανά τα 

υποκείμενα να ενεργοποιούν και να μετασχηματίζουν τις σχέσεις. Τα πεδία 

αναπτύσσονται μέσα από τις πρακτικές των ενεργητικών και όχι των παθητικών 

υποκειμένων. Έτσι, τα υποκείμενα κοινωνικοποιούνται σε διακριτά πεδία, όχι μέσα 

από νόρμες αλλά μέσα από την ενσωμάτωση της κοινωνικής δομής του ίδιου του 

πεδίου (Swingewood, 1998, σελ. 94-95). 

Το υποκείμενο μετατρέπει την αντικειμενική δομή του πεδίου (την ιεραρχία 

των θέσεων, των θεσμών) σε «διανοητικές δομές», ή πλαίσια, τα οποία στη συνέχεια 

διαμορφώνουν τους τρόπους με τους οποίους το πεδίο γίνεται αντιληπτό, καθώς 

επίσης τις πιθανότητες για δράση, οι οποίες είναι σύμφυτες στο πλαίσιο του πεδίου 

(Swingewood, 1998, σελ. 95). 

Η δράση, ωστόσο, απαιτεί περισσότερα από αυτά τα γνωστικά πλαίσια. Τα 

υποκείμενα κάνουν επιλογές στο πλαίσιο αυτής της δράσης, και έρχονται σε επαφή 

με πρακτικές που μετασχηματίζουν το πεδίο και τα ίδια τα υποκείμενα (Swingewood, 

1998, σελ. 95). 

Ερχόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επιλογές δράσης τις οποίες καλούμαστε 

να διαλέξουμε. Αυτή η ποικιλία επιλογών εξαρτάται από το σύγχρονο πλαίσιο της 

ζωής μας, δηλαδή από τη θέση μας σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πεδίο, αλλά την 

ίδια στιγμή οι επιλογές που είναι ορατές σε μας αλλά και αυτές που δεν είναι, 

συνιστούν αποτέλεσμα των εμπειριών που έχουμε ήδη αποκτήσει. Αυτά που 

επιλέγουμε να κάνουμε εξαρτώνται από το πλήθος των επιλογών που είναι διαθέσιμες 

εκείνη τη στιγμή χάρη στο σύγχρονο πλαίσιο της ζωής μας, το πλήθος των επιλογών 

που είναι ορατές σε μας και από τις προδιαθέσεις μας (habitus), δηλαδή τις 

ενσωματωμένες εμπειρίες του «ταξιδιού» μας (Maton, 2008, σελ. 52). 

Οι επιλογές μας θα διαμορφώσουν στη συνέχεια τις μελλοντικές μας 

ευκαιρίες και δυνατότητες, γι’ αυτό το λόγο κάθε επιλογή εμπεριέχει προηγούμενες 

εμπειρίες και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω διαμόρφωση της γνώσης μας για τον 

κόσμο και τον εαυτό μας. Έτσι, οι δομές του habitus δεν είναι πάγιες, αλλά 

εξελίσσονται. Είναι διαρκείς και μεταβιβάσιμες και όχι αμετάβλητες. Την ίδια 

στιγμή, το «κοινωνικό πεδίο», μέσα από το οποίο διερχόμαστε, εξελίσσεται με βάση 

τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Συνεπώς, για να κατανοήσουμε τις 

πρακτικές χρειάζεται να καταλάβουμε τα εξελισσόμενα πεδία στα οποία είναι 

τοποθετημένα τα κοινωνικά υποκείμενα, καθώς και τις εξελισσόμενες συνήθειες τις 

οποίες φέρουν τα κοινωνικά υποκείμενα στα κοινωνικά πεδία της πρακτικής 
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(Bourdieu, 1990c, σελ. 52-65; Bourdieu, 1991a, σελ. 37-42, όπ. αναφ. στο Maton, 

2008, σελ. 52-53). 

Για να γίνει αντιληπτή η έννοια της πρακτικής θα πρέπει να συσχετίσουμε τις 

κανονικότητες των κοινωνικών πεδίων με την πρακτική λογική των κοινωνικών 

υποκειμένων. Η αίσθησή τους για το παιχνίδι είναι η αίσθηση που έχουν γι’ αυτές τις 

κανονικότητες. Η πηγή αυτής της πρακτικής λογικής είναι το habitus. Σύμφωνα με 

τον Bourdieu (1990b, σελ. 63, όπ. αναφ. στο Reay, 1995, σελ. 354 & στο Shim, 2012, 

σελ. 212; 1994a, σελ. 63, όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 54), «το habitus σαν 

αίσθηση παιχνιδιού συνιστά ένα κοινωνικό παιχνίδι που έχει ενσωματωθεί σε μια 

δεύτερη φύση». Έτσι, το habitus συνενώνει την ύπαρξη κοινωνικών κανονικοτήτων με 

την εμπειρία του υποκειμένου.  

Η πρακτική δεν τοποθετεί το αντικείμενο έξω από το υποκείμενο ή το προϊόν 

της υποκειμενικότητας. Αντίθετα, οι αλλαγές συμβαίνουν εντός και μέσω της 

πρακτικής (Blackmore, 2010, σελ. 102). Ο Bourdieu παρέχει τη δυνατότητα 

θεώρησης της κοινωνικής αλλαγής μέσα από την έννοια του habitus. Το habitus 

συνιστά μια αίσθηση πρακτικής λογικής που μεσολαβεί μεταξύ της υποκειμενικής 

εμπειρίας και των αντικειμενικών δομών, οδηγώντας σε συγκεκριμένους τρόπους 

δράσης, σκέψης, αντίληψης και προδιαθέσεων (Blackmore, 2010, σελ. 102).  

Η έννοια της πρακτικής ισορροπεί μεταξύ της συνειδητής στρατηγικής, η 

οποία περιλαμβάνει την ελεύθερη επιλογή, και της μη συνειδητής δράσης, η οποία 

βασίζεται στην κοινή ταυτότητα και σε μια μοιρασμένη κουλτούρα κοινής γλώσσας 

και συναισθημάτων (Swingewood, 1998, σελ. 96). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1998), η κουλτούρα ενσωματώνεται και 

αναπαράγεται μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικές πρακτικές και σε καθημερινές 

δραστηριότητες που παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των πεδίων και του 

habitus, μέσα από τις κοινωνικές δομές και τα κοινωνικά υποκείμενα. Με την έννοια 

του υποκειμένου, οι δράσεις πραγματοποιούνται μέσα από διαδικασίες οι οποίες 

υφίστανται πέρα από τον ενσυνείδητο έλεγχο ή την ενσυνείδητη γνώση του 

υποκειμένου (Hunter, 2004, σελ. 177). Το habitus διαμορφώνεται και διαμορφώνει 

την καθημερινή πρακτική των υποκειμένων (Samuelsen & Steffen, 2004, σελ. 5). 

Οι δομές οι οποίες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον παράγουν το 

habitus και αυτό με τη σειρά του δομεί την πρακτική (Bourdieu, 1977, όπ. αναφ. στο 

Crawshaw & Bunton, 2009, σελ. 271). «Το habitus αυτο-αποκαλύπτεται … μόνο σε 

συνάρτηση με μια καθορισμένη κατάσταση. Το habitus παράγεται μόνο σε σχέση με 

συγκεκριμένες δομές λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους ή τις πρακτικές» (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, σελ. 135, όπ. αναφ. στο Hunter, 2004, σελ. 177).  

Έτσι, η πρακτική «συνιστά το προϊόν ενός habitus, το οποίο, με τη σειρά του, 

είναι προϊόν της ενσωμάτωσης έμφυτων κανονικοτήτων και τάσεων του κόσμου» 

(Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ. 138, όπ. αναφ. στο Hunter, 2004, σελ. 177). 

Με βάση τον Bourdieu (1977, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Chopra, 2003, σελ. 425), 

η έννοια του habitus γίνεται αντιληπτή ως μια ερμηνεία της λειτουργίας του 

κοινωνικού πεδίου στο «μικρο-επίπεδο», μια περιγραφή της σχέσης μεταξύ «ενός 

συγκεκριμένου τύπου περιβάλλοντος», το οποίο μοιράζεται μια ομάδα ατόμων, και 

των πρακτικών των ατόμων εκείνων που δρουν σε αυτό το μοιρασμένο χώρο. Έτσι, 

υποστηρίζει ότι υπάρχουν δομές που διαμορφώνουν το χαρακτήρα ειδικά 

μοιρασμένων περιβαλλόντων. Για παράδειγμα, στις ταξικές κοινωνίες, «οι υλικές 

συνθήκες ύπαρξης» (Bourdieu, 1977, σελ. 72) αποτελούν τους κοινωνικούς χώρους 

στους οποίους δρουν οι διάφορες κοινωνικές τάξεις (Chopra, 2003, σελ. 425).  
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Ακόμα, προσδιορίζει το habitus «σαν ένα σύστημα διαρκών, μεταβιβάσιμων 

προδιαθέσεων που εγγράφονται σταδιακά στο μυαλό των ανθρώπων μέσα από την 

πρακτική αλληλεπίδραση με εξωτερικές κοινωνικές δομές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 

άλλους ανθρώπους». Το habitus που διαθέτει ένας άνθρωπος επιδρά στις δράσεις του 

και συνίσταται από την προσωπική ιστορία του υποκειμένου και από τη συλλογική 

ιστορία της οικογένειας, της τάξης, της φυλής, της εθνικότητας, της οποίας το άτομο 

αποτελεί μέρος (Bourdieu, 1984, σελ. 471, όπ. αναφ. στο Shim, 2012, σελ. 211). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1977, σελ. 487, όπ. αναφ. στο Naidoo, 2009, σελ. 

264), το habitus «…δρα σαν μεσολαβητής μεταξύ δομών και πρακτικής. Αποτελεί 

προϊόν της ιστορίας, είναι ένα ανοιχτό σύστημα προδιαθέσεων που υπόκειται διαρκώς 

σε εμπειρίες, και γι’ αυτό επηρεάζεται διαρκώς από αυτές με τρόπο που είτε ενισχύει 

είτε τροποποιεί τις δομές του. Διέπεται από διάρκεια, αλλά δεν είναι αέναο!» (Bourdieu 

& Wacquant, 1992, σελ. 133, όπ. αναφ. στο Vincent et al., 2012, σελ. 342).  

Με βάση τον Bourdieu, διαφορετικές μορφές κεφαλαίου ενσωματώνονται στο 

habitus ενός ατόμου, και το habitus συνδέεται στενά με την πρακτική του ατόμου. Ο 

Bourdieu γράφει χαρακτηριστικά: «Το habitus παράγει πρακτικές οι οποίες τείνουν να 

αναπαράγουν τις έμφυτες κανονικότητες στις αντικειμενικές συνθήκες της παραγωγής 

της γενεσιουργούς τους αρχής» (1977, σελ. 78, όπ. αναφ. στο Meinert, 2004, σελ. 13). 

Πίσω από αυτή τη σκόπιμη ταυτολογία υπάρχει μια σημαντική πτυχή για την 

κατανόηση της πρακτικής σαν αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας των εμπειριών στον 

κόσμο, παρά σαν αποτέλεσμα επίσημων κανόνων ή ατομικής βούλησης (Meinert, 

2004, σελ. 13). 

Με το habitus οι αντικειμενικές δομές ενσωματώνονται και 

εσωτερικοποιούνται στις γνωστικές δομές των υποκειμένων, και αυτό γίνεται 

περαιτέρω αντιληπτό στην πράξη. Το habitus είναι μια «συνεχής ικανότητα 

ενσωμάτωσης σκέψεων, εκφράσεων και δράσεων, των οποίων τα όρια τίθενται από τις 

ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένες συνθήκες παραγωγής του» (Bourdieu, 1977, 

σελ. 72, 95, όπ. αναφ. στο Husu, 2013, σελ. 266). Έτσι είναι εκείνο το οποίο 

ερμηνεύει πώς οι πρακτικές των κοινωνικών υποκειμένων εξαρτώνται από τη δομική 

τους θέση. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση του Bourdieu ότι οι γνωστικές δομές των 

κοινωνικών υποκειμένων τείνουν να αντανακλούν τη δομική θέση των υποκειμένων 

στο κοινωνικό πεδίο (Husu, 2013, σελ. 266). 

Η έννοια της πρακτικής μπορεί να προσδιοριστεί ως εκείνες οι 

«ενσωματωμένες» δραστηριότητες και ικανότητες, οι οποίες «μαθαίνονται» και 

μεταφέρονται από τα κοινωνικά υποκείμενα σε ένα κοινωνικό πεδίο. Η «μάθηση» 

αυτή δεν ενσωματώνεται ενσυνείδητα από τα κοινωνικά υποκείμενα στα «repertoire» 

των αποκρίσεών τους, των δράσεων ή των αντιδράσεών τους. Αυτές οι πρακτικές 

αποκτώνται ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης και της διαμόρφωσής τους σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο περιβάλλοντος. Αυτές οι πρακτικές μάθησης, με τη σειρά τους, 

καθιστούν ικανά τα κοινωνικά υποκείμενα να αλληλεπιδράσουν με άλλα κοινωνικά 

υποκείμενα σε αυτό το κοινωνικό πεδίο (Chopra, 2003, σελ. 425). 

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι η ύπαρξή μας στον κόσμο συνιστά μια πρακτική 

«μαεστρία» των άρρητων αρχών του κοινωνικού κόσμου, και όχι τη συμβολική 

«μαεστρία» ρητών, συνειδητά αναγνωρισμένων κανόνων (1990, σελ. 12, 74, όπ. 

αναφ. στο Noble & Watkins, 2003, σελ. 522). Αυτό το αποκαλεί «le sens pratique» 

και το παρομοιάζει με «μια αίσθηση για το παιχνίδι». Για το γεγονός ότι η πρακτική 

μας είναι κοινωνικά προσδιορισμένη, αυτή η αίσθηση πρακτικής είναι συγκεκριμένη 

για το πεδίο στο οποίο δρούμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Η λογική της πρακτικής 
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έγκειται στις απαιτήσεις του πεδίου, το οποίο διαμορφώνεται στην πράξη από τους 

συμμετέχοντες σε αυτό (Noble & Watkins, 2003, σελ. 522). 

Η λογική της πρακτικής συνιστά την ικανότητα αντίληψης και συμβιβασμού 

των κοινωνικών πεδίων, με τον Bourdieu να αναφέρεται σε αυτά ως «παιχνίδια», υπό 

την έννοια ότι υπάρχει πάντα ένα «παιχνίδι» το οποίο διεξάγεται μεταξύ των 

κοινωνικών υποκειμένων, καθώς επίσης υπάρχουν οι διαρκώς εναλλασσόμενες 

αντικειμενικότητες των πεδίων (Schirato & Webb, 2002, σελ. 256). 

Έτσι, τα κοινωνικά υποκείμενα δρουν μέσα από μια «αίσθηση πρακτικής» 

στην οποία οι στόχοι δεν είναι καθορισμένοι μόνο μέσα από συνειδητή, σκόπιμη και 

λογική πρακτική, αλλά απορρέουν από μια κοινωνικά διαμορφωμένη «αίσθηση για 

παιχνίδι» (Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ. 126, όπ. αναφ. στο Swingewood, 1998, 

σελ. 96). 

Οι πρακτικές των υποκειμένων δε συνιστούν απλές εκτελέσεις ρητών 

κοινωνικών κανόνων. Διέπονται από μια «αίσθηση της πρακτικής» (le sens pratique), 

η οποία μπορεί να ορισθεί ως μια δεξιότητα αναφορικά με τον τρόπο που το 

κοινωνικό υποκείμενο πράττει σε μια δεδομένη κοινωνική κατάσταση. Ο Bourdieu 

φέρνει ως παράδειγμα τον παίκτη του tennis προκειμένου να επεξηγήσει με σαφή 

τρόπο την έννοια της «αίσθησης της πρακτικής». Ο παίκτης είναι σε θέση να 

προβλέψει το διαθέσιμο χώρο εντός του οποίου θα κινηθεί η μπάλα και να 

αντιμετωπίζει τα νέα «χτυπήματα» από τον αντίπαλό του, χωρίς να κάνει ιδιαίτερες 

λογικές διεργασίες, λόγω της πρακτικής «μαεστρίας» που έχει αποκτήσει αναφορικά 

με το παιχνίδι. Οι πρακτικές των υποκειμένων δεν καθορίζονται απόλυτα από τις 

δομές, εφόσον αυτά έχουν την δυνατότητα επιλογών, αλλά ούτε και διέπονται από 

απόλυτη ελευθερία, εφόσον οι επιλογές τους προσανατολίζονται από το habitus που 

αυτά διαθέτουν. Υπάρχει, λοιπόν, διαλεκτική σχέση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης 

και των αντικειμενικών καθορισμών (Grange, 2009, όπ. αναφ. στο Asimaki & 

Koustourakis, 2014, σελ. 11).  

Η έννοια της πρακτικής του Bourdieu συνιστά ένα μοντέλο συσσώρευσης 

κεφαλαίου. Για να επιτύχει κανείς στο πεδίο, θα πρέπει να είναι ικανός να παίζει το 

«παιχνίδι», καθώς επίσης να γνωρίζει το «παιχνίδι». Αυτό που χρειάζεται είναι να 

έχει κανείς εσωτερικευμένες ικανότητες, τις οποίες αποκτά ασυνείδητα, και τις οποίες 

αποτυπώνει στην πράξη (O’ Donoghue, 2013, σελ. 205). 

Με βάση τον Bourdieu, η πρακτική είναι η πραγματοποίηση μιας 

δραστηριότητας. Ακόμα, η πρακτική είναι η «ονοματοποίηση» μιας διαδικασίας ή η 

επίσημη ονομασία μιας δραστηριότητας που της προσδίδει κοινωνική οργάνωση, 

αρμονία και οριοθέτηση. Προσδιορίζεται από μικρούς χρονικούς κύκλους που της 

προσδίδουν δομή, όρια και νόημα (Rawolle & Lingard, 2008, σελ. 730). 

Οι πρακτικές γενικότερα συνιστούν το μεσολαβηθέν αποτέλεσμα της 

κοινωνικής δομής, και οι κοινωνικές δομές συνιστούν επίσης το μεσολαβηθέν 

αποτέλεσμα της πρακτικής. Έτσι, η ατομική δομή μπορεί να τροποποιήσει την 

κοινωνική δομή κατά τη διάρκεια του χρόνου (Shim, 2012, σελ. 217). 

Η θεωρία της πρακτικής, όπου η πρακτική αναφέρεται σε αυτό που πράττουν 

οι άνθρωποι, οικοδομείται πάνω στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ της πρακτικής 

του ατόμου, των πεδίων στα οποία λαμβάνουν χώρα αυτές οι πρακτικές, στις σχέσεις 

δύναμης στο πλαίσιο των πεδίων και σε αυτό που περιγράφεται στο θεωρητικό 

οικοδόμημα του Bourdieu ως habitus (Crawshaw & Bunton, 2009, σελ. 270). 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, επιδιώκουμε να δούμε τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι γηγενείς γονείς και οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα παιδιά 

τους εντός και εκτός του ιδιωτικού πεδίου (σπιτιού) με βάση το habitus το οποίο 
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διαθέτουν, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί σαν «το μέσο και το αποτέλεσμα της 

κοινωνικής τους πρακτικής», καθώς λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των 

αντικειμενικών δομών των κοινωνικών πλαισίων και των υποκειμενικών δομών της 

ατομικής εμπειρίας και δράσης (Bourdieu, 1984, σελ. 171, όπ. αναφ. στο Koca et al., 

2009, σελ. 57).  

 

1.10. Η έννοια της στρατηγικής 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, η έννοια της στρατηγικής δεν είναι μια 

ενσυνείδητη, ατομική, λογική επιλογή, αλλά κατάλληλες δράσεις, οι οποίες 

υλοποιούνται ασυνείδητα. Ίσως, η πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της έννοιας της 

στρατηγικής εντοπίζεται στη συνέντευξη “From Rules to Strategies”, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Cultural Anthropology” (Lamaison & Bourdieu, 1986, 

όπ. αναφ. στο Eacott, 2010, σελ. 268), και η οποία αναφέρεται στην έννοια της 

«αίσθησης για το παιχνίδι». Η στρατηγική ή η «αίσθηση για το παιχνίδι» προϋποθέτει 

«κινήσεις στο παιχνίδι», οι οποίες βασίζονται στη «μαεστρία» της λογικής, και 

αποκτώνται μέσα από την εμπειρία, γεγονός που αποτελεί μέρος του habitus (Eacott, 

2010, σελ. 268). Έτσι, «η πραγματική αρχή των στρατηγικών συνιστά μια πρακτική 

αίσθηση των πραγμάτων, ή αυτό που οι αθλητές αποκαλούν μια αίσθηση για το παιχνίδι 

(le sens du jeu). Εδώ γίνεται αναφορά στην πρακτική «μαεστρία» της λογικής ή 

έμφυτης αναγκαιότητας ενός παιχνιδιού, που αποκτάται μέσα από την εμπειρία στο 

παιχνίδι. Έννοιες όπως αυτή του habitus (ή σύστημα προδιαθέσεων), της αίσθησης της 

πρακτικής και των στρατηγικών συνδέονται προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον 

αντικειμενισμό χωρίς, ωστόσο, να υποπίπτουν στον υποκειμενισμό» (Lamaison & 

Bourdieu, 1986, σελ. 111, όπ. αναφ. στο Eacott, 2010, σελ. 268). 

 Αυτή η νοηματοδότηση των στρατηγικών δίνει τη δυνατότητα για δράσεις, οι 

οποίες κατευθύνονται από περιορισμούς, καθώς επίσης από αυτο-σχεδιασμό, 

διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, και διαφορετικές επιλογές σε συγκεκριμένες 

συνθήκες (Lingard et al., 2003, σελ. 67, όπ. αναφ. στο Eacott, 2010, σελ. 268).  

Υπό αυτή την οπτική, το πεδίο και το habitus συνιστούν εκδηλώσεις δύναμης. 

Το μεν πεδίο αποτελεί μια σειρά από σχέσεις δύναμης οι οποίες αντικειμενοποιούνται 

στο πλαίσιο θεσμών, ενώ το habitus αποτελεί μια σειρά από σχέσεις δύναμης οι 

οποίες εγγράφονται στα υποκείμενα. Θέτοντάς το με άλλα λόγια, αν το πεδίο συνιστά 

το παιχνίδι, το habitus συνιστά «την αίσθηση για το παιχνίδι» (Bourdieu, 1990, όπ. 

αναφ. στο Kloot, 2009, σελ. 272). 

Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, μέσα από το habitus τα κοινωνικά υποκείμενα 

έχουν «μια αίσθηση για το παιχνίδι», μια εκτίμηση για τις λειτουργίες των 

κοινωνικών δομών που διαθέτουν. Ακόμα, ο Bourdieu ισχυρίζεται ότι η κοινωνική 

δράση δε συνιστά μια μηχανιστική υπακοή σε μια αυστηρή σειρά από κανόνες, αλλά 

ακολουθεί μια δυναμική λογική που ανταποκρίνεται στις κανονικότητες του πεδίου, 

οι οποίες γίνονται αντιληπτές και αναδιαμορφώνονται από τα κοινωνικά υποκείμενα 

τα οποία παίζουν το παιχνίδι (Kloot, 2009, σελ. 272-273). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, η στρατηγική δε σημαίνει συνειδητή, ατομική, 

ορθολογική επιλογή. Αντίθετα, η στρατηγική αναφέρεται σε κατάλληλες δράσεις οι 

οποίες πραγματοποιούνται χωρίς συνειδητή αντανάκλαση. Οι στρατηγικές 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων πεδίων που αποτελούν θέσεις μάχης. 

Η στρατηγική πηγάζει από «μια αίσθηση για το παιχνίδι», το οποίο «είναι 

ενσωματωμένο και καταλήγει σε μια δεύτερη φύση» (Bourdieu, 1990, σελ. 63, όπ. 

αναφ. στο Lingard & Christie, 2003, σελ. 325).   



 

45 

 

Ο Bourdieu (1990b, σελ. 66, όπ. αναφ. στο Watson, 2013, σελ. 414) εξηγεί ότι 

«μια αίσθηση για το παιχνίδι» η οποία είναι εμφανής σε ατομικό επίπεδο αναδύεται 

από την εμπειρία για το παιχνίδι και από τις κοινωνικές δομές εντός των οποίων 

«παίζεται». 

Έτσι, οι στρατηγικές συνιστούν τρόπους ανταπόκρισης και δράσης στο 

πλαίσιο του κόσμου και εντοπίζονται σε συστήματα προδιαθέσεων, τα οποία ο 

Bourdieu ορίζει ως habitus (1977, όπ. αναφ. στο Zembylas, 2007, σελ. 447). 

Περιγράφει τις στρατηγικές «σαν ένα συνεχόμενο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των προδιαθέσεων του habitus και των πραγματικοτήτων, των περιορισμών και 

των πιθανοτήτων που συνιστούν την πραγματικότητα κάθε κοινωνικού πεδίου» 

(Boterman, 2012, σελ. 325). 

 Για να αντιληφθούμε την έννοια της στρατηγικής, πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ότι η έννοια αυτή δεν αποκτά νόημα παρά μόνο εάν ενσωματωθεί στο σύστημα 

των συσχετιζόμενων μερών (έξη, πεδίο, αίσθηση της πρακτικής, κεφάλαιο, κ.λπ.) τα 

οποία συνθέτουν τη θεωρία της πρακτικής. Εν απουσία τους διατρέχουμε τον κίνδυνο 

να προβούμε σε παρερμηνεία, η οποία συνίσταται στο να ερμηνεύσουμε τη θεωρία 

της πρακτικής, βασιζόμενοι στην τρέχουσα αποδοχή της έννοιας της στρατηγικής, ως 

ένα καθαρό σύμπτωμα υποκειμενισμού. Η έξη είναι κατ’ αρχήν ένα σύνολο από 

“κινήσεις” που οργανώνονται με αντικειμενικό τρόπο σαν στρατηγικές, χωρίς, όμως, 

να προκύπτουν από έναν πραγματικό σκοπό στρατηγικής. Ο προσανατολισμός της 

στρατηγικής δεν αποτελεί επομένως μια μεμονωμένη επιλογή που έχει δοθεί 

ενσυνείδητα και κατευθύνεται βάσει υπολογισμού και συντονισμένων τρόπων 

δράσης. «Ο προσανατολισμός της στρατηγικής είναι το προϊόν της αίσθησης της 

πρακτικής ως αίσθηση του παιχνιδιού» (Chevallier & Chauviré, 2010, σελ. 148).  

Συνεπώς, η στρατηγική ως μια αίσθηση του παιχνιδιού μπορεί να περιγραφεί 

ως η υφιστάμενη προσμονή στην πιο έντονη στιγμή μιας δράσης. Για παράδειγμα, η 

προσμονή που αισθανόμαστε σε έναν αγώνα αντισφαίρισης όταν παρουσιάζεται μια 

σημαντική ευκαιρία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και όπου ο παίκτης 

προετοιμάζεται να ρίξει την μπάλα στον αντίπαλό του με τέτοιον τρόπο προκειμένου 

να τον αναγκάσει να τρέξει μέχρι το πίσω μέρος του γηπέδου για να μπορέσει να 

πιάσει την μπάλα. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική φαίνεται ως στιγμιαία αντίδραση 

αλλά εμπεριέχεται σε ένα μακροπρόθεσμο και προγραμματισμένο σχέδιο. Οι σκοποί 

της στρατηγικής δεν είναι αναγκαίο να τεθούν μιας και εμπεριέχουν την αίσθηση της 

πρακτικής. Εμπεριέχουν δηλαδή μια άμεση κατανόηση των καταστάσεων, η οποία 

βασίζεται στην πρακτική κατανόηση του παιχνιδιού (στη σταδιακή ενσωμάτωση των 

περιορισμών που υπάρχουν εξ’ ορισμού και των αντικειμενικών πιθανοτήτων): «Ο 

καλός παίκτης, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο, είναι ο ίδιος το παιχνίδι που παίζεται, 

πράττει κάθε στιγμή αυτό που είναι να πράξει, αυτό δηλαδή που απαιτεί το παιχνίδι. 

Αυτό προϋποθέτει μια μόνιμη εφευρετικότητα η οποία είναι απαραίτητη από μέρους του 

παίκτη προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες οι οποίες μεταβάλλονται χωρίς 

σαφήνεια και χωρίς να είναι ποτέ ακριβώς πανομοιότυπες» (Chevallier & Chauviré, 

2010, σελ. 148-149). 

Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι ο κοινωνιολόγος δεν αποκλείει οι απαντήσεις που 

αφορούν στην έξη να συνοδεύονται από υπολογισμούς της στρατηγικής αναφορικά 

με την τρέχουσα αίσθηση, οι οποίοι πραγματοποιούνται στη λειτουργία της 

συνείδησης, αλλά θέτει ως δεδομένο ότι οι στρατηγικές της πρακτικής της έξης 

εμπεριέχουν την ουσία μιας άλλης λειτουργίας. Δηλαδή, «η αίσθηση του παιχνιδιού 

είναι η αίσθηση του ερχομού του παιχνιδιού, αυτού που είναι να γίνει (“ήταν το μόνο 

πράγμα που μπορούσε να γίνει” ή “έκανε αυτό που έπρεπε”) για να συμβεί ο ερχομός, 
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ο οποίος προοιωνίζεται για μια έξη επιρρεπή στην προσμονή, αυτή η αίσθηση της 

ιστορίας του παιχνιδιού η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί πάρα μόνο μέσω της 

εμπειρίας του παιχνιδιού». Με βάση αυτή την ενσωματωμένη κατανόηση του 

περασμένου παιχνιδιού, η έξη προσμένει το μέλλον (τα πράγματα που είναι για να 

γίνουν ή να μη γίνουν, τα πράγματα που είναι για να ειπωθούν ή να μην ειπωθούν, 

προκειμένου να μείνουμε εντός του παιχνιδιού) όπως ακριβώς βιώνεται στο παρόν. 

«Πράγματι, εξηγεί ο Bourdieu, οι στρατηγικές δεν αποτελούν αφηρημένες απαντήσεις 

σε μια αφηρημένη κατάσταση, αλλά “μιλάνε” στους δράστες που χαρακτηρίζονται από 

την κατοχή ενός ορισμένου κεφαλαίου και μιας ορισμένης έξης» (Chevallier & 

Chauviré, 2010, σελ. 149).  

Η αίσθηση του παιχνιδιού είναι η πρακτική μαεστρία της συσχέτισης μεταξύ 

της δράσης του παιχνιδιού (στρατηγική) και της σειράς έναρξης του κάθε παίκτη 

(κεφάλαιο). Η αίσθηση της πρακτικής παίζει καθοριστικό ρόλο στους 

προσανατολισμούς της στρατηγικής ανάγοντας με τρόπο ρητό αυτές τις 

«υποκειμενικές προσδοκίες» σε «αντικειμενικές ευκαιρίες» τις οποίες προσφέρει το 

κοινωνικό σύμπαν: Έτσι, «τα πράγματα που πρόκειται να συμβούν, αυτά τα οποία 

συσχετίζονται με την κατανόηση της πρακτικής, προσδιορίζονται μέσα στο πλαίσιο της 

σχέσης που υφίσταται μεταξύ της δομής των προσδοκιών, ή των στοιχείων αναμονής 

που συγκροτούν μια έξη, και της δομής των πιθανοτήτων, που αποτελεί συστατικό 

μέρος ενός κοινωνικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, οι αντικειμενικές πιθανότητες δεν 

καθορίζονται παρά μόνο για έναν δράστη με έμφυτη την αίσθηση του παιχνιδιού ως 

ικανότητα προσμονής για τον ερχομό του παιχνιδιού» (Chevallier & Chauviré, 2010, 

σελ. 149-150).   

Το δρών υποκείμενο αναπτύσσει στρατηγικές που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

συμμετοχή του (illusio) στο παιχνίδι και την αίσθησή του για το παιχνίδι. Αυτές οι 

στρατηγικές φέρουν την προσμονή της πρακτικής των τάσεων που υπάρχουν μέσα 

στο παιχνίδι, οι οποίες συντονίζονται με αυτό που (μόνο) μπορεί να ελπίζει το δρών 

υποκείμενο ότι θα καταφέρει από τη θέση την οποία καταλαμβάνει. «Κατά αυτόν τον 

τρόπο, η δύναμη (δηλαδή το κεφάλαιο, η κοινωνική ενέργεια) ορίζει τις πιθανότητες 

που θα προσφερθούν με αντικειμενικότητα στον κάθε παίκτη. Η έξη είναι αυτή “η 

δύναμη του είναι”, η οποία τείνει να δημιουργεί πρακτικές που είναι αντικειμενικά 

προσαρμοσμένες στις πιθανότητες, έχοντας κυρίως ως προσανατολισμό την κατανόηση 

και την εκτίμηση των πιθανοτήτων που ο κάθε παίκτης βιώνει στην παρούσα 

κατάσταση» (Chevallier & Chauviré, 2010, σελ. 150). 

Βάσει αυτού «του εν δυνάμει νόμου των ανθρωπίνων συμπεριφορών», 

μπορούν να αποκαλυφθούν οι λόγοι που καθορίζουν τη σχετική σταθερότητα στις 

τάξεις με κοινωνικές ανισότητες. «Οι δράστες έχουν δύναμη (η οποία καθορίζεται από 

τον όγκο και τη δομή του κεφαλαίου τους), η οποία είναι πολύ άνιση», και που η 

στρατηγική της τείνει να προσαρμόζεται στη δύναμη των δραστών (παρατήρηση που 

μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με την άνιση «επένδυση» των οικογενειών και των 

παιδιών στον τομέα της εκπαίδευσης, μια «επένδυση» η οποία αποτελεί έναν από 

τους κύριους παράγοντες της επιτυχίας στο σχολείο). Αυτό συνεπάγεται ότι η 

ανακατανομή και η διανομή των θέσεων στο κοινωνικό πεδίο (οι σχέσεις κυριαρχίας) 

τείνουν να μένουν σταθερές. Έτσι, «η αιτιότητα των πιθανοτήτων η οποία τείνει να 

ευνοεί την προσαρμογή των προσδοκιών στις ευκαιρίες είναι αναμφίβολα ένας από 

τους ισχυρούς παράγοντες της διατήρησης της κοινωνικής τάξης». Επομένως, η 

σιωπηρή και συνεχής αποδοχή μιας κοινωνικής κατάστασης περιορίζει δομικά το 

πλαίσιο των στρατηγικών (Chevallier & Chauviré, 2010, σελ. 150-151). 
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Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, τα κυρίαρχα κοινωνικά υποκείμενα τείνουν να 

διατηρούν τις στρατηγικές τους (δόξα), δηλαδή αγωνίζονται για να διατηρήσουν τη 

δύναμη της ισορροπίας ως έχει, ενώ τα μη κυρίαρχα κοινωνικά υποκείμενα τείνουν 

να υποτάσσονται στις στρατηγικές (αίρεση) (Bæck, 2010, σελ. 325). Τα κοινωνικά 

υποκείμενα ακολουθούν συγκεκριμένες πρακτικές που τα καθιστούν ικανά να 

διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα προσόντα τους κι έτσι να ενισχύσουν το κοινωνικό 

τους status – «αναπαραγωγικές στρατηγικές» – ή άλλες πρακτικές που επιτυγχάνουν 

να μετασχηματίσουν έναν τύπο κεφαλαίου σε κάποιον άλλο (οικονομικό κεφάλαιο σε 

πολιτισμικό ή συμβολικό κεφάλαιο) – «αναστρέψιμες στρατηγικές» – κι έτσι να 

ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους για νομιμότητα (Swingewood, 1998, σελ. 109-

110). 

Η στρατηγική είναι το habitus σε δράση. Το habitus και η στρατηγική 

αφορούν στις προδιαθέσεις και στους κανονισμούς του κοινωνικού παιχνιδιού, παρά 

απόλυτα σε συνειδητές επιλογές. Οι στρατηγικές δεν υποδηλώνουν μόνο 

αναπαραγωγή. Εξαιτίας των αγώνων δύναμης και των κοινωνικών αλλαγών, 

υπάρχουν στρατηγικές καινοτομίας και στρατηγικές για αλλαγή του παιχνιδιού 

(Lingard & Christie, 2003, σελ. 325). 

 Η στρατηγική, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, εξαρτάται από το habitus, το 

οποίο ως αποτέλεσμα κοινωνικοποίησης ενσωματώνει οσμωτικά στα υποκείμενα 

προδιαθέσεις, με αποτέλεσμα να σκέφτονται και να πράττουν με συγκεκριμένους 

τρόπους. Επίσης, εξαρτάται από το δίκτυο των αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των 

θέσεων που τα υποκείμενα ή οι θεσμοί κατέχουν στο πεδίο (Naidoo, 2004, σελ. 458-

459). Επομένως, οι διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές στρατηγικές των γηγενών 

οικογενειών και των μεταναστών οικογενειών είναι απόλυτα εξαρτημένες από το 

habitus το οποίο διαθέτουν. 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, εικάζουμε ότι οι στρατηγικές δηλαδή οι 

δράσεις που οι γηγενείς γονείς και οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο υιοθετούν 

τόσο στο ιδιωτικό πεδίο (σπίτι), όσο και στο εκπαιδευτικό πεδίο (σχολείο) 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους λόγω του διαφορετικού «εγγενούς» πολιτισμικού τους 

κεφαλαίου (habitus), το οποίο ενσωματώνει οσμωτικά στα κοινωνικά υποκείμενα 

προδιαθέσεις, με αποτέλεσμα να σκέφτονται και να πράττουν με το δικό τους τρόπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΗΣ)  

 

2.1.Εισαγωγικά 

 

Όπως υποστηρίζει ο Hart (1998, σελ. 1, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 138), η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι σημαντική διότι: «…χωρίς αυτή δε θα 

κατανοήσετε το θέμα σας, όλα όσα έχουν ήδη γίνει σχετικά με αυτό, πώς έχει ερευνηθεί 

και ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Στο γραπτό σας πρέπει να δείξετε ότι κατανοείτε 

την προγενέστερη έρευνα πάνω στο θέμα σας. Έτσι είναι ένα είδος απόδειξης ότι έχετε 

κατανοήσει τις κύριες θεωρίες ως προς τη θεματική σας, πώς αυτές εφαρμόστηκαν και 

αναπτύχθηκαν, καθώς και τις βασικές κριτικές που έχουν γίνει στις εργασίες πάνω στο 

θέμα».  

Στο πλαίσιο της σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα βιβλιογραφικής μας 

επισκόπησης, διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει μια σειρά από έρευνες κυρίως στο 

εξωτερικό – σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου οι έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί 

είναι ελάχιστες – που να εξετάζουν το πολιτισμικό κεφάλαιο (των μαθητών, των 

γονέων, κ.λπ.), καθώς επίσης τις εκπαιδευτικές προσδοκίες (μαθητών, γονέων, κ.λπ.) 

σε συνάρτηση με παράγοντες, όπως το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η 

μόρφωση και το επάγγελμα των γονέων (Baker & Brown, 2007; Dandy & Nettelbeck, 

2002; Funnell, 2008; Pasztor, 2010; Räty, Leinonen & Snellman, 2002; Stevenson & 

Willott, 2007). Στη συνέχεια της εργασίας μας, παρουσιάζονται έρευνες, οι οποίες 

έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, και οι οποίες σχετίζονται με το υπό 

διερεύνηση θέμα μας. 

 

2.2.Επισκόπηση ερευνών στην Ελλάδα  

 

2.2.1.Επίδραση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών στη σχολική επίδοση 

γηγενών και αλλοδαπών μαθητών  

 

Η Λυκίδη (2012) σε έρευνα την οποία διεξήγαγε κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 2011-2012 σε δημοτικά σχολεία του Νομού Αχαΐας εξετάζει το 

βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι επιδρούν με τις αντιλήψεις και τις 

προσδοκίες που τρέφουν για τους μαθητές τους στη σχολική επίδοση των γηγενών 

και των αλλοδαπών μαθητών.  

Αναφορικά με τις αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές, με 

βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ο σεβασμός που δείχνουν οι 

μαθητές στους εκπαιδευτικούς, καθώς και η συμμετοχή τους στην τάξη στο πλαίσιο 

της διδακτικής διαδικασίας συνιστούν για τους εκπαιδευτικούς παράγοντες οι οποίοι 

μπορούν να επιδράσουν θετικά στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Όσον αφορά 

τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στη διδακτική διαδικασία, 

φαίνεται ότι κάποια χαρακτηριστικά τους μπορούν να ασκήσουν επίδραση στο 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 

προβλέψεις που κάνουν για τις επιδόσεις των μαθητών τους μπορούν να επηρεαστούν 

από την καθημερινή προετοιμασία των μαθητών στο σπίτι. 

Η επιβράβευση των μαθητών συνιστά μια άλλη παράμετρο, η οποία με βάση 

τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να συμβάλλει θετικά στο μαθησιακό επίπεδο των 

μαθητών, προκειμένου να τους κινητοποιήσει για να σημειώσουν περαιτέρω υψηλές 

επιδόσεις. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το να δείχνουν ενδιαφέρον για τις 
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σχολικές δραστηριότητες των μαθητών τους, μπορεί να συμβάλλει επίσης θετικά στο 

μαθησιακό τους επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι προσδοκίες που έχουν 

για τους μαθητές τους διαμορφώνονται και μέσα από κάποιες ενέργειες που οι ίδιοι 

προβαίνουν στο σχολείο σε καθημερινό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, όπως φάνηκε από τα ερευνητικά ευρήματα, το να δείχνουν οι 

μαθητές την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην τάξη, να δίνουν έμφαση σε μια καλή 

εικόνα των γραπτών τους, καθώς και να έχουν κατακτήσει επαρκώς τις γνώσεις από 

προηγούμενες τάξεις, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις θετικές ή αρνητικές 

προβλέψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των μαθητών.  

 

2.2.2.Παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

προσδοκίες μαθητών και γονέων  

 

Σε έρευνα του Κλουβάτου (2010) η οποία διεξήχθη το 2001-2002 

διερευνώνται οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες των μαθητών σε σχέση 

με τις αντίστοιχες προσδοκίες τους και ο τρόπος που αυτές οι μεταβλητές συνδέονται 

με τις φιλοδοξίες και προσδοκίες που εκφράζουν οι γονείς για τους μαθητές. Ακόμα, 

εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν σημαντικοί ατομικοί, οικογενειακοί και 

κοινωνικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

φιλοδοξιών των μαθητών και των γονέων στα νησιά του Νομού Κυκλάδων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προοπτικών του 

κάθε νησιού και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι γονείς αντιλαμβάνονται 

αυτές τις συνθήκες σε σχέση με τις φιλοδοξίες και προσδοκίες για σπουδές και 

επάγγελμα. Ο ερευνητής διένειμε ερωτηματολόγια σε ένα τυχαίο δείγμα 1228 

μαθητών της Γ΄ γυμνασίου, της Γ΄ λυκείου και του Β΄ κύκλου ΤΕΕ, σε 650 γονείς 

των μαθητών του δείγματος και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων στα 

οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας, οι έννοιες φιλοδοξία και 

προσδοκία έχουν σαφώς διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο, καθώς επίσης 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες, οι οποίοι, συνυφαίνοντας ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων 

και αλληλεπιδράσεων, διαμορφώνουν με ξεχωριστό τρόπο τις φιλοδοξίες και τις 

προσδοκίες. Ακόμα, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι πέρα από τα 

ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, η επίδραση των οποίων έχει τεκμηριωθεί 

από πολλές μελέτες, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές που παρέχονται 

στον τόπο κατοικίας και ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι γονείς τις 

αντιλαμβάνονται συμβάλλουν στη διαμόρφωση των φιλοδοξιών και προσδοκιών για 

σπουδές και επάγγελμα.  

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης των γονέων και των 

φιλοδοξιών-προσδοκιών, φαίνεται ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

συσχετίζεται με την υψηλή εκπαίδευση, τις υψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες των 

μαθητών και των γονέων για τους μαθητές, καθώς και με την υψηλή επίδοση των 

μαθητών στο σχολείο.  

Οι μαθητές που φιλοδοξούν να ασχοληθούν με εκπαιδευτικά, επιστημονικά 

και άλλα συναφή επαγγέλματα, έχουν γονείς οι οποίοι διαθέτουν πολύ πιο υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. Το ίδιο ισχύει και σε 

σχέση με τις επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών. Δηλαδή, οι μαθητές που 

πιστεύουν ότι τελικά θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικά, επιστημονικά και άλλα συναφή 

επαγγέλματα έχουν γονείς με σημαντικά υψηλό επίπεδο σπουδών. Οι μαθητές που 
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σημειώνουν υψηλές σχολικές επιδόσεις έχουν γονείς οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερα 

υψηλό επίπεδο σπουδών. 

Βάσει των ερευνητικών ευρημάτων, προκύπτει επίσης ότι το επάγγελμα των 

γονέων συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και προσδοκίες των μαθητών 

και των γονέων τους, καθώς και με τη σχολική επίδοση των μαθητών. Ειδικότερα, οι 

μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο τείνουν να 

εκφράζουν υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες και πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι 

τελικά θα πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

των γονέων. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και προσδοκίες που τρέφουν για τα 

παιδιά τους διαμορφώνονται με βάση το επάγγελμά τους. 

Αναφορικά με το είδος του επαγγέλματος που προσδοκούν οι μαθητές και οι 

γονείς των μαθητών, διαπιστώνεται ότι αυτό έχει σχέση με το επαγγελματικό επίπεδο 

των γονέων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που φιλοδοξούν ή πιστεύουν ότι 

τελικά θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικά, επιστημονικά και άλλα συναφή επαγγέλματα 

έχουν γονείς με υψηλό επαγγελματικό status, ενώ οι μαθητές που θα επιθυμούσαν να 

ακολουθήσουν γεωργικά, οικοδομικά και εργατικά επαγγέλματα έχουν γονείς οι 

οποίοι διαθέτουν χαμηλότερο επαγγελματικό status.  

Η εικόνα αναφορικά με τους γονείς των μαθητών διαμορφώνεται με 

αντίστοιχο τρόπο. Ειδικότερα, οι γονείς των οποίων το επάγγελμα είναι υψηλού 

επιπέδου φιλοδοξούν σε μεγάλο βαθμό να ακολουθήσουν τα παιδιά τους 

εκπαιδευτικά, επιστημονικά ή άλλα συναφή επαγγέλματα, ενώ οι γονείς που ασκούν 

επαγγέλματα χαμηλού επιπέδου, φιλοδοξούν για τα παιδιά τους να ασχοληθούν με 

ξενοδοχειακά, τουριστικά, εμπορικά και άλλα συναφή επαγγέλματα. 

Βασικός σκοπός της έρευνας του Μουσταΐρα (2004), η οποία 

πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2002-2003, είναι η εμπειρική διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών και προσδοκιών των μαθητών του 

ενιαίου λυκείου, σε σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο δημιουργείται και 

αναπτύσσεται εντός και εκτός της οικογένειας. Χρησιμοποιώντας μια έρευνα 

επισκόπησης, διερευνηθήκαν οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες και 

φιλοδοξίες ενός κατάλληλα επιλεγμένου δείγματος μαθητών της Β΄ τάξης του ενιαίου 

λυκείου και εντοπίστηκαν και μετρήθηκαν όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν το 

οικογενειακό και το κοινοτικό κοινωνικό κεφάλαιο. Επίσης, εξετάστηκαν όλες οι 

πιθανές σχέσεις, επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των προσδοκιών και του 

κοινωνικού κεφαλαίου με μια σειρά από ατομικούς ή δομικούς παράγοντες που 

διέπουν τον πληθυσμό της έρευνας. 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ 

των προσδοκιών και των φιλοδοξιών σε όλα τα επίπεδα μέτρησης, με τις προσδοκίες 

να είναι χαμηλότερες από τις φιλοδοξίες και η διαφοροποίηση αυτή να είναι 

σαφέστερη για τις εκπαιδευτικές προσδοκίες και όχι για τις επαγγελματικές. Τα 

κορίτσια έναντι των αγοριών, τα παιδιά με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 

καθώς και τα παιδιά που κατοικούν στις αστικές περιοχές διακρίνονται για τις 

υψηλότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προσδοκίες. Το μόνο στοιχείο 

του κοινωνικού κεφαλαίου που επιδρά άμεσα στις εκπαιδευτικές και τις 

επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών είναι το λειτουργικό στοιχείο του 

οικογενειακού κοινωνικού κεφαλαίου. Διαπιστώνεται επίσης ότι το δομικό και 

λειτουργικό στοιχείο του οικογενειακού κοινωνικού κεφαλαίου αλληλεπιδρούν, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι το λειτουργικό στοιχείο (εκούσιες σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και κοινωνικοί δεσμοί που 

αναπτύσσονται μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων) ασκεί επιδράσεις και τίθεται σε 
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λειτουργία μόνο όταν το δομικό στοιχείο (κοινωνική διάταξη στο πλαίσιο της οποίας 

λαμβάνουν χώρα οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονέων και των 

παιδιών) είναι ευνοϊκό και δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.  

Η Βουλγαρίδου (2008) μελέτησε την ψυχολογική εικόνα των παιδιών των 

Ιρακινών πολιτικών προσφύγων και μεταναστών, τα οποία φοιτούν στο ελληνικό 

δημοτικό σχολείο. Η αυτοαντίληψη, η συναισθηματική τους κατάσταση και οι 

επαγγελματικές προσδοκίες που έχουν για το μέλλον τους στην Ελλάδα αποτελούν 

συνιστώσες αυτής της ψυχολογικής εικόνας.  

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν θετικές προσδοκίες για το 

μέλλον τους στην Ελλάδα. Τα επαγγέλματα για τα οποία κάνουν λόγο είναι αυτά που 

άπτονται της άμεσης εμπειρίας τους, με τα αγόρια να επισημαίνουν κυρίως το 

επάγγελμα του γιατρού και του ποδοσφαιριστή, ενώ τα κορίτσια της δασκάλας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτίμηση για τα επιστημονικά επαγγέλματα (κυρίως 

γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος) εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα κορίτσια. Αυτές 

είναι οι προσδοκίες για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών από το Ιράκ. 

Οι τάσεις που προκύπτουν από τις επαγγελματικές προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι οι ακόλουθες δύο: Τα άτομα που επιλέγουν να 

σπουδάσουν – αφού ολοκληρώσουν το Λύκειο – υποστηρίζουν ότι το επάγγελμα που 

προσδοκούν να ακολουθήσουν επιθυμούν να τους προσφέρει κοινωνικό κύρος και 

αποδοχή. Τα άτομα που επιλέγουν αθλητικά ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα δηλώνουν 

ότι το επάγγελμα που επιλέγουν να ακολουθήσουν επιθυμούν να τους παρέχει 

κοινωνική προβολή και χρήματα. Φαίνεται ότι οι επαγγελματικές προσδοκίες των 

παιδιών των Ιρακινών προσφύγων και μεταναστών είναι θετικές και ευελπιστούν σε 

ένα ευοίωνο μέλλον, το οποίο θα είναι θετικά προσαρμοσμένο στην ελληνική 

κοινωνία. 

Οι Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη & Ψαράκη (2004) διερευνούν 

την επίδραση των ατομικών και κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτιμήσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επίσης, διερευνούν τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την αγορά 

εργασίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών των 

αντιλήψεων. Η έρευνα διεξήχθη το 2000 σε δείγμα 455 μαθητών της Α΄ λυκείου που 

φοιτούσαν σε σχολεία αστικών περιοχών και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κόρινθο και στα Χανιά. Οι ερευνητές αποσκοπούν να 

αποτυπώσουν τις απόψεις και τις προτιμήσεις των μαθητών, αλλά και να μελετήσουν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών των απόψεων και 

προτιμήσεων.  

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών 

της Α΄ λυκείου έχει επιλέξει τη συνέχιση των σπουδών στις επόμενες τάξεις του 

λυκείου αλλά και μετά το λύκειο. Πιο συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών (95.8%) έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις σπουδές μετά το λύκειο. Όσον 

αφορά τις επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών, η πλειοψηφία (63.9%) 

διατείνεται ότι έχει αποφασίσει τι επάγγελμα επιθυμεί να ακολουθήσει.  

Οι περισσότεροι μαθητές υποστηρίζουν ότι η οικογένειά τους επιδρά 

καθοριστικά στην απόφαση επιλογής επαγγέλματος. Το 41% των μαθητών δηλώνει 

ότι η επιλογή επαγγέλματος γίνεται ύστερα από προσωπική επιλογή. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όσο υψηλότερες είναι οι βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επίδραση της οικογένειας και των συγγενών στις επαγγελματικές 

επιλογές των μαθητών και τόσο ελαττώνεται ο παράγοντας της προσωπικής επιλογής. 
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Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών λυκείου 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και τούτο διότι αποτυπώνουν τις κοινωνικές 

προσδοκίες των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών 

φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας.  

Στα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανής η επίδραση του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος των μαθητών. Για παράδειγμα, η επιλογή 

κατεύθυνσης επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. Ακόμα, αξίζει να 

αναφερθεί η επίδραση του εισοδήματος στην κατεύθυνση που επιλέγουν οι μαθητές. 

Αναφορικά με τις σπουδές μετά το λύκειο, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών 

(95.8%) επιθυμεί να αποκτήσει πτυχία ανωτέρων σπουδών.  

Το επίπεδο σπουδών το οποίο επιθυμούν να έχουν οι μαθητές μετά το λύκειο 

διαφοροποιείται σε μικρό βαθμό ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Οι απαντήσεις 

αυτές φαίνεται να είναι ορθολογικές όσον αφορά τις δυνατότητες των μαθητών – αν 

και οι προσδοκίες των μαθητών τείνουν να είναι υπεραισιόδοξες. Ωστόσο, 

φανερώνουν παράλληλα και τη σαφή διαβάθμιση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα στα μάτια των μαθητών και κατ' επέκταση των γονέων τους. Η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι η πορεία που επιθυμούν να ακολουθήσουν όλοι οι 

μαθητές, η φοίτηση σε ΤΕΙ έπεται σε προτίμηση από τους μαθητές, ενώ η φοίτηση σε 

ΙΕΚ φαίνεται ότι προτιμάται από τους μαθητές εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι δεν 

έχουν καμία πιθανότητα να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Οι μαθητές κάνουν λόγο για τη σημαντική επίδραση της οικογένειας στην 

απόφαση επιλογής επαγγέλματος. Οι απόψεις των μαθητών για την επίδραση της 

οικογένειας συμπίπτουν με τα ευρήματα πολλών άλλων μελετών και επιβεβαιώνουν 

την υπόθεση ότι η οικογένεια επιδρά στις επαγγελματικές επιλογές με ποικίλους 

τρόπους. Ενσυνείδητα ή μη οι γονείς μεταφέρουν στα παιδιά τις αξίες και τις στάσεις 

τους, συμβάλλουν στην καλλιέργεια φιλοδοξιών στα παιδιά και καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών με βάση 

την κοινωνικοοικονομική τους θέση. Οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν επαγγέλματα 

που απαιτούν τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνδέονται με την 

επιθυμία τους για συνέχιση των σπουδών τους αφού τελειώσουν το λύκειο.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο παράγοντας «ανεργία» 

επιδρά στις επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές δεν 

επιλέγουν ένα επάγγελμα σύμφωνα με τα κριτήρια της μονιμότητας που αυτό παρέχει 

και της μη ύπαρξης κινδύνου ανεργίας. Αντίθετα, η γνώση ύπαρξης ανεργίας 

φαίνεται να αποτελεί για πολλούς μαθητές το βασικότερο παράγοντα για τον οποίο 

απορρίπτουν ένα επάγγελμα εν συγκρίσει με τις οικονομικές απολαβές, το εργασιακό 

περιβάλλον, την κοινωνική προκατάληψη που συνδέεται με ορισμένα επαγγέλματα 

και το κουραστικό ωράριο. Φαίνεται ότι ο παράγοντας «ανεργία» δεν απασχολεί 

ιδιαίτερα τους μαθητές όταν αναλογίζονται τι επάγγελμα να ακολουθήσουν. Ωστόσο, 

θεωρούν την ανεργία ως τον κυριότερο λόγο για να απορρίψουν ένα επάγγελμα. Είναι 

πιθανόν ότι οι μαθητές επιλέγουν ένα επάγγελμα διότι τους «αρέσει», χωρίς να 

γνωρίζουν απόλυτα τα θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας ενώ, όταν 

απορρίπτουν ένα επάγγελμα, δικαιολογούν την απόρριψη με το κριτήριο της 

ανεργίας.  

Η επίδραση της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

φαίνεται να είναι πολύ σημαντική. Η οικογενειακή επίδραση δεν αφορά μόνο στις 

παροτρύνσεις και φιλοδοξίες των γονέων, οι οποίες ασκούν επίδραση στις αποφάσεις 

των παιδιών. H παράμετρος «επίδραση της οικογένειας» περιλαμβάνει ή καθορίζεται 
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και από το κοινωνικοοικονομικό status των γονέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 

την εθνική, θρησκευτική και γεωγραφική τους καταγωγή. Οι παράγοντες αυτοί 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις, τις προτεραιότητες και τις αρχές των γονέων, οι οποίοι με 

τη σειρά τους επηρεάζουν τις αποφάσεις των παιδιών τους. Ακόμα, ο βαθμός στον 

οποίο οι γονείς ασκούν επίδραση στις αποφάσεις των παιδιών είναι συνάρτηση των 

ανωτέρω παραγόντων.  

Στόχος της έρευνας της Διακομανώλη (2011), η οποία διεξήχθη το σχολικό 

έτος 2009-2010, είναι να ανιχνευθούν, να καταγραφούν και να μελετηθούν οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες και οι ανησυχίες των μαθητών κατά τη μετάβασή τους από 

τη ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού σχολείου στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και σε ποιο βαθμό οι 

προσδοκίες των μαθητών επιβεβαιώνονται ή όχι κατά τη μετάβασή τους στην Α΄ 

τάξη Γυμνασίου.  

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι μαθητές έχουν μεγάλες 

προσδοκίες για το Γυμνάσιο, αποσκοπώντας στη μελλοντική τους εξέλιξη και στην 

απόκτηση περαιτέρω και περισσότερων γνώσεων. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι 

η επιθυμία μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο 

σχετίζεται με την ανάγκη πρόσκτησης νέων γνώσεων, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ως 

προς την εκπλήρωση των μελλοντικών τους προσδοκιών. Οι προσδοκίες των γονέων 

συναρτώνται με την ολοκλήρωση των σπουδών και την πρόοδο των παιδιών τους. 

Φαίνεται ότι η οικογενειακή ατμόσφαιρα παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των προσδοκιών τους για το γυμνάσιο. Η άρνηση μετάβασης στο Γυμνάσιο οφείλεται 

κυρίως στην απουσία μαθησιακού ενδιαφέροντος από το μαθητή. Επίσης, φαίνεται να 

οφείλεται στην απουσία καλλιέργειας αυτού του ενδιαφέροντος από το ευρύτερο 

σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. Φαίνεται ότι η «ψυχοδιανοητική» 

προετοιμασία του μαθητή από το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελεί βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης θετικών ή αρνητικών προσδοκιών στη μετάβαση από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ακόμα, από την έρευνα προκύπτει ότι το άγχος των 

μαθητών Δημοτικού σχολείου που επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση θετικών 

προσδοκιών συνδέεται με το βαθμό απαιτήσεων των εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια 

δημιουργίας φιλικών σχέσεων συνιστά έναν παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει θετικά 

στη μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο. 

Οι Δεληγιάννη, Μαζηρίδου & Κιοσέογλου (χ.χ.) σε έρευνα την οποία 

διεξήγαγαν εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το φύλο των παιδιών σε μια οικογένεια 

και η σύνθεση της οικογένειας αναφορικά με το φύλο των παιδιών επηρεάζουν τις 

προσδοκίες των γονέων σε σχέση με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν τα παιδιά τους στο μέλλον, καθώς και σε σχέση με το γάμο και τη 

δημιουργία οικογένειας από μέρους των παιδιών τους. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 184 άνδρες (40%) και 279 (60%) γυναίκες που κατοικούν στη 

Θεσσαλονίκη (αστικό κέντρο) και την ευρύτερη περιοχή – πιο συγκεκριμένα, στα 

Μουδανιά και τον Πολύγυρο του Νομού Χαλκιδικής (ημιαστικές περιοχές), στα 

Τρίκαλα του Νομού Ημαθίας, στην Πέλλα του Νομού Πέλλας, στη Χαλκηδόνα του 

Νομού Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Νικόλαο, τη Συκιά και την Ορμύλια του Νομού 

Χαλκιδικής (αγροτικές περιοχές). Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το 

«εργαλείο» του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους γονείς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά 

τους και κυρίως τα αγόρια χρήζουν καθοδήγησης όσον αφορά το επάγγελμα που θα 

επιλέξουν, και έχουν προσδοκίες για το μέλλον τους, οι οποίες επηρεάζονται από το 

φύλο των παιδιών και από την ύπαρξη ή μη στην οικογένεια παιδιών του ιδίου φύλου 

ή παιδιών και των δύο φύλων. Η πλειοψηφία των γονέων τάσσεται υπέρ της 
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καθοδήγησης των παιδιών τους για την επιλογή επαγγέλματος, ενώ ένα μικρό 

ποσοστό γονέων (11%) θεωρεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιλέγουν μόνα τους το 

επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. 

Οι γονείς προσδοκούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους ανώτερες ή ανώτατες 

σπουδές. Μάλιστα, θεωρούν ότι μέσα από την εκπαίδευση τα παιδιά τους θα έχουν τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια θέση στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης ότι θα 

ανέλθουν κοινωνικά. Ακόμα, η ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών συμβάλλει στην 

κοινωνική ανέλιξη και στην απόκτηση κύρους τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και για 

την οικογένειά τους. Οι γονείς που έχουν παιδιά και από τα δύο φύλα επιλέγουν την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση κυρίως για τα κορίτσια τους, και τούτο διότι θεωρούν 

την τεχνική εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα περισσότερο «ανδρικά», γεγονός 

που φανερώνει την ύπαρξη επαγγελματικών στερεοτύπων από μέρους τους. Οι γονείς 

θεωρούν ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι καλή επαγγελματική διέξοδος για τα αγόρια, 

τα οποία φαίνεται ότι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση στον ίδιο βαθμό με τα κορίτσια. 

Ακόμα, οι γονείς προτιμούν τα κορίτσια τους να εργαστούν στο δημόσιο 

τομέα, και τούτο διότι θεωρούν ότι θα τους προσφέρει επαγγελματική σταθερότητα, 

καλές συνθήκες εργασίας, τη δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα οικογένεια και 

εργασία, καθώς και την εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Όσον αφορά 

τα αγόρια, η εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου χρόνου και η εύρεση 

επαγγέλματος που θα συμβάλλει στο συνδυασμό οικογένειας και εργασίας δεν είναι 

τόσο σημαντική, όσο είναι η εύρεση επαγγέλματος που θα παρέχει οικονομική 

ανεξαρτησία και οικονομική άνεση. Στην περίπτωση των οικογενειών με παιδιά του 

ιδίου φύλου, αυτές επιθυμούν περισσότερο τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια να 

ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. 

Οι προσδοκίες των γονέων για την προοπτική των παιδιών τους να 

παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια επηρεάζεται από το φύλο του παιδιού. 

Έτσι, φαίνεται ότι επιθυμούν περισσότερο τα κορίτσια να παντρευτούν και να 

δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική 

αποκατάσταση και επιτυχία των αγοριών.  

Συμπερασματικά, οι προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους οικοδομείται 

στη βάση της «γυναικείας» και «ανδρικής» ταυτότητας. Οι σπουδές και η εύρεση 

εργασίας θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της «γυναικείας» ταυτότητας, αρκεί να μη 

σταθούν εμπόδιο ή να καθυστερήσουν τη γυναίκα από να δημιουργήσει τη δική της 

οικογένεια, ενώ θα πρέπει να συνδυάζεται η εργασία με την οικογένεια. Στη 

«γυναικεία» ταυτότητα δε συμπεριλαμβάνεται η ενασχόληση με κάποιο τεχνικό 

επάγγελμα. Η «ανδρική» ταυτότητα εμπεριέχει την ενασχόληση με την τεχνική 

εκπαίδευση, ενώ δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική αποκατάσταση και 

επιτυχία. Δίνεται, δηλαδή, έμφαση στον εργασιακό ρόλο του άνδρα μέσα από τον 

οποίο υποστασιοποιείται ο οικογενειακός του ρόλος. 
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2.2.3.Παράγοντες που επιδρούν στη σχολική ένταξη αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών  

 

Οι Σκιά, Κυβελέα & Πετρόπουλος (2003) διεξήγαγαν μια έρευνα το 2003, 

προκειμένου να εξετάσουν τις αντιλήψεις των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας σχετικά με τη 

σχολική τους ένταξη. Ειδικότερα, οι ερευνητές μελέτησαν τους παράγοντες που 

καθορίζουν την ένταξη των εν λόγω μαθητών στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως τη 

σχολική τους επίδοση, τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του σχολείου, τη 

διάθεσή τους απέναντι στους καθηγητές και στους συμμαθητές τους, καθώς και τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιδόσεις των μαθητών 

Γυμνασίου στα θεωρητικά μαθήματα (Αρχαία, Γλώσσα, Ιστορία) κυμαίνονται από 

καλά έως άριστα (14 με 20) σε ποσοστό 40.6%, ενώ στα θετικά μαθήματα 

(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) σε ποσοστό 44.7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους 

μαθητές Λυκείου αγγίζουν το 71.4% στα θεωρητικά μαθήματα και το 80.4% στα 

θετικά μαθήματα. Παρατηρείται σημαντική απόκλιση στις επιδόσεις των μαθητών 

Γυμνασίου και Λυκείου στην αντίστοιχη βαθμολογική κλίμακα. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, στην απόκλιση αυτή παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι μαθητές Λυκείου είναι 

περισσότερο «προσανατολισμένοι» ως προς τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, ενώ 

ρόλο παίζει και το ποσοστό διαρροής των αλλοδαπών μαθητών αφού ολοκληρώσουν 

το Γυμνάσιο. 

Όσον αφορά τα ενδοσχολικά προγράμματα που λειτουργούν στο πλαίσιο του 

Γυμνασίου εκτός των διδακτικών ωρών, η συμμετοχή των αλλοδαπών μαθητών στην 

ενισχυτική διδασκαλία αγγίζει το ποσοστό του 14.2%. Αυξητική τάση συμμετοχής σε 

αυτά τα προγράμματα παρατηρείται στους μαθητές Λυκείου (42.9%), προκειμένου να 

βοηθηθούν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σχέσεις των αλλοδαπών μαθητών 

με τους συμμαθητές τους είναι «αρκετά καλές» έως «πολύ καλές» σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 81% και οι σχέσεις τους με τους καθηγητές τους είναι «αρκετά καλές» 

έως «πολύ καλές» σε ποσοστό άνω του 85%. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 

διαφαίνεται μια θετική στάση των καθηγητών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές, η 

οποία δύναται να συμβάλλει στην προώθηση της μάθησης και στην ενδυνάμωση της 

ταυτότητάς τους ως πολιτισμικά «διαφορετικούς» μαθητές.   

Οι αλλοδαποί μαθητές υποστηρίζουν ότι μέσα από το θεσμό του σχολείου 

έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να δημιουργήσουν και να ενταχθούν στην ελληνική 

κοινωνία. Διαφαίνεται, επίσης, ότι οι προσδοκίες της ζωής τους συνδέονται με την 

ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. Οι εκπαιδευτικές 

τους προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Ειδικότερα, το 67% των αλλοδαπών μαθητών 

σκέφτεται να τελειώσει κάποιο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημιακή σχολή. Ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών (55.4%) φιλοδοξεί να εργαστεί στην Ελλάδα, 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι βλέπουν με θετικό τρόπο τη ζωή τους στη χώρα μας. 

 Η Χατζηχρήστου πραγματοποίησε έρευνα σε ένα δημοτικό σχολείο της 

Αττικής το 1995, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

γηγενών και παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών αναφορικά με τη σχολική 

τους επίδοση ως βασικό παράγοντα για την ένταξη και προσαρμογή των μεταναστών 

μαθητών στο σχολείο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αυτής προέκυψαν 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ γηγενών και παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών αναφορικά με τη σχολική τους επίδοση. Συγκεκριμένα, οι γηγενείς μαθητές 
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σημείωσαν υψηλότερη επίδοση στο μάθημα της γλώσσας σε σχέση με τους 

αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό 

στοιχείο το οποίο προέκυψε είναι ότι οι μαθητές που παλιννόστησαν νωρίς 

παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στην Ε’ τάξη οι οποίες μειώνονται στη ΣΤ’ 

τάξη, κάτι το οποίο δε συμβαίνει με τους μαθητές που παλιννόστησαν αργά. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η ηλικία των παιδιών παίζει σημαντικό ρόλο για την προσαρμογή τους στο 

σχολείο και κατ’ επέκταση για τη σχολική τους επίδοση (Χατζηχρήστου, 2008, σελ. 

26). 

 

2.3.Επισκόπηση ερευνών από το διεθνή χώρο 

 

2.3.1.Παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές προσδοκίες γονέων και 

μαθητών  

 

Η Räty σε έρευνα που πραγματοποίησε στη Φινλανδία το 2006 εξετάζει: α) τη 

συμβολή της εκπαίδευσης των γονέων και του φύλου των παιδιών στις προσδοκίες 

των γονέων για τη μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών τους. Και β) το ρόλο των 

αντιλήψεων των γονέων για τις ικανότητες των παιδιών τους στη διαμόρφωση των 

προσδοκιών τους για το μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 60% 

των γονέων θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι πολύ πιθανό να εγγραφούν στο 

Γυμνάσιο. Πάνω από το 80% των γονέων με πανεπιστημιακή μόρφωση προσδοκούν 

ότι τα παιδιά τους (κορίτσια και αγόρια) θα περάσουν στο Γυμνάσιο και όχι στην 

τεχνική εκπαίδευση. Το 50% των γονέων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου προσδοκούν 

ότι οι κόρες τους θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, ενώ το 10% των γονέων προσδοκούν 

ότι οι κόρες τους θα ακολουθήσουν την τεχνική εκπαίδευση. Το 1/3 των γονέων 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου προσδοκούν ότι οι γιοι τους θα φοιτήσουν στο 

Γυμνάσιο και ένα άλλο τρίτο προσδοκά ότι οι γιοι τους θα ακολουθήσουν την τεχνική 

εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις των γονέων για τις προφορικές-γνωστικές ικανότητες των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας συνδέονται με την προσδοκία τους ότι τα παιδιά τους 

θα περάσουν στο Γυμνάσιο. Η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι οι προφορικές-

γνωστικές ικανότητες των παιδιών είναι πολύ σημαντικές για τη μελλοντική τους 

εκπαίδευση, καθώς διατείνονται ότι συνιστούν το «θεμέλιο» για τη μετάβασή τους 

στο Γυμνάσιο. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι οι γονείς με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές 

ικανότητες των γιων τους, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για τη μελλοντική 

τους ενασχόληση με ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα. Οι αντιλήψεις των γονέων 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου για τις ικανότητες των παιδιών τους στα σχολικά 

μαθήματα δε συνέβαλε στη διαμόρφωση των προσδοκιών των παιδιών τους για την 

εισαγωγή τους στο Γυμνάσιο στο βαθμό που συνέβαλε στα παιδιά με γονείς υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου. Σε αυτό παίζει ρόλο η έλλειψη ενημέρωσής τους για τα 

σχολικά ζητήματα και την πορεία των παιδιών τους στο σχολείο, και τούτο διότι οι 

γιοι συζητούν λιγότερο με τους γονείς τους για τα σχολικά ζητήματα σε σχέση με τις 

κόρες τους, καθώς επίσης οι λιγότερο μορφωμένοι γονείς πηγαίνουν λιγότερο στο 

σχολείο και κατά συνέπεια ενημερώνονται λιγότερο για τη μαθησιακή πορεία των 

παιδιών τους σε σχέση με τους γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Räty, 2006, σελ. 

1, 12-13). 

Οι Räty, Leinonen & Snellman διεξήγαγαν έρευνα το 2002 στη Φινλανδία 

ζητώντας από τους γονείς να εκτιμήσουν την πιθανότητα που έχουν τα παιδιά τους να 

μπουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα υποκείμενα της έρευνας 
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αποτελούν δύο ομάδες γονέων: 126 γονείς με ακαδημαϊκή μόρφωση και 375 γονείς 

τεχνικής κατάρτισης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για τους γονείς με 

ακαδημαϊκή μόρφωση η εισαγωγή των παιδιών τους στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ήταν σχεδόν δεδομένη, και τούτο διότι προσδοκούν ότι τα παιδιά τους 

κατέχουν τις γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες σπουδές. 

Αντίθετα, για τους γονείς με τεχνική κατάρτιση η περίπτωση εισαγωγής των παιδιών 

τους στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν αβέβαιη ή περιορισμένη. Οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων τεχνικής κατάρτισης ήταν περισσότερο 

υπαγορευμένες από τις ικανότητες των παιδιών σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των γονέων με ακαδημαϊκή μόρφωση (Räty et al., 2002, σελ. 129, 143). 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια έρευνα μεγάλης κλίμακας σε νέους από 

τη Νορβηγία, η οποία διεξήχθη το 2002, ο Lauglo (2011, σελ. 53) εξετάζει: α) τη 

σχέση μεταξύ της επίδοσης των εφήβων ηλικίας 13-16 ετών σε βασικά ακαδημαϊκά 

μαθήματα με τη συζήτηση εφήβων και γονέων στο σπίτι για πολιτικά και κοινωνικά 

θέματα. Και β) τη σχέση μεταξύ των προσδοκιών των εφήβων να εισέλθουν στην 

ανώτερη εκπαίδευση με τη συζήτηση εφήβων και γονέων στο σπίτι για πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι όσο πιο συχνά 

οι έφηβοι ηλικίας 13-16 ετών συζητούν με τους γονείς τους για πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα, τόσο πιο υψηλή είναι η σχολική τους επίδοση και τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες τους και οι στόχοι τους για την ανώτερη 

εκπαίδευση. Ακόμα, η ενασχόληση των γονέων με πολιτικά και κοινωνικά θέματα 

συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική επιτυχία των νέων. Διαπιστώνεται ότι είναι 

ωφέλιμο για τους νέους να μένουν και με τους δύο γονείς τους, να μεγαλώνουν σε 

σπίτι στο οποίο υπάρχουν πολλά βιβλία, καθώς επίσης οι γονείς τους να έχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο και κυρίως να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι 

νέοι που μεγαλώνουν σε οικογένεια η οποία ασχολείται με πολιτικά και κοινωνικά 

θέματα αποκτούν μια αίσθηση αυτο-αντίληψης. Ειδικότερα, οι νέοι δηλώνουν, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: «Λέω αυτό που πιστεύω», «Είμαι ένα άτομο με κατανόηση», 

«Υπερασπίζομαι τις προσωπικές μου απόψεις», «Έχω ισχυρή προσωπικότητα», 

«Διαθέτω ηγετικά προσόντα». Οι νέοι αυτοί τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, να διαθέτουν ισχυρότερη προσωπικότητα και 

κοινωνικές ευαισθησίες σε σύγκριση με άλλους νέους που προέρχονται από 

οικογένειες που δε συζητούν για πολιτικά και κοινωνικά θέματα (Lauglo, 2011, σελ. 

53-54, 59-60, 65-67). 

Ο Cebolla Boado (2011, σελ. 407-408) εξετάζει τη δυνατότητα μετάβασης 

των μεταναστών και γηγενών μαθητών στη Γαλλία από την κατώτερη (κολλέγιο) 

στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της έρευνας, η οποία διήρκησε 

από το 1995 μέχρι το 2001, ήταν να εξηγήσει τις διαφορές στη μετα-υποχρεωτική 

ακαδημαϊκή καριέρα μαθητών από μεταναστευτικές οικογένειες και γηγενών 

μαθητών (μαθητών των οποίων η μητέρα και ο πατέρας είχαν γεννηθεί στη Γαλλία), 

δίνοντας έμφαση στη διάκριση μεταξύ πρωτογενών επιδράσεων (μηχανισμοί που 

εξηγούν τις εκπαιδευτικές ικανότητες των μαθητών με βάση τους βαθμούς τους) και 

δευτερογενών επιδράσεων (διαφοροποιήσεις των μαθητών με βάση την κοινωνική 

τους προέλευση και το οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών τους).  

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές προερχόμενοι από 

οικογένειες μεταναστών μειονεκτούν στη μετάβασή τους από την κατώτερη 

(κολλέγιο) στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τους γηγενείς 

μαθητές στη Γαλλία. Ειδικότερα, μόνο το 56.4% των μαθητών που έχουν γεννηθεί σε 

ξένη χώρα από γονείς οι οποίοι έχουν επίσης γεννηθεί σε ξένη χώρα, ακολουθούν το 
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ανώτερο σχολείο μέσης εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στο Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά 

που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό 

έχουν πρόσβαση στο ανώτερο σχολείο μέσης εκπαίδευσης στο 52.2% των 

περιπτώσεων. Αντίθετα, το 65.5% των παιδιών των οποίων οι γονείς είναι γηγενείς 

έχουν πρόσβαση στο ανώτερο σχολείο μέσης εκπαίδευσης. Αυτό το μειονέκτημα 

εξηγείται από τις χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις (βαθμοί) των μεταναστών 

μαθητών δεύτερης γενιάς. Έτσι, οι πρωτογενείς επιδράσεις (με άλλα λόγια, τα 

μειονεκτήματα στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα) φαίνονται να είναι υπεύθυνες για τη 

λιγότερο πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία των μεταναστών μαθητών (Cebolla Boado, 

2011, σελ. 427).  

Οι οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο τείνουν να είναι περισσότερο 

συντηρητικές σε σχέση με τις γηγενείς οικογένειες ως προς τις εκτιμήσεις που έχουν 

για τις προοπτικές εκπαιδευτικής επιτυχίας των παιδιών τους. Αυτό που ζητούν είναι 

πιο έμπρακτες αποδείξεις ότι τα παιδιά τους θα επιτύχουν μεταβαίνοντας στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (η αλληλεπίδραση μεταξύ των βαθμών στην 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και του μεταναστευτικού status είναι 

αρνητική). Η ακαδημαϊκή πρόοδος των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών στο πλαίσιο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει θετική 

επίδραση στις δυνατότητες των παιδιών να προσχωρήσουν στην ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (η αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκής προόδου και 

μεταναστευτικού status είναι θετική) (Cebolla Boado, 2011, σελ. 407, 428).  

Το παρόν άρθρο επιβεβαιώνει ότι η παραδοσιακή διάκριση στην 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών 

εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων εξηγεί σε 

μεγάλο βαθμό την ανισότητα στην ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών που προέρχονται 

από γηγενείς και μεταναστευτικές οικογένειες. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί η 

επίδραση που ασκεί η κοινωνική τάξη και το οικονομικό υπόβαθρο στην άνιση 

ακαδημαϊκή πορεία των γηγενών μαθητών και των μαθητών που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών (Cebolla Boado, 2011, σελ. 428).  

Η Støren (2011, σελ. 159) σε έρευνα την οποία πραγματοποίησε στη 

Νορβηγία το 2002-2003 μελετάει τις διαφορές στην εγγραφή στην ανώτερη 

εκπαίδευση και στην επιλογή σπουδών με βάση το «μεταναστευτικό» υπόβαθρο των 

μαθητών, ιδιαιτέρως μεταξύ των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς στη 

Νορβηγία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή προγραμμάτων σπουδών με 

«γόητρο».  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές με «μεταναστευτικό» 

υπόβαθρο τείνουν να κάνουν πιο φιλόδοξες επιλογές σε σχέση με τους γηγενείς 

Νορβηγούς μαθητές, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων τους. 

Ειδικότερα, φαίνεται ότι οι μετανάστες μαθητές τείνουν να μεταβαίνουν άμεσα από 

τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τους γηγενείς 

Νορβηγούς μαθητές, καθώς επίσης τείνουν να εγγράφονται πιο συχνά σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα με «γόητρο». Επιπροσθέτως, ενώ τα υψηλά επίπεδα της 

εκπαίδευσης των γονέων αυξάνουν την πιθανότητα της εγγραφής των γηγενών 

Νορβηγών μαθητών σε προγράμματα σπουδών με «γόητρο», αυτή η πιθανότητα είναι 

μικρότερη στους μετανάστες μαθητές. Οι γονείς των μεταναστών μαθητών, πολλοί 

από τους οποίους είχαν στερηθεί της δυνατότητας να αποκτήσουν ανώτερη 

εκπαίδευση (και πολύ συχνά ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στη χώρα 

προέλευσής τους, τείνουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν όλες 
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τις δυνατότητες που τους δίνονται για δωρεάν εκπαίδευση στη Νορβηγία, η οποία 

συνιστά τη χώρα υποδοχής (Støren, 2011, σελ. 159, 173). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα και οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ 

των κοινωνικών ομάδων παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους για τις 

εκπαιδευτικές επιλογές που κάνουν για τα παιδιά τους. Διαπιστώνεται ότι οι 

συμβουλές και οι απόψεις των γονέων με «μεταναστευτικό» υπόβαθρο τείνουν να 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές, και ενδεχομένως πιο σημαντικές σε σχέση με αυτές των 

γηγενών Νορβηγικών οικογενειών. Αυτό συνιστά πιθανή εξήγηση για το λόγο που οι 

μετανάστες γονείς δεύτερης γενιάς τείνουν να προτιμούν περισσότερο εκπαιδευτικά 

προγράμματα με «γόητρο» για τα παιδιά τους σε σχέση με τους μετανάστες γονείς 

πρώτης γενιάς. Οι οικογένειες δεύτερης γενιάς μεταναστών είχαν εγκατασταθεί στη 

Νορβηγία πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις οικογένειες πρώτης 

γενιάς μεταναστών, και επομένως είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνικά 

δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών δικτύων με γηγενείς  Νορβηγικές 

οικογένειες, γεγονός που συμβάλλει στο να στραφούν στην επιλογή ανώτερης 

εκπαίδευσης για τα παιδιά τους σε κλάδους σπουδών με «γόητρο» (Støren, 2011, σελ. 

173). 

Οι Stevenson & Willott (2007, σελ. 683) πραγματοποίησαν μια έρευνα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2007, προκειμένου να εξετάσουν 

μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τις φιλοδοξίες προσφύγων ηλικίας 16-20 

ετών να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση.  

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, προκύπτει ότι πολλοί πρόσφυγες γονείς 

είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι για τα παιδιά τους, είτε διότι οι ίδιοι είχαν αποκτήσει 

προσόντα υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, είτε διότι θεωρούν την ανώτερη 

εκπαίδευση σαν διέξοδο από τη φτώχεια, καθώς επίσης σαν ένα βασικό μέσο 

ενσωμάτωσης (Hannah, 1999, όπ. αναφ. στο Stevenson & Willott, 2007, σελ. 683). 

Αυτή η φιλοδοξία «καθρεφτίζεται» και στους ίδιους τους νεαρούς πρόσφυγες 

(Stevenson & Willott, 2007, σελ. 683).  

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι όχι μόνο πολλοί γονείς και τα παιδιά τους 

στερούνται ενημέρωσης αναφορικά με το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι συχνά 

ανακριβείς και αμφιλεγόμενες. Επιπλέον, εξαιτίας των περιορισμένων γλωσσικών 

δεξιοτήτων των νεαρών προσφύγων, τα σχολεία συχνά υποτιμούν τις ικανότητές τους 

και δε θεωρούν την ανώτερη εκπαίδευση ως μια εφικτή επιλογή γι’ αυτούς. Η 

εκπαιδευτική επιτυχία των νεαρών προσφύγων επηρεάζεται από μια σειρά από 

παράγοντες, όπως η διακεκομμένη εκπαίδευση, οι τραυματικές τους εμπειρίες, οι 

ανησυχίες για το κοινωνικό τους status και οι δυσκολίες τους σχετικά με την 

εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Παρά τους συγκεκριμένους ανασταλτικούς 

παράγοντες στην εκπαιδευτική επιτυχία των νεαρών προσφύγων, πολλοί από αυτούς 

θεωρούν την ανώτερη εκπαίδευση σαν διέξοδο από τη φτώχεια και τη διάκριση και 

προσδοκούν την πρόσβασή τους σε αυτήν (Stevenson & Willott, 2007, σελ. 671, 

683).  

Οι Roth & Salikutluk (2012, σελ. 701-702, 706) εξετάζουν την επίδραση των 

κοινωνικών δικτύων στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μητέρων για τα παιδιά τους 

και αν οι στάσεις των μητέρων απέναντι στην εκπαίδευση επιδρούν στις 

εκπαιδευτικές τους προσδοκίες. Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη το 2011, 

χρησιμοποιούνται ποιοτικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από οικογένειες οι 

οποίες ζουν στη Γερμανία. 
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Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, προκύπτει ότι τα κοινωνικά δίκτυα των 

μητέρων ασκούν μεγάλη επίδραση στις προσδοκίες τους απέναντι στην εκπαίδευση. 

Ακόμη, προκύπτει μια θετική σημαντική σχέση μεταξύ των κοινωνικών δεσμών με 

υψηλό γόητρο που έχει μια μητέρα (όπως κοινωνικές επαφές με ανθρώπους υψηλού 

μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου) και των στάσεών της απέναντι στην 

εκπαίδευση. Όσο περισσότερους κοινωνικούς δεσμούς με υψηλό γόητρο έχει μια 

μητέρα, τόσο πιο θετικές είναι οι στάσεις της απέναντι στην εκπαίδευση. Επιπλέον, 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μητέρων, διαπιστώνεται ότι ένας 

μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων με γόητρο στο κοινωνικό περιβάλλον των μητέρων 

έχει θετική επίδραση. Η επαφή των μητέρων με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές 

δουλειές και υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενισχύει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μητέρων, ενώ η επαφή και η γνωριμία των μητέρων με ανθρώπους που έχουν 

δουλειές με χαμηλό status δεν ασκεί κάποια επίδραση. Η σύνθεση των κοινωνικών 

δικτύων έχει επίδραση στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μητέρων μέσω δύο οδών. 

Από τη μια μεριά, οι μητέρες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές μέσα από 

κοινωνικούς δεσμούς, και από την άλλη μεριά, οι κοινωνικοί δεσμοί λειτουργούν σαν 

σημεία αναφοράς και ασκούν επίδραση στις στάσεις των μητέρων απέναντι στην 

εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι στάσεις απέναντι «στην 

εκπαίδευση σαν μέσο αυτο-εξέλιξης» έχει σημαντική θετική επίδραση στις 

προσδοκίες των μητέρων απέναντι στην εκπαίδευση. Όσο πιο θετικά προσκείμενες 

είναι οι μητέρες στο ρόλο που έχει η εκπαίδευση για αυτο-εξέλιξη, τόσο περισσότερο 

σίγουρες είναι ότι τα παιδιά τους θα αποκτήσουν τα προσόντα που χρειάζονται για να 

έχουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Επομένως, τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επίδραση στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μητέρων απέναντι στα παιδιά τους, καθώς επίσης στις γενικότερες στάσεις τους 

απέναντι στην εκπαίδευση (Roth & Salikutluk, 2012, σελ. 701, 711, 718-719).  

Οι Van Houtte & Stevens (2010, σελ. 209) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της 

εθνικής έκθεσης του σχολείου και των προθέσεων των μαθητών να ολοκληρώσουν το 

Γυμνάσιο και να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

από 1.324 μετανάστες μαθητές και 10.546 γηγενείς μαθητές, τα οποία συλλέχθηκαν 

το σχολικό έτος 2004-2005, σε ένα δείγμα 85 Φλαμανδικών (Βελγικών) σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μετανάστες μαθητές τείνουν να 

έχουν λιγότερες εκπαιδευτικές φιλοδοξίες σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές. Οι 

μετανάστες μαθητές που παρακολουθούσαν σχολεία χαμηλής συγκέντρωσης 

μεταναστών μαθητών (λιγότερο από 20% των μεταναστών μαθητών εγγεγραμμένοι 

στο σχολείο) έτειναν να έχουν υψηλότερες εκπαιδευτικές προσδοκίες σε σχέση με 

τους μετανάστες μαθητές που παρακολουθούσαν σχολεία υψηλής συγκέντρωσης 

μεταναστών μαθητών (περισσότερο από 50% των μεταναστών μαθητών 

εγγεγραμμένοι στο σχολείο). Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες μαθητές που 

παρακολουθούσαν σχολεία χαμηλής συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών σχεδίαζαν 

να ολοκληρώσουν το Γυμνάσιο και να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνους που παρακολουθούσαν σχολεία υψηλής 

συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών. Αυτές οι σχέσεις οφείλονται στο υψηλό 

κοινωνικο-οικονομικό status των μεταναστών μαθητών που παρακολουθούσαν 

σχολεία χαμηλής συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών. Να σημειωθεί επίσης ότι δεν 

υπήρχε διαφορά στις φιλοδοξίες μεταξύ των σχολείων υψηλής και χαμηλής 

συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών ελέγχοντας το κοινωνικο-οικονομικό status των 
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μαθητών και του σχολικού πλαισίου (Van Houtte & Stevens, 2010, σελ. 209, 230-

231). 

 Ακόμα, προκύπτει ότι οι μετανάστες μαθητές που παρακολουθούσαν σχολεία 

υψηλής συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών τείνουν να προσδοκούν να 

ολοκληρώσουν το Γυμνάσιο και να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση κατά τι 

περισσότερο σε σχέση με τους μετανάστες μαθητές που παρακολουθούσαν σχολεία 

μέσης συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών (20-50% των μεταναστών μαθητών 

εγγεγραμμένοι στο σχολείο). Αυτή η σχέση δε διαπιστώθηκε στην περίπτωση των 

γηγενών μαθητών, παρόλο που βρέθηκε ότι οι γηγενείς μαθητές που 

παρακολουθούσαν σχολεία υψηλής συγκέντρωσης μεταναστών μαθητών είχαν κατά 

τι περισσότερες φιλοδοξίες να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση σε σχέση με τους 

γηγενείς μαθητές που παρακολουθούσαν σχολεία χαμηλής συγκέντρωσης 

μεταναστών μαθητών. Οι αναλύσεις της έρευνας δείχνουν επίσης ότι αυτές οι 

διαφορές μεταξύ των σχολείων μέσης και υψηλής συγκέντρωσης μεταναστών 

μαθητών θα μπορούσαν να ερμηνευθούν από μια περισσότερο «αισιόδοξη» 

κουλτούρα η οποία λαμβάνει χώρα στα σχολεία υψηλής συγκέντρωσης μεταναστών 

μαθητών (Van Houtte & Stevens, 2010, σελ. 209, 231). 

Οι Rimkute, Hirvonen, Tolvanen, Aunola & Nurmi (2012, σελ. 571) 

εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι προσδοκίες των πατεράδων και των μητέρων για 

τη μελλοντική εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευσης και την ακαδημαϊκή επιτυχία των 

εφήβων παιδιών τους προβλέπει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των ίδιων των παιδιών 

τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε δύο φορές (2006 και 2008) σε 230 εφήβους στη 

Φινλανδία κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο comprehensive school (7
ο
 επίπεδο και 

9
ο
 επίπεδο). Ακόμα, οι γονείς των μαθητών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στο 

πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι υψηλές εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των γονέων που αφορούσαν στη μελλοντική εκπαίδευση των εφήβων 

παιδιών τους προέβλεψαν τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των τελευταίων. Επίσης, η 

ακαδημαϊκή επιτυχία των εφήβων και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

προέβλεψαν τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των εφήβων. Συνέβαλαν ομοίως στις 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων, οι οποίες προέβλεψαν περαιτέρω τις 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των εφήβων παιδιών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ακαδημαϊκή επιτυχία των εφήβων στο 7
ο
 επίπεδο αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα 

για τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες στο 9
ο
 επίπεδο στο comprehensive school 

(Rimkute et al., 2012, σελ. 571, 584-585). 

Οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των εφήβων και των γονέων τους άρχισαν να 

μοιάζουν όλο και περισσότερο όταν οι έφηβοι φοίτησαν στην τελευταία τάξη (9
ο
 

επίπεδο) στο comprehensive school, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιρροή των 

γονέων στα παιδιά τους αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

των γονέων προέβλεψε επίσης το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών προσδοκιών των 

εφήβων στο 7
ο
 επίπεδο στο comprehensive school, το οποίο με τη σειρά του 

συνέβαλε στο υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών προσδοκιών των εφήβων στο 9
ο
 επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν έμφαση στη σημασία που παίζουν οι γονείς 

στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των εφήβων παιδιών τους εν γένει, αλλά έδειξαν 

επίσης ότι ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαιτέρως σημαντικός στις αποφάσεις των 

εφήβων για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές (Rimkute et al., 2012, σελ. 584). 

Ακόμα, με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προέκυψε ότι όσο υψηλότερο είναι 

το επίπεδο εκπαίδευσης των πατεράδων και των μητέρων, τόσο υψηλότερες είναι οι 

εκπαιδευτικές τους προσδοκίες για τη μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών τους. 
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Κατά τη διάρκεια φοίτησης των εφήβων στο 7
ο
 επίπεδο στο comprehensive school, το 

επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων άσκησε μεγάλη επίδραση στις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των αγοριών. Το επίπεδο εκπαίδευσης των πατεράδων άσκησε επίδραση 

στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των αγοριών και των κοριτσιών (Rimkute et al., 2012, 

σελ. 585). 

Οι Gil-Flores, Padilla-Carmona & Suárez-Ortega (2011, σελ. 345) εξετάζουν 

την επίδραση του φύλου, της εκπαιδευτικής επίδοσης και του οικογενειακού 

περιβάλλοντος στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το «Academic Achievement 

Assessment» στην Ανδαλουσία (Ισπανία) κατά τη διάρκεια του 2006-2007 και από 

ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από 3963 μαθητές και 3842 οικογένειες, 

συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές προσδοκίες των μαθητών και για 

τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά εφόδια των οικογενειών τους. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι το φύλο, η 

εκπαιδευτική επίδοση και το οικογενειακό πλαίσιο συσχετίζονται σημαντικά με τις 

εκπαιδευτικές προσδοκίες τόσο των μαθητών, όσο και των γονέων τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων ήταν στατιστικά πιο 

σημαντικές σε σχέση με τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των παιδιών τους. Ειδικότερα, 

οι γονείς είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες σε σχέση με τα παιδιά τους, προκειμένου να 

σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο. Ακόμα, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 

σχετίζεται με τις υψηλές προσδοκίες είναι οι προηγούμενες εκπαιδευτικές επιδόσεις 

των μαθητών. Η πλειοψηφία των μαθητών που είχε σημειώσει υψηλά επίπεδα 

σχολικών επιδόσεων προσδοκούσε να αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής. Η 

επίδραση του οικογενειακού πλαισίου είναι εξαιρετικά σημαντική στις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των μαθητών. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται μέσα από πολλές 

έρευνες (στο άρθρο αναφέρονται οι: Dickerson, 2001; Kaplan, Liu & Kamplan, 2001; 

Wengan, 2002; Dimaki et al., 2005; Lippman et al., 2008), συμπεριλαμβανομένης της 

παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές, των 

οποίων οι γονείς είχαν αποκτήσει πανεπιστημιακά πτυχία, προσδοκούν να 

τελειώσουν κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Επίσης, όλες οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με εφόδια του σπιτιού (αριθμός βιβλίων στο σπίτι, διαθεσιμότητα χώρου 

κατάλληλου για μελέτη στο σπίτι, διαθεσιμότητα υπολογιστή και παροχή Internet) 

οδήγησαν σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις εκπαιδευτικές προσδοκίες τόσο για 

τους μαθητές, όσο και για τους γονείς τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακαδημαϊκή 

επίδοση συνιστά την πιο σημαντική μεταβλητή η οποία προβλέπει τις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες μαθητών και γονέων. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ο αριθμός 

βιβλίων στο σπίτι έχει συνάφεια και στις δύο ομάδες (μαθητές και γονείς). Η σχολική 

επίδοση, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ο αριθμός βιβλίων στο σπίτι έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών και των γονέων 

τους σε σχέση με τον παράγοντα του φύλου. Τα εφόδια που υπάρχουν στο σπίτι 

ασκούν μεγάλη επίδραση στις προσδοκίες μαθητών και γονέων (Gil-Flores et al., 

2011, σελ. 357, 359). 

Οι Terrén & Carrasco (2007, σελ. 389-390) βασίζουν την έρευνά τους σε ένα 

προκαταρκτικό project συνεντεύξεων σε βάθος και ομάδων εστίασης, που αποτελούν 

μέρος ενός πιο εκτεταμένου ερευνητικού project αναφορικά με την εκπαίδευση των 

παιδιών μεταναστών στην Ισπανία, το οποίο ξεκίνησε το 2005 και συνέχιζε να 

«τρέχει» το 2007. Σκοπός της έρευνας, η οποία διεξήχθη το 2007, είναι να περιγράψει 

το ρόλο της εκπαίδευσης των παιδιών στο πλαίσιο ενός project πολιτισμικής 

προσαρμογής οικογενειών μεταναστών. 
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Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα ευρήματα του project που πραγματοποίησαν 

τους επιτρέπουν να επιβεβαιώσουν ότι, παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν την ίδια πεποίθηση, η εκπαίδευση των παιδιών διαδραματίζει κομβικό ρόλο 

στο project της οικογενειακής ζωής των μεταναστών. Η εμπιστοσύνη τους στην 

εκπαίδευση συνοψίζει ένα μεγάλο μέρος της πίστης τους ότι η μεταναστευτική τους 

εμπειρία θα αποβεί καλή. Οι περισσότεροι μετανάστες γονείς δείχνουν μεγάλη πίστη 

στην αξία της εκπαίδευσης και έχουν ψυχολογική ανάγκη να πετύχουν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Γενικά, οι μετανάστες γονείς νιώθουν μεγάλη εκτίμηση για το ισπανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι γνώμες που συγκεντρώθηκαν ενισχύουν επίσης την ιδέα 

ότι αισθάνονται πιο φιλόξενοι στο σχολείο παρά σε άλλους θεσμούς (Terrén & 

Carrasco, 2007, σελ. 394-396). 

Συμπερασματικά, η μετανάστευση έχει «φυτρώσει ρίζες» στην Ισπανία. 

Πολλοί μετανάστες έχουν γίνει γονείς στην Ισπανία. Από την έρευνα προκύπτουν 3 

βασικά συμπεράσματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην 

αρχή (Terrén & Carrasco, 2007, σελ. 403). 

 Το πρώτο συμπέρασμα επιβεβαιώνει μια ιδέα που ήδη είναι εδραιωμένη τόσο 

στην έρευνα σε ορισμένες πλευρές της μετανάστευσης, όσο και στην εκπαιδευτική 

έρευνα: όταν αυτό που σχεδιάζεται είναι ένα project, η βασική μονάδα ανάλυσης δεν 

είναι το άτομο, αλλά η οικογένεια. Μην κατανοώντας αυτό που συμβαίνει στο 

πλαίσιο της οικογένειας, τότε είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό αυτό που σχεδιάζουν 

και αυτό που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν στην εκπαίδευση ενός παιδιού. Είναι 

πολύ πιθανό ότι σε πολλές περιπτώσεις, και όχι μόνο στην εθνικότητα, η 

μεταναστευτική τους ιστορία και οι βιοτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 

μετανάστες αναδιαμορφώνουν την οικογενειακή δομή συνιστούν τα «κλειδιά» για να 

καταλάβουμε την εκπαιδευτική τους αφοσίωση. Μια οικογένεια μεταναστών είναι, 

πάνω από όλα, μια οικογένεια της οποίας η ιστορία χαρακτηρίζεται από μια 

σημαντική διαδικασία κινητικότητας απέναντι σε ένα σκοπό: εργασία και εξέλιξη: 

«Έχουμε προοριστεί γι’ αυτό το οποίο έχουμε προοριστεί». Τα άλλα δύο 

συμπεράσματα της μελέτης έχουν να κάνουν με την «εργασία» και την «εξέλιξη» 

(Terrén & Carrasco, 2007, σελ. 403). 

 Το δεύτερο συμπέρασμα επιβεβαιώνει μία από τις υποθέσεις της εργασίας: ότι 

για τους μετανάστες γονείς η σημασία της σχολικής εμπειρίας των παιδιών τους 

πηγάζει από την ανάγκη τους να δουν τον «καρπό» της μεταναστευτικής τους 

προσπάθειας. Η καλή επίδοση των παιδιών τους στο σχολείο δείχνει ότι άξιζε το 

ταξίδι (ειδικά όταν η δική τους δουλειά δεν τους δίνει σημαντικά αποτελέσματα). 

Αυτή η πεποίθηση παρέχει τη βάση της μεγάλης εμπιστοσύνης τους στο σχολείο και 

της εμπλοκής τους (παρόλο που έχουν σπάνια ανοιχτή συμμετοχή) σε αυτό (Terrén & 

Carrasco, 2007, σελ. 403-404). 

 Το τρίτο συμπέρασμα έχει να κάνει ακριβώς με την αβεβαιότητα, ή με το 

φόβο που περιβάλλει την εμπειρία των γονέων μεταναστών. Οι ερευνητές πιστεύουν 

ότι η εμπειρική μαρτυρία που συγκέντρωσαν στην έρευνά τους καθιστά πιθανό να 

επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας και της έντασης που 

συμπεριλαμβανόταν στη μελέτη των φαινομένων, όπως το πολιτισμικό σοκ, 

επηρεάζει επίσης το πώς οι μετανάστες γονείς βιώνουν την εμπειρία της εκπαίδευσης 

των παιδιών τους (Terrén & Carrasco, 2007, σελ. 404). 

Ο Marjoribanks (2003, σελ. 233) βασιζόμενος σε μια προηγούμενη έρευνα 

την οποία είχε διεξάγει το 2002, εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

φιλοδοξιών των εφήβων και της εκπαιδευτικής επιτυχίας ως νεαρών ενηλίκων, 

λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες: οικογενειακό υπόβαθρο, ατομικά 
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χαρακτηριστικά και εγγύτερα μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

μεταξύ 1995 και 2000 ως μέρος μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας σε νέους της 

Αυστραλίας (3.772 κορίτσια και 3.476 αγόρια). 

 Τα ευρήματα των δύο ερευνών δείχνουν τα εξής. Το οικογενειακό υπόβαθρο, 

τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα εγγύτερα μαθησιακά περιβάλλοντα συσχετίζονται 

με τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των εφήβων, και αυτές οι προσδοκίες συσχετίζονται 

με την επερχόμενη εκπαιδευτική τους επιτυχία ως νεαροί ενήλικες. Οι σχέσεις μεταξύ 

των ατομικών χαρακτηριστικών, των μαθησιακών περιβαλλόντων, των 

εκπαιδευτικών φιλοδοξιών των εφήβων και της εκπαιδευτικής επιτυχίας ποικίλλουν 

για τους νεαρούς ενήλικες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά εθνικά 

περιβάλλοντα. Προκύπτουν εθνικές διαφορές μεταξύ των κοινωνικών ομάδων στη 

φύση των σχέσεων συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων των οικογενειακών 

χαρακτηριστικών, των εκπαιδευτικών φιλοδοξιών των εφήβων και της εκπαιδευτικής 

επιτυχίας των νεαρών ενηλίκων. Ακόμα, τα ευρήματα των δύο ερευνών δείχνουν ότι 

η ακαδημαϊκή επιτυχία στην αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει σημαντική 

επίδραση στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών φιλοδοξιών των εφήβων. 

Επιπροσθέτως, αυτές οι φιλοδοξίες έχουν διαφοροποιημένες συσχετίσεις με την 

εκπαιδευτική επιτυχία των νεαρών ενηλίκων σε ποικίλα επίπεδα της αρχικής 

ακαδημαϊκής επιτυχίας, και ότι η φύση των σχέσεων διαφέρει μεταξύ των εθνικών 

ομάδων. Επομένως, για να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ των ακαδημαϊκών 

αποτελεσμάτων και των φιλοδοξιών χρειάζεται ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φιλοδοξιών και της 

επιτυχίας, καθώς και τις πιθανές διαφορές στις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που 

αφορούν στους μαθητές από διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Αυτό το οποίο 

προτείνεται είναι το μοντέλο «φιλοδοξία + επιτυχία + υπόβαθρο», προκειμένου να 

εξεταστούν οι επερχόμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φιλοδοξιών και εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων σε μαθητές που προέρχονται από ποικίλα οικογενειακά περιβάλλοντα 

(Marjoribanks, 2003, σελ. 233, 241). 

Οι Hung & Marjoribanks εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ του οικογενειακού 

κοινωνικού status, των αντιλήψεων της οικογένειας και των σχολικών μαθησιακών 

περιβαλλόντων, καθώς επίσης της ακαδημαϊκής επιτυχίας των παιδιών, των 

εκπαιδευτικών τους φιλοδοξιών και της αυτο-αντίληψής τους. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από 261 (128 αγόρια, 133 κορίτσια) 11χρονα παιδιά 4 Δημοτικών 

σχολείων στην Ταϊβάν το 2001. Τα ερευνητικά ευρήματα φανερώνουν ότι το 

οικογενειακό κοινωνικό status έχει μια αμεσολάβητη συσχέτιση με την ακαδημαϊκή 

επιτυχία των παιδιών, ενώ η σχέση του με τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των παιδιών 

και την αυτο-αντίληψή τους μεσολαβείται από τις αντιλήψεις των παιδιών από τα πιο 

στενά σχολικά μαθησιακά τους περιβάλλοντα. Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές στις φιλοδοξίες των γονέων και της εμπλοκής τους στο σχολείο, οι 

αντιλήψεις των παιδιών για τους δασκάλους τους συσχετίζονται σημαντικά με την 

αυτο-αντίληψη των παιδιών, ενώ δε συσχετίζονται με τις διαφορές στην ακαδημαϊκή 

επιτυχία και στις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των μαθητών (Hung & Marjoribanks, 

2005, σελ. 3, 9). 

Στην Κίνα, υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός παιδιών με «μεταναστευτικό 

υπόβαθρο» τα οποία κατοικούν στην πόλη και έχουν φοιτήσει στη δημόσια 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, οι μετανάστες μαθητές εξακολουθούν να 

εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς και να έχουν περιορισμένες εκπαιδευτικές 

δυνατότητες σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές για να εισέλθουν στην ανώτερη 

εκπαίδευση. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η εν λόγω ανισότητα η έρευνα που 
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διεξήγαγε η Koo το 2008, εξετάζει τους εκπαιδευτικούς στόχους των οικογενειών 

μεταναστών στο Beijing, καθώς και τις επιδράσεις στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών τους φιλοδοξιών. Ακόμα, η συγκεκριμένη έρευνα δίνει μια καλύτερη 

εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα επιδρούν 

στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων μεταναστών (Koo, 2012, σελ. 547, 560). 

Μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, η έρευνα δείχνει ότι όλοι οι 

μετανάστες γονείς – ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού τους υπόβαθρου – δίνουν 

έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς επίσης όλοι οι μαθητές με 

«μεταναστευτικό υπόβαθρο» προσδοκούν να φοιτήσουν στην ανώτερη εκπαίδευση. 

Τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι οι οικογένειες μεταναστών έχουν τις ίδιες 

υψηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες για τα παιδιά τους με τους γηγενείς γονείς. Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι των μεταναστών γονέων, τουλάχιστον στο πλαίσιο των 

«φιλοδοξιών» τους, δεν επηρεάζονται από τη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική τους 

θέση στην κοινωνία στην οποία ζουν (Koo, 2012, σελ. 560). 

Ωστόσο, όταν ζητήθηκε από τους μετανάστες γονείς να εκφράσουν τις 

εκπαιδευτικές τους προσδοκίες για τα παιδιά τους, φάνηκε ότι η ανισότητα που 

υφίστανται στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής επιδρά σημαντικά στις εκπαιδευτικές 

τους «προσδοκίες» για τα παιδιά τους. Ειδικότερα, οι πολιτικές διάκρισης σε βάρος 

των μεταναστών και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι συνιστούν παράγοντες που 

εμποδίζουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των μεταναστών μαθητών (Koo, 2012, 

σελ. 560-561). 

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες όχι μόνο επιδρούν άμεσα στις προσδοκίες των 

μεταναστών μαθητών να μεταβούν στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά επιδρούν και 

έμμεσα στις προσωπικές τους εκτιμήσεις για τις πιθανότητες που έχουν να επιτύχουν 

να εισέλθουν σε αυτή. Παρόλο που οι οικογένειες μεταναστών έχουν υψηλές 

προσδοκίες, εντούτοις η ματαίωση που αισθάνονται εξαιτίας της ανισότητας που 

υφίστανται τούς αναγκάζει να περιορίσουν τις προσδοκίες τους. Τόσο οι μετανάστες 

μαθητές, όσο και οι γονείς τους αντιλαμβάνονται ότι οι δυνατότητες για εισαγωγή 

στην ανώτερη εκπαίδευση  είναι άμεσα συνδεδεμένες με το εκπαιδευτικό σύστημα 

και το «κυρίαρχο» κοινωνικό status. Η τρέχουσα κοινωνική δομή των άνισων 

ευκαιριών τούς αναγκάζει να περιορίσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους (Koo, 

2012, σελ. 560-562). 

Οι Jacobs & Harvey (2005, σελ. 431, 433) διερευνούν το βαθμό στον οποίο οι 

γονικές στάσεις και προσδοκίες για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους 

μπορούν να προβλέψουν την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Στην έρευνα, η οποία 

διεξήχθη το 2001, συμμετείχαν 432 γονείς 9 σχολείων της Μελβούρνης. Τα σχολεία 

κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 ομάδες (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού επιπέδου) με βάση 

τις επιδόσεις των μαθητών στο τελευταίο έτος φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το σύνολο (100%) των γονέων 

των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία υψηλού επιπέδου είναι πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, ενώ η πλειοψηφία (70.9%) των γονέων των οποίων τα παιδιά φοιτούν 

σε σχολεία χαμηλού επιπέδου είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι οι 

ακαδημαϊκά επιτυχημένοι μαθητές είναι πιθανό να προέρχονται από οικογενειακά 

περιβάλλοντα των οποίων οι γονείς έχουν ένα πετυχημένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και 

τείνουν να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προσδοκίες για τα παιδιά 

τους. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έδειξαν 

ότι οι γονείς ασκούν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών 
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δυνατοτήτων των παιδιών τους (Williams, 1980; Teachman, 1987; Useem, 1992, όπ. 

αναφ. στο Jacobs & Harvey, 2005, σελ. 444).  

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα σχολεία χαμηλού επιπέδου ήταν 

οι πιο ικανοποιημένοι από όλους τους γονείς σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών 

τους, δείχνοντας ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία δε συνιστά προτεραιότητα γι’ αυτούς. 

Ανάλογα ήταν τα ευρήματα και για τους γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε 

σχολεία μεσαίου επιπέδου. Αντίθετα, οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε 

σχολεία υψηλού επιπέδου, παρόλο που δεν αποτελούν την πιο ικανοποιημένη ομάδα, 

δήλωσαν ευχαριστημένοι με την εκπαίδευση των παιδιών τους και τούτο διότι τα 

σχολεία υψηλού επιπέδου συμβάλλουν στην υψηλή ακαδημαϊκή επιτυχία των 

παιδιών τους (Jacobs & Harvey, 2005, σελ. 444-445). 

Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία υψηλού επιπέδου δηλώνουν 

ότι έχουν πολύ υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους και για την 

εκπαιδευτική τους επιτυχία. Οι προσδοκίες των συγκεκριμένων γονέων είναι 

σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τις προσδοκίες γονέων μαθητών που φοιτούν σε 

σχολεία μεσαίου και χαμηλού επιπέδου. Οι εν λόγω γονείς έχουν διατηρήσει τις 

εκπαιδευτικές τους προσδοκίες για τα παιδιά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

σε σχέση με τους υπόλοιπους γονείς (τυπικά από τη στιγμή της γέννησης των παιδιών 

τους). Η προσδοκία που έχει η πλειοψηφία των γονέων των μαθητών για την 

ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους τα οποία φοιτούν σε σχολεία υψηλού 

επιπέδου συναρτάται με την προσδοκία που είχαν να φοιτήσουν οι ίδιοι στο 

Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι γονείς προσδοκούν από τα εν λόγω σχολεία να 

προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά τους, προκειμένου να πετύχουν τους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους. Από την άλλη μεριά, πολλοί γονείς μαθητών που 

φοιτούν σε σχολεία μεσαίου και χαμηλού επιπέδου ενδιαφέρονται κυρίως για την 

προσωπική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών τους, και 

προσδοκούν από τα σχολεία να παρέχουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα 

εμπεριέχει αυτές τις μη-ακαδημαϊκές δεξιότητες (Jacobs & Harvey, 2005, σελ. 445).  

Οι Dandy & Nettelbeck (2002, σελ. 621) διερευνούν τις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των Ασιατο-Αυστραλών και Αγγλο-Κελτο Αυστραλών γονέων για τα 

παιδιά τους. Αυτό το οποίο υποστηρίζεται στην έρευνα είναι ότι οι γονείς με 

πολιτισμικό υπόβαθρο από την Ασία έχουν υψηλότερα ακαδημαϊκά standards και 

υψηλότερες προσδοκίες για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε σύγκριση με τους 

Αγγλο-Κελτο Αυστραλούς γονείς. Οι υποθέσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από μια 

έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2002 σε 239 Αυστραλούς γονείς από Κινεζικά, 

Βιετναμέζικα και Αγγλο-Κελτικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Με βάση τα ερευνητικά 

ευρήματα, προκύπτει μια προτίμηση από μέρους των Κινέζων και Βιετναμέζων 

γονέων για πανεπιστημιακή εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ οι Αγγλο-Κελτο 

Αυστραλοί γονείς προτιμούν να ολοκληρώσουν τα παιδιά τους την τεχνική 

εκπαίδευση. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι οι Κινεζο-Αυστραλοί και οι Βιετναμεζο-

Αυστραλοί γονείς έχουν υψηλότερες εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους, σε 

σύγκριση με τους Αγγλο-Κελτο Αυστραλούς γονείς που προέρχονται από όμοια 

κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα. Είναι πιθανό ότι ορισμένοι Κινέζοι και Βιετναμέζοι 

γονείς, ιδιαιτέρως οι πιο πρόσφατοι μετανάστες γονείς, γνωρίζουν λιγότερα για τις 

διεξόδους της τεχνικής εκπαίδευσης σε σχέση με της Πανεπιστημιακής και αυτό 

ενδεχομένως επιδρά στην προτίμησή τους για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των 

παιδιών τους. Έτσι, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση 

ότι οι οικογένειες από την Κίνα και το Βιετνάμ εκτιμούν την αξία της εκπαίδευσης, οι 
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λόγοι που προτιμούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν είναι σαφείς (Dandy & 

Nettelbeck, 2002, σελ. 621, 625-626). 

Ο Li διερευνά το 1999-2000 τις γονικές προσδοκίες Κινεζικών 

μεταναστευτικών οικογενειών που ζουν στον Καναδά αναφορικά με το εκπαιδευτικό 

μέλλον των παιδιών τους. Προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι γονικές προσδοκίες 

των εν λόγω οικογενειών, η παρούσα ποιοτική έρευνα αποσκοπεί να φέρει στην 

επιφάνεια μια «folk» θεωρία η οποία βασίζεται στις προοπτικές και στις εμπειρίες 

γονέων μεταναστών στον Καναδά, καθώς και των παιδιών τους. Σαν στοιχείο της 

παράδοσής τους, οι συγκεκριμένοι γονείς δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα της 

εκπαιδευτικής επιτυχίας και στη διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα των παιδιών 

τους. Η «folk» θεωρία που αναπτύσσεται στην ποιοτική έρευνα ερμηνεύει την 

εξελισσόμενη σχέση μεταξύ γονικών προσδοκιών και σχολικής επιτυχίας των παιδιών 

από την προοπτική εφτά Κινεζικών οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στον 

Καναδά. Οι γονείς προσδοκούν να αποκτήσουν τα παιδιά τους ανώτερη μόρφωση, 

προκειμένου να έχουν μια ποιοτική ζωή και να διασφαλίσουν το επαγγελματικό τους 

μέλλον. Επίσης, οι γονείς θεωρούν την εκπαιδευτική επιτυχία, τον ηθικό χαρακτήρα 

και την πολιτισμική ενσωμάτωση ως τρία απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση 

ενός πολλά υποσχόμενου επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών τους. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά την αποφασιστικότητα των οικογενειών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο να επιτύχουν στην κοινωνία του Καναδά, αυτές βιώνουν 

έντονες δυσκολίες στην προσπάθειά τους για πρόσβαση σε ίσες κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Li, 2004, σελ. 167, 181-182). 

Οι Kirk, Lewis‐Moss, Nilsen & Colvin (2011, σελ. 89, 91) διερευνούν το 

2006-2008 το ρόλο των προσδοκιών των γονέων στις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των 

παιδιών τους. Οι γονικές προσδοκίες έχουν αποτελέσει σε πολλές έρευνες παράγοντα 

που ενισχύει τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των παιδιών, συνδέοντας συχνά αυτές τις 

προσδοκίες με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων και την εμπλοκή τους στις 

ακαδημαϊκές προσπάθειες των παιδιών. Η συγκεκριμένη έρευνα διερευνά περαιτέρω 

αυτή τη σχέση μέσα από ένα δείγμα γονέων και των έφηβων παιδιών τους στην 

πολιτεία του Kansas. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνάται αν οι 

εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των εφήβων μπορούν να προβλεφθούν από τις προσδοκίες 

των γονέων τους για τη μελλοντική εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών τους. Επίσης, 

οι γονείς με υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες συγκρίθηκαν με γονείς με 

χαμηλότερες εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους λαμβάνοντας υπόψη μια 

σειρά από παράγοντες (το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, την πρόσβαση 

ενημέρωσής τους για τα κολλέγια και τις απαιτήσεις εισαγωγής σε αυτά, την 

πληροφόρησή τους για παροχές οικονομικής βοήθειας και τις αντιλήψεις των γονέων 

για τους βαθμούς των παιδιών τους) (Kirk et al., 2011, σελ. 91). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των 

παιδιών μπορούν σε κάποιο βαθμό να προβλεφθούν από τις προσδοκίες των γονέων 

τους. Οι γονείς ανέφεραν ότι έχουν υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά 

τους παρά τα χαμηλά επίπεδα της προσωπικής εκπαιδευτικής τους επιτυχίας. Ωστόσο, 

οι υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους φαίνονταν να 

εμποδίζονται από την έλλειψη πληροφόρησης για τις απαιτήσεις εισαγωγής στα 

κολλέγια, καθώς επίσης από την ελλιπή ενημέρωσή τους σχετικά με την εξεύρεση 

οικονομικής βοήθειας για να στηρίξουν τη φοίτηση των παιδιών τους (Kirk et al., 

2011, σελ. 89, 97-98). 

Ο Carpenter II (2008, σελ. 164) σε έρευνα την οποία πραγματοποίησε το 2008 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας δεδομένα τα οποία συνέλεξε από τη βάση 
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δεδομένων «Educational Longitudinal Study» (ELS:2002), εξετάζει τη σχέση μεταξύ 

ποικίλων παραγόντων που αφορούν στις προσδοκίες και φιλοδοξίες γονέων και 

μαθητών και την επιτυχία Λατίνων μαθητών 16-18 ετών στα Μαθηματικά. 

Από τα ερευνητικά ευρήματα προκύπτει ότι οι Λατίνοι γονείς έχουν ανάλογες 

εκπαιδευτικές προσδοκίες με τους μη Λατίνους γονείς ανεξαρτήτως του κοινωνικο-

οικονομικού τους υπόβαθρου. Οι Λατίνοι γονείς έχουν υψηλές προσδοκίες για τα 

παιδιά τους, καθώς θεωρούν την εκπαίδευση σαν ένα μέσο κοινωνικής αφομοίωσης 

και οικονομικής επιτυχίας. Ειδικότερα, το 45% των γονέων του δείγματος 

προσδοκούσαν να αποκτήσουν τα παιδιά τους πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής και το 

25% των γονέων προσδοκούσαν να αποκτήσουν τα παιδιά τους PhD, MD, ή κάποιο 

ισοδύναμο πτυχίο (Carpenter II, 2008, σελ. 180).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρότερη επιτυχία και οι ώρες που δαπανώνται στις 

εργασίες για το σπίτι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία των 

μαθητών στα Μαθηματικά, γεγονός το οποίο συνάδει και με προηγούμενα ευρήματα 

άλλων ερευνών (Bandura, 1982, 1995; Gill & Reynolds, 1999; Smith-Maddox, 1998; 

Trusty et al., 2003, όπ. αναφ. στο Carpenter II, 2008, σελ. 180). Ακόμα, φαίνεται ότι 

οι διαφοροποιήσεις στη σχολική επιτυχία μεταξύ των μαθητών οφείλονται σε μια 

σειρά από παράγοντες, όπως ο αριθμός των γονέων στο σπίτι (δύο γονείς ή μόνο ένας 

γονιός) και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών / πολιτισμικών εκδηλώσεων από 

μέρους των μαθητών. Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι 

προσδοκίες και φιλοδοξίες των γονέων δε συνιστούν σημαντικούς παράγοντες για 

την επιτυχία των μαθητών. Επίσης, δε συνιστούν σημαντικούς παράγοντες οι 

προσδοκίες των μαθητών, η συμφωνία μεταξύ των προσδοκιών των μαθητών και των 

γονέων, ούτε οι αντιλήψεις των μαθητών για τις προσδοκίες των γονέων (Carpenter 

II, 2008, σελ. 164, 176, 178-179, 181-182).  

Οι Seyfried & Chung (2002, σελ. 109-110, 114) διεξήγαγαν μια έρευνα το 

2002 στο Seattle, αντλώντας δεδομένα από το «Seattle Social Development Project» 

(SSDP), προκειμένου να εξετάσουν αν η γονική εμπλοκή στη σχολική διαδικασία και 

οι γονικές προσδοκίες έχουν την ίδια επίδραση στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

Ευρωπαιο-Αμερικανών και Αφρικανο-Αμερικανών παιδιών που φοιτούν στο middle 

school. Στο πλαίσιο της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 567 Ευρωπαιο-

Αμερικανούς και Αφρικανο-Αμερικανούς νέους αστικών περιοχών, οι οποίοι φοιτούν 

στο 8
ο
 επίπεδο. 

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προκύπτει ότι η γονική εμπλοκή στη 

σχολική διαδικασία και οι γονικές προσδοκίες είναι στατιστικά σημαντικές και για τις 

δύο ομάδες μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι γονείς των Ευρωπαιο-Αμερικανών 

μαθητών, όσο και των Αφρικανο-Αμερικανών έχουν ανάλογες αντιλήψεις για την 

κινητοποίηση των παιδιών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να 

σημειώσουν υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας. Ωστόσο, αν και οι γονείς των Αφρικανο-

Αμερικανών μαθητών έχουν υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους, 

εντούτοις οι προσδοκίες τους εξασθενούν εξαιτίας της παρελθοντικής σχολικής 

εμπειρίας των ιδίων και της παροντικής σχολικής εμπειρίας των παιδιών τους. 

Επίσης, οι δάσκαλοι τείνουν να έχουν υψηλότερες προσδοκίες για τους Ευρωπαιο-

Αμερικανούς μαθητές σε σχέση με τους Αφρικανο-Αμερικανούς μαθητές. Σε αυτήν 

την περίπτωση, το «κοινωνικό κεφάλαιο» των γονέων φαίνεται να παίζει ρόλο για τη 

σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Οι γονικές προσδοκίες 

συσχετίζονται με την εθνικότητα και επιδρούν σημαντικά στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

των παιδιών. Έτσι, φαίνεται ότι οι γονικές προσδοκίες δε συνιστούν σημαντικό 

παράγοντα για την ακαδημαϊκή επιτυχία των Αφρικανο-Αμερικανών μαθητών στο 8
ο
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επίπεδο, αλλά για την ακαδημαϊκή επιτυχία των Ευρωπαϊκο-Αμερικανών μαθητών. 

Ακόμα, η γονική εμπλοκή στο σχολείο έχει τη μέγιστη δυνατή συμβολή στο μέσο όρο 

βαθμολογίας των Ευρωπαϊκο-Αμερικανών μαθητών στο 8
ο
 επίπεδο, ενώ για τους 

Αφρικανο-Αμερικανούς μαθητές η πρότερη ακαδημαϊκή τους επιτυχία συνιστά τη 

μέγιστη δυνατή συμβολή στο μέσο όρο βαθμολογίας τους στο 8
ο
 επίπεδο (Seyfried & 

Chung, 2002, σελ. 110, 126-127).  

Οι Yoon & Gulson εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της γλώσσας, της κοινωνικής 

διαφοροποίησης και της πολιτικής κυριαρχίας στις πρακτικές της γονικής σχολικής 

επιλογής στην καρδιά μιας παγκοσμιοποιημένης πόλης, το Vancouver. Το Vancouver 

είναι μια ιδιαίτερα ποικιλόμορφη πόλη, ειδικά στο θέμα της γλώσσας. Το εσωτερικό 

της πόλης περιλαμβάνει ποικίλες γλώσσες των οποίων οι ανταλλακτικές αξίες δεν 

είναι ισότιμες. Ειδικότερα, η έρευνα εξετάζει τις επιλογές των γονέων, οι οποίες 

εκλογικεύονται στη βάση της γλωσσολογικής ικανότητας και της διαφοροποίησης 

από τους πολυγλωσσικούς άλλους. Αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι ότι ο τρόπος 

με τον οποίο οι αγγλόφωνοι λευκοί γονείς της μεσαίας τάξης επιλέγουν τα σχολεία 

των παιδιών τους συνδέεται άμεσα με τις ενεργητικές διαδικασίες αναπαραγωγής της 

πολυγλωσσικής κοινωνίας στον Καναδά, το Vancouver. Στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας αντλούνται στοιχεία από 2 σχολεία που βρίσκονται στο εσωτερικό της πόλης 

του Vancouver, το Grandview Elementary και το σχολείο Queen Victoria Annex 

(Yoon & Gulson, 2010, σελ. 703-704).  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πρακτικές της σχολικής επιλογής 

των λευκών γονέων της μεσαίας τάξης είναι αντανάκλαση της φαντασίας τους για το 

σχολείο σαν υπο-πεδίο του έθνους, όπου η «λευκή» γλώσσα και κουλτούρα 

εξιδανικεύονται. Επίσης, σημειώνεται ότι στο Vancouver η πολιτική της σχολικής 

επιλογής φαίνεται να διαχωρίζει τις διάφορες εθνικές ομάδες, συμβάλλοντας έτσι 

στην παραγωγή και αναπαραγωγή της κοινωνικής και εθνικής ανισότητας σε μια 

πόλη που συνεχίζει να παγκοσμιοποιείται ραγδαία. Ακόμη, η ανάλυση των 

δεδομένων έδειξε ότι οι αγγλόφωνες λευκές οικογένειες της μεσαίας τάξης στον 

Καναδά επιλέγουν για τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε τοπικό μονόγλωσσο σχολείο ή 

σε γαλλικό σχολείο. Η γλώσσα είναι σημαντική, ιδίως για τους γονείς στο Vancouver. 

Ομοίως, μελέτες από άλλες χώρες έχουν ασχοληθεί με τις τοπικές και εθνικές 

πολιτισμικές και/ή ακαδημαϊκές ειδικότητες τις οποίες αναζητούν οι οικογένειες της 

μεσαίας τάξης, προκειμένου να διαχωρίσουν τα παιδιά τους από τα κοινωνικά και 

εθνικά άλλα (παιδιά) (Lipman, 2008; Raveaud & Van Zanten, 2007, όπ. αναφ. στο 

Yoon & Gulson, 2010, σελ. 715). Έτσι, είναι ανεπαρκές να υποστηριχθεί ότι η 

επιλογή της γλώσσας ή άλλης πολιτισμικής μάθησης στο συγκεκριμένο εθνικό 

πλαίσιο είναι απλώς ατομική προτίμηση. Η γονική σχολική επιλογή δεν είναι μια 

τυχαία ατομική επιλογή, αλλά χρειάζεται να γίνεται αντιληπτή σαν μια επιλογή 

διατήρησης πλεονεκτικών κοινωνικών θέσεων μέσα από τη συσσώρευση του 

κατάλληλου συμβολικού κεφαλαίου (Yoon & Gulson, 2010, σελ. 715). 
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2.3.2.Εκπαιδευτικές προσδοκίες δασκάλων, γονέων και μαθητών 

 

Μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε ο Chan το 2011 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που αφορούν στις προσδοκίες των δασκάλων, των γονέων και των 

παιδιών στο Hong Kong κατά τη μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο 

Δημοτικό σχολείο. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσα από 

ερωτηματολόγια, ημιδομημένες συνεντεύξεις και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης. Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προκύπτει ότι οι προσδοκίες των 

μαθητών για το σχολείο επηρεάζονται από τις προσδοκίες των γονέων και των 

δασκάλων τους. Η διερεύνηση των προσδοκιών μεταξύ των δασκάλων, των γονέων 

και των παιδιών στο Hong Kong για τη μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο 

στο Δημοτικό σχολείο περιλαμβάνει ασυνέχειες που μπορούν να οδηγήσουν σε 

έλλειψη συνοχής και κατανόησης μεταξύ των τριών ομάδων όσον αφορά το πλαίσιο 

της μεταβατικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι Δημοτικών σχολείων 

προσδοκούν κατά κύριο λόγο από τα παιδιά να έχουν καλή συμπεριφορά στην τάξη, 

ενώ οι γονείς και οι Νηπιαγωγοί προσδοκούν ότι το Δημοτικό σχολείο θα εστιάζει 

στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και θα αναγνωρίζει τις ατομικές τους 

διαφορές. Οι μαθητές έχουν ποικίλες προσδοκίες κατά τη μετάβασή τους από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Για παράδειγμα, οι μαθητές προσδοκούν 

λιγότερες εργασίες για το σπίτι και μεγαλύτερη προσοχή από τους δασκάλους. Από 

την άλλη μεριά, οι γονείς έχουν υψηλές προσδοκίες για την ακαδημαϊκή ικανότητα 

και αυτο-πειθαρχία των παιδιών τους. Τόσο οι δάσκαλοι Δημοτικών σχολείων, όσο 

και οι γονείς των νηπίων κατατάσσουν τις προ-ακαδημαϊκές δεξιότητες ως την πιο 

σημαντική περιοχή γνωστικής ανάπτυξης για το παιδί, ενώ οι Νηπιαγωγοί τις 

κατατάσσουν στις λιγότερο σημαντικές περιοχές. Αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι 

μια δυνατή σχέση μεταξύ δασκάλων, γονέων και παιδιών θα διευκόλυνε την 

ομαλότερη μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. 

Ακόμη, αυτό που προτείνεται είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

μάθησης για τα παιδιά και μια καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών τους από 

μέρους των γονέων και των δασκάλων (Chan, 2012, σελ. 639, 661). 

 

2.3.3.Πολιτισμικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικές προσδοκίες γονέων και μαθητών  

 

Η Devine (2009, σελ. 521, 524) διεξήγαγε μια έρευνα το 2005-2008 μέσα από 

συνεντεύξεις σε μετανάστες γονείς και στα παιδιά τους που φοιτούν σε σχολεία της 

Ιρλανδίας. Οι γονείς ρωτήθηκαν για την προδιάθεσή τους (habitus) όσον αφορά τις 

σπουδές των παιδιών τους και για τη σημασία που δίνουν στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους. Τα παιδιά ρωτήθηκαν για την προδιάθεσή τους απέναντι στην 

εκπαίδευση και για την αξία που τα ίδια της δίνουν. 

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, διαπιστώνεται ότι όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι γονείς είχαν θετική προδιάθεση (habitus) στο να σπουδάσουν τα 

παιδιά τους, καθώς επίσης αναγνώρισαν την αξία που έχει η εκπαίδευση για το 

μέλλον τους. Επίσης, τα παιδιά είχαν συναίσθηση των θυσιών που έκαναν οι γονείς 

τους για να έρθουν στην Ιρλανδία, αλλά και της σημασίας της εκπαίδευσης για τη 

διασφάλιση της μελλοντικής τους ευημερίας, με αποτέλεσμα να έχουν θετική 

προδιάθεση απέναντι στις σπουδές (Devine, 2009, σελ. 524).  

Βασιζόμενη στις έννοιες του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς 

επίσης στις αναλύσεις της συνεισφοράς των παιδιών στη δόμηση της καθημερινής 

τους ζωής, η έρευνα τονίζει τις στρατηγικές προσανατολισμού των παιδιών στο 
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σχολείο, τη διαμόρφωση συμμαχιών και την τοποθέτησή τους σε έναν τρόπο ζωής 

που τα καθιστά ικανά να αντεπεξέλθουν στη ζωή της Ιρλανδίας. Ενώ όλα τα παιδιά 

αναγνώριζαν τη μακροπρόθεσμη αξία της εκπαίδευσης για κινητικότητα και 

ευκαιρίες, οι διαφορές αναγνωρίζονταν στο βαθμό των κεφαλαίων στα οποία 

βασίζονταν. Για εκείνα τα παιδιά που προέρχονταν από ένα επαγγελματικό υπόβαθρο 

της μεσαίας τάξης, η προτεραιότητά τους ήταν η σκληρή δουλειά, και η απόκτηση 

διαπιστευτηρίων που θα επικύρωνε την ταξική τους θέση, είτε στην Ιρλανδία, είτε με 

την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης (Devine, 2009, σελ. 531-532). 

Αντιστρόφως, υπήρχαν, επίσης, παιδιά στην έρευνα των οποίων οι οικογένειες 

τοποθετήθηκαν στο περιθώριο της ιρλανδικής κοινωνίας, εκείνα που είχαν προέλθει 

από άσυλο, ή των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες εργάζονταν με χαμηλό μισθό και 

αγωνίζονταν για να επιβιώσουν. Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία ισχυρής 

κοινωνικής/συγγενικής υποστήριξης, και συχνά έλλειψη του προσωπικού 

χρόνου/ενέργειας, καθώς και πολιτισμικοί πόροι (ειδικά η ευφράδεια στα Αγγλικά) 

για να επενδύσουν στη διαμόρφωση κοινωνικού κεφαλαίου στη σχολική και τοπική 

κοινότητα. Τα παιδιά δεν ήταν απλώς παραλήπτες των κεφαλαίων της οικογένειάς 

τους, αλλά ήταν επίσης ενεργοί παραγωγοί ενός τέτοιου κεφαλαίου μέσα από τη θέση 

τους και τον εργασιακό τους προσανατολισμό στο σπίτι και στο σχολείο. Ήταν 

ενεργή η συνεισφορά τους στο χειρισμό των στρατηγικών της οικογένειάς τους, στη 

φροντίδα των μικρότερων αδερφών τους, στην επέκταση των κοινωνικών δικτύων 

των γονιών τους, καθώς και στη διδασκαλία Αγγλικών στους γονείς τους όταν αυτό 

χρειαζόταν. Όπως ειπώθηκε από τους δασκάλους, τα μεταναστόπουλα εργάζονταν 

σκληρά, και ήθελαν διακαώς να τα πάνε καλά στο σχολείο. Ενώ αυτή τους η 

φιλοδοξία ίσως ενισχυόταν από τους γονείς, γινόταν πράξη μέσα από την προσωπική 

δουλειά των παιδιών στο σχολείο (Devine, 2009, σελ. 532). 

Το γένος, το εθνικό status και η κοινωνική τάξη επηρεάζουν τη θέση των 

παιδιών σαν ισότιμα με τα υπόλοιπα παιδιά. Όπως ο «εθνικός άλλος», τα 

μεταναστόπουλα γενικά ελαχιστοποιούν τις ενσώματες πλευρές της διαφοράς 

(προφορά, ένδυση, διατροφή, γλώσσα) με ντόπιους ομότιμους Ιρλανδούς, 

αναζητώντας αναγνώριση μέσα από τις δεξιότητές τους στο πεδίο των sport (πιο 

εμφανές, αλλά όχι αποκλειστικά) μεταξύ των αγοριών, καθώς επίσης στον ιρλανδικό 

χορό (για τα κορίτσια). Τα μεγαλύτερα κορίτσια Μουσουλμάνων ήταν πιο πιθανό να 

παραμείνουν, όταν ήταν δυνατό, στο πλαίσιο της δικής τους εθνικής ομάδας κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος, βρίσκοντας δύσκολο να συμμετάσχουν στη συζήτηση 

περί ρομαντισμού και μόδας με τους ομότιμους Ιρλανδούς. Τόσο για τα αγόρια, όσο 

και για τα κορίτσια από την Αφρική, το σκούρο δέρμα τους παρείχε μία ακόμα 

πρόκληση για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πιο 

αποτελεσματικό όταν ενισχύεται από άλλες μορφές κεφαλαίου, ωστόσο, και για τα 

παιδιά εκείνα που μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κοινοτικές δραστηριότητες έξω 

από το σχολείο, και τα οποία ήταν βυθισμένα σε ένα habitus της μεσαίας τάξης, η 

αυτο-αποτελεσματικότητά τους ήταν εμφανής στο πλαίσιο του λόγου τους που 

ενέπνεε εμπιστοσύνη σχετικά με την παροντική και μελλοντική τους ευημερία 

(Devine, 2009, σελ. 532-533). 

Οι Flere, Krajnc, Klanjsek, Musil & Kirbis (2010, σελ. 47, 50-52) εξετάζουν 

το 2009 την επίδραση του πολιτισμικού κεφαλαίου και της διανοητικής ικανότητας 

στη σχολική επιτυχία των Σλοβένων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης αν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του 

πολιτισμικού κεφαλαίου και της μετρήσιμης διανοητικής ικανότητας. Το πολιτισμικό 

κεφάλαιο συνιστά μια κοινωνιολογική έννοια, που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη 
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της σχολικής επιτυχίας. Επίσης, η διανοητική ικανότητα (IQ) έχει αποδειχθεί ότι 

μπορεί να προβλέψει σε σημαντικό βαθμό τη σχολική επιτυχία. Για τις ανάγκες της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα μαθητών που φοιτούν σε διάφορα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σλοβενία. 

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τόσο το πολιτισμικό 

κεφάλαιο, όσο και η διανοητική ικανότητα διαθέτουν τη δυναμική της πρόβλεψης, σε 

σχέση με τη σχολική επιτυχία και τη μετάβαση των μαθητών σε διάφορους τύπους 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα, τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου και της 

διανοητικής ικανότητας, γεγονός το οποίο φανερώνει ότι κάθε ένα από αυτά τα 

«κατασκευάσματα» επηρέασε ανεξάρτητα τη σχολική επιτυχία των μαθητών. Η 

στροφή στο πολιτισμικό κεφάλαιο υπήρξε μεγαλύτερη από τους μαθητές των οποίων 

οι γονείς είχαν χαμηλότερο εκπαιδευτικό status. Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν ότι 

το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι ένα φαινόμενο κοινωνικής διαστρωμάτωσης που 

εκφράζεται μέσα από τους μαθητές, αλλά όχι με ένα συγκεκριμένο αναπαραγωγικό 

τρόπο, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, καθώς οι διαφορές εμφανίζονται βαθμιαία και 

δεν επιτρέπουν την επικράτηση της κυρίαρχης τάξης στο σχολείο. Αυτό το οποίο 

προκύπτει από την έρευνα είναι ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο ακολουθεί ένα μοντέλο 

κοινωνικής κινητικότητας παρά ένα αναπαραγωγικό μοντέλο, όπως αυτό που 

υποστηρίζει ο Bourdieu στη θεωρία του. Τα παιδιά των μη προνομιούχων κοινωνικών 

τάξεων έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν κοινωνικά, εκπαιδευτικά και στη συνέχεια 

επαγγελματικά μέσα από την απόκτηση πολιτισμικού κεφαλαίου. Ακόμα, προκύπτει 

ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο δεν είναι διακριτό και ανεξάρτητο από τις δεξιότητες ή 

ικανότητες των μαθητών, αλλά συνδέεται με αυτές. Τα παιδιά που διαθέτουν 

πολιτισμικό κεφάλαιο αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες, που τα 

βοηθούν να επιτύχουν στο σχολείο, καθώς απαιτεί από τα παιδιά να έχουν ευχέρεια 

λόγου, καλούς τρόπους συμπεριφοράς, ικανότητα κριτικής σκέψης, κ.λπ. (Flere et al., 

2010, σελ. 55). 

Οι Archer, Halsall & Hollingworth μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 

διάφορους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς το 2005-2007, ερευνούν το πώς 

και γιατί η «επένδυση» στην εξωτερική εμφάνιση και σε συγκεκριμένες μορφές 

ετερο-σεξουαλικής θηλυκότητας 89 νεαρών κοριτσιών της εργατικής τάξης, 

διαφορετικής εθνικότητας, που ζουν στο εσωτερικό του Λονδίνου, μπορεί να 

οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τη σχολική φοίτηση. Ακόμα, ερευνούν το ρόλο 

που διαδραματίζει η κοινωνική τάξη και το φύλο των μαθητών στη σχολική φοίτηση 

με βάση το habitus που διαθέτουν. Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προκύπτει ότι 

το habitus λειτουργεί αναπαραγωγικά σε βάρος των μη προνομιούχων κοινωνικών 

τάξεων και κυρίως των κοριτσιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι υπερ-ετεροσεξουαλικές 

θηλυκότητες συνιστούν βασικά στοιχεία στο πλαίσιο της σχολικής φοίτησης των 

νεαρών κοριτσιών της εργατικής τάξης. Μια μερίδα κοριτσιών επένδυσε περισσότερο 

στην εξωτερική της εμφάνιση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια ταυτότητα και ένα 

κεφάλαιο συμβατό με τους συνομηλίκους της, το οποίο, όμως, έρχεται σε αντίθεση με 

το κεφάλαιο του σχολείου. Η ενσωμάτωση ετερο-σεξουαλικής θηλυκότητας που 

θεωρείται «επιθυμητή» από την εργατική τάξη οδήγησε τις νεαρές γυναίκες να 

θεωρούνται «μη-ακαδημαϊκές», διότι οι κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις για την 

«ιδανική» μαθήτρια διακρίνουν τα κορίτσια της εργατικής τάξης και της μεσαίας 

τάξης, σε αυτά που διαθέτουν σώμα και σε αυτά που διαθέτουν διανοητικές 

ικανότητες, αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ανισοτήτων μεταξύ των 
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κοινωνικών τάξεων. Ακόμα, από την έρευνα εγείρεται η ύπαρξη ανισοτήτων μεταξύ 

των 2 φύλων στο πλαίσιο της σχολικής φοίτησης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι 

τα αγόρια διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό το habitus που ζητά το σχολείο, σε 

αντίθεση με τα κορίτσια της εργατικής τάξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό και την απομάκρυνση πολλών κοριτσιών της εργατικής τάξης από τη 

σχολική φοίτηση (Archer et al., 2007, σελ. 165, 167, 176-178). 

Ο Symeou (2007, σελ. 473) διερευνά τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών σε δημόσια ελληνοκυπριακά δημοτικά σχολεία στην 

Κύπρο, τις αντιλήψεις και τις προδιαθέσεις των γονέων για τη φοίτηση των παιδιών 

τους στο σχολείο, καθώς επίσης αν οι γονείς στηρίζουν τη φοίτηση των παιδιών τους 

σε αυτό.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι το πολιτισμικό 

κεφάλαιο, συγκεκριμένα το habitus, επιδρά στη συνεργασία που αναπτύσσεται 

μεταξύ της κυπριακής οικογένειας και του σχολείου, καθώς και στη σχολική επιτυχία 

των παιδιών στην Κύπρο σε σχέση με το κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους. 

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

οικογενειών αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο και τις 

πολιτισμικές πρακτικές που υιοθετούν, όλες οι οικογένειες επιθυμούν να πηγαίνουν 

τα παιδιά τους καλά στο σχολείο και εκτιμούν την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών 

τους. Εντούτοις, προκύπτουν πολλές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των γονέων, 

καθώς και μια εμφανής διάκριση στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες 

διαφορετικού κοινωνικού υπόβαθρου και προδιαθέσεων στηρίζουν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Αρκετές οικογένειες αδυνατούν να έχουν ουσιαστική επαφή με τους 

δασκάλους. Το πολιτισμικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα το habitus, καθώς και οι 

εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των οικογενειών επιδρούν στη συνεργασία 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας, επιβεβαιώνοντας έτσι τη θεωρία του Bourdieu 

(Symeou, 2007, σελ. 483). 

Οι οικογένειες που έχουν το habitus που ζητά το σχολείο, φάνηκε ότι έχουν 

αποτελεσματική συνεργασία με το σχολείο και επίσης λόγω των εκπαιδευτικών τους 

εφοδίων μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, κάτι το οποίο ζητά το σχολείο. Από 

την άλλη μεριά, οι γονείς που στερούνται πολιτισμικού κεφαλαίου και εκπαιδευτικών 

εμπειριών νιώθουν ανεπαρκείς στην προσπάθειά τους να στηρίξουν αποτελεσματικά 

τα παιδιά τους στο σχολείο ή ισχυρίζονται ότι δεν είναι ικανοί να επιτύχουν κάτι 

τέτοιο. Επίσης, οι γονείς αυτοί διαθέτουν πολιτισμικά εφόδια τα οποία δε θεωρούνται 

επαρκή από το σχολείο. Κατά συνέπεια, λόγω των πολιτισμικών τους ελλείψεων 

καταλήγουν σε μια περιορισμένη ή ανεπιτυχή επαφή και συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων (Symeou, 2007, σελ. 483). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο και η κοινωνική τάξη, ιδωμένα με όρους του 

Bourdieu, φάνηκε ότι επιδρούν σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες της 

έρευνας καταφέρνουν να έχουν επαφή με το σχολείο. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες 

οικογένειες διαθέτουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους, προκειμένου να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με 

τα μαθήματα. Για παράδειγμα, αν τα παιδιά τους έχουν δυσκολίες στα μαθήματα, 

προσλαμβάνουν ιδιωτικούς δασκάλους για να τους κάνουν μάθημα στο σπίτι. Από 

την άλλη μεριά, οι μη προνομιούχες οικογένειες εμφανίζονται ανίσχυρες απέναντι 

στην «κυριαρχία» των εκπαιδευτικών και βασίζουν τη σχολική επιτυχία των παιδιών 

αποκλειστικά στην επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου 

(Symeou, 2007, σελ. 485). 
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Οι Green & Vryonides σε έρευνα την οποία διεξήγαγαν το 1999 στην Κύπρο 

εξετάζουν πώς οι αντιλήψεις (habitus) των γονέων συμβάλλουν στον τρόπο με τον 

οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο επιδρά στις επιλογές που κάνουν για την εκπαίδευση 

των παιδιών τους, καθώς και πώς το κοινωνικό κεφάλαιο και το habitus των γονέων 

επιδρούν στη διαμόρφωση των αποφάσεών τους σχετικά με τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των παιδιών τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 24 

Ελληνοκύπριοι γονείς. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, διαπιστώνεται ότι οι 

παραδοσιακές και μοντερνιστικές αντιλήψεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη 

διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο επιδρά στις επιλογές 

των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι διαφορετικές ιδεολογίες και ο 

άνισος τρόπος που το κοινωνικό κεφάλαιο ενυπάρχει στις κοινωνικές τάξεις έχει σαν 

αποτέλεσμα το κοινωνικό κεφάλαιο να λειτουργεί ως επιλεκτικός μηχανισμός που 

ευνοεί μόνο μερικές κοινωνικές ομάδες. Αυτό οδηγεί στην αναπαραγωγή των 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επίσης, αυτό που συνάγεται από την 

έρευνα είναι ότι το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των γονέων, το οποίο 

συνδέεται με την κοινωνική τους τάξη, επιδρά στη διαμόρφωση των αποφάσεών τους 

σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Οι γονείς που 

στερούνται κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου υποχρεούνται να κάνουν 

συμβιβασμούς σχετικά με το αν θα προχωρήσουν ή όχι τα παιδιά τους σε ανώτερο 

επίπεδο σπουδών. Οι οικογένειες που προέρχονται από μη προνομιούχες κοινωνικές 

τάξεις στερούνται «αποτελεσματικού» κοινωνικού κεφαλαίου, γεγονός που 

σχετίζεται με ένα αίσθημα ανικανότητας για το μέλλον, με ένα habitus «φαταλισμού» 

και συμβιβασμού που δημιουργεί περιορισμένες φιλοδοξίες, με αποτέλεσμα οι 

αποφάσεις τους να διαμορφώνονται μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο προσδοκιών 

για τα παιδιά τους (Green & Vryonides, 2005, σελ. 327, 336-341). 

Ο Pasztor (2010, σελ. 59) πραγματοποίησε μια έρευνα το 2009 μέσα από 

συνεντεύξεις σε 16 Τούρκους δεύτερης γενιάς ηλικίας 18-35 ετών, οι οποίοι 

φοίτησαν σε σχολεία στην Ολλανδία, έχοντας σα στόχο να παρουσιάσει το πώς οι 

ικανότητες των παιδιών και οι σχολικές φιλοδοξίες συνδέονται με την κοινωνική 

τάξη, το φύλο και την εθνικότητα. Επίσης, στοχεύει να αποκαλύψει πώς το 

πολιτισμικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα το habitus συμβάλλει στη δημιουργία 

ανισοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος (Pasztor, 2010, σελ. 59). 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι οικογένειες μεταναστών 

πρώτης γενιάς στερούνταν των περισσοτέρων μορφών κεφαλαίου, οι οποίες, 

σύμφωνα με τον Bourdieu, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κοινωνικές θέσεις. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειες Τούρκων πρώτης γενιάς δε διέθεταν την εγγενή 

μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου (habitus), καθώς πολλοί γονείς ήταν αγράμματοι, 

ή διέθεταν απλώς τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Ενώ οι περισσότερες μητέρες 

ασχολούνταν με τα οικιακά, οι πατεράδες εργάζονταν σε εργοστάσια ή μικρές 

επιχειρήσεις. Πολλά παιδιά μεγάλωσαν με γονείς οι οποίοι στερούνταν οικονομικού 

κεφαλαίου τη στιγμή που τα παιδιά πήγαν στο Γυμνάσιο, καθώς πολλοί από αυτούς 

έχασαν τη δουλειά τους λόγω αναδόμησης της βιομηχανίας. Τα παιδιά είχαν 

συνείδηση των μειονεκτημάτων και των δυσκολιών που βίωναν καθώς μεγάλωναν. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι Τούρκοι δεύτερης γενιάς, συνήθως, αποτυγχάνουν στο 

σχολείο για μια σειρά από λόγους. Σημαντικό ρόλο στη σχολική τους αποτυχία 

διαδραματίζει η οικογένεια και το σχολείο, ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά 

μεταναστών τείνουν να φέρουν από τους γονείς τους νόρμες, αξίες, συνήθειες 

(habitus) και πολιτισμικές πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με αυτές που ζητά το 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί τούς δίνουν συμβουλές και 
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τούς υποδεικνύουν πώς να πράττουν, με αποτέλεσμα η «σχολική συμβουλή» να 

ενσωματώνει φυλετικές διακρίσεις. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στη 

δημιουργία και στη διαιώνιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων (Pasztor, 2010, σελ. 64, 

68). 

Από την έρευνα αυτή προκύπτουν, ακόμη, διαφοροποιήσεις στην εκπαίδευση 

με βάση το φύλο. Συγκεκριμένα, τα αγόρια και τα κορίτσια δεύτερης γενιάς από την 

Τουρκία εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές όταν κάνουν επιλογές στην 

εκπαίδευση. Οι φυλετικές διαφοροποιήσεις έχουν τις ρίζες τους στις αντιλήψεις και 

στον τρόπο σκέψης (habitus) της οικογένειάς τους. Για τα κορίτσια θεωρείται 

αναμενόμενο ότι θα υπακούουν στους κανόνες, ενώ τα αγόρια είναι πριμοδοτημένα 

με ελευθερία και αυτονομία. Επίσης, τα κορίτσια από την Τουρκία είχαν διαφορετική 

μεταχείριση στην τάξη. Οι χαμηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

απέναντι στα κορίτσια μετατράπηκε σε «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Σαν 

αποτέλεσμα, τα κορίτσια θεωρήθηκαν «ασφαλείς επιλογές», καθώς επέλεγαν να μην 

προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ τα αγόρια είχαν την επιθυμία να 

ανέρχονται εκπαιδευτικά, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πάρουν 

περισσότερα ρίσκα (Pasztor, 2010, σελ. 68). 

Η καθοδική εκπαιδευτική πορεία των κοριτσιών δεύτερης γενιάς από την 

Τουρκία δεν περιορίστηκε μόνο στο σχολείο, αλλά συνεχίστηκε και στις θέσεις που 

επέλεγαν στην αγορά εργασίας, όπου επέλεγαν δουλειές οι οποίες δεν ενείχαν κανένα 

ρίσκο. Επομένως, από τα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται ότι ο τρόπος σκέψης, οι 

αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις της οικογένειας και του σχολείου επιδρούν στον τρόπο 

σκέψης και δράσης (habitus) των παιδιών και αποτυπώνονται στις επιλογές τους και 

στην πορεία που ακολουθούν στο επαγγελματικό και στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο (Pasztor, 2010, σελ. 68-69). 

 

2.3.4.Πολιτισμικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικές προσδοκίες φοιτητών 

 

Οι Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides πραγματοποίησαν έρευνα το 2008 σε 

πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της φαινομενικά παράδοξης 

επιλογής της ιατρικής σχολής από τους φοιτητές, δεδομένου ότι υπάρχουν υψηλά 

ποσοστά ανεργίας αφότου αποφοιτήσουν. Κι ακόμη η εξέταση του κατά πόσο 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επιλογή ιατρικής σχολής και στην κοινωνική 

προέλευση των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές 

κάνουν μια φαινομενικά παράδοξη επιλογή ιατρικής σχολής, θεωρώντας ότι το 

πτυχίο που θα πάρουν μπορεί να τους εγγυηθεί σημαντικά υλικά και συμβολικά 

οφέλη. Επίσης, προκύπτει ότι η κοινωνική προέλευση των φοιτητών συνδέεται στενά 

με την επιλογή ιατρικής σχολής. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι προνομιούχες 

τάξεις επιλέγουν να φοιτήσουν σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως την 

ιατρική σχολή, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν ως μέσο αναπαραγωγής των 

κοινωνικών τους προνομίων και διατήρησης του κοινωνικού τους status. Επίσης, 

αυτό γίνεται εμφανές μέσα από την κοινωνική σύνθεση των φοιτητών και των 

προσδοκιών που έχουν από τις σπουδές τους (υλικά και οικονομικά οφέλη). Ακόμα, 

τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το θεωρητικό πλαίσιο του Bourdieu όσον 

αφορά την έννοια του habitus. Συγκεκριμένα, η επιλογή της ιατρικής σχολής δεν είναι 

μια καθαρά ορθολογική απόφαση. Με άλλα λόγια, δε συλλογίζονται τα υλικά και 

οικονομικά οφέλη βάσει μιας ορθολογιστικής λογικής, αλλά συνδυάζουν αυτά τα 

οφέλη με το γεγονός ότι πάντα επιθυμούσαν να γίνουν γιατροί, γεγονός που 
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αντανακλά την επίδραση που έχει το habitus που κληρονόμησαν από την οικογένειά 

τους, η προετοιμασία που πήραν από το σχολείο, καθώς και οι προσδοκίες των 

γονέων τους (Bourdieu, 1990, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, 

σελ. 737). Επίσης, από την έρευνα επιβεβαιώνεται η ισχυρή επιρροή του 

οικογενειακού habitus στους φοιτητές. Ειδικότερα, οι περισσότεροι φοιτητές 

αναφέρουν ότι η απόφασή τους να σπουδάσουν ιατρική επηρεάζεται από την 

πεποίθησή τους ότι μόνο η ιατρική τούς ταιριάζει. Οι φοιτητές λαμβάνουν υπόψη 

τους τα θετικά και αρνητικά της συγκεκριμένης σχολής, γεγονός το οποίο φανερώνει 

ότι η επιλογή τους είναι μόνο εν μέρει ορθολογική. Αυτό είναι εμφανές από το 

γεγονός ότι ενώ άλλα πανεπιστημιακά τμήματα προσφέρουν πολύ περισσότερα 

οικονομικά και υλικά οφέλη, εντούτοις οι φοιτητές ανέπτυξαν μια «αίσθηση 

ταυτότητας» μέσα από τη φοίτησή τους στην ιατρική. Έτσι, η επιρροή του habitus, 

του κοινωνικού και οικονομικού τους κεφαλαίου είναι τόσο μεγάλη που θεωρούν 

ειλημμένη απόφαση τις σπουδές τους στην ιατρική. Για τους φοιτητές αυτούς, η 

ιατρική σχολή συνιστά ένα μέρος στο οποίο έχουν μια αίσθηση του «ανήκειν» 

(Bourdieu & Passeron, 1979, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, 

σελ. 737). Επίσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επιλογής 

ανωτάτης εκπαίδευσης και των κοινωνικών, δομικών και εκπαιδευτικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν στην Ελλάδα (Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, 

σελ. 727, 732, 736-737). 

Οι Baker & Brown με την έρευνα που διεξήγαγαν το 2007 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ήθελαν να διερευνήσουν τους λόγους που οι φοιτητές επιλέγουν να 

φοιτήσουν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και τι είναι αυτό που επιδρά 

στην επιλογή τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνέντευξης σε 13 

άτομα ηλικίας 22 μέχρι 55 ετών. Αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι το 

habitus που διαθέτουν οι φοιτητές με βάση την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

επιδρά στις επιλογές και στις προτιμήσεις τους όσον αφορά τα ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στα οποία επιλέγουν να φοιτήσουν. Ειδικότερα, διαπιστώνεται η ύπαρξη 

ενδο-ταξικών διαφορών, με τους φοιτητές να δείχνουν διαφορετικές προτεραιότητες 

σε σχέση με το ρίσκο, την πρόκληση και την αίσθηση του κατά πόσο ταιριάζουν στο 

Πανεπιστήμιο. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν ένα ίδρυμα ανωτάτης εκπαίδευσης με 

βάση το γούστο, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Επίσης, ορισμένοι 

φοιτητές που ανήκουν στη «μη - παραδοσιακή» μεσαία τάξη υιοθετούν έναν 

«προσανατολισμό» μεσαίας τάξης ως προς την επιλογή «καλών» και «κακών» 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, το habitus που διαθέτουν υπαγορεύει 

και τις ενέργειές τους. Από την άλλη μεριά, οι φοιτητές που προέρχονται από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα έχουν υιοθετήσει μια «προδιάθεση» (habitus) μεσαίας 

τάξης απέναντι στην ανώτατη εκπαίδευση και υποστηρίζουν την ιδέα των «καλών» 

Πανεπιστημίων. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές αυτοί μετασχηματίζουν τις συνήθειές 

τους, καθώς και τον τρόπο σκέψης και δράσης τους (habitus), προκειμένου να μπουν 

στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, οι φοιτητές αυτοί ανέπτυξαν ένα habitus που τους 

επέτρεψε να μετακινηθούν σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που 

διέφεραν σε σχέση με τις εμπειρίες που είχαν ως παιδιά. Ακόμη, διαπιστώνεται ότι το 

habitus που διαθέτουν οι φοιτητές διαφοροποιείται, γεγονός που μεταφράζεται σε 

διαφορετικές επιλογές και προτιμήσεις από μέρους τους αναφορικά με το ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο επιλέγουν να φοιτήσουν (Baker & Brown, 2007, σελ. 

377, 380-381, 389-390). 

Η Helland εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά του 

κοινωνικού υπόβαθρου επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών που 
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σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες στη Νορβηγία. Η ανάλυση των ευρημάτων της 

έρευνας που έγινε μεταξύ 1981 και 1996 σε τέσσερα Πανεπιστήμια της Νορβηγίας 

δείχνει ότι οι φοιτητές των οποίων οι γονείς έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, τα 

πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με τους φοιτητές με γονείς από την εργατική τάξη. Οι 

διαφορές είναι μικρότερες στο προπτυχιακό επίπεδο, ενώ μεγαλώνουν στο επίπεδο 

του Master. Οι φοιτητές με γονείς οικονομολόγους σημειώνουν εξαιρετική πορεία 

στην εκπαίδευση έναντι των υπολοίπων φοιτητών με παρόμοιο ταξικό υπόβαθρο. 

Επίσης, οι επιπτώσεις της κοινωνικής προέλευσης δεν είναι συνεχείς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της καριέρας των οικονομολόγων. Αντίθετα, εμφανίζουν μια αύξουσα 

πορεία. Ο βαθμός διαφοροποίησης στα επίπεδα σπουδών ανάλογα με την κοινωνική 

προέλευση προκύπτει ως αποτέλεσμα τριών παραγόντων: των κοινωνικών διαφορών 

στο πολιτισμικό κεφάλαιο, των κοινωνικών διαφορών σε κινητοποίηση και 

προσπάθεια από μέρους των φοιτητών και των κοινωνικών διαφορών στις 

αποτιμήσεις που κάνουν οι εξεταστές. Ειδικότερα, φαίνεται ότι το habitus επιδρά 

στην ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών που σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες στη 

Νορβηγία, καθώς συνάδει με το habitus που ζητά και νομιμοποιεί η ανώτατη 

εκπαίδευση σε συνάρτηση με το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εξεταστές τείνουν να ανταμείβουν τα άτομα που έχουν μεγάλο βαθμό πολιτισμικού 

κεφαλαίου, συγκεκριμένα habitus, και επίσης βαθμολογούν με κοινωνικά κριτήρια 

τους υποψηφίους, γεγονός που οδηγεί σε κοινωνικές διαφοροποιήσεις και αυτό, με τη 

σειρά του, σε εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις. Συνεπώς, υπάρχουν κοινωνικές και 

πολιτισμικές διαφοροποιήσεις στην ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών. Επιπλέον, η 

προσπάθεια και η κινητοποίηση συμβάλλουν σημαντικά στην ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Είναι εύλογο ότι οι φοιτητές που διαβάζουν και προσπαθούν περισσότερο, θα πάρουν 

και υψηλότερους βαθμούς. Σε αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο το habitus που 

έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Helland, 2007, 

σελ. 489-490, 492-493). 

Ο Lehmann διεξήγαγε μια έρευνα το 2005 σε φοιτητές ενός Πανεπιστημίου 

στον Καναδά που προέρχονται από εργατικές οικογένειες, προκειμένου να 

διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους πήραν την απόφαση να σπουδάσουν στο 

Πανεπιστήμιο, τις πηγές πληροφόρησής τους, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτιζε το 

κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο στη διαμόρφωση των προδιαθέσεών τους για 

σπουδές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι της εργατικής τάξης 

επιθυμούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο, διότι προσδοκούν να ανέλθουν 

κοινωνικά. Σε αυτό, παίζει σημαντικό ρόλο το ταξικό habitus που διαθέτουν, καθώς 

οι γονείς τους είναι εκείνοι που επιθυμούν να ξεφύγουν τα παιδιά τους από το 

υπάρχον κοινωνικο-πολιτισμικό τους υπόβαθρο (habitus). Το συγκεκριμένο habitus 

γίνεται αντιληπτό μέσα από τις εμπειρίες των γονέων της εργατικής τάξης, των 

οποίων οι συνθήκες εργασίας τούς έδωσαν το κίνητρο να θέλουν κάτι καλύτερο για 

τα παιδιά τους. Οι νέοι που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα φανερώνουν ένα 

πλούσιο περιεχόμενο προδιαθέσεων, που απορρέει από τις εμπειρίες και τις εικόνες 

που έχουν από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι 

παρατηρήσεις που κάνουν αναφορικά με τις σκληρές συνθήκες εργασίας των γονιών 

τους και των μειονεκτημάτων του τρόπου της ζωής τους, τα ωθούν να σχηματίσουν 

ισχυρές προδιαθέσεις (habitus) για καριέρες που βρίσκονται μακριά από τα στενά 

εργασιακά «μονοπάτια» των γονιών τους. Έτσι, οι συνθήκες του κοινωνικού 

περιβάλλοντος της εργατικής τάξης οδήγησε τους φοιτητές να προσεγγίσουν το 

Πανεπιστήμιο με μια «προδιάθεση» (habitus) επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμα, 

οι φοιτητές της εργατικής τάξης επιδιώκουν την επιτυχία στο Πανεπιστήμιο, καθώς 
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αυτή συνιστά το εισιτήριο για ανοδική κινητικότητα και απόκτηση χρημάτων μέσω 

της εύρεσης μιας υψηλά αμειβόμενης εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, 

διαγράφεται μια ωφελιμιστική «χροιά» αναφορικά με τους λόγους που επιθυμούν να 

φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο (Lehmann, 2009, σελ. 137, 140-141, 146-147). 

Η Mullen (2009, σελ. 15-16) διεξήγαγε μια ποιοτική έρευνα σε 50 φοιτητές 

από το Πανεπιστήμιο του Yale, προκειμένου να διερευνήσει και να παρουσιάσει την 

επιρροή και κατ’ επέκταση τις επιπτώσεις της κοινωνικής τάξης και του κοινωνικού 

υπόβαθρου (των προδιαθέσεων) των φοιτητών, των σχολείων και των συνομηλίκων 

στην πορεία τους στο Ivy League University. Η έρευνα βασίζεται στην έννοια του 

πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu, 1984), προκειμένου να αναδειχθεί το πώς η 

κατοχή του επιδρά στις επιλογές των φοιτητών αναφορικά με την ανώτατη 

εκπαίδευση. 

Οι επιλογές που κάνουν οι φοιτητές προκειμένου να σπουδάσουν στην 

ανώτατη εκπαίδευση επηρεάζονται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

είναι η οικογένεια. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά 

τους στην εκπαίδευση επιδρά στις προσδοκίες και των ίδιων των παιδιών (Looker & 

Pineo, 1983, όπ. αναφ. στο Mullen, 2009, σελ. 16). Επίσης, το πολιτισμικό κεφάλαιο 

των γονέων συνιστά βασικό παράγοντα για την παρακολούθηση ενός κολλεγίου με 

υψηλότερο κύρος από μέρους των παιδιών τους. Επίσης, ορισμένες προνομιούχες 

οικογένειες επιθυμούν να στέλνουν τα παιδιά τους στα κολλέγια που φοιτούσαν και 

εκείνοι. Από την άλλη μεριά, οικογένειες που στερούνται εμπειρίας στην ανώτατη 

εκπαίδευση, ενδεχομένως, εκφράζουν αμφιβολία αναφορικά με τις σπουδές των 

παιδιών τους σε ένα κολλέγιο, ιδίως αν αυτό βρίσκεται μακριά από το σπίτι τους 

(Lybrano, 2004, όπ. αναφ. στο Mullen, 2009, σελ. 16). 

Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές των φοιτητών είναι τα 

σχολεία στα οποία φοιτούν. Τα σχολεία, μέσω της σχολικής κουλτούρας και του 

«institutional habitus» (θεσμικού habitus) που μεταβιβάζουν στους μαθητές, επιδρούν 

στις μετέπειτα επιλογές τους. Τα παιδιά που έχουν ήδη εφοδιαστεί με το habitus αυτό 

και με το ανάλογο πολιτισμικό κεφάλαιο από την οικογένειά τους, καταλήγουν να 

επιλέξουν κολλέγια υψηλού κύρους (Power et al., 2003; Ray, David, & Ball, 2005, 

όπ. αναφ. στο Mullen, 2009, σελ. 16). Ακόμα, υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά σχολεία που 

διατηρούν στενή σχέση με κολλέγια υψηλού επιπέδου, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο 

τις πιθανότητες των παιδιών να φοιτήσουν σε αυτά (Mullen, 2009, σελ. 16). 

Τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές των φοιτητών είναι οι φίλοι, οι 

συνομήλικοι (McDonough, 1997; Brooks, 2003, όπ. αναφ. στο Mullen, 2009, σελ. 

17). Συγκεκριμένα, οι φίλοι που προέρχονται από την ίδια κοινωνική τάξη τείνουν να 

έχουν ανάλογες φιλοδοξίες και να αλληλοενισχύουν τους μεταξύ τους στόχους. 

Ακόμα, οι φίλοι συνιστούν πηγή πληροφόρησης για τα πιθανά κολλέγια στα οποία θα 

μπορούσαν να εγγραφούν, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο για τα παιδιά μη 

προνομιούχων οικογενειών, τα οποία στερούνται τέτοιου είδους πληροφόρησης 

(Mullen, 2009, σελ. 17). 

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, προκύπτουν πολλές διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά το κοινωνικό υπόβαθρο των φοιτητών. Οι φοιτητές που προέρχονται από 

προνομιούχες οικογένειες επιλέγουν να φοιτήσουν σε κολλέγια υψηλού κύρους. Σε 

αυτήν την έρευνα οι οικογένειες μεταβιβάζουν εκπαιδευτικά προνόμια στα παιδιά 

τους με τους τρεις ακόλουθους τρόπους: Πρώτον, οι οικογένειες που γνωρίζουν το 

Ivy League University μεταβιβάζουν στα παιδιά τους τη σπουδαιότητα της φοίτησης 

σε τέτοιου είδους ιδρύματα. Δεύτερον, μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας σε 

τέτοια ιδρύματα υψηλού κύρους, οι γονείς «ενσωματώνουν» στα παιδιά τους την 
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πεποίθηση ότι ιδρύματα, όπως το Ivy League, είναι ο πλέον κατάλληλος 

εκπαιδευτικός προορισμός. Τρίτον, προκύπτει ότι ο ρόλος των ιδιωτικών σχολείων 

είναι καθοριστικός για τη μετέπειτα επιλογή κολλεγίων υψηλού κύρους, γεγονός που 

απορρέει από την προετοιμασία που παρέχεται στους μαθητές, προκειμένου να 

μεταβούν στη συνέχεια σε αυτά. Από την άλλη μεριά, λόγω της απουσίας αυτών των 

διευκολύνσεων και παροχών, τα παιδιά μη προνομιούχων οικογενειών έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν προτιμήσεις για τέτοιου είδους ιδρύματα. 

Μάλιστα, αρκετοί φοιτητές αποφεύγουν να επιλέξουν τη φοίτηση σε ένα ίδρυμα, 

όπως το Ivy League, διότι αισθάνονται άβολα να φοιτήσουν σε αυτό. Επομένως, 

φαίνεται η επιβεβαίωση της «θεωρίας της δράσης» του Bourdieu, η οποία 

μεσολαβείται από το habitus. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι προδιαθέσεις 

μεταβιβάζονται από την οικογένεια στα παιδιά, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις 

επιλογές τους, στις προτιμήσεις τους, στον τρόπο σκέψης και δράσης τους. Όπως 

υποστηρίζει ο Bourdieu, οι προδιαθέσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων διαφέρουν. 

Έτσι, φοιτητές από μη προνομιούχες οικογένειες συχνά δεν επιλέγουν ιδρύματα 

υψηλού κύρους, όπως το Ivy League, για το γεγονός ότι αισθάνονται άβολα να 

φοιτήσουν σε αυτά, καθώς αισθάνονται ότι στερούνται κοινωνικού επιπέδου (Mullen, 

2009, σελ. 25). 

Ο Wakeling (2005) χρησιμοποιώντας δεδομένα από το «Higher Education 

Statistics Agency» (HESA) διεξήγαγε μια έρευνα το 2001 με στόχο να διερευνήσει τη 

σχέση μεταξύ της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών και της προόδου τους σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο στην Αγγλία. Από τα ερευνητικά ευρήματα προκύπτει ότι οι 

φοιτητές που προέρχονται από προνομιούχες κοινωνικές τάξεις προχωρούν στην 

ανώτερη εκπαίδευση σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους φοιτητές εργατικής 

προέλευσης. Βασικός παράγοντας για το μικρό βαθμό συμμετοχής στο πρώτο πτυχίο 

των φοιτητών από την εργατική τάξη στην Αγγλία είναι το χαμηλό ποσοστό της 

ακαδημαϊκής τους επιτυχίας σε σχέση με το μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

που αποφοίτησαν από παλαιότερα (ιστορικά) Πανεπιστήμια φαίνεται ότι είχαν 

καλύτερη εκπαιδευτική κατάρτιση και απέκτησαν περισσότερα εκπαιδευτικά 

προσόντα που τους κατέστησαν ικανούς να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα «παλαιότερα» Πανεπιστήμια διαθέτουν υψηλότερο γόητρο 

σε σχέση με τα νεότερα και οι φοιτητές τους προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις 

προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. Έτσι, η προοπτική μετάβασης σε ανώτερο επίπεδο 

σπουδών επηρεάζεται από το κύρος του Πανεπιστημίου στο οποίο οι φοιτητές 

απέκτησαν το πρώτο πτυχίο τους σε συνδυασμό με την κοινωνική τους προέλευση 

και το habitus που διαθέτουν (Wakeling, 2005, σελ. 505, 508-509, 511-513, 515, 

519). 

 

2.3.5.Πολιτισμικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικές ανισότητες 

 

Ο Funnell σε έρευνα που διεξήγαγε το 2001-2003 εξετάζει το ρόλο που 

διαδραματίζει το habitus και συγκεκριμένα το «rural habitus» («αγροτικό habitus») 

στην παραμονή ή στην απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από τα σχολεία μιας 

απομονωμένης αγροτικής περιοχής στο νοτιοδυτικό Queensland της Αυστραλίας. Ο 

όρος «rural habitus» («αγροτικό habitus») αναφέρεται στις προδιαθέσεις που αποκτά 

κάποιος όταν εργάζεται σε αγροτικές ιδιοκτησίες. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν 

ότι το rural habitus παίζει σημαντικό ρόλο στην παραμονή ή την απομάκρυνση των 

νέων ανθρώπων από τα σχολεία απομονωμένων αγροτικών περιοχών. Μάλιστα, για 

να παραμείνουν οι μαθητές στο σχολείο χρειάζεται να συναντηθεί το «urban habitus» 
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που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με το «rural habitus» που μεταφέρουν οι μαθητές στο 

σχολείο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Bourdieu (1971, όπ. αναφ. στο Funnell, 

2008, σελ. 23), το σχολείο «έχει τη δύναμη να διαμορφώνει συνήθειες». Έτσι, όταν 

στα σχολεία των αγροτικών περιοχών υιοθετείται ένα «σχολικό habitus» με συνήθειες 

οικείες στους δασκάλους, τότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση των 

μαθητών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες από το σχολείο (Funnell, 2008, 

σελ. 15-16, 22-23). 

 

2.4.Σύνδεση της βιβλιογραφικής επισκόπησης με την ερευνητική μας εργασία 

 

Στο πλαίσιο της συναφούς με το υπό διερεύνηση θέμα βιβλιογραφικής μας 

επισκόπησης, διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει μια σειρά από έρευνες κυρίως στο 

εξωτερικό και λιγότερο στην Ελλάδα που να εξετάζουν το πολιτισμικό κεφάλαιο και 

τις εκπαιδευτικές προσδοκίες. Από τη συνδυαστική μελέτη των ερευνών που 

σχετίζονται με το ερευνητικό μας θέμα προκύπτουν ορισμένα βασικά ευρήματα: 

 Το «εγγενές» πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών φαίνεται να παίζει ρόλο 

στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.  

 Σε αρκετές έρευνες φαίνεται ότι το «εγγενές» πολιτισμικό κεφάλαιο το οποίο 

έχουν αποκτήσει οι μαθητές στο οικογενειακό τους περιβάλλον ακολουθεί 

ένα μοντέλο κοινωνικής κινητικότητας παρά ένα αναπαραγωγικό μοντέλο, 

όπως αυτό που υποστηρίζει ο Bourdieu στη θεωρία του. Και τούτο διότι 

διαπιστώνεται ότι τα παιδιά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων 

μετασχηματίζουν το «εγγενές» πολιτισμικό τους κεφάλαιο το οποίο έχουν 

αποκτήσει στο οικογενειακό πεδίο δομώντας νέα σχήματα σκέψης, 

αντίληψης και δράσης προκειμένου να ανέλθουν κοινωνικά, εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά. 

 Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών φαίνεται να 

είναι υψηλές ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης.  

 Οι λόγοι των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνική τους προέλευση. 

 Στα περισσότερα ερευνητικά ευρήματα είναι εμφανής η επίδραση του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος των μαθητών στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους προσδοκίες. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών και των γονέων τους συσχετίζονται 

στις περισσότερες των περιπτώσεων με το μορφωτικό επίπεδο και το 

επάγγελμα των γονέων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Εισαγωγικά 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα ερευνητικά ερωτήματα και τη 

μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στο πλαίσιο πραγμάτωσης της εργασίας μας. 

Ειδικότερα, παρουσιάζουμε τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Αναλύουμε τα 

δύο «εργαλεία» που χρησιμοποιήσαμε για να συλλέξουμε τα ερευνητικά δεδομένα –

το ερωτηματολόγιο και την ημιδομημένη συνέντευξη. Αναφερόμαστε στον τύπο της 

δειγματοληψίας και στο δείγμα της έρευνας. Ακόμα, παρουσιάζουμε και αναλύουμε 

τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα ερευνητικά μας δεδομένα και 

αναφερόμαστε στα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας μας είναι τα εξής: 

 

 Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις και οι ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών μαθητών και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών, που φοιτούν στη ΣΤ’ τάξη 

δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας; 

 Κατά πόσο το πολιτισμικό κεφάλαιο των γηγενών μαθητών και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών, που συμμετέχουν στην έρευνα, 

συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες για το μέλλον; 

 Ποια είναι η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και του επαγγέλματος των 

γονέων των γηγενών μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από 

οικογένειες μεταναστών με τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό μέλλον 

των παιδιών τους; 

 

3.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.3.1. Πολυμεθοδολογική έρευνα 

 

Ο συνδυασμός διαφορετικών μεθοδολογιών είτε στο πλαίσιο της ίδιας 

μεθοδολογικής παράδοσης (όπως για παράδειγμα της ποιοτικής μεθόδου), είτε μεταξύ 

διαφορετικών μεθοδολογικών παραδόσεων (όπως για παράδειγμα ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθόδων) ονομάζεται πολυμεθοδολογική έρευνα. Η πολυμεθοδολογική 

έρευνα αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη κοινωνική έρευνα (Ιωσηφίδης, 

2008, σελ. 274). 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνάς μας, κρίθηκε αναγκαία η χρήση της 

πολυμεθοδολογικής έρευνας και συγκεκριμένα της τριγωνοποίησης ή μεθοδολογικής 

σύγκλισης (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 274), προκειμένου να αποκτήσουμε μια όσο το 

δυνατόν πιο ολιστική εικόνα του ζητήματος που τίθεται προς διερεύνηση. Σύμφωνα 

με τους Cohen, Manion & Morrison (2008, σελ. 189), η τριγωνοποίηση συνιστά «τη 

χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής δεδομένων στη μελέτη κάποιων 

διαστάσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς».  

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, επιλέχθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, 

καθώς γίνεται χρήση διαφορετικών μεθόδων (ποιοτικών και ποσοτικών) για το ίδιο 
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ερευνητικό αντικείμενο (Robson, 2007, σελ. 207). Οι ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι 

εστιάζουν στις μη μετρήσιμες διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, 

υποθέτοντας ότι ο κοινωνικός κόσμος συντίθεται από ένα πυκνό και πολλαπλό 

πλέγμα νοηματικών και ερμηνευτικών οριζόντων, το οποίο θα πρέπει να γίνει 

αντιληπτό εκ των έσω. Ο ποσοτικός ερευνητής δουλεύει με μια σειρά από μεταβλητές 

και μέσα από το συνδυασμό τους επιχειρεί να ερμηνεύσει την κοινωνική 

πραγματικότητα (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 25, 27). 

 

3.3.2. «Εργαλεία» συλλογής δεδομένων 

 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνάς μας, χρησιμοποιούμε δύο ερευνητικά 

«εργαλεία»: το «εργαλείο» της συνέντευξης, συγκεκριμένα της ημιδομημένης 

συνέντευξης, για τη διενέργεια της ποιοτικής έρευνας, καθώς επίσης το «εργαλείο» 

του ερωτηματολογίου, για τη διενέργεια της ποσοτικής έρευνας.  

 

3.3.2.1. Συνέντευξη 

 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν μία από τις πιο κοινά αναγνωρισμένες μορφές της 

ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου (Mason, 2003, σελ. 90). Η συνέντευξη είναι η τεχνική 

που αποσκοπεί να οργανώσει μια σχέση προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα στο 

συνεντευκτή και στον ερωτώμενο, προκειμένου ο συνεντευκτής να συλλέξει 

πληροφορίες από τον ερωτώμενο πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η εν λόγω 

ερευνητική μέθοδος χρειάζεται να προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια πριν από τη 

χρησιμοποίησή της, και τούτο διότι ο συνεντευκτής θα πρέπει να συγκεντρώσει 

πολλές πληροφορίες σε μικρό χρονικό διάστημα, και μάλιστα τις πιο σημαντικές από 

τις πληροφορίες που θα του προσφέρει ο ερωτώμενος (Φίλιας, 2001, σελ. 130-131). 

Η συνέντευξη προϋποθέτει την αμεσότητα της σχέσης μεταξύ ερευνητή-

ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση θεμάτων σε βάθος, τα οποία δεν 

ήταν εκ των προτέρων προκαθορισμένα, μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας, ακόμη, το 

πλάνο συζητήσεων που είχε σχεδιάσει αρχικά ο συνεντευκτής (Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 

41). 

Η χρήση της συνέντευξης στην έρευνα σηματοδοτεί μια μετατόπιση από την 

προσέγγιση των υποκειμένων ως απλών αντικειμένων χειρισμού και των δεδομένων 

ως ανεξάρτητων από τα άτομα, στην προσέγγιση της γνώσης ως παραγώγου των 

ατόμων και συχνά ως προϊόντος των μεταξύ τους συζητήσεων (Kvale, 1996, σελ. 11, 

όπ. αναφ. στο Cohen et al., 2008, σελ. 449).   

Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής ποιοτικού 

υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 111; 

Robson, 2007, σελ. 317). Οι συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα στα υποκείμενα –

είτε αυτά είναι συνεντευκτές, είτε συνεντευξιαζόμενοι – να συζητήσουν τις ερμηνείες 

τους για τον κόσμο στον οποίο ζουν και να εκφράσουν το πώς προσεγγίζουν 

διάφορες καταστάσεις μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Υπό αυτή την έννοια, ο 

σκοπός της συνέντευξης δεν είναι μόνο η συλλογή δεδομένων για θέματα που 

αφορούν στη ζωή. Η συνέντευξη αποτελεί κομμάτι της ζωής και εμπεριέχει το 

ανθρώπινο στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό (Cohen et al., 2008, σελ. 449).   

Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές 

συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον 

κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τα «μάτια» των κοινωνικών 

υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 41). 
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Σύμφωνα με τον Φίλια (2001, σελ. 131), η κοινωνιολογική συνέντευξη – και 

αυτό τη διαφοροποιεί από τη δημοσιογραφική – είναι μια «συστηματοποιημένη» 

συνέντευξη-συζήτηση, την εφαρμογή της οποίας καθορίζουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά. Πρώτα απ’ όλα, η συνέντευξη δημιουργεί τόσο μια κοινωνική, όσο 

και μια ψυχολογική σχέση μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου. Στην εν 

λόγω σχέση οι ρόλοι μεταβάλλονται. Ο συνεντευκτής ξεκινάει απ’ ό,τι ειπώθηκε από 

τον ερωτώμενο, προκειμένου να αποκτήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Η 

πληροφορία υλοποιείται διαμέσου δύο συνειδητοποιήσεων – πράγματι, η συνέντευξη 

απορρέει από κάποιου είδους μεθοδολογικής στρατηγικής. Η συνέντευξη ποικίλλει 

από το ερευνητικό αντικείμενο. Η διαφοροποίηση της μεθόδου καθορίζεται από το 

σκοπό στον οποίο αποβλέπει. 

Οι Moser & Kalton (1971, σελ. 271, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 207) 

περιγράφουν τη συνέντευξη κοινωνικής έρευνας ως «μια συζήτηση ανάμεσα στο 

συνεντευκτή και στο συνεντευξιαζόμενο που σκοπεύει να εκμαιεύσει κάποιες 

πληροφορίες από το συνεντευξιαζόμενο».  

Όπως υποστηρίζει η Mason (2003, σελ. 85) η συνέντευξη δε συνιστά μια 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, αλλά παραγωγής δεδομένων, και τούτο διότι «οι 

περισσότερες ποιοτικές προσεγγίσεις της έρευνας θα απέρριπταν την ιδέα ότι ο 

ερευνητής μπορεί να είναι ένας απόλυτος ουδέτερος συλλέκτης πληροφοριών του 

κοινωνικού κόσμου».  

Ακόμα, η Mason αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τον όρο «παραγωγή» αντί τον 

όρο «συλλογή» δεδομένων, καθώς αποσκοπεί να συμπυκνώσει μέσα σε αυτόν «την 

πολύ ευρύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ του ερευνητή, του κοινωνικού κόσμου και του 

ερευνητικού υλικού που καλύπτει η ποιοτική έρευνα» (2003, σελ. 85). Με βάση τη 

Mason (2003, σελ. 19) «ισχυρό» σημείο της ποιοτικής έρευνας συνιστά το γεγονός 

ότι αυτή δεν περιορίζεται σε απλές ρυθμιστικές αρχές και κανόνες.  

Σύμφωνα με τη Mason (2003, σελ. 90), ο όρος «ποιοτική συνέντευξη» 

αναφέρεται στις σε βάθος συνεντεύξεις, στις ημιδομημένες ή στις χαλαρά δομημένες 

συνεντεύξεις. Ο Burgess (1984, σελ. 102, όπ. αναφ. στο Mason, 2003, σελ. 90), τις 

αποκαλεί «συζητήσεις με κάποιο σκοπό». Τα χαρακτηριστικά που διέπουν αυτά τα 

είδη συνέντευξης είναι τα εξής: 

 Ένα σχετικά ανεπίσημο ύφος που παραπέμπει σε συζήτηση ή κουβέντα παρά 

σε ερωτήσεις-απαντήσεις επίσημου χαρακτήρα. 

 Μια θεματική, θεματοκεντρική, βιογραφική ή αφηγηματική προσέγγιση, όπου 

ο ερευνητής επιθυμεί συνήθως να καλύψει ένα συγκεκριμένο εύρος θεμάτων 

ή ζητημάτων χωρίς να έχει στη διάθεσή του ένα δομημένο κατάλογο με 

ερωτήσεις. 

 Την υπόθεση ότι τα δεδομένα προκύπτουν μέσω της διάδρασης, επειδή η 

πηγή των δεδομένων είναι είτε ο ερωτώμενος (υποκείμενο της συνέντευξης),  

είτε αυτή καθεαυτή η διάδραση. Οι ποιοτικές συνεντεύξεις δύναται να έχουν 

τη μορφή της «πρόσωπο με πρόσωπο» διάδρασης μεταξύ συνεντευκτή και 

συνεντευξιαζόμενου ή να περιλαμβάνουν και μεγαλύτερες ομάδες.  

Η συνέντευξη περιλαμβάνει μια σειρά από πλεονεκτήματα με κυριότερο 

πλεονέκτημα την προσαρμοστικότητά της (Bell, 2005, σελ. 206). Η συνέντευξη 

συνιστά έναν προσαρμοστικό και ευέλικτο τρόπο προκειμένου να μαθαίνουμε 

πράγματα. Οι άμεσες ερωτήσεις που θέτει ο συνεντευκτής στους ερωτώμενους είναι 

ένας «συντομότερος δρόμος» έτσι ώστε να λάβει αποκρίσεις στα ερευνητικά του 

ερωτήματα (Robson, 2007, σελ. 323).  
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Ένας «ικανός» συνεντευκτής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ιδέες, να 

εμβαθύνει στις απαντήσεις των ερωτώμενων, καθώς επίσης να διερευνήσει τις 

απόψεις τους. Ο τρόπος με τον οποίο δίνει μια απάντηση ο ερωτώμενος (όπως ο 

τόνος της φωνής του, η έκφραση που παίρνει το πρόσωπό του, κ.λπ.) μπορεί να 

προσφέρει πληροφορίες, οι οποίες συγκαλύπτονται στο πλαίσιο μιας απάντησης που 

δίνεται γραπτώς (Bell, 2005, σελ. 206).  

Ωστόσο, η συνέντευξη περιλαμβάνει και μειονεκτήματα. Η συνέντευξη είναι 

μια τεχνική που εμπεριέχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας, γεγονός που σημαίνει 

ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο της μεροληψίας από μέρους του συνεντευκτή. 

Ακόμα, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι ερωτήσεις στις συνεντεύξεις είναι 

εξίσου απαιτητικός με τα ερωτηματολόγια (Bell, 2005, σελ. 206-207).  

Οι συνεντεύξεις απαιτούν χρόνο, καθώς χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία 

για μια σειρά από πράγματα, όπως ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση των 

επισκέψεων και διασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. Πολύ περισσότερος χρόνος απαιτείται για τον επαναπρογραμματισμό 

των συναντήσεων σε περίπτωση απουσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα ή 

απρόβλεπτων συμβάντων που αναχαιτίζουν την προγραμματισμένη διεξαγωγή της 

συνέντευξης (Robson, 2007, σελ. 324). 

Ανάλογα με το βαθμό δόμησης της συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα με το 

βαθμό τυποποίησής της από τον ερευνητή, μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά 

είδη: τη δομημένη συνέντευξη (structured interview), τη μη δομημένη συνέντευξη 

(unstructured interview) και την ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview) 

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 112; Robson, 2007, σελ. 321). 

Η δομημένη συνέντευξη (structured interview) βασίζεται σε ένα σύνολο 

ερωτήσεων αυστηρά προκαθορισμένο, το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους (Robson, 1993, σελ. 230-231). Οι ερωτήσεις είναι 

προκαθορισμένες ως προς το περιεχόμενό τους, τη διατύπωσή τους, καθώς επίσης τη 

σειρά με την οποία ακολουθεί η μία την άλλη (Dunn, 2000, όπ. αναφ. στο Ιωσηφίδης, 

2008, σελ. 112; Robson, 2007, σελ. 321). Οι απαντήσεις μπορούν να καταγραφούν 

είτε λέξη προς λέξη, είτε να κωδικοποιηθούν. Αυτό το οποίο καλείται να κάνει ο 

συνεντευκτής είναι να διαμορφώσει τις σημειώσεις του αφού ολοκληρωθεί η 

συζήτηση με τον συνεντευξιαζόμενο, καθώς επίσης να υποδείξει τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της κάθε συνέντευξης, οι οποίες δύναται να συμβάλλουν στην ερμηνεία 

των απαντήσεων (Φίλιας, 2001, σελ. 132). Έτσι, ο συνεντευκτής έχει περιορισμένα 

περιθώρια ελευθερίας. Η δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται ως μια κλειστού 

τύπου συνέντευξη (Cohen et al., 2008, σελ. 458).  

Η μη δομημένη συνέντευξη (unstructured interview) βασίζεται σε θεματικές 

περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και 

ερωτώμενου και χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων 

(Robson, 2002, όπ. αναφ. στο Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 112; Φίλιας, 2001, σελ. 132). Ο 

συνεντευκτής έχει μια γενική περιοχή ενδιαφέροντος, αλλά επιτρέπει στη συζήτηση 

να αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της περιοχής (Robson, 1993, σελ. 231). Η μη 

δομημένη συνέντευξη είναι μια ανοιχτή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία. Πρόκειται για μια συζήτηση λίγο-πολύ ανοιχτή 

(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004, σελ. 145). Όπως επισημαίνει ο Kerlinger (1970, 

όπ. αναφ. στο Cohen et al., 2008, σελ. 458), αν και οι ερευνητικοί σκοποί 

διαμορφώνουν τις ερωτήσεις που θα διατυπωθούν, το περιεχόμενο, η σειρά και η 

διατύπωσή τους βρίσκονται στα χέρια του συνεντευκτή.  Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι 

η μη δομημένη συνέντευξη συνιστά ένα τυχαίο ζήτημα διότι και αυτή θα πρέπει να 
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οργανωθεί με βάση το δικό της τρόπο. Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι το εν λόγω 

είδος συνέντευξης θεωρείται πιο «έγκυρο» σε σχέση με τη δομημένη συνέντευξη, και 

τούτο διότι δεν επιβεβαιώνει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να 

κινηθεί ο ερωτώμενος, και με αυτόν τον τρόπο δεν «παραμορφώνεται» η σκέψη και ο 

εκφερόμενος λόγος του (Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σελ. 46). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview) περιλαμβάνει μια 

σειρά από προκαθορισμένες ερωτήσεις, τις οποίες έχει επεξεργαστεί εκ των προτέρων 

ο συνεντευκτής, αλλά έχει μεγαλύτερη ευελιξία (από τη δομημένη συνέντευξη) με 

βάση τη σειρά που τίθενται οι ερωτήσεις, την τροποποίηση του περιεχομένου των 

ερωτήσεων ανάλογα με τον κάθε ερωτώμενο, έχει τη δυνατότητα να δίνει περαιτέρω 

εξηγήσεις στους συνεντευξιαζόμενους και την προσθαφαίρεση των ερωτήσεων και 

των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση ανάλογα με το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει ο συνεντευξιαζόμενος (Robson, 1993, σελ. 231). Ο εν λόγω τύπος 

συνέντευξης είναι αρκετά ευέλικτος, δεν είναι αυστηρά δομημένος, και εμπεριέχει 

ερωτήσεις που επιδέχονται απαντήσεις ανοιχτού τύπου (Ιωσηφίδης, 2003; Ιωσηφίδης, 

2008, σελ. 112). Όπως υποστηρίζει ο Βάμβουκας (2007, σελ. 232), στο πλαίσιο της 

ημιδομημένης συνέντευξης ο συνεντευκτής παρεμβαίνει στο ελάχιστο, ενώ 

επαναφέρει το συνεντευξιαζόμενο όταν εκείνος απομακρύνεται από το θέμα και το 

σκοπό της έρευνας που τίθενται υπό συζήτηση. 

Οι ημιδομημένες και οι μη δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται ευρέως 

σε ευέλικτα, ποιοτικά σχέδια. Ο King (1994, σελ. 16-17, όπ. αναφ. στο Robson, 2007, 

σελ. 321-322) τις αποκαλεί «συνεντεύξεις ποιοτικής έρευνας» και υποστηρίζει ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά από περιστάσεις, όπως για παράδειγμα 

στην περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί μια ποσοτική μελέτη, και χρειάζονται 

ποιοτικά δεδομένα για να επικυρώσουν συγκεκριμένες μετρήσεις ή για να 

διευκρινιστεί και να επεξηγηθεί το νόημα των ευρημάτων, καθώς επίσης στην 

περίπτωση όπου χρειάζεται διερευνητική εργασία, προτού διεξαχθεί μια ποσοτική 

έρευνα. 

Για τις ανάγκες της έρευνάς μας, κάνουμε χρήση της ημιδομημένης 

συνέντευξης σε γονείς μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της περιοχής της 

Πάτρας (γηγενείς γονείς και γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο). Οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στα δημογραφικά 

στοιχεία της οικογένειας, στο πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας (ενσωματωμένο, 

αντικειμενοποιημένο και θεσμοποιημένο), στο κοινωνικό της κεφάλαιο, στο 

οικονομικό της κεφάλαιο, στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς στο παιδί τους, 

στις στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο ιδιωτικό πεδίο (σπίτι) και στο 

εκπαιδευτικό πεδίο (σχολείο), καθώς και στις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για το 

εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους. 

Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε την ημιδομημένη συνέντευξη ως ένα από 

τα δύο ερευνητικά «εργαλεία» στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνάς μας και τούτο 

διότι επιδιώκουμε να μελετήσουμε μια ορισμένη ερευνητική ομάδα (γονείς μαθητών 

της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας) και στη συνέχεια να 

εμβαθύνουμε στην παραγωγή δεδομένων σε έναν σχετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων 

(Κυριαζή, 1999, σελ. 123). Ακόμα, η ημιδομημένη συνέντευξη μας επιτρέπει να 

προσθέσουμε ιδέες, να εμβαθύνουμε στις απαντήσεις και να διερευνήσουμε τις 

απόψεις των συνεντευξιαζόμενων. Ο τρόπος με τον οποίο ο ερωτώμενος απαντάει 

στις ερωτήσεις που του θέτουμε (ο τόνος της φωνής, ο δισταγμός, η έκφραση του 

προσώπου, κ.λπ.)  μπορεί να μας προσφέρει πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να 

δοθούν μέσα από μια γραπτή απάντηση (Bell, 2005, σελ. 206). 
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 Επίσης, το συγκεκριμένο είδος ερευνητικού «εργαλείου» μας δίνει τη 

δυνατότητα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο των ερωτήσεων ανάλογα με τον κάθε 

συνεντευξιαζόμενο, να του δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις και να προσθαφαιρέσουμε 

ερωτήσεις σύμφωνα με το ενδιαφέρον που ο ίδιος παρουσιάζει κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της συνέντευξης (Robson, 1993, σελ. 231).  

 

3.3.2.2. Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο «εργαλείο» 

συλλογής δεδομένων, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και 

είναι σχετικά εύκολο στην ανάλυση (Wilson & McLean, 1994, όπ. αναφ. στο Cohen 

et al., 2008, σελ. 414). Αυτά τα πλεονεκτήματα μετριάζονται κάπως από τα 

μειονεκτήματά του, όπως είναι: ο χρόνος που χρειάζεται για να διαμορφωθεί, η 

πιλοτική εφαρμογή και τροποποίησή του, το περιορισμένο εύρος των δεδομένων που 

μπορούν να συλλεγούν με τη χρήση του, η μικρή ευελιξία ως προς τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, αν και όπως επισημαίνουν οι Wilson & McLean (1994, σελ. 3), αυτό 

μπορεί συχνά να αποτελεί και πλεονέκτημα. Έγκειται στην κρίση του ερευνητή η 

καταλληλότητα του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης ποιον 

τύπο ερωτηματολογίου θα επιλέξει (Cohen et al., 2008, σελ. 414). 

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν ένα έντυπο, στο οποίο σημειώνονται 

οι απαντήσεις του ερωτώμενου. Διακρίνουμε δύο είδη ερωτηματολογίων:  1. Το 

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται απευθείας από τον ερωτώμενο. Εδώ, ο 

κάθε ερωτώμενος σημειώνει μόνος τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο. 2. Το 

εμμέσως συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, όπου ο συνεντευκτής σημειώνει τις 

απαντήσεις που του δίνει ο ερωτώμενος (Javeau, 2000, σελ. 49).  

Στην έρευνά μας έγινε η χρήση της 1
ης

 περίπτωσης ερωτηματολογίου, όπου τα 

ερευνητικά υποκείμενα (μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της περιοχής 

της Πάτρας) σημείωσαν μόνα τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο που τους 

διανεμήθηκε στη σχολική τάξη από την ερευνήτρια.  

Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών ερωτήσεις, όπως 

κλειστού τύπου ερωτήσεις (ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, 

διχοτομικές ερωτήσεις, κλίμακες ιεράρχησης) και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (Cohen 

et al., 2008, σελ. 414). 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι περιοριστικές, καθώς ο συμμετέχων 

πρέπει να επιλέξει από μια σειρά καθορισμένων απαντήσεων. Σύμφωνα με τους 

Wilson & McLean (1994, σελ. 21), οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι δυνατόν να 

συμπληρωθούν και να κωδικοποιηθούν εύκολα (για παράδειγμα, αναλύονται μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή) και δεν είναι μεροληπτικές σε σχέση με το επίπεδο 

αλφαβητισμού των απαντούντων. Με τις κλειστές ερωτήσεις δίνεται η δυνατότητα 

φιλτραρίσματος των απαντήσεων. Από την άλλη μεριά, με το συγκεκριμένο τύπο 

ερωτήσεων οι απαντώντες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσθεσης κάποιων σχολίων και 

αιτιολόγησης των απαντήσεών τους, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο τα ευρήματα 

να μην καλύπτουν πλήρως το θέμα που ερευνάται και να εμπεριέχουν προκαταλήψεις 

(Oppenheim, 1992, σελ. 115, όπ. αναφ. στο Cohen et al., 2008, σελ. 418-419; Ψαρρού 

& Ζαφειρόπουλος, 2004, σελ. 144). Επίσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαχθούν 

πληροφορίες περιορισμένης έκτασης και λιγότερο αναλυτικές σε σχέση με τα 

ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγια (Giddens, 2002, σελ. 701). 

Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

εκφραστούν με τα δικά τους λόγια (Giddens, 2002, σελ. 701), να απαντήσουν 
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ελεύθερα διατυπώνοντας την άποψη ή τη γνώμη τους, να «χρωματίσουν» και να 

αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους και να αποφύγουν τους περιορισμούς των 

προκαθορισμένων απαντήσεων, που χαρακτηρίζουν τις κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Ωστόσο, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι δύσκολο να κωδικοποιηθούν και να 

κατηγοριοποιηθούν (Cohen et al., 2008, σελ. 419; Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004, 

σελ. 144). 

Σύμφωνα με τη Νόβα-Καλτσούνη (2006, σελ. 53-54), βασικό στοιχείο στον 

τρόπο με τον οποίο δομούνται τα ερωτηματολόγια είναι η σειρά των ερωτήσεων. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους παίζει η αρμονική μετάβαση από το ένα θέμα 

στο άλλο και πιο συγκεκριμένα η μετάβαση από γενικά και ουδέτερα θέματα σε πιο 

συγκεκριμένα. Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να ξεκινούν με «εύκολες» ερωτήσεις, 

για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, να χαλαρώνουν τον 

ερωτώμενο ή να του κεντρίζουν το ενδιαφέρον για το θέμα που τίθεται υπό 

διερεύνηση. 

Για τη διαμόρφωση του ερωτηματολόγιου μας βασιστήκαμε σε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αντλήσαμε από το επιστημονικό άρθρο των: Noble, J. & 

Davies, P. (2009). Cultural capital as an explanation of variation in participation in 

higher education. British Journal of Sociology of Education, 30(5), 591-605. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου μαθητών σαν εξήγηση της ποικιλομορφίας στη συμμετοχή στην ανώτερη 

εκπαίδευση. Εμείς τροποποιήσαμε και αναδιαμορφώσαμε το ερωτηματολόγιο αυτό, 

προκειμένου να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της έρευνάς μας και στα ερευνητικά 

υποκείμενα (μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων). Για την τελική 

διαμόρφωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ζητήσαμε τις γνώμες ειδικών, 

προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του ερευνητικού μας «εργαλείου».   

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις τόσο κλειστού, όσο και 

ανοιχτού τύπου. Επίσης, διαμορφώσαμε ορισμένες ερωτήσεις με βάση την κλίμακα 

Likert, η οποία συνιστά μία από τις κλίμακες ιεράρχησης (Φίλιας, 2001, σελ. 171-

176). Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2008, σελ. 426), οι κλίμακες ιεράρχησης 

συνιστούν πολύ χρήσιμους μηχανισμούς για τον ερευνητή, καθώς εμπεριέχουν ένα 

βαθμό ευαισθησίας και διαφοροποίησης των απαντήσεων, ενώ ταυτόχρονα τα 

αποτελέσματα που αποφέρουν είναι ποσοτικά.  

Πλεονεκτήματα της κλίμακας τύπου Likert είναι ο απλός τρόπος κατασκευής 

της, ότι δίνει τη δυνατότητα να εκδηλωθούν αρκετοί βαθμοί συμφωνίας-διαφωνίας, 

καθώς επίσης ότι επιτρέπει τη χρήση προτάσεων οι οποίες δε συνδέονται φανερά με 

την υπό μελέτη στάση. Ακόμα, παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία – σε σχέση με την 

κλίμακα Thurstone – για ίσο αριθμό προτάσεων. «Μέσα σε όρια, η αξιοπιστία της 

κλίμακας τύπου Likert αυξάνει, καθώς ο αριθμός των δυνατών εναλλακτικών 

απαντήσεων αυξάνεται» (Φίλιας, 2001, σελ. 172-173). 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας (βλ. στο Παράρτημα 1), περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που αναφέρονται στα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών και των 

οικογενειών τους, στο πολιτισμικό τους κεφάλαιο (ενσωματωμένο, 

αντικειμενοποιημένο και θεσμοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο), στο κοινωνικό και 

οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας, στις πρακτικές και στρατηγικές που 

εφαρμόζουν οι γονείς στα παιδιά τους, στις προσδοκίες των μαθητών για το 

εκπαιδευτικό τους μέλλον και στις προσδοκίες των γονέων για το εκπαιδευτικό 

μέλλον των παιδιών τους. 
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3.3.3. Τύπος δειγματοληψίας 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας επιλέξαμε τον τύπο του δείγματος μη 

πιθανοτήτων και συγκεκριμένα τη «βολική» δειγματοληψία ή αλλιώς 

«συμπτωματική» ή «ευκαιριακή» δειγματοληψία ή δειγματοληψία «ευκολίας». Το 

«δεσμευμένο» κοινό, όπως είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχει συχνά 

ως κοινό στη «βολική» δειγματοληψία (Cohen et al., 2008, σελ. 170; Robson, 2007, 

σελ. 314).  

Ειδικότερα, η «βολική» δειγματοληψία αφορά στην επιλογή ατόμων τα οποία 

βρίσκονται κοντά στον ερευνητή, είναι πλησιέστερα σε αυτόν και στην πορεία 

λειτουργούν ως υποκείμενα που συμμετέχουν και βοηθούν στην εξέλιξη της 

διαδικασίας της έρευνας μέχρι να αντληθεί το μέγεθος του δείγματος το οποίο είναι 

απαραίτητο για την έρευνα (Cohen et al., 2008, σελ. 170; Robson, 2007, σελ. 314).  

 Η ερευνήτρια επέλεξε το δείγμα από τα άτομα στα οποία είχε εύκολη 

πρόσβαση. Ο συγκεκριμένος τύπος δειγματοληψίας δεν οδηγεί σε γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό, και τούτο διότι το δείγμα το οποίο 

επιλέγεται από τον ερευνητή αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτό του και όχι κάποια 

άλλη ομάδα (Cohen et al., 2008, σελ. 170).  

 

3.3.4. Δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείται από 408 μαθητές της ΣΤ’ τάξης 16 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας και 12 γονείς μαθητών της 

ΣΤ’ τάξης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-

2014. 

Αρχικά, αποταθήκαμε σε διευθυντές/-ντριες δημοτικών σχολείων, στους/στις 

οποίους/-ες είχαμε εύκολη πρόσβαση, ενημερώνοντάς τους για το σκοπό της έρευνάς 

μας και ζητώντας τους να μας δώσουν την άδεια να πραγματοποιήσουμε την έρευνά 

μας στο σχολείο τους. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς 

της ΣΤ΄ τάξης και τους ζητήσαμε να μας επιτρέψουν να διανείμουμε ερωτηματολόγια 

στους μαθητές τους για μια διδακτική ώρα διάρκειας 45 λεπτών.  

Το δείγμα της έρευνάς μας προήλθε από τα εξής δημόσια δημοτικά σχολεία 

της περιοχής της Πάτρας: 1
ο
, 5

ο
, 10

ο
, 13

ο
, 18

ο
, 19

ο
, 24

ο
, 29

ο
, 32

ο
, 51

ο
, 53

ο
, 60

ο
, 61

ο
, 

65
ο
, Ροϊτίκων και Σαραβαλίου. Όσον αφορά τους 12 γονείς μαθητών στους οποίους 

πραγματοποιήθηκε συνέντευξη φροντίσαμε να τους προσεγγίσουμε και να ζητήσουμε 

την οικειοθελή συμμετοχή τους στην έρευνα. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

κατά κύριο λόγο στο σπίτι των γονέων για να αισθάνονται άνετα και για να υπάρξει η 

όσο το δυνατόν πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ της ερευνήτριας και των 

συνεντευξιαζόμενων. Ωστόσο, μία εκ των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στο 

χώρο του σχολείου, καθώς διευκόλυνε τη συνεντευξιαζόμενη. Καταστήσαμε σαφές 

ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων στο 

πλαίσιο των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 277-278). 
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3.3.5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Αρχικά, δώσαμε το ερωτηματολόγιο πιλοτικά σε 4 μαθητές, προκειμένου να 

ελέγξουμε το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του, να επισημάνουμε τις 

ερωτήσεις οι οποίες δε γίνονται κατανοητές από τους ερωτώμενους ούτως ώστε να τις 

τροποποιήσουμε, καθώς επίσης να εξαλείψουμε αμφισημίες ή αδυναμίες στον τρόπο 

διατύπωσης των ερωτήσεων (Cohen et al., 2008, σελ. 439-440). Με την ολοκλήρωση 

της πιλοτικής εφαρμογής του ερωτηματολόγιου, χρειάστηκε να τροποποιήσουμε μία 

εκ των ερωτήσεων, προκειμένου να εξαλείψουμε αμφισημία στον τρόπο διατύπωσής 

της. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση εξαιρέθηκαν από το δείγμα της 

έρευνας. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε τη διανομή των ερωτηματολογίων σε 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δημοτικών σχολείων από την περιοχή της Πάτρας. Η 

ερευνήτρια παρέμεινε στη σχολική τάξη καθ’ όλη την ώρα συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων από τους μαθητές λύνοντας τυχόν απορίες τους και παρέχοντάς 

τους όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.  

Πριν τη διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε γονείς μαθητών της 

ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας, διαμορφώσαμε έναν οδηγό 

συνέντευξης, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές περιοχές, προκειμένου 

να προσεγγισθούν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνέντευξης. Είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων (Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 44).  

Τις ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης τις χωρίσαμε σε θεματικές 

κατηγορίες, διαμορφώνοντας έναν ημιδομημένο οδηγό συνέντευξης, ο οποίος 

κινείται στους εξής άξονες (βλ. στο Παράρτημα 2):  

 Δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας 

 Πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 Οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 Κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 Πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς στο παιδί τους  

 Στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο ιδιωτικό πεδίο (σπίτι) και στο 

εκπαιδευτικό πεδίο (σχολείο) 

 Προσδοκίες των γονέων για το εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού τους 

Αφού ολοκληρώσαμε τον οδηγό συνέντευξης, πραγματοποιήσαμε πιλοτική 

συνέντευξη σε έναν γονέα μαθητή της ΣΤ’ τάξης, προκειμένου να υπολογίσουμε το 

χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης, καθώς επίσης να εντοπίσουμε αν χρειάζεται 

κάποια αλλαγή ή προσθήκη στον οδηγό συνέντευξης. Με την ολοκλήρωση της 

πιλοτικής συνέντευξης, διαπιστώσαμε ότι ο συνεντευξιαζόμενος είναι σε θέση να 

απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέτει η ερευνήτρια δίνοντας ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις πλούσιες σε περιεχόμενο. Επίσης, η συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου 20 

λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας χρησιμοποιήσαμε ψηφιακό 

μαγνητόφωνο έχοντας προηγουμένως λάβει τη σύμφωνη γνώμη του 

συνεντευξιαζόμενου. Ο γονέας που συμμετείχε στην πιλοτική φάση εξαιρέθηκε από 

το δείγμα της έρευνας. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε τις ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους 12 

γονείς. Βασική προϋπόθεση στο πλαίσιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων είναι η 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενων, 

ούτως ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αληθή, πλούσια σε περιεχόμενο 
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και να ικανοποιούν το γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 

123). 

Σύμφωνα με τους Kvale (1996) & Weinberg (2002, όπ. αναφ. στο Ιωσηφίδης, 

2008, σελ. 125), η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ερευνητή και 

συνεντευξιαζόμενου στο πλαίσιο διεξαγωγής της συνέντευξης είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την ποιότητά της, καθώς και για το εύρος των αποτελεσμάτων και 

των πληροφοριών που προκύπτουν. Ο ερευνητής θα πρέπει να παρέχει στο 

συνεντευξιαζόμενο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο αντικείμενο 

και στους σκοπούς της έρευνας, εξασφαλίζοντας τη συναίνεσή του στη διαδικασία 

της έρευνας. Ακόμα, ο ερευνητής θα πρέπει να εγγυάται στο συνεντευξιαζόμενο την 

εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία των προσωπικών του δεδομένων. 

Όπως υποστηρίζει ο Robson (2007, σελ. 325) σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

διεξαγωγής της συνέντευξης παίζει η συμπεριφορά του συνεντευκτή απέναντι στους 

συνεντευξιαζόμενους, η οποία επηρεάζει την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε 

αυτήν. Γι’ αυτό το σκοπό, ο συνεντευκτής θα πρέπει να ακούει περισσότερο και να 

μιλάει λιγότερο, να θέτει τις ερωτήσεις με τρόπο σαφή και ευθύ, να εξαλείφει όλες τις 

νύξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους συνεντευξιαζόμενους να απαντήσουν 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο, καθώς επίσης να απολαμβάνει τη διαδικασία της 

συνέντευξης. 

 

3.3.6. Επεξεργασία των δεδομένων 

 

Όπως υποστηρίζει ο Robson (2007, σελ. 325) είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο 

ερευνητής να καταγράφει πλήρως τη συνέντευξη που πραγματοποίησε. Αυτό μπορεί 

να γίνει από τις σημειώσεις που κράτησε την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης και/ή 

από τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης.  

Πραγματοποιήσαμε ορισμένες συνεντεύξεις κρατώντας σημειώσεις και 

καταγράφοντας λεπτομερώς τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων ύστερα από 

αίτημά τους, ενώ ηχογραφήσαμε κάποιες συνεντεύξεις σε ψηφιακό μαγνητόφωνο 

έχοντας προηγουμένως πάρει την άδεια των συμμετεχόντων στην έρευνα (γονέων 

μαθητών της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας). Στη 

συνέχεια, απομαγνητοφωνήσαμε τα δεδομένα και καταγράψαμε το περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων σε κείμενο. Η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων έγινε με την 

τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Σύμφωνα με τον Krippendorff (1980, σελ. 21, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 

172-173), η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) έχει οριστεί ως μια «ερευνητική 

τεχνική, προκειμένου να εξαγάγουμε επαναλήψιμα και έγκυρα συμπεράσματα από τα 

δεδομένα στα συμφραζόμενά τους». Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος 

δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού, η οποία απαντάται σε διάφορες μορφές, 

όπως κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, κ.λπ. (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 147). 

Προσφέρεται για την αντικειμενική και συστηματική περιγραφή του περιεχομένου 

της γραπτής και προφορικής ανθρώπινης επικοινωνίας (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 

2004, σελ. 133). 

Με βάση τη Λαμπίρη-Δημάκη (2003, σελ. 114), η μέθοδος της ανάλυσης 

περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει και να κατατάξει 

φαινόμενα και καταστάσεις σε κατηγορίες κάνοντας χρήση μετρήσεων συχνοτήτων ή 

ποιοτικών τεχνικών, αποσκοπώντας στην ερμηνεία τους. 

Στην εργασία μας συνδέουμε τα ευρήματα που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις με τα αντίστοιχα ευρήματα από τα ερωτήματα του ερωτηματολόγιου 
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που αναφέρονται στην επίδραση της οικογένειας στον εκπαιδευτικό προσανατολισμό 

των παιδιών. Στην περίπτωση αυτή για να κατανοήσουμε την επίδραση της 

οικογένειας και να την ερμηνεύσουμε παραθέτουμε και κάποια αυτολεξεί 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων, προκειμένου να 

παρουσιάσουμε τις ακριβείς και λεπτομερείς απαντήσεις τους στα τιθέμενα 

ερωτήματα. Όπως υποστηρίζει η Κυριαζή, «οι ερμηνείες που αποδίδει ο ερευνητής στα 

κοινωνικά συμβάντα, θα πρέπει να απορρέουν από τις ερμηνείες των ερευνώμενων και 

στη συνέχεια να μεταφράζονται σε αυτές με τους όρους που οι ίδιοι οι ερευνώμενοι 

είχαν χρησιμοποιήσει» (2000, σελ. 35).   

Αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία αντλούμε από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, τα κωδικοποιούμε και τα περνούμε σε ένα 

αρχείο δεδομένων, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε στο στατικό πακέτο SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Προβαίνουμε σε ποσοτική επεξεργασία 

και ανάλυση των δεδομένων με χρήση της περιγραφικής και της επαγωγικής 

στατιστικής.  

 

3.3.7. Ηθική και δεοντολογία της έρευνας 

 

 Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ανακύπτουν συχνά τόσο στην 

ποιοτική, όσο και στην ποσοτική έρευνα (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 277). Όπως 

υποστηρίζει ο Robson (2007, σελ. 78) ορισμένες φορές γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

δεοντολογίας και ηθικής. Αν και οι δύο έννοιες ασχολούνται με το τι είναι σωστό ή 

λάθος, καλό ή κακό, η δεοντολογία θεωρείται συνήθως ότι αναφέρεται σε γενικές 

αρχές σχετικά με το τι πρέπει κάποιος να κάνει, ενώ η ηθική αναφέρεται συνήθως στο 

εάν μια συγκεκριμένη πράξη είναι συνεπής με την αποδεκτή έννοια του σωστού ή του 

λάθους ή όχι. 

Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2008, σελ. 414) οι απαντώντες 

ερωτηματολογίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ερευνητικά υποκείμενα και 

όχι σαν ερευνητικά αντικείμενα. Ο ερευνητής μπορεί να παροτρύνει τους απαντώντες 

να λάβουν μέρος στην ερευνητική διαδικασία, αλλά η τελική απόφαση συμμετοχής 

τους ή μη, καθώς και του χρονικού πλαισίου εγκατάλειψης της έρευνας έγκειται 

αποκλειστικά στους ίδιους.  

Όπως ισχυρίζεται η Νόβα-Καλτσούνη (2006, σελ. 57) η συναίνεση των 

συμμετεχόντων συνιστά ένα από τα προαπαιτούμενα στην έρευνα, το οποίο θεωρείται 

ίσως και το πιο σημαντικό στο πλαίσιο διεξαγωγής της. Αυτό υποδηλώνει ότι οι 

συμμετέχοντες είναι απολύτως πληροφορημένοι για το σκοπό της έρευνας, για το 

ποιες τεχνικές θα αξιοποιηθούν, καθώς και για τον τρόπο χρήσης των ερευνητικών 

δεδομένων. Η μη σαφής αναφορά στον «εντολοδόχο» της έρευνας και η έλλειψη 

αναφοράς στους πραγματικούς σκοπούς της αποτελούν σημαντικές δεοντολογικές 

ελλείψεις.  

Ακόμα, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η 

ιδιωτική ζωή του ερωτώμενου. Γι’ αυτό, ο ερευνητής θα πρέπει είτε να αποφεύγει, 

είτε να διατυπώνει προσεκτικά κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι «ευαίσθητες». 

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σελ. 57).   

Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ποιοτική έρευνα, και τούτο διότι ο ερευνητής έρχεται σε άμεση επαφή με τα 

ερευνητικά υποκείμενα και εμπλέκεται με πλευρές που αφορούν στη ζωή τους, οι 
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οποίες πολλές φορές διαρκούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (Ιωσηφίδης, 

2003, σελ. 134).  

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σελ. 277-279) στην ποιοτική έρευνα 

ανακύπτουν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και ορισμένα εξ αυτών είναι τα εξής. 

Η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η εντιμότητα 

του ερευνητή απέναντι στους συμμετέχοντες και η εμπιστοσύνη μεταξύ του ερευνητή 

και των συμμετεχόντων. Η προστασία των συμμετεχόντων από κινδύνους οι οποίοι 

δύναται να προκύψουν στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας. Η πληροφορημένη 

συναίνεση των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία. Τα πιθανά οφέλη της 

έρευνας θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες από τον ερευνητή 

προκειμένου να έχουν κίνητρο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και να αρθούν οι 

όποιες επιφυλάξεις τους λόγω του κόστους που μπορεί να έχει η συμμετοχή τους σε 

αυτήν (π.χ. απώλεια χρόνου). Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα ερευνητικά 

αποτελέσματα, καθώς και η χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 Με βάση τη Mason (2003, σελ. 70-71) τα δεοντολογικά ζητήματα θα πρέπει 

να κατέχουν υψηλή θέση στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού από μέρους του 

ερευνητή. Ο ερευνητής θα πρέπει να φροντίζει ούτως ώστε η παραγωγή και η 

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας να γίνεται με δεοντολογικό τρόπο. «Η ποιοτική 

έρευνα θα πρέπει να διενεργείται ως μια δεοντολογική πρακτική και να λαμβάνει υπόψη 

το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται». 

Οι Blaxter, Hughes & Tight (2001, σελ. 158, όπ. αναφ. στο Bell, 2005, σελ. 

72) συνοψίζουν τις αρχές της δεοντολογίας της έρευνας ως εξής:  

«Η ερευνητική δεοντολογία έχει να κάνει με το να είστε απόλυτα βέβαιοι για τη φύση 

της συμφωνίας που συνάψατε με τα υποκείμενα της έρευνάς σας ή τις επαφές σας. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα συμβόλαια μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Η 

δεοντολογική έρευνα συνεπάγεται ότι θα λάβετε την ενήμερη συγκατάθεση αυτών 

από τους οποίους πρόκειται να πάρετε συνέντευξη, να υποβάλετε ερωτήσεις, να 

παρατηρήσετε ή να αντλήσετε υλικό. Συνεπάγεται ότι θα καταλήξετε σε συμφωνία 

για τη χρήση αυτών των δεδομένων, αλλά και για το πώς θα αναφερθεί και θα 

διοχετευτεί η ανάλυσή τους. Κι έχει να κάνει με την τήρηση αυτών των συμφωνιών 

άπαξ και γίνουν». 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, επιχειρήσαμε να τηρήσουμε τους κανόνες 

ηθικής και δεοντολογίας. Ειδικότερα, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τη συναίνεση 

των ερευνητικών υποκειμένων (μαθητών της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων από την 

περιοχή της Πάτρας και γονέων των μαθητών) πληροφορώντας τους με απόλυτη 

σαφήνεια για το σκοπό της έρευνας, καθώς και για τον τρόπο χρήσης των 

ερευνητικών δεδομένων. Να σημειώσουμε ότι κατά την παραμονή μας στις σχολικές 

τάξεις ζητήσαμε από τα ερευνητικά υποκείμενα να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, ενώ αφήσαμε τα ίδια να αποφασίσουν αν επιθυμούν να 

συμμετάσχουν ή όχι εν τέλει στην ερευνητική διαδικασία (Cohen et al., 2007, σελ. 

414; Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σελ. 57).  

Ακόμα, διασφαλίσαμε την ανωνυμία των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων σεβόμενοι την ιδιωτική τους ζωή μέσα από τη διατύπωση ερωτήσεων 

οι οποίες να μη θίγουν την προσωπικότητά τους. Επίσης, αναφέραμε στους 

συμμετέχοντες ότι με την ολοκλήρωση της ερευνητικής μας εργασίας, θα μπορούν, 

εφόσον το επιθυμούν, να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

αποστέλλοντας ένα αντίτυπο της εργασίας μας στα δημοτικά σχολεία (Cohen et al., 

2007, σελ. 414-415, 492-493; Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 277-279; Νόβα-Καλτσούνη, 

2006, σελ. 57).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

 

4.1.Αποτελέσματα και συζήτηση έρευνας από την επεξεργασία των δεδομένων 

των ερωτηματολογίων 

 

Από το σύνολο των μαθητών του δείγματος (408 άτομα, 100%) που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, 203 (49.8%) είναι αγόρια και 205 (50.2%) είναι κορίτσια. Το 96.6% 

των μαθητών γεννήθηκε το 2002, το 3.2% γεννήθηκε το 2001 και μόλις το 0.2% το 

2000. Από τον πληθυσμό του δείγματος, 286 (70.1%) μαθητές διαμένουν σε 

εργατικές συνοικίες, 69 (16.9%) μαθητές σε αγροτικές συνοικίες και 53 (13%) 

μαθητές σε αστικές συνοικίες. Το 87.7% (358 άτομα) των γονέων γεννήθηκε στην 

Ελλάδα, ενώ το 12.3% (50 άτομα) γεννήθηκε σε άλλη χώρα (συγκεκριμένα: Αλβανία, 

Μολδαβία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία και Λευκορωσία). Όσον αφορά την εθνική 

προέλευση των μαθητών του δείγματος, το 87.7% (358 άτομα) είναι γηγενείς, ενώ το 

12.3% (50 άτομα) προέρχονται από οικογένειες μεταναστών [συγκεκριμένα από: 

Αλβανία (44 μαθητές), Μολδαβία (2 μαθητές), Ρουμανία (1 μαθητής), Πολωνία (1 

μαθητής), Ρωσία (1 μαθητής) και Λευκορωσία (1 μαθητής)]. 

 

Πίνακας 1: Αριθμός παιδιών στην οικογένεια ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια Εθνική προέλευση  

  Γηγενείς Μετανάστες 

1 παιδί 

45 

 (12.6)* 

7 

   (14)** 

2  παιδιά 

175 

(48.9) 

29 

(58) 

3 παιδιά 

89 

(24.9) 

11 

(22) 

4 παιδιά και άνω 

49 

(13.6) 

3 

(6) 
*Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των γηγενών οικογενειών του δείγματος (Ν=358) 

**Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των οικογενειών του δείγματος με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

(Ν=50) 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός παιδιών στην οικογένεια ανάλογα με την 

εθνική τους προέλευση. Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα προκύπτει ότι το 

12.6% (45 περιπτώσεις) των γηγενών οικογενειών του δείγματος έχει ένα παιδί, το 

48.9% (175 περιπτώσεις) έχει δύο παιδιά, το 24.9% (89 περιπτώσεις) έχει τρία παιδιά, 

ενώ 49 οικογένειες (13.6%) έχουν τέσσερα παιδιά και άνω. Ακόμα, διαπιστώνεται ότι 

7 οικογένειες (14%) με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν ένα παιδί, 29 οικογένειες 

(58%) έχουν δύο παιδιά, το 22% (11 περιπτώσεις) των οικογενειών έχει τρία παιδιά, 

ενώ το 6% (3 περιπτώσεις) των οικογενειών έχει τέσσερα παιδιά και άνω. Αναφορικά 

με την εκπαίδευση των αδερφών των μαθητών του δείγματος, προκύπτει ότι τα παιδιά 

36 γηγενών οικογενειών (10.1%) και μόλις μίας οικογένειας με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (2%) φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 76 γηγενείς οικογένειες 

(21.2%) και 12 οικογένειες μεταναστών (24%) έχουν παιδιά που φοιτούν στο λύκειο, 

229 γηγενείς οικογένειες (64%) και 26 οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

(52%) έχουν παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ενώ 62 γηγενείς 



 

94 

 

οικογένειες (17.3%) και 12 οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο (24%) έχουν 

παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει ακόμα στο δημοτικό σχολείο. Στην περίπτωση των 

γηγενών οικογενειών των οποίων τα παιδιά φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

προκύπτει ότι 13 πατεράδες (36.1%) και 10 μητέρες (27.8%) είναι απόφοιτες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 38.9% (14 περιπτώσεις) των πατεράδων και το 50% 

(18 περιπτώσεις) των μητέρων είναι απόφοιτες λυκείου, το 22.2% (8 περιπτώσεις) 

των πατεράδων και το 19.4% (7 περιπτώσεις) των μητέρων είναι απόφοιτες 

γυμνασίου, ενώ ένας πατέρας και μια μητέρα (2.8%, αντίστοιχα) είναι απόφοιτη 

δημοτικού. Η πλειοψηφία των γηγενών πατεράδων των οποίων τα παιδιά φοιτούν 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ως τεχνίτες (από 8 

άτομα, 22% αντίστοιχα), ενώ οι περισσότερες γηγενείς μητέρες ασχολούνται με τα 

οικιακά (11 άτομα, 30.6%). Στην περίπτωση της μίας οικογένειας με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο της οποίας τα παιδιά φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκύπτει ότι 

ο πατέρας (4.8%) είναι απόφοιτος λυκείου και εργάζεται ως τεχνίτης (2.9%), καθώς 

επίσης η μητέρα (4.5%) είναι απόφοιτη λυκείου και εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος 

(7.7%).  

 

Πίνακας 2: Μορφωτικό επίπεδο των γονέων ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

Μορφωτικό επίπεδο 

γονέων 

Πατέρας  Μητέρα 

 Γηγενείς Μετανάστες  Γηγενείς Μετανάστριες 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.3)* 

2 

   (4)** 

1 

(0.3)* 

1 

    (2)** 

Δημοτικό 25 

(7) 

3 

(6) 

18 

(5) 

4 

(8) 

Γυμνάσιο 63 

(17.6) 

24 

(48) 

60 

(16.8) 

23 

(46) 

Λύκειο 165 

(46.1) 

21 

(42) 

173 

(48.3) 

22 

(44) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 89 

(24.9) 

0 

(0.0) 

94 

(26.3) 

0 

(0.0) 

Μεταπτυχιακές σπουδές / 

Διδακτορικό 

15 

(4.2) 

0 

(0.0) 

12 

(3.4) 

0 

(0.0) 

*Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των γηγενών γονέων του δείγματος (Ν=358) 

**Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των γονέων του δείγματος με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

(Ν=50) 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ανάλογα με την 

εθνική τους προέλευση. Η «θεσμοποιημένη» μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

αντανακλά το βαθμό επιτυχίας στην εκπαίδευση και εκφράζεται μέσα από την κατοχή 

πιστοποιημένων εκπαιδευτικών τίτλων και ακαδημαϊκών προσόντων (Bourdieu, 

1998, όπ. αναφ. στο Baker & Brown, 2009, σελ. 65; Jacobs, 2007, σελ. 249; Sheng, 

2012, σελ. 132; Van de Werfhorst, 2010, σελ. 158), που χρήζουν αναγνώρισης από 

εκείνους που κυριαρχούν στο χώρο της εκπαίδευσης (Lamaison & Bourdieu, 1986, 

σελ. 111, όπ. αναφ. στο Devine, 2009, σελ. 522). Κατά τον Bourdieu (1986, σελ. 
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248), τα εκπαιδευτικά προσόντα αντιπροσωπεύουν «το πιστοποιητικό της 

εκπαιδευτικής ικανότητας που παρέχει στον κάτοχό του μια συμβατική, διαρκή, νόμιμα 

εγγυημένη αξία σε σχέση με τη δύναμη» (Baker & Brown, 2009, σελ. 65). Από τα 

στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει ότι το 29.1% (104 άτομα) των γηγενών πατεράδων 

και το 29.7% των γηγενών μητέρων (106 άτομα) διαθέτουν ανώτερα μορφωτικά 

προσόντα [Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 24.9% (89 άτομα) των 

γηγενών πατεράδων και 26.3% (94 άτομα) των γηγενών μητέρων. Κάτοχοι 

μεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώματος: 4.2% (15 άτομα) των γηγενών πατεράδων 

και 3.4% (12 άτομα) των γηγενών μητέρων]. Το 46.1% (165 άτομα) των γηγενών 

πατεράδων και το 48.3% (173 άτομα) των γηγενών μητέρων είναι απόφοιτες λυκείου. 

Το 17.6% (63 άτομα) των γηγενών πατεράδων και το 16.8% (60 άτομα) των γηγενών 

μητέρων είναι απόφοιτες γυμνασίου. Το 7% (25 άτομα) των γηγενών πατεράδων και 

το 5% (18 άτομα) των γηγενών μητέρων είναι απόφοιτες δημοτικού. Μόλις το 0.3% 

(1 άτομο) των γηγενών πατεράδων και των γηγενών μητέρων δεν έχει φοιτήσει στο 

σχολείο. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, προκύπτει ότι οι πατεράδες και οι μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

δε διαθέτουν ανώτερα μορφωτικά προσόντα. Το 42% (21 άτομα) των πατεράδων και 

το 44% (22 άτομα) των μητέρων είναι απόφοιτες λυκείου. Το 48% (24 άτομα) των 

πατεράδων και το 46% (23 άτομα) των μητέρων είναι απόφοιτες γυμνασίου. Το 6% 

(3 άτομα) των πατεράδων και το 8% (4 άτομα) των μητέρων είναι απόφοιτες 

δημοτικού. Το 4% (2 άτομα) των πατεράδων και το 2% των μητέρων (1 άτομο) δεν 

έχει φοιτήσει στο σχολείο. 

 

Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των γηγενών γονέων και το σύνολο των γονέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο δε διαθέτουν ισχυρό «θεσμοποιημένο» πολιτισμικό 

κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή συσσώρευσης υψηλού όγκου 

«εγγενούς» πολιτισμικού κεφαλαίου στα παιδιά τους και να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση υψηλών προσδοκιών για την εκπαιδευτική τους πορεία. Και τούτο διότι 

σύμφωνα με τον Bourdieu (1977, σελ. 83, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & 

Tsiplianides, 2009, σελ. 729) το habitus είναι «ένα σύστημα διαρκών, μεταβιβάσιμων 

διαθέσεων που λειτουργεί κάθε στιγμή σαν ένα καλούπι αντιλήψεων, προτιμήσεων και 

δράσεων, αναπτύσσεται μέσα από την εμπειρία και επιδρά στις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες και στις διαδικασίες επιλογής». Το habitus που αποκτούν τα παιδιά στο 

οικογενειακό πεδίο συνιστά τα θεμέλια για τη δημιουργία κάθε επερχόμενου habitus. 

Το πρωτογενές habitus θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο θεμέλιος λίθος των μετέπειτα 

γενικών προδιαγραφών αντίληψης, εκτίμησης, σκέψης και πράξης (Bourdieu, 1970, 

σελ. 58, όπ. αναφ. στο Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 215). Προσδιορίζει τη στάση του ατόμου 

απέναντι στη σημασία που δίνει στην εκπαίδευση και στην πιθανότητα που έχει να 

επιτύχει στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Jacobs, 2007, σελ. 250).  
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Πίνακας 3: Επάγγελμα των γονέων ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

Επάγγελμα γονέων
1
 Πατέρας  Μητέρα  

 Γηγενείς Μετανάστες  Γηγενείς Μετανάστριες  

Ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

9 

(2.5) 

0 

(0.0) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

Ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα 

28 

(7.8) 

0 

(0.0) 

28 

(7.8) 

0 

(0.0) 

Επαγγέλματα υγείας 6 

(1.7) 

0 

(0.0) 

6 

(1.7) 

0 

(0.0) 

Εκπαιδευτικοί 6 

(1.7) 

0 

(0.0) 

14 

(3.9) 

0 

(0.0) 

Διοικητικά επιστημονικά 

στελέχη του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα 

37 

(10.3) 

0 

(0.0) 

39 

(10.9) 

0 

(0.0) 

Υπαλληλικά, διοικητικά 

και γραμματειακά 

στελέχη του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα 

95 

(26.5) 

6 

(12) 

90 

(25.1) 

14 

(28) 

Τεχνίτες και τεχνικά 

επαγγέλματα 

99 

(27.7) 

35 

(70) 

9 

(2.5) 

3 

(6) 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό σωμάτων 

ασφαλείας 

20 

(5.6) 

1 

(2) 

2 

(0.6) 

0 

(0.0) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

36 

(10.1) 

0 

(0.0) 

20 

(5.6) 

0 

(0.0) 

Ανειδίκευτοι εργάτες 12 

(3.4) 

7 

(14) 

16 

(4.5) 

17 

(34) 

Αγρότες 5 

(1.4) 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

Οικιακά 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

116 

(32.4) 

10 

(20) 

Άνεργοι 5 

(1.4) 

1 

(2) 

14 

(3.9) 

6 

(12) 

                                                           
1 Για τη διάκριση των επαγγελμάτων στις ανωτέρω κατηγορίες βασιστήκαμε στο άρθρο: 

Κουστουράκης, Γ., & Ασημάκη, Α. (2011). Η πρόσβαση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Πατρών: Κοινωνιολογική προσέγγιση. Στο  Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.), Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός 

τόμος στον Καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεωντσίνη (Τόμος Α1, σελ. 609-626). Αθήνα: Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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Όσον αφορά το επάγγελμα των γονέων των μαθητών του δείγματος ανάλογα με την 

εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 3 δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

γηγενών πατεράδων (99 άτομα, 27.7%) και των πατεράδων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (35 άτομα, 70%) εργάζεται σε τεχνικά επαγγέλματα. Οι περισσότερες 

γηγενείς μητέρες ασχολούνται με τα οικιακά (116 άτομα, 32.4%), ενώ η πλειοψηφία 

των μητέρων με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι ανειδίκευτες εργάτριες (17 άτομα, 

34%). Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι περισσότεροι 

μαθητές (γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) μεγαλώνουν σε μη 

προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά οικογενειακά περιβάλλοντα, τα οποία φαίνεται 

να μην αποτελούν πηγή συσσώρευσης υψηλού όγκου «εγγενούς» πολιτισμικού 

κεφαλαίου στο πλαίσιο των διαδοχικών τους κοινωνικοποιήσεων (Bourdieu, 1974, 

σελ. 1, 3-4, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 157; Πατερέκα, 1986, σελ. 20-21). 

 

Πίνακας 4: Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα 

με το φύλο τους 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το 

δημοτικό Φύλο 

  Αγόρι Κορίτσι 

Να σταματήσω το δημοτικό και να βοηθήσω τους γονείς 

μου στη δουλειά τους  

4 

(2)* 

0   

    (0.0)**            

Να τελειώσω το Γυμνάσιο και στη συνέχεια να φοιτήσω 

σε τεχνική σχολή  

3                 

(1.5) 

4                 

(2) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και να βοηθήσω 

τους γονείς μου στη δουλειά τους 

25              

(12.3) 

5                

(2.4) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και να βρω 

δουλειά 

2                  

(1) 

2                  

(1.2) 

Να σπουδάσω σε ΤΕΙ 

4                   

(2) 

0                   

(0.0) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο 

162              

(79.8) 

186               

(90.7) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο και να κάνω 

μεταπτυχιακές σπουδές / διδακτορικό 

3                  

(1.5) 

8               

(3.9) 
*Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των αγοριών του δείγματος (Ν=203) 

** Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των κοριτσιών του δείγματος (Ν=205) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 4 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των κοριτσιών και των αγοριών είναι πολύ υψηλές. Ειδικότερα, τα 

κορίτσια στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσδοκούν να σπουδάσουν σε ανώτερη 

σχολή (194 άτομα, 94.6% αθροιστικά) και η προσδοκία τους αυτή υπερέχει 

ποσοστιαία έναντι των αγοριών (169 άτομα, 83.3% αθροιστικά). Τα κορίτσια (8 

άτομα, 3.9%) προσδοκούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και μετά το Πανεπιστήμιο 

κάνοντας μεταπτυχιακό / διδακτορικό σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα αγόρια 

(3 άτομα, 1.5%). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «φύλου των 

μαθητών» και των «εκπαιδευτικών τους προσδοκιών μετά το δημοτικό» (χ
2
=25.395, 

df=6, Sig.=0.000, p<a). Το ερευνητικό μας εύρημα συμφωνεί με το εύρημα του 

Μουσταΐρα (2004) και με το εύρημα των Δεληγιάννη κ.ά. (χ.χ.) βάσει των οποίων τα 

κορίτσια διακρίνονται για τις υψηλότερες εκπαιδευτικές τους προσδοκίες σε σχέση με 

τα αγόρια. Ωστόσο, το ερευνητικό μας εύρημα δε συμφωνεί με αυτό του Pasztor 

(2010), όπου προκύπτει ότι τα κορίτσια επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε ανώτερα 
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επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ τα αγόρια προσδοκούν να ανέλθουν σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο. 

 

Πίνακας 5: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα με το φύλο τους 

 Φύλο 

Αγόρι Κορίτσι  

M SD M SD t p 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες μαθητών μετά 

το δημοτικό 

5.45 1.271 5.87 .772 -

4.040 

.000 

 

Διερευνώντας τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών ανάλογα με το φύλο τους, 

τα στοιχεία του πίνακα 5 δείχνουν ότι τα κορίτσια (M:5.87, SD:0.772) έχουν 

υψηλότερες προσδοκίες μετά το δημοτικό σε σχέση με τα αγόρια (M:5.45, SD:1.271). 

Φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του «φύλου των 

μαθητών» και των «εκπαιδευτικών τους προσδοκιών μετά το δημοτικό» (Sig.=0.000, 

p<a, t=-4.040). 

 

Πίνακας 6: Βασικός λόγος προτίμησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών 

μετά το δημοτικό ανάλογα με το φύλο τους 

Βασικός λόγος προτίμησης της εκπαιδευτικής πορείας 

των μαθητών μετά το δημοτικό  Φύλο  

  Αγόρι  Κορίτσι  

Μόρφωση και μελλοντική επαγγελματική 

αποκατάσταση 

132 

(65) 

151 

(73.7) 

Επαγγελματική σταθερότητα 

9 

(4.4) 

6 

(2.9) 

Προσωπική ικανοποίηση 

28 

(13.8) 

9 

(4.4) 

Επαγγελματική ανέλιξη 

15 

(7.4) 

25 

(12.2) 

Οικονομική άνεση 

9 

(4.4) 

4 

(2) 

Κοινωνική καταξίωση 

10 

(4.9) 

10 

(4.9) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 6 φαίνεται ότι το 73.7% των κοριτσιών (151 

άτομα) και το 65% των αγοριών του δείγματος (132 άτομα) δηλώνουν ως κύριο λόγο 

προτίμησης της εκπαιδευτικής τους πορείας μετά το δημοτικό τη μόρφωση και τη 

μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «φύλου των μαθητών» 

και του «βασικού λόγου προτίμησης της εκπαιδευτικής τους πορείας μετά το 

δημοτικό» (χ
2
=16.046, df=5, Sig.=0.007, p<a). 
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Πίνακας 7: Αντιλήψεις των μαθητών για την επιρροή των γονέων στην 

εκπαιδευτική τους πορεία ανάλογα με το φύλο τους 

Επιρροή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία 

των μαθητών 

Φύλο 

 Αγόρι  Κορίτσι  

Συχνότητα 

(%) 

74 

(36.5) 

46 

(22.4) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την επιρροή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών 

ανάλογα με το φύλο τους, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 7 φαίνεται ότι οι 

γονείς ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στα αγόρια (74 άτομα, 36.5%) έναντι των 

κοριτσιών (46 άτομα, 22.4%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

«φύλου των μαθητών» και της «επιρροής των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών» (χ
2
=9.649, df=1, Sig.=0.002, p<a).  

 

Πίνακας 8: Επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών ανάλογα με το φύλο τους 

Επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών Φύλο 

 

Αγόρι Κορίτσι 

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

3                 

(1.5) 

3 

(1.5) 

Ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα 

56             

(27.6) 

61 

(29.8) 

Επαγγέλματα υγείας 

18            

(8.9) 

39 

(19) 

Εκπαιδευτικοί 

13                

(6.4) 

63 

(30.7) 

Διοικητικά επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα 

4                   

(2) 

5 

(2.4) 

Υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

2             

(1) 

1 

(0.5) 

Τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα 

20                  

(9.9) 

6 

(2.9) 

Στρατιωτικοί και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας 

82                     

(40.4) 

23                       

(11.2) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα 

5                         

(2.5) 

4                        

(2) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 8 δείχνουν ότι πρώτο στις επαγγελματικές προτιμήσεις των 

αγοριών (82 περιπτώσεις, 40.4%) έρχεται το επάγγελμα των στρατιωτικών και του 

προσωπικού σωμάτων ασφαλείας, ενώ τα κορίτσια (63 περιπτώσεις, 30.7%) 

προσδοκούν να ακολουθήσουν μελλοντικά κυρίως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ του «φύλου των μαθητών» και των «επαγγελματικών τους προσδοκιών» 

(χ
2
=82.084, df=8, Sig.=0.000, p<a).  
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Πίνακας 9: Βασικός λόγος των επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών 

ανάλογα με το φύλο τους 

Βασικός λόγος των επαγγελματικών 

προσδοκιών των μαθητών Φύλο 

 
Αγόρι Κορίτσι 

Οικονομική άνεση 

20 5 

(9.9) (2.4) 

Επαγγελματική ανέλιξη 

7 11 

(3.4) (5.4) 

Επαγγελματική σταθερότητα 

3 4 

(1.5) (2) 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

26 69 

(12.8) (33.7) 

Προσωπικό ενδιαφέρον ενασχόλησης με το 

αντικείμενο 

128 95 

(63.1) (46.3) 

Κοινωνική καταξίωση 

1 4 

(0.5) (2) 

Κλίση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

5 5 

(2.5) (2.4) 

Μόρφωση / διεύρυνση πνευματικών οριζόντων 

6 5 

(3) (2.4) 

Καλή επίδοση σε συναφή με το αντικείμενο 

μαθήματα 

5                         

(2.5) 

3 

(1.5) 

Ικανοποίηση της επιθυμίας των γονέων  

2                              

(1) 

4                          

(2) 

 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 9 βασικός λόγος προτίμησης των 

στρατιωτικών επαγγελμάτων και του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι το 

προσωπικό ενδιαφέρον των αγοριών (128 άτομα, 63.1%) και των κοριτσιών (95 

άτομα, 46.3%) να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

του «φύλου των μαθητών» και του «βασικού λόγου των επαγγελματικών τους 

προσδοκιών» (χ
2
=37.427, df=9, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 10: Αντιλήψεις των μαθητών για την επιρροή των γονέων τους στο 

μελλοντικό τους επάγγελμα ανάλογα με το φύλο  

Επιρροή των γονέων στο επάγγελμα των 

μαθητών 

Φύλο  

 Αγόρι  Κορίτσι  

Συχνότητα 

(%) 

155 

(76.4) 

170 

(82.9) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 10 φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος 

αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στα κορίτσια (170 

περιπτώσεις, 82.9%) σε σύγκριση με τα αγόρια (155 περιπτώσεις, 76.4%). Δεν 

προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «φύλου των μαθητών» και της 

«επιρροής των γονέων στο μελλοντικό επάγγελμα των μαθητών» (χ
2
=2.719, df=1, 

Sig.=0.099, p>a).  

 

Πίνακας 11: Αντιλήψεις των μαθητών για τις προσδοκίες των γονέων τους για το 

μελλοντικό τους επάγγελμα ανάλογα με το φύλο  

Προσδοκίες γονέων για το μελλοντικό επάγγελμα των 

παιδιών τους Φύλο  

  Αγόρι  Κορίτσι  

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

1 

(0.5) 

2 

(1) 

 

Ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα 

66 

(32.5) 

70 

(34.1) 

  

Επαγγέλματα υγείας 

57 

(28.1) 

53 

(25.9) 

  

Εκπαιδευτικοί 

12 

(5.9) 

33 

(16.1) 

 

Τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα 

4 

(2) 

3 

(1.5) 

 

Στρατιωτικοί και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας 

11 

(5.4) 

4 

(2) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα 

3 

(1.5) 

4 

(2) 

Αφήνουν εμένα να αποφασίσω το επάγγελμα που 

επιθυμώ να ακολουθήσω 

49 

(24.1) 

36 

(17.6) 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 11 φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος αντιλαμβάνονται 

ότι οι γονείς προσδοκούν να ακολουθήσουν τα αγόρια (66 άτομα, 32.5%) και τα 

κορίτσια κυρίως ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (70 άτομα, 34.1%), όπως το 

επάγγελμα του δικηγόρου, του καθηγητή και του πολιτικού μηχανικού. Βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «φύλου των μαθητών» και των 
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«προσδοκιών των γονέων για το μελλοντικό επάγγελμα των παιδιών τους» 

(χ
2
=15.928, df=7, Sig.=0.026, p<a).  

 

Πίνακας 12: Βασικός λόγος προτίμησης των γονέων για το επάγγελμα των 

παιδιών τους ανάλογα με το φύλο σύμφωνα με τις αντιλήψεις των μαθητών 

Βασικός λόγος προτίμησης των γονέων για το 

επάγγελμα των παιδιών τους Φύλο  

 
Αγόρι  Κορίτσι  

Μόρφωση / διεύρυνση πνευματικών οριζόντων  

45 

(22.2) 

49 

(23.9) 

  

Προσωπική ικανοποίηση των παιδιών 

49 

(24.1) 

35 

(17.1) 

  

Επαγγελματική σταθερότητα 

4 

(2) 

6 

(2.9) 

  

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

23 

(11.3) 

41 

(20) 

  

Επαγγελματική ανέλιξη 

38 

(18.7) 

43 

(21) 

  

Κοινωνική καταξίωση 

13 

(6.4) 

13 

(6.3) 

  

Κλίση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

2 

(1) 

1 

(0.5) 

  

Οικονομική άνεση 

22 

(10.8) 

11 

(5.4) 

  Ικανοποίηση της επιθυμίας των γονέων να 

ακολουθήσουν τα παιδιά το επάγγελμά τους  

7 

(3.4) 

6 

(2.9) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 12 φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος 

αντιλαμβάνονται ότι βασικός λόγος προτίμησης των συγκεκριμένων επαγγελμάτων 

από μέρους των γονέων είναι η μόρφωση / διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων 

των αγοριών (45 άτομα, 22.2%) και των κοριτσιών (49 άτομα, 23.9%). Δεν προκύπτει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «φύλου των μαθητών» και  του «βασικού 

λόγου προτίμησης των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών τους» (χ
2
=12.342, df=8, 

Sig.=0.137, p>a).  
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Πίνακας 13: Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα 

με την εθνική τους προέλευση 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το 

δημοτικό 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

  Γηγενείς Μετανάστες 

Να σταματήσω το δημοτικό και να βοηθήσω τους γονείς 

μου στη δουλειά τους  

3                 

(0.8)* 

         1 

    (2)** 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο και στη συνέχεια να φοιτήσω 

σε τεχνική σχολή  

7                 

(2) 

0                 

(0.0) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και να βοηθήσω 

τους γονείς μου στη δουλειά τους 

21            

(5.9) 

9               

(18) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και να βρω 

δουλειά 

4                  

(1.1) 

0                 

(0.0) 

Να σπουδάσω σε ΤΕΙ 

4                   

(1.1) 

0                   

(0.0) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο 

308             

(86) 

40               

(80) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο και να κάνω 

μεταπτυχιακές σπουδές / διδακτορικό 

 11                  

(3.1) 

0               

(0.0) 
*Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των γηγενών μαθητών του δείγματος (Ν=358) 

** Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των μαθητών από οικογένειες μεταναστών του δείγματος 

(Ν=50) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 13 δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των γηγενών 

μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πολύ υψηλές. 

Ειδικότερα, οι γηγενείς μαθητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσδοκούν να 

σπουδάσουν σε ανώτερη σχολή (323 άτομα, 90.2% αθροιστικά) και η προσδοκία 

τους αυτή υπερέχει ποσοστιαία έναντι των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών (40 άτομα, 80%). Από τη μελέτη του πίνακα 13 φαίνεται επίσης ότι οι 

προσδοκίες των γηγενών μαθητών είναι υψηλότερες έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και τούτο διότι 11 γηγενείς μαθητές (3.1%) εκφράζουν την 

προσδοκία να συνεχίσουν τις σπουδές τους και μετά το Πανεπιστήμιο κάνοντας 

μεταπτυχιακές σπουδές / διδακτορικό. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

και των «εκπαιδευτικών τους προσδοκιών μετά το δημοτικό» (χ
2
=13.208, df=6, 

Sig.=0.040, p<a). Το εύρημα της έρευνάς μας δε συμφωνεί με το ερευνητικό εύρημα 

της Støren (2011) βάσει του οποίου προκύπτει ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο τείνουν να κάνουν πιο φιλόδοξες επιλογές σε σχέση με τους γηγενείς 

μαθητές, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Van Houtte & Stevens (2010) δείχνουν ότι οι γηγενείς 

μαθητές τείνουν να έχουν υψηλότερες εκπαιδευτικές προσδοκίες σε σχέση με τους 

μετανάστες μαθητές, γεγονός που συνάδει με το ερευνητικό μας εύρημα. Το habitus 

έχει την ικανότητα να δημιουργεί προσδοκίες αναφορικά με την εκπαίδευση 

διαμορφώνοντας, αλλά όχι προκαθορίζοντας τις επιλογές της ζωής. Όπως οι 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες έχουν διαφορετικές εμπειρίες και ευκαιρίες στη ζωή, 

έτσι και το habitus της κάθε κοινωνικής ομάδας είναι διαφορετικό και υπαγορεύει τις 

ενέργειές της (Bourdieu, 1990, σελ. 108, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & 

Tsiplianides, 2009, σελ. 729).  
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Πίνακας 14: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στις εκπαιδευτικές 

προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες  

M SD M SD t p 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες μαθητών μετά 

το δημοτικό 

5.70 1.025 5.36 1.321 -

2.121 

.034 

 

Διερευνώντας τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα 

με την εθνική τους προέλευση, από τη μελέτη του πίνακα 14 φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των γηγενών μαθητών μετά το δημοτικό (M:5.70, 

SD:1.025) είναι υψηλότερες έναντι των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών (M:5.36, SD:1.321). Προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και των «εκπαιδευτικών τους 

προσδοκιών μετά το δημοτικό»  (Sig.=0.034, p<a, t=-2.121).  

 

Πίνακας 15: Βασικός λόγος προτίμησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών 

μετά το δημοτικό ανάλογα με την εθνική τους προέλευση 

Βασικός λόγος προτίμησης της εκπαιδευτικής πορείας 

των μαθητών μετά το δημοτικό  
Εθνική προέλευση 

μαθητών 

  Γηγενείς Μετανάστες 

Μόρφωση και μελλοντική επαγγελματική 

αποκατάσταση 

255 

(71.2) 

28 

(56) 

Επαγγελματική σταθερότητα 

13 

(3.6) 

2 

(4) 

Προσωπική ικανοποίηση 

32 

(8.9) 

5 

(10) 

Επαγγελματική ανέλιξη 

36 

(10.1) 

4 

(8) 

Οικονομική άνεση 

11 

(3.1) 

2 

(4) 

Κοινωνική καταξίωση 

11 

(3.1) 

9 

(18) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 15 φαίνεται ότι βασικός λόγος προτίμησης 

της εκπαιδευτικής τους πορείας μετά το δημοτικό ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών είναι η μόρφωση και η μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση 

(255 γηγενείς μαθητές, 71.2% και 28 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 56%). 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» και του «βασικού λόγου προτίμησης της εκπαιδευτικής τους πορείας μετά 

το δημοτικό» (χ
2
=21.788, df=5, Sig.=0.001, p<a). Κατά τον Bourdieu, το 

δευτερογενές habitus αποκτάται και στο πλαίσιο του σχολείου, όπου το κεφάλαιο 

παίρνει μια πιο συστηματοποιημένη μορφή (Moore, 2008, σελ. 105-106). Η 

εκπαιδευτική εμπειρία οδηγεί σε αλλαγές της αντίληψης του παιδιού για τον κόσμο 

και μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει ένα δευτερογενές habitus (Jacobs, 
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2007, σελ. 250). Οι μαθητές ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης φαίνεται να επιθυμούν 

τη «διεύρυνση» του «εγγενούς» πολιτισμικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να 

μετασχηματίσουν και να βελτιώσουν τη θέση τους στην κοινωνική δομή.  

 

Πίνακας 16: Επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών ανάλογα με την εθνική 

τους προέλευση  

Επαγγελματικές προσδοκίες 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 

Γηγενείς Μετανάστες 

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

6               

(1.7) 

0 

(0.0) 

Ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα 

104             

(29.1) 

13 

(26) 

Επαγγέλματα υγείας 

43           

(12) 

14 

(28) 

Εκπαιδευτικοί 

74                

(20.7) 

2 

(4) 

Διοικητικά επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα 

7                   

(2) 

2 

(4) 

Υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

1            

(0.3) 

2 

(4) 

Τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα 

25                  

(7) 

1 

(2) 

Στρατιωτικοί και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας 

89                     

(24.9) 

16                      

(32) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα 

9                         

(2.5) 

0                       

(0.0) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 16 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές (104 

άτομα, 29.1%) προσδοκούν να ακολουθήσουν κυρίως ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα, ενώ οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο προσδοκούν να 

ασχοληθούν μελλοντικά κυρίως με τα στρατιωτικά επαγγέλματα και το προσωπικό 

σωμάτων ασφαλείας (16 άτομα, 32%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

και των «επαγγελματικών τους προσδοκιών» (χ
2
=28.481, df=8, Sig.=0.000, p<a). Το 

ερευνητικό μας εύρημα συμφωνεί με αυτό των Σκιά κ.ά. (2003) βάσει του οποίου 

προκύπτει ότι τόσο οι γηγενείς μαθητές, όσο και οι αλλοδαποί έχουν πολύ υψηλές 

επαγγελματικές προσδοκίες. Επίσης, στην έρευνά τους διαπιστώνεται ότι ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών φιλοδοξεί να εργαστεί στην Ελλάδα, 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι βλέπουν με θετικό τρόπο τη ζωή τους στη χώρα μας. 

Στην έρευνα της Βουλγαρίδου (2008) προκύπτει ότι τα επαγγέλματα που προτιμούν 

να ακολουθήσουν οι μετανάστες μαθητές είναι αυτά που άπτονται της άμεσης 

εμπειρίας τους, με τα αγόρια να αναφέρουν κυρίως το επάγγελμα του γιατρού και του 

ποδοσφαιριστή, ενώ τα κορίτσια της δασκάλας. Η προτίμηση για τα επιστημονικά 

επαγγέλματα (κυρίως γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος) εντοπίζεται περισσότερο στα 

κορίτσια. 
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Πίνακας 17: Βασικός λόγος προτίμησης των επαγγελματικών προσδοκιών των 

μαθητών ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Βασικός λόγος προτίμησης των επαγγελματικών 

προσδοκιών των μαθητών Εθνική προέλευση μαθητών 

 
Γηγενείς Μετανάστες 

Οικονομική άνεση 

19 6 

(5.3) (12) 

Επαγγελματική ανέλιξη 

15 3 

(4.2) (6) 

Επαγγελματική σταθερότητα 

7 0 

(2) (0.0) 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

82 13 

(22.9) (26) 

Προσωπικό ενδιαφέρον ενασχόλησης με το 

αντικείμενο 

205 18 

(57.3) (36) 

Κοινωνική καταξίωση 

2 3 

(0.6) (6) 

Κλίση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

9 1 

(2.5) (2) 

Μόρφωση / διεύρυνση πνευματικών οριζόντων 

10 1 

(2.8) (2) 

Καλή επίδοση σε συναφή με το αντικείμενο 

μαθήματα 

6                         

(1.7) 

2 

(4) 

Ικανοποίηση της επιθυμίας των γονέων 

3                              

(0.8) 

3                         

(6) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 17 φαίνεται ότι βασικός λόγος προτίμησης 

των ανώτερων επιστημονικών επαγγελμάτων και των στρατιωτικών επαγγελμάτων 

είναι το προσωπικό ενδιαφέρον ενασχόλησης των γηγενών μαθητών (205 άτομα, 

57.3%) και των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (18 άτομα, 

36%) με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και του «βασικού λόγου προτίμησης 

των επαγγελματικών τους προσδοκιών» (χ
2
=28.227, df=9, Sig.=0.001, p<a).  
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Πίνακας 18: Αντιλήψεις των μαθητών για τις προσδοκιών των γονέων για το 

μελλοντικό τους επάγγελμα ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Προσδοκίες γονέων για το μελλοντικό επάγγελμα των 

παιδιών τους Εθνική προέλευση 

  Γηγενείς Μετανάστες 

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

3 

(0.8) 

 0 

(0.0) 

Ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα 

118 

(33) 

18 

(36) 

  

Επαγγέλματα υγείας 

89 

(24.9) 

21 

(42) 

  

Εκπαιδευτικοί 

45 

(12.6) 

 0 

(0.0) 

Τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα 

5 

(1.4) 

 2 

(4) 

Στρατιωτικοί και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας 

13 

(3.6) 

2 

(4) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα 

7 

(2) 

0 

(0.0) 

Αφήνουν εμένα να αποφασίσω το επάγγελμα που 

επιθυμώ να ακολουθήσω 

78 

(21.8) 

7 

(14) 

 

Όσον αφορά τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για το μελλοντικό επάγγελμα των 

παιδιών τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 18 

δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους προσδοκούν να 

ακολουθήσουν περισσότερο ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (118 περιπτώσεις, 

33%), ενώ οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς 

τους προσδοκούν να ακολουθήσουν περισσότερο επαγγέλματα υγείας (21 

περιπτώσεις, 42%). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» και των «προσδοκιών των γονέων για το μελλοντικό 

επάγγελμα των παιδιών τους» (χ
2
=15.610, df=7, Sig.=0.029, p<a). Οι γονείς 

ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης προσδοκούν να ανέλθουν τα παιδιά τους σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Ενδεχομένως, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι γονείς 

επιθυμούν τα παιδιά τους να μετασχηματίσουν το πρωτογενές habitus που έχουν 

αποκτήσει στο πλαίσιο του οικογενειακού πεδίου και να δομήσουν νέα σχήματα 

σκέψης, αντίληψης και δράσης, τα οποία θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να 

ανέλθουν επαγγελματικά. 
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Πίνακας 19: Βασικός λόγος προτίμησης των γονέων για το επάγγελμα των 

παιδιών τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Βασικός λόγος προτίμησης των γονέων για το 

επάγγελμα των παιδιών τους Εθνική προέλευση  

 
Γηγενείς Μετανάστες 

Μόρφωση / διεύρυνση πνευματικών οριζόντων  

85 9 

(23.7) (18) 

Προσωπική ικανοποίηση των παιδιών 

78 6 

(21.8) (12) 

Επαγγελματική σταθερότητα 

9 1 

(2.5) (2) 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

60 4 

(16.8) (8) 

Επαγγελματική ανέλιξη 

71 10 

(19.8) (20) 

Κοινωνική καταξίωση 

12 14 

(3.4) (28) 

Κλίση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

2 1 

(0.6) (2) 

Οικονομική άνεση 

29 4 

(8.1) (8) 

Ικανοποίηση της επιθυμίας των γονέων να 

ακολουθήσουν τα παιδιά το επάγγελμά τους  

12                              

(3.4) 

1                     

(2) 

 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών του δείγματος, βασικός λόγος προτίμησης 

των συγκεκριμένων επαγγελμάτων από μέρους των γηγενών γονέων είναι η μόρφωση 

/ διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των παιδιών τους (85 περιπτώσεις, 23.7%), 

ενώ βασικός λόγος από μέρους των μεταναστών γονέων είναι η κοινωνική καταξίωση 

των παιδιών τους (14 περιπτώσεις, 28%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης» και του 

«βασικού λόγου προτίμησης των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών τους» 

(χ
2
=48.181, df=8, Sig.=0.000, p<a). Το ερευνητικό μας εύρημα συμφωνεί με αυτό της 

Βουλγαρίδου (2008) βάσει του οποίου προκύπτει ότι οι μετανάστες μαθητές 

προσδοκούν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που θα τους προσφέρει κοινωνικό 

κύρος και αποδοχή. Με βάση το εύρημα της έρευνάς μας, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι οι μετανάστες γονείς επιθυμούν να ξεφύγουν τα παιδιά τους από το 

υπάρχον κοινωνικο-πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Ενδεχομένως, οι εμπειρίες που 

έχουν από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας τούς έδωσαν το κίνητρο να επιθυμούν την 

κοινωνική καταξίωση των παιδιών τους προκειμένου τα ίδια να ανέλθουν κοινωνικά 

(Lehmann, 2009, σελ. 146-147). Οι μετανάστες γονείς φαίνεται να επιθυμούν το 

μετασχηματισμό των σχημάτων αντίληψης και σκέψης των παιδιών τους προκειμένου 

τα ίδια να επιλέξουν νέους τρόπους δράσης στο κοινωνικό πεδίο. 
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Πίνακας 20: Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό ανάλογα 

με την περιοχή μόνιμης κατοικίας 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών 

μετά το δημοτικό Περιοχή μόνιμης κατοικίας 

  

Αστικές 

συνοικίες 

Εργατικές 

συνοικίες 

Αγροτικές 

συνοικίες 

Να σταματήσω το δημοτικό και να 

βοηθήσω τους γονείς μου στη δουλειά 

τους  

0 

  (0.0)* 

3 

    (1)** 

 

1 

    (1.4)*** 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο και στη 

συνέχεια να φοιτήσω σε τεχνική σχολή  

0 

(0.0) 

3 

(1) 

4 

(5.8) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο 

και να βοηθήσω τους γονείς μου στη 

δουλειά τους 

4 

(7.5) 

17 

(5.9) 

 

9 

(13.0) 

Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο 

και να βρω δουλειά 

0 

(0.0) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

Να σπουδάσω σε ΤΕΙ 

0 

(0.0) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο 

47 

(88.7) 

247 

(86.4) 

54 

(78.3) 

Να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο και να 

κάνω μεταπτυχιακές σπουδές / 

διδακτορικό 

2 

(3.8) 

8 

(2.8) 

 

1 

(1.4) 
*Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των μαθητών του δείγματος που διαμένουν σε αστικές 

συνοικίες (Ν=53) 

**Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των μαθητών του δείγματος που διαμένουν σε εργατικές 

συνοικίες (Ν=286) 

***Ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των μαθητών του δείγματος που διαμένουν σε αγροτικές 

συνοικίες (Ν=69) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 20 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μαθητών 

που διαμένουν σε αστικές, εργατικές και αγροτικές συνοικίες προσδοκούν να 

ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Ωστόσο, οι μαθητές που διαμένουν σε αστικές 

συνοικίες (49 άτομα, 92.5%) φαίνεται να έχουν υψηλότερες προσδοκίες έναντι των 

μαθητών εργατικών συνοικιών (259 άτομα, 90.6%) και των μαθητών αγροτικών 

συνοικιών (55 άτομα, 79.7%). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «περιοχής μόνιμης κατοικίας» και των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

μετά το δημοτικό» (χ
2
=17.411, df=12, Sig.=0.135, p>a). Το συγκεκριμένο εύρημα 

συμφωνεί με το ερευνητικό εύρημα του Μουσταΐρα (2004) βάσει του οποίου 

προκύπτει ότι τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές διακρίνονται για τις 

υψηλότερες εκπαιδευτικές τους προσδοκίες. 
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Πίνακας 21: Προτιμήσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες μετά το δημοτικό 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική 

προέλευση 

μαθητών 

Προτιμήσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες μετά το δημοτικό 

Ξένες 

γλώσσες 

Αθλητισμός Θέατρο Ζωγραφική Χορός Μουσική 

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 224 

(62.6) 

257 

(71.8) 

46 

(12.8) 

59 

(16.5) 

74 

(20.7) 

84 

(23.5) 

Μετανάστες 24 

(48) 

33 

(66) 

7 

(14) 

11 

(22) 

7 

(14) 

6 

(12) 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 21 φαίνεται ότι τόσο οι γηγενείς μαθητές (257 άτομα, 

71.8%), όσο και οι μαθητές που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες (33 

άτομα, 66%) προτιμούν να ασχοληθούν μετά το δημοτικό κυρίως με τον αθλητισμό. 

Δεύτερες στην προτίμηση των γηγενών μαθητών (224 άτομα, 62.6%) και των 

μαθητών από οικογένειες μεταναστών (24 άτομα, 48%) έρχονται οι ξένες γλώσσες. 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «προτίμησης ξένων γλωσσών» 

και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=3.907, df=1, Sig.=0.048, p<a), ενώ 

δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των «προτιμήσεων των υπολοίπων 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=1, 

p>a). Φαίνεται ότι οι μαθητές ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης επιθυμούν να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη 

θέση τους στο κοινωνικό πεδίο.  

 

Πίνακας 22: Προτίμηση σχολείου για φοίτηση μετά το δημοτικό ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Προτίμηση σχολείου για φοίτηση μετά το δημοτικό 

Δημόσιο σχολείο Ιδιωτικό σχολείο 

 N 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 343 

(95.8) 

15 

(4.2) 

Μετανάστες 46 

(92) 

4 

(8) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 22 δείχνουν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γηγενείς 

μαθητές (343 περιπτώσεις, 95.8%) και οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (46 

περιπτώσεις, 92%) προτιμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο αφού 

ολοκληρώσουν το δημοτικό. Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«προτίμησης σχολείου για φοίτηση μετά το δημοτικό» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (χ
2
=1.434, df=1, Sig.=0.231, p>a). 
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Πίνακας 23: Αντιλήψεις των μαθητών για την επιρροή των γονέων στην 

εκπαιδευτική τους πορεία ανάλογα με την εθνική τους προέλευση 

Επιρροή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία 

των μαθητών 

Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

106 

(29.6) 

14 

(28) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 23 φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος 

αντιλαμβάνονται ότι οι γηγενείς γονείς (106 άτομα, 29.6%) επηρεάζουν περισσότερο 

την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους σε σχέση με τους μετανάστες γονείς (14 

άτομα, 28%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «επιρροής των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.055, df=1, Sig.=0.815, 

p>a). Το habitus που διαθέτουν οι μαθητές επηρεάζεται από εξωγενείς «συνθήκες 

ύπαρξης», συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητας και της οικογένειας, «οι οποίες 

γίνονται η βάση της αντίληψης και της εκτίμησης όλης της επερχόμενης εμπειρίας» 

(Bourdieu & Passeron, 1977, σελ. 78, όπ. αναφ. στο Naidoo, 2009, σελ. 264). Έτσι, 

το habitus των μαθητών σχηματοποιεί τις προσδοκίες και τους προσανατολισμούς 

τους απέναντι στο μέλλον. 

 

Πίνακας 24: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στην επιρροή των 

γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Επιρροή των γονέων στην εκπαιδευτική 

πορεία των μαθητών 

.30 .457 .28 .454 -

.235 

.815 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 24 δείχνουν ότι ο μέσος όρος επιρροής των γηγενών 

γονέων (M:0.30, SD:0.457) στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους είναι 

υψηλότερος σε σχέση με τους μετανάστες γονείς (M:0.28, SD:0.454). Συμπεραίνουμε 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «επιρροής των γονέων 

στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(Sig.=0.815, p>a, t= -0.235).  

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Πίνακας 25: Αντιλήψεις των μαθητών για την επιρροή των γονέων τους στο 

επάγγελμά τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση 

Επιρροή των γονέων στο επάγγελμα των 

μαθητών 

Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

281 

(78.5) 

44 

(88) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 25 φαίνεται ότι οι μαθητές του δείγματος 

αντιλαμβάνονται ότι οι μετανάστες γονείς (44 άτομα, 88%) ασκούν μεγαλύτερη 

επιρροή στα παιδιά τους ως προς το επάγγελμα που προσδοκούν να ακολουθήσουν 

έναντι των γηγενών γονέων (281 άτομα, 78.5%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «επιρροής των 

γονέων στο επάγγελμα των μαθητών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=2.448, df=1, Sig.=0.118, p>a).  

 

Πίνακας 26: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στην επιρροή των 

γονέων στo επάγγελμα των μαθητών ανάλογα με την εθνική τους προέλευση 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Επιρροή των γονέων στο επάγγελμα των 

μαθητών 

.78 .411 .88 .328 1.565 .118 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 26 δείχνουν ότι ο μέσος όρος επιρροής των μεταναστών 

γονέων στο επάγγελμα των παιδιών τους είναι υψηλότερος (M:0.88, SD:0.328) σε 

σχέση με τους γηγενείς γονείς (M:0.78, SD:0.411). Συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «επιρροής των γονέων στο επάγγελμα των 

μαθητών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.118, p>a, t=1.565).  

 

Η επίδραση του οικογενειακού πλαισίου στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

προσδοκίες των μαθητών επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα των Δημάκη κ.ά. 

(2004), των Jacobs & Harvey (2005), των Gil-Flores et al. (2011) και των Rimkute et 

al. (2012). 
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Πίνακας 27: Προτιμήσεις μαθημάτων ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Προτιμήσεις μαθημάτων Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

M SD M SD 

Γλώσσα .65 .476 .58 .499 

Μαθηματικά .72 .452 .70 .463 

Θρησκευτικά .71 .456 .52 .505 

Φυσικά .80 .397 .78 .418 

Ιστορία .63 .485 .48 .505 

Γεωγραφία .64 .480 .54 .503 

Γυμναστική .98 .139 .92 .274 

Καλλιτεχνικά / Ζωγραφική .92 .269 .88 .328 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή .58 .495 .40 .495 

Ξένες γλώσσες .78 .411 .74 .443 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 27 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές προτιμούν 

περισσότερο το μάθημα της Γυμναστικής (M:0.98, SD:0.139) και των Καλλιτεχνικών 

/ Ζωγραφικής (M:0.92, SD:0.269) σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Προτίμηση 

στα δύο αυτά μαθήματα απαντάται και στους μαθητές που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών (Γυμναστική: M:0.92, SD:0.274, Καλλιτεχνικά / Ζωγραφική: 

M:0.88, SD:0.328). Οι γηγενείς μαθητές προτιμούν λιγότερο το μάθημα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (M:0.58, SD:0.475). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει 

και στην περίπτωση των μαθητών από οικογένειες μεταναστών (M:0.40, SD:0.495).  

 

Πίνακας 28: Καλύτεροι βαθμοί στα μαθήματα ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Καλύτεροι βαθμοί στα μαθήματα Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

M SD M SD 

Γλώσσα .76 .428 .64 .485 

Μαθηματικά .69 .463 .70 .463 

Θρησκευτικά .83 .374 .58 .499 

Φυσικά .84 .364 .70 .463 

Ιστορία .68 .469 .50 .505 

Γεωγραφία .77 .424 .68 .471 

Γυμναστική .94 .230 .84 .370 

Καλλιτεχνικά / Ζωγραφική .93 .260 .84 .370 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή .80 .401 .54 .503 

Ξένες γλώσσες .82 .384 .68 .471 
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Τα στοιχεία του πίνακα 28 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές παίρνουν καλύτερους 

βαθμούς στη Γυμναστική (M:0.94, SD:0.230) και στα Καλλιτεχνικά / Ζωγραφική 

(M:0.93, SD:0.260) σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει 

και στα παιδιά από οικογένειες μεταναστών (Γυμναστική και Καλλιτεχνικά / 

Ζωγραφική: M:0.84, SD:0.370). Οι γηγενείς μαθητές φαίνεται να σημειώνουν κακούς 

βαθμούς κυρίως στην Ιστορία (M:0.68, SD:0.469) και στα Μαθηματικά (M:0.69, 

SD:0.463), ενώ τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών δεν έχουν 

καλή επίδοση κυρίως στην Ιστορία (M:0.50, SD:0.505) 

 

Πίνακας 29: Ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

M SD M SD 

Γλώσσα .18 .381 .22 .418 

Μαθηματικά .27 .444 .26 .443 

Θρησκευτικά .05 .219 .16 .370 

Φυσικά .07 .250 .10 .303 

Ιστορία .27 .442 .34 .479 

Γεωγραφία .12 .329 .10 .303 

Γυμναστική .00 .000 .00 .000 

Καλλιτεχνικά / Ζωγραφική .01 .075 .00 .000 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή .07 .255 .14 .351 

Ξένες γλώσσες .08 .264 .12 .328 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 29 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές 

επιθυμούν ενισχυτική διδασκαλία περισσότερο στην Ιστορία (M:0.27, SD:0.442) και 

στα Μαθηματικά (M:0.27, SD:0.444), ενώ τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

επιθυμούν ενισχυτική διδασκαλία περισσότερο στην Ιστορία (M:0.34, SD:0.479).  

 

Πίνακας 30: Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

315 

(88) 

26 

(52) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 30 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές 

διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία σε μεγαλύτερο ποσοστό (315 περιπτώσεις, 88%) σε 

σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (26 

περιπτώσεις, 52%). Γι’ αυτό το λόγο ο Bourdieu υποστηρίζει ότι το πολιτισμικό 
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κεφάλαιο που ένα άτομο αποκτά στο πλαίσιο του οικογενειακού πεδίου (Silva, 2008, 

σελ. 269; Karadag, 2009, σελ. 544), διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική 

προέλευση του κάθε ατόμου (Bourdieu, 1964, σελ. 77, όπ. αναφ. στο Πατερέκα, 

1986, σελ. 9). Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ανάγνωσης 

εξωσχολικών βιβλίων» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=41.402, 

df=1, Sig.=0.000, p<a).  

  

Πίνακας 31: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στην 

ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες   

Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων M SD M SD t p 

 .88 .326 .52 .505 -

6.771 

.000 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 31 φαίνεται ότι η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης 

επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο των μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα 

δείγματα, όπου ο μέσος όρος ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς 

μαθητές (M:0.88, SD:0.326) είναι υψηλότερος σε σχέση με τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (M:0.52, SD:0.505). Επομένως, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της «ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.000, p<a, t=-6.771).  

 

Πίνακας 32: Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 

Καμία εκπαίδευση 
0 

(0.0) 

 

Δημοτικό 
18 

(5.7) 

 

Γυμνάσιο 
43 

(13.7) 

 

Λύκειο 
151 

(47.9) 

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
88 

(27.9) 

Μεταπτυχιακές σπουδές / 

Διδακτορικό 
15 

(4.8) 

 

Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα 32 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές των οποίων 

οι πατεράδες είναι απόφοιτοι λυκείου (151 άτομα, 47.9%) διαβάζουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό εξωσχολικά βιβλία έναντι των μαθητών με πατεράδες υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου (103 άτομα, 32.7% αθροιστικά) και πατεράδες αποφοίτους γυμνασίου (43 

άτομα, 13.7%) και δημοτικού (18 άτομα, 5.7%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική 
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σχέση μεταξύ της «ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές» και 

του «μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=50.561, df=5, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 33: Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 

Καμία εκπαίδευση 
0 

(0.0) 

 

Δημοτικό 
11 

(3.5) 

 

Γυμνάσιο 
40 

(12.7) 

 

Λύκειο 
159 

(50.5) 

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
94 

(29.8) 

Μεταπτυχιακές σπουδές / 

Διδακτορικό 
11 

(3.5) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 33 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές των οποίων οι μητέρες 

είναι απόφοιτες λυκείου (159 άτομα, 50.5%) διαβάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

εξωσχολικά βιβλία έναντι των μαθητών με μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

(105 άτομα, 33.3% αθροιστικά) και μητέρες απόφοιτες γυμνασίου (40 άτομα, 12.7%) 

και δημοτικού (11 άτομα, 3.5%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού 

επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=60.939, df=5, Sig.=0.000, p<a).  
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Πίνακας 34: Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές 

ανάλογα με το επάγγελμα των γονέων 

Επάγγελμα γονέων 

Ανάγνωση 

εξωσχολικών 

βιβλίων ανάλογα με 

το επάγγελμα του 

πατέρα 

Ανάγνωση 

εξωσχολικών 

βιβλίων ανάλογα με 

το επάγγελμα της 

μητέρας 

 

Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη του δημόσιου και του  

ιδιωτικού τομέα 

 

 

2 

(2.9) 

 

 

3 

(1) 

 

Ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα 

28 

(8.9) 

27 

(8.6) 

 

Επαγγέλματα υγείας 

6 

(1.9) 

6 

(1.9) 

 

Εκπαιδευτικοί 

6 

(1.9) 

14 

(4.4) 

Διοικητικά επιστημονικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

36 

(11.4) 

39 

(12.4) 

Υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα 

 

85 

(27) 

 

77 

(24.4) 

 

Τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα 

82 

(26) 

9 

(2.9) 

Στρατιωτικοί και προσωπικό σωμάτων 

ασφαλείας 

20 

(6.3) 

2 

(0.6) 

Εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα 33 

(10.5) 

20 

(6.3) 

 

Ανειδίκευτοι εργάτες 

4 

(1.3) 

11 

(3.5) 

 

Αγρότες 

4 

(1.3) 

0 

(0.0) 

 

Οικιακά 

0 

(0.0) 

97 

(30.8) 

 

Άνεργοι 

2 

(0.6) 

10 

(3.2) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 34 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι διαβάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό εξωσχολικά βιβλία προέρχονται από 

πατεράδες (85 άτομα, 27%) και μητέρες (77 άτομα, 24.4%) που εργάζονται ως 

υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ανάγνωσης εξωσχολικών 

βιβλίων από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=60.722, 
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df=11, Sig.=0.000, p<a) αλλά και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=33.743, 

df=12, Sig.=0.001, p<a).  

 

Πίνακας 35: Προτιμήσεις λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Προτιμήσεις λογοτεχνικών βιβλίων Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Η Καλύβα του Μπάρμπα-Θωμά 37 

(10.3) 

1 

(2) 

Χωρίς Οικογένεια 45 

(12.6) 

5 

(10) 

Με Οικογένεια 27 

(7.5) 

2 

(4) 

Ο Τρελαντώνης 61 

(17) 

4 

(8) 

Ο Μάγκας 34 

(9.5) 

2 

(4) 

Τα Γενέθλια 33 

(9.2) 

1 

(2) 

Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες 55 

(15.4) 

5 

(10) 

Τα Ψηλά Βουνά 59 

(16.5) 

8 

(16) 

Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα 72 

(20.1) 

7 

(14) 

Το Καπλάνι της Βιτρίνας 18 

(5) 

2 

(4) 

Το Ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 26 

(7.3) 

4 

(8) 

Παραμύθι Χωρίς Όνομα 17 

(4.7) 

0 

(0.0) 

Ο Μικρός Νικόλας 40 

(11.2) 

1 

(2) 

Ο Μικρός Πρίγκιπας 15 

(4.2) 

3 

(6) 

Η Μωβ Ομπρέλα 12 

(3.4) 

0 

(0.0) 

Άλλα λογοτεχνικά βιβλία 50 

(14) 

4 

(8) 
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Αναφορικά με τις προτιμήσεις λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 35 δείχνουν ότι οι περισσότεροι 

γηγενείς μαθητές (72 άτομα, 20.1%) προτιμούν «Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα», 

ενώ οι περισσότεροι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 

προτιμούν «Τα Ψηλά Βουνά» (8 άτομα, 16%). 

 

Πίνακας 36: Ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

307 

(85.8) 

19 

(38) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 36 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές (307 άτομα, 85.8%) 

διαθέτουν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους 

μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (19 άτομα, 38%). Προκύπτει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ύπαρξης βιβλιοθήκης στο σπίτι» και της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=62.302, df=1, Sig.=0.000, p<a). Σε αυτή την 

περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι γηγενείς μαθητές μεγαλώνουν σε 

περισσότερο «ενισχυμένα» πολιτισμικά περιβάλλοντα έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να κοινωνικοποιούνται με πολιτισμικού 

τύπου αγαθά, όπως είναι η βιβλιοθήκη (Bourdieu, 1977; Bourdieu & Passeron, 1977, 

όπ. αναφ. στο Li, 2007, σελ. 286). 

 

Πίνακας 37: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στην 

ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες   

Ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι M SD M SD t p 

 .86 .350 .38 .490 -

8.554 

.000 

 

Πραγματοποιώντας στατιστικό έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα φαίνεται ότι ο 

μέσος όρος ύπαρξης βιβλιοθήκης στο σπίτι των γηγενών μαθητών είναι μεγαλύτερος 

(M:0.86, SD:0.350) σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών (M:0.38, SD:0.490). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ της «ύπαρξης βιβλιοθήκης στο σπίτι» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (Sig.=0.000, p<a, t=-8.554). 
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Πίνακας 38: Είδη βιβλίων στη βιβλιοθήκη ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Είδη βιβλίων στη βιβλιοθήκη Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

Λογοτεχνικά βιβλία 286 

(79.9) 

16 

(32) 

Σχολικά βοηθήματα 86 

(24) 

5 

(10) 

Σχολικά βιβλία 299 

(83.5) 

18 

(36) 

Παραμύθια 66 

(18.4) 

1 

(2) 

Κόμικς 23 

(6.4) 

0 

(0.0) 

Εγκυκλοπαίδειες 143 

(39.9) 

0 

(0.0) 

Λεξικά 103 

(28) 

0 

(0.0) 

Ξενόγλωσσα βιβλία 204 

(57) 

5 

(10) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 38 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές έχουν στη βιβλιοθήκη 

του σπιτιού τους περισσότερα είδη βιβλίων σε σχέση με τους μαθητές που 

προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Ειδικότερα, στη βιβλιοθήκη των γηγενών 

μαθητών υπάρχουν σχολικά βιβλία (299 άτομα, 83.5%), λογοτεχνικά βιβλία (286 

άτομα, 79.95) και ξενόγλωσσα βιβλία (204 άτομα, 57%) σε μεγαλύτερο ποσοστό 

έναντι των μαθητών από μεταναστευτικές οικογένειες (18 άτομα, 36%, 16 άτομα, 

32% και 5 άτομα, 10%, αντίστοιχα). Οι γηγενείς μαθητές έχουν στη βιβλιοθήκη τους 

παραμύθια (66 άτομα, 18.4%), κάτι το οποίο απαντάται σε μόλις 2% των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στη βιβλιοθήκη των γηγενών μαθητών υπάρχουν επίσης 

εγκυκλοπαίδειες (143 άτομα, 39.9%), λεξικά (103 άτομα, 28%) και κόμικς (23 άτομα, 

6.4%), τα οποία δε φαίνεται να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη των μαθητών που 

προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των «λογοτεχνικών βιβλίων» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=52.319, df=1, Sig.=0.000, p<a), μεταξύ των «σχολικών βοηθημάτων» και  της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=4.978, df=1, Sig.=0.026, p<a), μεταξύ των 

«σχολικών βιβλίων» και  της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=57.169, df=1, 

Sig.=0.000, p<a), μεταξύ των «παραμυθιών» και  της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=8.635, df=1, Sig.=0.003, p<a), μεταξύ των «εγκυκλοπαιδειών» και  της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=30.749, df=1, Sig.=0.000, p<a), μεταξύ των 

«λεξικών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=19.244, df=1, Sig.=0.000, 

p<a) και μεταξύ των «ξενόγλωσσων βιβλίων» και  της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=38.761, df=1, Sig.=0.000, p<a). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
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σχέση μεταξύ των «κόμικς» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=3.404, 

df=1, Sig.=0.065, p>a). Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι γηγενείς μαθητές 

συσσωρεύουν μεγαλύτερο όγκο «αντικειμενοποιημένου» και «εγγενούς» 

πολιτισμικού κεφαλαίου από το οικογενειακό τους περιβάλλον έναντι των μαθητών 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

Πίνακας 39: Ύπαρξη έργων τέχνης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Ύπαρξη έργων τέχνης στο σπίτι Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

196 

(54.7) 

11 

(22) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη έργων τέχνης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 39 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές (196 

άτομα, 54.7%) διαθέτουν έργα τέχνης στο σπίτι τους σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι 

των μαθητών που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες (11 άτομα, 22%). 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ύπαρξης έργων τέχνης στο 

σπίτι» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=18.825, df=1, Sig.=0.000, 

p<a). Μέσα από την επαφή τους με τα συγκεκριμένα πολιτισμικά αγαθά, οι γηγενείς 

μαθητές εξοικειώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό με το «ωραίο» και το «εκλεπτυσμένο» 

σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο κι έτσι ενισχύουν την 

«αντικειμενοποιημένη» μορφή του πολιτισμικού τους κεφαλαίου (Φραγκουδάκη, 

1985, σελ. 163-164). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το να έχει κάποιος 

αποκτήσει πολιτισμικά αγαθά δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι μπορεί να τα 

κατανοήσει και να τα προσεγγίσει πλήρως. Για να μπορέσει κανείς να συγκινηθεί από 

έναν πίνακα ζωγραφικής ή κάποιο έργο τέχνης, θα πρέπει να κατέχει έναν ορισμένο 

πολιτισμικό κώδικα, δηλαδή να έχει τις μόνιμες και διαρκείς διαθέσεις και 

προδιαθέσεις (habitus) που χρειάζονται για να προσεγγίσει αποτελεσματικά ένα 

πολιτισμικό αγαθό (Bourdieu, 1974, σελ. 1, 3, 8, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 

158; Πατερέκα, 1986, σελ. 24).  

 

Πίνακας 40: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στην 

ύπαρξη έργων τέχνης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες   

Ύπαρξη έργων τέχνης στο σπίτι M SD M SD t p 

 .55 .498 .22 .418 -

8.554 

.000 

 

Πραγματοποιώντας έλεγχο μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «ύπαρξης έργων 

τέχνης στο σπίτι» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.000, p<a, t=-

8.554), όπου ο μέσος όρος ύπαρξης έργων τέχνης στο σπίτι των γηγενών μαθητών 
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είναι υψηλότερος (M:0.55, SD:0.498) σε σύγκριση με τους μαθητές που προέρχονται 

από οικογένειες μεταναστών (M:0.22, SD:0.418). 

 

Πίνακας 41: Είδη έργων τέχνης στο σπίτι ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Είδη έργων τέχνης στο σπίτι Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Πίνακες ζωγραφικής 192 

(53.6) 

11 

(22) 

Αγάλματα 17 

(4.7) 

0 

(0.0) 

Γλυπτά 10 

(2.8) 

1 

(2) 

Αγιογραφίες 4 

(1.1) 

0 

(0.0) 

 

Εξετάζοντας τα είδη έργων τέχνης που υπάρχουν στο σπίτι των μαθητών ανάλογα με 

την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 41 δείχνουν ότι στο σπίτι των 

γηγενών μαθητών υπάρχουν πίνακες ζωγραφικής (192 άτομα, 53.6%) και γλυπτά (10 

άτομα, 2.8%) σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (11 άτομα, 22% και 1 άτομο, 2%, αντίστοιχα). Ακόμα, το 4.7% (17 άτομα) 

των γηγενών μαθητών έχει στο σπίτι του αγάλματα και το 1.1% (4 άτομα) των 

γηγενών μαθητών έχει αγιογραφίες, σε αντίθεση με τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο οι οποίοι δεν έχουν στο σπίτι τους τα συγκεκριμένα είδη έργων τέχνης. 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των «πινάκων ζωγραφικής» και της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=17.559, df=1, Sig.=0.000, p<a). Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των «αγαλμάτων» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (χ
2
=2.478, df=1, Sig.=0.115, p>a), μεταξύ των «γλυπτών» και της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.105, df=1, Sig.=0.746, p>a) και μεταξύ 

των «αγιογραφιών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.564, df=1, 

Sig.=0.453, p>a). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι οικογένειες των γηγενών 

μαθητών μεταβιβάζουν στα παιδιά τους μια «ελεύθερη» κουλτούρα σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με τις οικογένειες μεταναστών, με αποτέλεσμα οι γηγενείς μαθητές 

να εξοικειώνονται περισσότερο με πολιτισμικά αγαθά που άπτονται της τέχνης και 

του πολιτισμού (Λάμνιας, 2001, σελ. 163). 

 

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά αποτελέσματα, το «αντικειμενοποιημένο» 

πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο φέρει ως ένδυμά του τα πολιτισμικά αγαθά, όπως οι 

πίνακες ζωγραφικής, τα έργα τέχνης (Levitas, 2004, σελ. 51), τα βιβλία (O'Brien & Ó 

Fathaigh, 2005, σελ. 68), και οι βιβλιοθήκες (Jeannotte, 2003, σελ. 38) υπάρχει σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα σπίτια των γηγενών μαθητών έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. 
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Πίνακας 42: Κτήση ατομικού δωματίου ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Κτήση ατομικού δωματίου Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

232 

(64.8) 

16 

(32) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Όσον αφορά την κτήση ατομικού δωματίου ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 42 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές (232 άτομα, 

64.8%) διαθέτουν δικό τους δωμάτιο σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τους 

μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (16 άτομα, 32%). Βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

και της «κτήσης ατομικού δωματίου» (χ
2
=19.806, df=1, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 43: Χώρος κατάλληλος για διάβασμα στο σπίτι ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Χώρος κατάλληλος για διάβασμα στο σπίτι Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

354 

(98.9) 

32 

(64) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την ύπαρξη χώρου κατάλληλου για διάβασμα στο σπίτι ανάλογα με 

την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 43 δείχνουν ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των γηγενών μαθητών (354 περιπτώσεις, 98.9%) διαθέτει 

χώρο κατάλληλο για διάβασμα στο σπίτι έναντι των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (32 περιπτώσεις, 64%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και του «χώρου κατάλληλου για διάβασμα 

στο σπίτι» (χ
2
=104.646, df=1, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 44: Βοήθεια στο διάβασμα των παιδιών στο σπίτι ανάλογα με 

την εθνική προέλευση των μαθητών 

Βοήθεια στο διάβασμα των παιδιών στο σπίτι Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς 

 

Μετανάστες 

Καμία βοήθεια στο διάβασμα 183 

(51.1) 

29 

(58) 

Βοήθεια στο διάβασμα από τη μητέρα / τον πατέρα 143 

(39.9) 

13 

(26) 

Βοήθεια στο διάβασμα από τα αδέρφια 38 

(10.6) 

8 

(16) 

Βοήθεια στο διάβασμα από τη γιαγιά / τον παππού 9 

(2.5) 

2 

(4) 

Βοήθεια στο διάβασμα από ιδιωτικό δάσκαλο 19 

(5.3) 

1 

(2) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 44 προκύπτει ότι οι περισσότεροι μαθητές 

(γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) διαβάζουν μόνοι τους στο 

σπίτι χωρίς να έχουν κάποια βοήθεια. Ειδικότερα, οι μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο φαίνεται να διαβάζουν περισσότερο μόνοι τους στο σπίτι (29 άτομα, 58%) 

σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές (183 άτομα, 51.1%). Δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «παροχής βοήθειας στο διάβασμα» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (df=1, p>a).  

 

Πίνακας 45: Εκμάθηση ξένων γλωσσών ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Εκμάθηση ξένων γλωσσών  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Αγγλικά 333 

(93) 

38 

(76) 

Γαλλικά 49 

(13.7) 

4 

(8) 

Γερμανικά 51 

(14.2) 

2 

(4) 

Ιταλικά 7 

(2) 

0 

(0.0) 

Ισπανικά 4 

(1.1) 

1 

(2) 

Άλλες γλώσσες 3 

(0.8) 

0 

(0.0) 
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Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 45 φαίνεται ότι το ποσοστό εκμάθησης 

ξένων γλωσσών είναι υψηλότερο στους γηγενείς μαθητές σε σχέση με τους μαθητές 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ειδικότερα, το ποσοστό εκμάθησης αγγλικών είναι 

υψηλότερο στους γηγενείς μαθητές (333 άτομα, 93%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες (38 άτομα, 76%). Το ίδιο φαίνεται να 

ισχύει και με τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες, όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 

45, με εξαίρεση την περίπτωση των Ισπανικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «αγγλικής γλώσσας» 

και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=15.406, df=1, Sig.=0.000, p<a) και 

μεταξύ της «γερμανικής γλώσσας» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=4.075, df=1, Sig.=0.044, p<a), ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των «υπολοίπων γλωσσών» του πίνακα και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (df=1, p>a).  

 

Πίνακας 46: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στον αριθμό 

εκμάθησης ξένων γλωσσών ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Αριθμός εκμάθησης ξένων γλωσσών 1.25 .668 .90 .647 -3.497 .001 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 46 φαίνεται ότι ο μέσος όρος εκμάθησης ξένων γλωσσών 

είναι υψηλότερος στους γηγενείς μαθητές (M:1.25, SD:0.668) έναντι των μαθητών 

που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (M:0.90, SD:0.647). Συμπεραίνουμε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «εκμάθησης ξένων γλωσσών» 

και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.001, p<a, t= -3.497).  
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Πίνακας 47: Προτιμήσεις προγραμμάτων στην τηλεόραση ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Προτιμήσεις προγραμμάτων στην τηλεόραση Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Εκπομπές με μουσική, χορό και τραγούδι 85 

(23.7) 

20 

(40) 

Ειδήσεις 110 

(30.7) 

1 

(2) 

Ταινίες 239 

(66.8) 

30 

(60) 

Αθλητικά 140 

(39.1) 

24 

(48) 

Ντοκιμαντέρ 247 

(69) 

7 

(14) 

Σίριαλ 104 

(29.1) 

21 

(42) 

Κινούμενα σχέδια 207 

(57.8) 

28 

(56) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 47 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των γηγενών 

μαθητών (247 άτομα, 69%) προτιμάει να παρακολουθεί στην τηλεόραση 

ντοκιμαντέρ, ενώ οι περισσότεροι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δείχνουν 

προτίμηση στις ταινίες (30 άτομα, 60%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των «εκπομπών με μουσική, χορό και τραγούδι» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (χ
2
=6.067, df=1, Sig.=0.014, p<a), των «ειδήσεων» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=18.281, df=1, Sig.=0.000, p<a), των «ντοκιμαντέρ» 

και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=56.467, df=1, Sig.=0.000, p<a), ενώ 

δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των «υπολοίπων προτιμήσεων 

προγραμμάτων στην τηλεόραση» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=1, 

p>a). Το habitus των μαθητών δομείται με βάση τις κοινωνικές συνθήκες και παράγει 

πρακτικές και αντιλήψεις σε συνάρτηση με τη δομή του (Bourdieu, 1993a, σελ. 87, 

όπ. αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 51). Μέσα από την παρακολούθηση πολιτισμικών 

προγραμμάτων, οι μαθητές «ενσωματώνουν» μια σειρά από προδιαθέσεις και 

σχήματα αντίληψης, τα οποία διαμορφώνουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους και τις 

προτιμήσεις τους (Levine-Rasky, 2009, σελ. 332). 
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Πίνακας 48: Ενασχόληση με αθλήματα ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Ενασχόληση με αθλήματα Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

324 

(90.5) 

44 

(88) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την ενασχόληση με αθλήματα στον ελεύθερο χρόνο ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 48 δείχνουν ότι οι γηγενείς 

μαθητές (324 άτομα, 90.5%) ασχολούνται με αθλήματα σε ελαφρά μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (44 άτομα, 88%). 

Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ενασχόλησης με αθλήματα 

στον ελεύθερο χρόνο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.311, df=1, 

Sig.=0.577, p>a). 

 

Πίνακας 49: Είδη ενασχόλησης με αθλήματα ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Είδη αθλημάτων Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Ποδόσφαιρο 124 

(34.6) 

26 

(52) 

Μπάσκετ 69 

(19.3) 

15 

(30) 

Βόλεϊ  97 

(27.1) 

12 

(24) 

Τένις 21 

(5.9) 

0 

(0.0) 

Tae Kvon Do 22 

(6.1) 

0 

(0.0) 

Κολύμβηση  20 

(5.6) 

0 

(0.0) 

Στίβος 20 

(5.6) 

3 

(6) 

Άλλα αθλήματα 24 

(6.7) 

0 

(0.0) 

 

Όσον αφορά τα αθλήματα με τα οποία ασχολούνται οι μαθητές στον ελεύθερο χρόνο 

τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 49 δείχνουν ότι 

οι γηγενείς μαθητές (124 περιπτώσεις, 34.6%) και οι μαθητές από οικογένειες 

μεταναστών (26 περιπτώσεις, 52%) ασχολούνται κυρίως με το ποδόσφαιρο. 
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Ακολουθεί ποσοστιαία το βόλεϊ στην περίπτωση των γηγενών μαθητών (97 άτομα, 

27.1%), ενώ στην περίπτωση των μαθητών από οικογένειες μεταναστών το μπάσκετ 

(15 άτομα, 30%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «ενασχόλησης 

με το ποδόσφαιρο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=5.689, df=1, 

Sig.=0.017, p<a), ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«ενασχόλησης με τα υπόλοιπα μαθήματα» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (df=1, p>a). 

 

Πίνακας 50: Εκμάθηση μουσικού οργάνου ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Εκμάθηση μουσικού οργάνου Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

145 

(40.5) 

10 

(20) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 50 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές (145 άτομα, 40.5%) 

μαθαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό μουσικά όργανα έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (10 άτομα, 20%). Στην περίπτωσή μας, η τιμή του χ
2
 είναι 

7.829 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και της 

«εκμάθησης μουσικού οργάνου» (df=1, Sig.=0.005, p<a).  

 

Πίνακας 51: Είδη εκμάθησης μουσικών οργάνων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Είδη εκμάθησης μουσικών οργάνων Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Φλογέρα 71 

(19.8) 

4 

(8) 

Κιθάρα 45 

(12.6) 

2 

(4) 

Μεταλόφωνο 32 

(8.9) 

2 

(4) 

Πιάνο 37 

(10.3) 

0 

(0.0) 

Βιολί 4 

(1.1) 

2 

(4) 

Άλλα μουσικά όργανα 11 

(3.1) 

1 

(2) 
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Όσον αφορά τα είδη εκμάθησης μουσικών οργάνων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τα στοιχεία του πίνακα 51 φαίνεται ότι οι γηγενείς 

μαθητές μαθαίνουν φλογέρα (71 άτομα, 19.8%), κιθάρα (45 άτομα, 12.6%) και 

μεταλόφωνο (32 άτομα, 8.9%) σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (4 άτομα, 8%, 2 άτομα, 4% και 2 άτομα, 4%, αντίστοιχα). 

Ακόμα, 37 γηγενείς μαθητές μαθαίνουν πιάνο (10.3%) σε αντίθεση με τους μαθητές 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι οποίοι δε φαίνεται να μαθαίνουν το συγκεκριμένο 

μουσικό όργανο. Ωστόσο, οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο μαθαίνουν βιολί 

(2 άτομα, 4%) σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές (4 άτομα, 

1.1%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εκμάθησης πιάνου» και 

της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=5.683, df=1, Sig.=0.017, p<a) και 

μεταξύ της «εκμάθησης φλογέρας» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=4.094, df=1, Sig.=0.043, p<a), ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «εκμάθησης των υπολοίπων μουσικών οργάνων» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (df=1, p>a). 

 

Πίνακας 52: Τρόπος εκμάθησης μουσικών οργάνων ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Τρόπος εκμάθησης μουσικών οργάνων Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Εκμάθηση σε ωδείο 51 

(14.2) 

2 

(4) 

Κατ’ οίκον διδασκαλία με δάσκαλο μουσικής 27 

(7.5) 

1 

(2) 

Εκμάθηση στο σχολείο με δάσκαλο μουσικής 102 

(28.5) 

6 

(12) 

Αυτοδιδασκαλία 12 

(3.4) 

2 

(4) 

 

Διερευνώντας τους τρόπους εκμάθησης μουσικών οργάνων ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τη μελέτη του πίνακα 52 φαίνεται ότι οι γηγενείς 

μαθητές μαθαίνουν μουσικά όργανα στο σχολείο με δάσκαλο μουσικής σε 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (102 

άτομα, 28.5% έναντι 6 ατόμων, 12%). Ακόμα, οι γηγενείς μαθητές συγκεντρώνουν 

μεγαλύτερο ποσοστό στην εκμάθηση μουσικών οργάνων σε ωδείο (51 άτομα, 14.2%) 

και κατ’ οίκον διδασκαλία (27 άτομα, 7.5%) σε σχέση με τους μαθητές από 

μεταναστευτικές οικογένειες (2 άτομα, 4% και 1 άτομο, 2%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 

από οικογένειες μεταναστών (2 άτομα, 4%) συγκεντρώνουν ελαφρά μεγαλύτερο 

ποσοστό στην εκμάθηση μουσικών οργάνων μέσα από αυτοδιδασκαλία έναντι των 

γηγενών μαθητών (12 άτομα, 3.4%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εκμάθησης μουσικών οργάνων σε 

ωδείο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=4.075, df=1, Sig.=0.044, 

p<a), καθώς επίσης μεταξύ της «εκμάθησης μουσικών οργάνων στο σχολείο με 

δάσκαλο μουσικής» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=6.130, df=1, 

Sig.=0.013, p<a). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «κατ’ οίκον 
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διδασκαλίας με δάσκαλο μουσικής» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=2.108, df=1, Sig.=0.147, p>a) και μεταξύ της «αυτοδιδασκαλίας» και της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.056, df=1, Sig.=0.814, p>a). 

 

Πίνακας 53: Μουσικές προτιμήσεις των μαθητών ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση 

Εθνική 

προέλευση 

μαθητών 

Μουσικές προτιμήσεις των μαθητών 

Ροκ Δημο

τική 

Ποπ Κλασι

κή 

Ό,τι 

παίζει το 

ραδιόφων

ο ή η 

τηλεόρασ

η 

Χιπ 

Χοπ 

Τζαζ Ραπ Έντεχ

νη 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Γηγενείς 40 

(11.2) 

6 

(1.7) 

159 

(44.4) 

87 

(24.3) 

29 

(8.1) 

5 

(1.4) 

13 

(3.6) 

6 

(1.7) 

13 

(3.6) 

Μετανάστε

ς 

6 

(12) 

1 

(2) 

26 

(52) 

0 

(0.0) 

12 

(24) 

4 

(8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2) 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 53 φαίνεται ότι τόσο οι γηγενείς μαθητές (159 άτομα, 

44.4%), όσο και οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (26 άτομα, 

52%) προτιμούν να ακούνε περισσότερο ποπ μουσική. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

δεύτερη στις προτιμήσεις των γηγενών μαθητών έρχεται η κλασική μουσική (87 

άτομα, 24.3%), ενώ οι μαθητές που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες 

δεν ακούνε καθόλου κλασική μουσική και δηλώνουν ως δεύτερη μουσική προτίμηση 

«ό,τι παίζει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση» (12 άτομα, 24%). Προκύπτει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ των «μουσικών προτιμήσεων των μαθητών» και της 

«εθνικής τους προέλευσης» (χ
2
=35.464, df=8, Sig.=0.000, p<a). Το habitus συνιστά 

μια «ενσωματωμένη» κοινωνική γνώση, η οποία ενυπάρχει σε κάθε πράξη του 

κοινωνικού υποκειμένου (Bourdieu, 1990b, σελ. 68-79, όπ. αναφ. στο Sterne, 2003, 

σελ. 375). Οι μουσικές προτιμήσεις των μαθητών συνιστούν εκφράσεις του habitus το 

οποίο διαθέτουν. Το habitus είναι μια «ενσώματη» πεποίθηση, η οποία αποτυπώνεται 

στις προτιμήσεις και στις επιλογές των κοινωνικών υποκειμένων (Sterne, 2003, σελ. 

375). 
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Πίνακας 54: Μουσικές προτιμήσεις των γονέων ανάλογα με την εθνική τους 

προέλευση  

Εθνική 

προέλευσ

η 

γονέων 

Μουσικές προτιμήσεις γονέων  

Δημο

τική 

Τζαζ Κλασ

ική 

Λαϊκ

ή 

Ό,τι 

παίζει το 

ραδιόφω

νο ή η 

τηλεόρα

ση 

Δεν 

ακούν

ε 

μουσι

κή 

Ροκ Ποπ Χιπ 

Χοπ 

Έντεχ

νη 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Γηγενείς 45 

(12.6) 

33 

(9.2) 

58 

(16.2) 

122 

(34.1) 

17 

(4.7) 

51 

(14.2) 

14 

(3.9) 

10 

(2.8) 

1 

(0.3) 

7 

(2) 

Μετανάστ

ες 

10 

(20) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

18 

(36) 

4 

(8) 

17 

(34) 

0 

(0.0) 

1 

(2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

Αναφορικά με τις μουσικές προτιμήσεις των γονέων των μαθητών ανάλογα με την 

εθνική τους προέλευση, οι μαθητές του δείγματος δηλώνουν ότι τόσο οι γηγενείς 

γονείς (122 περιπτώσεις, 34.1%), όσο και οι μετανάστες γονείς (18 περιπτώσεις, 

36%) προτιμούν να ακούνε κυρίως λαϊκή μουσική. Δεύτερη στις μουσικές 

προτιμήσεις των γηγενών γονέων έρχεται η κλασική μουσική (58 περιπτώσεις, 

16.2%), ενώ οι μετανάστες γονείς προτιμούν να ακούνε «ό,τι παίζει το ραδιόφωνο ή η 

τηλεόραση» (17 περιπτώσεις, 34%). Η τιμή του χ
2 

είναι 28.902 σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ των «μουσικών προτιμήσεων των γονέων» και της «εθνικής τους 

προέλευσης» (df=9, Sig.=0.001, p<a).  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς τις 

προτιμήσεις των γηγενών μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

στη μουσική, στην εκμάθηση μουσικών οργάνων, καθώς και στα αθλήματα με τα 

οποία ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους. Το habitus των μαθητών συνιστά 

σύστημα και αρχή ταξινόμησης, αλλά και αρχή θεώρησης και διάκρισης (Bourdieu, 

2000, σελ. 22). Το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των κοινωνικών 

υποκειμένων απεικονίζεται στις διαφορετικές τους επιλογές και προτιμήσεις (Moore, 

2008, σελ. 106-107).  
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Πίνακας 55: Προτίμηση εφημερίδας του πατέρα ανάλογα με την εθνική 

του προέλευση  

Προτίμηση εφημερίδας του πατέρα Εθνική προέλευση πατέρα 

Γηγενής Μετανάστης 

N 

(%) 

N 

(%) 

Αθλητική  84 

(23.5) 

8 

(16) 

Πολιτική 103 

(28.8) 

2 

(4) 

Οικονομική 56 

(15.6) 

0 

(0.0) 

Δε διαβάζει εφημερίδα 115 

(32.1) 

40 

(80) 

 

Εξετάζοντας την περίπτωση της ανάγνωσης εφημερίδας από τον πατέρα ανάλογα με 

την εθνική του προέλευση, από τα στοιχεία του πίνακα 55 φαίνεται ότι οι γηγενείς 

πατεράδες (243 άτομα, 67.9% αθροιστικά) διαβάζουν εφημερίδα σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σχέση με τους μετανάστες πατεράδες (10 άτομα, 20% αθροιστικά). 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι γηγενείς πατεράδες προτιμούν να διαβάζουν πολιτική 

εφημερίδα (103 άτομα, 28.8%), ενώ η πλειοψηφία των μεταναστών πατεράδων 

προτιμάει να διαβάζει αθλητική εφημερίδα (8 άτομα, 16%). Η τιμή του χ
2 

είναι 

45.837 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «προτίμησης εφημερίδας του 

πατέρα» και της «εθνικής του προέλευσης» (df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 56: Προτίμηση εφημερίδας της μητέρας ανάλογα με την εθνική 

της προέλευση  

Προτίμηση εφημερίδας της μητέρας Εθνική προέλευση μητέρας 

Γηγενής Μετανάστρια 

N 

(%) 

N 

(%) 

Πολιτική 56 

(15.6) 

2 

(4) 

Καλλιτεχνική 101 

(28.2) 

2 

(4) 

Οικονομική 55 

(15.4) 

0 

(0.0) 

Δε διαβάζει εφημερίδα 146 

(40.8) 

46 

(92) 
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Όσον αφορά την ανάγνωση εφημερίδας από τη μητέρα ανάλογα με την εθνική της 

προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 56 δείχνουν ότι οι γηγενείς μητέρες (212 άτομα, 

59.2% αθροιστικά) διαβάζουν εφημερίδα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των 

μεταναστριών μητέρων (4 άτομα, 8% αθροιστικά). Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία 

των γηγενών μητέρων προτιμάει να διαβάζει καλλιτεχνική εφημερίδα (101 άτομα, 

28.2%), ενώ οι μετανάστριες μητέρες προτιμούν να διαβάζουν κυρίως πολιτική και 

καλλιτεχνική εφημερίδα (από 2 άτομα, 4%, αντίστοιχα). Φαίνεται ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «προτίμησης εφημερίδας της μητέρας» και 

της «εθνικής της προέλευσης» (χ
2
=46.509, df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 57: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για την τέχνη ανάλογα με 

την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για την τέχνη 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 95 

(26.5) 

98 

(27.4) 

107 

(29.9) 

58 

(16.2) 

2.36 1.043 

Μετανάστες 44 

(88) 

6 

(12) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.12 .328 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 57 δείχνουν ότι οι περισσότεροι γηγενείς γονείς συζητούν 

μεταξύ τους για την τέχνη (κάποιες φορές: 107 άτομα, 29.9%), ενώ η πλειοψηφία των 

μεταναστών γονέων δε φαίνεται να αναπτύσσει συζητήσεις γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα (ποτέ: 44 άτομα, 88%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των 

γονέων για την τέχνη» και της «εθνικής τους προέλευσης» (χ
2
=75.762, df=3, 

Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 58: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για βιβλία ανάλογα με 

την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για βιβλία 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 77 

(21.5) 

97 

(27.1) 

107 

(29.9) 

77 

(21.5) 

2.51 1.055 

Μετανάστες 43 

(86) 

7 

(14) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.14 .351 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 58 φαίνεται ότι οι περισσότεροι γηγενείς γονείς 

αναπτύσσουν συζητήσεις μεταξύ τους για βιβλία (κάποιες φορές: 107 άτομα, 29.9%), 

σε αντίθεση με τους μετανάστες γονείς οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δε συζητούν 
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για βιβλία (ποτέ: 43 άτομα, 86%). Στην περίπτωσή μας η τιμή του χ
2
 είναι 90.691 σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των γονέων για βιβλία» και της 

«εθνικής τους προέλευσης» (df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 59: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για εκπομπές στην 

τηλεόραση ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για εκπομπές στην τηλεόραση 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 61 

(17) 

155 

(43.3) 

98 

(27.4) 

44 

(12.3) 

2.35 .903 

Μετανάστες 5 

(10) 

8 

(16) 

24 

(48) 

13 

(26) 

2.90 .909 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για εκπομπές στην 

τηλεόραση ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, από τα στοιχεία του πίνακα 59 

προκύπτει ότι οι μετανάστες γονείς (κάποιες φορές: 24 άτομα, 48%) συζητούν για 

τηλεοπτικές εκπομπές σε μεγαλύτερη συχνότητα έναντι των γηγενών γονέων 

(σπάνια: 155 άτομα, 43.3%). Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας συζήτησης των γονέων για εκπομπές στην τηλεόραση» και της «εθνικής 

τους προέλευσης» (χ
2
=21.670, df=3, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 60: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για οικονομικά ζητήματα 

ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για οικονομικά ζητήματα 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ 

συχνά 

  

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 11 

(3.1) 

47 

(13.1) 

124 

(34.6) 

176 

(49.2) 

3.30 .811 

Μετανάστες 2 

(4) 

7 

(14) 

15 

(30) 

26 

(52) 

3.30 .863 

 

Διερευνώντας τη συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για οικονομικά ζητήματα 

ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 60 δείχνουν ότι τόσο 

οι γηγενείς γονείς (176 άτομα, 49.2%) όσο και οι μετανάστες γονείς (26 άτομα, 52%) 

συζητούν πολύ συχνά για οικονομικά ζητήματα. Δεν προκύπτει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των γονέων για οικονομικά 

ζητήματα» και της «εθνικής τους προέλευσης» (χ
2
=0.492, df=3, Sig.=0.921, p>a). 
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Πίνακας 61: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τη δουλειά τους 

ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για τη δουλειά τους 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 6 

(1.7) 

43 

(12) 

114 

(31.8) 

195 

(54.5) 

3.39 .762 

Μετανάστες 1 

(2) 

9 

(18) 

16 

(32) 

24 

(48) 

3.26 .828 

 

Διερευνώντας τη συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τη δουλειά τους 

ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 61 

φαίνεται ότι οι γηγενείς γονείς (195 άτομα, 54.5%) και οι μετανάστες γονείς (24 

άτομα, 48%) συζητούν πολύ συχνά για τη δουλειά τους. Δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των γονέων για τη δουλειά 

τους» και της «εθνικής τους προέλευσης» (χ
2
=1.604, df=3, Sig.=0.659, p>a). 

 

Πίνακας 62: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα στη 

δουλειά τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική 

προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα στη δουλειά 

τους 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 19 

(5.3) 

93 

(26) 

126 

(35.2) 

120 

(33.5) 

2.97 .899 

Μετανάστες 1 

(2) 

15 

(30) 

19 

(38) 

15 

(30) 

2.96 .832 

 

Αναφορικά με τη συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα στη 

δουλειά τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, από τα στοιχεία του πίνακα 62 

φαίνεται ότι οι γηγενείς γονείς (126 άτομα, 35.2%) και οι μετανάστες γονείς (19 

άτομα, 38%) συζητούν κάποιες φορές για το συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση 

αυτή η τιμή του χ
2
 είναι 1.508 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p>0.05. 

Επομένως, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

συζήτησης των γονέων για τα προβλήματα στη δουλειά τους» και της «εθνικής τους 

προέλευσης» (df=3, Sig.=0.680, p>a). 
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Πίνακας 63: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για την πολιτική ανάλογα 

με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για την πολιτική 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 37 

(10.3) 

100 

(27.9) 

120 

(33.5) 

101 

(28.2) 

2.80 .967 

Μετανάστες 23 

(46) 

17 

(34) 

8 

(16) 

2 

(4) 

1.78 .864 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 63 προκύπτει ότι οι γηγενείς γονείς (120 

άτομα, 33.5%) κάνουν κάποιες φορές συζητήσεις γύρω από την πολιτική, ενώ η 

πλειοψηφία των μεταναστών γονέων (23 άτομα, 46%) φαίνεται να μη συζητά 

καθόλου για το συγκεκριμένο θέμα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των 

γονέων για την πολιτική» και της «εθνικής τους προέλευσης» (χ
2
=52.991, df=3, 

Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 64: Συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα της 

καθημερινής ζωής ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Εθνική 

προέλευση 

 

Συζήτηση μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα της 

καθημερινής ζωής 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 9 

(2.5) 

82 

(22.9) 

128 

(35.8) 

139 

(38.8) 

3.11 .841 

Μετανάστες 1 

(2) 

10 

(20) 

18 

(36) 

21 

(42) 

3.18 .825 

 

Διερευνώντας τη συχνότητα συζήτησης μεταξύ των γονέων για τα προβλήματα της 

καθημερινής ζωής ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, από τα στοιχεία του 

πίνακα 64 φαίνεται ότι τόσο οι γηγενείς γονείς (139 άτομα, 38.8%) όσο και οι 

μετανάστες γονείς (21 άτομα, 42%) συζητούν πολύ συχνά για τα προβλήματα αυτά. 

Η τιμή του χ
2
 είναι 0.325 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p>0.05. Επομένως, 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας συζήτησης των 

γονέων για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής» και της «εθνικής τους 

προέλευσης» (df=3, Sig.=0.955, p>a). 
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Πίνακας 65: Συχνότητα συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του 

φαγητού ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Συνεύρεση της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 2 

(0.6) 

13 

(3.6) 

100 

(27.9) 

243 

(67.9) 

3.63 .583 

Μετανάστες 1 

(2) 

6 

(12) 

22 

(44) 

21 

(42) 

3.26 .751 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του 

φαγητού, τα στοιχεία του πίνακα 65 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές συνευρίσκονται 

πιο συχνά με τις οικογένειές τους για να φάνε όλοι μαζί (πολύ συχνά: 243 άτομα, 

67.9%) σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες 

(κάποιες φορές: 22 άτομα, 44%).  

 

Πίνακας 66: Συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας συνεύρεσης της 

οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού και της εθνικής προέλευσης των 

μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

N 

(%) 

Ν 

(%) 

χ
2
 p 

Συνεύρεση της οικογένειας κατά τη 

διάρκεια του φαγητού 

243 

(67.9) 

22 

(44) 

16.165 .001 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 66 δείχνουν ότι το χ
2
 είναι 16.165 σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού» και της 

«εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=3, Sig.=0.001, p<a).  

 

Πίνακας 67: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στη συχνότητα 

συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Συνεύρεση της οικογένειας κατά τη 

διάρκεια του φαγητού 

3.63 .583 3.26 .751 -

4.060 

.000 
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Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο των 

μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα (Sig.=0.000, p<a, t=-4.060), 

όπου ο μέσος όρος συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού είναι 

υψηλότερος στην περίπτωση των γηγενών μαθητών (M:3.63, SD:0.583) σε σχέση με 

τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (M:3.26, SD:0.751). 

Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «συχνότητας 

συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών». 

 

Πίνακας 68: Συχνότητα συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού ανάλογα με 

την εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Συζήτηση κατά τη διάρκεια του φαγητού  

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 18 

(5) 

29 

(8.1) 

134 

(37.4) 

177 

(49.4) 

3.31 .825 

Μετανάστες 10 

(20) 

18 

(36) 

19 

(38) 

3 

(6) 

2.30 .863 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 68 δείχνουν ότι οι γηγενείς 

μαθητές συζητούν σε μεγαλύτερη συχνότητα μαζί με τις οικογένειές τους κατά τη 

διάρκεια του φαγητού (πολύ συχνά: 177 άτομα, 49.4%) σε σχέση με τους μαθητές 

που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες (κάποιες φορές: 19 άτομα, 38%).  

 

Πίνακας 69: Συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας συζήτησης κατά τη 

διάρκεια του φαγητού και της εθνικής προέλευσης των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

N 

(%) 

Ν 

(%) 

χ
2
 p 

Συζήτηση κατά τη διάρκεια του φαγητού 177 

(49.4) 

19 

(38) 

62.746 .000 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 69 φαίνεται ότι το χ
2
 είναι 62.746 σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

 

 

 

 



 

139 

 

Πίνακας 70: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στη συχνότητα 

συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Συζήτηση κατά τη διάρκεια του φαγητού  3.31 .825 2.30 .863 -8.086 .000 

 

Πραγματοποιώντας έλεγχο των μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα 

δείγματα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

«συχνότητας συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.000, p<a, t=-8.086), καθώς ο μέσος όρος 

συζήτησης μεταξύ γηγενών μαθητών με τους γονείς τους (M:3.31, SD:0.825) είναι 

υψηλότερος έναντι αυτού των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των γονέων 

τους (M:2.30, SD:0.863). 

 

Πίνακας 71: Θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών κατά τη διάρκεια 

του φαγητού ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών κατά τη 

διάρκεια του φαγητού 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Σχολείο 295 

(82.4) 

27 

(54) 

Οικονομικά θέματα 26 

(7.3) 

5 

(10) 

Θέματα της καθημερινότητας 127 

(35.5) 

11 

(22) 

Κοινωνικά θέματα 116 

(32.4) 

1 

(2) 

Βιβλία  52 

(14.5) 

0 

(0.0) 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 97 

(27.1) 

0 

(0.0) 

 

Όσον αφορά τα θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών κατά τη διάρκεια του 

φαγητού ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 71 

δείχνουν ότι τόσο οι γηγενείς μαθητές (295 άτομα, 82.4%), όσο και οι μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (27 άτομα, 54%) συζητούν με τους γονείς τους κυρίως για 

θέματα του σχολείου. Ακόμα, θέματα της καθημερινότητας και οικονομικά θέματα 

αποτελούν θέματα συζήτησης μεταξύ γηγενών γονέων και των παιδιών τους (127 

άτομα, 35.5% και 26 άτομα, 7.3%) αλλά και μεταξύ μεταναστών γονέων και των 

παιδιών τους (11 άτομα, 22% και 5 άτομα, 10%). Συζητήσεις γύρω από κοινωνικά 

θέματα (116 άτομα, 32.4%) αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι γηγενείς 
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μαθητές με τους γονείς τους έναντι μίας περίπτωσης (2%) μεταξύ των μεταναστών 

γονέων και των παιδιών τους. Συζητήσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες (97 

άτομα, 27.1%) και βιβλία (52 άτομα, 14.5%) φαίνεται να αναπτύσσουν οι γηγενείς 

μαθητές με τους γονείς τους σε αντίθεση με τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Με βάση την έρευνα του Lauglo (2011) προκύπτει ότι όσο πιο συχνά 

συζητούν τα παιδιά με τους γονείς τους για πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες τους και οι στόχοι τους για την ανώτερη 

εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 72: Συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα που απασχολούν 

τα παιδιά ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα που 

απασχολούν τα παιδιά   

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

348 

(95.8) 

41 

(82) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Όσον αφορά τη συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα που τα απασχολούν 

ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 72 δείχνουν ότι οι 

γηγενείς γονείς συζητούν με τα παιδιά τους σε ποσοστό που αγγίζει το 95.8% (348 

περιπτώσεις), ενώ το ποσοστό συζήτησης μεταξύ γονέων μεταναστών με τα παιδιά 

τους φτάνει το 82% (41 περιπτώσεις). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

χ
2
 είναι 15.113 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συζήτησης γονέων και παιδιών για θέματα 

που απασχολούν τα παιδιά» και της «εθνικής τους προέλευσης» (df=1, Sig.=0.000, 

p<a).  

 

Πίνακας 73: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στη συζήτηση 

μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα που απασχολούν τα παιδιά ανάλογα με 

την εθνική τους προέλευση  

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών για 

θέματα που απασχολούν τα παιδιά  

.96 .201 .82 .318 -

3.952 

.000 

 

Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο μέσων 

όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα. Από τη μελέτη του πίνακα 73 

φαίνεται ότι ο μέσος όρος συζήτησης μεταξύ των γηγενών γονέων και των παιδιών 

τους (M:0.96, SD:0.201) είναι υψηλότερος έναντι των μεταναστών γονέων και των 

παιδιών τους (M:0.82, SD:0.318). Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ της «συζήτησης γονέων και παιδιών για θέματα που απασχολούν τα παιδιά» 

και της «εθνικής τους προέλευσης»  (Sig.=0.000, p<a, t=-3.952). 
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Πίνακας 74: Θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών  Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Σχολείο 325 

(90.8) 

34 

(68) 

Οικονομικά θέματα 29 

(8.1) 

0 

(0.0) 

Θέματα της καθημερινότητας 103 

(28.8) 

11 

(22) 

Κοινωνικά θέματα 99 

(27.7) 

1 

(2) 

Βιβλία  56 

(15.6) 

0 

(0.0) 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 114 

(31.8) 

1 

(2) 

 

Εξετάζοντας τα θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών, από τα στοιχεία του πίνακα 74 φαίνεται ότι οι 

γηγενείς μαθητές (325 άτομα, 90.8%) και οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

(34 άτομα, 68%)  συζητούν με τους γονείς τους κυρίως για θέματα του σχολείου. Τα 

θέματα της καθημερινότητας απασχολούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τους γηγενείς 

μαθητές (103 άτομα, 28.8%) σε σχέση με τους μαθητές από οικογένειες μεταναστών 

(11 άτομα, 22%). Οι γηγενείς μαθητές συζητούν με τους γονείς τους για εξωσχολικές 

δραστηριότητες (114 άτομα, 31.8%), και για κοινωνικά θέματα (99 άτομα, 27.7%) σε 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές και τους γονείς με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (1 άτομο, 2%, αντίστοιχα). Οι γηγενείς μαθητές συζητούν 

με τους γονείς τους για βιβλία (56 άτομα, 15.6%) και για οικονομικά θέματα (29 

άτομα, 8.1%), τα οποία δε φαίνεται να αποτελούν θέματα συζήτησης μεταξύ των 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των γονέων τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

Πίνακας 75: Αριθμός αυτοκινήτων ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Αριθμός αυτοκινήτων 

Κανένα  Ένα Δύο Τρία και άνω 

 N 

(%) 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

Ν 

(%) 

Γηγενείς 25 

(7) 

159 

(44.4) 

129 

(36) 

45 

(12.6) 

Μετανάστες 10 

(20) 

32 

(64) 

8 

(16) 

0 

(0.0) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 75 φαίνεται ότι οι γηγενείς οικογένειες 

διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων (333 άτομα, 93% αθροιστικά) σε σχέση 

με τις οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο (40 άτομα, 80% αθροιστικά). 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι 45 γηγενείς οικογένειες διαθέτουν τρία αυτοκίνητα και 

άνω (12.6%), κάτι το οποίο δεν απαντάται στην περίπτωση των μεταναστών 

οικογενειών. Η τιμή του χ
2
 είναι 23.789 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «αριθμού 

αυτοκινήτων» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=3, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 76: Κτήση εξοχικής κατοικίας ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Κτήση εξοχικής κατοικίας  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

212 

(59.2) 

30 

(60) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Διερευνώντας την κτήση εξοχικής κατοικίας ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 76 φαίνεται ότι οι μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (30 άτομα, 60%) διαθέτουν εξοχική κατοικία σε ελαφρά 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές (212 άτομα, 59.2%). Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «κτήσης εξοχικής κατοικίας» και 

της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.011, df=1, Sig.=0.916, p>a). 
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Πίνακας 77: Τοποθεσία εξοχικής κατοικίας ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Τοποθεσία εξοχικής κατοικίας  Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Χωριά Αχαΐας 163 

(45.5) 

3 

(6) 

Χωριά Ηλείας 15 

(4.2) 

0 

(0.0) 

Στερεά Ελλάδα 11 

(3.1) 

0 

(0.0) 

Ιωάννινα 4 

(1.1) 

0 

(0.0) 

Θεσσαλία 2 

(0.6) 

0 

(0.0) 

Μακεδονία 4 

(1.1) 

0 

(0.0) 

Νησιά Ιονίου 14 

(3.9) 

0 

(0.0) 

Νησιά Αιγαίου 4 

(1.1) 

1 

(2) 

Βαλκάνια 0 

(0.0) 

26 

(52) 

 

Αναφορικά με την τοποθεσία της εξοχικής κατοικίας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 77 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές 

διαθέτουν εξοχική κατοικία κυρίως σε χωριά της Αχαΐας (163 περιπτώσεις, 45.5%), 

ενώ οι μαθητές που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες έχουν την εξοχική 

τους κατοικία κυρίως σε χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες και αποτελούν τις χώρες 

καταγωγής τους (26 περιπτώσεις, 52%).  

 

Πίνακας 78: Ιδιοκτησία ή μη μόνιμης κατοικίας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Ιδιοκτησία ή μη μόνιμης κατοικίας  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

 N 

(%) 

N 

(%) 

Πληρώνουμε ενοίκιο 17 

(34) 

33 

(66) 

Δεν πληρώνουμε ενοίκιο 304 

(84.9) 

54 

(15.1) 
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Τα στοιχεία του πίνακα 78 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές (304 άτομα, 84.9%) 

διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ιδιόκτητη κατοικία έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (54 άτομα, 15.1%). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» και της «ιδιοκτησίας ή μη μόνιμης κατοικίας» (χ
2
=67.796, df=1, 

Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 79: Είδος σπιτιού μόνιμης κατοικίας ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Είδος σπιτιού μόνιμης κατοικίας  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

 Ν 

(%) 

N 

(%) 

Μονοκατοικία 221 

(61.7) 

137 

(38.3) 

Διαμέρισμα 20 

(40) 

30 

(60) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 79 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των γηγενών 

μαθητών διαμένει σε μονοκατοικία (221 περιπτώσεις, 61.7%), ενώ η πλειοψηφία των 

μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διαμένει σε διαμέρισμα (30 

περιπτώσεις, 60%). Η τιμή του χ
2
 είναι 8.570 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «είδους σπιτιού 

μόνιμης κατοικίας» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=1, Sig.=0.000, 

p<a).  

 

Πίνακας 80: Περιγραφή σπιτιού μόνιμης κατοικίας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Περιγραφή σπιτιού μόνιμης κατοικίας 

Δυάρι Τριάρι Τεσσάρι Πεντάρι  

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 0 

(0.0) 

141 

(39.4) 

204 

(57) 

13 

(3.6) 

Μετανάστες 2 

(4) 

37 

(74) 

11 

(22) 

0 

(0.0) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 80 φαίνεται ότι 204 γηγενείς μαθητές 

διαμένουν σε τεσσάρι (57%), ενώ 37 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

διαμένουν σε τριάρι (74%). Η τιμή του χ
2
 είναι 38.374 σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «περιγραφής σπιτιού μόνιμης κατοικίας» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (df=3, Sig.=0.000, p<a).  
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Πίνακας 81: Αριθμός κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Αριθμός κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Κανένα 

 

Ένα Δύο Τρεις και άνω 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 41 

(11.5) 

140 

(39.1) 

109 

(30.4) 

68 

(19) 

Μετανάστες 12 

(24) 

27 

(54) 

11 

(22) 

0 

(0.0) 

 

Διερευνώντας την περίπτωση του αριθμού κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 81 δείχνουν 

ότι οι γηγενείς μαθητές κατέχουν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(84.5%, 317 άτομα κατέχουν ένα, δύο, τρεις και άνω υπολογιστές, αθροιστικά) σε 

σύγκριση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (76%, 38 άτομα κατέχουν 

ένα και δύο υπολογιστές, αθροιστικά). Φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ του «αριθμού κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=18.256, df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 82: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στον αριθμό 

κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

M SD M SD t p 

Αριθμός κτήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

1.57 .925 .98 .685 -

4.342 

.000 

 

Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο των 

μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, με το μέσο όρο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών να είναι υψηλότερος στην περίπτωση των γηγενών μαθητών (M:1.57, 

SD:0.925) σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών  

(M:0.98, SD:0.685). Επομένως, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ του «αριθμού κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.000, p<a, t=-4.342).  
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Πίνακας 83: Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σπίτι ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σπίτι 

Laptop Υπολογιστής γραφείου Notebook  Tablet   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 220 

(61.5) 

202 

(56.4) 

42 

(11.7) 

34 

(9.5) 

Μετανάστες 29 

(58) 

15 

(30) 

1 

(2) 

2 

(4) 

 

Όσον αφορά τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν στο σπίτι ανάλογα με 

την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 83 δείχνουν ότι οι 

γηγενείς μαθητές κατέχουν Laptop (220 άτομα, 61.5%), υπολογιστή γραφείου (202 

άτομα, 56.4%), Notebook (42 άτομα, 11.7%) και Tablet (34 άτομα, 9.5%) σε 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (29 

άτομα, 58%, 15 άτομα, 30%, 1 άτομο, 2% και 2 άτομα, 4%, αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 84: Ύπαρξη διαδικτύου στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Ύπαρξη διαδικτύου στο σπίτι  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

311 

(86.9) 

35 

(70) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Εξετάζοντας την ύπαρξη διαδικτύου στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 84 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές έχουν διαδίκτυο 

στο σπίτι σε μεγαλύτερο ποσοστό (311 άτομα, 86.9%) έναντι των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (35 άτομα, 70%). Το χ
2
 είναι 9.691 με επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«ύπαρξης διαδικτύου στο σπίτι» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=1, 

Sig.=0.002, p<a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

Πίνακας 85: Κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

188 

(52.5) 

26 

(52) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 85 φαίνεται ότι το 

ποσοστό κτήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους γηγενείς μαθητές (188 άτομα, 

52.5%) και τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (26 άτομα, 

52%) είναι σχεδόν ανάλογο. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«κτήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=0.005, df=1, Sig.=0.946, p>a). 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, όλοι οι τύποι κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων του 

πολιτισμικού, κοινωνικού και συμβολικού κεφαλαίου, έχουν τις ρίζες τους στο 

οικονομικό κεφάλαιο (Devine, 2009, σελ. 522). Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα 

αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία των οικογενειών (αριθμός αυτοκινήτων, 

ιδιοκτησία ή μη μόνιμης κατοικίας, είδος και περιγραφή σπιτιού μόνιμης κατοικίας, 

αριθμός και είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών) διαπιστώνουμε ότι το οικονομικό 

κεφάλαιο των γηγενών οικογενειών υπερέχει έναντι των οικογενειών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τον Bourdieu, το οικονομικό κεφάλαιο ή η 

θέση ενός ατόμου με τα μέσα παραγωγής αποτελεί το μοναδικό κριτήριο το οποίο 

προσδιορίζει την κοινωνική τάξη του ατόμου (Chan, 2002, σελ. 272). Το οικονομικό 

κεφάλαιο αποτελεί τη βάση όλων των μορφών κεφαλαίου, τα οποία αξιοποιούνται με 

σκοπό το κέρδος και συνδέονται με την (ανα)παραγωγή των ιεραρχιών και τις 

ανισότητες (Horne et al., 2011, σελ. 865).  

 

Πίνακας 86: Είδος προσκεκλημένων στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Εθνική 

προέλευση 

μαθητών 

Είδος προσκεκλημένων στο σπίτι 

Όλους τους 

φίλους μου χωρίς 

διάκριση 

 

Έλληνες 

φίλους μου 

Φίλους μου από τη χώρα 

καταγωγής μου (όπως Αλβανία, 

Μολδαβία και Ρουμανία) 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

N 

(%) 

Γηγενείς 216 

(60.3) 

138 

(38.5) 

4 

(1.1) 

Μετανάστες 13 

(26) 

3 

(6) 

34 

(68) 
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Ο Bourdieu περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πηγών, 

πραγματικών ή πιθανών (Lee, 2010, σελ. 781), που αποκτά ένα άτομο ή μια ομάδα 

μέσα από ένα σταθερό δίκτυο λιγότερο ή περισσότερο θεσμοποιημένων σχέσεων 

αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1986, σελ. 248, όπ. αναφ. στο 

Green & Vryonides, 2005, σελ. 330 & στο Lyon, 2008, σελ. 373-374; Bourdieu & 

Wacquant, 1992, σελ. 119, όπ. αναφ. στο Watson, 2013, σελ. 422). Διερευνώντας το 

είδος των προσκεκλημένων στο σπίτι ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 86 φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γηγενείς μαθητές καλούν στο σπίτι όλους τους φίλους τους χωρίς διάκριση (216 

άτομα, 60.3%), ενώ η πλειοψηφία των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών καλούν φίλους τους από τη χώρα καταγωγής τους (Αλβανία, Ρουμανία, 

Μολδαβία, κ.λπ.) (34 άτομα, 68%). Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

«είδους προσκεκλημένων στο σπίτι» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=233.379, df=2, Sig.=0.000, p<a). Το εύρος του κοινωνικού κεφαλαίου που 

κατέχουν τα κοινωνικά υποκείμενα εξαρτάται από το βαθμό των δικτύων των 

σχέσεων που τα ίδια μπορούν να ενεργοποιήσουν και από το εύρος του κεφαλαίου 

(οικονομικό, πολιτισμικό και συμβολικό) που τα κοινωνικά υποκείμενα κατέχουν από 

εκείνους με τους οποίους συνδέονται και έρχονται σε επαφή (Bourdieu, 1986, σελ. 

249, όπ. αναφ. στο Hammer, 2003, σελ. 211).  

 

Πίνακας 87: Συχνότητα ακρόασης κλασικής μουσικής ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Ακρόαση κλασικής μουσικής 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 107 

(29.9) 

81 

(22.6) 

51 

(14.2) 

119 

(33.2) 

2.51 1.232 

Μετανάστες 48 

(96) 

2 

(4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.04 .198 

 

Η ενασχόληση με πολιτισμικές δραστηριότητες συνιστά έκφραση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου (Bourdieu, 1984, σελ. 192, όπ. αναφ. στο Ahmad, 2013, σελ. 521). Ο 

Bourdieu νοηματοδοτεί την πρακτική ως «πράξη» (praxis), δηλαδή ως μια πρακτική 

έννοια ή ως «μια σειρά δραστηριοτήτων» από μέρους των κοινωνικών υποκειμένων 

(Wilkinson, 2010, σελ. 46). Η πρακτική προκύπτει ως αποτέλεσμα των σχέσεων 

μεταξύ των προδιαθέσεων του κοινωνικού υποκειμένου (habitus) και της θέσης του 

στο πεδίο (κεφάλαιο), στο πλαίσιο του παιχνιδιού της κοινωνικής αρένας (πεδίο) 

(Maton, 2008, σελ. 51; Vincent et al., 2012, σελ. 341). Τα στοιχεία του πίνακα 87 

δείχνουν ότι οι περισσότεροι γηγενείς μαθητές ακούνε πολύ συχνά κλασική μουσική 

στον ελεύθερο χρόνο τους (119 άτομα, 33.2%), ενώ η πλειοψηφία των μαθητών που 

προέρχονται από οικογένειες μεταναστών δεν υιοθετεί καθόλου τη συγκεκριμένη 

πρακτική (48 άτομα, 96%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ακρόασης κλασικής μουσικής» 

και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=81.700, df=3, Sig.=0.000, p<a). Η 
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ακρόαση κλασικής μουσικής, η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, παράγοντα 

πολιτισμικού κεφαλαίου, φαίνεται να υιοθετείται κυρίως από τους γηγενείς μαθητές 

(Bourdieu, 1979, σελ. 77, όπ. αναφ. στο Blackledge & Hunt, 1994, σελ. 262; 

Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 9).  

 

Πίνακας 88: Συχνότητα ακρόασης κλασικής μουσικής από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Ακρόαση κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 23 

(21.5) 

0 

(0.0) 

2 

(3.9) 

0 

(0.0) 

 

1.16 

 

.554 

Γυμνάσιο 39 

(36.4) 

11 

(13.6) 

4 

(7.8) 

9 

(7.6) 

 

1.73 

 

1.096 

Λύκειο 41 

(38.3) 

54 

(66.7) 

20 

(39.2) 

50 

(42) 

 

2.48 

 

1.167 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

3 

(2.8) 

12 

(14.8) 

23 

(45.1) 

51 

(42.9) 

 

3.37 

 

.845 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

0 

(0.0) 

4 

(4.9) 

2 

(3.9) 

9 

(7.6) 

 

3.33 

 

.900 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 88 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ακούνε πολύ 

συχνά κλασική μουσική προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από πατεράδες υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου (60 άτομα, 50.5% αθροιστικά) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (50 άτομα, 42%) και από 

πατεράδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (9 άτομα, 7.6%). Υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ακρόασης κλασικής μουσικής από τους 

γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=146.941, df=15, 

Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 89: Συχνότητα ακρόασης κλασικής μουσικής από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Ακρόαση κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 16 

(15) 

0 

(0.0) 

1 

(2) 

1 

(0.8) 

 

1.28 

 

.826 

Γυμνάσιο 38 

(35.5) 

10 

(12.3) 

5 

(9.8) 

7 

(5.9) 

 

1.68 

 

1.049 

Λύκειο 50 

(46.7) 

55 

(67.9) 

19 

(37.3) 

49 

(41.2) 

 

2.39 

 

1.179 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

2 

(1.9) 

14 

(17.3) 

26 

(51) 

52 

(43.7) 

 

3.36 

 

.815 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

0 

(0.0) 

10 

(8.4) 

 

3.67 

 

.778 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 89 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ακούνε 

πολύ συχνά κλασική μουσική προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου (62 άτομα, 52.1% αθροιστικά) έναντι των μαθητών 

που προέρχονται από μητέρες απόφοιτες λυκείου (49 άτομα, 41.2%) και από μητέρες 

απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (7 άτομα, 5.9% και 1 άτομο, 0.8%, αντίστοιχα). 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ακρόασης κλασικής 

μουσικής από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» 

(χ
2
=141.712, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 90: Συχνότητα ακρόασης κλασικής μουσικής από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Ακρόαση κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

3 

(3.7) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

6 

(5) 

 

 

 

3.33 

 

 

 

1.000 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

 

0 

(0.0) 

 

2 

(2.5) 

 

8 

(15.7) 

 

18 

(15.1) 

 

 

3.57 

 

 

.634 
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Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2) 

5 

(4.2) 

 

3.83 

 

.408 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

3 

(3.7) 

0 

(0.0) 

3 

(2.5) 

 

3.00 

 

1.095 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

1 

(0.9) 

 

 

5 

(6.2) 

 

 

11 

(21.6) 

 

 

20 

(16.8) 

 

 

 

3.35 

 

 

 

.824 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

28 

(26.2) 

 

 

27 

(33.3) 

 

 

10 

(19.6) 

 

 

30 

(25.2) 

 

 

 

2.44 

 

 

 

1.218 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

46 

(43) 

20 

(24.7) 

13 

(25.5) 

20 

(16.8) 

 

2.07 

 

1.189 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

 

4 

(3.7) 

 

5 

(6.2) 

 

5 

(9.8) 

 

6 

(5) 

 

 

2.65 

 

 

1.137 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

10 

(9.3) 

15 

(18.5) 

2 

(3.9) 

9 

(7.6) 

 

2.28 

 

1.137 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

11 

(10.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

 

1.25 

 

.866 

Αγρότες 4 

(3.7) 

1 

(1.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.20 

 

.447 

Άνεργοι 3 

(2.8) 

0 

(0.0) 

1 

(2) 

1 

(0.8) 

 

2.00 

 

1.414 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 90 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ακούνε πολύ 

συχνά κλασική μουσική προέρχονται στην πλειοψηφία τους από πατεράδες οι οποίοι 

εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα (30 άτομα, 25.2%). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «συχνότητας ακρόασης κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές» 

και του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=124.732, df=33, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 91: Συχνότητα ακρόασης κλασικής μουσικής από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Ακρόαση κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

1 

(1.2) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

2 

(1.7) 

 

 

 

3.33 

 

 

 

1.155 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

4 

(4.9) 

6 

(11.8) 

18 

(15.1) 

 

3.50 

 

.745 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(5.9) 

3 

(2.5) 

 

3.50 

 

.548 

Εκπαιδευτικοί 1 

(0.9) 

2 

(2.5) 

3 

(5.9) 

8 

(6.7) 

 

3.29 

 

.994 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

1 

(0.9) 

 

5 

(6.2) 

 

10 

(19.6) 

 

23 

(19.3) 

 

 

3.41 

 

 

.818 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

31 

(29) 

 

 

25 

(30.9) 

 

 

10 

(19.6) 

 

 

24 

(20.2) 

 

 

 

2.30 

 

 

 

1.203 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

4 

(3.7) 

1 

(1.2) 

2 

(3.9) 

2 

(1.7) 

 

2.22 

 

1.302 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

2 

(3.9) 

 

0 

(0.0) 

 

 

3.00 

 

 

.000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

 

5 

(4.7) 

 

10 

(12.3) 

 

1 

(2) 

 

4 

(3.4) 

 

 

2.20 

 

 

1.056 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

11 

(10.3) 

3 

(3.7) 

0 

(0.0) 

2 

(1.7) 

 

1.56 

 

1.031 
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Αγρότες 1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Οικιακά 47 

(43.9) 

28 

(34.6) 

12 

(23.5) 

29 

(24.4) 

 

2.20 

 

1.217 

Άνεργοι 6 

(5.6) 

2 

(2.5) 

2 

(3.9) 

4 

(3.4) 

 

2.29 

 

1.326 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 91 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ακούνε 

πολύ συχνά κλασική μουσική προέρχονται στην πλειοψηφία τους από μητέρες οι 

οποίες ασχολούνται με τα οικιακά (29 άτομα, 24.4%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ακρόασης 

κλασικής μουσικής από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» 

(χ
2
=109.133, df=36, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 92: Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Ανάγνωση εφημερίδας 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 237 

(66.2) 

79 

(22.1) 

39 

(10.9) 

3 

(0.8) 

1.46 .720 

Μετανάστες 48 

(96) 

2 

(4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 92 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των γηγενών 

μαθητών (237 περιπτώσεις, 66.2%) δε διαβάζει εφημερίδα στον ελεύθερο χρόνο της, 

ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (48 περιπτώσεις, 96%) από 

μεταναστευτικές οικογένειες δε διαβάζει καθόλου εφημερίδα. Ωστόσο, 121 γηγενείς 

μαθητές υιοθετούν ως ένα βαθμό τη συγκεκριμένη πρακτική (33.8% αθροιστικά). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «συχνότητας ανάγνωσης εφημερίδας» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=18.656, df=3, Sig.=0.000, p<a). Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί ένα 

μεμονωμένο προϊόν ενός ατομικού habitus, αλλά αποτελεί το συνδυασμένο 

αποτέλεσμα / προϊόν του habitus και του οικογενειακού πεδίου (Bourdieu, 1984, σελ. 

101, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239). Ενδεχομένως, οι γηγενείς μαθητές που 

επιλέγουν να διαβάζουν εφημερίδα υιοθετούν «οσμωτικά» τη συνήθεια των γονέων 

τους και την αποτυπώνουν σε πράξη.  
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Πίνακας 93: Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Ανάγνωση εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 24 

(10.1) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.04 

 

.200 

Γυμνάσιο 53 

(22.4) 

6 

(7.6) 

4 

(10.3) 

0 

(0.0) 

 

1.22 

 

.552 

Λύκειο 108 

(45.6) 

42 

(53.2) 

14 

(35.9) 

1 

(33.3) 

 

1.44 

 

.675 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

42 

(17.7) 

26 

(32.9) 

19 

(48.7) 

2 

(66.7) 

 

1.79 

 

.859 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

9 

(3.8) 

 

4 

(5.1) 

 

2 

(5.1) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.53 

 

 

.743 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 93 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι διαβάζουν πολύ 

συχνά εφημερίδα προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από πατεράδες οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2 άτομα, 66.7%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (1 άτομο, 33.3%). Προκύπτει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ανάγνωσης εφημερίδας από 

τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=40.019, 

df=15, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 94: Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Ανάγνωση εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 17 

(7.2) 

0 

(0.0) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

 

1.11 

 

.471 

Γυμνάσιο 51 

(21.5) 

6 

(7.6) 

3 

(7.7) 

0 

(0.0) 

 

1.20 

 

.514 

Λύκειο 121 

(51.1) 

37 

(46.8) 

13 

(33.3) 

2 

(66.7) 

 

1.40 

 

.680 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

42 

(17.7) 

32 

(40.5) 

19 

(48.7) 

1 

(33.3) 

 

1.78 

 

.805 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

5 

(2.1) 

 

4 

(5.1) 

 

3 

(7.7) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.83 

 

 

.835 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 94 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι διαβάζουν 

πολύ συχνά εφημερίδα προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες λυκειακής 

εκπαίδευσης (2 άτομα, 66.7%) έναντι των μαθητών που προέρχονται από μητέρες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1 άτομο, 33.3%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ανάγνωσης 

εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» 

(χ
2
=43.585, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 95: Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Ανάγνωση εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

 

4 

(1.7) 

 

 

 

2 

(2.5) 

 

 

 

3 

(7.7) 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

1.89 

 

 

 

 

.928 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

 

8 

(3.4) 

 

11 

(13.9) 

 

9 

(23.1) 

 

0 

(0.0) 

 

 

2.04 

 

 

.793 
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Επαγγέλματα 

υγείας 

5 

(2.1) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.17 

 

.408 

Εκπαιδευτικοί 4 

(1.7) 

2 

(2.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.33 

 

.516 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

19 

(8) 

 

 

9 

(11.4) 

 

 

8 

(20.5) 

 

 

1 

(33.3) 

 

 

 

1.76 

 

 

 

.895 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

67 

(28.3) 

 

 

22 

(27.8) 

 

 

5 

(12.8) 

 

 

1 

(33.3) 

 

 

 

1.37 

 

 

 

.637 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

72 

(30.4) 

19 

(24.1) 

8 

(20.5) 

0 

(0.0) 

 

1.35 

 

6.28 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

14 

(5.9) 

5 

(6.3) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

 

1.35 

 

.587 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

26 

(11) 

4 

(5.1) 

5 

(12.8) 

1 

(33.3) 

 

1.47 

 

.845 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

11 

(4.6) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.08 

 

.289 

Αγρότες 3 

(1.3) 

2 

(2.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.40 

 

.548 

Άνεργοι 4 

(1.7) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.20 

 

.447 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 95 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι διαβάζουν πολύ 

συχνά εφημερίδα προέρχονται από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται ως διοικητικά 

επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ως υπαλληλικά, 

διοικητικά και γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς 

επίσης ασχολούνται με εμπορικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα (από 1 άτομο, 33.3%, 

αντίστοιχα). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος του 

πατέρα» (χ
2
=51.712, df=33, Sig.=0.020, p<a). 
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Πίνακας 96: Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Ανάγνωση εφημερίδας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

 

2 

(0.8) 

 

 

 

1 

(1.3) 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

1.33 

 

 

 

 

.577 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

 

6 

(2.5) 

 

12 

(15.2) 

 

10 

(25.6) 

 

0 

(0.0) 

 

 

2.14 

 

 

.756 

Επαγγέλματα 

υγείας 

3 

(1.3) 

1 

(1.3) 

2 

(5.1) 

0 

(0.0) 

 

1.83 

 

.983 

 

Εκπαιδευτικοί 

5 

(2.1) 

7 

(8.9) 

2 

(5.1) 

0 

(0.0) 

 

1.79 

 

.699 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

20 

(8.4) 

 

 

12 

(15.2) 

 

 

6 

(15.4) 

 

 

1 

(33.3) 

 

 

 

1.69 

 

 

 

.832 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

 

71 

(30) 

 

 

 

17 

(21.5) 

 

 

 

1 

(2.6) 

 

 

 

1 

(33.3) 

 

 

 

 

1.24 

 

 

 

 

.526 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

 

5 

(2.1) 

 

3 

(3.8) 

 

1 

(2.6) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.56 

 

 

.726 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

 

2 

(0.8) 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.00 

 

 

.000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

 

18 

(7.6) 

 

0 

(0.0) 

 

2 

(5.1) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.20 

 

 

.616 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

13 

(5.5) 

2 

(2.5) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

 

1.25 

 

.577 
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Αγρότες 0 

(0.0) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

2.00 

 

. 

Οικιακά 81 

(34.2) 

21 

(26.6) 

13 

(33.3) 

1 

(33.3) 

 

1.43 

 

.725 

Άνεργοι 11 

(4.6) 

2 

(2.5) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

 

1.29 

 

.611 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 96 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι διαβάζουν πολύ συχνά εφημερίδα προέρχονται από μητέρες οι οποίες 

εργάζονται ως διοικητικά επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, ως υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης ασχολούνται με τα οικιακά (από 1 άτομο, 33.3%, 

αντίστοιχα). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ανάγνωσης εφημερίδας από τους γηγενείς 

μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=71.565, df=36, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 97: Συχνότητα επίσκεψης σε μουσεία ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Επίσκεψη σε μουσεία 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 48 

(13.4) 

154 

(43) 

141 

(39.4) 

15 

(4.2) 

2.34 .761 

Μετανάστες 34 

(68) 

13 

(26) 

3 

(6) 

0 

(0.0) 

1.38 .602 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 97 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές επισκέπτονται ως ένα 

βαθμό μουσεία (σπάνια: 154 άτομα, 43%), ενώ η πλειοψηφία των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν επισκέπτεται μουσεία (ποτέ: 34 άτομα, 68%). Από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «συχνότητας επίσκεψης σε μουσεία» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(χ
2
=84.112, df=3, Sig.=0.000, p<a).  
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Πίνακας 98: Συχνότητα επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Επίσκεψη σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(2.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 13 

(27.1) 

10 

(6.5) 

2 

(1.4) 

0 

(0.0) 

 

1.56 

 

.651 

Γυμνάσιο 16 

(33.3) 

40 

(26) 

5 

(3.5) 

2 

(13.3) 

 

1.89 

 

.675 

Λύκειο 16 

(33.3) 

85 

(55.2) 

61 

(43.3) 

3 

(20) 

 

2.31 

 

.668 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

2 

(4.2) 

14 

(9.1) 

64 

(45.4) 

9 

(60) 

 

2.90 

 

.585 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

0 

(0.0) 

 

5 

(3.2) 

 

9 

(6.4) 

 

1 

(6.7) 

 

 

2.73 

 

 

.594 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 98 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά μουσεία προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (10 άτομα, 66.7% αθροιστικά) έναντι των 

μαθητών που προέρχονται από πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (3 άτομα, 20%) και 

από πατεράδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2 άτομα, 13.3%). Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=136.579, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 99: Συχνότητα επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Επίσκεψη σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(2.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

1.00 

 

. 

Δημοτικό 12 

(25) 

4 

(2.6) 

1 

(0.7) 

1 

(6.7) 

 

1.50 

 

.857 

Γυμνάσιο 17 

(35.4) 

37 

(24) 

5 

(3.5) 

1 

(6.7) 

 

1.83 

 

.642 

Λύκειο 17 

(35.4) 

98 

(63.6) 

54 

(38.3) 

4 

(26.7) 

 

2.26 

 

.662 
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Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

1 

(2.1) 

12 

(7.8) 

72 

(51.1) 

9 

(60) 

 

2.95 

 

.516 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

0 

(0.0) 

 

3 

(1.9) 

 

9 

(6.4) 

 

0 

(0.0) 

 

 

2.75 

 

 

.452 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 99 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

πολύ συχνά μουσεία προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (9 άτομα, 60%) έναντι των μαθητών που προέρχονται από μητέρες 

απόφοιτες λυκείου (4 άτομα, 26.7%), απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (από 1 

άτομο, 6.7%, αντίστοιχα). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=172.707, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 100: Συχνότητα επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Επίσκεψη σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

8 

(5.7) 

 

 

1 

(6.7) 

 

 

 

3.11 

 

 

 

.333 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

 

0 

(0.0) 

 

3 

(1.9) 

 

22 

(15.6) 

 

3 

(20) 

 

 

3.00 

 

 

.471 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

3 

(1.9) 

3 

(2.1) 

0 

(0.0) 

 

2.50 

 

.548 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

3 

(1.9) 

3 

(2.1) 

0 

(0.0) 

 

2.50 

 

.548 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

6 

(3.9) 

 

 

27 

(19.1) 

 

 

4 

(26.7) 

 

 

 

2.95 

 

 

 

.524 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

8 

(16.7) 

 

 

56 

(36.4) 

 

 

30 

(21.3) 

 

 

1 

(6.7) 

 

 

 

2.25 

 

 

 

.618 
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Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

22 

(45.8) 

53 

(33.4) 

20 

(14.2) 

4 

(26.7) 

 

2.06 

 

.767 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

2 

(4.2) 

6 

(3.9) 

10 

(7.1) 

2 

(13.3) 

 

2.60 

 

.821 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

7 

(14.6) 

14 

(9.1) 

15 

(10.6) 

0 

(0.0) 

 

2.22 

 

.760 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

6 

(12.5) 

5 

(3.2) 

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

 

1.58 

 

.669 

Αγρότες 0 

(0.0) 

5 

(3.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

2.00 

 

.000 

Άνεργοι 3 

(6.3) 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

0 

(0.0) 

 

1.80 

 

1.095 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 100 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

πολύ συχνά μουσεία προέρχονται στην πλειοψηφία τους από πατεράδες οι οποίοι 

εργάζονται ως διοικητικά επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, καθώς επίσης εργάζονται σε τεχνικά επαγγέλματα (από 4 άτομα, 26.7%, 

αντίστοιχα). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος του 

πατέρα» (χ
2
=131.151, df=33, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 101: Συχνότητα επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Επίσκεψη σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

2 

(1.4) 

 

 

 

1 

(6.7) 

 

 

 

 

3.33 

 

 

 

 

.577 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

7 

(4.5) 

18 

(12.8) 

3 

(20) 

 

2.86 

 

.591 

Επαγγέλματα 

υγείας 

1 

(2.1) 

0 

(0.0) 

5 

(3.5) 

0 

(0.0) 

 

2.67 

 

.816 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

2 

(1.3) 

12 

(8.5) 

0 

(0.0) 

 

2.86 

 

.363 
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Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

4 

(2.6) 

 

 

32 

(22.7) 

 

 

3 

(20) 

 

 

 

2.97 

 

 

 

.428 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

8 

(16.7) 

 

 

58 

(37.7) 

 

 

22 

(15.6) 

 

 

2 

(13.3) 

 

 

 

2.20 

 

 

 

.622 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

6 

(3.9) 

1 

(0.7) 

2 

(13.3) 

 

2.56 

 

.882 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

1 

(0.6) 

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

 

2.50 

 

.707 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

3 

(6.3) 

7 

(4.5) 

10 

(7.1) 

0 

(0.0) 

 

2.35 

 

.745 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

9 

(18.8) 

5 

(3.2) 

2 

(1.4) 

0 

(0.0) 

 

1.56 

 

.727 

Αγρότες 0 

(0.0) 

1 

(0.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

2.00 

 

. 

Οικιακά 22 

(45.8) 

57 

(37) 

34 

(24.1) 

3 

(20) 

 

2.16 

 

.753 

Άνεργοι 5 

(10.4) 

6 

(3.9) 

2 

(1.4) 

1 

(6.7) 

 

1.93 

 

.917 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 101 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά μουσεία προέρχονται στην πλειοψηφία τους από 

μητέρες οι οποίες εργάζονται ως διοικητικά επιστημονικά στελέχη του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, σε ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα, καθώς επίσης 

ασχολούνται με τα οικιακά (από 3 άτομα, 20%, αντίστοιχα). Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας επίσκεψης σε μουσεία από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=146.926, df= 36, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 102: Συχνότητα επίσκεψης στο θέατρο ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Επίσκεψη στο θέατρο 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 64 

(17.9) 

149 

(41.6) 

124 

(34.6) 

21 

(5.9) 

2.28 .825 

Μετανάστες 34 

(68) 

13 

(26) 

3 

(6) 

0 

(0.0) 

1.32 .471 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 102 φαίνεται οι γηγενείς μαθητές υιοθετούν ως ένα βαθμό 

την πρακτική της επίσκεψης στο θέατρο (σπάνια: 149 άτομα, 41.6%), ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν υιοθετεί τη 

συγκεκριμένη πρακτική (ποτέ: 34 άτομα, 68%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η τιμή του χ
2
 είναι 67.143 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

επίσκεψης στο θέατρο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=3, 

Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 103: Συχνότητα επίσκεψης στο θέατρο από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Επίσκεψη στο θέατρο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(1.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 14 

(21.9) 

11 

(7.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.44 .507 

Γυμνάσιο 22 

(34.4) 

32 

(21.5) 

6 

(4.8) 

3 

(14.3) 

1.84 .787 

Λύκειο 24 

(37.5) 

76 

(51) 

52 

(41.9) 

13 

(61.9) 

2.33 .820 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

3 

(4.7) 

25 

(16.8) 

57 

(46) 

4 

(19) 

2.70 .611 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

0 

(0.0) 

 

5 

(3.4) 

 

9 

(7.3) 

 

1 

(4.8) 

 

 

2.73 

 

 

.594 
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Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 103 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά το θέατρο προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (13 άτομα, 61.9%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (5 άτομα, 23.8% 

αθροιστικά) και από πατεράδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (3 άτομα, 14.3%). 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στο 

θέατρο από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» 

(χ
2
=104.230, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 104: Συχνότητα επίσκεψης στο θέατρο από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Επίσκεψη στο θέατρο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(1.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 12 

(18.8) 

5 

(3.4) 

0 

(0.0) 

1 

(4.8) 

1.44 .784 

Γυμνάσιο 23 

(35.9) 

29 

(19.5) 

6 

(4.8) 

2 

(9.5) 

1.78 .761 

Λύκειο 26 

(40.6) 

91 

(61.1) 

45 

(36.3) 

11 

(52.4) 

2.24 .782 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

2 

(3.1) 

20 

(13.4) 

65 

(52.4) 

7 

(33.3) 

2.82 .586 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

0 

(0.0) 

 

4 

(2.7) 

 

8 

(6.5) 

 

0 

(0.0) 

 

 

2.67 

 

 

.492 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 104 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

πολύ συχνά το θέατρο προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες λυκειακής 

εκπαίδευσης (11 άτομα, 52.4%) έναντι των μαθητών που προέρχονται από μητέρες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (7 άτομα, 33.3%) και από μητέρες οι οποίες είναι 

απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (2 άτομα, 9.5% και 1 άτομο, 4.8%, αντίστοιχα). 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στο 

θέατρο από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» 

(χ
2
=132.793, df= 15, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 105: Συχνότητα επίσκεψης στο θέατρο από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Επίσκεψη στο θέατρο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

2 

(1.3) 

 

 

7 

(5.6) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

2.78 

 

 

 

.441 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

6 

(4) 

22 

(17.7) 

0 

(0.0) 

2.79 .418 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

4 

(2.7) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

2.33 .516 

 

Εκπαιδευτικοί 

0 

(0.0) 

3 

(2) 

3 

(2.4) 

0 

(0.0) 

2.50 .548 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

0 

(0.0) 

 

11 

(7.4) 

 

23 

(18.5) 

 

3 

(14.3) 

 

 

2.78 

 

 

.584 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

13 

(20.3) 

 

47 

(31.5) 

 

30 

(24.2) 

 

5 

(23.8) 

 

 

2.28 

 

 

.767 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

28 

(43.8) 

51 

(34.2) 

12 

(9.7) 

8 

(38.1) 

2.00 .857 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

3 

(4.7) 

6 

(4) 

9 

(7.3) 

2 

(9.5) 

2.50 .889 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

8 

(12.5) 

12 

(8.1) 

15 

(12.1) 

1 

(4.8) 

2.25 .841 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

7 

(10.9) 

4 

(2.7) 

0 

(0.0) 

1 

(4.8) 

1.58 .900 
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Αγρότες 2 

(3.1) 

3 

(2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.60 .548 

Άνεργοι 3 

(4.7) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

1 

(4.8) 

2.00 1.414 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 105 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

πολύ συχνά το θέατρο προέρχονται στην πλειοψηφία τους από πατεράδες οι οποίοι 

εργάζονται σε τεχνικά επαγγέλματα (8 άτομα, 38.1%). Διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στο θέατρο από 

τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=111.968, df=33, 

Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 106: Συχνότητα επίσκεψης στο θέατρο από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Επίσκεψη στο θέατρο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

3 

(2.4) 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

3.00 

 

 

 

.000 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

8 

(5.4) 

19 

(15.3) 

1 

(4.8) 

2.75 .518 

Επαγγέλματα 

υγείας 

1 

(1.6) 

0 

(0.0) 

5 

(4) 

0 

(0.0) 

2.67 .816 

 

Εκπαιδευτικοί 

1 

(1.6) 

2 

(1.3) 

9 

(7.3) 

2 

(9.5) 

2.86 .770 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

10 

(6.7) 

25 

(20.2) 

4 

(19) 

2.85 .587 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

14 

(21.9) 

51 

(34.2) 

24 

(19.4) 

1 

(4.8) 

2.13 .674 
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Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

6 

(4) 

0 

(0.0) 

3 

(14.3) 

2.67 1.000 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

2.50 .707 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

5 

(7.8) 

5 

(3.4) 

9 

(7.3) 

1 

(4.8) 

2.30 .923 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

11 

(17.2) 

3 

(2) 

1 

(0.8) 

1 

(4.8) 

1.50 .894 

Αγρότες 0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 . 

Οικιακά 27 

(42.2) 

56 

(37.6) 

26 

(21) 

7 

(33.3) 

2.11 .832 

Άνεργοι 5 

(7.8) 

6 

(4) 

2 

(1.6) 

1 

(4.8) 

1.93 .917 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 106 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά το θέατρο προέρχονται στην πλειοψηφία τους από 

μητέρες οι οποίες ασχολούνται με τα οικιακά (7 άτομα, 33.3%). Διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στο θέατρο 

από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=130.808, 

df=36, Sig.=0.000, p<a). 

 

Μέσα από τη συχνή παρουσία στο θέατρο και στο μουσείο οι μαθητές εξοικειώνονται 

με πολιτισμικού τύπου πρακτικές και «ενισχύουν» τόσο την «αντικειμενοποιημένη», 

όσο και την «εγγενή» μορφή του πολιτισμικού τους κεφαλαίου (Bourdieu & 

Passeron, 1996, σελ. 68-69).  

 

Πίνακας 107: Συχνότητα παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 104 

(29.1) 

134 

(37.4) 

39 

(10.9) 

81 

(22.6) 

2.27 1.111 

Μετανάστες 46 

(92) 

4 

(8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.08 .274 
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Τα στοιχεία του πίνακα 107 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές παρακολουθούν ως ένα 

βαθμό μουσικο-χορευτικές παραστάσεις (σπάνια: 134 περιπτώσεις, 37.4%), ενώ η 

πλειοψηφία των μαθητών που προέρχεται από οικογένειες μεταναστών δεν υιοθετεί 

τη συγκεκριμένη πρακτική (ποτέ: 46 περιπτώσεις, 92%). Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=75.282, df=3, Sig.=0.000, p<a). Μέσα από την 

παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων οι γηγενείς μαθητές 

«ενσωματώνουν» σχήματα αντίληψης και ικανότητες, τις οποίες αποτυπώνουν στην 

πράξη (O’ Donoghue, 2013, σελ. 205). Αυτές οι πρακτικές μάθησης, με τη σειρά 

τους, καθιστούν ικανά τα κοινωνικά υποκείμενα να αλληλεπιδράσουν με άλλα 

κοινωνικά υποκείμενα στο πλαίσιο του κοινωνικού πεδίου (Chopra, 2003, σελ. 425). 

 

Πίνακας 108: Συχνότητα παρακολούθησης  μουσικο-χορευτικών 

παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

Παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 19 

(18.3) 

5 

(3.7) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

1.28 .542 

Γυμνάσιο 33 

(31.7) 

21 

(15.7) 

4 

(10.3) 

5 

(6.2) 

1.70 .909 

Λύκειο 44 

(42.3) 

75 

(56) 

14 

(35.9) 

32 

(39.5) 

2.21 1.045 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

6 

(5.8) 

29 

(21.6) 

15 

(38.5) 

39 

(48.1) 

2.98 1.022 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

1 

(1) 

4 

(3) 

5 

(12.8) 

5 

(6.2) 

2.93 .961 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 108 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές που 

παρακολουθούν με μεγαλύτερη συχνότητα μουσικο-χορευτικές παραστάσεις 

προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

(44 άτομα, 54.3% αθροιστικά) έναντι των μαθητών που προέρχονται από πατεράδες 

λυκειακής εκπαίδευσης (32 άτομα, 39.5%) και από πατεράδες υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (5 άτομα, 6.2%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους γηγενείς 

μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=101.401, df=15, 

Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 109: Συχνότητα παρακολούθησης  μουσικο-χορευτικών 

παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

Παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 15 

(14.4) 

2 

(1.5) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

1.22 .548 

Γυμνάσιο 32 

(30.8) 

19 

(14.2) 

4 

(10.3) 

5 

(6.2) 

1.70 .926 

Λύκειο 51 

(49) 

77 

(57.5) 

15 

(38.5) 

30 

(37) 

2.14 1.031 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

4 

(3.8) 

33 

(24.6) 

16 

(41) 

41 

(50.6) 

3.00 .984 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

1 

(1) 

3 

(2.2) 

3 

(7.7) 

5 

(6.2) 

3.00 1.044 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 109 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές που παρακολουθούν με 

μεγαλύτερη συχνότητα μουσικο-χορευτικές παραστάσεις προέρχονται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (46 άτομα, 56.8% αθροιστικά) 

έναντι των μαθητών που προέρχονται από μητέρες λυκειακής εκπαίδευσης (30 άτομα, 

37%) και από μητέρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5 άτομα, 6.2%). Βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας παρακολούθησης μουσικο-

χορευτικών παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού 

επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=100.893, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

 

Πίνακας 110: Συχνότητα παρακολούθησης  μουσικο-χορευτικών 

παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα 

Παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

3 

(2.2) 

2 

(5.1) 

4 

(4.9) 

3.11 .928 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

8 

(6) 

5 

(12.8) 

15 

(18.5) 

3.25 .887 

Επαγγέλματα 

υγείας 

1 

(1) 

3 

(2.2) 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

2.50 1.225 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

3 

(2.2) 

1 

(2.6) 

2 

(2.5) 

2.83 .983 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

1 

(1) 

12 

(9) 

7 

(17.9) 

17 

(21) 

3.08 .954 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

23 

(22.1) 

43 

(32.1) 

9 

(23.1) 

20 

(24.7) 

2.27 1.056 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

42 

(40.4) 

38 

(28.4) 

9 

(23.1) 

10 

(12.3) 

1.87 .955 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

5 

(4.8) 

6 

(4.5) 

3 

(7.7) 

6 

(7.4) 

2.50 1.192 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

15 

(14.4) 

17 

(12.7) 

2 

(5.1) 

2 

(2.5) 

1.75 .806 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

11 

(10.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(1.2) 

1.25 .866 
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Αγρότες 3 

(2.9) 

1 

(0.7) 

1 

(2.6) 

2 

(2.5) 

1.60 .894 

Άνεργοι 3 

(2.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.20 1.643 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 110 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι 

παρακολουθούν πολύ συχνά μουσικο-χορευτικές παραστάσεις προέρχονται στην 

πλειοψηφία τους από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (20 άτομα, 24.7%). 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές» και 

του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=108.537, df=33, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 111: Συχνότητα παρακολούθησης  μουσικο-χορευτικών 

παραστάσεων από τους γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων από τους 

γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.6) 

2 

(2.5) 

3.67 .577 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

1 

(1) 

10 

(7.5) 

6 

(15.4) 

11 

(13.6) 

2.96 .962 

Επαγγέλματα 

υγείας 

1 

(1) 

0 

(0.0) 

1 

(2.6) 

4 

(4.9) 

3.33 1.211 

Εκπαιδευτικοί 1 

(1) 

5 

(3.7) 

2 

(5.1) 

6 

(7.4) 

2.93 1.072 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

15 

(11.2) 

7 

(17.9) 

17 

(21) 

3.05 .916 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

27 

(26) 

39 

(29.1) 

10 

(25.6) 

14 

(17.3) 

2.12 1.015 
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Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

1 

(1) 

5 

(3.7) 

1 

(2.6) 

2 

(2.5) 

2.44 1.014 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

2 

(1.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 .000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

7 

(6.7) 

10 

(7.5) 

0 

(0.0) 

3 

(3.7) 

1.95 .999 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

12 

(11.5) 

2 

(1.5) 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

1.50 1.033 

Αγρότες 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.6) 

0 

(0.0) 

3.00 . 

Οικιακά 45 

(43.3) 

44 

(32.8) 

9 

(23.1) 

18 

(22.2) 

2.00 1.047 

Άνεργοι 9 

(8.7) 

2 

(1.5) 

1 

(2.6) 

2 

(2.5) 

1.71 1.139 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 111 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι παρακολουθούν πολύ συχνά μουσικο-χορευτικές παραστάσεις προέρχονται 

στην πλειοψηφία τους από μητέρες οι οποίες ασχολούνται με τα οικιακά (18 άτομα, 

22.2%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συχνότητας παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων 

από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=104.848, 

df=36, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 112: Συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Επίσκεψη σε γκαλερί 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 274 

(76.5) 

66 

(18.4) 

17 

(4.7) 

1 

(0.3) 

1.29 .564 

Μετανάστες 50 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

 

Αναφορικά με τη συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 112 δείχνουν ότι οι περισσότεροι γηγενείς 

μαθητές δεν επισκέπτονται γκαλερί (ποτέ: 274 άτομα, 76.5%), ενώ στο σύνολό τους 

(50 άτομα, 100%) οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν επισκέπτονται 
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καθόλου γκαλερί στον ελεύθερο χρόνο τους. Ωστόσο, 84 γηγενείς μαθητές (23.5% 

αθροιστικά) υιοθετούν ως ένα βαθμό τη συγκεκριμένη πρακτική. Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η τιμή του χ
2
 είναι 14.773 σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας επίσκεψης σε γκαλερί» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» 

(df=3, Sig.=0.002, p<a). 

 

Πίνακας 113: Συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Επίσκεψη σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 24 

(8.8) 

1 

(1.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.04 .200 

Γυμνάσιο 60 

(21.9) 

2 

(3) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.06 .304 

Λύκειο 130 

(47.4) 

30 

(45.5) 

5 

(29.4) 

0 

(0.0) 

1.24 .496 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

53 

(19.3) 

28 

(42.4) 

7 

(41.2) 

1 

(100) 

1.51 .693 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

 

6 

(2.2) 

 

5 

(7.6) 

 

4 

(23.5) 

 

0 

(0.0) 

 

 

1.87 

 

 

.834 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 113 φαίνεται ότι μόλις ένας γηγενής 

μαθητής (100%) του οποίου ο πατέρας είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

επισκέπτεται πολύ συχνά γκαλερί. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «συχνότητας επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=54.844, df=15, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 114: Συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Επίσκεψη σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 17 

(6.2) 

0 

(0.0) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.11 .471 

Γυμνάσιο 57 

(20.8) 

3 

(4.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.05 .220 

Λύκειο 142 

(51.8) 

27 

(40.9) 

4 

(23.5) 

0 

(0.0) 

1.20 .457 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

50 

(18.2) 

32 

(48.5) 

11 

(64.7) 

1 

(100) 

1.61 .736 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

7 

(2.6) 

4 

(6.1) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.50 .674 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 114 προκύπτει ότι μόλις ένας γηγενής μαθητής (100%) του 

οποίου η μητέρα είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επισκέπτεται πολύ συχνά 

γκαλερί. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές» και 

του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=53.188, df=15, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 115: Συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Επίσκεψη σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

5 

(1.8) 

3 

(4.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.56 .726 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

13 

(4.7) 

10 

(15.2) 

5 

(29.4) 

0 

(0.0) 

1.71 .763 

Επαγγέλματα 

υγείας 

4 

(1.5) 

1 

(1.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.50 .837 
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Εκπαιδευτικοί 5 

(1.8) 

0 

(0.0) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.33 .816 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

21 

(7.7) 

13 

(19.7) 

2 

(11.8) 

1 

(100) 

1.54 .730 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

72 

(26.3) 

21 

(31.8) 

2 

(11.8) 

0 

(0.0) 

1.26 .488 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

90 

(32.8) 

7 

(10.6) 

2 

(11.8) 

0 

(0.0) 

1.11 .375 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

11 

(4) 

7 

(10.6) 

2 

(11.8) 

0 

(0.0) 

1.55 .686 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

32 

(11.7) 

3 

(4.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.14 .424 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

12 

(4.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Αγρότες 5 

(1.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Άνεργοι 4 

(1.5) 

1 

(1.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.20 .447 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 115 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται κάποιες φορές γκαλερί προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται σε ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (31 

άτομα, 27.7%). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς 

μαθητές» και του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=68.397, df=33, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 116: Συχνότητα επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Επίσκεψη σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

2 

(0.7) 

0 

(0.0) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.67 1.155 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

12 

(4.4) 

12 

(18.2) 

3 

(17.6) 

1 

(100) 

1.75 .799 

Επαγγέλματα 

υγείας 

2 

(0.7) 

3 

(4.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.83 .753 

Εκπαιδευτικοί 10 

(3.6) 

1 

(1.5) 

3 

(17.6) 

0 

(0.0) 

1.50 .855 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

19 

(6.9) 

17 

(25.8) 

3 

(17.6) 

0 

(0.0) 

1.59 .637 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

78 

(28.5) 

11 

(16.7) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.14 .384 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

7 

(2.6) 

1 

(1.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.33 .707 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

1 

(0.4) 

1 

(1.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.50 .707 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

17 

(6.2) 

2 

(3) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.20 .523 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

16 

(5.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 
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Αγρότες 1 

(0.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Οικιακά 97 

(35.4) 

17 

(25.8) 

2 

(11.8) 

0 

(0.0) 

1.18 .429 

Άνεργοι 12 

(4.4) 

1 

(1.5) 

1 

(5.9) 

0 

(0.0) 

1.21 .579 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 116 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται κάποιες φορές γκαλερί προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από μητέρες οι οποίες εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, ως διοικητικά επιστημονικά 

στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και σε ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα (από 3 άτομα, 17.6%, αντίστοιχα). Τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

επίσκεψης σε γκαλερί από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της 

μητέρας» (χ
2
=85.907, df=36, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 117: Συχνότητα παρακολούθησης όπερας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Παρακολούθηση όπερας 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 345 

(96.4) 

12 

(3.4) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

1.04 .208 

Μετανάστες 50 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα παρακολούθησης όπερας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 117 δείχνουν ότι η συγκεκριμένη 

πρακτική δεν υιοθετείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των γηγενών μαθητών (345 

περιπτώσεις, 96.4%) και από το σύνολο των μαθητών που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών (50 περιπτώσεις, 100%). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συχνότητας παρακολούθησης όπερας» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=1.875, df=2, Sig.=0.392, p>a). 
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Πίνακας 118: Συχνότητα παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 25 

(7.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Γυμνάσιο 63 

(18.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Λύκειο 165 

(47.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

80 

(23.2) 

8 

(66.7) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

1.11 .352 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

11 

(3.2) 

4 

(33.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.27 .458 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 118 φαίνεται ότι μόλις ένας γηγενής 

μαθητής (100%) του οποίου ο πατέρας είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

παρακολουθεί κάποιες φορές όπερα. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «συχνότητας παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=45.859, df=10, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 119: Συχνότητα παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 . 

Δημοτικό 18 

(5.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Γυμνάσιο 60 

(17.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Λύκειο 173 

(50.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

83 

(24.1) 

10 

(83.3) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

1.13 .366 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

10 

(2.9) 

2 

(16.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.17 .389 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 119 δείχνουν ότι μόλις ένας γηγενής μαθητής (100%) του 

οποίου η μητέρα είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθεί κάποιες 

φορές όπερα. Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας 

παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου 

της μητέρας» (χ
2
=33.682, df=10, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 120: Συχνότητα παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

7 

(2) 

2 

(16.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.22 .441 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

23 

(6.7) 

5 

(41.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.18 .390 

Επαγγέλματα 

υγείας 

6 

(1.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 
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Εκπαιδευτικοί 5 

(1.4) 

1 

(8.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.17 .408 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

33 

(9.6) 

3 

(25) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

1.14 .419 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

95 

(27.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

99 

(28.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

19 

(5.5) 

1 

(8.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.05 .224 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

36 

(10.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

12 

(3.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Αγρότες 5 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Άνεργοι 5 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 120 φαίνεται ότι μόλις ένας γηγενής 

μαθητής (100%) του οποίου ο πατέρας εργάζεται ως διοικητικό επιστημονικό 

στέλεχος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα παρακολουθεί κάποιες φορές όπερα. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «συχνότητας παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς μαθητές» και 

του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=51.864, df=22, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 121: Συχνότητα παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Παρακολούθηση όπερας από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

3 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

22 

(6.4) 

5 

(41.7) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

1.25 .518 

Επαγγέλματα 

υγείας 

6 

(1.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Εκπαιδευτικοί 12 

(3.5) 

2 

(16.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.14 .363 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

36 

(10.4) 

3 

(25) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.08 .270 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

90 

(26.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

9 

(2.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

2 

(0.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

20 

(5.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

16 

(4.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 
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Αγρότες 1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Οικιακά 114 

(33) 

2 

(16.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.02 .131 

Άνεργοι 14 

(4.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 121 δείχνουν ότι μόλις ένας γηγενής μαθητής (100%) του 

οποίου η μητέρα εργάζεται σε ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα παρακολουθεί 

κάποιες φορές όπερα. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «συχνότητας παρακολούθησης όπερας από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=44.276, df=24, Sig.=0.007, p<a). 

 

Πίνακας 122: Συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Επίσκεψη στον κινηματογράφο 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 6 

(1.7) 

69 

(19.3) 

171 

(47.8) 

112 

(31.3) 

3.09 .753 

Μετανάστες 8 

(16) 

25 

(50) 

10 

(20) 

7 

(14) 

2.32 .913 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 122 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές (κάποιες φορές: 171 

άτομα, 47.8%) επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα τον κινηματογράφο σε 

σχέση με τους μαθητές από μεταναστευτικές οικογένειες (σπάνια: 69 άτομα, 19.3%). 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στον κινηματογράφο» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=56.330, df=3, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 123: Συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Επίσκεψη στον κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 . 

Δημοτικό 1 

(16.7) 

11 

(15.9) 

8 

(4.7) 

5 

(4.5) 

2.68 .852 

Γυμνάσιο 5 

(83.3) 

21 

(30.4) 

24 

(14) 

13 

(11.6) 

2.71 .888 

Λύκειο 0 

(0.0) 

29 

(42) 

85 

(49.7) 

51 

(45.5) 

3.13 .686 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

0 

(0.0) 

6 

(8.7) 

43 

(25.1) 

40 

(35.7) 

3.38 .612 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

11 

(6.4) 

3 

(2.7) 

3.13 .516 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 123 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα τον κινηματογράφο προέρχονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (51 άτομα, 45.5%) 

έναντι των μαθητών που προέρχονται από πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

(43 άτομα, 38.4% αθροιστικά) και από πατεράδες οι οποίοι είναι απόφοιτοι 

γυμνασίου και δημοτικού (13 άτομα, 11.6% και 5 άτομα, 4.5%, αντίστοιχα). 

Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στον 

κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα» (χ
2
=61.669, df=15, Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 124 : Συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Επίσκεψη στον κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 . 

Δημοτικό 1 

(16.7) 

9 

(13) 

4 

(2.3) 

4 

(3.6) 

2.61 .916 

Γυμνάσιο 5 

(83.3) 

20 

(29) 

21 

(12.3) 

14 

(12.5) 

2.73 .918 

Λύκειο 0 

(0.0) 

33 

(47.8) 

89 

(52) 

51 

(45.5) 

3.10 .691 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

0 

(0.0) 

5 

(7.2) 

49 

(28.7) 

40 

(35.7) 

3.37 .586 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

8 

(4.7) 

3 

(2.7) 

3.17 .577 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 124 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

με μεγαλύτερη συχνότητα τον κινηματογράφο προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από μητέρες λυκειακής εκπαίδευσης (51 άτομα, 45.5%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (43 άτομα, 38.4% 

αθροιστικά) και από μητέρες οι οποίες είναι απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (14 

άτομα, 12.5% και 4 άτομα, 3.6%, αντίστοιχα). Προκύπτει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους γηγενείς 

μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=63.664, df=15, 

Sig.=0.000, p<a). 
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Πίνακας 125: Συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Επίσκεψη στον κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

5 

(2.9) 

3 

(2.7) 

3.22 .667 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

14 

(8.2) 

14 

(12.5) 

3.50 .509 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(1.8) 

3 

(2.7) 

3.50 .548 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

2 

(2.9) 

3 

(1.8) 

1 

(0.9) 

2.83 .753 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

21 

(12.3) 

16 

(14.3) 

3.43 .502 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

14 

(20.3) 

50 

(29.2) 

31 

(27.7) 

3.18 .668 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

4 

(66.7) 

32 

(46.4) 

40 

(23.4) 

23 

(20.5) 

2.83 .833 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

3 

(4.3) 

11 

(6.4) 

6 

(5.4) 

3.15 .671 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

1 

(16.7) 

6 

(8.7) 

16 

(9.4) 

13 

(11.6) 

3.14 .798 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

0 

(0.0) 

7 

(10.1) 

4 

(2.3) 

1 

(0.9) 

2.50 .674 
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Αγρότες 0 

(0.0) 

3 

(4.3) 

1 

(0.6) 

1 

(0.9) 

2.60 .894 

Άνεργοι 1 

(16.7) 

1 

(1.4) 

3 

(1.8) 

0 

(0.0) 

2.40 .894 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 125 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά τον κινηματογράφο προέρχονται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (31 άτομα, 27.7%). Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «συχνότητας επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=71.985, df=33, Sig.=0.000, p<a). 

 

 

Πίνακας 126: Συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Επίσκεψη στον κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(1.2) 

1 

(0.9) 

3.33 .577 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

15 

(8.8) 

12 

(10.7) 

3.39 .567 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(1.2) 

4 

(3.6) 

3.67 .516 

Εκπαιδευτικοί 0 

(0.0) 

2 

(2.9) 

10 

(5.8) 

2 

(1.8) 

3.00 .555 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

0 

(0.0) 

2 

(2.9) 

22 

(12.9) 

15 

(13.4) 

3.33 .577 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

2 

(33.3) 

17 

(24.6) 

49 

(28.7) 

22 

(19.6) 

3.01 .727 



 

187 

 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

3 

(4.3) 

4 

(2.3) 

2 

(1.8) 

2.89 .782 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.6) 

1 

(0.9) 

3.50 .707 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

9 

(5.3) 

10 

(8.9) 

3.45 .605 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

0 

(0.0) 

5 

(7.2) 

6 

(3.5) 

5 

(4.5) 

3.00 .816 

Αγρότες 0 

(0.0) 

1 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 . 

Οικιακά 3 

(50) 

31 

(44.9) 

46 

(26.9) 

36 

(32.1) 

2.99 .829 

Άνεργοι 1 

(16.7) 

6 

(8.7) 

5 

(2.9) 

2 

(1.8) 

2.57 .852 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 126 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται 

πολύ συχνά τον κινηματογράφο προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες οι 

οποίες ασχολούνται με τα οικιακά (36 άτομα, 32.1%). Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας επίσκεψης στον 

κινηματογράφο από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» 

(χ
2
=48.348, df=36, Sig.=0.082, p>a). 

 

Πίνακας 127: Συχνότητα ενασχόλησης με το χορό ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Ενασχόληση με το χορό  

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 130 

(36.3) 

77 

(21.5) 

19 

(5.3) 

132 

(36.9) 

2.43 1.309 

Μετανάστες 23 

(46) 

8 

(16) 

3 

(6) 

16 

(32) 

2.24 1.333 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα ενασχόλησης με το χορό ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 127 δείχνουν ότι η συγκεκριμένη 

πρακτική υιοθετείται από το 42.2% των γηγενών μαθητών (κάποιες φορές και πολύ 

συχνά: 151 άτομα αθροιστικά), ενώ το 46% των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο δεν ασχολείται καθόλου με το χορό (ποτέ: 23 άτομα). Δε βρέθηκε 
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στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με το χορό» και 

της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=2.063, df=3, Sig.=0.559, p>a). 

 

Πίνακας 128: Συχνότητα ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Ενασχόληση με το χορό από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

4.00 . 

Δημοτικό 11 

(8.5) 

7 

(9.1) 

1 

(5.3) 

6 

(4.5) 

2.08 1.222 

Γυμνάσιο 29 

(22.3) 

14 

(18.2) 

1 

(5.3) 

19 

(14.4) 

2.16 1.298 

Λύκειο 51 

(39.2) 

36 

(46.8) 

14 

(73.7) 

64 

(48.5) 

2.55 1.285 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

34 

(26.2) 

17 

(22.1) 

3 

(15.8) 

35 

(26.5) 

2.44 1.348 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

5 

(3.8) 

3 

(3.9) 

0 

(0.0) 

7 

(5.3) 

2.60 1.404 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 128 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι ασχολούνται πολύ συχνά με το χορό προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (64 άτομα, 48.5%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (42 άτομα, 31.8% 

αθροιστικά), από πατεράδες οι οποίοι είναι απόφοιτοι γυμνασίου και δημοτικού (19 

άτομα, 14.4% και 6 άτομα, 4.5%, αντίστοιχα) και μόλις ενός πατέρα ο οποίος δεν έχει 

καμία εκπαίδευση (0.8%). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=14.857, df=15, Sig.=0.462, p>a). 
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Πίνακας 129: Συχνότητα ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Ενασχόληση με το χορό από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

4.00 . 

Δημοτικό 8 

(6.2) 

7 

(9.1) 

0 

(0.0) 

3 

(2.3) 

1.89 1.079 

Γυμνάσιο 27 

(20.8) 

12 

(15.6) 

2 

(10.5) 

19 

(14.4) 

2.22 1.316 

Λύκειο 60 

(46.2) 

38 

(49.4) 

12 

(63.2) 

63 

(47.7) 

2.45 1.296 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

30 

(23.1) 

19 

(24.7) 

5 

(26.3) 

40 

(30.3) 

2.59 1.323 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

5 

(3.8) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

6 

(4.5) 

2.58 1.505 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 129 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ασχολούνται 

πολύ συχνά με το χορό προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από μητέρες λυκειακής 

εκπαίδευσης (63 άτομα, 47.7%) έναντι των μαθητών που προέρχονται από μητέρες 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου (46 άτομα, 34.8% αθροιστικά), από μητέρες οι οποίες 

είναι απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (19 άτομα, 14.4% και 3 άτομα, 2.3%, 

αντίστοιχα) και μόλις μιας μητέρας η οποία δεν έχει καμία εκπαίδευση (0.8%). Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με το 

χορό από τους γηγενείς μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» 

(χ
2
=14.384, df=15, Sig.=0.497, p>a). 
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Πίνακας 130: Συχνότητα ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Ενασχόληση με το χορό από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

6 

(4.5) 

3.00 1.500 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

6 

(4.6) 

8 

(10.4) 

1 

(5.3) 

13 

(9.8) 

2.75 1.266 

Επαγγέλματα 

υγείας 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(1.5) 

2.00 1.549 

Εκπαιδευτικοί 6 

(4.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1.00 .000 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

11 

(8.5) 

10 

(13) 

2 

(10.5) 

14 

(10.6) 

2.51 1.283 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

30 

(23.1) 

17 

(22.1) 

6 

(31.6) 

42 

(31.8) 

2.63 1.329 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

44 

(33.8) 

21 

(27.3) 

6 

(31.6) 

28 

(21.2) 

2.18 1.273 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

7 

(5.4) 

4 

(5.2) 

0 

(0.0) 

9 

(6.8) 

2.55 1.395 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

11 

(8.5) 

9 

(11.7) 

4 

(21.1) 

12 

(9.1) 

2.47 1.253 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

5 

(3.8) 

5 

(6.5) 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

1.92 1.084 
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Αγρότες 2 

(1.5) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

2.40 1.517 

Άνεργοι 1 

(0.8) 

2 

(2.6) 

0 

(0.0) 

2 

(2.5) 

2.60 1.342 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 130 προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι ασχολούνται σε μεγάλη συχνότητα με το χορό προέρχονται στην πλειοψηφία 

τους από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (42 άτομα, 31.8%). Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς μαθητές» και 

του «επαγγέλματος του πατέρα» (χ
2
=39.549, df=33, Sig.=0.201, p>a). 

 

 

Πίνακας 131: Συχνότητα ενασχόλησης με το χορό από τους γηγενείς 

μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Ενασχόληση με το χορό από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(1.5) 

3.00 1.732 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

3 

(2.3) 

7 

(9.1) 

1 

(5.3) 

17 

(12.9) 

3.14 1.145 

Επαγγέλματα 

υγείας 

2 

(1.5) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

3 

(2.3) 

2.67 1.506 

Εκπαιδευτικοί 9 

(6.9) 

2 

(2.6) 

0 

(0.0) 

3 

(2.3) 

1.79 1.251 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

18 

(13.8) 

7 

(9.1) 

1 

(5.3) 

13 

(9.8) 

2.23 1.347 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

27 

(20.8) 

22 

(28.6) 

5 

(26.3) 

36 

(27.3) 

2.56 1.291 
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Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

3 

(2.3) 

3 

(3.9) 

0 

(0.0) 

3 

(2.3) 

2.33 1.323 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(1.5) 

4.00 .000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

4 

(3.1) 

2 

(2.6) 

2 

(10.5) 

12 

(9.1) 

3.10 1.252 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

9 

(6.9) 

5 

(6.5) 

0 

(0.0) 

2 

(1.5) 

1.69 1.014 

Αγρότες 0 

(0.0) 

1 

(1.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2.00 . 

Οικιακά 50 

(38.5) 

23 

(29.9) 

8 

(42.1) 

35 

(26.5) 

2.24 1.290 

Άνεργοι 4 

(3.1) 

4 

(5.2) 

2 

(10.5) 

4 

(3) 

2.43 1.222 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 131 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ασχολούνται 

σε μεγάλη συχνότητα με το χορό προέρχονται στην πλειοψηφία τους από μητέρες οι 

οποίες εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και γραμματειακά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (36 άτομα, 27.3%). Δεν προκύπτει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με το χορό από τους 

γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=47.493, df=36, 

Sig.=0.095, p>a). 

 

Πίνακας 132: Συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Ενασχόληση με τη ζωγραφική  

Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ συχνά   

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 82 

(22.9) 

63 

(17.6) 

116 

(32.4) 

97 

(27.1) 

2.64 1.111 

Μετανάστες 12 

(24) 

12 

(24) 

16 

(32) 

10 

(20) 

2.48 1.074 

 

Διερευνώντας τη συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 132 προκύπτει ότι 

η ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές (κάποιες φορές: 116 

άτομα, 32.4%) και τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (κάποιες φορές: 16 

άτομα, 32%) είναι σχεδόν ανάλογη. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 
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μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με τη ζωγραφική» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=1.845, df=3, Sig.=0.605, p>a). 

 

Πίνακας 133: Συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

 

Ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.9) 

1 

(0.8) 

3.00 . 

Δημοτικό 8 

(9.8) 

7 

(11.1) 

6 

(5.2) 

4 

(4.1) 

2.24 1.091 

Γυμνάσιο 22 

(26.8) 

9 

(14.3) 

18 

(15.5) 

14 

(14.4) 

2.38 1.184 

Λύκειο 32 

(39) 

31 

(49.2) 

54 

(46.6) 

48 

(49.5) 

2.72 1.087 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

18 

(22) 

14 

(22.2) 

31 

(26.7) 

26 

(26.8) 

2.73 1.095 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

2 

(2.4) 

2 

(3.2) 

6 

(5.2) 

5 

(5.2) 

2.93 1.033 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 133 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ασχολούνται 

με μεγαλύτερη συχνότητα με τη ζωγραφική προέρχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

πατεράδες λυκειακής εκπαίδευσης (48 άτομα, 49.5%) έναντι των μαθητών που 

προέρχονται από πατεράδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (31 άτομα, 31.7% 

αθροιστικά), από πατεράδες οι οποίοι είναι απόφοιτοι γυμνασίου και δημοτικού (14 

άτομα, 14.4% και 4 άτομα, 4.1%, αντίστοιχα) και μόλις ενός πατέρα ο οποίος δεν έχει 

καμία εκπαίδευση (0.8%). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές» και του 

«μορφωτικού επιπέδου του πατέρα» (χ
2
=14.679, df=15, Sig.=0.475, p>a). 
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Πίνακας 134: Συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας 

 

Ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Καμία εκπαίδευση 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

3.00 . 

Δημοτικό 5 

(6.1) 

5 

(7.9) 

5 

(4.3) 

3 

(3.1) 

2.33 1.085 

Γυμνάσιο 23 

(28) 

9 

(14.3) 

16 

(13.8) 

12 

(12.4) 

2.28 1.180 

Λύκειο 37 

(45.1) 

34 

(54) 

53 

(45.7) 

49 

(50.5) 

2.66 1.107 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

16 

(19.5) 

14 

(22.2) 

38 

(32.8) 

26 

(26.8) 

2.79 1.036 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές / 

Διδακτορικό 

1 

(1.2) 

1 

(1.6) 

3 

(2.6) 

7 

(7.2) 

3.33 .985 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 134 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι 

ασχολούνται με μεγαλύτερη συχνότητα με τη ζωγραφική προέρχονται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από μητέρες λυκειακής εκπαίδευσης (49 άτομα, 50.5%) έναντι των μαθητών 

που προέρχονται από μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου (33 άτομα, 34% 

αθροιστικά) και από μητέρες οι οποίες είναι απόφοιτες γυμνασίου και δημοτικού (12 

άτομα, 12.4% και 3 άτομα, 3.1%, αντίστοιχα). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους γηγενείς 

μαθητές» και του «μορφωτικού επιπέδου της μητέρας» (χ
2
=23.128, df=15, 

Sig.=0.081, p>a). 
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Πίνακας 135: Συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα Ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

2 

(2.4) 

1 

(1.6) 

6 

(5.2) 

0 

(0.0) 

2.44 .882 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

0 

(0.0) 

5 

(7.9) 

12 

(10.3) 

11 

(11.3) 

3.21 .738 

Επαγγέλματα 

υγείας 

2 

(2.4) 

0 

(0.0) 

2 

(1.7) 

2 

(2.1) 

2.67 1.366 

Εκπαιδευτικοί 3 

(3.7) 

1 

(1.6) 

1 

(0.9) 

1 

(1) 

2.00 1.265 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

8 

(9.8) 

7 

(11.1) 

13 

(11.2) 

9 

(9.3) 

2.62 1.089 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

18 

(22) 

16 

(25.4) 

30 

(25.9) 

31 

(32) 

2.78 1.103 

Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

28 

(34.1) 

17 

(27) 

31 

(26.7) 

23 

(23.7) 

2.49 1.137 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

6 

(7.3) 

1 

(1.6) 

5 

(4.3) 

8 

(8.2) 

2.75 1.293 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

6 

(7.3) 

11 

(17.5) 

9 

(7.8) 

10 

(10.3) 

2.64 1.073 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

7 

(8.5) 

0 

(0.0) 

3 

(2.6) 

2 

(2.1) 

2.00 1.279 
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Αγρότες 1 

(1.2) 

2 

(3.2) 

2 

(1.7) 

0 

(0.0) 

2.20 .837 

Άνεργοι 1 

(1.2) 

2 

(3.2) 

2 

(1.7) 

0 

(0.0) 

2.20 .837 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 135 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι ασχολούνται σε μεγάλη συχνότητα με τη ζωγραφική προέρχονται στην 

πλειοψηφία τους από πατεράδες οι οποίοι εργάζονται ως υπαλληλικά, διοικητικά και 

γραμματειακά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (31 άτομα, 32%). Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με τη 

ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος του πατέρα» 

(χ
2
=46.356, df=33, Sig.=0.061, p>a). 

 

 

Πίνακας 136: Συχνότητα ενασχόλησης με τη ζωγραφική από τους 

γηγενείς μαθητές ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα 

μητέρας Ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς μαθητές 

 Ποτέ  Σπάνια  

Κάποιες 

φορές 

Πολύ 

συχνά 

 

M 

 

SD 

Ανώτερα 

διοικητικά και 

διευθυντικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

1 

(1.2) 

0 

(0.0) 

1 

(0.9) 

1 

(1) 

2.67 1.528 

Ανώτερα 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

2 

(2.4) 

3 

(4.8) 

11 

(9.5) 

12 

(12.4) 

3.18 .905 

Επαγγέλματα 

υγείας 

0 

(0.0) 

1 

(1.6) 

3 

(2.6) 

2 

(2.1) 

3.17 .753 

Εκπαιδευτικοί 5 

(6.1) 

1 

(1.6) 

6 

(5.2) 

2 

(2.1) 

2.36 1.151 

Διοικητικά 

επιστημονικά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

7 

(8.5) 

5 

(7.9) 

16 

(13.8) 

11 

(11.3) 

2.79 1.056 

Υπαλληλικά, 

διοικητικά και 

γραμματειακά 

στελέχη του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

18 

(22) 

23 

(36.5) 

25 

(21.6) 

24 

(24.7) 

2.61 1.088 
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Τεχνίτες και 

τεχνικά 

επαγγέλματα 

1 

(1.2) 

3 

(4.8) 

2 

(1.7) 

3 

(3.1) 

2.78 1.093 

Στρατιωτικοί και 

προσωπικό 

σωμάτων 

ασφαλείας 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(2.1) 

4.00 .000 

Εμπορικά και 

βιοτεχνικά 

επαγγέλματα 

3 

(3.7) 

4 

(6.3) 

4 

(3.4) 

9 

(9.3) 

2.95 1.146 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

4 

(4.9) 

4 

(6.3) 

7 

(6) 

1 

(1) 

2.31 .946 

Αγρότες 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

3.00 . 

Οικιακά 37 

(45.1) 

17 

(27) 

36 

(31) 

26 

(26.8) 

2.44 1.159 

Άνεργοι 4 

(4.9) 

2 

(3.2) 

4 

(3.4) 

4 

(4.1) 

2.57 1.222 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 136 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι ασχολούνται 

σε μεγάλη συχνότητα με τη ζωγραφική προέρχονται στην πλειοψηφία τους από 

μητέρες οι οποίες ασχολούνται με τα οικιακά (26 άτομα, 26.8%). Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «συχνότητας ενασχόλησης με τη ζωγραφική 

από τους γηγενείς μαθητές» και του «επαγγέλματος της μητέρας» (χ
2
=42.103, df=36, 

Sig.=0.224, p>a). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω πολιτισμικές δραστηριότητες των γηγενών 

μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, διαπιστώνουμε ότι οι 

πρακτικές δε συνιστούν απλώς το αποτέλεσμα του habitus που διαθέτουν οι μαθητές, 

αλλά κυρίως τις σχέσεις ανάμεσα στο habitus και στις περιστάσεις στις οποίες αυτοί 

συμμετέχουν (Maton, 2008, σελ. 52). Με άλλα λόγια, οι πρακτικές αποτελούν το 

προϊόν της σχέσης μεταξύ του habitus και των κοινωνικών πεδίων στο πλαίσιο των 

οποίων δρουν τα κοινωνικά υποκείμενα (Mills, 2008, σελ. 85). Οι μαθητές 

«ενσωματώνουν» γνώσεις και ικανότητες μέσα την επαφή τους με αυτού του είδους 

τις πολιτισμικές πρακτικές (Chopra, 2003, σελ. 425). Το habitus των μαθητών επιδρά 

στις δράσεις τους και συνίσταται από την προσωπική τους ιστορία και από τη 

συλλογική ιστορία της οικογένειας, της τάξης και της εθνικότητας, της οποίας 

αποτελούν μέρος (Bourdieu, 1984, σελ. 471, όπ. αναφ. στο Shim, 2012, σελ. 211). 
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Πίνακας 137: Επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα 

(%) 

307 

(85.8) 

24 

(48) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 137 δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές επισκέπτονται 

βιβλιοπωλεία σε μεγαλύτερο ποσοστό (307 περιπτώσεις, 85.8%) έναντι των μαθητών 

από μεταναστευτικές οικογένειες (24 περιπτώσεις, 48%). Σύμφωνα με τον Bourdieu 

(1998, όπ. αναφ. στο Hunter, 2004, σελ. 177), η κουλτούρα ενσωματώνεται και 

αναπαράγεται μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικές πρακτικές και σε καθημερινές 

δραστηριότητες που παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των πεδίων και του 

habitus, μέσα από τις κοινωνικές δομές και τα κοινωνικά υποκείμενα.  

 

Πίνακας 138: Συσχέτιση μεταξύ της επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία και της 

εθνικής προέλευσης των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

χ
2
 p 

Επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία 307 

(85.8) 

24 

(48) 

40.844 .000 

 

Εξετάζοντας την πιθανότητα συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών «επίσκεψη σε 

βιβλιοπωλεία» και «εθνική προέλευση των μαθητών» βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση (χ
2
=40.844, df=1, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 139: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων της επίσκεψης σε 

βιβλιοπωλεία ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες  

M SD M SD t p 

Επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία .86 .350 .48 .505 -6.720 .000 

 

Η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο μέσων 

όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα (Sig.=0.000, p<a, t=-6.720), όπου ο 

μέσος όρος επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία των γηγενών μαθητών (M:0.86, SD:0.350) 

είναι υψηλότερος από αυτόν των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (M:0.48, 

SD:0.505). Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

«επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία» και  της «εθνικής προέλευσης των μαθητών». 
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Πίνακας 140: Είδη αγοράς σε βιβλιοπωλεία ανάλογα με την εθνική προέλευση 

των μαθητών 

Είδη αγοράς σε βιβλιοπωλεία  Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Βιβλία  241 

(67.3) 

10 

(20) 

Σχολικά είδη 305 

(85.2) 

24 

(48) 

 

Διερευνώντας τα είδη αγοράς σε βιβλιοπωλεία ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 140 φαίνεται ότι οι γηγενείς 

μαθητές αγοράζουν βιβλία (241 περιπτώσεις, 67.3%) και σχολικά είδη (305 

περιπτώσεις, 85.2%) σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (10 περιπτώσεις, 20% και 24 περιπτώσεις, 48%, αντίστοιχα). Βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «αγοράς βιβλίων» και της «εθνικής 

προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=41.495, df=1, Sig.=0.000, p<a) και μεταξύ της 

«αγοράς σχολικών ειδών» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=38.875, 

df=1, Sig.=0.000, p<a). 

 

Πίνακας 141: Συχνότητα εκδρομών με την οικογένεια ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Εκδρομές με την οικογένεια  

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Πολύ συχνά   

 N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

 

N 

(%) 

M SD 

Γηγενείς 29 

(8.1) 

87 

(24.3) 

173 

(48.3) 

69 

(19.3) 

2.79 .847 

Μετανάστες 5 

(10) 

24 

(48) 

21 

(42) 

0 

(0.0) 

2.32 .653 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα εκδρομών με την οικογένεια, τα στοιχεία του πίνακα 141 

δείχνουν ότι οι γηγενείς μαθητές πηγαίνουν συχνότερα εκδρομές με τις οικογένειές 

τους (κάποιες φορές: 173 άτομα, 48.3%) σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται 

από μεταναστευτικές οικογένειες (σπάνια: 24 άτομα, 48%). Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι οι γηγενείς μαθητές έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με 

«εξωσχολικές» γνώσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην «ενίσχυση» του 

«αντικειμενοποιημένου», αλλά και του «εγγενούς» πολιτισμικού τους κεφαλαίου. 

Μέσα από την πραγματοποίηση εκδρομών, οι μαθητές αποκτούν ποικίλα πολιτισμικά 

ερεθίσματα και εξοικειώνονται με ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών γνώσεων και 

εικόνων (Λάμνιας, 2001, σελ. 162). Σύμφωνα με τον Bourdieu, το habitus 

εξελίσσεται συνεχώς, αλλά σε συνάρτηση με το πεδίο στο οποίο βρίσκονται τα άτομα 

προκειμένου να υιοθετήσουν μια νέα πρακτική (Findlow, 2006, σελ. 34). Το habitus 
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των υποκειμένων ενσωματώνει την πρακτική που προσδιορίζει το κοινωνικό πεδίο 

(Bourdieu, 1992b, σελ. 112, όπ. αναφ. στο Shevtsova, 2002, σελ. 57). 

 

Πίνακας 142: Συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας εκδρομών με την 

οικογένεια και της εθνικής προέλευσης των μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες   

Ν 

(%) 

N 

(%) 

χ
2
 p 

Εκδρομές με την οικογένεια 173 

(48.3) 

24 

(48) 

19.252 .000 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 142 δείχνουν ότι το χ
2
 είναι 19.252 σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p<0.05. Επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συχνότητας εκδρομών με την οικογένεια» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (df=3, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 143: Προορισμοί εκδρομών ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Προορισμοί εκδρομών  Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Χωριά Αχαΐας 110 

(30.7) 

15 

(30) 

Χωριά Ηλείας 12 

(3.4) 

0 

(0.0) 

Στερεά Ελλάδα 152 

(42.5) 

23 

(46) 

Ιωάννινα 51 

(14.2) 

2 

(4) 

Θεσσαλία 28 

(7.8) 

4 

(8) 

Μακεδονία 56 

(15.6) 

2 

(4) 

Επτάνησα 214 

(59.8) 

15 

(30) 

Κυκλάδες 52 

(14.5) 

3 

(6) 

Δωδεκάνησα  40 

(11.2) 

2 

(4) 
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Όσον αφορά τους προορισμούς εκδρομών με την οικογένεια ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 143 φαίνεται ότι 

οι γηγενείς μαθητές επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό κυρίως τα Επτάνησα (214 

άτομα, 59.8%), ενώ οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 

επιλέγουν κυρίως τη Στερεά Ελλάδα (23 άτομα, 46%). 

 

Πίνακας 144: Αριθμός χωρών του εξωτερικού που επισκέπτεται η οικογένεια 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Αριθμός χωρών του εξωτερικού 

Καμία χώρα Μία χώρα Δύο χώρες Τρεις χώρες και άνω 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Γηγενείς 286 

(79.8) 

41 

(11.5) 

19 

(5.3) 

12 

(3.4) 

Μετανάστες 42 

(84) 

4 

(8) 

2 

(4) 

2 

(4) 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 144 φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές έχουν επισκεφθεί 

μεγαλύτερο αριθμό χωρών του εξωτερικού (72 περιπτώσεις, 20.2% αθροιστικά) σε 

σχέση με τους μαθητές από μεταναστευτικές οικογένειες (10 περιπτώσεις, 16% 

αθροιστικά). Η τιμή του χ
2 

είναι 0.766 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

p>0.05. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «αριθμού 

χωρών του εξωτερικού που επισκέπτεται η οικογένεια» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (df=3, Sig.=0.858, p>a). 
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Πίνακας 145: Επίσκεψη σε χώρες του εξωτερικού ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Επίσκεψη σε χώρες του εξωτερικού  Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Γαλλία  24 

(6.7) 

2 

(4) 

Ιταλία  26 

(7.3) 

4 

(8) 

Γερμανία  20 

(5.6) 

1 

(2) 

Ηνωμένο Βασίλειο 11 

(3.1) 

1 

(2) 

Τουρκία  7 

(2) 

1 

(2) 

Αυστρία  9 

(2.5) 

2 

(4) 

Καναδάς  9 

(2.5) 

1 

(2) 

Άλλες χώρες του εξωτερικού 19 

(5.3) 

2 

(4) 

 

Αναφορικά με τις χώρες του εξωτερικού που επισκέπτονται οι μαθητές με την 

οικογένειά τους ανάλογα με την εθνική τους προέλευση, τα στοιχεία του πίνακα 145 

δείχνουν ότι πρώτη σε επισκεψιμότητα έρχεται η Ιταλία τόσο από τους γηγενείς 

μαθητές (26 άτομα, 7.3%), όσο και από τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

(4 άτομα, 8%). Στην περίπτωση των γηγενών μαθητών ακολουθεί η Γαλλία (20 

άτομα, 5.6%), ενώ στην περίπτωση των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο η 

Αυστρία και η Γαλλία (από 2 άτομα, 4%, αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 146: Πραγματοποίηση πολυήμερων διακοπών ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Πραγματοποίηση πολυήμερων διακοπών Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

316 

(88.3) 

47 

(94) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Διερευνώντας την πραγματοποίηση πολυήμερων διακοπών με την οικογένεια 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 146 

δείχνουν ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (47 περιπτώσεις, 94%) έχουν 

κάνει πολυήμερες διακοπές με την οικογένειά τους σε μεγαλύτερο ποσοστό σε 
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σύγκριση με τους γηγενείς μαθητές (316 περιπτώσεις, 88.3%). Η τιμή του χ
2
 είναι 

1.469 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p>0.05. Επομένως, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «πραγματοποίησης πολυήμερων διακοπών 

με την οικογένεια» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (df=1, Sig.=0.226, 

p>a). 

 

Πίνακας 147: Προορισμοί πολυήμερων διακοπών ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Προορισμοί πολυήμερων διακοπών  Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

N 

(%) 

Πελοπόννησος  129 

(36) 

6 

(12) 

Στερεά Ελλάδα 118 

(33) 

10 

(20) 

Ιωάννινα  38 

(10.6) 

2 

(4) 

Θεσσαλία  22 

(6.1) 

4 

(8) 

Μακεδονία  50 

(14) 

2 

(4) 

Νησιά Ιονίου 213 

(59.5) 

15 

(30) 

Νησιά Αιγαίου 82 

(22.9) 

7 

(14) 

Βαλκάνια  4 

(1.1) 

42 

(84) 

Ευρώπη  58 

(16.2) 

6 

(12) 

Καναδάς  9 

(2.5) 

0 

(0.0) 

Λευκορωσία  0 

(0.0) 

1 

(2) 

 

Όσον αφορά τους προορισμούς πολυήμερων διακοπών ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 147 φαίνεται ότι 

οι γηγενείς μαθητές (213 περιπτώσεις, 59.5%) κάνουν πολυήμερες διακοπές με την 

οικογένειά τους κυρίως σε νησιά του Ιονίου (όπως Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα), 

ενώ οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (42 περιπτώσεις, 84%) κάνουν 

πολυήμερες διακοπές κυρίως σε χώρες των Βαλκανίων (όπως Αλβανία και 

Ρουμανία), οι οποίες και αποτελούν τις χώρες καταγωγής τους.  
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Πίνακας 148: Επιλογή φίλων στο σχολείο ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Επιλογή φίλων στο σχολείο 

Όλους τους φίλους μου χωρίς 

διάκριση 

 

Έλληνες φίλους μου 

 Ν 

(%) 

Ν 

(%) 

Γηγενείς 284 

(79.3) 

74 

(20.7) 

Μετανάστες 46 

(92) 

4 

(8) 

 

Εξετάζοντας την επιλογή φίλων στο σχολείο ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών, από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 148 φαίνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (46 

περιπτώσεις, 92%) επιλέγει να κάνει παρέα στο σχολείο με όλους τους φίλους της 

χωρίς διάκριση, ενώ 4 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (8%) επιλέγουν να 

κάνουν παρέα με Έλληνες φίλους τους. Οι γηγενείς μαθητές επιλέγουν να κάνουν 

παρέα με όλους τους φίλους της χωρίς διάκριση σε μικρότερο ποσοστό (284 

περιπτώσεις, 79.3%), ενώ 74 γηγενείς μαθητές (20.7%) επιλέγουν να κάνουν παρέα 

με Έλληνες φίλους τους. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «επιλογής 

φίλων στο σχολείο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.422, df=1, 

Sig.=0.033, p<a). Οι γηγενείς μαθητές και οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

φαίνεται να αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις και επαφές με τους συμμαθητές τους, 

γεγονός που συμβάλλει στην «ενίσχυση» του κοινωνικού τους κεφαλαίου. Το εύρημα 

της έρευνάς μας συμφωνεί με αυτό των Σκιά κ.ά. (2003), όπου τα ερευνητικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι σχέσεις των αλλοδαπών μαθητών με τους συμμαθητές 

τους είναι «αρκετά καλές» έως «πολύ καλές» σε πολύ μεγάλο ποσοστό.  

 

Πίνακας 149: Συμμετοχή σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Συμμετοχή σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του 

σχολείου 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

355 

(99.2) 

50 

(100) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Όσον αφορά τη συμμετοχή σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 149 

δείχνουν ότι η συμμετοχή των γηγενών μαθητών είναι συντριπτική (355 άτομα, 

99.2%), ενώ η συμμετοχή των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών είναι απόλυτη (50 άτομα, 100%). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της «συμμετοχής σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του 
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σχολείου» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=0.422, df=1, Sig.=0.516, 

p>a). Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές 

του σχολείου «διευρύνεται» το κοινωνικό τους κεφάλαιο, καθώς αναπτύσσουν 

σχέσεις και επαφές με ποικίλα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Πίνακας 150: Κτήση της ελληνικής σημαίας σε σχολικές γιορτές από τους 

μαθητές ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Κτήση της ελληνικής σημαίας σε σχολικές γιορτές από 

τους μαθητές 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

26 

(7.3) 

3 

(6) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Αναφορικά με την κτήση της ελληνικής σημαίας σε σχολικές γιορτές ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 150 δείχνουν ότι οι γηγενείς 

μαθητές (26 περιπτώσεις, 7.3%) έχουν κρατήσει την ελληνική σημαία σε μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (3 

περιπτώσεις, 6%). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «κτήσης 

της ελληνικής σημαίας σε σχολικές γιορτές» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=0.106, df=1, Sig.=0.745, p>a).  

 

Πίνακας 151: Αντιδράσεις για την κτήση της ελληνικής σημαίας από τους 

μαθητές ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

Αντιδράσεις για την κτήση της ελληνικής σημαίας από 

τους μαθητές 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

3 

(0.8) 

1 

(2) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Εξετάζοντας την ύπαρξη αντιδράσεων για την κτήση της ελληνικής σημαίας ανάλογα 

με την εθνική προέλευση των μαθητών, από τα στοιχεία του πίνακα 151 φαίνεται οι 

μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν δεχτεί αντιδράσεις από τους συμμαθητές 

τους ή από γονείς συμμαθητών τους σε ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό (2%) έναντι των 

γηγενών μαθητών (0.8%). Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών του δείγματος, οι 

λόγοι αντίδρασης είναι προσωπικοί (όπως αντίδραση μεταξύ των μαθητών για το 

ποιος θα κρατήσει την ελληνική σημαία σε περίπτωση ισοβαθμίας ύστερα από 

κλήρωση, επιθυμία του εκάστοτε γονέα να κρατήσει την ελληνική σημαία το δικό του 

παιδί). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των «αντιδράσεων κτήσης 

της ελληνικής σημαίας σε σχολικές γιορτές» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=0.610, df=1, Sig.=0.435, p>a). Όπως διαπιστώνουμε το σχολικό πεδίο 

είναι «ένας κοινωνικά δομημένος χώρος, ένα πεδίο δυνάμεων που περιλαμβάνει 

ανθρώπους που κυριαρχούν και ανθρώπους που κυριαρχούνται» (Bourdieu, 1998, σελ. 
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40-41, όπ. αναφ. στο Devine, 2013, σελ. 394). Διέπεται από σχέσεις ιεραρχίας 

(Crowley, 2002, σελ. 151) και περιλαμβάνει «κυρίαρχες» φωνές και δυναμικά 

υποκείμενα. Στο πλαίσιο του σχολικού πεδίου υπάρχουν σχέσεις ανισότητας, «ενώ 

την ίδια στιγμή διαμορφώνεται ένας χώρος στον οποίο τα κοινωνικά υποκείμενα 

αγωνίζονται για την αναδόμηση ή διατήρηση του πεδίου» (English, 2012, σελ. 155-

157). 

 

Πίνακας 152: Λόγοι έλευσης γονέων στο σχολείο ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών 

Λόγοι έλευσης γονέων στο σχολείο Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Για να αφήσουν και να πάρουν το παιδί τους στο 

σχόλασμα 

137 

(38.3) 

14 

(28) 

Για να ρωτήσουν για την πρόοδο του παιδιού τους στα 

μαθήματα 

311 

(86.9) 

25 

(50) 

Για να συμμετέχουν στο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων του σχολείου 

54 

(15.1) 

0 

(0.0) 

Μη έλευση γονέων στο σχολείο 17 

(4.7) 

20 

(40) 

 

Ο Bourdieu περιγράφει τις στρατηγικές «σαν ένα συνεχόμενο αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των προδιαθέσεων του habitus και των πραγματικοτήτων, των 

περιορισμών και των πιθανοτήτων που συνιστούν την πραγματικότητα κάθε 

κοινωνικού πεδίου» (Boterman, 2012, σελ. 325). Οι στρατηγικές πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο συγκεκριμένων πεδίων που αποτελούν θέσεις μάχης. Διερευνώντας τους 

λόγους έλευσης των γονέων στο σχολείο του παιδιού τους ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 152 δείχνουν ότι οι γηγενείς γονείς 

έρχονται στο σχολείο για να ρωτήσουν για την πρόοδο του παιδιού τους στα 

μαθήματα (311 άτομα, 86.9%) και για να αφήσουν και να πάρουν το παιδί τους στο 

σχόλασμα (137 άτομα, 38.3%) σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των μεταναστών 

γονέων (25 άτομα, 50% και 14 άτομα, 28%, αντίστοιχα). Σύμφωνα με τις δηλώσεις 

των μαθητών του δείγματος, 54 γηγενείς γονείς συμμετέχουν στο σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων του σχολείου (15.1%), ενώ αντίθετα η συμμετοχή των μεταναστών 

γονέων είναι ανύπαρκτη (0.0%). Το ποσοστό μη έλευσης μεταναστών γονέων (20 

άτομα, 40%) στο σχολείο υπερέχει έναντι των γηγενών γονέων (17 άτομα, 4.7%). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της «έλευσης των γονέων στο σχολείο για να ρωτήσουν για την πρόοδο του παιδιού 

τους στα μαθήματα» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=41.042, df=1, 

Sig.=0.000, p<a), μεταξύ της «έλευσης των γονέων στο σχολείο για να συμμετάσχουν 

στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=8.692, df=1, Sig.=0.003, p<a) και μεταξύ της «μη έλευσης των γονέων 

στο σχολείο» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=66.114, df=1, 

Sig.=0.000, p<a). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της «έλευσης των 

γονέων στο σχολείο για να αφήσουν και να πάρουν το παιδί τους στο σχόλασμα» και 

της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (χ
2
=1.984, df=1, Sig.=0.159, p>a). Οι 

στρατηγικές των κοινωνικών υποκειμένων πηγάζουν από «μια αίσθηση για το 
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παιχνίδι», το οποίο «είναι ενσωματωμένο και καταλήγει σε μια δεύτερη φύση» 

(Bourdieu, 1990, σελ. 63, όπ. αναφ. στο Lingard & Christie, 2003, σελ. 325). 

Συνιστούν τρόπους ανταπόκρισης και δράσης στο πλαίσιο του σχολικού πεδίου και 

εντοπίζονται στα συστήματα προδιαθέσεων των κοινωνικών υποκειμένων, τα οποία ο 

Bourdieu ορίζει ως habitus (1977, όπ. αναφ. στο Zembylas, 2007, σελ. 447). «Ο 

προσανατολισμός της στρατηγικής είναι το προϊόν της αίσθησης της πρακτικής ως 

αίσθηση του παιχνιδιού» (Chevallier &  Chauviré, 2010, σελ. 148).  

 

Πίνακας 153: Συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού ανάλογα με την 

εθνική προέλευση των μαθητών 

Συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού Εθνική προέλευση μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

Συχνότητα  

(%) 

310 

(86.6) 

24 

(48) 

Σύνολο μαθητών δείγματος 

(%) 

358 

(100) 

50 

(100) 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού ανάλογα με 

την εθνική προέλευση των μαθητών, τα στοιχεία του πίνακα 153 δείχνουν ότι οι 

γηγενείς γονείς (310 περιπτώσεις, 86.6%) συνεργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό με 

τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο (24 

περιπτώσεις, 48%). Προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

«συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικού» και της «εθνικής προέλευσης των 

μαθητών» (χ
2
=44.008, df=1, Sig.=0.000, p<a).  

 

Πίνακας 154: Στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά μέσων όρων στη συνεργασία 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

μαθητών 

 Εθνική προέλευση μαθητών 

Γηγενείς Μετανάστες  

M SD M SD t p 

Συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικού 

.87 .341 .48 .505 -

7.006 

.000 

 

Πραγματοποιώντας έλεγχο μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της «συνεργασίας 

γονέων και εκπαιδευτικού» και της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» (Sig.=0.000, 

p<a, t=-7.006), καθώς ο μέσος όρος συνεργασίας μεταξύ γηγενών γονέων και 

εκπαιδευτικού (M:0.87, SD:0.341) είναι υψηλότερος σε σύγκριση με αυτόν μεταξύ 

γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και εκπαιδευτικού (M:0.48, SD:0.505). Η 

διαφοροποίηση που προκύπτει στη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των γονέων, θα μπορούσε να ερμηνευθεί με βάση 

τις διαφορές μεταξύ των γηγενών γονέων και των μεταναστών γονέων ως προς το 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Ενδεχομένως, λόγω των πολιτισμικών τους ελλείψεων οι 

μετανάστες γονείς καταλήγουν σε μια περιορισμένη επαφή και συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων (Symeou, 2007, σελ. 483). Ωστόσο, οι γηγενείς γονείς 
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φαίνεται να αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικές σχέσεις και επαφές με 

τον εκπαιδευτικό έναντι των μεταναστών γονέων «διευρύνοντας» έτσι το κοινωνικό 

τους κεφάλαιο. Τα ερευνητικά ευρήματα των Roth & Salikutluk (2012) δείχνουν ότι 

τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επίδραση στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μητέρων 

απέναντι στα παιδιά τους, καθώς επίσης στις γενικότερες στάσεις τους απέναντι στην 

εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 155: Ζητήματα συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των μαθητών 

Ζητήματα συνεργασίας μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικού 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

 Γηγενείς Μετανάστες 

N 

(%) 

Ν 

(%) 

Ενημέρωση για σχολικά ζητήματα 122 

(34.1) 

3 

(6) 

Ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού τους στα 

μαθήματα 

309 

(86.3) 

24 

(48) 

Ενημέρωση για τη συμπεριφορά του παιδιού τους στο 

σχολείο 

129 

(36) 

4 

(8) 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 155 φαίνεται ότι οι γηγενείς γονείς 

ενημερώνονται περισσότερο για σχολικά ζητήματα (122 άτομα, 34.1%) σε σχέση με 

τους μετανάστες γονείς (3 άτομα, 6%). Επίσης, οι γηγενείς γονείς ενημερώνονται 

περισσότερο για την πρόοδο του παιδιού τους στα μαθήματα (309 άτομα, 86.3%) και 

για τη συμπεριφορά του παιδιού τους στο σχολείο (129 άτομα, 36%) έναντι των 

μεταναστών γονέων (24 άτομα, 48% και 4 άτομα, 8%, αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

«ζητημάτων συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικού» και της «εθνικής προέλευσης 

των μαθητών» (df=1, Sig.=0.000, p<a). Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των 

μαθητών του δείγματος, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι γονείς εξαρτώνται από 

το δίκτυο των αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των θέσεων που κατέχουν στο 

σχολικό πεδίο. Επίσης, εξαρτώνται από το habitus, το οποίο σαν αποτέλεσμα 

κοινωνικοποίησης ενσωματώνει «οσμωτικά» στα υποκείμενα προδιαθέσεις, με 

αποτέλεσμα να σκέφτονται και να πράττουν με συγκεκριμένους τρόπους (Naidoo, 

2004, σελ. 458-459).  
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Πίνακας 156: Συσχέτιση μεταξύ της ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων, 

της ύπαρξης βιβλιοθήκης, της ύπαρξης έργων τέχνης και των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

  Ανάγνωση 

εξωσχολικών 

βιβλίων 

Ύπαρξη 

βιβλιοθήκης 

Ύπαρξη 

έργων 

τέχνης 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.354** .287** .232** 

Sig (2-tailed) .000 .000 .000 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 156 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις «εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών» και στην 

«ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.354), καθώς και με την 

«ύπαρξη βιβλιοθήκης» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.287) και την «ύπαρξη έργων τέχνης» 

(Sig.=0.000, p<a, ρ=0.232). 

 

Πίνακας 157: Συσχέτιση μεταξύ της ενασχόλησης με αθλήματα, της 

εκμάθησης μουσικού οργάνου, των μουσικών προτιμήσεων και των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

  Ενασχόληση με 

αθλήματα στον 

ελεύθερο χρόνο 

Εκμάθηση 

μουσικού 

οργάνου 

Μουσικές 

προτιμήσεις 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.011 .094 .041 

Sig (2-

tailed) 

.831 .059 .413 

Ν 408 408 408 

 

Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα 157 διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«ενασχόλησης με αθλήματα στον ελεύθερο χρόνο» (Sig.=0.831, p>a, ρ=0.011), της 

«εκμάθησης μουσικού οργάνου» (Sig.=0.059, p>a, ρ=0.094), καθώς και των 

«μουσικών προτιμήσεων των μαθητών» (Sig.=0.413, p>a, ρ=0.041).  
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Πίνακας 158: Συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας συνεύρεσης της 

οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού, της συχνότητας συζήτησης 

κατά τη διάρκεια του φαγητού, της συζήτησης μεταξύ γονέων και 

παιδιών για θέματα που απασχολούν τα παιδιά και των εκπαιδευτικών 

προσδοκιών των μαθητών 

  Συχνότητα 

συνεύρεσης 

της 

οικογένειας 

κατά τη 

διάρκεια του 

φαγητού 

Συχνότητα 

συζήτησης 

κατά τη 

διάρκεια του 

φαγητού 

Συζήτηση μεταξύ 

γονέων και 

παιδιών για θέματα 

που απασχολούν 

τα παιδιά  

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.191** .302** .213** 

Sig (2-

tailed) 

.000 .000 .000 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 158 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«συχνότητας συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη διάρκεια του φαγητού» 

(Sig.=0.000, p<a, ρ=0.191), της «συχνότητας συζήτησης κατά τη διάρκεια του 

φαγητού» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.302), καθώς και της «συζήτησης μεταξύ γονέων και 

παιδιών για θέματα που απασχολούν τα παιδιά» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.213).  

 

Πίνακας 159: Συσχέτιση μεταξύ της κτήσης ατομικού δωματίου, του 

χώρου κατάλληλου για διάβασμα στο σπίτι και των εκπαιδευτικών 

προσδοκιών των μαθητών 

  Κτήση 

ατομικού 

δωματίου 

Χώρος κατάλληλος για 

διάβασμα στο σπίτι 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.101* .229** 

Sig (2-tailed) .041 .000 

Ν 408 408 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Από τη μελέτη του πίνακα 159 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της «κτήσης 

ατομικού δωματίου» (Sig.=0.041, p<a, ρ=0.101) αλλά και του «χώρου κατάλληλου 

για διάβασμα στο σπίτι» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.229). 

 

Πίνακας 160: Συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης διαδικτύου στο σπίτι, της 

κτήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους μαθητές, του αριθμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σπίτι και των εκπαιδευτικών προσδοκιών 

των μαθητών 

  Ύπαρξη 

διαδικτύου 

στο σπίτι 

Κτήση 

ηλεκτρονικού 

υπολογιστή από 

τους μαθητές 

Αριθμός 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στο 

σπίτι 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.153** .096 .183** 

Sig (2-tailed) .002 .053 .000 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 160 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις «εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών» και στην «ύπαρξη 

διαδικτύου στο σπίτι» (Sig.=0.002, p<a, ρ=0.153), καθώς και με τον «αριθμό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σπίτι» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.183). Δεν προκύπτει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις «εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών» και στην «κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους μαθητές» 

(Sig.=0.053, p>a, ρ=0.096). 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αναφορικά με τα πολιτισμικά εφόδια που 

υπάρχουν στο σπίτι και τη συσχέτισή τους με τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών συνάδουν με τα ερευνητικά αποτελέσματα των Gil-Flores et al. (2011), 

βάσει των οποίων τα εφόδια που υπάρχουν στο σπίτι (όπως διαθεσιμότητα χώρου 

κατάλληλου για μελέτη στο σπίτι και παροχή Internet) παίζουν ρόλο στις 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών. 
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Πίνακας 161: Συσχέτιση μεταξύ της ακρόασης κλασικής μουσικής, της 

ανάγνωσης εφημερίδας, της επίσκεψης σε μουσεία και των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

  Ακρόαση 

κλασικής 

μουσικής 

Ανάγνωση 

εφημερίδας 

Επίσκεψη σε 

μουσεία 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.317** .163** .305** 

Sig (2-tailed) .000 .001 .000 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 161 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» 

και της «ακρόασης κλασικής μουσικής» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.317), της «ανάγνωσης 

εφημερίδας» (Sig.=0.001, p<a, ρ=0.163) και της «επίσκεψης σε μουσεία» 

(Sig.=0.000, p<a, ρ=0.305). 

 

Πίνακας 162: Συσχέτιση μεταξύ της επίσκεψης στο θέατρο, της 

επίσκεψης στον κινηματογράφο και των εκπαιδευτικών προσδοκιών των 

μαθητών 

  Επίσκεψη στο 

θέατρο 

Επίσκεψη στον 

κινηματογράφο 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.333** .254** 

Sig (2-tailed) .000 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 162 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«επίσκεψης στο θέατρο» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.333), καθώς και της «επίσκεψης στον 

κινηματογράφο» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.254). 
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Πίνακας 163: Συσχέτιση μεταξύ της επίσκεψης σε γκαλερί, της 

παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων, της 

παρακολούθησης όπερας και των εκπαιδευτικών προσδοκιών των 

μαθητών 

  Επίσκεψη 

σε γκαλερί  

Παρακολούθηση 

μουσικο-

χορευτικών 

παραστάσεων 

Παρακολούθηση 

όπερας 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.180** .318** .080 

Sig (2-

tailed) 

.000 .000 .108 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 163 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» 

και της «επίσκεψης σε γκαλερί» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.180) και της 

«παρακολούθησης μουσικο-χορευτικών παραστάσεων» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.318), 

ενώ δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών 

προσδοκιών των μαθητών» και της «παρακολούθηση όπερας» (Sig.=0.108, p>a, 

ρ=0.080). 

 

Τα ερευνητικά ευρήματα της εργασίας μας τα οποία δείχνουν τη συσχέτιση των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών με την παρακολούθηση πολιτισμικών 

εκδηλώσεων από μέρους των μαθητών επιβεβαιώνονται και μέσα από την έρευνα του 

Carpenter II (2008). 

 

Πίνακας 164: Συσχέτιση μεταξύ της ενασχόλησης με το χορό, της 

ενασχόλησης με τη ζωγραφική, της επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία και των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

  Ενασχόληση 

με το χορό 

Ενασχόληση 

με τη 

ζωγραφική 

Επίσκεψη σε 

βιβλιοπωλεία  

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.160** .195** .345** 

Sig (2-tailed) .001 .000 .000 

Ν 408 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Τα στοιχεία του πίνακα 164 φανερώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«ενασχόλησης με το χορό» (Sig.=0.001, p<a, ρ=0.160), της «ενασχόλησης με τη 

ζωγραφική» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.195) και της «επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία» 

(Sig.=0.000, p<a, ρ=0.345). 

 

Πίνακας 165: Συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας εκδρομών της 

οικογένειας, του αριθμού χωρών του εξωτερικού που επισκέπτεται η 

οικογένεια, των πολυήμερων διακοπών της οικογένειας και των 

εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών 

  Συχνότητα 

εκδρομών 

της 

οικογένειας 

Αριθμός χωρών 

του εξωτερικού 

που επισκέπτεται 

η οικογένεια 

Πολυήμερες 

διακοπές της 

οικογένειας 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.311** .111* .225** 

Sig (2-tailed) .000 .025 .000 

Ν 408 408 408 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Μελετώντας τον πίνακα 165 διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«συχνότητας εκδρομών της οικογένειας» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.311), του «αριθμού 

χωρών του εξωτερικού που επισκέπτεται η οικογένεια» (Sig.=0.025, p<a, ρ=0.111), 

καθώς και των «πολυήμερων διακοπών της οικογένειας» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.225). 

 

Πίνακας 166: Συσχέτιση μεταξύ της μόρφωσης του πατέρα και της 

μητέρας και των εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών μετά το 

δημοτικό 

  Μόρφωση 

πατέρα 

Μόρφωση 

μητέρας 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών μετά το δημοτικό 

Pearson 

Correlation 

.379** .369** 

Sig (2-tailed) .000 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 166 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών μετά το δημοτικό» 

και της «μόρφωσης του πατέρα» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.379) αλλά και της 

«μόρφωσης της μητέρας» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.369). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 
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το εύρημα της έρευνας του Κλουβάτου (2010), της Räty (2006), των Räty et al. 

(2002), των Gil-Flores et al. (2011) και των Rimkute et al. (2012) βάσει των οποίων 

το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται να συσχετίζεται με τις υψηλές 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών. Ακόμα, το ερευνητικό μας εύρημα 

συμφωνεί με αυτό των Δημάκη κ.ά. (2004) βάσει του οποίου «Ενσυνείδητα ή μη οι 

γονείς μεταφέρουν στα παιδιά τις αξίες και τις στάσεις τους, συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια φιλοδοξιών στα παιδιά και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών με βάση την 

κοινωνικοοικονομική τους θέση. Οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν επαγγέλματα που 

απαιτούν τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνδέονται με την επιθυμία 

τους για συνέχιση των σπουδών τους αφού τελειώσουν το λύκειο».  

 

Πίνακας 167: Συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα και της 

μητέρας και των εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών μετά το 

δημοτικό 

  Επάγγελμα 

πατέρα 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών μετά το δημοτικό 

Pearson 

Correlation 

-.156** -.180** 

Sig (2-tailed) .002 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 167 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών μετά το δημοτικό» 

και του «επαγγέλματος του πατέρα» (Sig.=0.002, p<a, ρ= -0.156) αλλά και του 

«επαγγέλματος της μητέρας» (Sig.=0.000, p<a, ρ= -0.180). Φαίνεται ότι όσο πιο 

χαμηλό είναι το επαγγελματικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο υψηλές είναι οι 

προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό. Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται 

μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα του Κλουβάτου (2010) και των Δημάκη κ.ά. 

(2004) βάσει των οποίων προκύπτει ότι το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των γονέων 

συσχετίζεται με τις υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών.  
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Πίνακας 168: Συσχέτιση μεταξύ της εθνικής προέλευσης των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών τους προσδοκιών μετά το δημοτικό 

  Εθνική 

προέλευση 

μαθητών 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες μαθητών 

μετά το δημοτικό 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Pearson 

Correlation 

1 .105* 

Sig (2-tailed)  .034 

Ν 408 408 

Εκπαιδευτικές 

προσδοκίες μαθητών 

μετά το δημοτικό 

Pearson 

Correlation 

.105* 1 

Sig (2-tailed) .034  

Ν 408 408 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 168 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και των «εκπαιδευτικών 

τους προσδοκιών μετά το δημοτικό» (Sig.=0.034, p<a, ρ=0.105). Το συγκεκριμένο 

εύρημα συμφωνεί με το ερευνητικό εύρημα του Marjoribanks (2003).  

 

Πίνακας 169: Συσχέτιση μεταξύ της εθνικής προέλευσης των μαθητών 

και των επαγγελματικών τους προσδοκιών 

  Εθνική 

προέλευση 

μαθητών 

Επαγγελματικές 

προσδοκίες μαθητών 

Εθνική προέλευση 

μαθητών 

Pearson 

Correlation 

1 -.007 

Sig (2-tailed)  .882 

Ν 408 408 

Επαγγελματικές 

προσδοκίες μαθητών 

Pearson 

Correlation 

-.007 1 

Sig (2-tailed) .882  

Ν 408 408 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 169 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των μαθητών» και των «επαγγελματικών 

τους προσδοκιών» (Sig.=0.882, p>a, ρ= -0.007). 
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Πίνακας 170: Συσχέτιση μεταξύ της εθνικής προέλευσης των γονέων και 

των προσδοκιών τους για το επάγγελμα των παιδιών τους 

  Εθνική 

προέλευση 

γονέων 

Προσδοκίες των γονέων 

για το επάγγελμα των 

παιδιών τους 

Εθνική προέλευση 

γονέων 

Pearson 

Correlation 

1 -.017 

Sig (2-tailed)  .739 

Ν 408 408 

Προσδοκίες των γονέων 

για το επάγγελμα των 

παιδιών τους 

Pearson 

Correlation 

-.017 1 

Sig (2-tailed) .739  

Ν 408 408 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 170 δείχνουν ότι δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της «εθνικής προέλευσης των γονέων» και των «προσδοκιών τους 

για το επάγγελμα των παιδιών τους» (Sig.=0.739, p>a, ρ= -0.017). 

 

Πίνακας 171: Συσχέτιση μεταξύ της μόρφωσης του πατέρα και της 

μητέρας και των επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών 

  Μόρφωση 

πατέρα 

Μόρφωση 

μητέρας 

Επαγγελματικές προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

-.235** -.241** 

Sig (2-tailed) .000 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 171 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις «επαγγελματικές προσδοκίες των 

μαθητών» και στο «μορφωτικό επίπεδο του πατέρα» (Sig.=0.000, p<a, ρ= -0.235) και 

με το «μορφωτικό επίπεδο της μητέρας»  (Sig.=0.000, p<a, ρ= -0.241). Το εύρημα 

της έρευνάς μας δεν επιβεβαιώνεται μέσα από το ερευνητικό εύρημα του Κλουβάτου 

(2010) βάσει του οποίου το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται να 

συσχετίζεται με τις υψηλές επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών. 

 

 

 

 

 



 

218 

 

Πίνακας 172: Συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα και της 

μητέρας και των επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών 

  Επάγγελμα 

πατέρα 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Επαγγελματικές προσδοκίες 

μαθητών  

Pearson 

Correlation 

.214** .249** 

Sig (2-tailed) .000 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 172 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις «επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών» και στο 

«επάγγελμα του πατέρα» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.214) και με το «επάγγελμα της 

μητέρας» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.249). Φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το 

επαγγελματικό επίπεδο των γονέων, τόσο υψηλότερες είναι οι προσδοκίες τους για το 

επάγγελμα των παιδιών τους. Το ερευνητικό μας εύρημα συμφωνεί με αυτό του 

Κλουβάτου (2010) βάσει του οποίου το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των γονέων 

φαίνεται να συσχετίζεται με τις υψηλές επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών. 

Ειδικότερα, στην έρευνα του Κλουβάτου (2010) διαπιστώνεται ότι «οι μαθητές που 

φιλοδοξούν ή πιστεύουν ότι τελικά θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικά, επιστημονικά 

και άλλα συναφή επαγγέλματα έχουν γονείς με υψηλό επαγγελματικό status, ενώ οι 

μαθητές που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν γεωργικά, οικοδομικά και εργατικά 

επαγγέλματα έχουν γονείς οι οποίοι διαθέτουν χαμηλότερο επαγγελματικό status».  

 

Πίνακας 173: Συσχέτιση μεταξύ της μόρφωσης του πατέρα και της 

μητέρας και των προσδοκιών τους για το επάγγελμα των παιδιών τους 

  Μόρφωση 

πατέρα 

Μόρφωση 

μητέρας 

Προσδοκίες των γονέων για το 

επάγγελμα των παιδιών τους 

Pearson 

Correlation 

-.193** -.204** 

Sig (2-tailed) .000 .000 

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τη μελέτη του πίνακα 173 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των «προσδοκιών των γονέων για το επάγγελμα των 

παιδιών τους» και της «μόρφωσης του πατέρα» (Sig.=0.000, p<a, ρ= -0.193) αλλά και 

της «μόρφωσης της μητέρας» (Sig.=0.000, p<a, ρ= -0.204). Αυτό σημαίνει ότι όσο 

πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο υψηλές είναι οι 

προσδοκίες τους για το επάγγελμα των παιδιών τους. Το ερευνητικό μας εύρημα δεν 

επιβεβαιώνεται μέσα από τα ευρήματα της έρευνας του Κλουβάτου (2010), των 

Jacobs & Harvey (2005) και των Rimkute et al. (2012) βάσει των οποίων το υψηλό 
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μορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται να συσχετίζεται με τις υψηλές τους 

προσδοκίες για το επάγγελμα των παιδιών τους. 

 

Πίνακας 174: Συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα και της 

μητέρας και των προσδοκιών τους για το επάγγελμα των παιδιών τους 

  Επάγγελμα 

πατέρα 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Προσδοκίες των γονέων για το 

επάγγελμα των παιδιών τους 

Pearson 

Correlation 

.235** .119* 

Sig (2-tailed) .000 .016 

Ν 408 408 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 174 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ των «προσδοκιών των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών τους» 

και του «επαγγέλματος του πατέρα» (Sig.=0.000, p<a, ρ=0.235), αλλά και του 

«επαγγέλματος της μητέρας» (Sig.=0.016, p<a, ρ=0.119). Όσο υψηλότερο είναι το 

επαγγελματικό επίπεδο των γονέων, τόσο υψηλότερες είναι και οι προσδοκίες τους 

για το επάγγελμα των παιδιών τους. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από την 

έρευνα του Κλουβάτου (2010), όπου προκύπτει ότι το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο 

των γονέων συσχετίζεται με τις υψηλές επαγγελματικές προσδοκίες των γονέων για 

τα παιδιά τους.  

 

Πίνακας 175: Συσχέτιση μεταξύ των επαγγελματικών προσδοκιών των 

μαθητών και των προσδοκιών των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών 

τους 

  Επαγγελματικές 

προσδοκίες 

μαθητών 

Προσδοκίες γονέων 

για το επάγγελμα 

των παιδιών τους 

Επαγγελματικές 

προσδοκίες μαθητών 

Pearson 

Correlation 

1 .221** 

Sig (2-

tailed) 

 .000 

Ν 408 408 

Προσδοκίες γονέων για 

το επάγγελμα των 

παιδιών τους 

Pearson 

Correlation 

.221** 1 

Sig (2-

tailed) 

.000  

Ν 408 408 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 175 διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ των «επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών» και των 

«προσδοκιών των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών τους» (Sig.=0.000, p<a, 

ρ=0.221). Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με το εύρημα της έρευνας του 

Κλουβάτου (2010). 

 

4.2.Αποτελέσματα και συζήτηση έρευνας από τη διεξαγωγή ημιδομημένων 

συνεντεύξεων 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 12 γονείς μαθητών της 

ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων από την περιοχή της Πάτρας.  

 

4.2.1.Δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας  

 

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των οικογενειών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, οι αναλύσεις των συνεντεύξεων δείχνουν ότι από το σύνολο των γονέων 

(δώδεκα γονείς) οι επτά γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ οι πέντε γεννήθηκαν στην 

Αλβανία. Τα παιδιά των επτά γηγενών γονέων γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τα παιδιά 

τεσσάρων εκ των πέντε γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα, ενώ το παιδί ενός εξ αυτών γεννήθηκε στην Αλβανία. Όσον αφορά την 

περιοχή μόνιμης κατοικίας των ερευνητικών υποκειμένων, δέκα οικογένειες 

δηλώνουν ότι διαμένουν σε εργατικές συνοικίες της περιοχής της Πάτρας, ενώ δύο 

οικογένειες δηλώνουν ότι διαμένουν σε αστικές συνοικίες.  

Ο αριθμός των παιδιών των οικογενειών του δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 

ενός έως πέντε παιδιών. Ειδικότερα, δύο οικογένειες έχουν ένα παιδί (μία γηγενής 

οικογένεια και μία οικογένεια μεταναστών), τέσσερις γηγενείς οικογένειες έχουν δύο 

παιδιά, πέντε οικογένειες έχουν τρία παιδιά (μία γηγενής οικογένεια και τέσσερις 

οικογένειες μεταναστών), ενώ μία γηγενής οικογένεια έχει πέντε παιδιά. Οι ηλικίες 

των μητέρων κυμαίνονται μεταξύ 29 έως 50 ετών, οι ηλικίες των συζύγων τους 

κυμαίνονται μεταξύ 34 έως 60 ετών, ενώ οι ηλικίες των παιδιών τους κυμαίνονται 

μεταξύ 4 έως 18 ετών.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μητέρων αναφορικά με το επάγγελμά τους, μία 

γηγενής μητέρα είναι Ψυχολόγος, μία γηγενής μητέρα είναι Φιλόλογος, μία γηγενής 

μητέρα εργάζεται ως διακοσμήτρια, μία γηγενής μητέρα εργάζεται ως έμπορος, 

τέσσερις μητέρες ασχολούνται με τα οικιακά (τρεις γηγενείς μητέρες και μία μητέρα 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο) και τέσσερις μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

εργάζονται ως οικιακές βοηθοί. Όσον αφορά τα επαγγέλματα των συζύγων τους, ένας 

γηγενής σύζυγος είναι Οικονομολόγος, ένας γηγενής σύζυγος είναι Θεολόγος-Ιερέας, 

ένας γηγενής σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ένας γηγενής σύζυγος είναι 

υπάλληλος στη Δ.Ε.Η., δύο γηγενείς σύζυγοι είναι έμποροι και έξι σύζυγοι είναι 

τεχνίτες (ένας γηγενής σύζυγος και πέντε σύζυγοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο). 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το επάγγελμά τους, 

διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι γηγενείς γονείς και το σύνολο των γονέων 

Αλβανών μεταναστών δε διαθέτουν «ισχυρό» θεσμοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο, 

αλλά ούτε και αποτελούν ένα υψηλά «καλλιεργημένο» οικογενειακό περιβάλλον το 

οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή συσσώρευσης «υψηλού» όγκου 

πολιτισμικού κεφαλαίου στα παιδιά τους στο πλαίσιο της ανατροφής τους. Οι 

δυνατότητες ενός παιδιού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης είναι 
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άμεση συνάρτηση της κουλτούρας που του έχει μεταβιβάσει η οικογένειά του 

(Bourdieu, 1981, σελ. 28, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ. 156; Μυλωνάς, χ.χ., 

σελ. 213; Πατερέκα, 1986, σελ. 10). Σύμφωνα με τους Bourdieu & Passeron (1977, 

όπ. αναφ. στο Grayson, 2004, σελ. 611), οι εκπαιδευτικές ανισότητες προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της άνισης κατανομής του πολιτισμικού κεφαλαίου στην κοινωνία με τις 

οικογένειες που έχουν υψηλό κοινωνικό status να θεωρούνται ισχυρότερες σε 

πολιτισμικό κεφάλαιο από εκείνες που έχουν χαμηλό κοινωνικό status.  

 

4.2.2.Πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 

4.2.2.1.Μόρφωση των γονέων (τίτλοι σπουδών) / Θεσμοποιημένο πολιτισμικό 

κεφάλαιο  

 

Η «θεσμοποιημένη» μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου αντανακλά το βαθμό 

επιτυχίας στην εκπαίδευση και εκφράζεται μέσα από την κατοχή πιστοποιημένων 

εκπαιδευτικών τίτλων και ακαδημαϊκών προσόντων (Bourdieu, 1998, όπ. αναφ. στο 

Baker & Brown, 2009, σελ. 65; Jacobs, 2007, σελ. 249; Sheng, 2012, σελ. 132; Van 

de Werfhorst, 2010, σελ. 158), που χρήζουν αναγνώρισης από εκείνους που 

κυριαρχούν στο χώρο της εκπαίδευσης (Lamaison & Bourdieu, 1986, σελ. 111, όπ. 

αναφ. στο Devine, 2009, σελ. 522). Επίσης, η «θεσμοποιημένη» μορφή του 

πολιτισμικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει τους χώρους μάθησης τους οποίους μπορεί 

το κοινωνικό υποκείμενο να παρακολουθήσει και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του 

(O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68). 

Αναφορικά με τη μόρφωση των γονέων, οι αναλύσεις των συνεντεύξεων 

δείχνουν ότι τρεις γηγενείς μητέρες διαθέτουν «ισχυρό» θεσμοποιημένο πολιτισμικό 

κεφάλαιο, καθώς είναι απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ / ΑΕΙ), ενώ η μία 

από τις τρεις μητέρες έχει κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές. Ακόμα, μία από τις 

μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνει ότι έχει σπουδάσει ΤΕΙ ηλεκτρολογίας 

στην Αλβανία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συνεντευξιαζόμενες μητέρες, μία γηγενής 

μητέρα είναι απόφοιτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης, πέντε μητέρες είναι απόφοιτες 

λυκείου (δύο γηγενείς και τρεις με μεταναστευτικό υπόβαθρο), ενώ δύο μητέρες (μία 

γηγενής και μία με μεταναστευτικό υπόβαθρο) είναι απόφοιτες γυμνασίου. Σύμφωνα 

με τον Bourdieu (1986, σελ. 248), τα εκπαιδευτικά προσόντα αντιπροσωπεύουν «το 

πιστοποιητικό της εκπαιδευτικής ικανότητας που παρέχει στον κάτοχό του μια 

συμβατική, διαρκή, νόμιμα εγγυημένη αξία σε σχέση με τη δύναμη» (Baker & Brown, 

2009, σελ. 65).  

Μία από τις μητέρες υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνει για τη «θεσμοποιημένη» μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου τόσο της ίδιας, 

όσο και του συζύγου της: 

«Έχω σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

ο σύζυγός μου στο Οικονομικό της Νομικής. Έχω κάνει δύο 

μεταπτυχιακά στην Ψυχοθεραπεία» (Σ11). 

 

Να σημειώσουμε επίσης ότι μία μητέρα υψηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου αναφέρεται και στην παρακολούθηση σεμιναρίων και 

ημερίδων τόσο από την ίδια, όσο και από το σύζυγός της σχετικών με το επάγγελμά 

τους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι γονείς αυτοί δίνουν έμφαση στη συνεχή 

ενίσχυση του «θεσμοποιημένου» πολιτισμικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στον «αγώνα μάχης» που λαμβάνει χώρα στο εργασιακό 
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τους πεδίο, όπου τα κοινωνικά υποκείμενα αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο από 

διαφορετικές σχεσιακές θέσεις, και πράττοντας με αυτόν τον τρόπο συντηρούν ή 

μετασχηματίζουν τη δομή του εργασιακού πεδίου (Bourdieu, 1998, σελ. 32, όπ. αναφ. 

στο Melville et al., 2011, σελ. 2277). Σύμφωνα με τον Bourdieu, τα υποκείμενα 

εκείνα που διαθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα και έχουν ισχυρό κοινωνικό status 

συγκαταλέγονται μεταξύ των υποκειμένων που εισέρχονται στο κοινωνικό πεδίο 

(O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 69-70). 

Η εν λόγω μητέρα αναφέρει τα εξής: 

«Σπούδασα Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο σύζυγός 

μου Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει πάρει και 

κρατικό πτυχίο από το Ωδείο στη Βυζαντινή μουσική. 

Παρακολουθούμε, επίσης, σεμινάρια και ημερίδες σχετικές με το 

επάγγελμά μας» (Σ10). 

 

Όσον αφορά τη μόρφωση των συζύγων τους, από τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων μητέρων προκύπτει ότι δύο γηγενείς σύζυγοι είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις γηγενείς σύζυγοι και πέντε σύζυγοι με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, ενώ ένας γηγενής 

σύζυγος είναι απόφοιτος δημοτικού. Στην περίπτωση των γηγενών γονέων, τέσσερις 

πατεράδες και τρεις μητέρες έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ τρεις 

πατεράδες και τέσσερις μητέρες γνωρίζουν ελάχιστα αγγλικά. Τρεις γηγενείς γονείς 

δηλώνουν ότι κατέχουν πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας. Η πλειοψηφία των 

γηγενών γονέων (πέντε πατεράδες και πέντε μητέρες) γνωρίζει να χρησιμοποιεί 

εμπειρικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο πατεράδες και δύο μητέρες δεν έχουν 

γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μόλις μία γηγενής μητέρα κατέχει 

πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πλειοψηφία των γονέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (τέσσερις πατεράδες και τρεις μητέρες) δε γνωρίζει ξένες 

γλώσσες, μία μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνει ότι η ίδια και ο σύζυγός 

της γνωρίζουν ρωσικά και μία μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνει ότι έχει 

γνώσεις αγγλικών και ιταλικών. Καμία οικογένεια μεταναστών δεν είναι κάτοχος 

πιστοποίησης ξένων γλωσσών. Ακόμα, τέσσερις γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

δε γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το σύνολο αυτών 

(πέντε πατεράδες και πέντε μητέρες) δεν είναι κάτοχοι κάποιας πιστοποίησης. 

Έτσι, μια γηγενής μητέρα υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 

αναφέρεται στις γνώσεις της ιδίας και του συζύγου της όσον αφορά τις ξένες γλώσσες 

και τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εξής: 

«Αγγλικά και οι δύο. Έχουμε πάρει το Lower. Εγώ γνωρίζω και 

λίγο Γαλλικά… γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για τις ανάγκες της δουλειάς μας. Δεν έχουμε 

πιστοποίηση» (Σ11). 

Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σχετική ανεξαρτησία μεταξύ 

του habitus και της θεσμοποιημένης μορφής του πολιτισμικού κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι γονείς αυτοί διαθέτουν θεσμοποιημένη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας, η οποία επικυρώνεται μέσα από την κατοχή του Lower. Ωστόσο, 

οι γονείς αυτοί, οι οποίοι διαθέτουν «καλλιεργημένο» habitus, δε διαθέτουν κάποια 

πιστοποίηση όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Πατερέκα, 1986, 

σελ. 25). 
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Μια άλλη γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνει σχετικά: 

«Γνωρίζουμε Αγγλικά… και οι δύο έχουμε πάρει το Lower…Ο 

σύζυγός μου έχει εμπειρική γνώση στη χρήση υπολογιστών. 

Γνωρίζει καλά. Εγώ είμαι κάτοχος του πρώτου επιπέδου και θα 

συνεχίσω και στο δεύτερο επίπεδο μελλοντικά» (Σ10). 

 

Μια μητέρα με χώρα προέλευσης την Αλβανία αναφέρει για τη γνώση ξένων 

γλωσσών και τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή: 

«…Και οι δύο ξέρουμε Ρωσικά… Υπολογιστές όχι…» (Σ6). 

 

Μια άλλη μητέρα από την Αλβανία δηλώνει ότι γνωρίζει: «λίγο Αγγλικά και 

Ιταλικά. Και τα ελληνικά γιατί είναι ξένη γλώσσα» (Σ12) και ότι γνωρίζει να 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 

4.2.2.2.Πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι / Αντικειμενοποιημένο 

πολιτισμικό κεφάλαιο (έργα τέχνης, βιβλιοθήκη, είδος βιβλίων στη βιβλιοθήκη, 

μουσικά όργανα) 

 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για 

το «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό τους κεφάλαιο, το οποίο φέρει ως ένδυμά του 

τα πολιτισμικά αγαθά, τα οποία είναι και μεταβιβάσιμα (Jeannotte, 2003, σελ. 38). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, τα πολιτισμικά αγαθά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στους 

πίνακες ζωγραφικής, τα έργα τέχνης, τη μουσική (Levitas, 2004, σελ. 51), τα βιβλία 

(O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 68), και τις βιβλιοθήκες (Jeannotte, 2003, σελ. 38). 

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων διαθέτει πολιτισμικού τύπου αγαθά στο σπίτι, τα οποία, όμως, 

διαφοροποιούνται με βάση την εθνική προέλευση και το μορφωτικό και 

επαγγελματικό τους επίπεδο.  

Ειδικότερα, οι γηγενείς μητέρες με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό 

επίπεδο φαίνεται ότι διαθέτουν στο σπίτι τους «ισχυρό» αντικειμενοποιημένο 

πολιτισμικό κεφάλαιο, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, υπάρχουν διάφορα 

έργα τέχνης (όπως αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής γνωστών και μη γνωστών 

ζωγράφων, αγιογραφίες), μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκών με ποικίλα είδη βιβλίων 

(όπως λογοτεχνικά βιβλία, σχολικά βιβλία, σχολικά βοηθήματα, πανεπιστημιακά 

συγγράμματα, δοκίμια, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και ξενόγλωσσα βιβλία), αλλά και 

διάφορα είδη μουσικών οργάνων (όπως κιθάρα, μπάσο, κρουστά και φλάουτο). 

Μια μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου αναφέρεται 

στα έργα τέχνης, στην ύπαρξη βιβλιοθήκης, στα είδη βιβλίων και στα μουσικά 

όργανα που υπάρχουν στο σπίτι της ως εξής: 

«Έργα τέχνης γνήσια όχι. Κάποια αντίγραφα ναι… Ναι, γενικώς έχω. 

Ας πούμε έχω του Πικάσο κάποια έργα, έχω και κάποια άλλα 

αντίγραφα, έχω και κάποια έργα χειροποίητα από κάποιους 

καλλιτέχνες που δεν είναι γνωστοί… αλλά είναι αξιόλογα έργα… 

Υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες. Μία στο παιδικό δωμάτιο και μία στο 

γραφείο που είναι πολύ μεγάλη… Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παιδική 

λογοτεχνία… πολλά παιδικά βιβλία λόγω της ηλικίας της… 

Υπάρχουν και κάποια λογοτεχνικά. Υπάρχουν και κάποιες 
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εγκυκλοπαίδειες… Και σχολικά βιβλία… Όχι βοηθήματα όμως… 

Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι… Κιθάρα, κρουστά…» (Σ1). 

 

Μία άλλη μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου δηλώνει χαρακτηριστικά:   

«…υπάρχουν αντίγραφα από πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, 

υπάρχουν αυθεντικές αγιογραφίες του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου 

Νεκταρίου και του Αγίου Αντύπα… Έχουμε τρεις βιβλιοθήκες για 

τα δικά μας βιβλία και των παιδιών… Υπάρχουν θεολογικά βιβλία 

του Ιερέα, Πανεπιστημιακά συγγράμματα από τα Τμήματα στα 

οποία σπουδάσαμε, τη Θεολογία και τη Φιλολογία, 

εγκυκλοπαίδειες, λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής, της Νέας 

Ελληνικής, καθώς και των Λατινικών, αγγλοελληνικά και 

γαλλοελληνικά λεξικά, βιβλία ερευνητικού περιεχομένου, όπως της 

Χημείας, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Ανθρωπολογίας, 

χριστιανικά περιοδικά… Εκτός από αυτά, υπάρχουν σχολικά 

βιβλία και πολλά βιβλία λογοτεχνίας… δεν υπάρχουν μουσικά 

όργανα» (Σ10). 

 

Μια τρίτη μητέρα ανάλογου μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρει σχετικά με τα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι:  

«…έχουμε πίνακες ζωγραφικής. Είναι αντίγραφα του Πικάσο… 

Υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες στο σπίτι… Υπάρχουν σχολικά βιβλία, 

λογοτεχνικά, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα λεξικά… Ακόμα, 

υπάρχουν δοκίμια, ιστορικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα 

Οικονομικών και Ψυχολογίας… Έχουμε πολλά μουσικά όργανα… 

πιάνο, κιθάρα, μπάσο, κρουστά και φλάουτο…» (Σ11). 

 

Από την άλλη μεριά, γηγενείς μητέρες υποχρεωτικής και λυκειακής 

εκπαίδευσης διαθέτουν ορισμένα πολιτισμικά αγαθά στο σπίτι τους αλλά όχι όλα όσα 

υπάρχουν στα σπίτια των μητέρων υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου. Ειδικότερα, ένα ερευνητικό υποκείμενο αναφέρει τα εξής:  

«Δεν υπάρχουν έργα τέχνης στο σπίτι… Έχουμε μία βιβλιοθήκη, 

στην οποία υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία, λεξικά 

ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, βιβλία Αγγλικών, λογοτεχνικά 

βιβλία… Έχουμε μια φλογέρα, μαθαίνει η κόρη μου στο μάθημα 

της μουσικής στο σχολείο…» (Σ2). 

 

 Η πλειοψηφία των μητέρων με μεταναστευτικό υπόβαθρο διαθέτει ελάχιστα 

πολιτισμικά αγαθά στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, δύο από τις μητέρες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνουν για την ύπαρξη βιβλιοθήκης, τα είδη των βιβλίων και την ύπαρξη 

μουσικών οργάνων στο σπίτι:  

 «Όχι, δεν έχουμε. Μόνο ένα τραπέζι που βάζουν τα βιβλία τους τα 

παιδιά… Υπάρχουν τα βιβλία για το σχολείο και λίγα παραμύθια 

που τα δανείζονται από το σχολείο… Βιβλία λογοτεχνίας δεν 

υπάρχουν… Όχι, δεν υπάρχει μουσικό όργανο…» (Σ7). 

 

 



 

225 

 

«Όχι, τα βιβλία είναι σε ράφια που έχουμε στα δωμάτια… 

Υπάρχουν βιβλία του σχολείου της κόρης μου, εγκυκλοπαίδειες, 

λεξικά, βιβλία αγγλικών, παραμύθια, βιβλία λογοτεχνίας… Όχι, 

δεν υπάρχουν μουσικά όργανα…» (Σ12). 

 

Ενισχύοντας την παραπάνω θέση, ένα άλλο ερευνητικό υποκείμενο με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο αναφέρει για την έλλειψη ύπαρξης βιβλιοθήκης και των 

λοιπών περιορισμένων πολιτισμικών αγαθών στο σπίτι τους: 

«Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε γραφείο των παιδιών… Εκεί βάζουν τα 

βιβλία τους...Υπάρχουν σχολικά βιβλία, λεξικά, βιβλία αγγλικών… 

Λογοτεχνικά βιβλία δεν υπάρχουν… Δεν υπάρχουν μουσικά όργανα 

στο σπίτι…» (Σ9). 

 

Από τις παραπάνω δηλώσεις φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο έρχονται σε επαφή με περιορισμένα πολιτισμικά αγαθά 

στο πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε σχέση με τα παιδιά 

προνομιούχων κοινωνικο-πολιτισμικών περιβαλλόντων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο 

Bourdieu υποστηρίζει ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο που ένα άτομο αποκτά στο 

πλαίσιο του οικογενειακού του περιβάλλοντος (Silva, 2008, σελ. 269; Karadag, 2009, 

σελ. 544), διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική προέλευση του κάθε ατόμου 

(Bourdieu, 1964, σελ. 77, όπ. αναφ. στο Πατερέκα, 1986, σελ. 9).  

Τα ερευνητικά υποκείμενα με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο 

φαίνεται να έχουν κατανοήσει τη σημαντικότητα της ύπαρξης πολιτισμικών αγαθών 

στο σπίτι τους, τα οποία συνδέονται άμεσα με την «αντικειμενοποιημένη» μορφή του 

πολιτισμικού κεφαλαίου. Και τούτο διότι φαίνεται ότι κατέχουν τις μόνιμες και 

διαρκείς διαθέσεις και προδιαθέσεις που χρειάζονται για να προσεγγίσουν 

αποτελεσματικά ένα πολιτισμικό αγαθό (Bourdieu, 1974, σελ. 1, 3, 8, όπ. αναφ. στο 

Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 24).   

Ένα ερευνητικό υποκείμενο υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου επισημαίνει για τα έργα τέχνης που υπάρχουν στο σπίτι:  

«Έργα τέχνης γνήσια όχι. Κάποια αντίγραφα ναι… Ναι, γενικώς 

έχουμε έργα τέχνης. Ας πούμε έχουμε του Πικάσο κάποια έργα, και 

κάποια άλλα αντίγραφα… και κάποια έργα χειροποίητα από 

κάποιους καλλιτέχνες που δεν είναι γνωστοί… αλλά είναι αξιόλογα 

έργα…» (Σ1).  
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4.2.2.3.Πολιτισμικές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας στο σπίτι / 

Πολιτισμικά ενδιαφέροντα (ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και εφημερίδων, 

είδος μουσικής που προτιμούν, θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών της 

οικογένειας)  

 

Όσον αφορά τις πολιτισμικές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας στο 

σπίτι, οι απαντήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το μορφωτικό και επαγγελματικό 

επίπεδο και την εθνική προέλευση των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, γονείς υψηλού 

μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου δηλώνουν ότι τους αρέσει να διαβάζουν 

εξωσχολικά βιβλία, κάτι το οποίο φαίνεται να υιοθετούν και τα παιδιά τους. Έτσι, τα 

συγκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα «ενσωματώνουν» το πολιτισμικό κεφάλαιο της 

οικογένειάς τους, γεγονός που τα καθιστά ικανά να αρχίσουν να αποκτούν τα βασικά 

στοιχεία της νομιμοποιημένης κουλτούρας από την αρχή της ζωής τους με οσμωτικό 

τρόπο (Bourdieu, 1984, σελ. 70-71, όπ. αναφ. στο Levitas, 2004, σελ. 51). Σε αυτή 

την περίπτωση, τα παιδιά «ενσωματώνουν» ένα πρωτογενές habitus το οποίο πηγάζει 

από τις πρώιμες εμπειρίες τους στο πλαίσιο του οικογενειακού πεδίου (Jacobs, 2007, 

σελ. 250). Το πρωτογενές αυτό habitus θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο θεμέλιος λίθος 

των μετέπειτα γενικών προδιαγραφών αντίληψης, εκτίμησης, σκέψης και πράξης των 

κοινωνικών υποκειμένων (Bourdieu, 1970, σελ. 58, όπ. αναφ. στο Μυλωνάς, χ.χ., 

σελ. 215). 

Ειδικότερα, μια γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου δηλώνει για την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τα μέλη της 

οικογένειάς της:  

«Ναι, μας αρέσει πολύ η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. 

Διαβάζουμε διάφορα βιβλία συγγραφέων, όπως του Παπαδιαμάντη, 

τα Άπαντα του Καζαντζάκη… Αγαπάμε να διαβάζουμε και ποίηση, 

όπως ποιήματα του Παλαμά, του Ρίτσου και του Καβάφη. Ακόμα, 

διαβάζουμε Καρκαβίτσα, Βιζυηνό, Πηνελόπη Δέλτα, το «Παραμύθι 

χωρίς όνομα», τον «Τρελαντώνη», τα «Μυστικά του Βάλτου»… την 

Άλκη Ζέη, το «Καπλάνι της Βιτρίνας»… Τα παιδιά μας διαβάζουν 

εξωσχολικά βιβλία… Η κόρη μας, της ΣΤ’ τάξης, διαβάζει κλασική 

λογοτεχνία, όπως βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα, το «Παραμύθι χωρίς 

όνομα», τον «Τρελαντώνη», βιβλία της Ζωρζ Σαρή, όπως «Ο 

Κύριός μου», τα «Γενέθλια», της Άλκης Ζέη, το «Καπλάνι της 

Βιτρίνας», του Ζαχαρία Παπαντωνίου, τα «Ψηλά Βουνά»…» (Σ10). 

 

Μια άλλη γηγενής μητέρα με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο 

αναφέρει: 

«Ναι, διαβάζουμε πολύ συχνά εξωσχολικά βιβλία. Για παράδειγμα, 

έχουμε διαβάσει σχεδόν όλα τα βιβλία του Ντοστογιέφσκι, του 

Καζαντζάκη… η κόρη μας διαβάζει βιβλία της Ζωρζ Σαρή, όπως 

τα «Γενέθλια» και το «Ψέμα». Έχει διαβάσει το «Μικρό Νικόλα», 

το «Ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης», διηγήματα του Τριβιζά… 

Επίσης, διαβάζει μικρές ιστορίες με έναν ήρωα. Πρόκειται για 

σειρές από εκδοτικούς οίκους, όπως τα «Χελιδόνια», τις οποίες 

δανείζεται από το σχολείο» (Σ11). 
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Γηγενείς μητέρες λυκειακής εκπαίδευσης επισημαίνουν τα εξής για τα είδη 

των βιβλίων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη και για τα εξωσχολικά βιβλία που 

προτιμούν να διαβάζουν τα παιδιά τους: 

«Υπάρχουν κάποια σχολικά βιβλία, λογοτεχνικά, εγκυκλοπαίδειες… 

και κάποια σχολικά βοηθήματα και κάποια ξενόγλωσσα. Τους 

αρέσουν τα λογοτεχνικά βιβλία, όπως τα «Ψηλά Βουνά» του 

Παπαντωνίου, το «Χωρίς Οικογένεια» και της Ζωρζ Σαρή «Τα 

Γενέθλια»…» (Σ3). 

 

«…Έχουν τα μαθήματά τους, τα βοηθήματά τους, τα μαθήματα από 

την Α’ δημοτικού που ξεκίνησαν… και έχουν και λογοτεχνικά. 

Έχουν διαβάσει την «Αστραδενή» της Ευγενίας Φακίνου, το οποίο 

έχει κοινωνικό περιεχόμενο, τον «Όλιβερ Τουίστ» του Καρόλου 

Ντίκενς, της Άλκης Ζέη το «Καπλάνι της Βιτρίνας», τα 

«Φαντάσματα της Σοφίτας» του Μάνου Κοντολέων, τη «Φιλενάδα 

Φουντουκιά μου» της Αγγελικής Βαρελά και από τη Λίτσα Ψαραύτη 

το «Μυστικό Τετράδιο», το οποίο εντυπωσίασε το παιδί γιατί το 

βιβλίο αυτό είχε κοινωνικό περιεχόμενο και την ενδιέφερε 

περισσότερο ηλικιακά...» (Σ4).  

 

Μια γηγενής μητέρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι η ίδια δε 

διαβάζει εξωσχολικά βιβλία, ενώ τα παιδιά της διαβάζουν. Πιο συγκεκριμένα, 

δηλώνει:  

«Όχι, δε διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία… Η κόρη μας κάποιες 

φορές διαβάζει. Δανείζεται από το σχολείο. Έχουν δανειστική 

βιβλιοθήκη… Για παράδειγμα, έχει διαβάσει την «Ειρήνη», τους 

«Ιππείς», τις «Όρνιθες», τους «Βάτραχους» του Αριστοφάνη…» 

(Σ2). 

 

Το habitus των παιδιών αυτών συνίσταται από εσωτερικευμένες πεποιθήσεις 

και στάσεις που αναπτύσσονται μέσα από την ύπαρξη και την κοινωνικοποίηση στο 

σχολικό περιβάλλον (Bourdieu, 1987a, 1987b, 1997, σελ. 59, όπ. αναφ. στο Eichholz 

et al., 2013, σελ. 874). Στην περίπτωση αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από την 

παιδαγωγική προσπάθεια που επιτελεί το σχολείο τα παιδιά αποκτούν μια σειρά από 

προδιαθέσεις, οι οποίες εγχαράσσονται στον τρόπο σκέψης και δράσης τους (Mills, 

2008, σελ. 80). Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (2002b, σελ. 29, όπ. αναφ. στο Garrett, 

2007, σελ. 229), «…Οι προδιαθέσεις είναι μακράς διάρκειας: τείνουν να 

διαιωνίζονται, να αυτο-αναπαράγονται, αλλά δεν είναι αέναες… Κάθε διάσταση του 

habitus είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, αλλά μπορεί να αλλάξει μέσα από τη 

διαδικασία της ενσυναίσθησης και της παιδαγωγικής προσπάθειας».  

Ειδικότερα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το habitus που διαθέτει η 

κόρη της συγκεκριμένης μητέρας ενώ έχει οικοδομηθεί μέσα από την οικογενειακή 

ανατροφή (δομημένη δομή), συνεχίζει να οικοδομείται μέσα από τις εμπειρίες που 

αποκτά στο σχολείο (δομούσα δομή). Έτσι, το habitus συμβάλλει στο να 

σχηματιστούν παροντικές και μελλοντικές πρακτικές (Bourdieu, 1990, σελ. 53, όπ. 

αναφ. στο Maton, 2008, σελ. 51). Πάνω στο πρωτογενές habitus «μεταμοσχεύονται» 

τα δευτερογενή habitus, όπως είναι το σχολικό. Φαίνεται συνεπώς ότι το habitus 

αποτελεί μια «εσωτερικευμένη δομή η οποία βρίσκεται στο δρόμο της διαρκούς 
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αναδόμησης» (Accardo, 1983, σελ. 90-92, όπ. αναφ. στο Asimaki & Koustourakis, 

2014, σελ. 9).  

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων, οι περισσότερες 

μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο δε διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Σε μία από 

τις περιπτώσεις τα παιδιά φαίνεται να υιοθετούν την ίδια πρακτική. Πιο 

συγκεκριμένα, μια μητέρα με χώρα προέλευσης την Αλβανία επισημαίνει τα εξής για 

την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τα μέλη της οικογένειάς της:  

«…δε διαβάζω εξωσχολικά βιβλία ούτε ο σύζυγός μου, αλλά ούτε 

και τα παιδιά μου…» (Σ9).  

Ωστόσο, υπάρχουν δύο περιπτώσεις μητέρων με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι 

οποίες δηλώνουν ότι διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία, κάτι το οποίο υιοθετούν και τα 

παιδιά τους. Ειδικότερα, μία από αυτές τις μητέρες αναφέρει σχετικά:  

«Ναι, διαβάζω βιβλία λογοτεχνίας… Ντοστογιέφσκι και Τολστόι. Τα 

δανείζομαι από τις κυρίες που τους καθαρίζω το σπίτι. Στην 

Αλβανία πήγαινα στη βιβλιοθήκη και διάβαζα αλβανικά ποιήματα… 

Μου αρέσει πολύ η ποίηση… μόνο αλβανικά ποιήματα έχω 

διαβάσει… Η κόρη μου διαβάζει εξωσχολικά βιβλία… Το «Μικρό 

Πρίγκιπα», τα «Ψηλά Βουνά»…» (Σ12). 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα παιδιά των 

προαναφερθεισών οικογενειών μεταναστών συσσωρεύουν οσμωτικά τις συνήθειες 

των γονέων τους μέσα από μια σειρά διαδοχικών κοινωνικοποιήσεων και τις 

αποτυπώνουν σε δράσεις. Το οικογενειακό habitus δομεί το «ρεπερτόριο» των 

συμπεριφορών των νεαρών μελών της οικογένειας (Bourdieu & Passeron, 1990, σελ. 

35, όπ. αναφ. στο Thompson, 2009, σελ. 37-38). Το ατομικό habitus των παιδιών 

ενσωματώνει το συλλογικό habitus της οικογένειας ως απόρροια των όμοιων 

εμπειριών τις οποίες μοιράζονται τα μέλη της οικογένειας (Koca et al., 2009, σελ. 

57). 

Όσον αφορά την ανάγνωση εφημερίδας, η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, 

παράγοντα πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu, 1979, σελ. 77, όπ. αναφ. στο 

Blackledge & Hunt, 1994, σελ. 262; Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 

9), τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνική 

προέλευση και το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Πιο 

συγκεκριμένα, γονείς ανώτερης μόρφωσης δηλώνουν ότι διαβάζουν εφημερίδα στον 

ελεύθερο χρόνο τους, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους σε ποικίλα θέματα, όπως τα 

πολιτικά, τα κοινωνικά, τα πολιτισμικά και τα οικονομικά θέματα.  

Ειδικότερα, μία από τις συγκεκριμένες μητέρες αναφέρει για τα θέματα που 

προτιμούν να διαβάζουν η ίδια και ο σύζυγός της στην εφημερίδα:  

 «Εγώ προτιμώ να διαβάζω κυρίως κοινωνικά θέματα, θέματα 

υγείας, πολιτισμικά θέματα, όπως για θέατρο και μουσική, αλλά και 

εκπαιδευτικά θέματα. Ο σύζυγός μου διαβάζει κυρίως πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά θέματα» (Σ10). 

 

Μια άλλη μητέρα δηλώνει χαρακτηριστικά: 

«Κυρίως τα πολιτικά και τα πολιτισμικά θέματα… μουσική, θέατρο, 

κινηματογράφος» (Σ11). 
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Ωστόσο, μόνο το παιδί μιας εκ των τριών περιπτώσεων γονέων με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο διαβάζει εφημερίδα στον ελεύθερο χρόνο του, δείχνοντας 

ενδιαφέρον σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα σύμφωνα με τη δήλωσή της: 

«Ναι, διαβάζει ορισμένες φορές. Την ενδιαφέρουν περισσότερο τα 

εκπαιδευτικά και τα κοινωνικά θέματα… Διαβάζει σχετικά 

άρθρα…» (Σ10). 

 

Επίσης, τα παιδιά δύο μητέρων λυκειακής εκπαίδευσης προτιμούν να 

διαβάζουν εφημερίδα δείχνοντας ενδιαφέρον κυρίως σε κοινωνικά θέματα. Οι 

μητέρες αυτές δηλώνουν για τα παιδιά τους: 

«Ναι, διαβάζει. Του αρέσουν κυρίως τα κοινωνικά θέματα» (Σ3). 

 

«Η Σ. εφημερίδα διαβάζει. Της αρέσουν κοινωνικά περισσότερο» (Σ5). 

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων, οι 

περισσότεροι γηγενείς γονείς υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης διαβάζουν 

εφημερίδα όταν έχουν ελεύθερο χρόνο. Σε δύο από τις τέσσερις οικογένειες τα παιδιά 

διαβάζουν εφημερίδα, ενώ στις άλλες δύο οικογένειες τα παιδιά δε διαβάζουν. Μία 

μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει ότι τόσο η ίδια και ο σύζυγός της, όσο και ο 

γιος τους διαβάζει εφημερίδα:  

«Ναι, διαβάζουμε «Τα Νέα», «Το Βήμα», «Το Έθνος»… κυρίως τα 

πολιτικά θέματα… Ο Χ. διαβάζει εφημερίδα. Του αρέσουν κυρίως τα 

κοινωνικά θέματα…» (Σ3). 

Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων δείχνουν ότι τρεις από τις πέντε μετανάστριες 

μητέρες διαβάζουν εφημερίδα, δείχνοντας την προτίμησή τους στα καλλιτεχνικά 

κυρίως θέματα. Τα παιδιά δύο εκ των πέντε οικογενειών μεταναστών επιλέγουν να 

διαβάσουν εφημερίδα.  

Μία, ακόμη, μητέρα από την Αλβανία δηλώνει χαρακτηριστικά:  

«Ναι, λίγο διαβάζουμε… Πιο πολύ για την κοινωνία και τα 

πολιτικά… Τα παιδιά  διαβάζουν από το «Βήμα» τα πολιτιστικά 

θέματα...» (Σ6). 

 

Από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων διαπιστώνουμε ότι 

ορισμένα παιδιά υιοθετούν οσμωτικά τη συνήθεια της οικογένειάς τους να διαβάζει 

εφημερίδα, με αποτέλεσμα να αποκτούν «ένα σύστημα διαρκών, μεταβιβάσιμων 

διαθέσεων που λειτουργεί σαν ένα καλούπι αντιλήψεων, προτιμήσεων και δράσεων» 

(Bourdieu, 1977, σελ. 83, όπ. αναφ. στο Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, σελ. 

729). Το πεδίο της οικογένειας δομεί το habitus των φορέων του και αυτό, με τη 

σειρά του, συμβάλλει στη νοηματοδότηση του οικογενειακού πεδίου (Νούτσος, 1995, 

σελ. 50). 

Αναφορικά με το είδος μουσικής που προτιμούν να ακούνε τα μέλη της 

οικογένειας, τα αποτελέσματα της έρευνας ποικίλλουν. Ειδικότερα, προκύπτει ότι τα 

μουσικά ακούσματα των περισσοτέρων γονέων ασκούν επιρροή στα παιδιά τους. Οι 

γηγενείς γονείς με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο προτιμούν να 

ακούνε διάφορα είδη μουσικής, όπως ροκ, έντεχνη, τζαζ και κλασική μουσική, τα 

οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, υιοθετούνται και από τα παιδιά τους. Η 

ακρόαση κλασικής μουσικής η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, παράγοντα 

πολιτισμικού κεφαλαίου, φαίνεται να υιοθετείται κυρίως από τις προνομιούχες 

κοινωνικο-πολιτισμικά οικογένειες (Bourdieu, 1979, σελ. 77, όπ. αναφ. στο 
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Blackledge & Hunt, 1994, σελ. 262; Λάμνιας, 2001, σελ. 158; Πατερέκα, 1986, σελ. 

9).  

Έτσι, μια μητέρα ανωτέρου μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Ακούμε ξένη μπλουζ, τζαζ, ροκ… Κάποιες φορές ακούμε και 

κλασική… Στην κόρη μας περισσότερο της αρέσει να ακούει ποπ, 

αλλά και αυτά που ακούμε κι εμείς…» (Σ11). 

 

Μια άλλη μητέρα με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο  

επισημαίνει τα εξής για τα είδη μουσικής που ακούνε τα μέλη της οικογένειάς της: 

«Μας αρέσει να ακούμε κυρίως κλασική μουσική…Beethoven, 

Mozart, Tchaikovsky, Σπανουδάκη… Ακούμε επίσης Χατζηδάκη, 

Θεοδωράκη. Ωστόσο, μας αρέσει να ακούμε και έντεχνη μουσική… 

Γαλάνη, Πρωτοψάλτη… Τα παιδιά μας ακούνε τα ίδια είδη 

μουσικής με εμάς. Μάλιστα, ορισμένες φορές κατά τη διάρκεια του 

διαβάσματος, τους αρέσει να ακούγεται πολύ χαμηλά κλασική 

μουσική, όπως η «Λίμνη των Κύκνων»…» (Σ10). 

 

Τα μουσικά ακούσματα γηγενών γονέων υποχρεωτικής και λυκειακής 

εκπαίδευσης είναι ποικίλα. Κάποιοι γονείς προτιμούν να ακούνε κυρίως λαϊκή και 

δημοτική μουσική, ενώ τα παιδιά τους αρέσκονται κυρίως στην ποπ και ροκ μουσική. 

Ένα ερευνητικό υποκείμενο λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει ότι η ίδια και ο σύζυγός 

της προτιμούν περισσότερο τη λαϊκή μουσική, ενώ τα παιδιά τους αρέσκονται κυρίως 

στην ποπ, ροκ, αλλά και κλασική μουσική. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι 

οι μουσικές προτιμήσεις μεταξύ γονέων και παιδιών διαφοροποιούνται.  

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μητέρα επισημαίνει τα εξής για τα μουσικά 

ακούσματα των μελών της οικογένειάς της: 

«Εμείς τα λαϊκά περισσότερο… Τα παιδιά πιο μοντέρνα. Η ποπ, η 

ροκ… Η κλασική μουσική, όπως η «Ενάτη Συμφωνία» του 

Beethoven και οι «4 εποχές» του Vivaldi…Και η «Λίμνη των 

Κύκνων»…» (Σ4). 

 

Ωστόσο, μια μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης αναφέρει ότι η ίδια και ο 

σύζυγός της, αλλά και τα παιδιά τους ακούνε περισσότερο έντεχνη και κλασική 

μουσική, γεγονός που φανερώνει την επιρροή των γονέων στις μουσικές προτιμήσεις 

των παιδιών τους. Η μητέρα αυτή αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Ακούμε κλασική και έντεχνη μουσική. Το ίδιο και τα παιδιά» (Σ3). 

 

Οι περισσότεροι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο υποστηρίζουν ότι 

προτιμούν να ακούνε κυρίως λαϊκή μουσική, ενώ τα παιδιά τους προτιμούν να 

ακούνε κυρίως ποπ και λαϊκή μουσική.  

Μια μητέρα προερχόμενη από την Αλβανία δηλώνει σχετικά με τα είδη 

μουσικής που ακούνε τα μέλη της οικογένειάς της: 

«Ακούμε λαϊκή μουσική… Τα παιδιά ακούνε λαϊκή σαν κι εμάς 

αλλά και ποπ…» (Σ9). 

 

 

 



 

231 

 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας διαπιστώνουμε ότι οι προτιμήσεις ως προς 

τα μουσικά ακούσματα διαφοροποιούνται μεταξύ των οικογενειών. Με βάση τον 

Bourdieu, το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των κοινωνικών 

υποκειμένων απεικονίζεται στις διαφορετικές τους επιλογές και προτιμήσεις (Moore, 

2008, σελ. 106-107).  

Αναφορικά με τα θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών της οικογένειας, 

διαπιστώνουμε ότι οι γονείς ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και μορφωτικού-

επαγγελματικού επιπέδου, συζητούν με τα παιδιά τους κυρίως για θέματα γύρω από 

το σχολείο και το διάβασμα των παιδιών τους. Άλλα θέματα τα οποία συζητούν τα 

μέλη της οικογένειας μεταξύ τους είναι: η πολιτική, κοινωνικά θέματα (όπως η 

ανεργία), θέματα της καθημερινότητας, ο αθλητισμός, εργασιακά και οικονομικά 

θέματα. Διαπιστώνουμε ότι τα ευρήματα της έρευνάς μας συμφωνούν με αυτά του 

Lauglo (2011), τα οποία δείχνουν ότι όσο πιο συχνά συζητούν τα παιδιά με τους 

γονείς τους για πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες 

τους και οι στόχοι τους για την ανώτερη εκπαίδευση.  

Μια μητέρα από την Αλβανία αναφέρει σχετικά με τα θέματα συζήτησης στο 

πλαίσιο της οικογένειάς της: 

«…Πιο πολύ συζητάμε για το σχολείο… συζητάμε και για το 

διάβασμά τους… για την κρίση, για την πολιτική, για τη δουλειά 

μας…» (Σ6). 

Γηγενείς μητέρες υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνουν αναφορικά με τα θέματα που συζητούν ως οικογένεια μεταξύ τους: 

 «Συζητάμε για το σχολείο των παιδιών, για διάφορα κοινωνικά 

θέματα ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών… Ο σύζυγός μου κι 

εγώ συζητάμε για θέματα που αφορούν στους εργασιακούς μας 

χώρους, για την πολιτική και για οικονομικά θέματα» (Σ10). 

 

«…συζητάμε για το σχολείο, για τις σχέσεις με τους συμμαθητές, 

για τη συμπεριφορά των παιδιών. Με το σύζυγό μου συζητάμε για 

την πολιτική, για θέματα κοινωνικού περιεχομένου και για τις 

εργασίες μας…» (Σ11). 

 

Γηγενείς μητέρες χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρονται στα ποικίλα θέματα συζήτησης που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών 

της οικογένειάς τους: 

«Συζητάμε για το σχολείο των παιδιών, πώς τα πέρασαν, για τα 

μαθήματά τους, για την πρόοδό τους… Για την πολιτική και το πώς 

επηρεάζει τη ζωή όλων μας… γίνεται αναφορά και σε αυτό το θέμα. 

Άλλωστε το ακούμε συνέχεια και στην τηλεόραση. Συζητάμε και για 

διάφορα καθημερινά θέματα που μας απασχολούν…» (Σ2). 

 

 «Τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν με τον άντρα μου και τα 

παιδιά είναι η πολιτική, κοινωνικά θέματα, όπως η ανεργία… Με το 

Χ. συζητάμε για το σχολείο, για το διάβασμά του, για τον 

αθλητισμό… Του αρέσει το ποδόσφαιρο» (Σ3). 
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Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι όταν το πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται σε 

εγγενή μορφή, σημαίνει ότι εσωτερικεύεται μέσα στο δρών υποκείμενο με τη μορφή 

μόνιμων και διαρκών διαθέσεων και προδιαθέσεων (habitus). Συνδέει τον εν λόγω 

τύπο του πολιτισμικού κεφαλαίου με το habitus, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από 

μια διαδοχική σειρά κοινωνικοποιήσεων. Το habitus χρειάζεται χρόνο, προκειμένου 

να συσσωρευτεί στην εγγενή του μορφή και μάλιστα η συσσώρευσή του 

πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο πρωταρχικά στο πλαίσιο της οικογένειας 

(Bourdieu, 1974, σελ. 1, 3-4, 6, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2001, σελ.157-158; 

Πατερέκα, 1986, σελ. 20-21). Από τις δηλώσεις των οικογενειών του δείγματος για τα 

πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι τους και τις πολιτισμικές δραστηριότητες 

που πραγματοποιούν στον ελεύθερο χρόνο τους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει «ισχυρή» 

συσσώρευση πολιτισμικού κεφαλαίου στα σπίτια κυρίως των προνομιούχων 

κοινωνικο-πολιτισμικά οικογενειών. Αυτό συνεπάγεται την ενίσχυση της 

συσσώρευσης του πολιτισμικού κεφαλαίου στην εγγενή του μορφή στα παιδιά τους 

που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Τα παιδιά αυτά αποκτούν ποικίλα 

πολιτισμικά ερεθίσματα τα οποία ενσωματώνονται στον τρόπο σκέψης και δράσης 

τους. 

 

4.2.3.Οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, όλοι οι τύποι κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων 

του πολιτισμικού, κοινωνικού και συμβολικού κεφαλαίου, έχουν τις ρίζες τους στο 

οικονομικό κεφάλαιο (Devine, 2009, σελ. 522). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνική προέλευση και το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο των γονέων ως προς το είδος του σπιτιού μόνιμης κατοικίας.  

Μια γηγενής μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει για το σπίτι στο οποίο 

διαμένει με την οικογένειά της:  

«…Το σπίτι μας δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 72 τ.μ. Έχουμε ένα 

σαλόνι και κουζίνα ενιαίος χώρος και δύο υπνοδωμάτια και το 

μπάνιο...» (Σ4). 

 

Μια μητέρα με χώρα προέλευσης την Αλβανία περιγράφει το σπίτι τους ως εξής:  

«…έχουμε σαλόνι κουζίνα ενιαίο, δύο υπνοδωμάτια και ένα 

μπάνιο...» (Σ6). 

 

Από την άλλη μεριά, μια μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου αναφέρει σχετικά με το σπίτι της μόνιμης κατοικίας των μελών της 

οικογένειάς της: 

«…Το σπίτι μας είναι περίπου 120 τ.μ. Υπάρχει μια κουζίνα και ένα 

σαλόνι, ενιαίος χώρος, τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο…» 

(Σ10). 

 

Αναφορικά με την κατοχή εξοχικής κατοικίας, τα ερευνητικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ανεξαρτήτως μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου, ορισμένες 

οικογένειες έχουν εξοχική κατοικία, άλλες οικογένειες θεωρούν ως εξοχική κατοικία 

το σπίτι των παππούδων και των γιαγιάδων, ενώ κάποιες άλλες οικογένειες δε 

διαθέτουν καθόλου εξοχική κατοικία.  
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Μια γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρεται στην κατοχή εξοχικής κατοικίας ως εξής: 

«…Εξοχική κατοικία ακριβώς δεν έχουμε. Αλλά έχουμε μία γιαγιά 

στη Θεσσαλονίκη που το θεωρούμε ότι είναι εξοχική κατοικία… 

Πάμε Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι…» (Σ1). 

 

Μια γηγενής μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει σχετικά: 

«…Έχουμε μία εξοχική κατοικία που βρίσκεται στη Λακόπετρα… 

Πηγαίνουμε κυρίως το καλοκαίρι…» (Σ3). 

 

Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την κατοχή εξοχικής κατοικίας 

ανάλογα με την εθνική προέλευση των ερευνητικών υποκειμένων, καθώς οι 

οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο δε διαθέτουν εξοχική κατοικία έναντι των 

περισσοτέρων γηγενών οικογενειών οι οποίες διαθέτουν.   

Όσον αφορά τον αριθμό αυτοκινήτων που διαθέτουν οι συμμετέχοντες της 

έρευνας, παρατηρούμε ότι εννιά οικογένειες (πέντε γηγενείς οικογένειες και τέσσερις 

οικογένειες μεταναστών) διαθέτουν ένα αυτοκίνητο, δύο γηγενείς οικογένειες 

διαθέτουν δύο αυτοκίνητα, ενώ μία περίπτωση οικογένειας με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο δε διαθέτει καθόλου αυτοκίνητο.  

Εξετάζοντας την περίπτωση των υπολογιστών που έχουν οι οικογένειες στο 

σπίτι, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνική 

προέλευση και το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων. Ειδικότερα, οι 

γονείς υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου φαίνεται να διαθέτουν 

μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με τους γονείς 

υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης. Ακόμα, οι γηγενείς γονείς διαθέτουν 

μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι των γονέων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μάλιστα, μία από τις πέντε οικογένειες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνει ότι δε διαθέτουν κανέναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες της έρευνας δηλώνουν ότι διαθέτουν τα εξής είδη 

ηλεκτρονικών υπολογιστών: Laptop, υπολογιστή γραφείου και Notebook, τα οποία, 

όμως, διαφοροποιούνται μεταξύ των οικογενειών. 

Έτσι, μια γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρει τα εξής για τον αριθμό και τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

υπάρχουν στο σπίτι της:  

«…υπάρχουν τρεις. Ένας υπολογιστής γραφείου, ένα Laptop και ένα 

Notebook…» (Σ10). 
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4.2.4.Κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας 

 

4.2.4.1.Γιορτές και συγκεντρώσεις των μελών της οικογένειας στο σπίτι / επιλογή 

καλεσμένων από συγγενικό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον 

 

Ο Bourdieu περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πηγών, 

πραγματικών ή πιθανών (Lee, 2010, σελ. 781), που αποκτά ένα άτομο ή μια ομάδα 

μέσα από ένα σταθερό δίκτυο λιγότερο ή περισσότερο θεσμοποιημένων σχέσεων 

αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1986, σελ. 248, όπ. αναφ. στο 

Green & Vryonides, 2005, σελ. 330 & στο Lyon, 2008, σελ. 373-374; Bourdieu & 

Wacquant, 1992, σελ. 119, όπ. αναφ. στο Watson, 2013, σελ. 422;).  

Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων δείχνουν ότι όλοι οι γονείς πραγματοποιούν 

γιορτές και συγκεντρώσεις στο σπίτι. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι έρχονται στο 

σπίτι τους συγγενείς και φίλοι σε γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά 

και σε ονομαστικές γιορτές. Ακόμα, τα παιδιά τους καλούν συμμαθητές τους στο 

σπίτι σε ονομαστικές γιορτές και γενέθλια. Παρατηρούμε κάποια διαφοροποίηση ως 

προς την επιλογή κοινωνικών δικτύων με βάση την εθνική προέλευση, καθώς οι 

περισσότεροι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο υποστηρίζουν ότι καλούν στο σπίτι 

τους συγγενείς και φίλους από τη χώρα προέλευσής τους, την Αλβανία, ενώ οι 

γηγενείς γονείς καλούν συγγενείς και φίλους από διάφορα μέρη της Ελλάδας.  

Μια γηγενής μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει χαρακτηριστικά:  

«…Κάνουμε συχνά γιορτές και συγκεντρώσεις στο σπίτι… στα 

πάρτι για τα παιδιά και στις ονομαστικές γιορτές… Τα παιδιά 

καλούν συμμαθητές στο σπίτι… Έχουν κοινωνική επαφή και 

επικοινωνία με τα παιδιά… Στις γιορτές καλούμε συγγενείς και 

φίλους από την Πάτρα…» (Σ4). 

 

Ακόμα, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη συχνότητα γιορτών και 

συγκεντρώσεων στο σπίτι, καθώς φαίνεται ότι παίζει ρόλο και το οικονομικό 

κεφάλαιο των οικογενειών. Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στις κοινωνικές 

σχέσεις και τα δίκτυα μεταξύ των ανθρώπων (Bourdieu, 1986, όπ. αναφ. στο Kanno 

& Varghese, 2010, σελ. 313; O'Brien & Ó Fathaigh, 2005, σελ. 69), όπου σε 

συνδυασμό με το οικονομικό κεφάλαιο λειτουργούν ως πηγή δύναμης (Levine-Rasky, 

2009, σελ. 332). 

Μια γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρει τα εξής: 

«…Γιορτές κάνουμε στο σπίτι. Και το παιδάκι μας το 

γιορτάζουμε… και τη γιορτή της και τα γενέθλιά της και τα δικά 

μας… Και γενικώς και πάρτι κάνουμε και κόσμο πολύ καλούμε και 

τραπέζια κάνουμε… Ακόμα το κρατάμε… Καλούμε συγγενείς και 

φίλους… Το παιδί κάνει πάρτι… Καλεί φίλους, συμμαθήτριες. 

Κάνουμε και αποχαιρετιστήριο πάρτι στο τέλος της χρονιάς… 

Μαζεύει την παρέα της εδώ στο σπίτι… Στο τέλος της χρονιάς 

καλεί τους συμμαθητές της…» (Σ1). 
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Μια μητέρα από την Αλβανία επισημαίνει για τις γιορτές που κάνουν στο 

σπίτι: 

«…Παλιά κάναμε συχνά. Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης όχι 

τόσο συχνά… αλλά σε γιορτές και γενέθλια έρχονται κάποιοι 

συγγενείς και φίλοι… Οι φίλοι μας είναι Αλβανοί… Μόνο τα 

αδέρφια μου μένουν στην Πάτρα και έρχονται στο σπίτι. Οι άλλοι 

συγγενείς… γονείς, ξαδέρφια… μένουν στην Αλβανία…» (Σ9). 

 

Μια άλλη μητέρα από την Αλβανία δηλώνει χαρακτηριστικά: 

«…Σπάνια κάνουμε γιορτές στο σπίτι…. Το σπίτι μας είναι μικρό. 

Περισσότερο μαζευόμαστε στα αδέρφια μου που μένουν στην 

Ελλάδα… Η κόρη μου καλεί συμμαθητές της όταν γιορτάζει 

κάποιες φορές… Πηγαίνει και εκείνη στα σπίτια των συμμαθητών 

της…» (Σ12). 

 

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων, το 

εύρος του κοινωνικού κεφαλαίου που κατέχουν τα κοινωνικά υποκείμενα εξαρτάται 

από το βαθμό των δικτύων των σχέσεων που τα ίδια ενεργοποιούν και από το εύρος 

του κεφαλαίου (οικονομικό, πολιτισμικό και συμβολικό) που τα κοινωνικά 

υποκείμενα κατέχουν από εκείνους με τους οποίους συνδέονται και έρχονται σε 

επαφή (Bourdieu, 1986, σελ. 249, όπ. αναφ. στο Hammer, 2003, σελ. 211). 

 

4.2.4.2.Συμμετοχή του παιδιού σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του 

σχολείου 

 

Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων φαίνεται ότι τα παιδιά όλων των γονέων 

ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου συμμετέχουν 

σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου, οι οποίες πραγματοποιούνται 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (όπως Χριστούγεννα, εθνικές γιορτές, κλείσιμο 

της σχολικής χρονιάς, θεατρικές παραστάσεις).  

Μια μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο αναφέρει για τη συμμετοχή του 

γιου της σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου:  

«…Συμμετέχει πάντα. Στη χορωδία, σε θεατρικά… Βγήκε και στην 

παρέλαση παραστάτης…» (Σ6). 

 

Μια γηγενής μητέρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης υποστηρίζει τα εξής για τη 

συμμετοχή της κόρης της:  

«…Ναι, συμμετέχει. Είναι στη χορωδία του σχολείου, παίρνει μέρος 

σε θεατρικές παραστάσεις… Μάλιστα, στην 25
η
 Μαρτίου είναι 

αφηγήτρια. Αφηγείται ποιήματα στις εθνικές γιορτές…» (Σ2). 

 

Μια γηγενής μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει για την κόρη της: 

«…συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις… Παντού. Ό,τι γίνεται… 

Βγήκε παραστάτρια τώρα… Στις γιορτές συμμετέχει σε τραγούδια… 

και που κάνουν με τη δασκάλα της μουσικής… Τραγούδια… ξέρεις… 

αυτή φέρνει κάποιο μουσικό όργανο… Τραγουδάνε όλοι μαζί… Σε 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή… στην 25
η
 Μαρτίου… σε όλες τις 

γιορτές… Και το καλοκαίρι…» (Σ5). 
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Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές 

του σχολείου «διευρύνεται» το κοινωνικό τους κεφάλαιο, καθώς αναπτύσσουν 

σχέσεις και επαφές με ποικίλα κοινωνικά δίκτυα. 

 

4.2.5.Πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς στο παιδί τους  

 

4.2.5.1.Εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού (ξένες γλώσσες, αθλητισμός, 

ζωγραφική, μουσική, χορός) 

 

Η ενασχόληση με πολιτισμικές δραστηριότητες συνιστά έκφραση του 

πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu, 1984, σελ. 192, όπ. αναφ. στο Ahmad, 2013, σελ. 

521). Ο Bourdieu νοηματοδοτεί την πρακτική ως «πράξη» (praxis), δηλαδή ως μια 

πρακτική έννοια ή ως «μια σειρά δραστηριοτήτων» από μέρους των κοινωνικών 

υποκειμένων (Wilkinson, 2010, σελ. 46). Η πρακτική είναι η λειτουργία της 

σύμφυσης του κοινωνικά μορφοποιημένου υποκειμενικού παράγοντα (habitus) και 

του κοινωνικά μορφοποιημένου αντικειμενικού παράγοντα (πεδίο) (Bourdieu, 2006, 

σελ. 103). Τα ερευνητικά υποκείμενα δηλώνουν ότι τα παιδιά τους ασχολούνται με 

διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, οι οποίες, ωστόσο, ποικίλλουν μεταξύ των 

οικογενειών. Ρόλο παίζει και το οικονομικό κεφάλαιο της κάθε οικογένειας ως προς 

το πλήθος των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολούνται τα παιδιά τους.  

Μια γηγενής μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

αναφέρεται στις εξωσχολικές δραστηριότητες της κόρης της ως εξής: 

«Η Μ. κάνει Αγγλικά αλλά κάνει ιδιαίτερα. Πάει μουσικό όργανο. 

Κιθάρα πάει. Κάνει κολυμβητήριο. Έκανε ενόργανη... Έκανε και 

χορό μοντέρνο και παραδοσιακό. Τώρα κάνει ζογκλερικά...» (Σ1). 

 

Μια άλλη γηγενής μητέρα ανάλογου μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου δηλώνει για τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κόρης της:  

«Μαθαίνει Αγγλικά στο σπίτι. Ασχολείται με το βόλεϊ. Είναι στην 

ομάδα του σχολείου… Αγαπάει πολύ το χορό. Κάνει κλασικό 

μπαλέτο και σύγχρονο χορό. Επίσης, μαθαίνει πιάνο. Κάνει 

μαθήματα στο σπίτι…» (Σ11). 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά 

έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλες επιλογές δράσης που η οικογένειά τους 

ενδιαφέρεται να τους τις προσφέρει, καθώς μπορεί να τις υποστηρίζει και οικονομικά. 

Αυτή η ποικιλία επιλογών εξαρτάται από τη θέση των παιδιών στο κοινωνικό πεδίο, 

αλλά την ίδια στιγμή οι επιλογές που τους είναι ορατές, συνιστούν αποτέλεσμα των 

εμπειριών που έχουν ήδη αποκτήσει στο πλαίσιο της οικογένειάς τους. Αυτά που 

επιλέγουν να κάνουν τα παιδιά εξαρτώνται από το πλήθος των επιλογών που τους 

είναι διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή, όπως και από τις προδιαθέσεις τους (habitus), 

δηλαδή τις ενσωματωμένες εμπειρίες του «ταξιδιού» τους στο πλαίσιο του 

οικογενειακού πεδίου (Maton, 2008, σελ. 52).  

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, τα παιδιά των συνεντευξιαζόμενων γονέων 

υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου έχουν «ενσωματώσει» μια σειρά 

από διαθέσεις (dispositions), οι οποίες λειτουργούν σαν ένα «καλούπι» αντιλήψεων, 

προτιμήσεων και δράσεων, και επιδρούν στις επιλογές τους, με αποτέλεσμα να 

ασχολούνται με ποικίλες εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ξένες γλώσσες, 

αθλητισμός, χορός, ζωγραφική και μουσική. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το habitus 
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των παιδιών, το οποίο συνιστά μια μορφή εσωτερικευμένων κοινωνικών συνθηκών, 

κατευθύνει τις σκέψεις και τις δράσεις των ατόμων (Lingard & Christie, 2003, σελ. 

320). Η πρακτική «συνιστά το προϊόν ενός habitus, το οποίο, με τη σειρά του, είναι 

προϊόν της ενσωμάτωσης έμφυτων κανονικοτήτων και τάσεων του κόσμου» (Bourdieu 

& Wacquant, 1992, σελ. 138, όπ. αναφ. στο Hunter, 2004, σελ. 177).  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν μητέρες οι οποίες αναφέρουν ότι αν είχαν την 

οικονομική δυνατότητα θα φρόντιζαν ούτως ώστε τα παιδιά τους να ασχοληθούν με 

περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες σε σχέση με αυτές που ασχολούνται μέχρι 

στιγμής. Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, το οικονομικό κεφάλαιο συμβάλλει στην 

προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας των παιδιών (Jæger, 2007, σελ. 532).  

Μια γηγενής μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης αναφέρει για τις δραστηριότητες 

της κόρης της: 

«…Μαθαίνει Αγγλικά σε φροντιστήριο… Δεν έχει χρόνο για κάποιο 

άθλημα… Αλλιώς… Και τώρα με την οικονομική κρίση… Της 

αρέσει ο χορός πιο πολύ… Χορό μοντέρνο… Παραδοσιακό χορό 

πήγαινε τα πρώτα χρόνια στο σχολείο που έκανε ο σύλλογος… Της 

αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζει και «πιάνει» πολύ το χέρι της… 

Έχει ταλέντο. Αλλά ξέρεις τώρα … λόγω της οικονομικής κρίσης 

δεν μπορεί να πάει… Δεν μπορούμε… Όλοι μου λένε το παιδί 

πρέπει να το στείλεις…» (Σ5). 

 

Μια μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνει για τις δραστηριότητες της 

κόρης της, οι οποίες είναι περιορισμένες ελλείψει οικονομικής άνεσης της 

οικογένειάς της: 

«…Η Ε. μαθαίνει αγγλικά στο σχολείο… Δεν πηγαίνει αγγλικά σε 

φροντιστήριο… Δεν ασχολείται με κάποιο άθλημα, ούτε μαθαίνει 

κάποιο μουσικό όργανο… Της αρέσει να ζωγραφίζει στον ελεύθερο 

χρόνο της… Πηγαίνει στο σύλλογο του σχολείου και μαθαίνει 

παραδοσιακούς χορούς…» (Σ7). 

 

4.2.5.2.Πολιτισμικές δραστηριότητες των γονέων με το παιδί τους στον ελεύθερο 

χρόνο τους / Παρακολούθηση πολιτισμικών εκδηλώσεων  

 

Όσον αφορά τις πολιτισμικές δραστηριότητες των γονέων με το παιδί τους 

στον ελεύθερο χρόνο τους, από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων φαίνεται ότι η 

επίσκεψη σε γκαλερί συνιστά μια πολιτισμική δραστηριότητα η οποία υιοθετείται 

κυρίως από προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

Δύο από τις τρεις περιπτώσεις μητέρων υψηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί με τα παιδιά τους γκαλερί. 

«…Όχι, πολύ συχνά γιατί δεν υπάρχουν και πολλές γκαλερί… αν 

ακούσουμε για κάποια έκθεση θα πάμε… Ή μπορεί να μην είναι 

έκθεση ζωγραφικής να είναι έκθεση κοσμήματος… Να είναι κάτι 

άλλο κεραμικών… Πάμε σε αυτά. Και ασχολείται και η ίδια μόνη 

της με καλλιτεχνικά πράγματα. Βλέπει και μένα γιατί κάνω πολλά 

με πηλό, με ζωγραφική, με τέτοια… Και πηγαίνουμε και στο 

«Χαμόγελο του παιδιού» που κάνουμε τα παζάρια…» (Σ1). 

 

«…Πηγαίνουμε με τα παιδιά σε εκθέσεις με αγιογραφίες, όπως στο 

Παλιό Νοσοκομείο στο Κάστρο…» (Σ10). 
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Ωστόσο, μία περίπτωση γηγενούς μητέρας λυκειακής εκπαίδευσης αναφέρει 

ότι έχει επισκεφθεί ορισμένες φορές με τα μέλη της οικογένειάς της γκαλερί, γεγονός 

που φανερώνει το ενδιαφέρον τους για τέτοιου είδους πολιτισμικές πρακτικές. 

«Έχει τύχει να πάμε κάποιες φορές… Μας αρέσουν οι εκθέσεις με 

πίνακες ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα του Τσαρούχη» (Σ3). 

 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι πρακτικές δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο 

προϊόν ενός ατομικού habitus, αλλά αποτελούν πάντα το συνδυασμένο αποτέλεσμα / 

του habitus και ενός συγκεκριμένου πεδίου, εν προκειμένω του ιδιωτικού πεδίου 

(σπιτιού) (Bourdieu, 1984, σελ. 101, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239). Μέσα 

από την πρακτική στο ιδιωτικό πεδίο, κοινωνικά κατασκευασμένοι τρόποι σκέψης 

ενσωματώνονται στα παιδιά και γίνονται μέρος της φύσης τους (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, όπ. αναφ. στο Sirna et al., 2010, σελ. 73).  

Αναφορικά με την επίσκεψη γονέων και παιδιών σε μουσεία, προκύπτουν 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνική προέλευση και το μορφωτικό και 

επαγγελματικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μητέρες 

υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου δήλωσαν ότι έχουν επισκεφθεί με 

τα παιδιά τους μουσεία. 

Μια μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου αναφέρει για 

τις επισκέψεις που κάνουν οικογενειακώς σε διάφορα μουσεία της Ελλάδας:  

«…Έχουμε επισκεφθεί μουσεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Για 

παράδειγμα, έχουμε πάει στο μουσείο απολιθωμένου δάσους στη 

Μυτιλήνη, στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στο εθνικό 

αρχαιολογικό μουσείο, στο μουσείο Μείζονος Ελληνισμού, καθώς 

και στο ιστορικό μουσείο στην Αθήνα, στο μουσείο με τα κέρινα 

ομοιώματα στα Ιωάννινα, στη Δημητσάνα στο υπαίθριο μουσείο 

υδροκίνησης…» (Σ10). 

 

Μια άλλη μητέρα με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο 

επισημαίνει σχετικά: 

«…πηγαίνουμε σε μουσεία, όπως στο αρχαιολογικό μουσείο της 

Πάτρας, στο Παρίσι στο μουσείο του Λούβρου, στο μουσείο 

μοντέρνας τέχνης…» (Σ11). 

 

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων, επισκέψεις σε 

μουσεία έχουν κάνει με τα παιδιά τους και γονείς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου. Μια μητέρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που 

έχουν ως οικογένεια να επισκέπτονται μουσεία: 

«…έχουμε πάει στα Γιάννενα στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα, 

στην Κέρκυρα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο μουσείο 

νομισμάτων. Έχουμε πάει και στο Αρχαιολογικό μουσείο εδώ στην 

Πάτρα… Μας αρέσει να πηγαίνουμε σε μουσεία…» (Σ2). 
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Αξίζει να αναφέρουμε την περίπτωση μιας μητέρας από την Αλβανία, η οποία 

δηλώνει ότι επισκέπτεται μουσεία με την οικογένειά της από ιστορικό και 

πολιτισμικό ενδιαφέρον. 

«…Έχουμε πάει σε πολλά μουσεία με τα παιδιά. Θέλουμε να 

γνωρίσουν την ιστορία και τους πολιτισμούς… Έχουμε πάει στο 

Αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στο μουσείο της Ακρόπολης… 

Εμείς τα σπρώχνουμε για να μάθουν πράγματα…» (Σ8). 

 

Σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι το habitus συνιστά μια 

κοινωνικοποιημένη υποκειμενικότητα και μια ενσωμάτωση του κοινωνικού 

στοιχείου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το ατομικό στοιχείο παίζει ρόλο στο κοινωνικό 

στοιχείο – οι προδιαθέσεις σκιαγραφούν τις πράξεις των κοινωνικών υποκειμένων, οι 

οποίες, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών. Έτσι, 

το habitus ενώνει την αντικειμενική κοινωνική δομή με τις υποκειμενικές προσωπικές 

εμπειρίες: «Πρόκειται για τη διαλεκτική της εσωτερίκευσης της εξωτερικότητας και της 

εξωτερίκευσης της εσωτερικότητας» (Bourdieu, 1977b, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Maton, 

2008, σελ. 53). Το habitus που διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο επιδρά στις δράσεις τους και συνίσταται από την προσωπική τους ιστορία 

και από τη συλλογική ιστορία της οικογένειας, της τάξης και της εθνικότητας, της 

οποίας αποτελούν μέρος (Bourdieu, 1984, σελ. 471, όπ. αναφ. στο Shim, 2012, σελ. 

211). 

Ορισμένοι γονείς υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης και η πλειοψηφία 

των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο δηλώνουν ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει 

με τα παιδιά τους επισκέψεις σε μουσεία, αλλά επισημαίνουν ότι τα παιδιά τους 

έχουν πάει με το σχολείο. Επομένως, η έννοια της πρακτικής μπορεί να προσδιοριστεί 

ως εκείνες οι «ενσωματωμένες» δραστηριότητες και ικανότητες, οι οποίες 

«μαθαίνονται» από τα κοινωνικά υποκείμενα σε ένα κοινωνικό πεδίο, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι το σχολικό πεδίο. Αυτές οι πρακτικές αποκτώνται από 

τα παιδιά ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης και της διαμόρφωσής τους σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο περιβάλλοντος, όπως είναι αυτό του σχολείου (Chopra, 2003, 

σελ. 425). 

 

Μια μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει σχετικά:  

«…Έχουν πάει με το σχολείο τους… Στο Μουσείο της Πάτρας, στο 

Ιστορικό στην Αθήνα…» (Σ4). 

 

Δύο μητέρες προερχόμενες από την Αλβανία αναφέρουν: 

«Όχι, δεν πηγαίνουμε μαζί… Έχει πάει σε πολλά μουσεία με το 

σχολείο, για παράδειγμα στο αρχαιολογικό μουσείο στην Πάτρα, 

στο μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα…» (Σ12). 

 

«…Όχι. Σε μουσεία πηγαίνουν με το σχολείο. Έχουν πάει σε 

διάφορα μουσεία… στην Πάτρα στο Αρχαιολογικό μουσείο και 

στην Αθήνα στο μουσείο της Ακρόπολης…» (Σ9). 

 

Όσον αφορά τις επισκέψεις γονέων και παιδιών σε θέατρα, οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων της έρευνας ποικίλλουν ανάλογα με το μορφωτικό και επαγγελματικό 

τους επίπεδο και την εθνική τους προέλευση. Ειδικότερα, γηγενείς γονείς με υψηλό 

μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο υποστηρίζουν ότι πηγαίνουν πολύ συχνά σε 
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θεατρικές παραστάσεις με τα παιδιά τους. Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, οι 

προνομιούχοι μαθητές κληρονομούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον όχι μόνο 

στάσεις, συμπεριφορές και συνήθειες, αλλά και αισθητικά κριτήρια και ένα «καλό 

γούστο». Μέσα από τη συχνή παρουσία στο θέατρο ή στο μουσείο οι μαθητές 

εξοικειώνονται με πολιτισμικού τύπου πρακτικές και «ενισχύουν» την 

«αντικειμενοποιημένη» αλλά και την «εγγενή» μορφή του πολιτισμικού τους 

κεφαλαίου (Bourdieu & Passeron, 1996, σελ. 68-69). Σύμφωνα με τον Bourdieu 

(1998), η κουλτούρα ενσωματώνεται και αναπαράγεται μέσα από τη συμμετοχή σε 

κοινωνικές πρακτικές και σε καθημερινές δραστηριότητες που παράγονται από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των πεδίων και του habitus, μέσα από τις κοινωνικές δομές 

και τα κοινωνικά υποκείμενα. 

 Μητέρες υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου δηλώνουν για τις 

επισκέψεις που κάνουν με τα παιδιά τους σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 

«…Ναι, παρακολουθούμε. Έχουμε πάει στο «Χάνσελ και Γκρέτελ», 

καθώς και στο «Ένα ταψί με γεμιστά» στο θέατρο «Απόλλων» στην 

Πάτρα, αλλά και σε άλλες παιδικές παραστάσεις…» (Σ10). 

 

 «…Ναι, πηγαίνουμε πάρα πολύ. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές 

παραστάσεις στην Πάτρα και στην Αθήνα. Για παράδειγμα, το 

«Χάνσελ και Γκρέτελ» στο θέατρο «Απόλλων» στη Πάτρα. Στην 

Αθήνα έχουμε πάει στο θέατρο «Μικρή Πόρτα» της Ξένιας 

Καλογεροπούλου και έχουμε δει διάφορες παραστάσεις… στο 

θέατρο «Κιβωτός» μια παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη με τίτλο 

«Αργοναυτική Εκστρατεία»… στο θέατρο Τέχνης τη «Βασίλισσα 

του Χιονιού» και άλλες παραστάσεις όπως την «Πεντάμορφη και το 

Τέρας…» (Σ11). 

 

Γηγενείς μητέρες υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης και μητέρες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πάει με τα παιδιά τους σε 

παιδικές θεατρικές παραστάσεις, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά τους έχουν 

πάει με το σχολείο. 

Μια μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«…Όχι, δεν έχουμε πάει μαζί, αλλά πηγαίνουν με το σχολείο. Για 

παράδειγμα, πήγαν σε μια παιδική παράσταση, στο «Χάνσελ και 

Γκρέτελ» στο θέατρο «Απόλλων»…» (Σ2). 

 

Μια μητέρα από την Αλβανία δηλώνει: 

«…Όχι, δεν έχουμε πάει. Δουλεύουμε πολλές ώρες… Έχουν πάει σε 

παιδικές παραστάσεις με το σχολείο… Στο θέατρο «Απόλλων» 

νομίζω…» (Σ7). 

 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο σημαντικός ρόλος του 

σχολείου στη συμπλήρωση των περιορισμένων πολιτισμικών ερεθισμάτων παιδιών 

από μη προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. Χρειάζεται παιδαγωγική 

δράση, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παιδί σε πολιτισμικά ερεθίσματα (Reay, 

2004, σελ. 74-75). Όπως αντιλαμβανόμαστε το σχολείο δίνει τη δυνατότητα σε 

μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα από το οικογενειακό τους περιβάλλον να 

πάνε σε θεατρικές παραστάσεις, να έρθουν σε επαφή με αυτές κι έτσι να αρχίσουν να 

αποκτούν «αισθητικές προτιμήσεις» σε σχέση με πολιτισμικού τύπου δρώμενα και 
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εκδηλώσεις. Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική εμπειρία οδηγεί 

αναπόφευκτα σε αλλαγές της αντίληψης του παιδιού για τον κόσμο, και ενδεχομένως 

βοηθάει το παιδί να αποκτήσει ένα δευτερογενές habitus (Jacobs, 2007, σελ. 250). Τα 

κοινωνικά υποκείμενα μπορούν να μάθουν από τις κοινωνικές τους εμπειρίες και από 

τις νέες κοινωνικές συνθήκες στις οποίες συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί 

να ενσωματωθεί νέα γνώση στο habitus του κοινωνικού υποκειμένου και να 

αναδομηθούν τα πρωτογενή σχήματα αντίληψης και δράσης τα οποία έχει αποκτήσει 

στο οικογενειακό πεδίο (Almquist et al., 2010, σελ. 33).  

Αναφορικά με τις επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία, η πλειοψηφία των 

ερευνητικών υποκειμένων ανέφερε ότι πηγαίνουν με τα παιδιά τους σε βιβλιοπωλεία 

κυρίως για να αγοράσουν βιβλία (όπως λογοτεχνικά και ξενόγλωσσα βιβλία) και 

σχολικά είδη. Ωστόσο, δύο από τις πέντε μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

δήλωσαν ότι δεν επισκέπτονται με τα παιδιά τους βιβλιοπωλεία.  

Μια μητέρα ανωτέρου μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου αναφέρεται 

στους λόγους επίσκεψης με τα παιδιά της σε βιβλιοπωλεία επισημαίνοντας και το 

στοιχείο της προσπάθειας καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας σε αυτά. Κάτι που 

επιδιώκεται να υποστηριχθεί και με συχνές επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίων: 

«…Ναι, πηγαίνουμε. Αγοράζουμε βιβλία, αλλά και πράγματα για το 

σχολείο. Μας αρέσει, όμως, να πηγαίνουμε και σε εκθέσεις βιβλίων 

στην Πάτρα αλλά και στην Αθήνα. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στο 

Ζάππειο την Άνοιξη… Γίνεται μια μεγάλη έκθεση με βιβλία. Αρέσει 

πολύ στα παιδιά… Βλέπουν τα βιβλία, ξεφυλλίζουν αν κάτι τα 

ενδιαφέρει…» (Σ11). 

 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που προέρχονται από προνομιούχα 

κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα κοινωνικοποιούνται μέσα από πολιτισμικού 

τύπου δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, 

βιβλιοπωλεία, καθώς επίσης μέσα από την επαφή τους με την τέχνη (Bourdieu, 1977; 

Bourdieu & Passeron, 1977, όπ. αναφ. στο Li, 2007, σελ. 286). Η εγγενής μορφή του 

πολιτισμικού κεφαλαίου που έχουν συσσωρεύσει αυτά τα παιδιά από την οικογένειά 

τους επηρεάζει υποσυνείδητα τις σκέψεις και τις πρακτικές τους στο πλαίσιο του 

κοινωνικού κόσμου στον οποίο ζουν. «Οι διανοητικές αρχές μέσα από τις οποίες τα 

υποκείμενα αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό κόσμο, είναι το προϊόν της εσωτερίκευσης 

των δομών του κόσμου» (Bourdieu, 1988, σελ. 18, όπ. αναφ. στο Smith & Tinning, 

2011, σελ. 237). 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ρωτήθηκαν αν πηγαίνουν εκδρομές με την 

οικογένειά τους. Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι γονείς 

πηγαίνουν εκδρομές με τα μέλη της οικογένειάς τους ανεξαρτήτως εθνικής 

προέλευσης και μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου. Μάλιστα, όπως 

προκύπτει από τις απαντήσεις των ερευνητικών υποκειμένων, οι εκδρομές που 

πραγματοποιούν οι οικογένειες είναι ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  

Μια γηγενής μητέρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλώνει σχετικά με την 

πραγματοποίηση εκδρομών με την οικογένειά της: 

«…Ναι, εκδρομές πηγαίνουμε πολύ συχνά… και μονοήμερες αλλά 

και για περισσότερες μέρες. Έχουμε πάει στα Γιάννενα στο μουσείο 

με τα κέρινα ομοιώματα όπως σας είπα πριν…. Στην Κέρκυρα, στη 

Μάνη στα Σπήλαια Δυρού, στην Αθήνα στην Ακρόπολη και στο 

Πλανητάριο, στην Πάρο, στη Χαλκιδική, στη Ζάκυνθο όπου εκεί 

είδαμε το Ναυάγιο… στη Θεσσαλονίκη στον Πλαταμώνα, στα 
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Μετέωρα, στο Μέτσοβο, στο Γύθειο, στο Καρπενήσι, στην 

Αλεξανδρούπολη… Το χειμώνα πηγαίνουμε και σε χιονοδρομικά 

κέντρα, στα Καλάβρυτα, στην Αράχοβα… θέλουμε όσο γίνεται 

περισσότερο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό μας, 

την ιστορία μας και να μαθαίνουν πράγματα βλέποντάς τα από 

κοντά. Αλλά και να ψυχαγωγούνται κιόλας…» (Σ2). 

 

Μια μητέρα από την Αλβανία αναφέρεται στις εκδρομές που κάνουν 

οικογενειακώς: 

«…Μας αρέσει να πηγαίνουμε στο Χιονοδρομικό στα Καλάβρυτα… 

Έχουμε πάει στο Γύθειο, στην Ικαρία… Και στην Αθήνα έχουμε 

πάει στην Ακρόπολη, στο μουσείο της Ακρόπολης, στην Αρχαία 

Ολυμπία...Να μαθαίνουν τα παιδιά και να ψυχαγωγούνται…» (Σ8). 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1977, σελ. 487, όπ. αναφ. στο Naidoo, 2009, σελ. 

264), το habitus «…δρα σαν μεσολαβητής μεταξύ δομών και πρακτικής. Αποτελεί 

προϊόν της ιστορίας, είναι ένα ανοιχτό σύστημα προδιαθέσεων που υπόκειται διαρκώς 

σε εμπειρίες, και γι’ αυτό επηρεάζεται διαρκώς από αυτές με τρόπο που είτε ενισχύει 

είτε τροποποιεί τις δομές του…» (Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ. 133, όπ. αναφ. 

στο Vincent et al., 2012, σελ. 342). Μέσα από την πραγματοποίηση εκδρομών, το 

habitus των παιδιών από μη προνομιούχες κοινωνικο-πολιτισμικά οικογένειες 

υπόκειται σε ποικίλες εμπειρίες, με αποτέλεσμα να τροποποιεί τις δομές του. Νέα 

σχήματα αντίληψης και δράσης προστίθενται στις «ενσωματωμένες» κοινωνικές 

δομές των παιδιών αυτών αναδομώντας το πρωτογενές habitus το οποίο έχουν 

ενσωματώσει στο οικογενειακό πεδίο.  

Επίσης, προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς τη συχνότητα 

πραγματοποίησης εκδρομών ανάλογα με την εθνική προέλευση των 

συνεντευξιαζόμενων. Και για το ζήτημα αυτό υπεισέρχονται οικονομικού και 

πολιτισμικού χαρακτήρα επιδράσεις. Έτσι, μια μητέρα από την Αλβανία δήλωσε ότι 

δεν πηγαίνει εκδρομές με τα μέλη της οικογένειάς της. Όπως φαίνεται, λοιπόν, 

σημαντικό ρόλο στη μη πραγματοποίηση εκδρομών παίζει το οικονομικό κεφάλαιο 

της οικογένειας. 

Μια άλλη μητέρα από την Αλβανία δηλώνει σχετικά με τη συχνότητα 

πραγματοποίησης εκδρομών με τα μέλη της οικογένειάς της: 

«…Σπάνια. Παλιότερα πηγαίναμε συχνά… Πηγαίνουμε τα 

καλοκαίρια στην Αλβανία για να δούμε τους γονείς μας και άλλους 

συγγενείς… στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί μένουν τα 

αδέρφια του άντρα μου…» (Σ9). 

Στην απάντηση της συγκεκριμένης μητέρας με μεταναστευτικό υπόβαθρο φαίνεται η 

ανάγκη μετακίνησης με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των οικογενειακών και 

συγγενικών δεσμών. 

 

 

 

 

 

 



 

243 

 

Από την άλλη μεριά, δύο γηγενείς μητέρες υψηλού κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου κάνουν λόγο για τις εκδρομές που πραγματοποιούν με την οικογένειά τους 

και  για τα πολιτισμικά ερεθίσματα που αποκτούν τα παιδιά τους μέσα από αυτές: 

«…Ναι, πηγαίνουμε και μονοήμερες αλλά και πολυήμερες. Έχουμε 

επισκεφθεί πολλά μέρη της Ελλάδας. Θεωρούμε εξαιρετικά 

σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου μας με 

βιωματικό τρόπο. Να γνωρίσουν από κοντά πολλά από τα 

αξιοθέατα που υπάρχουν… Έχουμε πάει στην Επίδαυρο, στις 

Μυκήνες, στο Ναύπλιο όπου πήγαμε μεταξύ άλλων και στο 

Παλαμήδι, στην Αθήνα, όπου και επισκεφθήκαμε το Ναό της 

Αφαίας Αθηνάς, το Πλανητάριο… Ακόμα, πήγαμε στα Γιάννενα, 

στο σπίτι του Αλή Πασά, στα Μετέωρα, στο Μέτσοβο, στην 

Ακροκόρινθο, στην Εύβοια, στη Μυτιλήνη, στη Σκιάθο, στο σπίτι 

του Παπαδιαμάντη, καθώς και σε άλλα μέρη της Ελλάδας…» 

(Σ10). 

 

«…Ναι, πηγαίνουμε. Επισκεπτόμαστε διάφορα μέρη. Πηγαίνουμε 

στην Αθήνα σε πολιτισμικές εκδηλώσεις. Έχουμε πάει στα 

Επτάνησα, όπως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο… Στα παιδιά 

άρεσαν πολύ τα καντούνια στην Κέρκυρα, η παλιά πόλη… 

Πηγαίνουμε εκδρομές με το σκάφος. Μας αρέσει πολύ η θάλασσα, 

το φυσικό περιβάλλον… Έχουμε πάει στο Παρίσι με τη μεγάλη μας 

κόρη. Πήγαμε στη Disneyland. Επισκεφθήκαμε το μουσείο του 

Λούβρου, το μουσείο μοντέρνας τέχνης, το οποίο έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση στην κόρη μου, είδαμε τη γέφυρα του Σηκουάνα… Η 

κόρη μου είδε από κοντά πολλά αξιοθέατα και απέκτησε πολλές 

εικόνες...» (Σ11). 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, ειδοποιητικό χαρακτηριστικό μεταξύ των 

προνομιούχων και μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων είναι η «ελεύθερη» 

κουλτούρα που μεταβιβάζει η οικογένεια των προνομιούχων κοινωνικών τάξεων στα 

νεαρά της μέλη. Αυτή τους η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά των 

προνομιούχων οικογενειών εξοικειώνονται με εικόνες που άπτονται της τέχνης και 

του πολιτισμού, με αποτέλεσμα να διοχετεύεται μέσα τους με τρόπο ανεπαίσθητο μια 

αίσθηση του ωραίου και του εκλεπτυσμένου (Λάμνιας, 2001, σελ. 163).  

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, τα παιδιά των προνομιούχων κοινωνικο-

πολιτισμικά οικογενειών αποκτούν αυτή την «ελεύθερη» κουλτούρα μέσα από 

επισκέψεις σε μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, όπως παρατηρείται σε 

απόσπασμα με μητέρα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, η οποία επισκέφθηκε με την 

οικογένειά της τη Γαλλία και τα αξιοθέατά της. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά 

αποκτούν ποικίλα πολιτισμικά ερεθίσματα, εξοικειώνονται με το ωραίο και το 

εκλεπτυσμένο ενισχύοντας τόσο το «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό τους 

κεφάλαιο, όσο και το «εγγενές» πολιτισμικό τους κεφάλαιο. 

Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων φαίνεται ότι το habitus που διαθέτουν οι 

οικογένειες μπορεί να προσδιοριστεί σαν «το μέσο και το αποτέλεσμα της κοινωνικής 

τους πρακτικής», καθώς λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των αντικειμενικών δομών 

των κοινωνικών πλαισίων και των υποκειμενικών δομών της ατομικής εμπειρίας και 

δράσης (Bourdieu, 1984, σελ. 171, όπ. αναφ. στο Koca et al., 2009, σελ. 57). 

Ειδικότερα, μέσα από τις πρακτικές που οι γονείς εφαρμόζουν στα παιδιά τους 



 

244 

 

διαφαίνονται οι υποκειμενικές τους εμπειρίες αλλά και η επίδραση των 

αντικειμενικών δομών της κοινωνίας, της οποίας αποτελούν μέλη.  

 

4.2.6.Στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο ιδιωτικό πεδίο (σπίτι) και στο 

εκπαιδευτικό πεδίο (σχολείο) 

 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, η στρατηγική αναφέρεται σε κατάλληλες δράσεις 

οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων πεδίων που αποτελούν 

θέσεις μάχης. Πηγάζει από «μια αίσθηση για το παιχνίδι», το οποίο «είναι 

ενσωματωμένο και καταλήγει σε μια δεύτερη φύση» (Bourdieu, 1990, σελ. 63, όπ. 

αναφ. στο Lingard & Christie, 2003, σελ. 325). «Μια αίσθηση για το παιχνίδι» 

αναδύεται από την εμπειρία για το «παιχνίδι» και από τις κοινωνικές δομές εντός των 

οποίων «παίζεται» (Bourdieu, 1990b, σελ. 66, όπ. αναφ. στο Watson, 2013, σελ. 414). 

Ο Bourdieu περιγράφει τις στρατηγικές «σαν ένα συνεχόμενο αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των προδιαθέσεων του habitus και των πραγματικοτήτων, των 

περιορισμών και των πιθανοτήτων που συνιστούν την πραγματικότητα κάθε 

κοινωνικού πεδίου» (Boterman, 2012, σελ. 325). Στην περίπτωση της έρευνάς μας 

επιχειρούμε να δούμε τις στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο σπίτι και στο 

σχολείο, δηλαδή σε ποιες κατάλληλες δράσεις προβαίνουν οι γονείς τόσο στο 

ιδιωτικό πεδίο, όσο και στο σχολικό πεδίο. 

 

4.2.6.1.Η προσέγγιση του παιδιού-μαθητή από τους γονείς στο σπίτι 

  

Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων φαίνεται ότι οι γονείς στην πλειοψηφία 

τους βοηθούν τα παιδιά τους στο διάβασμα όταν αυτά χρειαστούν τη βοήθειά τους. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων, τα παιδιά τους διαβάζουν κυρίως μόνα τους.  

Μια περίπτωση γηγενούς μητέρας υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναφέρει ότι 

έχει προσλάβει εκπαιδευτικό για να βοηθάει την κόρη της όταν αυτή δυσκολεύεται:  

«…κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με μια φοιτήτρια όταν δυσκολεύεται 

σε κάποιο μάθημα…» (Σ2). 

 

Μια μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο λυκειακής εκπαίδευσης αναφέρεται 

στη βοήθεια που παρέχει στην κόρη της ένα συγγενικό της πρόσωπο: 

«…τη βοηθάει ο γαμπρός μου που είναι Έλληνας στη Γλώσσα όταν 

δυσκολεύεται…» (Σ12). 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερευνητικών υποκειμένων, η πλειοψηφία των 

μητέρων δηλώνει ότι ελέγχει τα παιδιά στα μαθήματά τους. Ορισμένες μητέρες 

δηλώνουν ότι ελέγχουν το διάβασμα των παιδιών τους για να διαπιστώσουν αν έχουν 

προετοιμαστεί για την αυριανή μέρα στο σχολείο.  

Μητέρες από την Αλβανία δηλώνουν για τον έλεγχο διαβάσματος των 

παιδιών τους:  

«…Όχι, κάθε μέρα. Κάποιες φορές… για να δούμε αν είναι έτοιμος 

στα μαθήματά του…» (Σ9). 

 

«…Όχι, καθημερινά. Δουλεύω πολλές ώρες. Μερικές φορές την 

ελέγχω για να δω αν είναι διαβασμένη…» (Σ12). 
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Μια γηγενής μητέρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναφέρει: 

 «…Κάποιες φορές την ελέγχω για να δω αν είναι διαβασμένη και 

έτοιμη για την επόμενη μέρα…» (Σ2). 

Άλλοι γονείς επιθυμούν να καλύπτουν τα κενά που προκύπτουν στα παιδιά 

τους στο πλαίσιο του διαβάσματος και να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά 

διαβάζουν. Γηγενείς μητέρες υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνουν σχετικά με τον τρόπο που ελέγχουν το διάβασμα των παιδιών τους:  

«…Ναι, καθημερινά για να καλύψουμε τα όποια κενά προκύπτουν 

και για να είναι οργανωμένη στο πλαίσιο του διαβάσματός της…» 

(Σ10). 

 

«..Κάποιες φορές, για να δω με ποιον τρόπο διαβάζει…» (Σ11). 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

γονέων θα επιθυμούσε την αριστεία των παιδιών τους στα μαθήματα, καθώς θεωρούν 

ότι οι άριστες σχολικές επιδόσεις θα συνέβαλαν στο να αποκτήσουν τα ίδια 

μορφωτικά θεμέλια και να βρουν εργασία με επαγγελματικές προοπτικές.  

Έτσι, γηγενείς μητέρες χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

υποστηρίζουν χαρακτηριστικά: 

«…Ναι, θα το ήθελα… Για το καλό του παιδιού μου… Και για να 

μπορέσει μέσα από το διάβασμα να αποκτήσει εφόδια στη ζωή 

του…» (Σ3). 

«…Θα βοηθήσει πάρα πολύ για να έχει μια καλή δουλειά στο 

μέλλον και προοπτικές…» (Σ4). 

 

Μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου αναφέρουν σχετικά: 

«…Ναι, θα το ήθελα. Θα ήταν καλό για το μέλλον τους, για τη ζωή 

τους και για να βρουν ένα καλό επάγγελμα…» (Σ6). 

 

«…Ναι, θα το ήθελα να τα πάει πολύ καλά με τα μαθήματά της για 

να τη βοηθήσει στο μέλλον να βρει μια καλή δουλειά…» (Σ7). 

 

Από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων (γηγενών και 

μεταναστών) φαίνεται ότι η επιθυμία τους για αριστεία των παιδιών τους είναι 

συνυφασμένη με την προσδοκία τους να ανέλθουν τα παιδιά τους σε εκπαιδευτικό και 

επαγγελματικό επίπεδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 

 

4.2.6.2.Έλευση των γονέων στο σχολείο του παιδιού τους / Λόγοι έλευσής τους 

 

Αναφορικά με τις στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο σχολικό πεδίο, τα 

ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κύριοι λόγοι έλευσης των γονέων στο 

σχολείο των παιδιών τους είναι: για να αφήσουν και να πάρουν τα παιδιά τους στο 

σχόλασμα, καθώς και για ενημερώσεις που αφορούν σε ζητήματα του σχολείου, στη 

μαθησιακή πρόοδο και στη συμπεριφορά των παιδιών τους.  

Μια γηγενής μητέρα ανωτέρου μορφωτικού επιπέδου δηλώνει για τους 

λόγους έλευσής της στο σχολείο του παιδιού της: 

«…Για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν όλα τα θέματα του 

σχολείου, για τη συμπεριφορά της κόρης μας και για την επίδοσή 

της στα μαθήματα… Όχι, δεν είμαι στο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων ελλείψει χρόνου λόγω των επαγγελματικών μου 

υποχρεώσεων. Ωστόσο, ανήκω στην εφορευτική επιτροπή του 

συλλόγου…» (Σ10). 

 

Μια γηγενής μητέρα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου αναφέρει σχετικά:  

«Για να την αφήσω και να την πάρω, για ενημερώσεις που κάνει η 

δασκάλα, για να ρωτήσω πώς τα πηγαίνει στα μαθήματα… δεν 

είμαι στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων… Αλλά φροντίζω να 

ενημερώνομαι από το σύλλογο για ό,τι γίνεται στο σχολείο…» (Σ2). 

 

Μια μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

υποστηρίζει τα εξής: 

«…Ναι, για να την αφήσω και να την πάρω όταν τελειώσει το 

μάθημα, για να ρωτήσω τη δασκάλα πώς τα πάει στα μαθήματα… 

Δεν είμαι μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων… δουλεύω 

πολλές ώρες…» (Σ12). 

 

Όπως διαπιστώνουμε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, οι γονείς 

υποτάσσονται στις στρατηγικές που υιοθετούνται στο σχολικό πεδίο, καθώς οι λόγοι 

έλευσής τους είναι πολύ συγκεκριμένοι και δεν εμπεριέχουν την προσωπική τους 

εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παρέμβασή τους στο εκπαιδευτικό 

έργο. Οι «οριοθετημένες» πρακτικές που τους αναγνωρίζονται συμβάλλουν στη 

διατήρηση του συσχετισμού δυνάμεων στο πλαίσιο του σχολικού πεδίου. Οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να διατηρούν το μονοπώλιο της δύναμης και του κύρους που 

κατέχουν στο σχολικό πεδίο μέσα από την «περιχαράκωση» των δυνατοτήτων των 

γονέων σε αυτό. Οι δράσεις των γονέων κατευθύνονται από περιορισμούς βάσει 

συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του 

σχολικού πεδίου (Lingard et al., 2003, σελ. 67, όπ. αναφ. στο Eacott, 2010, σελ. 268).  
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4.2.6.3.Συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού / Επίπεδα συνεργασίας 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικού ανεξαρτήτως της εθνικής προέλευσης και του μορφωτικού 

και επαγγελματικού επιπέδου των γονέων. Ειδικότερα, η συνεργασία μεταξύ τους 

έγκειται σε ενημερώσεις για ζητήματα του σχολείου, σε ενημερώσεις για τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους στην τάξη, αλλά και για την πρόοδό τους στα 

μαθήματα.  

Συνεντευξιαζόμενες γηγενείς μητέρες χαμηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου δηλώνουν για τη συνεργασία που έχουν με τους 

εκπαιδευτικούς: 

«Ναι, συνεργαζόμαστε πολύ. Τη ρωτάω για την κόρη μου αν τα 

πηγαίνει καλά στα μαθήματα, αν δυσκολεύεται κάπου, για τη 

συμπεριφορά της στο σχολείο… φροντίζω να ενημερώνομαι από τη 

δασκάλα…» (Σ2). 

 

«…Συνεργαζόμαστε για να ενημερωθώ για την πρόοδο του παιδιού 

στα μαθήματα και για ενημερώσεις σε διάφορα σχολικά 

ζητήματα…» (Σ3). 

 

Μια μητέρα υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου προσθέτει στα 

επίπεδα συνεργασίας της με την εκπαιδευτικό τα εξής: 

«Λόγω δουλειάς συνεργαζόμαστε και στο καλλιτεχνικό. Με ρωτάει 

πάρα πολλές φορές τι κατασκευές να κάνουν. Έκανα κατασκευές με 

τα παιδιά της Ένταξης…» (Σ1). 

 

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων οι 

στρατηγικές τους εξαρτώνται από το δίκτυο των αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των 

θέσεων που κατέχουν στο σχολικό πεδίο. Επίσης, εξαρτώνται από το habitus, το 

οποίο σαν αποτέλεσμα κοινωνικοποίησης ενσωματώνει οσμωτικά στα υποκείμενα 

προδιαθέσεις, με αποτέλεσμα να σκέφτονται και να πράττουν με συγκεκριμένους 

τρόπους (Naidoo, 2004, σελ. 458-459).  

Από τις δηλώσεις μιας γηγενούς μητέρας χαμηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου διαφαίνεται ότι οι στρατηγικές που υιοθετεί εξαρτώνται 

από το habitus που διαθέτει, με αποτέλεσμα να δρα με τρόπο που να συμβάλλει στην 

αρμονική συνεργασία με τη δασκάλα της κόρης της: 

«…Πάρα πολύ! Πολύ καλή η δασκάλα αλλά ξέρεις προσπαθούμε κι 

εμείς οι γονείς να μην της δημιουργούμε προβλήματα… 

συνεργαζόμαστε για το καλύτερο του παιδιού… Για την πρόοδο 

περισσότερο… Αλλά συζητάμε όχι μόνο για το παιδί...Γενικά για 

ζητήματα του σχολείου…» (Σ5). 

Σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκεκριμένη μητέρα υποτάσσεται 

στις στρατηγικές της εκπαιδευτικού, προκειμένου να διασφαλίσει μια καλή 

συνεργασία μαζί της, ενώ η εκπαιδευτικός τείνει να διατηρεί τις στρατηγικές της, 

δηλαδή αγωνίζεται να διατηρήσει το μονοπώλιο του κύρους που κατέχει στο σχολικό 

πεδίο (Bourdieu, 1993, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Bæck, 2010, σελ. 324). Το σχολικό 

πεδίο συνιστά ένα «πεδίο μάχης» στο πλαίσιο του οποίου τα κοινωνικά υποκείμενα 

αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο από διαφορετικές σχεσιακές θέσεις, και πράττοντας 
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με αυτόν τον τρόπο συντηρούν ή μετασχηματίζουν τη δομή του (Bourdieu, 1998, σελ. 

32, όπ. αναφ. στο Melville et al., 2011, σελ. 2277).  

Από τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων φαίνεται ότι υπάρχει 

καλή συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού ανεξαρτήτως της εθνικής 

προέλευσης και του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των γονέων. Το 

εύρημά μας δεν επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα των Seyfried & Chung (2002) 

βάσει των οποίων η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού συσχετίζεται με 

την εθνική προέλευση των γονέων. Και τούτο διότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν 

καλύτερη συνεργασία με τους Ευρωπαιο-Αμερικανούς γονείς σε σχέση με τους 

Αφρικανο-Αμερικανούς γονείς. Ακόμα, από την ανάλυση του ερευνητικού μας 

υλικού φαίνεται ότι η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού δεν είναι 

συνάρτηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των γονέων. Το ερευνητικό μας εύρημα 

έρχεται σε αντίθεση με το εύρημα του Symeou (2007) βάσει του οποίου προκύπτει 

ότι οι οικογένειες που διαθέτουν το πολιτισμικό κεφάλαιο που ζητά το σχολείο έχουν 

πιο αποτελεσματική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε αντίθεση με τις 

οικογένειες οι οποίες δε διαθέτουν το «κυρίαρχο» πολιτισμικό κεφάλαιο.  

 

4.2.7.Προσδοκίες των γονέων για το εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού τους 

 

4.2.7.1.Προσδοκίες των γονέων για την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού τους 

μετά το δημοτικό σχολείο  

 

Με βάση τον Bourdieu (1990), το habitus που αποκτούν οι προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις από την οικογένειά τους συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι νέοι 

άνθρωποι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και να στραφούν σε επιλογές ανωτάτης 

εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα σταθερό οικογενειακό habitus 

που εφοδιάζει τα μέλη των οικογενειών με σιγουριά και αυτοπεποίθηση προκειμένου 

να κάνουν φιλόδοξες επιλογές. Σε αντίθεση με τις οικογένειες της μεσαίας τάξης που 

χρησιμοποιούν το κεφάλαιό τους για να ενισχύσουν τη δυναμική τους, οι οικογένειες 

της εργατικής τάξης κάνουν λιγότερο φιλόδοξες επιλογές λόγω του ότι στερούνται 

του οικονομικού, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου που ζητά το σχολείο και η 

«κυρίαρχη» κουλτούρα (Sianou-Kyrgiou & Tsiplianides, 2009, σελ. 729). Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν επιβεβαιώνουν τις θέσεις του Bourdieu περί 

περιορισμένων προσδοκιών των οικογενειών της εργατικής τάξης, καθώς 

διαπιστώνεται ότι οι γονείς αυτοί έχουν πολύ υψηλές εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους, όπως έχουν αντίστοιχα 

και οι γονείς των προνομιούχων κοινωνικών τάξεων. 

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων, το σύνολο των γονέων 

ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου έχει 

πολύ υψηλές προσδοκίες για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους μετά το 

δημοτικό σχολείο. Ειδικότερα, οι γονείς προσδοκούν από τα παιδιά τους να 

ολοκληρώσουν το λύκειο και στη συνέχεια να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο και 

εφόσον τα ίδια μπορούν και το επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές / 

διδακτορικό. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων ερευνών βάσει των 

οποίων οι γονείς ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου προσδοκούν από τα παιδιά τους να ακολουθήσουν 

πανεπιστημιακές σπουδές (Carpenter II, 2008; Δεληγιάννη κ.ά., χ.χ.; Devine, 2009; 

Διακομανώλη, 2011; Kirk et al., 2011; Koo, 2012; Σκιά κ.ά., 2003). Τα αποτελέσματα 

από την έρευνα που διεξήγαγε η Koo (2012), δείχνουν ότι οι οικογένειες μεταναστών 
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έχουν τις ίδιες υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους με τους γηγενείς 

γονείς. Ακόμα, από την έρευνα της Devine (2009) προκύπτει ότι οι μετανάστες γονείς 

είχαν θετική προδιάθεση στο να σπουδάσουν τα παιδιά τους, καθώς επίσης 

αναγνώρισαν την αξία που έχει η εκπαίδευση για το μέλλον τους. 

Ωστόσο, το εύρημα που προέκυψε από την έρευνά μας δεν επιβεβαιώνεται 

από τα ευρήματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους με βάση το μορφωτικό 

και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων (Δημάκη κ.ά., 2004; Gil-Flores et al., 2011; 

Jacobs & Harvey, 2005; Κλουβάτος, 2010; Μουσταΐρας, 2004; Mullen, 2009; 

Rimkute et al., 2012). Όπως επισημαίνουν οι Δημάκη κ.ά. (2004), «ενσυνείδητα ή μη 

οι γονείς μεταφέρουν στα παιδιά τις αξίες και τις στάσεις τους, συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια φιλοδοξιών στα παιδιά και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των παιδιών με βάση την κοινωνικοοικονομική τους θέση». 

Τα ευρήματα της έρευνας των Gil-Flores et al. (2011) δείχνουν ότι το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων ασκεί μεγάλη επίδραση στις εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών και των γονέων τους. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων μητέρων, οι κύριοι λόγοι 

των προσδοκιών τους για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους, οι οποίοι 

ποικίλλουν μεταξύ των συμμετεχόντων, είναι: η μόρφωση, η επαγγελματική 

αποκατάσταση, η οικονομική άνεση, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η 

επαγγελματική ανέλιξη. 

Γηγενείς μητέρες χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου 

δηλώνουν για τις προσδοκίες τους αναφορικά με την εκπαιδευτική πορεία των 

παιδιών τους μετά το δημοτικό σχολείο: 

«…Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο και μετά να πάει στο 

Πανεπιστήμιο. Αν το θέλει και η ίδια…» (Σ2). 

 

«…Θα ήθελα να τελειώσει το Γυμνάσιο και το Λύκειο… και στη 

συνέχεια, εφόσον μπορεί, να συνεχίσει και στο Πανεπιστήμιο… Αν 

μπορούσε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές / διδακτορικό αυτό θα 

ήταν πολύ καλό για την εξέλιξή του… Επίσης, αυτό θα μπορούσε να 

το βοηθήσει να βρει μελλοντικά μια δουλειά με προοπτικές…» 

(Σ3). 

 

«…Να τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο και μετά όχι άνεργη… 

Πανεπιστήμιο αν μπορεί να τα καταφέρει… θα ήμασταν πολύ 

ευτυχισμένοι!...Θα ήταν το ιδανικό αν έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές ή Διδακτορικό… Θα θέλαμε στην Ελλάδα…» (Σ5). 

 

Μια μητέρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«…Θα ήθελα να τελειώσει σίγουρα το Λύκειο και μετά να πάει στο 

Πανεπιστήμιο… αν μπορούσε να κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές 

θα ήταν το καλύτερο για το μέλλον της…» (Σ12). 
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4.2.7.2.Προσδοκίες των γονέων για τις εξωσχολικές δραστηριότητες που 

επιθυμούν να ακολουθήσει το παιδί τους μετά το δημοτικό σχολείο 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι γονείς 

προσδοκούν από τα παιδιά τους να μάθουν μία ή και δύο ξένες γλώσσες, να 

ασχοληθούν με κάποιο άθλημα, να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο, να ασχοληθούν 

με το χορό και με τη ζωγραφική. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι γονείς είναι ότι 

αφήνουν τα ίδια τα παιδιά τους να επιλέξουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες που 

πάνω από όλα επιθυμούν και ότι οι ίδιοι απλώς εκφράζουν τις προσωπικές τους 

επιθυμίες και τις μελλοντικές βλέψεις που έχουν για τα παιδιά τους. 

Γηγενείς μητέρες δηλώνουν για την επιθυμία τους να ακολουθήσουν τα παιδιά 

τους εξωσχολικές δραστηριότητες μετά το δημοτικό: 

«…Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσει κάποιο μουσικό όργανο. Αν 

της αρέσει βέβαια… Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει και μια ξένη 

γλώσσα ακόμα. Θα τη βοηθήσει πάρα πολύ γιατί πλέον αν δεν έχει 

δύο γλώσσες δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στη ζωή της. Γιατί 

δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα… Για να βοηθηθεί η ίδια. 

Τώρα από ‘κει και πέρα επιλέγει…» (Σ1) (μητέρα υψηλού 

μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου). 

 

«…Θα ήθελα να συνεχίσει με τα Αγγλικά και να πάει και Γερμανικά 

σε φροντιστήριο, να πάει Ρυθμική Γυμναστική… μου το έχει 

ζητήσει και η ίδια, της αρέσουν τα Γερμανικά και η Ρυθμική… και 

να συνεχίσει τους παραδοσιακούς χορούς…» (Σ2) (μητέρα 

χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου). 

 

«…Θα ήθελα να συνεχίσει τα Αγγλικά του, να μάθει άλλη μια ξένη 

γλώσσα, όπως παράδειγμα Γαλλικά… να συνεχίσει να προπονείται 

στον «Απόλλωνα» γιατί του αρέσει ο αθλητισμός… και να 

τελειώσει τα μαθήματα κιθάρας που κάνει ήδη…» (Σ3) (μητέρα 

χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου). 

 

«…Να συνεχίσει τα Αγγλικά, να μάθαινε και μια ακόμη ξένη 

γλώσσα, όπως Γαλλικά, τα οποία και της αρέσουν, να συνεχίσει να 

μαθαίνει παραδοσιακό χορό και βόλεϊ…» (Σ10) (μητέρα υψηλού 

μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου). 

 

Μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«…Θα ήθελα να μάθει ξένες γλώσσες. Πέρα από Αγγλικά, θα ήθελα 

να μάθει Γαλλικά, Γερμανικά… Βέβαια η επιλογή είναι δική του. 

Θα ήθελα να συνεχίσει με τον αθλητισμό, με το μπάσκετ… θα 

ήθελα να μάθει ζωγραφική και να παίζει κιθάρα…» (Σ6). 

 

«…Θα θέλαμε να πάει Αγγλικά, να μάθαινε κιθάρα και ζωγραφική 

γιατί της αρέσουν πολύ και να συνεχίσει να πηγαίνει 

παραδοσιακούς χορούς…» (Σ7). 
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«…Να συνεχίσει με τα Αγγλικά, να μάθαινε και Ιταλικά… 

Σκεφτόμουν να πήγαινε και Καράτε… Θα το ήθελε πολύ και η κόρη 

μου. Όπως και ζωγραφική, να κάνει μαθήματα…» (Σ12). 

 

Οι συνεντευξιαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου και εθνικής προέλευσης φαίνεται να δίνουν έμφαση στη 

«συσσώρευση» πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών τους μέσα από την 

πραγματοποίηση ποικίλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων.  

 

4.2.7.3.Προσδοκίες των γονέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσει 

το παιδί τους 

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η πλειοψηφία αυτών 

έχει πολύ υψηλές επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους. 

Ειδικότερα, οι γονείς ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου, προσδοκούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα (όπως Δικηγόρος και Μαθηματικός), επαγγέλματα υγείας (όπως 

Γιατρός), εκπαιδευτικά επαγγέλματα (όπως Νηπιαγωγός) και επαγγέλματα συναφή με 

το στρατό και το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας (όπως Αστυνομικός και 

Πυροσβέστης).  

Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων 

ερευνών, στα οποία προκύπτει ότι οι επαγγελματικές προσδοκίες των γονέων για τα 

παιδιά τους και οι επαγγελματικές προσδοκίες των ίδιων των παιδιών είναι 

συνάρτηση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των γονέων (Green & 

Vryonides, 1999; Κλουβάτος, 2010; Μουσταΐρας, 2004; Rimkute et al., 2012; Sianou-

Kyrgiou & Tsiplianides, 2009). Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Green & 

Vryonides (1999) προκύπτει ότι το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των γονέων 

επιδρά στη διαμόρφωση των αποφάσεών τους σχετικά με τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των παιδιών τους.  

Οι επαγγελματικές προσδοκίες των γονέων του δείγματος φαίνεται να 

συσχετίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις με αυτές των παιδιών τους. Ειδικότερα, 

γηγενείς μητέρες αναφέρουν: 

«…Θα ήθελα να γίνει Αστυνομικός. Το ίδιο θέλει και η κόρη μου… 

Ταιριάζει στο χαρακτήρα της γιατί είναι δυναμική. Είναι ένα 

επάγγελμα που θα της προσφέρει χρήματα για να ζήσει και θα βρει 

πιο εύκολα δουλειά σε σχέση με άλλα επαγγέλματα… Και της 

αρέσει αυτό το επάγγελμα γιατί έχει δράση. Έτσι μου λέει η ίδια…» 

(Σ2) (μητέρα χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού 

επιπέδου). 

 

 «…Θα ήθελα να γίνει Γιατρός… Πρώτα πρώτα μου έχει πει ότι της 

αρέσει πολύ… Νομίζω ότι της πηγαίνει… Είναι πολύ καλή στα 

θετικά μαθήματα. Για να προσφέρει κιόλας στην κοινωνία… Θα 

ήθελε να γίνει Γιατρός. Ίσως η ίδια μου έχει βάλει την ιδέα…» (Σ4) 

(μητέρα χαμηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου). 
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«…Θεωρώ ότι θα της ταίριαζε να γίνει Νηπιαγωγός. Έχει καλές 

σχέσεις με τα μικρά παιδιά και όπως βλέπω έχει κλίση στα 

θεωρητικά μαθήματα… Το ίδιο έχει εκφράσει και η ίδια... Θα 

ήθελε να γίνει Νηπιαγωγός…» (Σ10) (μητέρα υψηλού μορφωτικού 

και επαγγελματικού επιπέδου). 

 

Μητέρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο χαμηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου επισημαίνουν για τις προσδοκίες τους για το 

επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους: 

«…Θα ήθελα να γίνει Μαθηματικός. Τα πηγαίνει καλά στα 

Μαθηματικά…» (Σ6).  

  

«…Θα θέλαμε να γίνει δικηγόρος. Της αρέσει να διαβάζει, είναι 

δυναμική και τα πηγαίνει καλά στη Γλώσσα, στην Ιστορία… Θέλει 

να γίνει Δικηγόρος. Της αρέσει πολύ…» (Σ7). 

 

«…Να γίνει ίσως Μαθηματικός. Κάτι σε θετικά μαθήματα… τα 

πηγαίνει καλά στα θετικά μαθήματα» (Σ8). 

 

«…Παιδίατρος γιατί αγαπάει πολύ τα μικρά παιδιά, της αρέσει να 

βοηθάει και τα πηγαίνει καλά στα θετικά μαθήματα. Το ίδιο θέλει 

να γίνει και η κόρη μου…» (Σ12). 

 

Όπως διαπιστώνουμε, οι επαγγελματικές προσδοκίες των παιδιών από 

οικογένειες μεταναστών είναι εξίσου υψηλές με αυτές των γηγενών μαθητών. Το 

εύρημά μας συνάδει με αυτό της Βουλγαρίδου (2008), το οποίο δείχνει ότι οι 

επαγγελματικές προσδοκίες των παιδιών από οικογένειες μεταναστών είναι υψηλές 

και ευελπιστούν σε ένα ευοίωνο μέλλον, το οποίο θα είναι θετικά προσαρμοσμένο 

στην ελληνική κοινωνία.  

Οι βασικοί λόγοι των προσδοκιών των γονέων για το επαγγελματικό μέλλον 

των παιδιών τους, οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων 

μητέρων, είναι: η μόρφωση, η επαγγελματική αποκατάσταση, η οικονομική άνεση, η 

επαγγελματική ανέλιξη, το προσωπικό ενδιαφέρον των παιδιών να ασχοληθούν με το 

εκάστοτε αντικείμενο, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η κλίση σε συναφή με 

το αντικείμενο μαθήματα. 
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4.2.7.4.Γενικότερα όνειρα και επιδιώξεις των γονέων για το μέλλον των παιδιών 

τους  

 

Όσον αφορά τα γενικότερα όνειρα και τις επιδιώξεις των γονέων για το 

μέλλον των παιδιών τους, οι γονείς δηλώνουν ότι επιθυμούν πάνω από όλα τα παιδιά 

τους να είναι υγιή, να είναι σωστοί πολίτες στην κοινωνία και να έχουν αξίες και 

ιδανικά. Οι γονείς δίνουν έμφαση στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα των 

παιδιών τους, καθώς τη θεωρούν καθοριστική για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

τους μέλλον. 

Μητέρες υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου δηλώνουν για τα 

όνειρα που έχουν για το μέλλον των παιδιών τους: 

«…Να έχει υγεία, να έχει αξίες και ιδανικά, να μορφωθεί 

πολύπλευρα και να κάνει ένα επάγγελμα που θα τη «γεμίζει» και θα 

προσφέρει στους συνανθρώπους της…» (Σ10). 

 

«…Θα ήθελα να είναι δημιουργική και ένας ελεύθερα σκεπτόμενος 

άνθρωπος. Να βλέπει τη ζωή θετικά και να κάνει ένα επάγγελμα 

που θα την ικανοποιεί…» (Σ11). 

 

Οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο προσδοκούν τα παιδιά τους να έχουν 

ένα καλό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα και μια καλύτερη 

ζωή σε σχέση με τους ίδιους. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, από τις δηλώσεις των 

γονέων αυτών ότι προσδοκούν από τα παιδιά τους εκπαιδευτική, επαγγελματική και 

κοινωνική ανέλιξη. Σύμφωνα με τον Bourdieu, τα δρώντα υποκείμενα μάχονται 

μεταξύ τους, προκειμένου να ηγηθούν και να κυριαρχήσουν στον ευρύτερο κοινωνικό 

στίβο. Τα κοινωνικά υποκείμενα θέτουν τους δικούς τους στόχους βάσει των οποίων 

διεκδικούν μια θέση που θα τους εξασφαλίσει κοινωνική καταξίωση και εδραίωση 

(Τάτσης, 1997, σελ. 307). Το ερευνητικό μας εύρημα συμφωνεί με αυτό των Terrén 

& Carrasco (2007), όπου οι περισσότεροι μετανάστες γονείς δείχνουν μεγάλη πίστη 

στην αξία της εκπαίδευσης και έχουν ψυχολογική ανάγκη να πετύχουν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Για τους μετανάστες γονείς έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαιδευτική 

επιτυχία των παιδιών τους, προκειμένου να ανέλθουν τα ίδια σε κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Μητέρες από την Αλβανία αναφέρουν για τα όνειρα που έχουν για το μέλλον 

των παιδιών τους: 

«Πρώτον να είναι γερός και να έχει ένα επάγγελμα που θα του δίνει 

ασφάλεια…» (Σ6). 

 

«Θα ήθελα να είναι ένα καλό παιδί, να μπορεί να ξεχωρίσει το 

σωστό από το λάθος, να έχει καλές παρέες ή από την Ελλάδα ή από 

την Αλβανία. Να κάνει ένα επάγγελμα που θα της δίνει χρήματα για 

να έχει καλύτερη ζωή στην Ελλάδα απ’ ότι έχουμε εμείς. Στην 

Αλβανία βέβαια τα πράγματα είναι χειρότερα… Θα ήθελα να έχει 

ένα καλό μέλλον εδώ στην Ελλάδα…» (Σ7). 
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«Να είναι καλός άνθρωπος, γερός και να έχει μια δουλειά σταθερή 

και ας μη βγάζει πολλά χρήματα… είναι βασικό αυτό γιατί είναι 

πολύ δύσκολα τα πράγματα στις μέρες μας… Και να μορφωθεί γιατί 

είναι δύσκολο να βρεις δουλειά χωρίς να μάθεις γράμματα…» (Σ8). 

 

«Να έχει την υγεία του, να μορφωθεί και να βρει μια καλή δουλειά 

για να ζήσει… για να έχει μια καλή ζωή στο μέλλον…» (Σ9). 

 

«Να είναι ένας καλός άνθρωπος και να προσφέρει τη βοήθειά της 

στους συνανθρώπους της…» (Σ12). 

 

Με βάση τον Bourdieu, οι «παίκτες» που ξεκινούν με κάποιες μορφές 

κεφαλαίου έχουν πλεονεκτική θέση από το ξεκίνημά τους, διότι το πεδίο εξαρτάται 

από αυτό το κεφάλαιο και επίσης παράγει περισσότερο από αυτό. Αυτοί οι «παίκτες» 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να το 

ενισχύουν κι έτσι να βελτιώνονται και να πετυχαίνουν τους στόχους τους στο 

κοινωνικό πεδίο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των προνομιούχων κοινωνικο-

πολιτισμικά οικογενειών, σε αντίθεση με τις μη προνομιούχες κοινωνικο-πολιτισμικά 

οικογένειες (Thomson, 2008, σελ. 69). Από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

διαπιστώνουμε ότι οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο επιχειρούν να βελτιώσουν 

τη θέση τους στο κοινωνικό πεδίο, το οποίο είναι ανταγωνιστικό, χρησιμοποιώντας 

ποικίλες στρατηγικές (Hatcher, 2005, σελ. 256; Thomson, 2008, σελ. 69). Οι γονείς 

αυτοί, οι οποίοι δε διαθέτουν «ισχυρό» κοινωνικο-πολιτισμικό κεφάλαιο, έχουν πολύ 

υψηλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες για τα παιδιά τους προκειμένου 

να αποκτήσουν τα ίδια μια καλύτερη ζωή με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

προοπτικές.  

Μια μητέρα από την Αλβανία αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες ζωής στην 

Αλβανία και την επιθυμία τους να κάνουν μια καινούρια αρχή στην Ελλάδα:  

«…Ήρθαμε στην Ελλάδα όταν η κόρη μου ήταν πέντε ετών. Ήταν 

δύσκολο να μείνουμε στην Αλβανία… Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν 

καλύτερα να ξεκινήσουμε τη ζωή μας από την αρχή στην 

Ελλάδα…» (Σ12). 

 

Μια άλλη μητέρα από την Αλβανία συμπληρώνει:  

«…Ναι, πολύ δύσκολα ήταν. Γι’ αυτό φύγαμε. Αλλά τώρα είναι 

δύσκολα και εδώ στην Ελλάδα…» (Σ7). 

 

Οι γονείς αυτοί αναγνωρίζουν τη δυσκολία που υπάρχει πλέον στην κοινωνία, 

κάτι το οποίο εκφράζεται ρητά μέσα από τις απαντήσεις τους στις συνεντεύξεις, γι’ 

αυτό και θεωρούν τη μόρφωση σημαντική «επένδυση» για το μέλλον των παιδιών 

τους. Σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε ότι τα μη κυρίαρχα κοινωνικά υποκείμενα, εν 

προκειμένω οι οικογένειες μεταναστών, προσπαθούν να εισέλθουν στο κοινωνικό και 

σχολικό πεδίο και να «σπάσουν» τους φραγμούς της εισόδου τους σε αυτό (Bourdieu, 

1993, σελ. 72, όπ. αναφ. στο Bæck, 2010, σελ. 324) υιοθετώντας «αναστρέψιμες 

στρατηγικές» (Swingewood, 1998, σελ. 109-110). Οι γονείς αυτοί δίνουν έμφαση στο 

«μετασχηματισμό» του πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών τους, προκειμένου τα 

παιδιά τους να μπορέσουν να «νομιμοποιήσουν» τη θέση τους στο κοινωνικό, στο 

σχολικό και στη συνέχεια στο επαγγελματικό πεδίο.  
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Το εύρημα της έρευνάς μας συμφωνεί με αυτό των Stevenson & Willott 

(2007) βάσει του οποίου πολλοί μετανάστες γονείς έχουν υψηλές εκπαιδευτικές 

προσδοκίες για τα παιδιά τους, καθώς θεωρούν την ανώτερη εκπαίδευση σαν διέξοδο 

από τη φτώχεια και την κοινωνική διάκριση, αλλά και σαν ένα βασικό μέσο 

κοινωνικής ενσωμάτωσης (Hannah, 1999, όπ. αναφ. στο Stevenson & Willott, 2007, 

σελ. 683). Αυτή η προσδοκία «καθρεφτίζεται» και στα παιδιά τους. Ακόμα, το 

εύρημα της έρευνάς μας επιβεβαιώνεται και μέσα από την έρευνα του Li (2004), 

όπου προκύπτει ότι οι μετανάστες γονείς προσδοκούν να αποκτήσουν τα παιδιά τους 

ανώτερη μόρφωση προκειμένου να έχουν μια ποιοτική ζωή και να διασφαλίσουν το 

επαγγελματικό τους μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

256 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Η εργασία μας ολοκληρώνεται με την ενότητα της συζήτησης και των 

συμπερασμάτων, στην οποία παρουσιάζουμε τα ερευνητικά μας ευρήματα, απαντάμε 

στα ερευνητικά μας ερωτήματα και διατυπώνουμε μια σειρά από ερευνητικές 

προεκτάσεις. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνηθούν τα εξής: α) οι 

διαφοροποιήσεις και οι ομοιότητες μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών 

μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών της ΣΤ’ τάξης 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιοχής της Πάτρας, β) κατά πόσο το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών αυτών συσχετίζεται με τις προσδοκίες τους για 

το εκπαιδευτικό τους μέλλον και γ) η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου και του 

επαγγέλματος των γονέων των μαθητών (γηγενών και προερχόμενων από οικογένειες 

μεταναστών) με τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους. 

Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων διαπιστώνεται ότι οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών μαθητών και των 

μαθητών προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών είναι περισσότερες σε σχέση με 

τις ομοιότητες που παρουσιάζουν. Ειδικότερα, «δείκτες» όπως η ανάγνωση 

εξωσχολικών βιβλίων, η ύπαρξη βιβλιοθήκης, η ποικιλία βιβλίων που υπάρχουν σε 

αυτήν (όπως λογοτεχνικά βιβλία), καθώς και η ύπαρξη έργων τέχνης, και οι οποίοι 

αποτελούν εκφράσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου, απαντώνται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στα σπίτια των γηγενών μαθητών έναντι των μαθητών από οικογένειες 

μεταναστών. Υπό αυτήν την οπτική, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γηγενείς μαθητές 

μεγαλώνουν σε περισσότερο «καλλιεργημένα» πολιτισμικά περιβάλλοντα σε σχέση 

με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να 

κοινωνικοποιούνται με πολιτισμικού τύπου αγαθά, όπως είναι τα βιβλία, η 

βιβλιοθήκη και τα έργα τέχνης (Bourdieu, 1977; Bourdieu & Passeron, 1977, όπ. 

αναφ. στο Li, 2007, σελ. 286). Οι γηγενείς μαθητές φαίνεται να μαθαίνουν ξένες 

γλώσσες σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Όσον αφορά την προτίμηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, οι περισσότεροι 

γηγενείς μαθητές φαίνεται να προτιμούν την παρακολούθηση ντοκιμαντέρ, ενώ οι 

περισσότεροι μαθητές από μεταναστευτικές οικογένειες δείχνουν προτίμηση στην 

παρακολούθηση ταινιών. Η ενασχόληση των γηγενών μαθητών με αθλήματα είναι 

ελαφρά υψηλότερη έναντι των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών. Πρώτη σε ποσοστό από μέρους και των δύο ομάδων μαθητών έρχεται η 

ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Η εκμάθηση μουσικών οργάνων είναι επίσης μία 

έκφανση του πολιτισμικού κεφαλαίου η οποία υπερέχει ποσοστιαία στην περίπτωση 

των γηγενών μαθητών. Οι μουσικές προτιμήσεις αποτελούν ενσώματες πεποιθήσεις, 

οι οποίες αποτυπώνονται στις επιλογές των κοινωνικών υποκειμένων (Sterne, 2003, 

σελ. 375). Έτσι, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών (γηγενών και 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών) προτιμάει να ακούει ποπ μουσική. Οι 

μουσικές προτιμήσεις των γονέων (γηγενών και μεταναστών) συμπίπτουν στην 

πλειοψηφία τους επιλέγοντας τη λαϊκή μουσική. Οι γηγενείς γονείς τείνουν να 

διαβάζουν εφημερίδα σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των μεταναστών γονέων. 

Σχετικά με τα θέματα συζήτησης που οι γονείς των μαθητών αναπτύσσουν μεταξύ 

τους, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι γηγενείς γονείς συζητούν μεταξύ τους για 

την τέχνη και την πολιτική, ενώ τα συγκεκριμένα ζητήματα δε φαίνεται να αποτελούν 

θέματα συζήτησης για το σύνολο των μεταναστών γονέων. Η πλειοψηφία των 

γηγενών γονέων αναπτύσσει συζητήσεις για βιβλία σε αντίθεση με τους 

περισσότερους μετανάστες γονείς οι οποίοι δε συζητούν μεταξύ τους το εν λόγω 
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θέμα. Έτσι, τα παιδιά των περισσοτέρων γηγενών οικογενειών μεγαλώνουν σε 

περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται συζητήσεις οι οποίες άπτονται της τέχνης 

και του πνεύματος. Υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι το habitus των μαθητών 

επηρεάζεται από εξωγενείς «συνθήκες ύπαρξης», συμπεριλαμβανομένης της 

εθνικότητας και της οικογένειας, «οι οποίες γίνονται η βάση της αντίληψης και της 

εκτίμησης όλης της επερχόμενης εμπειρίας» (Bourdieu & Passeron, 1977, σελ. 78, όπ. 

αναφ. στο Naidoo, 2009, σελ. 264). Ακόμα, προκύπτει ότι οι γηγενείς γονείς 

συζητούν μεταξύ τους πιο συχνά για τη δουλειά τους σε σχέση με τους μετανάστες 

γονείς. Συζητήσεις για τηλεοπτικές εκπομπές, εργασιακά προβλήματα, οικονομικά 

προβλήματα και προβλήματα της καθημερινής ζωής αναπτύσσονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα μεταξύ των μεταναστών γονέων έναντι των γηγενών γονέων. Οι γηγενείς 

μαθητές συνευρίσκονται πιο συχνά με τις οικογένειές τους για να φάνε όλοι μαζί και 

συζητούν σε μεγαλύτερη συχνότητα μαζί τους κατά τη διάρκεια του φαγητού σε 

σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες. Η 

πλειοψηφία και των δύο ομάδων μαθητών συζητάει με τους γονείς τους κατά τη 

διάρκεια του φαγητού για σχολικά θέματα. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι γηγενείς γονείς 

συζητούν σε μεγαλύτερο ποσοστό με τα παιδιά τους για ζητήματα που τα 

απασχολούν σε σχέση με τους μετανάστες γονείς. Με βάση τα ανωτέρω ερευνητικά 

ευρήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γηγενείς μαθητές συσσωρεύουν υψηλότερο όγκο 

«εγγενούς» και «αντικειμενοποιημένου» πολιτισμικού κεφαλαίου από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον έναντι των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, το 

οποίο αποτυπώνεται στις επιλογές τους και στις δράσεις τους. Η οικογένεια άλλωστε 

αποτελεί έναν από τους κατ’ εξοχήν «τόπους» συσσώρευσης των διαφόρων μορφών 

του κεφαλαίου και της μεταβίβασής τους από τη μία γενιά στην άλλη. Προστατεύει 

την ενότητά της χάρη και μέσω της μεταβίβασης προκειμένου οι διάφορες μορφές 

κεφαλαίου να μπορούν να περάσουν στην επόμενη γενιά (Bourdieu, 2000, σελ. 129). 

Οι αναλύσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων έρχονται να συμπληρώσουν 

τα ερευνητικά μας ευρήματα σε σχέση με το πολιτισμικό κεφάλαιο των οικογενειών 

(γηγενών και μεταναστών). Το «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό κεφάλαιο των 

οικογενειών, το οποίο φέρει ως «ένδυμά» του τα έργα τέχνης, τη βιβλιοθήκη, το είδος 

βιβλίων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη και την ύπαρξη μουσικών οργάνων στο σπίτι, 

φαίνεται να ποικίλλει μεταξύ των ερευνητικών υποκειμένων. Ειδικότερα, 

διαπιστώνεται ότι οι γηγενείς μητέρες με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό 

επίπεδο διαθέτουν στο σπίτι τους ισχυρό «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό 

κεφάλαιο σε σχέση με τις μητέρες (γηγενείς και μετανάστριες) χαμηλού μορφωτικού 

και επαγγελματικού επιπέδου. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά των προνομιούχων 

πολιτισμικά οικογενειών εξοικειώνονται με ποικίλα πολιτισμικά αγαθά ενισχύοντας 

έτσι το «εγγενές» και το «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Οι 

πολιτισμικές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας στο σπίτι, οι οποίες 

αφορούν στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και εφημερίδας, στο είδος μουσικής, 

καθώς και στα θέματα συζήτησης που αναπτύσσουν μεταξύ τους, φαίνεται επίσης να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο και την 

εθνική προέλευση των ερευνητικών υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγνωση 

εξωσχολικών βιβλίων και εφημερίδας υιοθετείται περισσότερο από γηγενείς γονείς 

υψηλού μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου, κάτι το οποίο φαίνεται να 

υιοθετούν οσμωτικά και τα παιδιά τους. Έτσι, τα παιδιά ενσωματώνουν με έναν 

«οσμωτικό» τρόπο ένα πρωτογενές habitus το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο 

θεμέλιος λίθος των μετέπειτα γενικών προδιαγραφών αντίληψης, σκέψης και δράσης 

τους (Bourdieu, 1970, σελ. 58, όπ. αναφ. στο Μυλωνάς, χ.χ., σελ. 215). Αξίζει να 
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υπογραμμιστεί ο ρόλος του σχολείου στη συμπλήρωση των περιορισμένων 

πολιτισμικών ερεθισμάτων σε παιδιά μη προνομιούχων πολιτισμικά περιβαλλόντων 

αναδομώντας έτσι τον πρωτογενή τρόπο αντίληψης και δράσης τους. Και τούτο διότι 

τους δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων μέσω της δανειστικής 

βιβλιοθήκης του σχολείου. Εξάλλου, πάνω στο πρωτογενές habitus 

«μεταμοσχεύονται» τα δευτερογενή habitus, όπως είναι το σχολικό. Το habitus 

επομένως αποτελεί μια «εσωτερικευμένη δομή η οποία βρίσκεται στο δρόμο της 

διαρκούς αναδόμησης» (Accardo, 1983, σελ. 90-92, όπ. αναφ. στο Asimaki & 

Koustourakis, 2014, σελ. 9). Το είδος μουσικής που προτιμούν να ακούνε τα μέλη 

των οικογενειών ποικίλλει. Τα παιδιά φαίνεται να ενσωματώνουν τις μουσικές 

επιλογές των γονέων τους, τις οποίες αποτυπώνουν σε δράση. Το συλλογικό habitus 

της οικογένειας ενσωματώνεται στο ατομικό habitus των παιδιών, καθώς τα 

κοινωνικά υποκείμενα είναι προϊόντα όμοιων κοινωνικών συνθηκών (Koca et al., 

2009, σελ. 57). Η κατοχή υψηλού όγκου πολιτισμικού κεφαλαίου φαίνεται να παίζει 

ρόλο στις μουσικές προτιμήσεις των γονέων. Όσο πιο «ενισχυμένο» είναι το 

πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας, τόσο πιο «καλλιεργημένες» είναι οι μουσικές 

τους επιλογές. Αυτό γίνεται αντιληπτό μέσα από την ακρόαση κλασικής μουσικής, η 

οποία φαίνεται να υιοθετείται κυρίως από τις προνομιούχες πολιτισμικά οικογένειες. 

Τα θέματα συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών (γηγενών και προερχόμενων από 

οικογένειες μεταναστών) αφορούν κυρίως στο σχολείο, στο διάβασμα, καθώς και σε 

κοινωνικά θέματα. Από τις απαντήσεις των ερευνητικών υποκειμένων σχετικά με τη 

μόρφωση και το επάγγελμά τους, η πλειοψηφία των γονέων φαίνεται ότι δε διαθέτει 

ισχυρό «θεσμοποιημένο» πολιτισμικό κεφάλαιο. Ακόμα, τα περισσότερα 

οικογενειακά περιβάλλοντα δε φαίνεται να είναι πολιτισμικά προνομιούχα 

προκειμένου να λειτουργήσουν ως πηγή συσσώρευσης υψηλού όγκου πολιτισμικού 

κεφαλαίου στα παιδιά τους στο πλαίσιο διαδοχικών κοινωνικοποιήσεων. Οι γονείς οι 

οποίοι κατέχουν μεγάλο όγκο πολιτισμικού κεφαλαίου δίνουν έμφαση στη συνεχή 

ενίσχυση του «θεσμοποιημένου» πολιτισμικού τους κεφαλαίου μέσα από την 

απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων και μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων και 

ημερίδων προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στον «αγώνα μάχης» που 

λαμβάνει χώρα στο εργασιακό τους πεδίο και για να διατηρήσουν τη θέση τους σε 

αυτό. 

Από τα αποτελέσματα των δεδομένων των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι 

γηγενείς μαθητές ασχολούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα με πολιτισμικές πρακτικές 

έναντι των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι πρακτικές που υιοθετούν οι 

μαθητές δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο προϊόν ενός ατομικού habitus, αλλά το 

συνδυασμένο προϊόν του habitus και του κοινωνικού πεδίου στο πλαίσιο του οποίου 

οι μαθητές δρουν (Bourdieu, 1984, σελ. 101, όπ. αναφ. στο Harrits, 2011, σελ. 239). 

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι γηγενείς μαθητές ακούνε πολύ συχνά 

κλασική μουσική, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών δεν ασχολείται καθόλου με τη συγκεκριμένη πρακτική. Η ανάγνωση 

εφημερίδας δεν υιοθετείται ως πρακτική από τους περισσότερους γηγενείς μαθητές, 

καθώς και από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Η επίσκεψη σε μουσεία, καθώς επίσης η παρακολούθηση θεατρικών και 

μουσικο-χορευτικών παραστάσεων υιοθετείται ως ένα βαθμό από τους γηγενείς 

μαθητές, ενώ, αντίθετα, η πλειοψηφία των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν 

ασχολείται καθόλου με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η επίσκεψη σε γκαλερί 

και η παρακολούθηση όπερας αποτελούν δύο πρακτικές, οι οποίες δεν υιοθετούνται 

από την πλειοψηφία των γηγενών μαθητών, καθώς και από το σύνολο των μαθητών 
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που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Οι γηγενείς μαθητές πηγαίνουν πιο 

συχνά στον κινηματογράφο σε σχέση με τους μαθητές από μεταναστευτικές 

οικογένειες. Η πλειοψηφία των γηγενών μαθητών ασχολείται συχνά με το χορό σε 

αντίθεση με τους περισσότερους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο των οποίων 

δεν αποτελεί ενασχόληση. Η ενασχόληση με τη ζωγραφική από τους γηγενείς 

μαθητές και τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι σχεδόν ανάλογη και 

χωρίς σημαντική διαφοροποίηση. Η επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία υιοθετείται 

περισσότερο ως πολιτισμική πρακτική από τους γηγενείς μαθητές έναντι των 

μαθητών από μεταναστευτικές οικογένειες. Η συχνότητα πραγματοποίησης 

εκδρομών και η επισκεψιμότητα χωρών του εξωτερικού από τους γηγενείς μαθητές 

με τις οικογένειές τους υπερέχει σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από 

μεταναστευτικές οικογένειες. Προκύπτει ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

έχουν κάνει πολυήμερες διακοπές με την οικογένειά τους σε μεγαλύτερο ποσοστό σε 

σύγκριση με τους γηγενείς μαθητές. Φαίνεται ότι οι γηγενείς μαθητές έχουν κάνει 

πολυήμερες διακοπές με την οικογένειά τους κυρίως σε νησιά του Ιονίου, ενώ οι 

μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν κάνει πολυήμερες διακοπές κυρίως σε 

χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες και αποτελούν τις χώρες καταγωγής τους. Οι 

μαθητές (γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) αποκτούν ποικίλα 

πολιτισμικά ερεθίσματα μέσα από την πραγματοποίηση εκδρομών και εξοικειώνονται 

με ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών γνώσεων και εικόνων «διευρύνοντας» έτσι το 

«εγγενές» και το «αντικειμενοποιημένο» πολιτισμικό τους κεφάλαιο (Λάμνιας, 2001, 

σελ. 162). Μέσα από την υλοποίηση των πολιτισμικών δραστηριοτήτων κοινωνικά 

κατασκευασμένοι τρόποι σκέψης ενσωματώνονται στους μαθητές και γίνονται μέρος 

της φύσης τους (Bourdieu & Wacquant, 1992, όπ. αναφ. στο Sirna et al., 2010, σελ. 

73).  

Αναφορικά με τη συχνότητα ενασχόλησης των γηγενών μαθητών με 

πολιτισμικές πρακτικές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των 

γονέων τους, οι αναλύσεις των δεδομένων των ερωτηματολογίων δείχνουν τα εξής. 

Οι γηγενείς μαθητές οι οποίοι προέρχονται στην πλειοψηφία τους από γονείς με 

ισχυρό «θεσμοποιημένο» πολιτισμικό κεφάλαιο ασχολούνται πολύ συχνά με τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: ακρόαση κλασικής μουσικής, ανάγνωση εφημερίδας, 

επίσκεψη σε μουσεία, παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων, επίσκεψη 

σε γκαλερί και  παρακολούθηση όπερας. Ακόμη, προκύπτει ότι οι γηγενείς μαθητές οι 

οποίοι προέρχονται στην πλειοψηφία τους από γονείς με μικρότερο όγκο 

«θεσμοποιημένου» πολιτισμικού κεφαλαίου πηγαίνουν πολύ συχνά στο θέατρο και 

στον κινηματογράφο, καθώς επίσης ασχολούνται πολύ συχνά με το χορό, τη 

ζωγραφική και την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων.  

Όσον αφορά τις πολιτισμικές δραστηριότητες γονέων και παιδιών (γηγενών 

και μεταναστών) στον ελεύθερο χρόνο τους, από τις αναλύσεις των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων φαίνεται ότι η επίσκεψη σε γκαλερί υιοθετείται κυρίως από 

προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι γηγενείς γονείς οι οποίοι 

διαθέτουν υψηλό όγκο πολιτισμικού κεφαλαίου δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί με τα 

παιδιά τους μουσεία. Επισκέψεις σε μουσεία έχουν πραγματοποιήσει με τα παιδιά 

τους και οι γονείς (γηγενείς και μετανάστες) χαμηλού μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου, γεγονός που φανερώνει ότι το habitus δεν είναι στατικό 

και ντετερμινιστικό, και τούτο διότι επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να 

αντισταθούν στις ενσώματες πεποιθήσεις τους και να υιοθετήσουν νέους τρόπους 

δράσης. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι δομές του habitus δεν είναι πάγιες αλλά 

εξελίσσονται. Το «οικογενειακό πεδίο» μέσα από το οποίο διέρχονται τα μέλη της 
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οικογένειας εξελίσσεται με βάση τον τρόπο που τα ίδια σκέφτονται και πράττουν 

(Bourdieu, 1990c, σελ. 52-65; Bourdieu, 1991a, σελ. 37-42, όπ. αναφ. στο Maton, 

2008, σελ. 52-53). Γηγενείς γονείς με υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό status 

υποστηρίζουν ότι πηγαίνουν πολύ συχνά σε θεατρικές παραστάσεις με τα παιδιά 

τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω παιδιά να ενισχύουν την «αντικειμενοποιημένη» και 

την «εγγενή» μορφή του πολιτισμικού τους κεφαλαίου καθώς εξοικειώνονται με 

αυτού του είδους τις πολιτισμικές πρακτικές. Γονείς (γηγενείς και μετανάστες) μη 

προνομιούχων κοινωνικο-πολιτισμικών περιβαλλόντων αναφέρουν ότι τα παιδιά τους 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις πηγαίνοντας με το 

σχολείο. Το σχολείο συμβάλλει επομένως στη συμπλήρωση των περιορισμένων 

πολιτισμικών ερεθισμάτων παιδιών από μη προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Με αυτό τον τρόπο αναδομείται ο πρωτογενής τρόπος σκέψης και 

δράσης των εν λόγω παιδιών, καθώς προστίθενται νέα σχήματα αντίληψης στο 

«εγγενές» πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Επομένως, το habitus συνίσταται από μια δομή 

που έχει οικοδομηθεί και που συνεχίζει να οικοδομείται. Συγκεκριμένα, έχει 

οικοδομηθεί από παρελθοντικές και παροντικές συνθήκες (μέσα από την 

οικογενειακή ανατροφή και τις εμπειρίες που αποκτώνται στο σχολείο) και βρίσκεται 

σε μια διαδικασία συνεχούς οικοδόμησης, καθώς συμβάλλει στο να σχηματιστούν 

παροντικές και μελλοντικές πρακτικές (Bourdieu, 1990, σελ. 53, όπ. αναφ. στο 

Maton, 2008, σελ. 51). Η πλειοψηφία των γονέων (γηγενών και μεταναστών) δηλώνει 

ότι επισκέπτονται με τα παιδιά τους βιβλιοπωλεία κυρίως για να αγοράσουν βιβλία 

και σχολικά είδη. Οι περισσότεροι γονείς (γηγενείς και μετανάστες) κάνουν λόγο για 

τις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδρομές που πηγαίνουν με τα μέλη 

της οικογένειάς τους. Μέσα από την πραγματοποίηση εκδρομών, το habitus των 

παιδιών υπόκειται σε ποικίλες εμπειρίες, με αποτέλεσμα να τροποποιεί τις δομές που 

έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του οικογενειακού πεδίου. Ακόμα, διαπιστώνεται ότι οι 

μαθητές (γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) ασχολούνται με 

διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ξένες γλώσσες, αθλητισμός, χορός, 

ζωγραφική και μουσική. Αυτά που επιλέγουν να κάνουν είναι συνάρτηση του 

πλήθους των επιλογών που είναι διαθέσιμες στους ίδιους, καθώς και από τις 

προδιαθέσεις που αποκτούν στο πλαίσιο διαδοχικών κοινωνικοποιήσεων στο ιδιωτικό 

πεδίο (σπίτι) (Maton, 2008, σελ. 52). Η ποικιλία των δραστηριοτήτων με τις οποίες τα 

παιδιά ασχολούνται ενισχύονται και από το οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειάς 

τους. Το habitus που διαθέτουν οι οικογένειες μπορεί επομένως να προσδιοριστεί σαν 

«το μέσο και το αποτέλεσμα της κοινωνικής τους πρακτικής», καθώς λειτουργεί ως 

«γέφυρα» μεταξύ των αντικειμενικών δομών των κοινωνικών πλαισίων και των 

υποκειμενικών δομών της ατομικής εμπειρίας και δράσης (Bourdieu, 1984, σελ. 171, 

όπ. αναφ. στο Koca et al., 2009, σελ. 57).  

Οι αναλύσεις των δεδομένων των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «ανάγνωση 

εξωσχολικών βιβλίων», «ύπαρξη βιβλιοθήκης», «ύπαρξη έργων τέχνης», «κτήση 

ατομικού δωματίου», «χώρος κατάλληλος για διάβασμα στο σπίτι» και των 

«εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών». Ωστόσο, δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της 

«ενασχόλησης με αθλήματα στον ελεύθερο χρόνο», της «εκμάθησης μουσικού 

οργάνου», καθώς και των «μουσικών προτιμήσεων των μαθητών». Ακόμα, φαίνεται 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών 

προσδοκιών των μαθητών» και της «συχνότητας συνεύρεσης της οικογένειας κατά τη 

διάρκεια του φαγητού», της «συχνότητας συζήτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού», 
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καθώς και της «συζήτησης μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα που απασχολούν 

τα παιδιά». Οι «εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών» παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την «ύπαρξη διαδικτύου στο σπίτι», καθώς και με τον 

«αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σπίτι». Δεν προκύπτει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις «εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών» και 

στην «κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους μαθητές». Ακόμα, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των «πολιτισμικών δραστηριοτήτων» 

(«ακρόαση κλασικής μουσικής», «ανάγνωση εφημερίδας», «επίσκεψη σε μουσεία», 

«επίσκεψη στο θέατρο», «επίσκεψη στον κινηματογράφο», «επίσκεψη σε γκαλερί», 

«παρακολούθηση μουσικο-χορευτικών παραστάσεων», «ενασχόληση με το χορό» και 

«ενασχόληση με τη ζωγραφική») και των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των 

μαθητών», ενώ δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

«εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών» και της «παρακολούθησης όπερας». 

Επίσης, οι «εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών» παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την «επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία», τη «συχνότητα 

εκδρομών της οικογένειας», τον «αριθμό χωρών του εξωτερικού που επισκέπτεται η 

οικογένεια», καθώς και τις «πολυήμερες διακοπές της οικογένειας». Με βάση τα 

ερευνητικά μας ευρήματα, διαπιστώνουμε ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών 

(γηγενών και προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών) στις περισσότερες 

εκφάνσεις του συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες. 

Από τα αποτελέσματα των δεδομένων των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι οι 

«εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών μετά το δημοτικό» παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη «μόρφωση του πατέρα» και τη 

«μόρφωση της μητέρας». Αυτό συνεπάγεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων, τόσο υψηλότερες είναι και οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των 

μαθητών. Ακόμα, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στις «επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών» και στο «μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα» αλλά και στο «μορφωτικό επίπεδο της μητέρας». Όσο πιο 

χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο υψηλές είναι οι 

επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών. Επίσης, προκύπτει στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των «εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών μετά το 

δημοτικό» και του «επαγγέλματος του πατέρα» αλλά και του «επαγγέλματος της 

μητέρας». Όσο πιο χαμηλό είναι το επαγγελματικό status των γονέων, τόσο πιο 

υψηλές είναι οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών, γεγονός που υποδηλώνει την 

επιθυμία των μαθητών να ανέλθουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο και να βελτιώσουν τη 

θέση τους στο κοινωνικό πεδίο. Οι «επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών» 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με το «επάγγελμα του 

πατέρα» και το «επάγγελμα της μητέρας». Όσο πιο υψηλό είναι το επαγγελματικό 

status των γονέων, τόσο πιο υψηλές είναι οι επαγγελματικές προσδοκίες των 

μαθητών. Ακόμα, προκύπτει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

«προσδοκιών των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών τους» και της «μόρφωσης 

του πατέρα» αλλά και της «μόρφωσης της μητέρας». Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο 

χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο πιο υψηλές είναι οι προσδοκίες 

τους για το επάγγελμα των παιδιών τους. Οι «προσδοκίες των γονέων για το 

επάγγελμα των παιδιών τους» παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

με το «επάγγελμα του πατέρα» και το «επάγγελμα της μητέρας». Όσο πιο υψηλό 

είναι το επαγγελματικό status των γονέων, τόσο υψηλότερες είναι και οι προσδοκίες 

τους για το επάγγελμα των παιδιών τους.  
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Ακόμα, από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων 

διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών (γηγενών και 

προερχόμενων από μεταναστευτικές οικογένειες) είναι πολύ υψηλές. Ωστόσο, οι 

προσδοκίες των γηγενών μαθητών να σπουδάσουν σε ανώτερη σχολή υπερέχουν 

ποσοστιαία έναντι των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Η 

πλειοψηφία και των δύο ομάδων μαθητών δηλώνει ως βασικό λόγο προτίμησης των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προσδοκιών τη μόρφωση και τη μελλοντική 

επαγγελματική τους αποκατάσταση, γεγονός που φανερώνει την επιθυμία τους να 

«διευρύνουν» το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, προκειμένου να μετασχηματίσουν και 

να βελτιώσουν τη θέση τους στην κοινωνική δομή. Και τούτο διότι οι περισσότεροι 

μαθητές (γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) μεγαλώνουν σε μη 

προνομιούχα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα οποία φαίνεται να μην 

αποτελούν πηγή συσσώρευσης υψηλού όγκου «εγγενούς» πολιτισμικού κεφαλαίου 

στο πλαίσιο των διαδοχικών τους κοινωνικοποιήσεων. Οι περισσότεροι γηγενείς 

μαθητές προσδοκούν να ακολουθήσουν ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (όπως 

το επάγγελμα του δικηγόρου, του καθηγητή και του πολιτικού μηχανικού), ενώ οι 

περισσότεροι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο προσδοκούν να ασχοληθούν με 

τα στρατιωτικά επαγγέλματα και το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας. Η προσδοκία 

τους αυτή φαίνεται να απορρέει από το προσωπικό ενδιαφέρον και των δυο ομάδων 

μαθητών να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Οι περισσότεροι γηγενείς 

γονείς προσδοκούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα προκειμένου να μορφωθούν και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους 

ορίζοντες, ενώ οι περισσότεροι μετανάστες γονείς προσδοκούν να ακολουθήσουν τα 

παιδιά τους επαγγέλματα υγείας προκειμένου τα ίδια να καταξιωθούν κοινωνικά. Η 

ενασχόληση με τον αθλητισμό μετά το δημοτικό αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία 

προτιμάται από την πλειοψηφία και των δύο ομάδων μαθητών. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των γηγενών μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

προτιμάει να φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο μετά το δημοτικό. Όσον αφορά την 

προτίμηση των σχολικών μαθημάτων, οι περισσότεροι μαθητές (γηγενείς και 

προερχόμενοι από μεταναστευτικές οικογένειες) φαίνεται να προτιμούν το μάθημα 

της Γυμναστικής και των Καλλιτεχνικών / Ζωγραφικής, ενώ φαίνεται να προτιμούν 

λιγότερο το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Και οι δύο ομάδες 

μαθητών παίρνουν καλύτερους βαθμούς στη Γυμναστική και στα Καλλιτεχνικά / 

Ζωγραφική. Οι περισσότεροι γηγενείς μαθητές σημειώνουν κακούς βαθμούς στην 

Ιστορία και στα Μαθηματικά και δηλώνουν ότι επιθυμούν ενισχυτική διδασκαλία 

κυρίως σε αυτά τα μαθήματα, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο δεν έχει καλή επίδοση στην Ιστορία, στο οποίο και επιθυμεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό ενισχυτική διδασκαλία.  

Οι αναλύσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων δείχνουν τα εξής αναφορικά 

με τις προσδοκίες των γονέων (γηγενών και μεταναστών) για το εκπαιδευτικό μέλλον 

των παιδιών τους. Το σύνολο των γονέων ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και 

μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου φαίνεται ότι έχει πολύ υψηλές προσδοκίες 

για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, προσδοκούν από τα 

παιδιά τους να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. Οι κύριοι λόγοι των 

προσδοκιών τους αυτών, οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ των ερευνητικών 

υποκειμένων, είναι: η μόρφωση, η επαγγελματική αποκατάσταση, η οικονομική 

άνεση, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η επαγγελματική ανέλιξη. Οι 

περισσότεροι γονείς προσδοκούν από τα παιδιά τους να ασχοληθούν με εξωσχολικές 

δραστηριότητες όπως ξένες γλώσσες, μουσική, αθλητισμό, χορό και ζωγραφική, 
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γεγονός που φανερώνει την επιθυμία τους για συσσώρευση πολιτισμικού κεφαλαίου 

από μέρους των παιδιών τους προκειμένου να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα 

πολιτισμικών ερεθισμάτων. Η πλειοψηφία των γονέων έχει υψηλές επαγγελματικές 

προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους. Ειδικότερα, προσδοκούν να 

ακολουθήσουν τα παιδιά τους ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα, επαγγέλματα 

υγείας, εκπαιδευτικά επαγγέλματα και επαγγέλματα συναφή με το στρατό και το 

προσωπικό σωμάτων ασφαλείας. Οι βασικοί λόγοι των προσδοκιών τους αυτών, οι 

οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ των γονέων, είναι: η μόρφωση, η επαγγελματική 

αποκατάσταση, η οικονομική άνεση, η επαγγελματική ανέλιξη, το προσωπικό 

ενδιαφέρον των παιδιών τους να ασχοληθούν με το εκάστοτε αντικείμενο, η 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η κλίση σε συναφή με το αντικείμενο 

μαθήματα. Όσον αφορά τα γενικότερα όνειρα και τις επιδιώξεις των γονέων για το 

μέλλον των παιδιών τους, οι γονείς (γηγενείς και μετανάστες) εστιάζουν στο 

χαρακτήρα και στην προσωπικότητα των παιδιών τους, καθώς τη θεωρούν 

καθοριστικής σημασίας για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Οι 

μετανάστες γονείς προσδοκούν τα παιδιά τους να έχουν ένα καλό εκπαιδευτικό και 

επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα και μια καλύτερη ποιοτικά ζωή σε σχέση με τους 

ίδιους. Ενδεχομένως, οι εμπειρίες που οι μετανάστες γονείς έχουν βιώσει στο 

εργασιακό και κοινωνικό τους πεδίο τούς έδωσαν το κίνητρο να επιθυμούν την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ανέλιξη των παιδιών τους ούτως ώστε τα ίδια να 

ξεφύγουν από το υπάρχον κοινωνικο-πολιτισμικό τους υπόβαθρο (Lehmann, 2009, 

σελ. 146-147). Δίνουν έμφαση στο «μετασχηματισμό» του πολιτισμικού κεφαλαίου 

των παιδιών τους προκειμένου τα ίδια να καταφέρουν να «νομιμοποιήσουν» τη θέση 

τους στο κοινωνικό, στο εκπαιδευτικό και μετέπειτα στο επαγγελματικό πεδίο. Έτσι, 

χρησιμοποιούν «αναστρέψιμες στρατηγικές» προκειμένου να ενισχύσουν τους 

ισχυρισμούς τους για νομιμότητα (Swingewood, 1998, σελ. 109-110). 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο των μη προνομιούχων 

πολιτισμικά οικογενειών ακολουθεί ένα μοντέλο κοινωνικής κινητικότητας το οποίο 

έρχεται σε αντίθεση με το αναπαραγωγικό μοντέλο του πολιτισμικού κεφαλαίου το 

οποίο υιοθετεί ο Bourdieu στη θεωρία του. 

Από την εργασία μας προκύπτουν και κάποια επιπλέον ευρήματα, τα οποία 

θεωρούμε σημαντικό να παραθέσουμε. Από την ανάλυση των δεδομένων των 

ερωτηματολογίων προκύπτει ότι το οικονομικό κεφάλαιο των γηγενών οικογενειών 

(αριθμός αυτοκινήτων, ιδιοκτησία ή μη μόνιμης κατοικίας, είδος σπιτιού μόνιμης 

κατοικίας, αριθμός και είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών) υπερέχει έναντι των 

οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι αναλύσεις των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων δείχνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων με βάση το 

σπίτι μόνιμης κατοικίας, την εξοχική κατοικία, το αυτοκίνητο-α και την κτήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Φαίνεται ότι οι προνομιούχες κοινωνικο-πολιτισμικά 

οικογένειες διαθέτουν μεγαλύτερο σπίτι έναντι των μη προνομιούχων οικογενειών. Η 

κτήση εξοχικής κατοικίας και αυτοκινήτου δε φαίνεται να αποτελούν συνάρτηση του 

κοινωνικο-πολιτισμικού υπόβαθρου των οικογενειών. Ωστόσο, υπάρχει 

διαφοροποίηση ως προς την κτήση εξοχικής κατοικίας ανάλογα με την εθνική 

προέλευση των ερευνητικών υποκειμένων, καθώς οι οικογένειες με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο δε διαθέτουν εξοχική κατοικία έναντι των περισσοτέρων γηγενών 

οικογενειών οι οποίες διαθέτουν. O αριθμός κτήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

φαίνεται ότι αποτελεί συνάρτηση του κοινωνικο-πολιτισμικού υπόβαθρου των 

οικογενειών. 
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Όσον αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο των οικογενειών, οι αναλύσεις των 

δεδομένων των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι οι περισσότεροι γηγενείς μαθητές 

καλούν στο σπίτι όλους τους φίλους τους αδιακρίτως, ενώ η πλειοψηφία των 

μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών καλούν φίλους τους από τη 

χώρα προέλευσής τους (όπως Αλβανία, Ρουμανία και Μολδαβία). Οι μαθητές 

(γηγενείς και προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών) φαίνεται να αναπτύσσουν 

σε μεγάλο βαθμό κοινωνικές σχέσεις και επαφές με τους συμμαθητές τους, γεγονός 

που συμβάλλει στη διεύρυνση του κοινωνικού τους κεφαλαίου. Η συμμετοχή σε 

παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές είναι συντριπτική από μέρους των 

γηγενών μαθητών και καθολική από τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών. Οι γηγενείς μαθητές φαίνεται να έχουν κρατήσει την ελληνική σημαία 

σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών. Ωστόσο, οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο φαίνεται να έχουν 

δεχθεί ελαφρά περισσότερες αντιδράσεις από τους συμμαθητές τους ή από γονείς 

συμμαθητών τους έναντι των γηγενών μαθητών όσον αφορά την κτήση της ελληνικής 

σημαίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών του δείγματος, οι λόγοι αντίδρασης 

είναι προσωπικοί (όπως αντίδραση μεταξύ των μαθητών για το ποιος θα κρατήσει την 

ελληνική σημαία σε περίπτωση ισοβαθμίας ύστερα από κλήρωση, επιθυμία του 

εκάστοτε γονέα να κρατήσει την ελληνική σημαία το δικό του παιδί). Όπως, λοιπόν, 

γίνεται αντιληπτό το σχολικό πεδίο είναι «ένα πεδίο δυνάμεων και περιλαμβάνει 

ανθρώπους που κυριαρχούν και ανθρώπους που κυριαρχούνται» (Bourdieu, 1998, σελ. 

40-41, όπ. αναφ. στο Devine, 2013, σελ. 394). Δομείται εσωτερικά από δυναμικές 

σχέσεις (Gunter, 2000, σελ. 625), όπου τα κοινωνικά υποκείμενα αντιμάχονται 

μεταξύ τους προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη θέση τους (Eichholz et al., 2013, 

σελ. 872). Από τις αναλύσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων διαπιστώνεται ότι οι 

γονείς στο σύνολό τους πραγματοποιούν γιορτές και συγκεντρώσεις στο σπίτι. 

Ωστόσο, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς την επιλογή κοινωνικών δικτύων με 

βάση την εθνική προέλευση των ερευνητικών υποκειμένων, καθώς οι περισσότεροι 

μετανάστες γονείς υποστηρίζουν ότι καλούν στο σπίτι τους συγγενείς και φίλους από 

τη χώρα προέλευσής τους, την Αλβανία, ενώ οι γηγενείς γονείς καλούν συγγενείς και 

φίλους από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ακόμα, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη 

συχνότητα γιορτών και συγκεντρώσεων στο σπίτι, καθώς φαίνεται να παίζει ρόλο και 

το οικονομικό κεφάλαιο των οικογενειών. Τα παιδιά του συνόλου των ερευνητικών 

υποκειμένων συμμετέχουν σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου, 

γεγονός που συνεπάγεται τη συσσώρευση και διεύρυνση του κοινωνικού τους 

κεφαλαίου μέσα από τα δίκτυα των σχέσεων που τα ίδια ενεργοποιούν. 

Όσον αφορά τις στρατηγικές που οι γονείς (γηγενείς και μετανάστες) 

υιοθετούν στο ιδιωτικό πεδίο, από τις αναλύσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων 

φαίνεται ότι στην πλειοψηφία τους βοηθούν τα παιδιά τους στο διάβασμα, όπου τα 

ίδια χρειαστούν τη βοήθειά τους. Οι περισσότεροι γονείς δηλώνουν ότι ελέγχουν τα 

παιδιά τους στα μαθήματά τους. Ορισμένοι εξ αυτών δηλώνουν ότι απλώς ελέγχουν 

το διάβασμα των παιδιών τους για την επόμενη μέρα στο σχολείο, ενώ άλλοι 

επιθυμούν να καλύπτουν τα όποια κενά έχουν τα παιδιά τους στο διάβασμα και να 

είναι ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια διαβάζουν. Οι στρατηγικές που 

εφαρμόζουν οι γονείς συνιστούν τρόπους ανταπόκρισης και δράσης στο πλαίσιο του 

ιδιωτικού πεδίου και εντοπίζονται στα συστήματα προδιαθέσεών τους (Bourdieu, 

1977, όπ. αναφ. στο Zembylas, 2007, σελ. 447). Η συντριπτική πλειοψηφία των 

γονέων θα επιθυμούσε την αριστεία των παιδιών τους στο σχολείο, καθώς θεωρούν 

ότι θα τα βοηθούσε στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανέλιξη. Από τις 
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αναλύσεις των δεδομένων των ερωτηματολογίων και των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων φαίνεται ότι οι γονείς υποτάσσονται στις στρατηγικές που 

υιοθετούνται στο σχολικό πεδίο, και τούτο διότι οι λόγοι έλευσής τους οριοθετούνται 

σε συγκεκριμένο πλαίσιο (για να αφήσουν και να πάρουν τα παιδιά τους στο 

σχόλασμα, καθώς και για ενημερώσεις σε σχολικά ζητήματα, για τη μαθησιακή 

πρόοδο των παιδιών τους και για τη συμπεριφορά τους), ενώ οι εκπαιδευτικοί τείνουν 

να διατηρούν το μονοπώλιο της δύναμης και του κύρους που κατέχουν στο σχολικό 

πεδίο μέσα από την «περιχαράκωση» των δυνατοτήτων των γονέων σε αυτό. 

Υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σχολικό πεδίο και τα 

οποία διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες του πεδίου (Thomson, 2008, σελ.68-

69). Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν «αναπαραγωγικές στρατηγικές» που τους καθιστούν 

ικανούς να διατηρήσουν τη θέση τους στο σχολικό πεδίο και να ενισχύσουν το 

κοινωνικό και επαγγελματικό τους status (Swingewood, 1998, σελ. 109-110). 

Φαίνεται ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού, η οποία, 

όμως, έγκειται σε συγκεκριμένα ζητήματα (ενημερώσεις για σχολικά ζητήματα, 

καθώς επίσης ενημερώσεις για τη συμπεριφορά και την πρόοδο των παιδιών τους στα 

μαθήματα). Οι στρατηγικές των γονέων φαίνεται να εξαρτώνται από το δίκτυο των 

σχέσεων μεταξύ των θέσεων που κατέχουν στο σχολικό πεδίο, καθώς επίσης από το 

habitus το οποίο ενσωματώνεται «οσμωτικά» στα υποκείμενα με τη μορφή 

προδιαθέσεων με αποτέλεσμα να σκέφτονται να πράττουν με συγκεκριμένους 

τρόπους (Naidoo, 2004, σελ. 458-459). Οι στρατηγικές των κοινωνικών υποκειμένων 

πηγάζουν από «μια αίσθηση για το παιχνίδι» (Bourdieu, 1990, σελ. 63, όπ. αναφ. στο 

Lingard & Christie, 2003, σελ. 325) και συνιστούν το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των προδιαθέσεων και των περιορισμών στο πλαίσιο του 

πεδίου στο οποίο δρουν τα κοινωνικά υποκείμενα (Boterman, 2012, σελ. 325). Η 

«αίσθηση του παιχνιδιού» είναι η πρακτική μαεστρία της συσχέτισης μεταξύ της 

δράσης του παιχνιδιού (στρατηγική) και του κεφαλαίου που διαθέτουν οι «παίκτες» 

(Chevallier & Chauviré, 2010, σελ. 149-150). 

Θεωρούμε άξιο ενδιαφέροντος να αναφερθούμε και στα ευρήματα που 

προκύπτουν όσον αφορά τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών ανάλογα με το 

φύλο τους. Τα αποτελέσματα των δεδομένων των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των κοριτσιών και των αγοριών είναι πολύ υψηλές. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα κορίτσια προσδοκούν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές 

σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των αγοριών. Τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια 

δηλώνουν ως κύριο λόγο προτίμησης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τους 

προσδοκιών τη μόρφωση και τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η 

πλειοψηφία των αγοριών προσδοκά να ακολουθήσει επαγγέλματα συναφή με το 

στρατό και το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας, ενώ τα περισσότερα κορίτσια 

προσδοκούν να εργαστούν μελλοντικά ως εκπαιδευτικοί. Η προσδοκία αυτή πηγάζει 

από το προσωπικό ενδιαφέρον τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών να 

ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι περισσότεροι γονείς προσδοκούν 

από τα αγόρια και τα κορίτσια να ακολουθήσουν ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του δικηγόρου, του καθηγητή και του πολιτικού 

μηχανικού. 

Καταληκτικά, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα από την εργασία μας: 

 Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου των γηγενών 

μαθητών και των μαθητών προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών είναι 

περισσότερες σε σχέση με τις ομοιότητες που παρουσιάζουν και εστιάζονται, 
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μεταξύ άλλων, στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και στα πολιτισμικά 

αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι τους.  

 Οι γηγενείς μαθητές φαίνεται να συσσωρεύουν μεγαλύτερο όγκο «εγγενούς» 

και «αντικειμενοποιημένου» πολιτισμικού κεφαλαίου από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον έναντι των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, το οποίο 

αποτυπώνεται στις επιλογές τους και στις δράσεις τους.  

 Το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών (γηγενών και προερχόμενων από 

οικογένειες μεταναστών) φαίνεται ότι συσχετίζεται στις περισσότερες 

εκφάνσεις του με τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες.  

 Οι εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων των μαθητών ανεξαρτήτως της 

εθνικής τους προέλευσης και του μορφωτικού τους υπόβαθρου φαίνεται ότι 

είναι πολύ υψηλές.  

 Φαίνεται επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων των 

μαθητών συσχετίζεται με τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό μέλλον των 

παιδιών τους.  

Ολοκληρώνοντας την εργασία μας, θα αναφερθούμε στις ερευνητικές 

προεκτάσεις που δημιουργούνται λαμβάνοντας ως αφορμή τα ερευνητικά ευρήματα 

της εργασίας μας, αλλά και το ίδιο το θέμα της διπλωματικής μας εργασίας. 

Συγκεκριμένα, με βάση τα ερευνητικά μας ευρήματα, θα μπορούσε να γίνει έρευνα 

όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας σύμφωνα με το 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Ακόμα, θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι 

διαφοροποιήσεις στη σχολική επιτυχία των γηγενών μαθητών και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα 

μας με βάση το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Επίσης, θα μπορούσε να διεξαχθεί 

έρευνα όσον αφορά την επίδραση που ασκεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των φοιτητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών της χώρας μας στην επιλογή ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος. Λαμβάνοντας ως αφορμή τη διπλωματική μας εργασία, θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης το πολιτισμικό κεφάλαιο και οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των γηγενών μαθητών γυμνασίου και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών, το πολιτισμικό κεφάλαιο και οι 

εκπαιδευτικές προσδοκίες των γηγενών μαθητών λυκείου και των μαθητών 

προερχόμενων από οικογένειες μεταναστών, καθώς επίσης θα μπορούσε να 

διερευνηθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο και οι επαγγελματικές προσδοκίες των 

φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων στη χώρα μας.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1.Ποιο είναι το φύλο σου; (Βάλε Χ)  Αγόρι         Κορίτσι 

 

2.Ποιο έτος γεννήθηκες; ……………………………………………………………… 

 

3.Σε ποια χώρα γεννήθηκες; …………………………………………………………. 

 

4.Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σου; …………………………………………. 

 

5.Σε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σου; ………………………………………….. 

 

6.Σε ποια περιοχή της Πάτρας βρίσκεται το σπίτι σου; ……………………............ 

 

7.Πόσα αδέρφια έχεις; …………………………………………………………..................... 

 

8.Γράψε με αριθμούς στα κουτάκια, πόσα από τα αδέρφια σου:                              

 

1) Δεν πηγαίνουν ακόμα στο Δημοτικό Σχολείο 4) Φοιτούν στο Λύκειο 

2) Φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο   5) Φοιτούν σε Τ.Ε.Ι. 

3) Φοιτούν στο Γυμνάσιο    6) Φοιτούν στο Πανεπιστήμιο 

 

9.Ποια είναι η μόρφωση των γονιών σου;  

(Βάλε Χ στο κουτάκι που ταιριάζει για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου:)           

     πατέρας         μητέρα  
     

1)Δεν πήγε σχολείο        

2)Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου  

3)Απόφοιτος Γυμνασίου 

4)Απόφοιτος Λυκείου 

5)Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 

6)Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

7)Έχει Master 

8)Έχει Διδακτορικό 

 

10.Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου; ………………………………………. 

 

11.Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου; ……………………………………... 

 

12.Τι θα ήθελες να ακολουθήσεις όταν τελειώσεις το Δημοτικό; (κύκλωσε μία από 

τις απαντήσεις ή συμπλήρωσε τη δική σου απάντηση) 

 

(1) Να σταματήσω το Δημοτικό και να βοηθήσω τους γονείς μου στη δουλειά τους. 

(2) Να τελειώσω το Γυμνάσιο και στη συνέχεια να πάω σε τεχνική σχολή.  

(3) Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και στη συνέχεια να βρω δουλειά.  

(4) Να τελειώσω το Γυμνάσιο, το Λύκειο και στη συνέχεια να σπουδάσω στο 

Πανεπιστήμιο. 

(5) Άλλο:………………………………………………….............................................. 

.......................................................................................................................................... 
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13.Για ποιο λόγο θα ήθελες να ακολουθήσεις αυτή την εκπαιδευτική πορεία;  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

14.Οι γονείς σου προσπαθούν να σε επηρεάσουν για το τι να ακολουθήσεις αφού 

τελειώσεις το Δημοτικό; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι)    ΝΑΙ         ΟΧΙ 

 

15.Με ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα ήθελες να ασχοληθείς αφού 

τελειώσεις το Δημοτικό (π.χ. ξένες γλώσσες, αθλητισμός, χορός, μουσική, 

ζωγραφική, θέατρο);  
………………………………………………………………………………………….. 

 

16.Σε ποιο είδος σχολείου θα ήθελες να φοιτήσεις μετά από το Δημοτικό; 

(κύκλωσε μία από τις απαντήσεις) (1) Δημόσιο σχολείο (2) Ιδιωτικό σχολείο 

 

17.Ποιο επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις; 
………………………………………………………………………………………….. 

 

18.Γιατί θα ήθελες να κάνεις αυτό το επάγγελμα;  
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

19.Οι γονείς σου προσπαθούν να σε επηρεάσουν για το τι επάγγελμα να 

ακολουθήσεις; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 

20.Ποιο επάγγελμα θα ήθελαν οι γονείς σου να ακολουθήσεις; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

21.Γιατί νομίζεις ότι οι γονείς σου θέλουν να ακολουθήσεις αυτό το 

επάγγελμα;……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

22.Ποια μαθήματα σου αρέσουν περισσότερο; (κύκλωσε τις απαντήσεις που σου 

ταιριάζουν) 

(1) Γλώσσα,  (2) Ιστορία,  (3) Θρησκευτικά, (4) Μαθηματικά, (5) Φυσικά,  

(6) Γεωγραφία,  (7) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,  (8) Καλλιτεχνικά/Ζωγραφική,  

(9) Γυμναστική, (10) Ξένες γλώσσες, (11) Κανένα μάθημα. 

  

23.Ποια μαθήματα δε σου αρέσουν καθόλου;  

………………………………………………………………………………………….. 

 

24.Σε ποια μαθήματα παίρνεις καλύτερους βαθμούς;  
………………………………………………………………………………………….. 

 

25.Σε ποια μαθήματα δεν παίρνεις καλούς βαθμούς;  
………………………………………………………………………………………… 
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26.Σε ποια μαθήματα θα επιθυμούσες να υπάρχει βοήθεια στο σχολείο σου (όπως 

ενισχυτική διδασκαλία) για να τα πας καλύτερα;  

………………………………………………………………………………………… 

 

27.Διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία; ΝΑΙ           ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 

28.Γράψε τους τίτλους 2 λογοτεχνικών βιβλίων που σου αρέσουν περισσότερο.  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

29.α.Έχεις βιβλιοθήκη στο σπίτι σου; ΝΑΙ   ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

    

29.β.Αν ναι, τι είδους βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σου (π.χ. 

λογοτεχνικά, σχολικά βοηθήματα); 

………………………………………………………………………………………….. 

  

30.α.Έχεις στο σπίτι σου πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά, κ.λπ.; (Βάλε Χ 

στο αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ             ΟΧΙ 

 

30.β.Αν ναι, τι έργα τέχνης υπάρχουν στο σπίτι σου; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

31.Έχεις δικό σου δωμάτιο; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

32.Στο σπίτι σου έχεις το δικό σου χώρο για διάβασμα; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι) ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

33.Ποιος σε βοηθάει στο διάβασμα στο σπίτι; (κύκλωσε ό,τι σου ταιριάζει) 

(1) Κανένας, (2) Η μητέρα μου/Ο πατέρας μου, (3) Τα αδέρφια μου, (4) Η γιαγιά 

μου/Ο παππούς μου, (5) Δάσκαλος/δασκάλα που μου κάνει φροντιστήριο  

 

34.Ποιες ξένες γλώσσες μαθαίνεις πηγαίνοντας σε φροντιστήριο; 

..........................................................................................................................................  

 

35.Τι σου αρέσει περισσότερο να παρακολουθείς στην τηλεόραση; (κύκλωσε τις 

απαντήσεις που σου ταιριάζουν ή συμπλήρωσε τη δική σου απάντηση) 

(1) Εκπομπές με μουσική, χορό και τραγούδι, (2) Ειδήσεις, (3) Ντοκιμαντέρ,  

(4) Ταινίες, (5) Αθλητικά, (6) Κινούμενα σχέδια, (7) Σίριαλ,  

(8) Άλλο ………………………………………… 

 

36.Με ποιο άθλημα ασχολείσαι στον ελεύθερο χρόνο σου (π.χ. ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ, τένις); 
………………………………………………………………………………………... 

 

37.α.Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο; ΝΑΙ            ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 
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37.β.Αν ναι, ποιο μουσικό όργανο παίζεις και πώς έμαθες να παίζεις; 
………………………………………………………………………………………….. 

 

38.Ποιο είδος μουσικής σου αρέσει να ακούς; (κύκλωσε μία από τις απαντήσεις ή 

συμπλήρωσε τη δική σου απάντηση) 

(1) Ροκ, (2) Δημοτική, (3) Ποπ, (4) Κλασική, (5) Ό,τι παίζει το ραδιόφωνο ή η 

τηλεόραση, (6) Άλλο ………………………………. 

 

39.Ποιο είδος μουσικής ακούν περισσότερο οι γονείς σου; (κύκλωσε μία από τις 

απαντήσεις ή συμπλήρωσε τη δική σου απάντηση) 

(1) Δημοτική, (2) Τζαζ, (3) Κλασική, (4) Λαϊκή, (5) Δεν ακούνε μουσική,  

(6) Ό,τι παίζει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, (7) Άλλο……………………… 

 

40.Τι είδους εφημερίδα διαβάζει ο πατέρας σου; (κύκλωσε μία από τις απαντήσεις) 

(1) Αθλητική, (2) Πολιτική, (3) Καλλιτεχνική, (4) Οικονομική,  

(5) Δε διαβάζει εφημερίδα 

 

41.Τι είδους εφημερίδα διαβάζει η μητέρα σου; (κύκλωσε μία από τις απαντήσεις) 

(1) Αθλητική, (2) Πολιτική, (3) Καλλιτεχνική, (4) Οικονομική,  

(5) Δε διαβάζει εφημερίδα 

 

42.Πόσο συχνά συζητούν οι γονείς σου για τα παρακάτω θέματα στο σπίτι; (Βάλε 

Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 
 Ποτέ (1) 

 

Σπάνια (2) 

 

Κάποιες 

φορές (3)  

Πολύ συχνά 

(4) 

Για τέχνη (ζωγραφική, 

μουσική, χορός, θέατρο, 

κινηματογράφος) 

    

Για βιβλία     

Για εκπομπές της 

τηλεόρασης 
    

Για οικονομικά θέματα     

Για τη δουλειά τους     

Για τα προβλήματα στη 

δουλειά τους 
    

Για την Πολιτική     

Για προβλήματα της 

καθημερινής ζωής 
    

  

43.Πόσο συχνά τρώτε όλοι μαζί σαν οικογένεια; (κύκλωσε μία από τις απαντήσεις) 

(1) Ποτέ, (2) Σπάνια, (3) Κάποιες φορές, (4) Πολύ συχνά 

 

44.α.Πόσο συχνά συζητάς με τους γονείς σου την ώρα του φαγητού; (κύκλωσε μία 

από τις απαντήσεις) 

(1) Ποτέ, (2) Σπάνια, (3) Κάποιες φορές, (4) Πολύ συχνά 

 

44.β.Όταν κουβεντιάζεις με τους γονείς σου στο τραπέζι για ποια θέματα μιλάτε; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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45.α.Συζητάς με τους γονείς σου για τα θέματα που σε απασχολούν; (Βάλε Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

45.β.Για ποια θέματα συζητάς συνήθως με την οικογένειά σου (π.χ. για το 

σχολείο); 

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

 

46.Πόσα αυτοκίνητα έχει η οικογένειά σου;  ……………………………………….. 

 

47.Έχετε εξοχική κατοικία; ΝΑΙ        ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι)   

 

48.Πού βρίσκεται το εξοχικό σας; ………………………………………………… 

 

49.Στο σπίτι που μένεις μόνιμα: (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 

Πληρώνουμε ενοίκιο         Δεν πληρώνουμε ενοίκιο  

 

50.Το σπίτι που μένεις μόνιμα είναι: (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 

Μονοκατοικία            Διαμέρισμα 

 

51.Περίγραψε με σύντομο τρόπο το σπίτι που μένεις μόνιμα (π.χ. αριθμός 

δωματίων, είδος δωματίων): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

52.Όταν γιορτάζεις, ποιους καλείς συνήθως στο σπίτι σου; (κύκλωσε μία από τις 

απαντήσεις) 

(1) Όλους τους συμμαθητές μου χωρίς διάκριση,  

(2) Έλληνες φίλους μου,  

(3) Φίλους μου από τη χώρα που κατάγομαι (π.χ. Αλβανία, Μολδαβία, Ρουμανία),  

(4) Φίλους μου με τους οποίους ζούμε μαζί στον καταυλισμό 

  

53.Έχετε Internet στο σπίτι σας; ΝΑΙ      ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 

54.Έχεις δικό σου Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

55.Πόσοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι σου; ………………….. 

 

56.Γράψε με αριθμούς, πόσοι από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που 

υπάρχουν στο σπίτι σου είναι: (1) Laptop         (2) Υπολογιστές γραφείου         

 

 (3) Notebook          (4) Άλλο………………………………. 
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57.Πόσο συχνά ασχολείσαι με τις παρακάτω δραστηριότητες; (Βάλε Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) 
 Ποτέ (1) 

 

Σπάνια (2) 

 

Κάποιες 

φορές (3) 

Πολύ συχνά 

(4) 

Ακούω κλασική 

μουσική 
    

Διαβάζω εφημερίδα     

Επισκέπτομαι μουσεία     

Πηγαίνω στο θέατρο     

Πηγαίνω σε μουσικο-

χορευτικές παραστάσεις 
    

Επισκέπτομαι γκαλερί     

Πηγαίνω στην όπερα     

Πηγαίνω στον 

κινηματογράφο 
    

Ασχολούμαι με το χορό      

Ασχολούμαι με τη 

ζωγραφική 
    

 

58.α.Πηγαίνεις με τους γονείς σου σε βιβλιοπωλεία; ΝΑΙ             ΟΧΙ 

(Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι)    

 

58.β.Για ποιο λόγο πηγαίνεις συνήθως με τους γονείς σου σε βιβλιοπωλεία; 

………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

59.Πόσο συχνά πηγαίνεις εκδρομές με την οικογένειά σου; (κύκλωσε μία από τις 

απαντήσεις)      (1) Ποτέ, (2) Σπάνια, (3) Κάποιες φορές, (4) Πολύ συχνά 

 

60.Σε ποια μέρη έχεις πάει εκδρομή με την οικογένειά σου;  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

61.Αν έχεις πάει στο εξωτερικό με την οικογένειά σου, ποιες χώρες έχετε 

επισκεφθεί; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

62.α.Έχεις κάνει πολυήμερες διακοπές με την οικογένειά σου; (Βάλε Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ     ΟΧΙ  

 

62.β.Σε ποια μέρη έχετε κάνει πολυήμερες διακοπές;    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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63.Με ποιους επιλέγεις να κάνεις παρέα στο σχολείο; (κύκλωσε μία από τις 

απαντήσεις) 

(1) Όλους τους συμμαθητές μου χωρίς διάκριση,  

(2) Έλληνες φίλους μου,  

(3) Φίλους μου από τη χώρα που κατάγομαι (π.χ. Αλβανία, Μολδαβία, Ρουμανία),  

(4) Φίλους μου με τους οποίους ζούμε μαζί στον καταυλισμό 

 

64.Συμμετέχεις σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου; (Βάλε Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

65.Έχεις κρατήσει την ελληνική σημαία σε κάποια γιορτή του σχολείου σου (π.χ. 

28
η
 Οκτωβρίου, 25

η
 Μαρτίου); (Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ     ΟΧΙ 

   

66.α.Υπήρξε κάποια αντίδραση από τους συμμαθητές σου ή από γονείς 

συμμαθητών σου να μην κρατήσεις την ελληνική σημαία; (Βάλε Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι) ΝΑΙ           ΟΧΙ    

 

66.β. Αν ναι, για ποιο λόγο αντέδρασαν; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

67.Για ποιους λόγους έρχονται περισσότερο οι γονείς σου στο σχολείο; (κύκλωσε 

τις απαντήσεις που σου ταιριάζουν) 

 

(1) Για να με αφήσουν και να με πάρουν στο σχόλασμα,  

(2) Για να ρωτήσουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα μου για την πρόοδό μου στα 

μαθήματα,  

(3) Για να συμμετάσχουν στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μου,  

(4) Δεν έρχονται καθόλου στο σχολείο 

 

68.α.Συνεργάζονται οι γονείς σου με το δάσκαλο ή τη δασκάλα σου; (Βάλε Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

68.β.Αν ναι, για ποια ζητήματα συνεργάζονται; 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Σε ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΔΗΓΟΣ 

ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΑΞΟΝΕΣ 

 

1. Δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας 

1.1. Αριθμός παιδιών, ηλικία γονέων και παιδιών, επάγγελμα γονέων, χώρα 

γέννησης γονέων και παιδιών, περιοχή μόνιμης κατοικίας της οικογένειας 

 

2. Πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας 

2.1.   Μόρφωση των γονέων (τίτλοι σπουδών) / Θεσμοποιημένο πολιτισμικό 

κεφάλαιο  

2.2.  Πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι / Αντικειμενοποιημένο 

πολιτισμικό κεφάλαιο (έργα τέχνης, βιβλιοθήκη, είδος βιβλίων στη 

βιβλιοθήκη, μουσικά όργανα) 

2.3.  Πολιτισμικές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας στο σπίτι / 

Πολιτισμικά ενδιαφέροντα (ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και εφημερίδων, 

είδος μουσικής που προτιμούν, θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών της 

οικογένειας)  

 

3. Οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας 

3.1. Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας (σπίτι 

μόνιμης κατοικίας, εξοχική κατοικία, αυτοκίνητο-α, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) 

 

4. Κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας 

4.1. Γιορτές και συγκεντρώσεις των μελών της οικογένειας στο σπίτι / 

επιλογή καλεσμένων από συγγενικό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον 

4.2. Συμμετοχή του παιδιού σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του 

σχολείου 

 

5. Πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς στο παιδί τους  

5.1. Εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού (ξένες γλώσσες, 

αθλητισμός, ζωγραφική, μουσική, χορός) 

5.2. Πολιτισμικές δραστηριότητες των γονέων με το παιδί τους στον 

ελεύθερο χρόνο τους / Παρακολούθηση πολιτισμικών εκδηλώσεων 

(επισκέψεις σε γκαλερί, μουσεία, θέατρα, βιβλιοπωλεία, εκδρομές) 

 

6. Στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς στο ιδιωτικό πεδίο (σπίτι) και στο 

εκπαιδευτικό πεδίο (σχολείο) 

6.1. Βοήθεια από τους γονείς στο διάβασμα του παιδιού τους / πρόσληψη 

εκπαιδευτικού για ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι / καθημερινός έλεγχος 

από τους γονείς στα μαθήματα του παιδιού τους / τυχόν απαίτηση των 

γονέων για αριστεία του παιδιού τους 

6.2. Έλευση των γονέων στο σχολείο του παιδιού τους / Λόγοι έλευσής 

τους 

6.3. Συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού / Επίπεδα συνεργασίας 
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7. Προσδοκίες των γονέων για το εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού τους 

      Προσδοκίες των γονέων: 

7.1. Για την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού τους μετά το δημοτικό 

σχολείο  

7.2. Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες που επιθυμούν να ακολουθήσει 

το παιδί τους μετά το δημοτικό σχολείο 

7.3. Για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσει το παιδί τους 

7.4. Γενικότερα όνειρα και επιδιώξεις των γονέων για το μέλλον του 

παιδιού τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

1
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας. 

ΑΠ.: Γεια σας. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη που μου δίνετε. 

ΑΠ.: Να είσαι καλά. 

ΕΡ.: Να ξεκινήσουμε… Θα ήθελα να μου πείτε τον αριθμό των παιδιών που έχετε. 

ΑΠ.: Ένα. 

ΕΡ.: Ποια είναι η ηλικία η δική σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Σαράντα ένα εγώ και σαράντα τέσσερα ο σύζυγος. 

ΕΡ.: Το παιδί σας τι ηλικία έχει; 

ΑΠ.: Έντεκα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

ΑΠ.: Διακοσμήτρια. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

ΕΡ.: Ωραία… Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί εσείς και ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Το παιδί σας; 

ΑΠ.: Ελλάδα. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας; 

ΑΠ.: Τέρψη Πατρών. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι. Πιο 

συγκεκριμένα, έχετε έργα τέχνης; 

ΑΠ.: Έργα τέχνης γνήσια όχι. Κάποια αντίγραφα ναι. 

ΕΡ.: Έχετε πίνακες ζωγραφικής; 

ΑΠ.: Ναι, γενικώς έχω. Ας πούμε έχω του Πικάσο κάποια έργα, έχω και κάποια άλλα 

αντίγραφα, έχω και κάποια έργα χειροποίητα από κάποιους καλλιτέχνες που δεν είναι 

γνωστοί… αλλά είναι αξιόλογα έργα. 

ΕΡ.: Ενδιαφέρον αυτό… Αγάλματα ή γλυπτά υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 
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ΑΠ.: Υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες. Μία στο παιδικό δωμάτιο και μία στο γραφείο που 

είναι πολύ μεγάλη. 

ΕΡ.: Ωραία… Θα μπορούσατε να μου πείτε για το είδος των βιβλίων που υπάρχουν; 

ΑΠ.: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παιδική λογοτεχνία…. πολλά παιδικά βιβλία λόγω 

της ηλικίας της… Υπάρχουν και κάποια λογοτεχνικά. Υπάρχουν και κάποιες 

εγκυκλοπαίδειες… 

ΕΡ.: Σχολικά βιβλία του παιδιού; 

ΑΠ.: Και σχολικά βιβλία… Όχι βοηθήματα όμως. 

ΕΡ.: Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι;  

ΑΠ.: Υπάρχουν.  

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε; 

ΑΠ.: Κιθάρα, κρουστά… 

ΕΡ.: Το παιδί ασχολείται καθόλου με αυτά; 

ΑΠ.: Ναι, η Μ. παίζει και κιθάρα και κρουστά. 

ΕΡ.: Έχει μάθει μέσω κάποιου δασκάλου ή μόνη της; 

ΑΠ.: Ναι, μέσω κάποιου δασκάλου. 

ΕΡ.: Κατ’ οίκον διδασκαλία ή σε Ωδείο; 

ΑΠ.: Σε Ωδείο. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε στο σπίτι. Τα 

ενδιαφέροντα που έχετε. Για παράδειγμα, διαβάζετε εσείς και ο άντρας σας 

εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Όχι, πάρα πολύ. Υπάρχουν διαστήματα δηλαδή στη ζωή μας που περνάμε να 

διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία. Εγώ τουλάχιστον… 

ΕΡ.: Ποια είναι τα αγαπημένα σας; Μπορείτε να μου πείτε δύο παραδείγματα 

λογοτεχνικών βιβλίων που να σας αρέσουν ιδιαίτερα; 

ΑΠ.: Λογοτεχνικά…. 

ΕΡ.: Είτε από ξένη είτε από ελληνική λογοτεχνία… 

ΑΠ.: Για παράδειγμα, του Brown το οποίο είναι πολύ μεγάλο… Δεν είναι ακριβώς 

λογοτεχνικό… 

ΕΡ.: Είναι ενδιαφέρον; 

ΑΠ.: Ναι, είναι. 

ΕΡ.: Η Μ. διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Ναι, η Μ. διαβάζει. Εξωσχολικά ναι. 
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ΕΡ.: Ποια είναι τα αγαπημένα της; Θα μπορούσατε να μου πείτε; Ποιος είναι ο 

αγαπημένος της συγγραφέας; 

ΑΠ.: Της αρέσει ο Τριβιζάς. 

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε; 

ΑΠ.: Τώρα πιο πολύ μέσω Internet. 

ΕΡ.: Τι κατηγορία θεμάτων σας ενδιαφέρει πιο πολύ να διαβάζετε; Πολιτικά, 

κοινωνικά θέματα; 

ΑΠ.: Όχι, δε θα το ‘λεγα. Καλλιτεχνικά και λίγο από όλα. 

ΕΡ.: Το παιδί διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε εσείς και ο άντρας σας να ακούτε; 

ΑΠ.: Έντεχνο προτιμούμε και ροκ. 

ΕΡ.: Το παιδί; 

ΑΠ.: Το παιδί ακούει από όλα. Και έντεχνο… ας πούμε το «χρυσό κουρέλι» έμαθε 

πρώτα να παίζει στην κιθάρα, αλλά ακούει και ποπ. Έχει διάφορα ακούσματα. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε για τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν στο 

σπίτι; Ας πούμε για το διάβασμα του παιδιού… 

ΑΠ.: Ναι, το συζητάμε αυτό… όχι πάρα πολύ… Έχουμε λίγο θέμα με τα Αγγλικά 

προβληματιζόμαστε λίγο και με την Ιστορία… 

ΕΡ.: Κοινωνικά θέματα; Όπως για την ανεργία; 

ΑΠ.: Σαφώς. Και η ανεργία και κάποια άλλα θέματα της καθημερινότητας που μας 

απασχολούν… 

ΕΡ.: Για την πολιτική; 

ΑΠ.: Όχι, δε συζητάμε για την πολιτική. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε για τη μόρφωση τη δική σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ έχω τελειώσει Τ.Ε.Ι. Διακοσμητικής. Ο σύζυγος έχει τελειώσει Λύκειο. 

ΕΡ.: Ωραία… Αγγλικά; 

ΑΠ.: Αγγλικά εγώ ξέρω ελάχιστα. Ο σύζυγος ξέρει καλά. 

ΕΡ.: Σε επίπεδο Lower, Proficiency; 

ΑΠ.: Σε επίπεδο λίγο πριν το Lower. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά Αγγλικά. 

Συνεννοείται πάρα πολύ καλά. Και ξέρει και Ιταλικά. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές γνωρίζετε; 
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ΑΠ.: Ναι. Εγώ γνωρίζω ως χειρίστρια σχεδίου. Γιατί είναι το επάγγελμά μου. Ο 

σύζυγος γνωρίζει αρκετά καλά αλλά σε επίπεδο να χειρίζεται τον υπολογιστή… 

Αρκετά καλά. 

ΕΡ.: Ωραία… Θα ήθελα να μου πείτε για τις γιορτές και συγκεντρώσεις που κάνετε 

στο σπίτι. 

ΑΠ.: Γιορτές κάνουμε στο σπίτι. Και το παιδάκι μας το γιορτάζουμε… και τη γιορτή 

της και τα γενέθλιά της και τα δικά μας…. Και γενικώς και πάρτι κάνουμε και κόσμο 

πολύ καλούμε και τραπέζια κάνουμε… Ακόμα το κρατάμε. 

ΕΡ.: Να ρωτήσω… Καλείτε συγγενείς και φίλους; 

ΑΠ.: Τα πάντα.  

ΕΡ.: Είναι από την Πάτρα ή από κάποια άλλη πόλη; 

ΑΠ.: Από την Πάτρα είναι. Οι δικοί μου είναι από Θεσσαλονίκη… Είναι δύσκολο να 

έρθουν… 

ΕΡ.: Το παιδί κάνει πάρτι; 

ΑΠ.: Κάνει πάρτι. 

ΕΡ.: Καλεί φίλους, συμμαθήτριες; 

ΑΠ.: Από όλα. Κάνουμε και αποχαιρετιστήριο πάρτι στο τέλος της χρονιάς… 

Μαζεύει την παρέα της εδώ στο σπίτι… 

ΕΡ.: Καλεί την παρέα ή και γενικά όλους τους συμμαθητές της; 

ΑΠ.: Στο τέλος της χρονιάς καλεί τους συμμαθητές της. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη συμμετοχή της σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και 

γιορτές του σχολείου… 

ΑΠ.: Παρελάσεις δεν έχει κάνει πάρα πολλές… Έχει συμμετάσχει μία φορά σε 

παρέλαση με το Λύκειο Ελληνίδων… με τις παραδοσιακές στολές. Το σχολείο δε 

συμμετέχει πάντα… και φέτος που ήταν να συμμετάσχει είχε το ατύχημα και δεν 

μπορούσε να συμμετάσχει… 

ΕΡ.: Θα έβγαινε παραστάτρια; 

ΑΠ.: Ναι, παραστάτρια.  

ΕΡ.: Σε γιορτές του σχολείου συμμετέχει; Σε τραγούδια; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει σε όλα. Το κάθε τμήμα δηλαδή που ορίζει να κάνει κάτι… ναι, 

συμμετέχει. 

ΕΡ.: Θα ήθελα τώρα να μου περιγράψετε το σπίτι σας, τη μόνιμη κατοικία σας. 
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ΑΠ.: Το σπίτι μας είναι μια διώροφη κατοικία, μεζονέτα… Έχει τρία υπνοδωμάτια 

πάνω, ένα πλυσταριό και ένα μπάνιο, και ο κάτω όροφος είναι 60 τ.μ. ελεύθερος. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Εξοχική κατοικία ακριβώς δεν έχουμε. Αλλά έχουμε μία γιαγιά στη 

Θεσσαλονίκη που το θεωρούμε ότι είναι εξοχική κατοικία. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε συχνά; 

ΑΠ.: Πάμε Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Έχουμε αυτοκίνητο. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε τις κατηγορίες τους; 

ΑΠ.: Υπάρχει και Laptop και σταθερός. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού 

σας. Μαθαίνει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Η Μ. κάνει Αγγλικά αλλά κάνει ιδιαίτερα. Πάει μουσικό όργανο. Κιθάρα πάει. 

Κάνει κολυμβητήριο. Έκανε ενόργανη... Έκανε και χορό μοντέρνο και παραδοσιακό. 

Τώρα κάνει ζογκλερικά. 

ΕΡ.: Με τη ζωγραφική ασχολείται; 

ΑΠ.: Όχι, ιδιαίτερα. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε με το παιδί στον 

ελεύθερο χρόνο σας… Για παράδειγμα, επισκέπτεσθε κάποιες γκαλερί; 

ΑΠ.: Όχι, πολύ συχνά γιατί δεν υπάρχουν και πολλές γκαλερί. Πάμε με τη Μ. σε 

κάποιο μουσείο ή αν ακούσουμε για κάποια έκθεση θα πάμε… Ή μπορεί να μην είναι 

έκθεση ζωγραφικής να είναι έκθεση κοσμήματος… Να είναι κάτι άλλο κεραμικών… 

Πάμε σε αυτά. Και ασχολείται και η ίδια μόνη της με καλλιτεχνικά πράγματα. Βλέπει 

και μένα γιατί κάνω πολλά με πηλό, με ζωγραφική, με τέτοια… Και πηγαίνουμε και 

στο «Χαμόγελο του παιδιού» που κάνουμε τα παζάρια… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο «Χαμόγελο του παιδιού»;  

ΑΠ.: Ναι. Και βοηθάει πάρα πολύ και η Μ. δηλαδή με κατασκευές.  

ΕΡ.: Να ρωτήσω… Σε ποιο μουσείο έχετε πάει; Ας πούμε στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Πάτρας έχετε πάει; 

ΑΠ.: Η Μ. έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα στο καινούριο.  
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ΕΡ.: Στην Αθήνα έχετε πάει; 

ΑΠ.: Στην Αθήνα έχω πάει. Το παιδί έχει πάει στο Πολεμικό, στο Μείζονος 

Ελληνισμού… 

ΕΡ.: Σε θέατρα έχετε πάει; Σε παιδικές παραστάσεις με το παιδί; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πάει.  

ΕΡ.: Κάποια αγαπημένη της; Κάποια παιδική παράσταση που της άρεσε στην Πάτρα 

ή αλλού; 

ΑΠ.: Σε μία παράσταση του Τριβιζά. Της άρεσε. 

ΕΡ.: Σε βιβλιοπωλεία πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Πάμε ναι.  

ΕΡ.: Τι αγοράζετε συνήθως; Σχολικά είδη; 

ΑΠ.: Πολλά… Και σχολικά είδη αλλά μπορεί να πάρουμε και βιβλία.  

ΕΡ.: Λογοτεχνικά βιβλία, παραμύθια; 

ΑΠ.: Λογοτεχνικά βιβλία όχι τόσο πολύ, περισσότερο παραμύθια. Τριβιζά… 

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Ναι, πάμε. 

ΕΡ.: Κάποια μέρη αγαπημένα που έχετε πάει; 

ΑΠ.: Ας πούμε τώρα μέσα στις γιορτές που ήμασταν Θεσσαλονίκη πήγαμε 

μονοήμερη στην Ονειρούπολη στη Δράμα. Πάρα πολύ ωραία… που έχει το χωριό 

των Ξωτικών, τον Άγιο Βασίλη… Πάμε μονοήμερη στην Καλαμάτα, στην Αρχαία 

Ολυμπία… Σε νησιά… Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Έχουμε πάει. Όσο μπορούμε 

πηγαίνουμε. 

ΕΡ.: Στο εξωτερικό έχετε πάει; 

ΑΠ.: Όχι. Εγώ έχω πάει. Η Μ. δεν έχει πάει. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε αν βοηθάτε το παιδί σας στο διάβασμα η ίδια ή ο άντρας 

σας. 

ΑΠ.: Τη βοηθάμε. Όχι πάρα πολύ όμως. Δηλαδή τη βοηθάμε όσο χρειάζεται, εκεί που 

χρειάζεται. Αν χρειαστεί κάτι είμαστε πάντα εδώ… 

ΕΡ.: Έχει τη βοήθειά σας. Ωραία… Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για 

ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ιδιαίτερα μαθήματα του σχολείου εννοείς;  

ΕΡ.: Ναι. 

ΑΠ.: Όχι. 
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ΕΡ.: Ελέγχετε το διάβασμα του παιδιού σε καθημερινή βάση; 

ΑΠ.: Όχι σε καθημερινή βάση. 

ΕΡ.: Θα θέλατε ως γονείς να αριστεύσει το παιδί σας; 

ΑΠ.: Σαν όνειρο του γονέα ναι. Θα ήταν το ιδανικό. Αλλά δεν είναι το πιο 

σημαντικό… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να ρωτήσω αν πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού σας και για 

κάποιους λόγους. 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνω και γιατί είμαι στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και για 

σχολικά ζητήματα. Για τη Μ. όχι δεν πηγαίνω πάρα πολύ. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα του παιδιού; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργάζομαι. 

ΕΡ.: Σε ποια επίπεδα θα λέγατε ότι συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Λόγω δουλειάς και στο καλλιτεχνικό. Με ρωτάει πάρα πολλές φορές τι 

κατασκευές να κάνουν. Έκανα κατασκευές με τα παιδιά της Ένταξης… 

ΕΡ.: Πολύ ενδιαφέρον αυτό… Έχετε κάποιες προσδοκίες σαν γονείς για το μέλλον 

του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Καμία. 

ΕΡ.: Θα θέλατε δηλαδή το παιδί σας να διαλέξει το ίδιο το μέλλον του… 

ΑΠ.: Ακριβώς. Ό, τι θέλει. Αρκεί να της αρέσει αυτό που κάνει. 

ΕΡ.: Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού μετά το δημοτικό τι θα θέλατε 

να κάνει; 

ΑΠ.: Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσει κάποιο μουσικό όργανο. Αν της αρέσει 

βέβαια… Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει και μια ξένη γλώσσα ακόμα. Θα τη 

βοηθήσει πάρα πολύ γιατί πλέον αν δεν έχει δύο γλώσσες δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει 

στη ζωή της. Γιατί δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα… Για να βοηθηθεί η ίδια. 

Τώρα από ‘κει και πέρα επιλέγει. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θεωρείτε ότι θα ταίριαζε στο παιδί σας; 

ΑΠ.: Δεν ξέρω… Μόνο καλλιτεχνικά βλέπω ότι της αρέσουν και της ίδιας. Έχει 

καλλιτεχνική φλέβα… 

ΕΡ.: Και το παιδί έχει εκφράσει κάτι αντίστοιχο; 

ΑΠ.: Ναι. Η Μ. κάνει αξιόλογα και κοσμήματα… Θα μπορούσα να τη δω και 

Μαθηματικό βέβαια γιατί αριστεύει στα Μαθηματικά… αξιόλογο μυαλό στα 

Μαθηματικά. Θα μπορούσε να γίνει και ένας Μαθηματικός. 
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ΕΡ.: Μακάρι… 

ΑΠ.: Ιστορικό δεν τη βλέπω… Πάρα πολύ καλή είναι στα Μαθηματικά. Δε με έχει 

προβληματίσει ποτέ στα Μαθηματικά. 

ΕΡ.: Βλέπετε μια σταθερή πορεία στα Μαθηματικά… Σας ευχαριστώ πολύ για τη 

συνέντευξη. Να είστε καλά. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

 

2
η 

συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Τρία παιδιά. 

ΕΡ.: Πόσο χρονών είναι; 

ΑΠ.: Είναι δεκαοχτώ, δεκατεσσάρων και έντεκα χρονών. 

ΕΡ.: Πόσο χρονών είστε η ίδια και ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι σαράντα τρία και ο σύζυγός μου πενήντα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

ΑΠ.: Οικιακά. 

ΕΡ.: Το επάγγελμα του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Είναι υπάλληλος στη Δ.Ε.Η. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Και τα παιδιά σας στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί; 

ΑΠ.: Ναι, στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας; 

ΑΠ.: Μένουμε στα Ζαρουχλέικα. 

ΕΡ.: Στο σπίτι υπάρχουν πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε μία.  

ΕΡ.: Τι είδους βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη; Θα μπορούσατε να μου πείτε; 

ΑΠ.: Εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία, λεξικά ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, 

βιβλία Αγγλικών, λογοτεχνικά βιβλία… 
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ΕΡ.: Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; Κιθάρα, αρμόνιο; 

ΑΠ.: Έχουμε μια φλογέρα, μαθαίνει η κόρη μου στο μάθημα της μουσικής στο 

σχολείο. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις δραστηριότητες που κάνετε στο σπίτι σαν 

οικογένεια, τα ενδιαφέροντα που έχετε… Διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζουμε. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; Βιβλία λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές διαβάζει. Δανείζεται από το σχολείο. Έχουν δανειστική 

βιβλιοθήκη… Για παράδειγμα, έχει διαβάσει την «Ειρήνη», τους «Ιππείς», τις 

«Όρνιθες», τους «Βάτραχους» του Αριστοφάνη…  

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε; 

ΑΠ.: Ναι, κάποιες φορές διαβάζουμε την «Πελοπόννησο». Αλλά διαβάζουμε και από 

το Internet. 

ΕΡ.: Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο να διαβάζετε; 

ΑΠ.: Όλα τα διαβάζουμε. Οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά… Ο σύζυγός μου 

διαβάζει και αθλητικά. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζει. 

ΕΡ.: Τι είδος μουσικής σας αρέσει να ακούτε περισσότερο; 

ΑΠ.: Ακούμε λαϊκά και δημοτικά τραγούδια. 

ΕΡ.: Η κόρη σας τι μουσική ακούει; 

ΑΠ.: Ακούει ξένη ποπ μουσική. 

ΕΡ.: Συζητάτε με τα παιδιά όταν είστε στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε για διάφορα θέματα. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συζήτηση με 

τα παιδιά… 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε για ορισμένα θέματα τα οποία συζητάτε; 

ΑΠ.: Συζητάμε για το σχολείο των παιδιών, πώς τα πέρασαν, για τα μαθήματά τους, 

για την πρόοδό τους… Για την πολιτική και το πώς επηρεάζει τη ζωή όλων μας… 

γίνεται αναφορά και σε αυτό το θέμα. Άλλωστε το ακούμε συνέχεια και στην 

τηλεόραση. Συζητάμε και για διάφορα καθημερινά θέματα που μας απασχολούν… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μόρφωσή σας. Έχετε κάποιους τίτλους 

σπουδών; 

ΑΠ.: Εγώ έχω τελειώσει το Γυμνάσιο και ο σύζυγός μου το Τεχνικό Λύκειο. 
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ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; Όπως Αγγλικά; 

ΑΠ.: Λίγο Αγγλικά από τα παιδιά… Δεν έχουμε κάποια πιστοποίηση. 

ΕΡ.: Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

ΑΠ.: Ναι, και εγώ και ο άντρας μου ξέρουμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Μας βοήθησαν και τα παιδιά που ξέρουν. 

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές στο σπίτι; Καλείτε φίλους, συγγενείς; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ συχνά. Μας αρέσει να καλούμε κόσμο στο σπίτι. Σε ονομαστικές 

γιορτές, γενέθλια των παιδιών και όχι μόνο έρχονται στο σπίτι συγγενείς και φίλοι.  

ΕΡ.: Οι συγγενείς είναι από την Πάτρα; 

ΑΠ.: Και από την Πάτρα αλλά και από την Αθήνα, τη Λάρισα… και από το χωριό 

του άντρα μου, τη Δροσιά. 

ΕΡ.: Τα παιδιά καλούν στο σπίτι συμμαθητές τους όταν γιορτάζουν; 

ΑΠ.: Ναι, έρχονται οι συμμαθητές τους από το σχολείο. Έχουν πολύ καλή σχέση και 

έρχονται στο σπίτι συχνά. Σε γιορτές αλλά και άλλες φορές… 

ΕΡ.: Σας αρέσει να συναναστρέφεστε με συγγενείς και φίλους… Έχετε έντονο το 

στοιχείο της κοινωνικότητας, έτσι; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ. Χριστούγεννα, Πάσχα τα περνάμε με πολλούς συγγενείς… Είναι 

οικογενειακές γιορτές και θέλουμε και τα παιδιά μας να νιώσουν τη σημασία της 

οικογενειακής συγκέντρωσης και των εθίμων που έχουμε...  

ΕΡ.: Η κόρη σας συμμετέχει σε σχολικές γιορτές, σε εκδηλώσεις του σχολείου, σε 

παρελάσεις; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει. Είναι στη χορωδία του σχολείου, παίρνει μέρος σε θεατρικές 

παραστάσεις… Μάλιστα, στην 25
η
 Μαρτίου είναι αφηγήτρια. Αφηγείται ποιήματα 

στις εθνικές γιορτές… 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το σπίτι σας, τα δωμάτια 

που υπάρχουν; 

ΑΠ.: Έχουμε κουζίνα και σαλόνι μαζί, δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Έχουμε στο χωριό του συζύγου μου, στη Δροσιά. 

ΕΡ.: Αυτοκίνητο έχετε; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα αυτοκίνητο. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 
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ΑΠ.: Ναι, έχουμε δύο. Ένα Laptop και έναν υπολογιστή γραφείου… Τους 

χρησιμοποιούν τα παιδιά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κόρης σας… 

Μαθαίνει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Ναι, μαθαίνει Αγγλικά. Την πηγαίνουμε σε φροντιστήριο. Μαθαίνει και 

Γερμανικά στο σχολείο. 

ΕΡ.: Ασχολείται με κάποιες άλλες δραστηριότητες; Όπως χορό; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνει παραδοσιακούς χορούς στο σύλλογο του σχολείου. Επίσης, 

ασχολείται με το πόλο στην κατασκήνωση που πηγαίνει το καλοκαίρι… 

ΕΡ.: Επομένως, ασχολείται και με τον αθλητισμό… Μαθαίνει κάποιο μουσικό 

όργανο, ζωγραφίζει; 

ΑΠ.: Όχι, δε μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο. Η ζωγραφική δεν της αρέσει και δεν 

ασχολείται. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά σας όταν 

έχετε ελεύθερο χρόνο… Έχετε επισκεφθεί κάποιες γκαλερί; Για παράδειγμα, στο 

παλιό «Αρσάκειο» γίνονται κάποιες εκθέσεις…. 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει.  

ΕΡ.: Έχετε πάει σε μουσεία με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πάει στα Γιάννενα στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα, στην 

Κέρκυρα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο μουσείο νομισμάτων. Έχουμε πάει και 

στο Αρχαιολογικό μουσείο εδώ στην Πάτρα… Η κόρη μου πήγε με το σχολείο στην 

Αθήνα στο μουσείο Μείζονος Ελληνισμού. Μας αρέσει να πηγαίνουμε σε μουσεία… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο θέατρο με τα παιδιά; Σε κάποιες παιδικές παραστάσεις; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει μαζί, αλλά πηγαίνουν με το σχολείο. Για παράδειγμα, 

πήγαν σε μια παιδική παράσταση, στο «Χάνσελ και Γκρέτελ» στο θέατρο 

«Απόλλων». 

ΕΡ.: Σε βιβλιοπωλεία πηγαίνετε με τα παιδιά; Τι αγοράζετε συνήθως; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ συχνά. Αγοράζουμε βιβλία των Αγγλικών τους, λογοτεχνικά βιβλία, 

μολύβια, τετράδια, στυλό… ό,τι χρειάζονται για το σχολείο και το διάβασμα.  

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε με τα παιδιά; Θα μπορούσατε να μου πείτε μέρη που έχετε 

επισκεφθεί;  

ΑΠ.: Ναι, εκδρομές πηγαίνουμε πολύ συχνά… και μονοήμερες αλλά και για 

περισσότερες μέρες. Έχουμε πάει στα Γιάννενα στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα 
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όπως σας είπα πριν…. Στην Κέρκυρα, στη Μάνη στα Σπήλαια Δυρού, στην Αθήνα 

στην Ακρόπολη και στο Πλανητάριο, στην Πάρο, στη Χαλκιδική, στη Ζάκυνθο όπου 

εκεί είδαμε το Ναυάγιο… στη Θεσσαλονίκη στον Πλαταμώνα, στα Μετέωρα, στο 

Μέτσοβο, στο Γύθειο, στο Καρπενήσι, στην Αλεξανδρούπολη… Το χειμώνα 

πηγαίνουμε και σε χιονοδρομικά κέντρα, στα Καλάβρυτα, στην Αράχοβα… 

ΕΡ.: Οι εκδρομές που κάνετε με τα παιδιά είναι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές απ’ 

ότι καταλαβαίνω…  

ΑΠ.: Ναι, θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον 

πολιτισμό μας, την ιστορία μας και να μαθαίνουν πράγματα βλέποντάς τα από κοντά. 

Αλλά και να ψυχαγωγούνται κιόλας… 

ΕΡ.: Έχετε επισκεφθεί πολλά μέρη της Ελλάδας… Σε κάποια χώρα του εξωτερικού 

έχετε πάει με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Όχι, αλλά έχουμε πάει μέχρι τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας… 

ΕΡ.: Βοηθάτε την κόρη σας στο διάβασμα; 

ΑΠ.: Διαβάζει μόνη της. Αν όμως δυσκολεύεται σε κάτι τη βοηθάμε. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με μια φοιτήτρια όταν δυσκολεύεται σε κάποιο 

μάθημα. 

ΕΡ.: Ελέγχεται το παιδί σας στο διάβασμά του καθημερινά; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές την ελέγχω για να δω αν είναι διαβασμένη και έτοιμη για την 

επόμενη μέρα. 

ΕΡ.: Θα θέλατε το παιδί σας να αριστεύσει; 

ΑΠ.: Όχι, με ενδιαφέρει μόνο να τα πηγαίνει καλά σύμφωνα με τις δυνατότητές της.  

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνω πολύ συχνά. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους πηγαίνετε κυρίως; 

ΑΠ.: Για να την αφήσω και να την πάρω, για ενημερώσεις που κάνει η δασκάλα, για 

να ρωτήσω πώς τα πηγαίνει στα μαθήματα… 

ΕΡ.: Είστε μέλος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, δεν είμαι. Αλλά φροντίζω να ενημερώνομαι από το σύλλογο για ό, τι 

γίνεται στο σχολείο. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα του παιδιού και με ποιους τρόπους; 
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ΑΠ.: Ναι, πολύ. Τη ρωτάω για την κόρη μου αν τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα, αν 

δυσκολεύεται κάπου, για τη συμπεριφορά της στο σχολείο… φροντίζω να 

ενημερώνομαι από τη δασκάλα. 

ΕΡ.: Τι θα θέλατε να κάνει η κόρη σας αφού τελειώσει το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο και μετά να πάει στο Πανεπιστήμιο. Αν το 

θέλει και η ίδια… 

ΕΡ.: Με ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να ασχοληθεί η κόρη σας μετά το δημοτικό; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να συνεχίσει με τα Αγγλικά και να πάει και Γερμανικά σε 

φροντιστήριο, να πάει Ρυθμική Γυμναστική… μου το έχει ζητήσει και η ίδια, της 

αρέσουν τα Γερμανικά και η Ρυθμική… και να συνεχίσει τους παραδοσιακούς 

χορούς. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσει το παιδί σας; Ποιο θεωρείτε ότι της 

ταιριάζει; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να γίνει Αστυνομικός. Το ίδιο θέλει και η κόρη μου… Ταιριάζει στο 

χαρακτήρα της γιατί είναι δυναμική. Είναι ένα επάγγελμα που θα της προσφέρει 

χρήματα για να ζήσει και θα βρει πιο εύκολα δουλειά σε σχέση με άλλα 

επαγγέλματα… Και της αρέσει αυτό το επάγγελμα γιατί έχει δράση. Έτσι μου λέει η 

ίδια… 

ΕΡ.: Σας ενδιαφέρει να έχει επαγγελματική σταθερότητα και οικονομική άνεση 

δηλαδή; 

ΑΠ.: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ βασικά για τη ζωή της… 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα και οι σκέψεις σας για το μέλλον του παιδιού σας;  

ΑΠ.: Πάνω από όλα θέλω να έχει υγεία, να σέβεται τους συνανθρώπους της και να 

έχει μια σταθερή δουλειά. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Παρακαλώ. Να είστε καλά. 
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3
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας. 

ΑΠ.: Γεια σας. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε να κάνουμε τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Παρακαλώ. Δεν κάνει τίποτα… 

ΕΡ.: Να ξεκινήσουμε… Θα ήθελα να μου πείτε τον αριθμό των παιδιών που έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε δύο παιδιά. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε την ηλικία τους; 

ΑΠ.: Η Κ. είναι δώδεκα χρονών και ο Χ. έντεκα. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι τριάντα οχτώ και ο άντρας μου είναι σαράντα πέντε χρονών. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμα το δικό σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Το δικό μου είναι οικιακά και ο άντρας μου είναι ξυλουργός. 

ΕΡ.: Ωραία… Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί εσείς και ο άντρας σας; 

ΑΠ.: Έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας; 

ΑΠ.: Και τα παιδιά μας στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας; 

ΑΠ.: Μένουμε στον Άγιο Ιωάννη Πράτσικα. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο 

σπίτι… Πιο συγκεκριμένα, ποια έργα τέχνης έχετε; 

ΑΠ.: Έχουμε κάποιους πίνακες ζωγραφικής. 

ΕΡ.: Έχετε αγάλματα; Γλυπτά; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Υπάρχει μία. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε για το είδος των βιβλίων που υπάρχουν στη 

βιβλιοθήκη; 

ΑΠ.: Υπάρχουν κάποια σχολικά βιβλία, λογοτεχνικά, εγκυκλοπαίδειες… και κάποια 

σχολικά βοηθήματα και κάποια ξενόγλωσσα. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω… Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. Υπάρχει μία κιθάρα. 

ΕΡ.: Ασχολείται κάποιος με την κιθάρα; 
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ΑΠ.: Ασχολείται λίγο με την κιθάρα ο Χ. στον ελεύθερο χρόνο του. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά σας 

στο σπίτι. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας γενικότερα. Διαβάζετε εσείς και ο άντρας 

σας εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές διαβάζουμε… 

ΕΡ.: Ποια βιβλία προτιμάτε να διαβάζετε; 

ΑΠ.: Μας αρέσουν πιο πολύ τα μυθιστορήματα… 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουν. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια βιβλία που διαβάζουν; 

ΑΠ.: Τους αρέσουν τα λογοτεχνικά βιβλία, όπως τα «Ψηλά Βουνά» του 

Παπαντωνίου, το «Χωρίς Οικογένεια» και της Ζωρζ Σαρή «Τα Γενέθλια». 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Να ρωτήσω… Διαβάζετε εφημερίδα στο σπίτι με τον άντρα σας; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουμε «Τα Νέα», «Το Βήμα», «Το Έθνος»… κυρίως τα πολιτικά 

θέματα. 

ΕΡ.: Ο Χ. διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζει. Του αρέσουν κυρίως τα κοινωνικά θέματα. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε εσείς και ο άντρας σας να ακούτε; 

ΑΠ.: Ακούμε κλασική και έντεχνη μουσική. Το ίδιο και τα παιδιά. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε για τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν στο 

σπίτι μεταξύ των παιδιών σας, του άντρα σας και της ίδιας; 

ΑΠ.: Τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν με τον άντρα μου και τα παιδιά είναι η 

πολιτική, κοινωνικά θέματα, όπως η ανεργία… Με το Χ. συζητάμε για το σχολείο, 

για το διάβασμά του, για τον αθλητισμό… Του αρέσει το ποδόσφαιρο. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωση τη δική σας και του 

άντρα σας. Έχετε κάποιους τίτλους σπουδών; 

ΑΠ.: Και οι δυο μας έχουμε τελειώσει το Λύκειο.  

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Έχουμε πάρει το Lower στα Αγγλικά. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Γνωρίζουμε κάποια πράγματα όμως δεν έχουμε πιστοποίηση… 

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές και συγκεντρώσεις στο σπίτι σαν οικογένεια; 

ΑΠ.: Ναι, κάποιες φορές κάνουμε. 
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ΕΡ.: Ποιους καλείτε; 

ΑΠ.: Καλούμε συγγενείς και φίλους. 

ΕΡ.: Από την Πάτρα; 

ΑΠ.: Ναι, είναι από την Πάτρα. 

ΕΡ.: Ωραία… Να ρωτήσω… Ο Χ. κάνει κάποιες γιορτές; Καλεί φίλους του στο σπίτι; 

ΑΠ.: Κάνει γιορτές στα γενέθλιά του… Καλεί τους φίλους του από το σχολείο… 

Έρχονται και κάποιοι συγγενείς. 

ΕΡ.: Το παιδί συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου μιλήσετε γι’ αυτό; 

ΑΠ.: Ναι… Τώρα η ΣΤ’ τάξη θα κάνει τη γιορτή της 25
ης

 Μαρτίου… και συμμετέχει 

και στις χορωδίες που γίνονται. 

ΕΡ.: Πείτε μου… το σπίτι σας, η μόνιμη κατοικία σας πώς είναι; Θα μπορούσατε να 

μου την περιγράψετε; 

ΑΠ.: Ναι… Έχουμε μια κουζίνα… τραπεζαρία ενιαίο, ένα μπάνιο και τρεις 

κρεβατοκάμαρες. 

ΕΡ.: Διαθέτετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Έχουμε μία εξοχική κατοικία που βρίσκεται στη Λακόπετρα. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε συχνά; 

ΑΠ.: Πηγαίνουμε κυρίως το καλοκαίρι. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο/-α; 

ΑΠ.: Έχουμε ένα αυτοκίνητο οικογενειακό και ένα που το χρησιμοποιεί ο άντρας μου 

στη δουλειά του για το ξυλουργείο. 

ΕΡ.: Ωραία… Διαθέτετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 

ΑΠ.: Έχουμε ένα Laptop. 

ΕΡ.: Τώρα να ρωτήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού… Μαθαίνει 

κάποιες ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Πηγαίνει Αγγλικά σε φροντιστήριο… Κάνει μπάσκετ… Προπονείται στον 

«Απόλλωνα». 

ΕΡ.: Με τη ζωγραφική ασχολείται καθόλου; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές του αρέσει να ζωγραφίζει. 

ΕΡ.: Με τη μουσική; 
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ΑΠ.: Ασχολείται με την κιθάρα… Κάνει κάποια μαθήματα στο σπίτι με μια δασκάλα 

μουσικής. 

ΕΡ.: Με το χορό έχει ασχοληθεί; 

ΑΠ.: Με το χορό όχι δεν ασχολείται. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις πολιτισμικές δραστηριότητες που κάνετε με 

το παιδί σας στον ελεύθερο χρόνο σας… Για παράδειγμα, επισκέπτεσθε κάποιες 

γκαλερί; 

ΑΠ.: Έχει τύχει να πάμε κάποιες φορές… Μας αρέσουν οι εκθέσεις με πίνακες 

ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα του Τσαρούχη. 

ΕΡ.: Πολύ ενδιαφέρον… Σε μουσεία έχει τύχει να πάτε; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πάει κάποιες φορές στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πάτρα και 

στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

ΕΡ.: Έχετε πάει με τον άντρα σας και τα παιδιά σας σε θέατρα; 

ΑΠ.: Ναι, μας αρέσει να πηγαίνουμε σε θέατρα και να παρακολουθούμε με τα παιδιά 

παιδικές παραστάσεις… Εγώ με τον άντρα μου πηγαίνουμε και παρακολουθούμε 

παραστάσεις αρχαίου δράματος. Για παράδειγμα, έχουμε πάει στην Επίδαυρο. 

ΕΡ.: Πολύ ενδιαφέρον… Πηγαίνετε με τα παιδιά σας σε βιβλιοπωλεία; 

ΑΠ.: Πηγαίνουμε… για να αγοράσουμε λογοτεχνικά βιβλία και διάφορα σχολικά 

είδη.  

ΕΡ.: Εκδρομές κάνετε με τον άντρα σας και τα παιδιά σας; 

ΑΠ.: Ναι, κάνουμε… Έχουμε πάει στην Αθήνα για να επισκεφθούμε κάποια 

αξιοθέατα… 

ΕΡ.: Έχει τύχει να πάτε και κάπου αλλού; 

ΑΠ.: Έχουμε πάει επίσης στο Ναύπλιο… Έχουμε επισκεφθεί την Επίδαυρο… 

Ακόμα, έχουμε πάει στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Να σας ρωτήσω… Βοηθάτε το παιδί σας εσείς και ο άντρας σας 

στο διάβασμά του; 

ΑΠ.: Ναι, το βοηθάω εγώ. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα στο 

παιδί στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι όχι. 

ΕΡ.: Το ελέγχετε καθημερινά στα μαθήματά του; 

ΑΠ.: Ναι, το ελέγχω απλώς για να δω αν έχει κάνει τα μαθήματά του. 
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ΕΡ.: Θα θέλατε το παιδί σας να αριστεύσει; 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελα… Για το καλό του παιδιού μου… Και για να μπορέσει μέσα 

από το διάβασμα να αποκτήσει εφόδια στη ζωή του. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνω. 

ΕΡ.: Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Κυρίως για να ενημερωθώ για την πρόοδό του στα μαθήματα. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με το δάσκαλο / τη δασκάλα του παιδιού; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργαζόμαστε. 

ΕΡ.: Σε ποια επίπεδα συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Συνεργαζόμαστε για να ενημερωθώ για την πρόοδο του παιδιού στα μαθήματα 

και για ενημερώσεις σε διάφορα σχολικά ζητήματα. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις προσδοκίες που έχετε για το εκπαιδευτικό 

μέλλον του παιδιού σας... Ειδικότερα… Τι θα θέλατε το παιδί σας να ακολουθήσει 

μετά το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Γυμνάσιο και το Λύκειο… και στη συνέχεια, εφόσον 

μπορεί, να συνεχίσει και στο Πανεπιστήμιο. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές; Κάποιο Διδακτορικό ίσως; 

ΑΠ.: Αν μπορούσε αυτό θα ήταν πολύ καλό για την εξέλιξή του… Επίσης, αυτό θα 

μπορούσε να το βοηθήσει να βρει μελλοντικά μια δουλειά με προοπτικές. 

ΕΡ.: Ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα επιθυμούσατε να ακολουθήσει το παιδί 

σας μετά το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να συνεχίσει τα Αγγλικά του, να μάθει άλλη μια ξένη γλώσσα, όπως 

παράδειγμα Γαλλικά… 

ΕΡ.: Με τον αθλητισμό θα θέλατε να συνεχίσει; 

ΑΠ.: Ναι, να συνεχίσει να προπονείται στον «Απόλλωνα» γιατί του αρέσει ο 

αθλητισμός… και να τελειώσει τα μαθήματα κιθάρας που κάνει ήδη. 

ΕΡ.: Ενδιαφέρον… Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσει το παιδί σας 

μελλοντικά; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να ακολουθήσει το επάγγελμα που επιθυμεί ο ίδιος… επειδή βλέπω 

ότι του αρέσει ο αθλητισμός θα μπορούσε να ακολουθήσει το επάγγελμα του 

ποδοσφαιριστή. 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα και οι επιδιώξεις σας για το μέλλον του παιδιού σας; 
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ΑΠ.: Θα ήθελα το παιδί μου να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο… Μακάρι να έκανε και 

Μεταπτυχιακές Σπουδές για να έχει ακόμη περισσότερα προσόντα και να κάνει μια 

δουλειά που θα το ευχαριστεί και θα του προσφέρει χρήματα για να ζήσει… 

ΕΡ.: Ο ίδιος τι σας έχει πει; Τι θα ήθελε να ακολουθήσει; Ποιο επάγγελμα; 

ΑΠ.: Στην ηλικία που βρίσκεται τώρα μου λέει ότι του αρέσει να γίνει 

ποδοσφαιριστής. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. 

ΑΠ.: Παρακαλώ. Ευχαριστώ κι εγώ. 

ΕΡ.: Να είστε καλά. 

 

4
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας. 

ΑΠ.: Γεια σας. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα γι’ αυτή τη συνέντευξη.  

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε… Θα ήθελα να μου πείτε τον αριθμό 

των παιδιών που έχετε. 

ΑΠ.: Δύο κοριτσάκια. 

ΕΡ.: Ποια είναι η ηλικία η δική σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι πενήντα χρονών και ο άντρας μου εξήντα. 

ΕΡ.: Η ηλικία των παιδιών σας ποια είναι; 

ΑΠ.: Δεκατέσσερα είναι η Β. και έντεκα η Γ.  

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμα το δικό σας; 

ΑΠ.: Είμαι έμπορος. Έχουμε μαγαζί με είδη προικός. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Του άντρα σας; 

ΑΠ.: Το ίδιο. Είμαστε μαζί. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί εσείς και ο άντρας σας; 

ΑΠ.: Εδώ στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Τα παιδιά; 

ΑΠ.: Εδώ. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας; 

ΑΠ.: Η Τέρψη. 
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ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι. 

Πιο συγκεκριμένα, έχετε κάποια έργα τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Υπάρχει. 

ΕΡ.: Πείτε μου για το είδος των βιβλίων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.   

ΑΠ.: Έχουν τα μαθήματά τους, τα βοηθήματά τους, τα μαθήματα από την Α’ 

δημοτικού που ξεκίνησαν… και έχουν και λογοτεχνικά. Έχουν διαβάσει την 

«Αστραδενή» της Ευγενίας Φακίνου, το οποίο έχει κοινωνικό περιεχόμενο, τον 

«Όλιβερ Τουίστ» του Καρόλου Ντίκενς, της Άλκης Ζέη το «Καπλάνι της Βιτρίνας», 

τα «Φαντάσματα της Σοφίτας» του Μάνου Κοντολέων, τη «Φιλενάδα Φουντουκιά 

μου» της Αγγελικής Βαρελά και από τη Λίτσα Ψαραύτη το «Μυστικό Τετράδιο», το 

οποίο εντυπωσίασε το παιδί γιατί το βιβλίο αυτό είχε κοινωνικό περιεχόμενο και την 

ενδιέφερε περισσότερο ηλικιακά. 

ΕΡ.: Στα παιδιά αρέσουν περισσότερο βιβλία με κοινωνικό περιεχόμενο; 

ΑΠ.: Ναι, κάτι που να είναι επίκαιρο και να αρμόζει για την ηλικία τους. 

ΕΡ.: Πολύ ενδιαφέρον αυτό… Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν μουσικά όργανα 

στο σπίτι. 

ΑΠ.: Όχι, ενώ θα ήθελα να είχαμε… Εγώ θα ήθελα κιθάρα. Τα παιδιά θέλουν πιάνο. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε σαν οικογένεια 

στο σπίτι… Πιο συγκεκριμένα, διαβάζετε εσείς και ο άντρας σας κάποια εξωσχολικά 

βιβλία; 

ΑΠ.: Όχι, εγώ δεν έχω χρόνο. Και δεν το κάνω. Ούτε και ο άντρας μου. 

ΕΡ.: Τα παιδιά απ’ ότι μου είπανε διαβάζουν. 

ΑΠ.: Διαβάζουν. 

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε; 

ΑΠ.: Καμιά φορά διαβάζω. Αλλά όχι πολύ… 

ΕΡ.: Ποια θέματα σας αρέσουν; 

ΑΠ.: Πολιτικά. 

ΕΡ.: Τα παιδιά διαβάζουν εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής αρέσει σε σας και στον άντρα σας να ακούτε; 

ΑΠ.: Τα λαϊκά περισσότερο… 



 

316 

 

ΕΡ.: Τα παιδιά;  

ΑΠ.: Τα παιδιά πιο μοντέρνα. Η ποπ, η ροκ… 

ΕΡ.: Η έντεχνη; 

ΑΠ.: Όχι και τόσο. Περισσότερο η ποπ… 

ΕΡ.: Η κλασική μουσική τους αρέσει; 

ΑΠ.: Ναι, όπως η «Ενάτη Συμφωνία» του Beethoven και οι «4 εποχές» του 

Vivaldi…Και η «Λίμνη των Κύκνων»… 

ΕΡ.: Πολύ ωραία…. Ποια θέματα συζήτησης κυριαρχούν μεταξύ σας στο σπίτι σαν 

οικογένεια; 

ΑΠ.: Η συμπεριφορά ποια θα είναι μέσα στο σπίτι αλλά και έξω… 

ΕΡ.: Για την πολιτική συζητάτε με τον άντρα σας; 

ΑΠ.: Ναι, με τον άντρα μου γιατί μας απασχολεί πολύ…. 

ΕΡ.: Κοινωνικά θέματα, όπως η ανεργία τα συζητάτε; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Με τα παιδιά τι συζητάτε; 

ΑΠ.: Για το θέμα της ανεργίας να προσέξουν γιατί από τώρα εξαρτάται το μέλλον 

τους για να μην αντιμετωπίζουν αύριο μεθαύριο αυτά που αντιμετωπίζει ο πιο πολύς 

κόσμος… 

ΕΡ.: Για το διάβασμα, για το σχολείο; 

ΑΠ.: Για το διάβασμα πολύ… Είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωση τη δική σας και του άντρα σας. Έχετε 

κάποιους τίτλους σπουδών; 

ΑΠ.: Εγώ έχω βγάλει το Λύκειο και μια σχολή λογιστών. Ο άντρας μου έχει βγάλει 

το δημοτικό. 

ΕΡ.: Για τη σχολή λογιστών πήγατε σε ιδιωτική σχολή; 

ΑΠ.: Σε ιδιωτική. 

ΕΡ.: Γνωρίζετε Αγγλικά; 

ΑΠ.: Όχι. Πολύ λίγα που είχα κάνει στο σχολείο. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Να ρωτήσω… Κάνετε γιορτές και συγκεντρώσεις στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Συχνά; 
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ΑΠ.: Ναι, στα πάρτι για τα παιδιά και στις ονομαστικές γιορτές. 

ΕΡ.: Τα παιδιά καλούν συμμαθητές στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. Έχουν κοινωνική επαφή και επικοινωνία με τα παιδιά. 

ΕΡ.: Εσείς καλείτε συγγενείς και φίλους όταν κάνετε γιορτές; 

ΑΠ.: Στις γιορτές ναι. Συγγενείς και φίλους. 

ΕΡ.: Από πού είναι; Από την Πάτρα; 

ΑΠ.: Ο άντρας μου είναι από την Καρδίτσα… 

ΕΡ.: Έρχονται και από την Καρδίτσα; 

ΑΠ.: Όχι. Τα αδέρφια του είναι παντρεμένα εδώ και έρχονται… 

ΕΡ.: Οι φίλοι σας είναι από την Πάτρα, έτσι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Το παιδί συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου; 

ΑΠ.: Ναι, πάντα. 

ΕΡ.: Με ποιον τρόπο συμμετέχει; 

ΑΠ.: Στις παρελάσεις με το σχολείο. Όταν κάνει το σχολείο γιορτές… 

ΕΡ.: Σε χορωδία; 

ΑΠ.: Και σε χορωδία. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τη μόνιμη κατοικία σας; Να αναφερθείτε 

στα δωμάτια που υπάρχουν; 

ΑΠ.: Το σπίτι μας δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 72 τ.μ. Έχουμε ένα σαλόνι και 

κουζίνα ενιαίος χώρος και δύο υπνοδωμάτια και το μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ: Όχι… Δεν έχουμε κάτι δικό μας. Βέβαια είναι το πατρικό μου εμένα που 

πηγαίνουμε στο χωριό… Εκεί μένουν τα αδέρφια μου… Πάμε για επίσκεψη. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Τι κατηγορία; 

ΑΠ.: Laptop. 

ΕΡ.: Να ρωτήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού. Μαθαίνει κάποιες 

ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Η πιο μεγάλη Αγγλικά και Γαλλικά.  
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ΕΡ.: Η μικρή; 

ΑΠ.: Η μικρή μόνο Αγγλικά αλλά θα πάει και Γαλλικά του χρόνου... 

ΕΡ.: Η μικρή πηγαίνει κάποιο άθλημα; 

ΑΠ.: Πηγαίνανε ρυθμική αλλά το έχουν σταματήσει. Εγώ τα σταμάτησα γιατί ήθελα 

να δώσουν πιο πολύ βάση στα μαθήματά τους. Πίστευα ότι δεν τα κατάφερναν και τα 

δύο μαζί… Τώρα η Β. θέλει να αρχίσει πάλι τη Ρυθμική… Και η Γ. θέλει 

ποδόσφαιρο. Αλλά μάλλον θα τις βάλω γιατί τώρα είναι πιο προγραμματισμένες στα 

μαθήματά τους και μπορούν να τα καταφέρουν.  

ΕΡ.: Με τη ζωγραφική ασχολείται καθόλου; Ζωγραφίζει; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Με το χορό ασχολείται; 

ΑΠ.: Χορό κάνουν εδώ στο σύλλογο του σχολείου. Και οι δύο έχουν πάει πολλά 

χρόνια…. εφτά η μία. 

ΕΡ.: Ενδιαφέρον… να το συνεχίσει. Ποιες δραστηριότητες κάνετε με τα παιδιά σας 

στον ελεύθερο χρόνο σας; Για παράδειγμα, επισκέπτεσθε κάποιες γκαλερί;  

ΑΠ.: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω… Είμαι πολλές ώρες στο 

μαγαζί… 

ΕΡ.: Σε μουσεία; 

ΑΠ.: Έχουν πάει με το σχολείο τους. 

ΕΡ.: Σε ποιο μουσείο έχουν πάει; 

ΑΠ.: Στο Μουσείο της Πάτρας, στο Ιστορικό στην Αθήνα… 

ΕΡ.: Θέατρο έχουν πάει; Σε παιδικές παραστάσεις; 

ΑΠ.: Ναι, στο θέατρο «Απόλλων». Δύο φορές έχουν πάει. Έχουν δει κλασικά 

παραμύθια. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία με το παιδί; 

ΑΠ.: Όταν είναι να αγοράσουμε κάποιο βιβλίο. 

ΕΡ.: Σχολικά είδη; Γραφική ύλη; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε εκδρομές με τα παιδιά; Μονοήμερες; 

ΑΠ.: Ναι, βέβαια. Έχουμε πάει Κεφαλονιά, Ζάκυνθο… 

ΕΡ.: Τι έχετε δει εκεί; Μπορείτε να μου πείτε κάποια αξιοθέατα που έχετε επισκεφθεί; 
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ΑΠ.: Έχουμε δει στη Ζάκυνθο κάτι σαν ζωολογικό κήπο… Είδαμε άλογα, τις 

χελώνες καρέτα-καρέτα, τα αυγά τους κυρίως γιατί δεν είχαμε πάει στην κατάλληλη 

εποχή… 

ΕΡ.: Σε κάποια άλλα μέρη έχετε πάει που να έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στα παιδιά; 

ΑΠ.: Στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά… ο άργιλος μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση… 

Αθήνα έχουμε πάει στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είχαμε δει το βράχο μόνο. 

Συνήθως, οι εκδρομές μας είναι ψυχαγωγικές. 

ΕΡ.: Βοηθάτε εσείς ή ο άντρας σας το παιδί στο διάβασμά του; 

ΑΠ.: Εγώ. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Ελέγχετε καθημερινά το παιδί στα μαθήματά του; 

ΑΠ.: Ναι, το ελέγχουμε. 

ΕΡ.: Για ποιο λόγο το κάνετε κυρίως; 

ΑΠ.: Για να είναι πολύ καλή στα μαθήματά της. 

ΕΡ.: Θα θέλατε σαν μητέρα να αριστεύσει το παιδί; 

ΑΠ.: Σίγουρα. 

ΕΡ.: Θεωρείτε σε τι θα τη βοηθήσει στο μέλλον η αριστεία; 

ΑΠ.: Θα βοηθήσει πάρα πολύ για να έχει μια καλή δουλειά στο μέλλον και 

προοπτικές. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Ναι, αρκετά. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους κυρίως; 

ΑΠ.: Για να έχω επαφή με τη δασκάλα αν υστερεί σε κάτι… για να έχω την εικόνα 

της… Θα ήθελα όμως και για τη συμπεριφορά της… Να δω τι παιδί είναι εκεί. Για 

όλα αυτά. Και το κάνω αρκετά συχνά. 

ΕΡ.: Να ενημερωθείτε και για ζητήματα σχολικά; 

ΑΠ.: Ναι. Και για να δω για την πρόοδό της περισσότερο και για τη συμπεριφορά 

της. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα του παιδιού; 

ΑΠ.: Πάρα πολύ. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. 

ΕΡ.: Σε ποια επίπεδα συνήθως συνεργάζεσθε;  
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ΑΠ.: Για την πρόοδο του παιδιού μου. Και αν μπορέσει να με βοηθήσει πως μπορώ 

εγώ να βοηθήσω το παιδί μου στο σπίτι. 

ΕΡ.: Πολύ σημαντικό αυτό. Να ρωτήσω… Ποιες προσδοκίες έχετε για το 

εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού; Για παράδειγμα, τι θα θέλατε να κάνει μετά το 

δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Να πάει στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο… και μετά να περάσει στο 

Πανεπιστήμιο. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να κάνει ενδεχομένως Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Διδακτορικό μετά 

το Πανεπιστήμιο αν πήγαινε καλά; 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελα. 

ΕΡ.: Ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα θέλατε να κάνει το παιδί σας μετά το 

δημοτικό σχολείο; Ας πούμε θα θέλατε να μάθει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Βεβαίως. Όσο περισσότερο να μορφωθεί πάνω σε αυτό. 

ΕΡ.: Αγγλικά, ποια άλλη γλώσσα; 

ΑΠ.: Αγγλικά κάνει αυτή τη στιγμή. Έχω σκοπό και για Γαλλικά. Και μετά αν θέλει 

και κάτι άλλο να κάνει… Όσες περισσότερες μάθει, τόσο το καλύτερο. Τις θεωρώ 

πολύ σημαντικές τις ξένες γλώσσες. 

ΕΡ.: Για αθλητισμό σκέπτεστε; 

ΑΠ.: Όχι, μόνο να γυμνάζεται και να περνάει καλά. Όχι να κάνει κάτι παραπάνω.  

ΕΡ.: Θα θέλατε να μάθει κάποιο μουσικό όργανο; 

ΑΠ.: Ναι, περισσότερο για τη διασκέδασή της. Θα ήθελα κιθάρα.  

ΕΡ.: Θα θέλατε να πάει στο Ωδείο ή να της έκανε κάποιος μάθημα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, στο Ωδείο. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε η κόρη σας να ακολουθήσει; Τι θα της ταίριαζε 

θεωρείτε; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να γίνει Γιατρός.  

ΕΡ.: Γιατί; Τι βλέπετε; 

ΑΠ.: Πρώτα πρώτα μου έχει πει ότι της αρέσει πολύ… Νομίζω ότι της πηγαίνει… 

Είναι πολύ καλή στα θετικά μαθήματα. Για να προσφέρει κιόλας στην κοινωνία… 

ΕΡ.: Είναι σημαντική η προσφορά στην κοινωνία… Το παιδί τι έχει εκφράσει; Τι θα 

ήθελε να κάνει; 

ΑΠ.: Να γίνει Γιατρός. Ίσως η ίδια μου έχει βάλει την ιδέα… 

ΕΡ.: Άρα, υπάρχει σύμπνοια… Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. 
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ΑΠ.: Να είστε καλά. Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

ΕΡ.: Να είστε καλά.  

 

5
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας. 

ΑΠ.: Γεια σας. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Τίποτα. Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Να ξεκινήσουμε... Θα ήθελα να μου πείτε τον αριθμό των παιδιών που έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε δύο. 

ΕΡ.: Πείτε μου την ηλικία τους. 

ΑΠ.: Η Σ. είναι δώδεκα και ο Χ. είναι πεντέμισι. 

ΕΡ.: Η δική σας ηλικία και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι σαράντα. Ο άντρας μου είναι τριάντα οχτώ. 

ΕΡ.: Το επάγγελμά σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι νοικοκυρά. Ο άντρας μου έχει μαγαζί με δερμάτινα… είναι έμπορος. 

Εμπορικό μαγαζί. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Η χώρα γέννησης η δική σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Η Ελλάδα. 

ΕΡ.: Τα παιδιά. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν; 

ΑΠ.: Ναι, στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας; 

ΑΠ.: Η Τέρψη. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία… Θα ήθελα να μου πείτε για τα πολιτισμικά αγαθά που υπάρχουν 

στο σπίτι. Έχετε έργα τέχνης; 

ΑΠ.: Έργα τέχνης; 

ΕΡ.: Πίνακες ζωγραφικής… 

ΑΠ.: Αυτό είναι πίνακας ζωγραφικής… 

ΕΡ.: Αγάλματα; Γλυπτά; 

ΑΠ.: Όχι… 

ΕΡ.: Ούτε μικρά αγαλματίδια; 

ΑΠ.: Όχι… 

ΕΡ.: Βιβλιοθήκη υπάρχει στο σπίτι; 
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ΑΠ.: Βιβλιοθήκη ναι.  

ΕΡ.: Μία, δύο; Πόσες υπάρχουν; 

ΑΠ.: Μία. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε το είδος των βιβλίων που υπάρχουν στη 

βιβλιοθήκη; 

ΑΠ.: Λοιπόν… έχουμε εγκυκλοπαίδειες, έχει κάτι βιβλία που διαβάζει η μικρή… 

κάποια για την ηλικία του Χ. … 

ΕΡ.: Παραμύθια; 

ΑΠ.: Παραμύθια ναι. 

ΕΡ.: Σχολικά βιβλία της Σ. έχετε; 

ΑΠ.: Σχολικά βιβλία ναι. Το βασικό. 

ΕΡ.: Λογοτεχνικά βιβλία υπάρχουν; 

ΑΠ.: Λογοτεχνικά βιβλία υπάρχουν ναι αλλά πολύ λίγα… 

ΕΡ.: Αλλά υπάρχουν όμως… Ωραία. Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Μουσικά όργανα όχι… δεν υπάρχουν καθόλου. 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά 

σας… Για παράδειγμα, η Σ. διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Όχι και τόσο όσο θα θέλαμε… αλλά κάποιες φορές διαβάζει… Παίρνει και από 

το σχολείο… Τώρα τους έχει δώσει κάποιο βιβλίο να διαβάσουν… 

ΕΡ.: Αααα… δανείζονται βιβλία. 

ΑΠ.: Ναι, δανείζονται βιβλία. 

ΕΡ.: Πολύ ωραία. Ανάγνωση βιβλίων εσείς η ίδια; Έχετε πάρει κάποια 

μυθιστορήματα; 

ΑΠ.: Όχι τώρα πρόσφατα γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Παλιά όμως ναι. 

ΕΡ.: Ωραία… Τι βιβλία σας αρέσουν; Μπορείτε να μου πείτε; 

ΑΠ.: Εμένα μου αρέσουν τα μυθιστορήματα. 

ΕΡ.: Τα μυθιστορήματα… Ξένη λογοτεχνία; Ελληνική; 

ΑΠ.: Ελληνική. 

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε; 

ΑΠ.: Εφημερίδα όχι. 

ΕΡ.: Ο άντρας σας; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Η Σ.; 
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ΑΠ.: Η Σ. εφημερίδα διαβάζει. 

ΕΡ.: Της αρέσει να διαβάζει πολιτική, οικονομική; Τα Νέα; Το Βήμα;… που 

περιλαμβάνουν πολιτικά, κοινωνικά θέματα; 

ΑΠ.: Κοινωνικά περισσότερο. 

ΕΡ.: Αααα… κοινωνικά. Ωραία. Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε εσείς η ίδια να 

ακούτε; 

ΑΠ.: Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο… Ακούω διάφορα. Αλλά μ’ αρέσει πολύ η Ποπ. 

ΕΡ.: Ο άντρας σας; Ακούει την ίδια μουσική ή διαφορετική; 

ΑΠ.: Του αρέσει να ακούει παλιά τραγούδια…. λαϊκή μουσική. 

ΕΡ.: Η Σ. ποια κατηγορία μουσικής προτιμάει να ακούει; 

ΑΠ.: Στη Σ. αρέσει η ποπ ξένη μουσική. Της αρέσει και η Χιπ Χοπ… Της αρέσουν 

και κομμάτια πιο ρομαντικά… 

ΕΡ.: Ρυθμικά…. 

ΑΠ.: Ρυθμικά ναι. 

ΕΡ.: Ωραία… τώρα να μου πείτε τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν μεταξύ των 

μελών της οικογένειάς σας. 

ΑΠ.: Η Σ. μας λέει συνεχώς τι έχει γίνει στο σχολείο. Δηλαδή, ξέρουμε τα πάντα για 

το τι γίνεται στο σχολείο. Για τις συμμαθήτριες, για το διάβασμα, για τη δασκάλα, για 

τη διευθύντρια… 

ΕΡ.: Δηλαδή σχολικά ζητήματα. Αυτό κυριαρχεί ως θέμα συζήτησης. 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Για την πολιτική συζητάτε με τον άνδρα σας; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές ναι… αλλά όχι συχνά. Ξέρεις αν τύχει στην τηλεόραση το 

συζητάμε… 

ΕΡ.: Αν προκύψει το συζητάτε… Ωραία… Άλλο θέμα συζήτησης; Κοινωνικά 

θέματα; Για την ανεργία; 

ΑΠ.: Ναι. Είναι επίκαιρο το θέμα. 

ΕΡ.: Για ποια άλλα θέματα συζητάτε; 

ΑΠ.: Για αθλητικά ναι… Ας πούμε τώρα ακούσαμε ότι θα πάνε θέατρο τα παιδιά… 

Μας αρέσει να ακούμε…. 

ΕΡ.: Άρα για πολιτισμικά θέματα… 

ΑΠ.: Ναι… Και πάντα λέμε ναι όταν είναι να πάνε για θέατρο… 

ΕΡ.: Παραστάσεις; 
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ΑΠ.: Ναι, έχουμε πάει με τη Σ. Όχι τώρα πρόσφατα. Αλλά έχουμε πάει. 

ΕΡ.: Παιδικές παραστάσεις προτιμάει η Σ.; 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Και μουσικο-χορευτικές; 

ΑΠ.: Ναι… Είχαμε πάει και σε μία μουσικο-χορευτική παράσταση αλλά δεν ήταν για 

την ηλικία της. 

ΕΡ.: Αλλά πήγε να δει κάτι μουσικο-χορευτικό… 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Ωραία… Τώρα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας… Τι τίτλους σπουδών έχετε; 

ΑΠ.: Λύκειο και εγώ και ο άντρας μου. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Αγγλικά… λίγα δεν έχουμε κάποιο πιστοποιητικό…. 

ΕΡ.: Υπολογιστές ξέρετε; 

ΑΠ.: Όχι. Ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου καθόλου. 

ΕΡ.: Η Σ.; 

ΑΠ.: Μας μαθαίνει η Σ. Ξέρει. 

ΕΡ.: Ξέρει… Αυτό είναι καλό.  

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές, συγκεντρώσεις στο σπίτι συχνά; 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Πολύ συχνά; 

ΑΠ.: Όχι πολύ συχνά… Σε γιορτές, μεγάλες γιορτές, πάρτι τα πιτσιρίκια… 

Μαζευόμαστε οι γονείς τα Σαββατοκύριακα… Ξέρεις η οικογένεια, με τον παππού, 

τη γιαγιά… 

ΕΡ.: Η Σ. καλεί φίλες της και συμμαθητές της από το σχολείο; 

ΑΠ.: Ξέρεις… μόνο σε πάρτι και σε τέτοια γιατί δεν έχουν χρόνο τώρα τα παιδιά… 

ΕΡ.: Λόγω διαβάσματος και υποχρεώσεων…. 

ΑΠ.: Ναι. Αλλά θέλει πάρα πολύ… της αρέσει. Έχει πάει κάποιες φορές αλλά δεν 

πάει συχνά. 

ΕΡ.: Πάει και έρχονται σπίτι αντίστοιχα οι φίλες της; 

ΑΠ.: Ναι. Αντίστοιχα. 

ΕΡ.: Ωραία… Όταν γίνονται γιορτές εσείς με τον άντρα σας καλείτε και συγγενείς και 

φίλους; 

ΑΠ.: Συγγενείς και φίλους ναι. Πιο πολύ συγγενείς ναι αλλά και μερικούς φίλους. 
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ΕΡ.: Είναι από την Πάτρα περισσότερο; 

ΑΠ.: Ναι… Ναι. 

ΕΡ.: Είστε από ‘δω, έτσι; 

ΑΠ.: Ναι, από την Πάτρα. 

ΕΡ.: Η Σ. συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις… 

ΑΠ.: Ναι, παντού. Ό, τι γίνεται… 

ΕΡ.: Έχει τύχει να γίνει σημαιοφόρος; 

ΑΠ.: Βγήκε παραστάτρια τώρα. 

ΕΡ.: Τώρα βγήκε; Συγχαρητήρια! 

ΑΠ.: Ευχαριστούμε! 

ΕΡ.: Στις γιορτές συμμετέχει σε τραγούδια; 

ΑΠ.: Ναι… και που κάνουν με τη δασκάλα της μουσικής… 

ΕΡ.: Τι κάνουν με τη δασκάλα της μουσικής; 

ΑΠ.: Τραγούδια… ξέρεις… αυτή φέρνει κάποιο μουσικό όργανο… Τραγουδάνε όλοι 

μαζί…. 

ΕΡ.: Σε Χριστούγεννα, Πάσχα… 

ΑΠ.: Ναι, σε Χριστουγεννιάτικη γιορτή… στην 25
η
 Μαρτίου… σε όλες τις γιορτές. 

ΕΡ.: Και το καλοκαίρι; 

ΑΠ.: Ναι. Και το καλοκαίρι. 

ΕΡ.: Ωραία… Τώρα θα ήθελα να μου περιγράψετε το σπίτι σας, τη μόνιμη κατοικία 

σας… 

ΑΠ.: Ναι ναι… 

ΕΡ.: Πόσα δωμάτια έχετε; 

ΑΠ.: Λοιπόν… έχουμε σαλόνι, τραπεζαρία, έχουμε 2 κρεβατοκάμαρες, ένα 

καθιστικό, την κουζίνα και το μπάνιο.  

ΕΡ.: Πολύ ωραία. Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Ναι, έχω εγώ σπίτι… μου ‘χει δώσει ο πατέρας μου… Πηγαίνουμε τα 

Σαββατοκύριακα… 

ΕΡ.: Σε ποια περιοχή είναι; 

ΑΠ.: Περιβόλα.  

ΕΡ.: Έχετε κάποιο αυτοκίνητο-/α; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 
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ΑΠ.: Ναι. Έχουμε έναν. 

ΕΡ.: Έναν… 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Τι είναι; Laptop; Ή υπολογιστής γραφείου; 

ΑΠ.: Όχι, είναι υπολογιστής γραφείου. 

ΕΡ.: Ωραία… Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του 

παιδιού… 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Μαθαίνει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Ναι, Αγγλικά. 

ΕΡ.: Στο σπίτι ή σε φροντιστήριο; 

ΑΠ.: Σε φροντιστήριο. 

ΕΡ.: Αθλείται; Κάνει κάποιο άθλημα; 

ΑΠ.: Δεν έχει χρόνο… Αλλιώς… Και τώρα με την οικονομική κρίση…. 

ΕΡ.: Τι θα ήθελε να κάνει; Σας έχει πει; 

ΑΠ.: Της αρέσει ο χορός πιο πολύ… Χορό μοντέρνο. 

ΕΡ.: Παραδοσιακό ξέρει; 

ΑΠ.: Πήγαινε τα πρώτα χρόνια στο σχολείο που έκανε ο σύλλογος… 

ΕΡ.: Από μουσική; Ασχολείται καθόλου με τη μουσική με κάποιον τρόπο; 

ΑΠ.: Όχι… 

ΕΡ.: Ζωγραφίζει; 

ΑΠ.: Ζωγραφίζει. Της αρέσει πάρα πολύ και «πιάνει» πολύ το χέρι της… 

ΕΡ.: Αααα… σημαντικό… 

ΑΠ.: Έχει ταλέντο. Αλλά ξέρεις τώρα… λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να 

πάει… Δεν μπορούμε… 

ΕΡ.: Δεν μπορεί να πάει… αλλά έχει ταλέντο. 

ΑΠ.: Ναι. Όλοι μου λένε το παιδί πρέπει να το στείλεις γιατί… 

ΕΡ.: …έχει δεξιότητα στη ζωγραφική. 

ΑΠ.: Ναι ναι… 

ΕΡ.: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για τις πολιτισμικές δραστηριότητες που κάνετε 

εσείς με το παιδί στον ελεύθερο χρόνο σας… Για παράδειγμα, κάνετε κάποιες 

επισκέψεις με το παιδί σε γκαλερί; 

ΑΠ.: Όχι… Δεν έχει τύχει να πάμε. Μόνο με το σχολείο πηγαίνουν σε τέτοια… 
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ΕΡ.: Πηγαίνουν; Ωραία. 

ΕΡ.: Σε μουσείο έχετε πάει με το παιδί; 

ΑΠ.: Μαζί όχι. Είχε πάει η Σ. στην Αθήνα εκδρομή… 

ΕΡ.: Σε ποιο μουσείο;  

ΑΠ.: Στο πολεμικό μουσείο …νομίζω στο νομισματικό τα πήγανε… σε αυτά. Μαζί 

δεν έχουμε πάει… 

ΕΡ.: Μαζί δεν έχετε πάει αλλά έχει πάει με το σχολείο… 

ΑΠ.: Ναι ναι… 

ΕΡ.: Ωραία. Θέατρο έχετε πάει με το παιδί; 

ΑΠ.: Θέατρο όχι. Πάλι με το σχολείο… 

ΕΡ.: Σε βιβλιοπωλεία πηγαίνετε συχνά με τη Σ.; 

ΑΠ.: Μπα… όχι όχι.  

ΕΡ.: Για να αγοράσει κάποιο βιβλίο; Δεν έχει τύχει να πάτε; 

ΑΠ.: Δεν έχει τύχει… Όχι. 

ΕΡ.: Σχολικά είδη; 

ΑΠ.: Σχολικά είδη ναι. Αλλά για βιβλία ό, τι είναι δανείζεται από το σχολείο. 

ΕΡ.: Δανειστική βιβλιοθήκη έχει το σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι. Και τα προτρέπουν ναι… Τα προτρέπει ο δάσκαλος ξέρεις να διαβάσουν… 

ΕΡ.: Δανείζονται οπότε έχουν το ερέθισμα από το σχολείο. 

ΑΠ.: Μπράβο ναι.  

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε οικογενειακά κάποιες φορές; Διήμερες; 

ΑΠ.: Πηγαίνουμε… Ε εντάξει όχι τώρα τελευταία… 

ΕΡ.: Παλιότερα; 

ΑΠ.: Παλιότερα ναι πηγαίναμε… Και διακοπές το καλοκαίρι… 

ΕΡ.: Κάποια μέρη μπορείτε να μου πείτε; 

ΑΠ.: Είχαμε πόσο… πριν τέσσερα χρόνια… τρία χρόνια… Είναι Καλαμάτα κάτω… 

Καρδαμύλη. 

ΕΡ.: Ήταν ωραία, έτσι; 

ΑΠ.: Ήταν πάρα πολύ ωραία… με τα παιδιά… 

ΕΡ.: Άλλες εκδρομές έχετε πάει;  

ΑΠ.: Όχι. Αλλά κάποιες φορές παλιότερα πηγαίναμε… 

ΕΡ.: Τώρα να μου πείτε για το διάβασμα του παιδιού. Αν το βοηθάτε η ίδια ή 

διαβάζει μόνο του. 
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ΑΠ.: Το βοηθάω εγώ. Πάρα πολύ. 

ΕΡ.: Το βοηθάτε εσείς…. Ο πατέρας; 

ΑΠ.: Ο Ν. στα Μαθηματικά… που το έχει πιο πολύ από μένα. 

ΕΡ.: Εσείς; 

ΑΠ.: Εγώ Γραμματική και τέτοια… 

ΕΡ.: Δεν έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό; 

ΑΠ.: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. 

ΕΡ.: Ελέγχετε καθημερινά το διάβασμα του παιδιού;  

ΑΠ.: Κάθε μέρα. 

ΕΡ.: Γιατί το κάνετε; Για να είστε σίγουρη ότι διαβάζει; 

ΑΠ.: Της έχω εμπιστοσύνη… Είναι παιδί η Σ. που όταν σου λέει κάτι το κάνει. 

ΕΡ.: …είναι συνεπής. 

ΑΠ.: Μπράβο… Αλλά θέλω να βλέπω… να δω τι γίνεται… Να είμαι κοντά στο παιδί 

μου. 

ΕΡ.: Κοντά στο παιδί… Σημαντικό. 

ΕΡ.: Ζητάτε… θα θέλατε να είναι άριστη; 

ΑΠ.: Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι άριστη. 

ΕΡ.: Νιώθετε περήφανη. 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Είναι σημαντικό για τους γονείς αυτό… 

ΕΡ.: Να ρωτήσω το εξής… Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού για κάποιους λόγους; 

Ας πούμε… για να ρωτήσετε για την πρόοδό της στα μαθήματα; 

ΑΠ.: Ε ναι!  

ΕΡ.: Σημαντικός λόγος είναι αυτό… 

ΕΡ.: Υπάρχει σύλλογος γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι, είμαι κι εγώ στο σύλλογο. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα; 

ΑΠ.: Πάρα πολύ! Πολύ καλή η δασκάλα αλλά ξέρεις προσπαθούμε κι εμείς οι γονείς 

να μην της δημιουργούμε προβλήματα… συνεργαζόμαστε για το καλύτερο του 

παιδιού. 

ΕΡ.: Σε ποια επίπεδα συνεργάζεστε περισσότερο; Εσείς τι θα θέλατε να μάθετε 

περισσότερο; Για την πρόοδό της; 
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ΑΠ.: Για την πρόοδο περισσότερο… Αλλά συζητάμε όχι μόνο για το παιδί...Γενικά 

για ζητήματα του σχολείου… 

ΕΡ.: Για ενημερώσεις, έτσι; 

ΑΠ.: Έτσι ακριβώς. 

ΕΡ.: Τώρα να ρωτήσω για τις προσδοκίες που έχετε για το μέλλον του παιδιού σας… 

ΑΠ.: Ναι… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε τι θα θέλατε να κάνει μετά το δημοτικό σχολείο. Ποια 

πορεία να ακολουθήσει… 

ΑΠ.: Να τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο και μετά όχι άνεργη… Πανεπιστήμιο αν 

μπορεί να τα καταφέρει… θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι! 

ΕΡ.: Θα θέλατε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή Διδακτορικό; 

ΑΠ.: Ε σίγουρα! Θα ήταν το ιδανικό. 

ΕΡ.: Θα θέλατε στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα; 

ΑΠ.: Όχι… στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού… τι θα θέλατε να κάνει μετά το 

δημοτικό; Πέρα από τις ξένες γλώσσες τι άλλο θα θέλατε να κάνει; 

ΑΠ.: Ζωγραφική που της αρέσει. 

ΕΡ.: Μουσική; Κάποιο μουσικό όργανο θα θέλατε να κάνει; 

ΑΠ.: Θα μου άρεσε πιάνο, κιθάρα… 

ΕΡ.: Θα θέλατε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό; Με κάποιο άθλημα; 

ΑΠ.: Και με τον αθλητισμό θα ήθελα… 

ΕΡ.: Τι θα θέλατε; Για παράδειγμα, βόλεϊ; Τένις; 

ΑΠ.: Ε όχι… δε νομίζω…. Ρυθμική Γυμναστική… Αλλά έπρεπε να το είχε κάνει 

νωρίτερα. Τώρα δώδεκα χρονών… 

ΕΡ.: Σκάκι θα θέλατε να μάθει; 

ΑΠ.: Και σκάκι γιατί… ακονίζει το μυαλό… 

ΕΡ.: Και βοηθάει και στα Μαθηματικά αυτό… 

ΑΠ.: Ε βέβαια! 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσει το παιδί σας μετά το Λύκειο; Τι 

θεωρείτε ότι θα της πήγαινε καλύτερα; 

ΑΠ.: Τι να σου πω… θα της πήγαινε Νηπιαγωγός γιατί αγαπάει τα παιδιά… αλλά και 

κάτι με τη ζωγραφική θα μου άρεσε… 

ΕΡ.: Ζωγράφος; Δηλαδή να πήγαινε Καλές Τέχνες; 
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ΑΠ.: Ναι, ζωγράφος! Μπράβο… Θεωρώ ότι έχει τη δεξιότητα να ζωγραφίζει και θα 

ήθελα να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό.  

ΕΡ.: Η Σ. σας έχει πει ποιο επάγγελμα θα ήθελε να κάνει; 

ΑΠ.: Τώρα μου είπε ορθοδοντικός λόγω του ότι έχει τα σιδεράκια αλλά και 

αστυνομικός τώρα..έχει αλλάξει. 

ΕΡ.: Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. 

ΑΠ.: Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. 

 

6
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μου δίνετε. 

ΑΠ.: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Τρία παιδιά. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι τριάντα εννιά. Ο άντρας μου είναι σαράντα τρία. 

ΕΡ.: Τα παιδιά ποια ηλικία έχουν; 

ΑΠ.: Δεκαέξι μισό, δώδεκα και έντεκα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας και του άντρα σας; 

ΑΠ.: Ο άντρας μου είναι οικοδόμος και εγώ οικιακή βοηθός. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί η ίδια και ο άντρας σας; 

ΑΠ.: Στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας σε ποια χώρα έχουν γεννηθεί; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα; 

ΑΠ.: Είμαι πολλά χρόνια. Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά… 

ΕΡ.: Πώς μάθατε να μιλάτε ελληνικά; 

ΑΠ.: Σιγά σιγά… μόνοι μας και από τα παιδιά. 

ΕΡ.: Η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας ποια είναι; 

ΑΠ.: Μένουμε στον Άγιο Ιωάννη Πράτσικα. 

ΕΡ.: Υπάρχουν στο σπίτι σας πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά; 

ΑΠ.: Πίνακες ζωγραφικής υπάρχουν. 

ΕΡ.: Βιβλιοθήκη υπάρχει στο σπίτι σας; 

ΑΠ.: Υπάρχει μία βιβλιοθήκη των παιδιών. 
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ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε ποια είδη βιβλίων υπάρχουν στη βιβλιοθήκη τους;  

ΑΠ.: Υπάρχουν σχολικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.  

ΕΡ.: Υπάρχουν λογοτεχνικά βιβλία; Σχολικά βοηθήματα; 

ΑΠ.: Ναι. Υπάρχουν και λογοτεχνικά βιβλία και σχολικά βοηθήματα. 

ΕΡ.: Τι λογοτεχνικά βιβλία διαβάζουν; Ξένη λογοτεχνία, ελληνική; 

ΑΠ.: Διαβάζουν ελληνική. 

ΕΡ.: Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε μία κιθάρα. 

ΕΡ.: Ποιος ασχολείται με την κιθάρα; Κάποιο από τα παιδιά; 

ΑΠ.: Την έχουμε απλώς για διασκέδαση. 

ΕΡ.: Εσείς διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία;  

ΑΠ.: Ναι, διαβάζω όταν έχω χρόνο… Έχω διαβάσει ένα βιβλίο με τη Σπιναλόγκα. Δε 

θυμάμαι κάποιο άλλο… 

ΕΡ.: Τα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουν. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε κάποιους αγαπημένους τους συγγραφείς και κάποια 

βιβλία που έχουν διαβάσει; 

ΑΠ.: Τους αρέσει ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, η Άλκη Ζέη. Έχουν διαβάσει τα «Ψηλά 

Βουνά», το «Καπλάνι της Βιτρίνας»… 

ΕΡ.: Τους αρέσουν επομένως τα λογοτεχνικά βιβλία και διαβάζουν.  

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Διαβάζετε εφημερίδα η ίδια και ο άντρας σας; 

ΑΠ.: Ναι, λίγο διαβάζουμε.  

ΕΡ.: Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο να διαβάζετε; 

ΑΠ.: Πιο πολύ για την κοινωνία και τα πολιτικά. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας διαβάζουν εφημερίδα; Όπως τα «Νέα», το «Βήμα»; 

ΑΠ.: Διαβάζουν από το «Βήμα» τα πολιτιστικά θέματα. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε να ακούτε εσείς και ο σύζυγός σας;  

ΑΠ.: Λαϊκή και έντεχνη μας αρέσει. 

ΕΡ.: Τα παιδιά τι μουσική ακούνε; 

ΑΠ.: Έντεχνη και μοντέρνα. 

ΕΡ.: Έντεχνη και ποπ δηλαδή… Ποια θέματα συζητάτε περισσότερο στο σπίτι όταν 

είστε όλοι μαζί; 
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ΑΠ.: Πιο πολύ για το σχολείο. 

ΕΡ.: Για το διάβασμα των παιδιών συζητάτε; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε και για το διάβασμά τους. 

ΕΡ.: Για ποια άλλα θέματα συζητάτε; 

ΑΠ.: Για την κρίση, για την πολιτική, για τη δουλειά μας… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας και του άντρα σας. Έχετε τελειώσει 

το Λύκειο; 

ΑΠ.: Λύκειο έχουμε τελειώσει και οι δύο. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; Αγγλικά; 

ΑΠ.: Όχι. Και οι δύο ξέρουμε Ρωσικά. 

ΕΡ.: Υπολογιστές γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε; 

ΑΠ.: Όχι. Τα παιδιά γνωρίζουν. 

ΕΡ.: Έχουν πάρει κάποια πιστοποίηση ή γνωρίζουν από το σχολείο; 

ΑΠ.: Από το σχολείο. 

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές στο σπίτι; 

ΑΠ.: Βέβαια, συχνά. Σε γιορτές των παιδιών, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά… 

ΕΡ.: Οι καλεσμένοι σας είναι συγγενείς και φίλοι; 

ΑΠ.: Και από τα δύο. 

ΕΡ.: Οι συγγενείς σας είναι από την Αλβανία; 

ΑΠ.: Ναι. Και κάποιοι μένουν εδώ στην Ελλάδα και έρχονται στο σπίτι. 

ΕΡ.: Το παιδί σας όταν γιορτάζει καλεί συμμαθητές του στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, καλεί. Έρχονται και συγγενείς. 

ΕΡ.: Το παιδί σας συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές; 

ΑΠ.: Συμμετέχει πάντα. Στη χορωδία, σε θεατρικά… Βγήκε και στην παρέλαση 

παραστάτης. 

ΕΡ.: Είναι καλός μαθητής δηλαδή. 

ΑΠ.: Ναι, είναι καλός μαθητής. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου περιγράψετε το σπίτι σας. Ποια δωμάτια υπάρχουν; 

ΑΠ.:  Σαλόνι κουζίνα ενιαίο, δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα αυτοκίνητο. 
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ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, υπάρχει ένα Laptop. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του γιου σας. 

Μαθαίνει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Ναι, μαθαίνει Αγγλικά. 

ΕΡ.: Με τον αθλητισμό ασχολείται; 

ΑΠ.: Με το μπάσκετ. Πηγαίνει και στο Αθλητικό Κέντρο. 

ΕΡ.: Με ποιες άλλες δραστηριότητες ασχολείται; 

ΑΠ.: Με τον παραδοσιακό χορό. Μαθαίνει στο σύλλογο του σχολείου. Πηγαίνει 

αρκετά χρόνια. 

ΕΡ.: Ασχολείται με τη ζωγραφική, με τη μουσική; 

ΑΠ.: Όχι, δεν του αρέσουν. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά σας στον 

ελεύθερο χρόνο σας; Έχετε επισκεφθεί χώρους με πίνακες ζωγραφικής, κάποια 

μουσεία; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει.  

ΕΡ.: Έχετε πάει σε παιδικές παραστάσεις με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Όχι. Έχουν πάει όμως με το σχολείο. 

ΕΡ.: Έχετε πάει σε βιβλιοπωλεία με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, για να αγοράσουμε βιβλία και τετράδια, μολύβια...  

ΕΡ.: Πηγαίνετε εκδρομές με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, αλλά όχι συχνά. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια μέρη που έχετε επισκεφθεί;  

ΑΠ.: Στην Αθήνα στην Ακρόπολη, στο Μυστρά, στην Αρχαία Ολυμπία… 

ΕΡ.: Έχετε πάει με τα παιδιά στο εξωτερικό; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει. 

ΕΡ.: Βοηθάτε εσείς ή ο άντρας σας τα παιδιά στο διάβασμά τους; 

ΑΠ.: Τη μικρή και το γιο. Όταν ήταν πιο μικρά τα βοηθούσαμε πιο πολύ. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά; 

ΑΠ.: Έχουμε προσλάβει έναν Μαθηματικό για να κάνει μάθημα στη μεγάλη. Και 

Χημεία για λίγο καρό. Τώρα πάει φροντιστήριο.  

ΕΡ.: Ελέγχετε καθημερινά τα παιδιά στο διάβασμά τους;  

ΑΠ.: Κάποιες φορές τα ελέγχω. 
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ΕΡ.: Θα θέλατε να αριστεύσουν τα παιδιά σας; 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελα. Θα ήταν καλό για το μέλλον τους, για τη ζωή τους και για να 

βρουν ένα καλό επάγγελμα. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού; 

ΑΠ.: Πηγαίνω. Όχι πολύ συχνά. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Για να ρωτήσω για την πρόοδο του παιδιού, για τη συμπεριφορά του…για όλα. 

ΕΡ.: Συμμετέχετε στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχω το χρόνο... 

ΕΡ.: Με τη δασκάλα του παιδιού συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργάζομαι. 

ΕΡ.: Με ποιους τρόπους συνεργάζεστε;  

ΑΠ.: Ενημερώνομαι για την πρόοδο του παιδιού, πώς θα μπορούσε να είναι 

καλύτερη… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον του παιδιού σας. 

Ποια πορεία θα θέλατε να ακολουθήσει μετά το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Σίγουρα θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο και μετά να πάει Πανεπιστήμιο. 

ΕΡ.: Εφόσον τα πήγαινε καλά θα θέλατε να κάνει και Μεταπτυχιακές Σπουδές; 

ΑΠ.: Ναι, αν του ήταν απαραίτητες. 

ΕΡ.: Ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να κάνει το παιδί σας μετά το δημοτικό; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να μάθει ξένες γλώσσες. Πέρα από Αγγλικά, θα ήθελα να μάθει 

Γαλλικά, Γερμανικά… Βέβαια η επιλογή είναι δική του. Θα ήθελα να συνεχίσει με 

τον αθλητισμό, με το μπάσκετ… 

ΕΡ.: Θα θέλατε να μάθει ζωγραφική, κάποιο μουσικό όργανο; 

ΑΠ.: Ναι, θα ήθελα να μάθει ζωγραφική και να παίζει κιθάρα. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να πάει σε Ωδείο; 

ΑΠ.: Ναι, νομίζω καλύτερα θα ήταν σε Ωδείο. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσει το παιδί σας στο μέλλον; Ποιο 

θεωρείτε ότι του ταιριάζει; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να γίνει Μαθηματικός. Τα πηγαίνει καλά στα Μαθηματικά.  

ΕΡ.: Έχει κλίση στα θετικά μαθήματα; 

ΑΠ.: Πολύ. 

ΕΡ.: Ο γιος σας ποιο επάγγελμα θα ήθελε να κάνει; Τι σας έχει πει; 
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ΑΠ.: Μου έχει πει ότι θέλει να γίνει Πυροσβέστης.  

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον του γιου σας; Σκέψεις που κάνετε για το 

παιδί σας και θα θέλατε να πραγματοποιηθούν; 

ΑΠ.: Πρώτον να είναι γερός και να έχει ένα επάγγελμα που θα του δίνει ασφάλεια. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να έχει επαγγελματική σταθερότητα δηλαδή; 

ΑΠ.: Ναι, να έχει επαγγελματική σταθερότητα και να είναι μορφωμένος. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ.  

 

7
η 

συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλησπέρα σας. 

ΑΠ.: Καλησπέρα σας. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνετε αυτή τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε τρία. 

ΕΡ.: Πόσο χρονών είναι; 

ΑΠ.: Η Ε. είναι δώδεκα, ο Κ. είναι δέκα και ο Γ. είναι έξι χρονών. 

ΕΡ.: Εσείς και ο σύζυγός σας πόσο χρονών είστε; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι είκοσι εννιά και ο άντρας μου τριάντα τέσσερα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

ΑΠ.: Εγώ δουλεύω σε συνεργείο καθαρισμού και ο άντρας μου είναι οικοδόμος. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; 

ΑΠ.: Εγώ και ο άντρας μου γεννηθήκαμε στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας πού έχουν γεννηθεί; 

ΑΠ.: Εδώ… στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα; 

ΑΠ.: Ναι, πολλά χρόνια… Εγώ ήρθα δύο χρόνια μετά από τον άντρα μου στην 

Ελλάδα. 

ΕΡ.: Ήταν δύσκολη η ζωή στην Αλβανία; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ δύσκολα ήταν. Γι’ αυτό φύγαμε. Αλλά τώρα είναι δύσκολα και εδώ 

στην Ελλάδα… 
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ΕΡ.: Ναι, έτσι είναι. Και στην Ελλάδα πλέον είναι δύσκολες οι συνθήκες ζωής 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης…. Πώς μάθατε να μιλάτε ελληνικά; 

ΑΠ.: Εεε τόσα χρόνια στην Ελλάδα… Ακούγαμε και μάθαμε. 

ΕΡ.: Να σας ρωτήσω, σε ποια περιοχή της Πάτρας μένετε; 

ΑΠ.: Στο Ψαροφάι. 

ΕΡ.: Υπάρχουν στο σπίτι πίνακες ζωγραφικής; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν. 

ΕΡ.: Έχετε βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. Μόνο ένα τραπέζι που βάζουν τα βιβλία τους τα παιδιά. 

ΕΡ.: Τι είδους βιβλία υπάρχουν στο σπίτι; Μπορείτε να μου πείτε; 

ΑΠ.: Υπάρχουν τα βιβλία για το σχολείο και λίγα παραμύθια που τα δανείζονται από 

το σχολείο. 

ΕΡ.: Βιβλία λογοτεχνίας υπάρχουν; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Υπάρχει κάποιο μουσικό όργανο στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχει. Αν και θα ήθελε η κόρη μου… Της αρέσει η κιθάρα. 

ΕΡ.: Διαβάζετε κάποια βιβλία εσείς και ο άντρας σας;  

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε χρόνο… Ερχόμαστε πολύ κουρασμένοι από τη δουλειά... 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει κάποια εξωσχολικά βιβλία; Κάποια βιβλία λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Διαβάζει σπάνια. Δανείζεται καμιά φορά από το σχολείο.  

ΕΡ.: Μπορείτε να μου αναφέρετε κάποια βιβλία; 

ΑΠ.: Δε θυμάμαι να σας πω…. 

ΕΡ.: Διαβάζετε κάποια εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζω. 

ΕΡ.: Ο άντρας σας; Κάποια αθλητική εφημερίδα ίσως; 

ΑΠ.: Όχι, ούτε και εκείνος διαβάζει. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής σας αρέσει να ακούτε; 

ΑΠ.: Δεν ακούμε μουσική. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας ποιο είδος μουσικής προτιμούν να ακούνε; 

ΑΠ.: Ποπ μουσική. 

ΕΡ.: Συζητάτε όλοι μαζί με τα παιδιά όταν είστε στο σπίτι;  



 

337 

 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε κάποιες φορές… 

ΕΡ.: Για ποια θέματα μιλάτε περισσότερο; 

ΑΠ.: Μας λένε για το πώς τα πήγαν στο σχολείο, για τους συμμαθητές τους… 

ΕΡ.: Αν έχουν κάποιο πρόβλημα το συζητούν μαζί σας; 

ΑΠ.: Ναι, και τους λέμε τη γνώμη μας...να προσέχουν, να είναι καλά παιδιά… 

ΕΡ.: Για ποια άλλα θέματα συζητάτε; 

ΑΠ.: Για την κρίση. Συζητάμε πολύ γι’ αυτό. Και για τη δουλειά μας... 

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές στο σπίτι; Καλείτε κάποιους συγγενείς, φίλους; 

ΑΠ.: Καλούμε συγγενείς και φίλους σε γιορτές, γενέθλια των παιδιών… 

ΕΡ.: Οι συγγενείς και οι φίλοι είναι από την Αλβανία; 

ΑΠ.: Ναι, από την Αλβανία που μένουν εδώ στην Πάτρα. 

ΕΡ.: Όταν γιορτάζει η κόρη σας καλεί συμμαθητές της από το σχολείο; 

ΑΠ.: Όχι, συμμαθητές της. Μόνο συγγενείς έρχονται στη γιορτή της. 

ΕΡ.: Στο σχολείο κάνει παρέα με παιδιά από την Αλβανία και την Ελλάδα; 

ΑΠ.: Ναι. Το ίδιο θέλουμε κι εμείς. Να κάνει παρέα με όλα τα παιδιά. 

ΕΡ.: Συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει. Σε γιορτές του σχολείου… στην 28
η
 Οκτωβρίου, 25

η
 Μαρτίου 

είναι στη χορωδία… συμμετέχει και σε θεατρικές παραστάσεις που κάνουν στο 

σχολείο. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το σπίτι σας; Ποια δωμάτια υπάρχουν; 

ΑΠ.: Έχουμε μια κουζίνα και σαλόνι… αυτά είναι μαζί, ένα υπνοδωμάτιο και ένα 

μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. 

ΕΡ.: Αυτοκίνητο έχετε; 

ΑΠ.: Έχουμε ένα αυτοκίνητο. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικός υπολογιστής υπάρχει στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας και του άντρα σας. Τι έχετε 

τελειώσει; Γυμνάσιο; Λύκειο; 

ΑΠ.: Εγώ το Γυμνάσιο και ο άντρας μου το Λύκειο. 

ΕΡ.: Γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα, όπως Αγγλικά; 

ΑΠ.: Όχι, δεν ξέρουμε. 
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ΕΡ.: Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 

ΑΠ.: Όχι.  

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών… Η Ε. 

μαθαίνει κάποια ξένη γλώσσα, όπως Αγγλικά; 

ΑΠ.: Μαθαίνει Αγγλικά στο σχολείο. 

ΕΡ.: Δεν πηγαίνει Αγγλικά σε φροντιστήριο; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ασχολείται με κάποιο άθλημα, μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Με τη ζωγραφική ασχολείται; 

ΑΠ.: Της αρέσει να ζωγραφίζει στον ελεύθερο χρόνο της. 

ΕΡ.: Με το χορό; 

ΑΠ.: Πηγαίνουν στο σύλλογο του σχολείου η Ε. και ο Κ. και μαθαίνουν 

παραδοσιακούς χορούς. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά όταν 

έχετε ελεύθερο χρόνο. Έχετε πάει με τα παιδιά σε κάποιο μουσείο, σε παιδικές 

θεατρικές παραστάσεις; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει. Δουλεύουμε πολλές ώρες… Έχουν πάει με το σχολείο 

όμως… στο μουσείο της Πάτρας, στην Αθήνα... Έχουν πάει και σε παιδικές 

παραστάσεις με το σχολείο… Στο θέατρο «Απόλλων» νομίζω… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία με τα παιδιά; Για να αγοράσετε κάποιο βιβλίο; 

ΑΠ.: Όχι, δεν πηγαίνουμε. 

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε με τα παιδιά; Έχετε πάει σε κάποια μέρη της Ελλάδας; 

ΑΠ.: Όχι… 

ΕΡ.: Στην Αλβανία πηγαίνετε με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Όχι, η τελευταία φορά που πήγαμε ήταν πριν 8 χρόνια. 

ΕΡ.: Μου είπατε ότι δουλεύετε πολλές ώρες… Βοηθάτε τα παιδιά στο διάβασμά τους; 

ΑΠ.: Όχι, διαβάζουν μόνα τους. Αν χρειαστούν κάτι και μπορούμε να τα 

βοηθήσουμε… το κάνουμε. 

ΕΡ.:  Έχετε προσλάβει κάποιον που να βοηθάει τα παιδιά στα μαθήματά τους; 

ΑΠ.: Όχι. Διαβάζουν μόνα τους. 

ΕΡ.: Ελέγχετε τα παιδιά αν έχουν διαβάσει καθημερινά; 

ΑΠ.: Όχι, καθημερινά. Σπάνια γιατί δεν προλαβαίνουμε. 
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ΕΡ.: Θα θέλατε η κόρη σας να αριστεύσει στο σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελα να τα πάει πολύ καλά με τα μαθήματά της για να τη βοηθήσει 

στο μέλλον να βρει μια καλή δουλειά. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο της κόρης σας; Για ποιους λόγους πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Πηγαίνω αλλά όχι συχνά. Ρωτάω για το πώς τα πηγαίνει στα μαθήματά της και 

για τη συμπεριφορά της. 

ΕΡ.: Είστε μέλος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχω χρόνο επειδή δουλεύω. Γι’ αυτό δεν είμαι. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα της; 

ΑΠ.: Ναι. Η δασκάλα είναι πολύ καλή. 

ΕΡ.: Σε ποια θέματα συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Για το πώς τα πάει στα μαθήματα, για τη συμπεριφορά της… Ζητάω τη βοήθεια 

της δασκάλας όταν η Ε. δυσκολεύεται σε κάποιο μάθημα γιατί δεν ξέρω πώς να τη 

βοηθήσω… 

ΕΡ.: Τι θα θέλατε να κάνει η κόρη σας μετά το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο και μετά αν μπορεί να πάει στο 

Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να μην περάσει στο μέλλον αυτά που περνάμε εμείς με την 

κρίση… Να έχει καλύτερο μέλλον. 

ΕΡ.: Θα θέλατε εφόσον τα πήγαινε καλά στο Πανεπιστήμιο να έκανε και 

μεταπτυχιακές σπουδές; 

ΑΠ.: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Για να έβρισκε μια πολύ καλή δουλειά με 

περισσότερα χρήματα για να ζήσει. Βεβαίως ό,τι θέλει θα κάνει. Εμείς δε θα την 

πιέσουμε. 

ΕΡ.: Ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να κάνει η Ε. μετά το δημοτικό σχολείο; 

ΑΠ.: Θα θέλαμε να πάει Αγγλικά, να μάθαινε κιθάρα και ζωγραφική γιατί της 

αρέσουν πολύ και να συνεχίσει να πηγαίνει παραδοσιακούς χορούς.  

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να κάνει η κόρη σας; Ποιο θεωρείτε ότι της ταιριάζει; 

ΑΠ.: Θα θέλαμε να γίνει δικηγόρος. Της αρέσει να διαβάζει, είναι δυναμική και τα 

πηγαίνει καλά στη Γλώσσα, στην Ιστορία… 

ΕΡ.: Έχει κλίση στα θεωρητικά μαθήματα; 

ΑΠ.: Ναι, έχει.  

ΕΡ.: Η κόρη σας ποιο επάγγελμα σας έχει πει ότι θέλει να ακολουθήσει; 

ΑΠ.: Θέλει να γίνει δικηγόρος. Της αρέσει πολύ.  
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ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα που κάνετε για την κόρη σας, ποιες είναι οι σκέψεις σας για 

το μέλλον της; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να είναι ένα καλό παιδί, να μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το 

λάθος, να έχει καλές παρέες ή από την Ελλάδα ή από την Αλβανία. Να κάνει ένα 

επάγγελμα που θα της δίνει χρήματα για να έχει καλύτερη ζωή στην Ελλάδα απ’ ότι 

έχουμε εμείς. Στην Αλβανία βέβαια τα πράγματα είναι χειρότερα… Θα ήθελα να έχει 

ένα καλό μέλλον εδώ στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

 

8
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλησπέρα σας.  

ΑΠ.: Καλησπέρα σας.  

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Έχω τρία παιδιά. 

ΕΡ.: Πόσων ετών είναι; 

ΑΠ.: Είναι δεκαπέντε, δώδεκα και εννιά χρονών. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι τριάντα οχτώ και ο σύζυγός μου σαράντα τρία. 

ΕΡ.: Εργάζεστε κάπου; 

ΑΠ.: Όχι, δεν εργάζομαι… Οικιακά.  

ΕΡ.: Το επάγγελμα του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Είναι οικοδόμος. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; 

ΑΠ.: Στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα; 

ΑΠ.: Ναι, από τότε που γεννήθηκε η μεγάλη μας κόρη. Οι γονείς μας μένουν στην 

Αλβανία… 

ΕΡ.: Πώς μάθατε να μιλάτε ελληνικά; 
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ΑΠ.: Τα μάθαμε μόνοι μας και με τα παιδιά όταν άρχισαν να πηγαίνουν στο σχολείο. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σπίτι σας; 

ΑΠ.: Το Ψαροφάι. 

ΕΡ.: Υπάρχουν στο σπίτι πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά; 

ΑΠ.: Υπάρχει ένας πίνακας ζωγραφικής. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, υπάρχει μία. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είδη βιβλίων υπάρχουν στη βιβλιοθήκη; 

ΑΠ.: Βιβλία για το σχολείο των παιδιών, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία 

λογοτεχνίας… λίγα απ’ όλα. 

ΕΡ.: Υπάρχει κάποιο μουσικό όργανο στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχει. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις δραστηριότητες που κάνετε στο σπίτι… Διαβάζετε 

η ίδια και ο σύζυγός σας εξωσχολικά βιβλία; Βιβλία λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζουμε. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω εγκυκλοπαίδειες. Να 

μαθαίνω για τους πολιτισμούς… Ο σύζυγός μου δε διαβάζει εγκυκλοπαίδειες. 

ΕΡ.: Ο γιος σας διαβάζει εξωσχολικά βιβλία;  

ΑΠ.: Διαβάζει. Κάθε εβδομάδα δανείζεται ένα βιβλίο. Έχουν δανειστική βιβλιοθήκη 

στο σχολείο… Έχει δανειστεί όλη τη σειρά από τον Αριστοφάνη… Έχει διαβάσει 

τους «Ιππείς», την «Ειρήνη» και άλλα…. 

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε η ίδια και ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζουμε. 

ΕΡ.: Ο γιος σας; 

ΑΠ.: Ούτε και εκείνος. 

ΕΡ.: Ακούτε μουσική; 

ΑΠ.: Ναι, μας αρέσει. 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής σας αρέσει να ακούτε; 

ΑΠ.: Λαϊκά περισσότερο. 

ΕΡ.: Ο γιος σας ποιο είδος μουσικής προτιμάει να ακούει; 

ΑΠ.: Ποπ μουσική. 

ΕΡ.: Συζητάτε όλοι μαζί όταν είστε στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε πολύ.  

ΕΡ.: Για ποια θέματα συζητάτε; 
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ΑΠ.: Για το σχολείο, πώς τα πέρασαν…. 

ΕΡ.: Για την πολιτική, για κοινωνικά θέματα συζητάτε με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Αν δούμε κάτι στην τηλεόραση, στις ειδήσεις θα το συζητήσουμε… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να ρωτήσω για τη μόρφωσή σας… Έχετε τελειώσει το Λύκειο; Έχετε 

σπουδάσει; 

ΑΠ.: Ναι, το έχουμε τελειώσει. Εγώ έχω σπουδάσει στην Αλβανία ΤΕΙ 

Ηλεκτρολογίας. Ο άντρας μου έχει τελειώσει τεχνικό λύκειο. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές ξέρετε να χρησιμοποιείτε;  

ΑΠ.: Ο άντρας μου ξέρει να χρησιμοποιεί και τα παιδιά… Μάλιστα η μεγάλη έχει 

πάρει και το ECDL. 

ΕΡ.: Έχει πάρει την πιστοποίηση η κόρη σας… Πολύ ωραία. Γιορτές, συγκεντρώσεις 

κάνετε στο σπίτι; Καλείτε φίλους, συγγενείς; 

ΑΠ.: Ναι. Κάνουμε συχνά. Έρχονται και φίλοι και συγγενείς. Σε γιορτές, γενέθλια, 

Χριστούγεννα, Πάσχα… Παλιότερα κάναμε πιο συχνά, αλλά τώρα λόγω της κρίσης 

λιγότερο… 

ΕΡ.: Έτσι είναι. Πλέον έχουν περιοριστεί οι συγκεντρώσεις εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης…. Οι φίλοι σας είναι Έλληνες και Αλβανοί; 

ΑΠ.: Ναι, και από τα δύο. 

ΕΡ.: Οι συγγενείς σας μένουν στην Πάτρα; 

ΑΠ.: Ναι, και στην Πάτρα αλλά και στην Αθήνα… Κάποιοι μένουν στην Αλβανία, 

όπως οι γονείς μας… Πηγαίνουμε εμείς και τους βλέπουμε. 

ΕΡ.: Ο γιος σας καλεί συμμαθητές του όταν γιορτάζει; 

ΑΠ.: Ναι, τους καλεί.    

ΕΡ.: Συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και γιορτές που κάνει το σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι. Σε γιορτές…28
η
 Οκτωβρίου με τραγούδια, ποιήματα… είναι και στη 

χορωδία. Κάνουν και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. Συμμετέχει σε θεατρικά… 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το σπίτι σας; Τα δωμάτια που υπάρχουν… 

ΑΠ.: Έχουμε μια κουζίνα, ένα σαλόνι, δύο κρεβατοκάμαρες και ένα μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. 

ΕΡ.: Αυτοκίνητο έχετε; 
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ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα αυτοκίνητο. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε έναν. 

ΕΡ.: Τι είναι Laptop; Υπολογιστής γραφείου; 

ΑΠ.: Υπολογιστής γραφείου. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του γιου σας. 

Μαθαίνει ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Μαθαίνει Αγγλικά. 

ΕΡ.: Σε φροντιστήριο ή στο σπίτι; 

ΑΠ.: Σε φροντιστήριο Αγγλικών. 

ΕΡ.: Μαθαίνει κάποια άλλη ξένη γλώσσα; 

ΑΠ.: Μαθαίνει Γερμανικά στο σχολείο. 

ΕΡ.: Ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα; Με τον αθλητισμό; Με τη 

ζωγραφική; 

ΑΠ.: Με το μπάσκετ. Κάνει στο σύλλογο του σχολείου. Δεν του αρέσει να 

ζωγραφίζει. 

ΕΡ.: Μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο; Παραδοσιακούς χορούς; 

ΑΠ.: Όχι, τίποτα από τα δύο. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά όταν 

έχετε ελεύθερο χρόνο… Πηγαίνετε σε εκθέσεις ζωγραφικής; Σε μουσεία; 

ΑΠ.: Σε εκθέσεις ζωγραφικής όχι. Έχουμε πάει σε πολλά μουσεία με τα παιδιά. 

Θέλουμε να γνωρίσουν την ιστορία και τους πολιτισμούς… Έχουμε πάει στο 

Αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στο μουσείο της Ακρόπολης… Εμείς τα 

σπρώχνουμε για να μάθουν πράγματα… 

ΕΡ.: Τα παροτρύνετε προκειμένου να γνωρίσουν πολιτισμικούς χώρους; 

ΑΠ.: Ναι, θέλουμε να τους γνωρίσουν. Είναι σημαντικό να έχουν γνώσεις.  

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Όχι, μαζί δεν έχουμε πάει. Πηγαίνουν με το σχολείο σε πολλές παραστάσεις. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε. 

ΕΡ.: Τι αγοράζετε συνήθως; 

ΑΠ.: Ό,τι χρειάζονται… βιβλία, τετράδια, μαρκαδόρους… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε εκδρομές οικογενειακά; 
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ΑΠ.: Ναι, συχνά. Όχι όπως παλιά, αλλά πηγαίνουμε… 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε κάποια μέρη που έχετε επισκεφθεί; 

ΑΠ.: Μας αρέσει να πηγαίνουμε στο Χιονοδρομικό στα Καλάβρυτα… Έχουμε πάει 

στο Γύθειο, στην Ικαρία… Και στην Αθήνα έχουμε πάει στην Ακρόπολη, στο 

μουσείο της Ακρόπολης, στην Αρχαία Ολυμπία...  

ΕΡ.: Σας αρέσει οι εκδρομές που κάνετε να είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και 

ψυχαγωγικού, έτσι;  

ΑΠ.: Ναι, αυτό κάνουμε. Να μαθαίνουν τα παιδιά και να ψυχαγωγούνται.  

ΕΡ.: Στην Αλβανία πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε για να βλέπουμε τους γονείς μας και κάποιους άλλους 

συγγενείς. 

ΕΡ.: Βοηθάτε το παιδί στο διάβασμά του; 

ΑΠ.: Όχι, διαβάζει μόνο του. Αν χρειαστεί κάτι όμως το βοηθάμε. 

ΕΡ.: Δεν έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να το βοηθάει; 

ΑΠ.: Όχι. Δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα… 

ΕΡ.: Ελέγχετε κάποιες φορές αν έχει διαβάσει; 

ΑΠ.: Σπάνια… Διαβάζει μόνος του. Τα καταφέρνει. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να είναι άριστος στο σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι, θα το θέλαμε. Αλλά θέλουμε να είναι άριστος σε όλα τα πράγματα… 

ΕΡ.: Εννοείτε και στη συμπεριφορά του ως παιδί και στα μαθήματα… 

ΑΠ.: Ναι. Για να τον βοηθήσει στο μέλλον του. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού και για ποιους λόγους; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνω. Για να ρωτήσω πώς τα πηγαίνει στα μαθήματα, αν έχει καλή 

συμπεριφορά στην τάξη… 

ΕΡ.: Είστε στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, δεν είμαι. 

ΕΡ.: Πώς είναι η συνεργασία σας με τη δασκάλα του παιδιού; 

ΑΠ.: Πολύ καλή.  

ΕΡ.: Σε ποια θέματα συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Μας ενημερώνει για διάφορα θέματα της τάξης, τη ρωτάω για το γιο μου, για τα 

μαθήματα, τη συμπεριφορά του…. 

ΕΡ.: Τι θα θέλατε να κάνει ο γιος σας μετά το δημοτικό σχολείο; Ποια είναι τα όνειρά 

σας; 
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ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο, να πάει στο Πανεπιστήμιο και ακόμα πιο 

ψηλά αν μπορεί και το θέλει. 

ΕΡ.: Να πάει και Μεταπτυχιακό εννοείτε; 

ΑΠ.: Ναι, θα ήταν το καλύτερο για τη ζωή του πιστεύω...  

ΕΡ.: Ποιες δραστηριότητες θα επιθυμούσατε να κάνει μετά το δημοτικό;  

ΑΠ.: Να μάθει και δεύτερη ξένη γλώσσα. 

ΕΡ.: Όπως ποια γλώσσα; Γαλλικά, Γερμανικά; 

ΑΠ.: Γερμανικά. Τώρα τη μαθαίνει στο σχολείο, αλλά θα ήθελα να τη μάθει και σε 

φροντιστήριο. 

ΕΡ.: Κάποια άλλη δραστηριότητα ίσως; Να μάθει κάποιο μουσικό όργανο; 

ΑΠ.: Όχι, μουσικό όργανο. Δε θέλει να μάθει… Να συνεχίσει με το μπάσκετ θα 

ήθελα.  

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να κάνει ο γιος σας στο μέλλον;  

ΑΠ.: Να γίνει ίσως Μαθηματικός. Κάτι σε θετικά μαθήματα… 

ΕΡ.: Θα θέλατε να ακολουθήσει μια θετική επιστήμη; 

ΑΠ.: Ναι, τα πηγαίνει καλά στα θετικά μαθήματα. 

ΕΡ.: Ο γιος σας έχει εκφράσει ποιο επάγγελμα θα του άρεσε να κάνει; 

ΑΠ.: Όχι, δε μας έχει πει ακόμα… 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον του γιου σας; 

ΑΠ.: Να είναι καλός άνθρωπος, γερός και να έχει μια δουλειά σταθερή και ας μη 

βγάζει πολλά χρήματα… 

ΕΡ.: Σας ενδιαφέρει να έχει επαγγελματική σταθερότητα δηλαδή… 

ΑΠ.: Ναι, είναι βασικό αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στις μέρες μας… 

Και να μορφωθεί γιατί είναι δύσκολο να βρεις δουλειά χωρίς να μάθεις γράμματα. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Κι εγώ ευχαριστώ. 

 

9
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Γεια σας. Δεν κάνει τίποτα. 

ΕΡ.: Αρχικά, θα ήθελα να ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε τρία παιδιά. 

ΕΡ.: Πόσων ετών είναι; 
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ΑΠ.: Ο μεγάλος είναι δεκατεσσάρων, ο μεσαίος έντεκα και ο μικρός εφτά. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι τριάντα εφτά και ο σύζυγός μου σαράντα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι οικιακή βοηθός και ο σύζυγός μου αλουμινάς. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί; 

ΑΠ.: Στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας πού γεννήθηκαν; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα; 

ΑΠ.: Ναι, πολλά. Ήρθαμε για να ζήσουμε καλύτερα απ’ ότι στην Αλβανία… αλλά 

πλέον κι εδώ είναι δύσκολα για όλους. 

ΕΡ.: Ναι, για όλους είναι δύσκολα… Πώς μάθατε να μιλάτε ελληνικά; 

ΑΠ.: Μάθαμε μιλώντας μεταξύ μας και με τα παιδιά… 

ΕΡ.: Σε ποια περιοχή βρίσκεται το σπίτι στο οποίο μένετε; 

ΑΠ.: Στην Τέρψη. 

ΕΡ.: Υπάρχουν στο σπίτι πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε γραφείο των παιδιών… 

ΕΡ.: Εκεί βάζουν τα βιβλία τους τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι.  

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είδη βιβλίων υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Σχολικά βιβλία, λεξικά, βιβλία αγγλικών… 

ΕΡ.: Λογοτεχνικά βιβλία υπάρχουν; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Μουσικά όργανα υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τα ενδιαφέροντά σας, για τις δραστηριότητες που 

κάνετε ως οικογένεια στο σπίτι…. Διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Ούτε κι εκείνος. 
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ΕΡ.: Τα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία;  

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζουν. 

ΕΡ.: Εφημερίδα διαβάζετε; 

ΑΠ.: Ναι, κάποιες φορές...  

ΕΡ.: Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν; 

ΑΠ.: Τα καλλιτεχνικά θέματα… για το τραγούδι, για σειρές στην τηλεόραση. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας διαβάζει εφημερίδα;  

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζει. 

ΕΡ.: Τα παιδιά διαβάζουν εφημερίδα; 

ΑΠ.: Ναι, αθλητικές εφημερίδες. 

ΕΡ.: Σας αρέσει να ακούτε μουσική; 

ΑΠ.: Ναι, μας αρέσει. Ακούμε… 

ΕΡ.: Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε να ακούτε; 

ΑΠ.: Λαϊκή μουσική. 

ΕΡ.: Τα παιδιά τι μουσική ακούνε; 

ΑΠ.: Λαϊκή σαν κι εμάς αλλά και ποπ. 

ΕΡ.: Συζητάτε στο σπίτι με τα παιδιά; Ποια είναι τα θέματα συζήτησης μεταξύ σας; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε…. για το σχολείο, τα μαθήματά τους και για καθημερινά θέματα. 

Τα παιδιά συζητάνε με τον μπαμπά τους και για αθλητικά, για το ποδόσφαιρο… 

συζητάμε και για τη δουλειά μας με τον άντρα μου, για τα οικονομικά… Μας 

απασχολεί η κρίση. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μόρφωσή σας. Έχετε τελειώσει το Λύκειο; 

ΑΠ.: Ναι και οι δύο το έχουμε τελειώσει. 

ΕΡ.: Γνωρίζετε ξένες γλώσσες; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές ξέρετε να χρησιμοποιείτε;  

ΑΠ.: Όχι, δεν ξέρουμε. Τα παιδιά ξέρουν. 

ΕΡ.: Γιορτές κάνετε στο σπίτι; Συγκεντρώσεις με συγγενείς και φίλους; 

ΑΠ.: Παλιά κάναμε συχνά. Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης όχι τόσο συχνά… 

αλλά σε γιορτές και γενέθλια έρχονται κάποιοι συγγενείς και φίλοι. 

ΕΡ.: Οι φίλοι σας είναι και Έλληνες και Αλβανοί; 

ΑΠ.: Αλβανοί. 

ΕΡ.: Οι συγγενείς σας μένουν στην Πάτρα ή και στην Αλβανία; 
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ΑΠ.: Μόνο τα αδέρφια μου μένουν στην Πάτρα και έρχονται στο σπίτι. Οι άλλοι 

συγγενείς… γονείς, ξαδέρφια… μένουν στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Ο γιος σας (της ΣΤ΄ δημοτικού) καλεί συμμαθητές του όταν γιορτάζει; 

ΑΠ.: Ναι, τους καλεί. Παλιότερα περισσότερο τώρα λίγο λιγότερο. Δεν κάνει τόσο 

συχνά γιορτές λόγω διαβάσματος, οικονομικών δυσκολιών που έχουμε… 

ΕΡ.: Συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει σε διάφορα… σε γιορτές του σχολείου με ποιήματα, τραγούδια 

στη χορωδία…. Κάνουν και θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο και συμμετέχει και 

εκεί. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου περιγράψετε το σπίτι σας; Τα δωμάτια που υπάρχουν στο 

σπίτι… 

ΑΠ.: Υπάρχει σαλόνι και τραπεζαρία μαζί, μια κουζίνα, δύο κρεβατοκάμαρες και ένα 

μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε κάποιο εξοχικό σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. 

ΕΡ.: Αυτοκίνητο έχετε; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα φορτηγάκι που το έχει ο σύζυγός μου για τη δουλειά του. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, ένας υπολογιστής… 

ΕΡ.: Ο οποίος είναι Laptop; Υπολογιστής γραφείου; 

ΑΠ.: Υπολογιστής γραφείου. 

ΕΡ.: Με ποιες δραστηριότητες ασχολείται ο γιος σας (της ΣΤ΄ δημοτικού); 

ΑΠ.: Μαθαίνει Αγγλικά, παίζει ποδόσφαιρο… 

ΕΡ.: Αγγλικά μαθαίνει σε φροντιστήριο; 

ΑΠ.: Ναι, σε φροντιστήριο. 

ΕΡ.: Μαθαίνει κάποια άλλη ξένη γλώσσα; 

ΑΠ.: Γαλλικά που κάνουν στο σχολείο. 

ΕΡ.: Ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα; Μουσική, ζωγραφική, χορό; 

ΑΠ.: Όχι, τίποτα από αυτά. Ο μεγάλος μας γιος ασχολείται με τη ζωγραφική. Του 

αρέσει πολύ. Ζωγραφίζει ωραίους πίνακες. 

ΕΡ.: Έχει κλίση δηλαδή ο μεγάλος σας γιος… Θα μπορούσε να ασχοληθεί 

μελλοντικά με τη ζωγραφική. 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελε. Θα δούμε στο μέλλον… 
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ΕΡ.: Να ρωτήσω για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά στον ελεύθερο 

χρόνο σας… Επισκέπτεσθε μουσεία, εκθέσεις με πίνακες ζωγραφικής; 

ΑΠ.: Όχι. Σε μουσεία πηγαίνουν με το σχολείο. Έχουν πάει σε διάφορα μουσεία… 

στην Πάτρα στο Αρχαιολογικό μουσείο και στην Αθήνα στο μουσείο της Ακρόπολης. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε με τα παιδιά σε θέατρα, σε παιδικές παραστάσεις; 

ΑΠ.: Όχι, δεν πηγαίνουμε. Πηγαίνουν με το σχολείο. Είχαν πάει να δουν νομίζω το 

«Χάνσελ και Γκρέτελ»… 

ΕΡ.: Ναι, τη συγκεκριμένη παράσταση την έχουν δει πολλά δημοτικά σχολεία… Σε 

βιβλιοπωλεία πηγαίνετε με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, συχνά. 

ΕΡ.: Τι αγοράζετε συνήθως; 

ΑΠ.: Βιβλία για τα Αγγλικά τους στο φροντιστήριο και μολύβια, τετράδια… σχολικά 

είδη. 

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Σπάνια. Παλιότερα πηγαίναμε συχνά… 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια μέρη που έχετε επισκεφθεί; 

ΑΠ.: Πηγαίνουμε τα καλοκαίρια στην Αλβανία για να δούμε τους γονείς μας και 

άλλους συγγενείς… στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί μένουν τα αδέρφια 

του άντρα μου. 

ΕΡ.: Σε κάποια χώρα του εξωτερικού έχετε πάει με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει. 

ΕΡ.: Βοηθάτε το γιος σας στο διάβασμά του; 

ΑΠ.: Όχι, διαβάζει μόνος του. Τον βοηθάμε αν μας το ζητήσει. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να του κάνει μάθημα; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ελέγχετε το παιδί στο διάβασμά του καθημερινά; 

ΑΠ.: Όχι, κάθε μέρα. Κάποιες φορές… για να δούμε αν είναι έτοιμος στα μαθήματά 

του. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να είναι άριστος; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ!  

ΕΡ.: Σε τι πιστεύετε ότι θα τον βοηθήσει η αριστεία στο μέλλον του; 

ΑΠ.: Να μην έχει κενά όταν πάει στο Γυμνάσιο και να τα πάει καλά στα μαθήματά 

του στο μέλλον.  
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ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ συχνά. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Για να ρωτήσω τη δασκάλα του πώς τα πάει στα μαθήματα και για ενημερώσεις 

που κάνει η δασκάλα… 

ΕΡ.: Ενημερώσεις για διάφορα ζητήματα του σχολείου, έτσι; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Είστε μέλος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, γιατί δουλεύω πολλές ώρες... 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργαζόμαστε. 

ΕΡ.: Σε ποια θέματα; 

ΑΠ.: Σε όλα τα θέματα του σχολείου, για την πρόοδο του παιδιού… για όλα αυτά. 

ΕΡ.: Τι θα θέλατε να κάνει το παιδί σας μετά το δημοτικό; Ποια είναι τα όνειρά σας 

για το μέλλον του; 

ΑΠ.: Να τελειώσει το Λύκειο και να πάει Πανεπιστήμιο.  

ΕΡ.: Θα θέλατε να κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές ίσως; 

ΑΠ.: Ναι, αν μπορεί θα ήταν πολύ καλό για το μέλλον του. 

ΕΡ.: Ποιες δραστηριότητες θα επιθυμούσατε να κάνει μετά το δημοτικό; 

ΑΠ.: Να συνεχίσει τα Αγγλικά του, να μάθει και Γαλλικά, να πήγαινε σε ομάδα 

ποδοσφαίρου γιατί του αρέσει το ποδόσφαιρο. Και ο ίδιος το θέλει. 

ΕΡ.: Σε ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου θα θέλατε να πάει; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Κάποια άλλη δραστηριότητα; 

ΑΠ.: Και να πάει και παραδοσιακό χορό. Αυτές είναι επιθυμίες δικές μου… 

ΕΡ: Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσει το παιδί σας; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να γίνει Δικηγόρος. Βέβαια ο ίδιος θα αποφασίσει τι δουλειά θα 

κάνει… Ακόμα, δε μας έχει πει τι θα ήθελε. 

ΕΡ.: Για ποιο λόγο θα θέλατε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα;  

ΑΠ.: Του ταιριάζει στο χαρακτήρα. Μιλάει ωραία, παίρνει αποφάσεις… 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα που κάνετε ως γονείς για το μέλλον του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Να έχει την υγεία του, να μορφωθεί και να βρει μια καλή δουλειά για να ζήσει. 
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ΕΡ.: Σας ενδιαφέρει επομένως η μόρφωση του παιδιού σας και να έχει επαγγελματική 

αποκατάσταση… 

ΑΠ.: Ναι, για να έχει μια καλή ζωή στο μέλλον. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Να είστε καλά.  

 

10
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε πέντε παιδιά. 

ΕΡ.: Πόσων ετών είναι; 

ΑΠ.: Ο μεγαλύτερος είναι δεκαπέντε ετών και ακολουθούν δώδεκα, δέκα, οχτώ και 

εφτά ετών η μικρότερη. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Είμαστε τριάντα εννιά και οι δύο. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Είμαι Φιλόλογος και ο σύζυγός μου Ιερέας. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Και τα παιδιά στην Ελλάδα γεννήθηκαν; 

ΑΠ.: Μάλιστα. 

ΕΡ.: Ποια είναι η περιοχή στην οποία διαμένετε; 

ΑΠ.: Στην Εγλυκάδα. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα πολιτισμικά αγαθά τα οποία υπάρχουν στο σπίτι 

σας. Υπάρχουν έργα τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά;  

ΑΠ.: Υπάρχουν αντίγραφα από πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, υπάρχουν αυθεντικές 

αγιογραφίες του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Αντύπα. Δεν 

έχουμε αγάλματα ή γλυπτά. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Έχουμε τρεις βιβλιοθήκες για τα δικά μας βιβλία και των παιδιών. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου αναφέρετε τα είδη των βιβλίων που υπάρχουν στις 

βιβλιοθήκες; 
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ΑΠ.: Υπάρχουν θεολογικά βιβλία του Ιερέα, Πανεπιστημιακά συγγράμματα από τα 

Τμήματα στα οποία σπουδάσαμε, τη Θεολογία και τη Φιλολογία, εγκυκλοπαίδειες, 

λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής, της Νέας Ελληνικής, καθώς και των Λατινικών, 

αγγλοελληνικά και γαλλοελληνικά λεξικά, βιβλία ερευνητικού περιεχομένου, όπως 

της Χημείας, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Ανθρωπολογίας, χριστιανικά 

περιοδικά… Εκτός από αυτά, υπάρχουν σχολικά βιβλία και πολλά βιβλία 

λογοτεχνίας. 

ΕΡ.: Πολύ ενδιαφέροντα τα είδη των βιβλίων που διαθέτετε… Μουσικά όργανα 

υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, δεν υπάρχουν μουσικά όργανα. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις πολιτισμικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα 

που έχετε ως οικογένεια… Διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία; Βιβλία λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Ναι, μας αρέσει πολύ η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. Διαβάζουμε διάφορα 

βιβλία συγγραφέων, όπως του Παπαδιαμάντη, τα Άπαντα του Καζαντζάκη… 

Αγαπάμε να διαβάζουμε και ποίηση, όπως ποιήματα του Παλαμά, του Ρίτσου και του 

Καβάφη. Ακόμα, διαβάζουμε Καρκαβίτσα, Βιζυηνό, Πηνελόπη Δέλτα, το «Παραμύθι 

χωρίς όνομα», τον «Τρελαντώνη», τα «Μυστικά του Βάλτου»… την Άλκη Ζέη, το 

«Καπλάνι της Βιτρίνας»… 

ΕΡ.: Τα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία;  

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουν.  

ΕΡ.: Η κόρη σας, της ΣΤ’ τάξης, ποια βιβλία προτιμάει να διαβάζει; 

ΑΠ.: Διαβάζει κλασική λογοτεχνία, όπως βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα, το 

«Παραμύθι χωρίς όνομα», τον «Τρελαντώνη», βιβλία της Ζωρζ Σαρή, όπως «Ο 

Κύριός μου», τα «Γενέθλια», της Άλκης Ζέη, το «Καπλάνι της Βιτρίνας», του 

Ζαχαρία Παπαντωνίου, τα «Ψηλά Βουνά»…. 

ΕΡ.: Διαβάζετε εφημερίδα; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουμε τοπικές εφημερίδες σε έντυπη μορφή, την «Πελοπόννησο» και 

τη «Γνώμη». Διαβάζουμε όμως και εφημερίδες μέσα από το διαδίκτυο… 

ΕΡ.: Ποια θέματα προτιμάτε περισσότερο να διαβάζετε; 

ΑΠ.: Εγώ προτιμώ να διαβάζω κυρίως κοινωνικά θέματα, θέματα υγείας, πολιτισμικά 

θέματα, όπως για θέατρο και μουσική, αλλά και εκπαιδευτικά θέματα. Ο σύζυγός μου 

διαβάζει κυρίως πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. 

ΕΡ.: Η κόρη σας, της ΣΤ’ τάξης, διαβάζει εφημερίδα; 
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ΑΠ.: Ναι, διαβάζει ορισμένες φορές. Την ενδιαφέρουν περισσότερο τα εκπαιδευτικά 

και τα κοινωνικά θέματα… Διαβάζει σχετικά άρθρα.  

ΕΡ.: Ποια είδη μουσικής προτιμάτε να ακούτε; 

ΑΠ.: Μας αρέσει να ακούμε κυρίως κλασική μουσική…Beethoven, Mozart, 

Tchaikovsky, Σπανουδάκη… Ακούμε επίσης Χατζηδάκη, Θεοδωράκη. Ωστόσο, μας 

αρέσει να ακούμε και έντεχνη μουσική… Γαλάνη, Πρωτοψάλτη… 

ΕΡ.: Τα παιδιά σας ποια είδη μουσικής προτιμούν να ακούνε; 

ΑΠ.: Ακούνε τα ίδια είδη μουσικής με εμάς. Μάλιστα, ορισμένες φορές κατά τη 

διάρκεια του διαβάσματος, τους αρέσει να ακούγεται πολύ χαμηλά κλασική μουσική, 

όπως η «Λίμνη των Κύκνων»… 

ΕΡ.: Ποια είναι τα θέματα συζήτησης που κυριαρχούν όταν είστε όλοι μαζί στο σπίτι; 

ΑΠ.: Συζητάμε για το σχολείο των παιδιών, για διάφορα κοινωνικά θέματα ανάλογα 

και με την ηλικία των παιδιών…. Ο σύζυγός μου κι εγώ συζητάμε για θέματα που 

αφορούν στους εργασιακούς μας χώρους, για την πολιτική και για οικονομικά 

θέματα. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας, τους τίτλους σπουδών που έχετε. 

ΑΠ.: Σπούδασα Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο σύζυγός μου 

Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει πάρει και κρατικό πτυχίο από το Ωδείο 

στη Βυζαντινή μουσική. Παρακολουθούμε, επίσης, σεμινάρια και ημερίδες σχετικές 

με το επάγγελμά μας. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Γνωρίζουμε Αγγλικά. 

ΕΡ.: Έχετε πάρει κάποια πιστοποίηση; 

ΑΠ.: Ναι, και οι δύο έχουμε πάρει το Lower. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε; 

ΑΠ.: Ναι, γνωρίζουμε. Ο σύζυγός μου έχει εμπειρική γνώση στη χρήση υπολογιστών. 

Γνωρίζει καλά. Εγώ είμαι κάτοχος του πρώτου επιπέδου και θα συνεχίσω και στο 

δεύτερο επίπεδο μελλοντικά. 

ΕΡ.: Γιορτές κάνετε στο σπίτι;  

ΑΠ.: Ναι, κάνουμε σε ονομαστικές γιορτές και σε γενέθλια των παιδιών. 

ΕΡ.: Οι καλεσμένοι σας είναι συγγενείς και φίλοι; 

ΑΠ.: Ναι, καλούμε συγγενείς και φίλους μας. 

ΕΡ.: Η κόρη σας καλεί συμμαθητές της όταν γιορτάζει; 
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ΑΠ.: Ναι, καλεί και έρχονται στο σπίτι. Έρχονται και συγγενείς. 

ΕΡ.: Συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει στη χορωδία του σχολείου, σε θεατρικές παραστάσεις, στις 

εθνικές εορτές απαγγέλλει ποιήματα...όπως και τώρα στη γιορτή της 25
η
 Μαρτίου.  

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το σπίτι σας; Ποια δωμάτια υπάρχουν; 

ΑΠ.: Το σπίτι μας είναι περίπου 120 τ.μ. Υπάρχει μια κουζίνα και ένα σαλόνι, ενιαίος 

χώρος, τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. 

ΕΡ.: Διαθέτετε εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Ναι, στη Βλασία. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε συχνά; 

ΑΠ.: Το καλοκαίρι κυρίως. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Έχουμε δύο αυτοκίνητα. 

ΕΡ.: Υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, τρεις. Ένας υπολογιστής γραφείου, ένα Laptop και ένα Notebook. 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου μιλήσετε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κόρης 

σας; Μαθαίνει ξένες γλώσσες;  

ΑΠ.: Μαθαίνει Αγγλικά. Κάνει μάθημα στο σπίτι. Γαλλικά μαθαίνει στο σχολείο. 

ΕΡ.: Κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα, όπως κάποιο άθλημα, ζωγραφική; 

ΑΠ.: Ασχολείται με το βόλεϊ. Είναι στην ομάδα του σχολείου. Επίσης, της αρέσει να 

ζωγραφίζει στον ελεύθερο χρόνο της. 

ΕΡ.: Μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο, χορό; 

ΑΠ.: Ναι, μαθαίνει φλογέρα στο σχολείο με το δάσκαλο της μουσικής και 

παραδοσιακό χορό στο σύλλογο του σχολείου. Ακόμα, συμμετέχει στη θεατρική 

ομάδα του σχολείου.  

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τις δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά στον 

ελεύθερο χρόνο σας. Επισκέπτεσθε χώρους όπου γίνονται εκθέσεις με πίνακες 

ζωγραφικής, κάποια μουσεία; 

ΑΠ.: Πηγαίνουμε με τα παιδιά σε εκθέσεις με αγιογραφίες, όπως στο Παλιό 

Νοσοκομείο στο Κάστρο… Έχουμε επισκεφθεί μουσεία σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας. Για παράδειγμα, έχουμε πάει στο μουσείο απολιθωμένου δάσους στη 

Μυτιλήνη, στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, 

στο μουσείο Μείζονος Ελληνισμού, καθώς και στο ιστορικό μουσείο στην Αθήνα, 
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στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα στα Ιωάννινα, στη Δημητσάνα στο υπαίθριο 

μουσείο υδροκίνησης… 

ΕΡ.: Παρακολουθείτε παιδικές θεατρικές παραστάσεις με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, παρακολουθούμε. Έχουμε πάει στο «Χάνσελ και Γκρέτελ», καθώς και στο 

«Ένα ταψί με γεμιστά» στο θέατρο «Απόλλων» στην Πάτρα, αλλά και σε άλλες 

παιδικές παραστάσεις… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία με τα παιδιά; Τι αγοράζετε; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε πολύ συχνά. Τα παιδιά διαλέγουν τα ίδια λογοτεχνικά βιβλία 

που θα αγοράσουμε για να τα διαβάσουν. Αγοράζουμε και σχολικά είδη. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε εκδρομές με τα παιδιά; Μονοήμερες, πολυήμερες; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε και μονοήμερες αλλά και πολυήμερες. Έχουμε επισκεφθεί 

πολλά μέρη της Ελλάδας. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά 

την ιστορία του τόπου μας με βιωματικό τρόπο. Να γνωρίσουν από κοντά πολλά από 

τα αξιοθέατα που υπάρχουν.  

ΕΡ.: Μπορείτε να αναφέρετε μέρη τα οποία έχετε επισκεφθεί; 

ΑΠ.: Έχουμε πάει στην Επίδαυρο, στις Μυκήνες, στο Ναύπλιο όπου πήγαμε μεταξύ 

άλλων και στο Παλαμήδι, στην Αθήνα, όπου και επισκεφθήκαμε το Ναό της Αφαίας 

Αθηνάς, το Πλανητάριο… Ακόμα, πήγαμε στα Γιάννενα, στο σπίτι του Αλή Πασά, 

στα Μετέωρα, στο Μέτσοβο, στην Ακροκόρινθο, στην Εύβοια, στη Μυτιλήνη, στη 

Σκιάθο, στο σπίτι του Παπαδιαμάντη, καθώς και σε άλλα μέρη της Ελλάδας… 

ΕΡ.: Απ’ ότι καταλαβαίνω οι εκδρομές σας έχουν ιδιαίτερα επιμορφωτικό, 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα… Έχετε πάει με τα παιδιά σε κάποια χώρα του εξωτερικού; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει. 

ΕΡ.: Βοηθάτε την κόρη σας στο διάβασμά της; 

ΑΠ.: Διαβάζει κυρίως μόνη της, αλλά όπου χρειαστεί τη βοηθάμε. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να της κάνει ιδιαίτερα μαθήματα; 

ΑΠ.: Όχι. Ιδιαίτερα μαθήματα κάνει μόνο ο μεγαλύτερος γιος μας. 

ΕΡ.: Ελέγχετε αν η κόρη σας έχει διαβάσει σε καθημερινή βάση; 

ΑΠ.: Ναι, καθημερινά για να καλύψουμε τα όποια κενά προκύπτουν και για να είναι 

οργανωμένη στο πλαίσιο του διαβάσματός της. 

ΕΡ.: Θα επιθυμούσατε να αριστεύσει η κόρη σας στο σχολείο; 

ΑΠ.: Όχι, μας ενδιαφέρει να τα πηγαίνει καλά με βάση τις δυνατότητές της. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο της κόρης σας; 
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ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν όλα τα θέματα του σχολείου, για τη 

συμπεριφορά της κόρης μας και για την επίδοσή της στα μαθήματα. 

ΕΡ.: Είστε μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων; 

ΑΠ.: Όχι, δεν είμαι ελλείψει χρόνου λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, ανήκω στην εφορευτική επιτροπή του συλλόγου. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα της κόρης σας; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργάζομαι. 

ΕΡ.: Σε ποια επίπεδα άπτεται η μεταξύ σας συνεργασία; 

ΑΠ.: Ρωτάω τη δασκάλα για τη συμπεριφορά της κόρης μου, για τις δυσκολίες που 

ενδεχομένως έχει σε κάποιο μάθημα… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις προσδοκίες που έχετε για το εκπαιδευτικό μέλλον 

της κόρης σας. Ποια πορεία θα επιθυμούσατε να ακολουθήσει αφού τελειώσει το 

δημοτικό; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο, και εφόσον έχει τις δυνατότητες και το 

επιθυμεί η ίδια, να σπουδάσει και στο Πανεπιστήμιο, να κάνει ενδεχομένως και 

μεταπτυχιακές σπουδές. 

ΕΡ.: Ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να κάνει μετά το δημοτικό; 

ΑΠ.: Να συνεχίσει τα Αγγλικά, να μάθαινε και μια ακόμη ξένη γλώσσα, όπως 

Γαλλικά, τα οποία και της αρέσουν, να συνεχίσει να μαθαίνει παραδοσιακό χορό και 

βόλεϊ. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα επιθυμούσατε να ακολουθήσει η κόρη σας; 

ΑΠ.: Θεωρώ ότι θα της ταίριαζε να γίνει Νηπιαγωγός. Έχει καλές σχέσεις με τα 

μικρά παιδιά και όπως βλέπω έχει κλίση στα θεωρητικά μαθήματα.  

ΕΡ.: Η ίδια σας έχει εκφράσει ποιο επάγγελμα θα της άρεσε να κάνει; 

ΑΠ.: Το ίδιο. Θα ήθελε να γίνει Νηπιαγωγός. 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα και οι επιδιώξεις σας για το μέλλον της κόρης σας και θα 

θέλατε να υλοποιηθούν; 

ΑΠ.: Να έχει υγεία, να έχει αξίες και ιδανικά, να μορφωθεί πολύπλευρα και να κάνει 

ένα επάγγελμα που θα τη «γεμίζει» και θα προσφέρει στους συνανθρώπους της. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ. 
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η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ. 

ΕΡ.: Αρχικά, θα ήθελα να μου πείτε πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Έχουμε δύο παιδιά. 

ΕΡ.: Πόσων ετών είναι; 

ΑΠ.: Είναι δώδεκα και τεσσάρων ετών. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι σαράντα τρία και ο σύζυγός μου σαράντα τέσσερα. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

ΑΠ.: Είμαι Ψυχολόγος. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας τι επαγγέλλεται; 

ΑΠ.: Είναι Οικονομολόγος. Εργάζεται σε φροντιστήριο. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί; 

ΑΠ.: Στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Και τα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα; 

ΑΠ.: Ναι. 

ΕΡ.: Σε ποια περιοχή της Πάτρας διαμένετε; 

ΑΠ.: Στην Αγυιά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τα πολιτισμικά αγαθά τα οποία υπάρχουν στο σπίτι 

σας. Υπάρχουν έργα τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, γλυπτά; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πίνακες ζωγραφικής. Είναι αντίγραφα του Πικάσο. Δεν έχουμε 

αγάλματα και γλυπτά. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες.  

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να αναφερθείτε στα είδη των βιβλίων που υπάρχουν στις 

βιβλιοθήκες; 

ΑΠ.: Υπάρχουν σχολικά βιβλία, λογοτεχνικά, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα 

λεξικά… Ακόμα, υπάρχουν δοκίμια, ιστορικά βιβλία και πανεπιστημιακά 

συγγράμματα Οικονομικών και Ψυχολογίας. 

ΕΡ.: Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πολλά… πιάνο, κιθάρα, μπάσο, κρουστά και φλάουτο. 

ΕΡ.: Ποιος ασχολείται με τα συγκεκριμένα μουσικά όργανα; 
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ΑΠ.: Ο σύζυγός μου, εγώ και η μεγαλύτερη κόρη μας. Έχουμε μεγάλη αγάπη για τη 

μουσική. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τις πολιτισμικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα 

που έχετε ως οικογένεια στο σπίτι. Διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία; Βιβλία 

λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζουμε πολύ συχνά εξωσχολικά βιβλία. Για παράδειγμα, έχουμε 

διαβάσει σχεδόν όλα τα βιβλία του Ντοστογιέφσκι, του Καζαντζάκη… 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζει βιβλία της Ζωρζ Σαρή, όπως τα «Γενέθλια» και το «Ψέμα». Έχει 

διαβάσει το «Μικρό Νικόλα», το «Ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης», διηγήματα του 

Τριβιζά… Επίσης, διαβάζει μικρές ιστορίες με έναν ήρωα. Πρόκειται για σειρές από 

εκδοτικούς οίκους, όπως τα «Χελιδόνια», τις οποίες δανείζεται από το σχολείο. 

ΕΡ.: Υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι, και δανείζεται βιβλία κάθε δεύτερη εβδομάδα... 

ΕΡ.: Διαβάζετε εφημερίδα; 

ΑΠ.: Ναι, κάποιες φορές.  

ΕΡ.: Ποια θέματα σας κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον;  

ΑΠ.: Κυρίως τα πολιτικά και τα πολιτισμικά θέματα… μουσική, θέατρο, 

κινηματογράφος. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι, δε διαβάζει. 

ΕΡ.: Ποια είδη μουσικής προτιμάτε να ακούτε περισσότερο; 

ΑΠ.: Ακούμε ξένη μπλουζ, τζαζ, ροκ… Κάποιες φορές ακούμε και κλασική. 

ΕΡ.: Η κόρη σας ποια είδη μουσικής της αρέσει να ακούει; 

ΑΠ.: Περισσότερο της αρέσει να ακούει ποπ, αλλά και αυτά που ακούμε κι εμείς. 

ΕΡ.: Συζητάτε όταν είστε όλοι μαζί στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε. 

ΕΡ.: Ποια είναι τα θέματα συζήτησής σας; 

ΑΠ.: Για το σχολείο, για τις σχέσεις με τους συμμαθητές, για τη συμπεριφορά των 

παιδιών. Με το σύζυγό μου συζητάμε για την πολιτική, για θέματα κοινωνικού 

περιεχομένου και για τις εργασίες μας… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας; Ποιους τίτλους σπουδών έχετε; 
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ΑΠ.: Έχω σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο σύζυγός μου 

στο Οικονομικό της Νομικής. Έχω κάνει δύο μεταπτυχιακά στην Ψυχοθεραπεία. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχει κάνει. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Αγγλικά και οι δύο. Έχουμε πάρει το Lower. Εγώ γνωρίζω και λίγο Γαλλικά. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε; Έχετε πάρει κάποια 

πιστοποίηση; 

ΑΠ.: Ναι, γνωρίζουμε να τους χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες της δουλειάς μας. Δεν 

έχουμε πιστοποίηση.  

ΕΡ.: Κάνετε γιορτές, συγκεντρώσεις στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, κάνουμε συχνά.  

ΕΡ.: Καλείτε φίλους και συγγενείς; 

ΑΠ.: Κυρίως φίλους μας. 

ΕΡ.: Η κόρη σας καλεί συμμαθητές της όταν γιορτάζει; 

ΑΠ.: Ναι, καλεί τους συμμαθητές της στη γιορτή της, στις Απόκριες… 

ΕΡ.: Συμμετέχει σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές; 

ΑΠ.: Ναι, συμμετέχει. Είναι στη χορωδία του σχολείου. Απαγγέλλει ποιήματα σε 

γιορτές. Σε ό,τι διοργανώνει το τμήμα της συμμετέχει. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου περιγράψετε το σπίτι σας, τα είδη των δωματίων που 

υπάρχουν;  

ΑΠ.: Βεβαίως. Υπάρχει μια κουζίνα και ένα σαλόνι τα οποία είναι ενιαία, τρία 

υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. 

ΕΡ.: Διαθέτετε κάποια εξοχική κατοικία; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε ένα. 

ΕΡ.: Έχετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, έχουμε δύο Laptop, αλλά τα χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κόρης σας. 

Μαθαίνει ξένες γλώσσες, κάποιο άθλημα; 

ΑΠ.: Ναι, μαθαίνει Αγγλικά στο σπίτι. Ασχολείται με το βόλεϊ. Είναι στην ομάδα του 

σχολείου. 
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ΕΡ.: Ασχολείται με άλλες δραστηριότητες, όπως με το χορό, τη μουσική; 

ΑΠ.: Αγαπάει πολύ το χορό. Κάνει κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο χορό. Επίσης, 

μαθαίνει πιάνο. Κάνει μαθήματα στο σπίτι.  

ΕΡ.: Ασχολείται με τη ζωγραφική; 

ΑΠ.: Όχι, δεν ασχολείται. 

ΕΡ.: Ποιες είναι οι πολιτισμικού τύπου δραστηριότητες που κάνετε με τα παιδιά στον 

ελεύθερό σας χρόνο. Επισκέπτεσθε γκαλερί, μουσεία; 

ΑΠ.: Δεν έχουμε επισκεφθεί γκαλερί. Ωστόσο, πηγαίνουμε σε μουσεία, όπως στο 

αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στο Παρίσι στο μουσείο του Λούβρου, στο 

μουσείο μοντέρνας τέχνης… 

ΕΡ.: Πηγαίνετε σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις στην Πάτρα και 

στην Αθήνα. Για παράδειγμα, το «Χάνσελ και Γκρέτελ» στο θέατρο «Απόλλων» στη 

Πάτρα. Στην Αθήνα έχουμε πάει στο θέατρο «Μικρή Πόρτα» της Ξένιας 

Καλογεροπούλου και έχουμε δει διάφορες παραστάσεις… στο θέατρο «Κιβωτός» μια 

παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη με τίτλο «Αργοναυτική Εκστρατεία»… στο θέατρο 

Τέχνης τη «Βασίλισσα του Χιονιού» και άλλες παραστάσεις όπως την «Πεντάμορφη 

και το Τέρας»… 

ΕΡ.: Αγαπάτε πολύ το θέατρο… Πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία με τα παιδιά; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε. Αγοράζουμε βιβλία, αλλά και πράγματα για το σχολείο. Μας 

αρέσει, όμως, να πηγαίνουμε και σε εκθέσεις βιβλίων στην Πάτρα αλλά και στην 

Αθήνα. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στο Ζάππειο την Άνοιξη… Γίνεται μια μεγάλη 

έκθεση με βιβλία. Αρέσει πολύ στα παιδιά… Βλέπουν τα βιβλία, ξεφυλλίζουν αν κάτι 

τα ενδιαφέρει… 

ΕΡ.: Έχετε έντονο το στοιχείο της φιλαναγνωσίας ως οικογένεια… Εκδρομές 

πηγαίνετε με τα παιδιά; Είτε μονοήμερες, είτε πολυήμερες; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνουμε. Επισκεπτόμαστε διάφορα μέρη. Πηγαίνουμε στην Αθήνα σε 

πολιτισμικές εκδηλώσεις. Έχουμε πάει στα Επτάνησα, όπως στην Κέρκυρα και στη 

Ζάκυνθο… Στα παιδιά άρεσαν πολύ τα καντούνια στην Κέρκυρα, η παλιά πόλη… 

Πηγαίνουμε εκδρομές με το σκάφος. Μας αρέσει πολύ η θάλασσα, το φυσικό 

περιβάλλον. 

ΕΡ.: Έχετε επισκεφθεί με τα παιδιά κάποια χώρα του εξωτερικού; 
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ΑΠ.: Έ χουμε πάει στο Παρίσι με τη μεγάλη μας κόρη. Πήγαμε στη Disneyland. 

Επισκεφθήκαμε το μουσείο του Λούβρου, το μουσείο μοντέρνας τέχνης, το οποίο 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην κόρη μου, είδαμε τη γέφυρα του Σηκουάνα… 

ΕΡ.: Το ταξίδι είναι σαν κινητή εγκυκλοπαίδεια. Αποκτάς γνώσεις βλέποντας 

αξιοθέατα…. 

ΑΠ.: Έτσι, ακριβώς. Η κόρη μου είδε από κοντά πολλά αξιοθέατα και απέκτησε 

πολλές εικόνες...  

ΕΡ.: Βοηθάτε την κόρη σας στο διάβασμά της; 

ΑΠ.: Διαβάζει μόνη της. Τη βοηθάμε μόνο σε ό,τι μας ζητήσει. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να της κάνει ιδιαίτερο μάθημα στο 

σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ελέγχετε το διάβασμά της καθημερινά; 

ΑΠ.: Κάποιες φορές, για να δω με ποιον τρόπο διαβάζει. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να είναι άριστη στο σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τα πηγαίνει καλά για να έχει βάσεις και για να μη δυσκολευτεί 

πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο. 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο του παιδιού σας; 

ΑΠ.: Ναι, πηγαίνω ορισμένες φορές. 

ΕΡ.: Για ποιους λόγους πηγαίνετε; 

ΑΠ.: Για ενημερώσεις σε σχολικά ζητήματα. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα της; 

ΑΠ.: Βεβαίως. 

ΕΡ.: Είστε μέλος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων; 

ΑΠ.: Όχι, διότι εργάζομαι και δεν έχω το χρόνο. 

ΕΡ.: Σε ποια ζητήματα έγκειται η συνεργασία σας; 

ΑΠ.: Για την πρόοδο της κόρης μου κυρίως. 

ΕΡ.: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την πορεία της κόρης σας μετά το δημοτικό 

σχολείο; 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει το Λύκειο και μετά αν το θέλει η ίδια να σπουδάσει στο 

Πανεπιστήμιο.  

ΕΡ.: Ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα θέλατε να κάνει μετά το δημοτικό; 
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ΑΠ.: Να συνεχίσει τα Αγγλικά, το κλασικό μπαλέτο και το σύγχρονο χορό, καθώς και 

το πιάνο. Ωστόσο, θα επιλέξει η ίδια αυτά που επιθυμεί κι εγώ θα τη στηρίξω. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα επιθυμούσατε να ακολουθήσει στο μέλλον; 

ΑΠ.: Να ακολουθήσει το επάγγελμα που θα την ικανοποιεί. Η ίδια μου έχει πει ότι θα 

της άρεσε να γίνει Νηπιαγωγός γιατί αγαπάει τα παιδιά και τα πηγαίνει καλά μαζί 

τους. Ακόμα, έχει πει ότι αγαπάει πολύ το χορό...ίσως δασκάλα χορού.  

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα που έχετε για την κόρη σας;  

ΑΠ.: Θα ήθελα να είναι δημιουργική και ένας ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος. Να 

βλέπει τη ζωή θετικά και να κάνει ένα επάγγελμα που θα την ικανοποιεί. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. 

ΑΠ.: Παρακαλώ. Να είστε καλά. 

 

12
η
 συνέντευξη 

ΕΡ.: Γεια σας.  

ΑΠ.: Γεια σας. 

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα παιδιά έχετε. 

ΑΠ.: Ένα παιδί. 

ΕΡ.: Πόσων ετών είναι; 

ΑΠ.: Είναι δώδεκα. 

ΕΡ.: Η ηλικία σας και του συζύγου σας; 

ΑΠ.: Εγώ είμαι τριάντα εφτά και ο σύζυγός μου σαράντα εννιά. 

ΕΡ.: Εργάζεστε κάπου; 

ΑΠ.: Είμαι καθαρίστρια. 

ΕΡ.: Ο σύζυγός σας; 

ΑΠ.: Οικοδόμος. 

ΕΡ.: Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; 

ΑΠ.: Στην Αλβανία. 

ΕΡ.: Η κόρη σας; 

ΑΠ.: Στην Αλβανία. Ήρθαμε στην Ελλάδα όταν η κόρη μου ήταν πέντε ετών. Ήταν 

δύσκολο να μείνουμε στην Αλβανία… 

ΕΡ.: Ήταν δύσκολες οι συνθήκες ζωής σας; 
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ΑΠ.: Ναι, πολύ. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουμε τη ζωή μας από 

την αρχή στην Ελλάδα. 

ΕΡ.: Πώς μάθατε να μιλάτε ελληνικά; 

ΑΠ.: Συνηθίσαμε να μιλάμε τα ελληνικά μιλώντας με άλλους ανθρώπους… αυτό μας 

βοήθησε πολύ. 

ΕΡ.: Σε ποια περιοχή της Πάτρας βρίσκεται το σπίτι σας; 

ΑΠ.: Στην Αγία Βαρβάρα. 

ΕΡ.: Υπάρχουν στο σπίτι σας έργα τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε. 

ΕΡ.: Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι, τα βιβλία είναι σε ράφια που έχουμε στα δωμάτια… 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε τα είδη των βιβλίων που έχετε; 

ΑΠ.: Βιβλία του σχολείου της κόρης μου, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία αγγλικών, 

παραμύθια, βιβλία λογοτεχνίας… 

ΕΡ.: Υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τα ενδιαφέροντα που έχετε στο σπίτι. Διαβάζετε 

εξωσχολικά βιβλία; Βιβλία λογοτεχνίας; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζω βιβλία λογοτεχνίας… Ντοστογιέφσκι και Τολστόι. Τα δανείζομαι 

από τις κυρίες που τους καθαρίζω το σπίτι. Στην Αλβανία πήγαινα στη βιβλιοθήκη 

και διάβαζα αλβανικά ποιήματα… Μου αρέσει πολύ η ποίηση. 

ΕΡ.: Διαβάζετε και ελληνική ποίηση; 

ΑΠ.: Όχι, μόνο αλβανικά ποιήματα έχω διαβάσει. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 

ΑΠ.: Ναι, διαβάζει. 

ΕΡ.: Μπορείτε να μου πείτε ορισμένα από τα βιβλία που έχει διαβάσει; 

ΑΠ.: Το «Μικρό Πρίγκιπα», τα «Ψηλά Βουνά»… Δε θυμάμαι άλλα βιβλία. 

ΕΡ.: Σας αρέσει να ακούτε μουσική; 

ΑΠ.: Ναι, μου αρέσει. 

ΕΡ.: Ποια είδη μουσικής ακούτε; 

ΑΠ.: Λίγο από όλα… ποπ, λαϊκή μουσική...  

ΕΡ.: Η κόρη σας ποια είδη μουσικής ακούει; 

ΑΠ.: Ακούει περισσότερο ποπ. 
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ΕΡ.: Διαβάζετε εφημερίδα; Ελληνική, Αλβανική; 

ΑΠ.: Διαβάζω πατρινές εφημερίδες, την «Πελοπόννησο» περισσότερο. 

ΕΡ.: Ποια θέματα προτιμάτε να διαβάζετε; 

ΑΠ.: Καλλιτεχνικά μου αρέσει να διαβάζω. 

ΕΡ.: Η κόρη σας διαβάζει εφημερίδα; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Συζητάτε με την κόρη σας στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, συζητάμε για πολλά θέματα… 

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου πείτε για τα θέματα συζήτησής σας; 

ΑΠ.: Για το σχολείο, τα μαθήματα του παιδιού… 

ΕΡ.: Για κοινωνικά θέματα; 

ΑΠ.: Ναι, θέλω να ξέρει τι γίνεται στην κοινωνία, τι γίνεται γύρω μας. 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για τη μόρφωσή σας. Έχετε τελειώσει το Λύκειο; 

ΑΠ.: Ναι, και οι δύο. Στην Αλβανία δούλευα σαν ασφαλίστρια ζωής. 

ΕΡ.: Ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

ΑΠ.: Ναι, λίγο Αγγλικά και Ιταλικά. Και τα ελληνικά γιατί είναι ξένη γλώσσα. 

ΕΡ.: Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 

ΑΠ.: Ναι, γνωρίζουμε. 

ΕΡ.: Γιορτές κάνετε στο σπίτι; Έρχονται συγγενείς, φίλοι σας; 

ΑΠ.: Σπάνια. Το σπίτι μας είναι μικρό. Περισσότερο μαζευόμαστε στα αδέρφια μου 

που μένουν στην Ελλάδα…. 

ΕΡ.: Η κόρη σας καλεί συμμαθητές της όταν γιορτάζει; 

ΑΠ.: Ναι, κάποιες φορές. Πηγαίνει και εκείνη στα σπίτια των συμμαθητών της.  

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το σπίτι σας; Πόσα δωμάτια υπάρχουν; 

ΑΠ.: Είναι γκαρσονιέρα. Έχουμε μια κουζίνα, ένα καθιστικό, μια κρεβατοκάμαρα και 

ένα μπάνιο. 

ΕΡ.: Έχετε εξοχικό σπίτι; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Έχετε αυτοκίνητο; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο σπίτι; 

ΑΠ.: Ναι, ένα Laptop. 
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ΕΡ.: Με ποιες δραστηριότητες ασχολείται η κόρη σας; Μαθαίνει ξένες γλώσσες, 

πηγαίνει κάποιο άθλημα; 

ΑΠ.: Μαθαίνει Αγγλικά σε φροντιστήριο, Γαλλικά στο σχολείο...Παίζει βόλεϊ στην 

ομάδα του σχολείου. 

ΕΡ.: Κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα; Όπως ζωγραφική, μουσική, χορό; 

ΑΠ.: Ασχολείται με τη ζωγραφική. Της αρέσει πολύ. Της κάνει μάθημα ο γαμπρός 

μου που είναι ζωγράφος. 

ΕΡ.: Ποιες είναι οι δραστηριότητες που κάνετε με την κόρη σας στον ελεύθερο χρόνο 

σας; Πηγαίνετε σε μουσεία, παιδικές θεατρικές παραστάσεις; 

ΑΠ.: Όχι, δεν πηγαίνουμε μαζί. Έχει πάει σε πολλά μουσεία με το σχολείο, για 

παράδειγμα στο αρχαιολογικό μουσείο στην Πάτρα, στο μουσείο της Ακρόπολης 

στην Αθήνα… και σε πολλές παιδικές παραστάσεις. Πηγαίνουν και σε βιβλιοθήκες… 

Κάνουν πολλά πράγματα με το σχολείο. 

ΕΡ.: Σε βιβλιοπωλεία πηγαίνετε με την κόρη σας; 

ΑΠ.: Όχι. 

ΕΡ.: Εκδρομές πηγαίνετε;  

ΑΠ.: Ναι, έχουμε πάει στην Κεφαλονιά, στην Άρτα και σε διάφορα μέρη στην Αχαΐα.  

ΕΡ.: Σε κάποια χώρα του εξωτερικού έχετε πάει με το παιδί; 

ΑΠ.: Όχι, δεν έχουμε πάει. 

ΕΡ.: Βοηθάτε την κόρη σας στο διάβασμά της; 

ΑΠ.: Διαβάζει μόνη της. Τη βοηθάω όταν με χρειαστεί. 

ΕΡ.: Έχετε προσλάβει κάποιον εκπαιδευτικό για να τη βοηθήσει σε κάποια μαθήματα 

του σχολείου; 

ΑΠ.: Όχι, αλλά τη βοηθάει ο γαμπρός μου που είναι Έλληνας στη Γλώσσα όταν 

δυσκολεύεται. 

ΕΡ.: Ελέγχεται την κόρη σας στο διάβασμά της καθημερινά; 

ΑΠ.: Όχι, καθημερινά. Δουλεύω πολλές ώρες. Μερικές φορές την ελέγχω για να δω 

αν είναι διαβασμένη. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να είναι άριστη στα μαθήματά της στο σχολείο; 

ΑΠ.: Ναι, θα το ήθελα. Για να μπορέσει όταν μεγαλώσει να βρει μια καλή δουλειά 

και να πατήσει στα πόδια της... 

ΕΡ.: Πηγαίνετε στο σχολείο της κόρης σας και για ποιους λόγους; 
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ΑΠ.: Ναι, για να την αφήσω και να την πάρω όταν τελειώσει το μάθημα, για να 

ρωτήσω τη δασκάλα πώς τα πάει στα μαθήματα… 

ΕΡ.: Είστε μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων; 

ΑΠ.: Όχι, δουλεύω πολλές ώρες. 

ΕΡ.: Συνεργάζεστε με τη δασκάλα του παιδιού; 

ΑΠ.: Ναι, συνεργαζόμαστε. 

ΕΡ.: Έχετε καλή συνεργασία; 

ΑΠ.: Ναι, πολύ καλή.  

ΕΡ.: Σε ποια ζητήματα συνεργάζεστε; 

ΑΠ.: Ρωτάω αν έχει καλή συμπεριφορά και αν τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα, αν 

δυσκολεύεται κάπου… 

ΕΡ.: Θα ήθελα να μου πείτε για την πορεία που θα θέλατε να ακολουθήσει η κόρη 

σας μετά το δημοτικό σχολείο. 

ΑΠ.: Θα ήθελα να τελειώσει σίγουρα το Λύκειο και μετά να πάει στο Πανεπιστήμιο. 

ΕΡ.: Θα θέλατε να κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές; 

ΑΠ.: Ναι, αν μπορούσε να πάει θα ήταν το καλύτερο για το μέλλον της. 

ΕΡ.: Με ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα θέλατε να ασχοληθεί η κόρη σας αφού 

τελειώσει το δημοτικό; 

ΑΠ.: Να συνεχίσει με τα Αγγλικά, να μάθαινε και Ιταλικά… Σκεφτόμουν να πήγαινε 

και Καράτε… Θα το ήθελε πολύ και η κόρη μου. Όπως και ζωγραφική, να κάνει 

μαθήματα. 

ΕΡ.: Ποιο επάγγελμα θα επιθυμούσατε να ακολουθήσει η κόρη σας; Ποιο νομίζετε 

ότι της ταιριάζει;  

ΑΠ.: Παιδίατρος γιατί αγαπάει πολύ τα μικρά παιδιά, της αρέσει να βοηθάει και τα 

πηγαίνει καλά στα θετικά μαθήματα. Το ίδιο θέλει να γίνει και η κόρη μου. 

ΕΡ.: Ποια είναι τα όνειρα που κάνετε για την κόρη σας και θα θέλατε να 

πραγματοποιηθούν; 

ΑΠ.: Να είναι ένας καλός άνθρωπος και να προσφέρει τη βοήθειά της στους 

συνανθρώπους της.  

ΕΡ.: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. 

ΑΠ.: Να είστε καλά. 

 

 


