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1. Εισαγωγή

Χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι η πολυπολιτισμική σύνθεση των
κοινωνιών με την εισροή των αλλοδαπών και των μεταναστών στους κόλπους του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των παιδιών με
αλλοδαπούς γονείς να αυξάνει χρόνο με το χρόνο στα ελληνικά σχολεία1.

Για αυτό το λόγο οι αλλοδαποί μαθητές μπορεί να έχουν πρόβλημα με τη
γλώσσα, καθώς μπορεί να μην μπορούν να μιλάνε καλά τα ελληνικά. Από την άλλη
πλευρά οι οικογένειες των αλλοδαπών μαθητών επειδή δουλεύουν πάρα πολλές ώρες
δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και κατ’  επέκταση με τη
μόρφωση αυτών.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν συχνή επικοινωνία με το
σχολείο και ειδικότερα με το δάσκαλο των παιδιών τους ακόμα και αν ενδιαφέρονται
για τη μόρφωσή τους.

Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές
είναι το πώς τους βλέπουν οι Έλληνες συμμαθητές τους. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές
φορές οι Έλληνες μαθητές επιλέγουν τις παρέες που θα έχουν ανάλογα με την
καταγωγή αυτών.

Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ο εκπαιδευτικός έχει να επιτελέσει έναν πολύ
δύσκολο ρόλο, καθώς μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν
προβλήματα μεταξύ των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών. Επίσης, οφείλει να βρει
κάποιους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων των αλλοδαπών
μαθητών.

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι σχέσεις που αναπτύσσουν
οι μαθητές μεταξύ τους,  πόσο επηρεάζονται αυτές από την καταγωγή των μαθητών
καθώς και οι σχέσεις των μαθητών με το δάσκαλό τους.  Επιπλέον,  ερευνάται η
επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων από την πλευρά των μαθητών σε σχέση
με την επίδραση της οικογένειας και του σχολείου. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται
σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Τα μέρη της εργασίας αυτής είναι τα εξής:  η πρώτη ενότητα που είναι η
εισαγωγή. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την αποσαφήνιση των εννοιών «σχολικές
σχέσεις» και «εξωσχολικές δραστηριότητες», γίνεται αναφορά για το σχολείο, τη
δομή της οικογένειας και το ρόλο που έχουν στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων,
καθώς και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Επιπλέον, περιλαμβάνει το σκοπό και
τις υποθέσεις της έρευνας. Η τρίτη ενότητα περιέχει τη μεθοδολογία της έρευνας, ενώ
η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Τέλος, η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στα συμπεράσματα των
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή Παντελή
Γεωργογιάννη, τα σχολεία 1ο, 2ο Κάτω Αχαΐας, 5ο, 6ο, 13ο, 19ο, 28ο και 47ο Πατρών
που μας δέχτηκαν και μας επέτρεψαν την πραγματοποίηση της έρευνας στους
μαθητές τους, καθώς και τη Δέσπω Κυπριανού για την πολύτιμη βοήθειά της.

1 Δρεττάκης, Μ. (2003), Αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο μαθητικό δυναμικό. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 129, σ.54.
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2. Θεωρία

2.1. Αποσαφήνιση των εννοιών

2.1.1. Η έννοια των σχολικών σχέσεων

Σχολικές σχέσεις είναι η κοινωνική συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ατόμων.
Αυτή η κοινωνική συνύπαρξη οδηγεί αυτόματα και αναπόφευκτα στην ανάπτυξη ενός
πολύπλοκου πλέγματος διαπροσωπικών σχέσεων που είναι έντονα εμποτισμένες με
συναισθηματικά και αξιακά στοιχεία. Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων είναι
πολύ μεγάλη, διότι αποτελούν το κέντρο σύλληψης και ανάπτυξης του κοινωνικού
ανθρώπου και των κοινωνικών θεσμών.

«Αναλυτικότερα, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί διαφορετικών κατευθύνσεων, με
πρωτοπόρους τον L.  Vygotsky  και τον G.  Mead,  έχουν θεωρητικά υποστηρίξει και
ερευνητικά αποδείξει ότι η μάθηση και η ανάπτυξη προωθούνται μέσα από τη
διαπροσωπική επικοινωνία και τις σχέσεις τις οποίες εκφράζει και εδραιώνει. Αυτό
σημαίνει ότι στα πλαίσια της σχολικής τάξης, που είναι κατεξοχήν τόπος μάθησης και
ανάπτυξης, η διαπροσωπική επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποκτούν
σημαίνουσα θέση και αναδεικνύονται κέντρο μάθησης και πλαίσιο εξάσκησης των
κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτεί η χωρίς προβλήματα σχολική
τάξη»2.

Για αυτό το λόγο παρακάτω εξετάζονται συνοπτικά οι διαπροσωπικές σχέσεις
που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και των μαθητών
μεταξύ τους.  Με αυτό τον τρόπο θα γίνει γνωστό ότι οι παραπάνω διαπροσωπικές
σχέσεις μπορούν να συμβάλουν στη σχολική κοινωνικοποίηση του παιδιού στην
οποία αποβλέπει η χωρίς προβλήματα σχολική τάξη.

2.1.1.1. Σχέσεις μεταξύ δασκάλου-μαθητών

Οι σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών έχουν κατά κοινή διαπίστωση
επίπτωση στην άμεση μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και στη
μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. Για αυτό η ικανότητα του εκπαιδευτικού να
δημιουργεί με τους μαθητές θετικές σχέσεις που στηρίζουν και παρωθούν τους
μαθητές, θεωρείται σημαντικό στοιχείο της διδακτικής ικανότητας. «Η συσχέτιση
των σχέσεων δασκάλου και μαθητή με την άμεση συμπεριφορά οφείλεται στο
γεγονός ότι μέσα από αυτές τις σχέσεις ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται οι
βασικές ανάγκες των μαθητών και στο γεγονός ότι η μη ικανοποίηση των βασικών
αναγκών είναι ένας από τους κύριους λόγους της μαθητικής παραβατικότητας»3.

Ο ρόλος που παίζει η ικανοποίηση των βασικών αναγκών στην ανάπτυξη και
τη συμπεριφορά έχει απασχολήσει συστηματικά πλήθος ψυχολόγων μεταξύ των
οποίων είναι ο Maslow, ο οποίος πρότεινε τη γνωστή πυραμίδα αναγκών. Σε γενικές
γραμμές οι ψυχολόγοι συμφωνούν μεταξύ τους στο ποιες είναι οι βασικές ανάγκες
του παιδιού και απαριθμούν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την αναπτυξιακή του
πορεία.

Ακόμη, αξίζει να επισημανθεί ότι όλοι οι ψυχολόγοι συμπεριλαμβάνουν στον
κατάλογο των αναγκών τόσο κοινωνικές ανάγκες (ασφάλεια, γενναιοδωρία, αγάπη,
συμμετοχή στα κοινά, προσοχή, ταύτιση) όσο και ανάγκες αυτορρύθμισης του

2 Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2001), Η σχολική τάξη, τόμος Α΄, Αθήνα, σ. 229.
3 Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2001), Η σχολική τάξη, τόμος Α΄, Αθήνα, σ. 229.
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άμεσου περιβάλλοντος (δύναμη, διαφοροποίηση, ανεξαρτησία, ελευθερία). Είναι,
επομένως, αναμενόμενο σχολικές τάξεις που παρέχουν στους μαθητές δυνατότητες
ουσιαστικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των πραγμάτων και την επίλυση των
προβλημάτων να ικανοποιούν βασικές ανάγκες των μαθητών και να προλαμβάνουν
τη μαθητική εκτροπή4.

Ένας δεύτερος λόγος που καθιστά τις σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών
ιδιαίτερα σημαντικές για την άμεση συμπεριφορά και την απώτερη ανάπτυξη των
μαθητών είναι ότι μέσα από αυτές διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό η αυτοαντίληψη
και η αυτοεκτίμηση των μαθητών, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν ανάλογα με
το περιεχόμενό τους τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. «Έτσι,
μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του ο εκπαιδευτικός, ως
σημαντικό για τους μαθητές πρόσωπο με έγκυρη κρίση, μπορεί να επηρεάσει τον
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αποτιμούν τον εαυτό τους αν και οι αρνητικές
αυτοαντιλήψεις που έχουν κατά το παρελθόν δημιουργηθεί δεν αλλάζουν εύκολα.
Μερικοί παιδαγωγοί προτείνουν την αυτοεκτίμηση ως σημείο εκκίνησης και ως
πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του σχολείου»5.

Τέλος, η επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη δημιουργία ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με τα
κοινωνικά στερεότυπα και τις μειονότητες. Αν δεν υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία και
η έγκαιρη πρόληψη του εκπαιδευτικού,  αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα στη σχολική τάξη.

2.1.1.2. Σχέσεις μεταξύ των μαθητών

«Η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχει
αποδείξει ότι εκτός από τις δασκαλομαθητικές σχέσεις,  στην ικανοποίηση ή μη των
ακαδημαϊκών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών και στη διαδικασία
μορφοποίησης της αυτοαντίληψης συμβάλλουν αποφασιστικά και οι διαμαθητικές
σχέσεις.  Όσο μάλιστα ανερχόμαστε στην κλίμακα των ηλικιών τόσο αυξάνει και ο
ρόλος των διαμαθητικών σχέσεων. Πρωταρχική έγνοια των μελών μιας μαθητικής
τάξης είναι να διασφαλίσουν την κοινωνική αποδοχή των συνομηλίκων τους»6.

Πιο συγκεκριμένα,  για να επιτευχθεί η παραπάνω παραδοχή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κοινωνιογράμματος. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί, παρατηρείται ότι το κριτήριο επιλογής των μαθητών δεν είναι η
καταγωγή των συμμαθητών τους,  δηλαδή αν είναι γηγενείς ή αλλοδαποί.  Αντιθέτως
αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων
των μαθητών είναι το φύλο.  Έτσι,  τα κορίτσια επιλέγουν να κάνουν παρέα μόνο με
κορίτσια και τα αγόρια μόνο με αγόρια.

Για να αποτρέψει,  λοιπόν,  ο δάσκαλος την πιθανότητα δημιουργίας τέτοιων
σχέσεων μεταξύ των μαθητών θα πρέπει να εφαρμόσει κάποια διορθωτικά μέτρα, τα
οποία είναι τα εξής:
· «Μαθητές που δείχνουν αμοιβαία προτίμηση να μπαίνουν, κατά το δυνατόν, στην

ίδια ομάδα.
· Για τον κάθε μαθητή/τρια να ικανοποιείται μία τουλάχιστον επιθυμία.
· Μαθητές που δεν είναι επιθυμητοί από κάποιους να μην μπαίνουν σε ομάδες με

αυτούς τους συμμαθητές τους, που δεν τους αποδέχονται.

4 Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2001), Η σχολική τάξη, τόμος Α΄, Αθήνα, σ. 230.
5 Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2001), Η σχολική τάξη, τόμος Α΄, Αθήνα, σ.σ. 230-231.
6 Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2001), Η σχολική τάξη, τόμος Α΄, Αθήνα, σ. 233.
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· Οι απομονωμένοι μαθητές να τοποθετούνται σε ομάδες με συμμαθητές τους που
οι ίδιοι προτιμούν, και σε αυτήν από τις ομάδες που παρουσιάζει τη χαμηλότερη
αντίσταση προς αυτούς (όχι περισσότεροι από ένας σε κάθε ομάδα).

· Στην ομάδα οι μαθητές να εναλλάσσονται τους ρόλους τους ως προς τις εργασίες.
· Να επιτρέπεται μια σχετική κινητικότητα μεταξύ των μελών των ομάδων»7.

2.1.1.3. Η έννοια των σχολικών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, δραστηριότητα είναι το σύνολο των ενεργειών
σε ορισμένο πεδίο δράσεως.

Ως δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί η συμμετοχή σε διάφορα ομαδικά
παιχνίδια, όπως, για παράδειγμα, το κρυφτό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, καθώς και
η συμμετοχή σε μία σχολική εκδρομή. Μία δραστηριότητα πολλές φορές μπορεί να
καθορίζεται από αυστηρούς κανόνες ή άλλες φορές να είναι τελείως ελεύθερη από
κανόνες. Η συμμετοχή των παιδιών σε κάθε είδους δραστηριότητα παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

«Αυτή η ενασχόληση με δραστηριότητες είναι αδιάσπαστα ενωμένη με την
ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Κάθε παιδί κάνοντας μια δραστηριότητα δίνει μια
δημιουργική διέξοδο στη μεγάλη ενεργητικότητά του. Όμως, η έμφυτη ικανότητα του
ανθρώπου να παίζει, δεν είναι μόνο δραστηριότητα που αποσπά το ανθρώπινο ον από
την πραγματικότητα και το διασκεδάζει, αλλά μέρος της ουσίας της ζωής του με
απίθανες προεκτάσεις στην πολιτιστική, ψυχολογική και ηθική εξέλιξή του.

Επίσης, η ενασχόληση με δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην εκπαίδευση των παιδιών.  Ένας παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην
εκπαίδευση των παιδιών είναι το γεγονός ότι μπορούν να αποτελέσουν ευχάριστη
μάθηση της παιγνικής στάσης απέναντι στη ζωή. Η συγκεκριμένη μάθηση θα
αποτελέσει επίτευγμα ευεργετικό για κάθε ώριμο άνθρωπο. Όπως ο αθλητής μαθαίνει
την ομορφιά του αγώνα και της διάκρισης για την τιμή, σε πολλές περιπτώσεις είναι
σε θέση να μεταφέρει αυτή τη μάθηση και σε άλλες στιγμές της ζωής του, το οποίο
είναι πολύ ευεργετικό για αυτόν. Κάτι ανάλογο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει και
με τις σχολικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο οι δραστηριότητες θα
αποτελέσουν έμπνευση και άσκηση σε μια νέα στάση απέναντι στα προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά»8.

2.1.1.3.1. Οι σχολικές δραστηριότητες από παιδαγωγική άποψη

«Το παιδί, εξαιτίας των δραστηριοτήτων, εμπλέκεται στην πραγματικότητα
της ζωής. Η παιγνική στάση και θεώρηση των δυσκολιών θεραπεύει από το άγχος
διότι επιτρέπει τη δραματοποίησή του. Ακόμα το παιδί εκδηλώνει τα ενδιαφέροντά
του με αποτέλεσμα να μπορεί να καλλιεργήσει κάποιες περαιτέρω ικανότητές του.
Αντιθέτως, χωρίς δραστηριότητες το παιδί γίνεται νευρικό και διαστρεβλώνεται η
προσωπική του ανάπτυξη.

Επιπλέον, η παιγνική έκφραση που προσφέρουν οι δραστηριότητες παρέχει
μεγάλη ευχαρίστηση στα παιδιά και επιτρέπει σε αυτά να εκφράσουν την
επινοητικότητα της σκέψης τους. Έτσι, το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να συντονίζει

7 Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα, Πάτρα, σ. 208.
8 Κοσμόπουλος, Α. (2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 108.
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το σώμα και την ψυχή, να ασκεί τη φαντασία του, να φτιάχνει ένα καινούριο και δικό
του είδος σχέσης με το περιβάλλον του»9.

Για να γίνει αυτό κατανοητό, μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η
παιδαγωγική σημασία που έχει η συμμετοχή ενός παιδιού στο ποδόσφαιρο. Αν το
παιδί έχει τη θέση του τερματοφύλακα, οφείλει να έχει τεταμένη την προσοχή του με
σκοπό να επιτύχει το στόχο του που στην προκειμένη περίπτωση είναι να μη δεχθεί
γκολ από την αντίπαλη ομάδα.  Μέσα από αυτό το ρόλο που έχει το παιδί στο
συγκεκριμένο άθλημα αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό την παρατηρητικότητα. Αυτή η
έννοια είναι πολύ σημαντική από παιδαγωγική άποψη, καθώς διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο και στην εκπαιδευτική του μόρφωση.

Επίσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να δημιουργεί ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
οι οποίες να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και να
αποτελούν κίνητρα μάθησης για αυτούς.

 2.1.1.3.2. Οι σχολικές δραστηριότητες από κοινωνιολογική άποψη

Το μεγαλύτερο μέρος και της μάθησης και της διασκέδασης δίνει η κοινωνική
πλευρά των δραστηριοτήτων. Το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με κάθε είδους
παιδιά, να παίζει σύμφωνα με κανόνες και να παίρνει υπόψη του ότι υπάρχουν και
άλλοι που έχουν διαφορετικές ιδέες, συναισθήματα και δυνατότητες από τα δικά του
και με τους οποίους χρειάζεται και είναι τελικά ωφέλιμο να συνυπάρχει και να
συνεργάζεται. Το παιδί, μέσα από την ενασχόλησή του με τις δραστηριότητες
δοκιμάζει στάσεις, ενέργειες και ρόλους· μιμείται, ταυτίζεται, αντιτίθεται.

«Η ενασχόληση με τις δραστηριότητες είναι μια βοήθεια για την αγωγή, ένα
“διεγερτικό” του πνεύματος, της φαντασίας, της επινοητικότητας, της επιδεξιότητας,
της πρωτοβουλίας. Όπως ακριβώς η προσωπικότητα των ενηλίκων αναπτύσσεται
μέσα από την εμπειρία της ζωής,  έτσι και η προσωπικότητα των παιδιών
αναπτύσσεται μέσα από τις δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες προετοιμάζουν το μέλλον και σε αυτό φαίνεται ο
χαρακτήρας των σχέσεων του παιδιού προς το περιβάλλον του. Επίσης, κινητοποιούν
το κοινωνικό συναίσθημα και προσπαθούν να το ικανοποιήσουν με κάθε τρόπο. Ένα
άλλο στοιχείο που εκδηλώνεται καθαρά στις δραστηριότητες είναι ο στόχος για την
επίτευξη της υπεροχής όχι μόνο στο ενδοομαδικό αλλά και στο ενδοατομικό επίπεδο,
εφόσον οι δραστηριότητες υπερνικούν παιδικές αδυναμίες και αισθήματα
κατωτερότητας.

Ακόμα και ο M.  Debesse  υποστηρίζει ότι μέσα από την ενασχόληση με τις
δραστηριότητες το παιδί θα αναζητά πάντα το δύσκολο, το εμπόδιο, όπως στη γνώση
και στη ζωή. Επομένως, η ενασχόληση με τις δραστηριότητες διευκολύνει στο
μέγιστο βαθμό έναν από τους σπουδαιότερους και τους πιο καρποφόρους σκοπούς
της αγωγής στην παιδική και εφηβική ηλικία που είναι η ελεύθερη έκφραση και η
σφυρηλάτηση του χαρακτήρα»10.

Κάθε παιδί που ασχολείται με μία δραστηριότητα που απαιτεί την ύπαρξη και
συμμετοχή και άλλων ατόμων, ασκείται στην πρωτοβουλία, στην προσπάθεια, στη
θέληση, στο θάρρος και στην αυταπάρνηση, βασικότατα στοιχεία ενός πολύ
βοηθητικού χαρακτήρα. Από την άλλη μεριά, σημαντική είναι και η επίδραση του
κανόνα που διέπει μία δραστηριότητα στην αγωγή του χαρακτήρα. Κάθε κανόνας

9 Κοσμόπουλος, Α. (2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 110.
10 Κοσμόπουλος, Α. (2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
Γρηγόρη, σ. 111.
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αποτελεί έναν ηθικό σκελετό πάνω στον οποίο δομείται κάθε δραστηριότητα. Η
υπακοή στον κανόνα συνδέεται απόλυτα με την επιθυμία του κάθε παιδιού για ένταξη
στην ομάδα και αποδοχή του από αυτήν. Αυτό ωθεί το παιδί στην υιοθέτηση και
εσωτερίκευση αρχών που συνδέονται όχι μόνο με τη δική του αυτοεκτίμηση αλλά και
με το κοινό συμφέρον. Μία τέτοια πορεία θα συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας11.

Όλα αυτά παρατηρούνται και μέσα από τη συμμετοχή του παιδιού σε μία
δραστηριότητα.  Με αυτό τον τρόπο,  το ποδόσφαιρο εκτός από την παιδαγωγική
σημασία,  είναι σημαντικό και από κοινωνιολογική άποψη.  Αυτό φαίνεται από το
γεγονός ότι το κάθε παιδί πρέπει να επικοινωνεί σε πολύ καλό βαθμό με τους
συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καθώς και να συμμετέχει ενεργά
στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει, λέγοντας τις προτάσεις του
σχετικά με την επίλυσή του. Σε περίπτωση που δε συμβεί αυτό, τότε μπορεί να
δημιουργηθεί ρήξη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, γεγονός που θα έχει αρνητικές
συνέπειες στην πορεία της ομάδας.

Από αυτό το παράδειγμα γίνεται κατανοητό ότι το παιδί αποκτά κάποιες
σημαντικές αρετές, όπως είναι η καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας, της
σύμπνοιας και της ομαδικότητας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν απαραίτητα εφόδια
που θα πρέπει να διαθέτει το κάθε παιδί για την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή
του στην κοινωνία.

2.1.1.3.3. Οι σχολικές δραστηριότητες από ψυχολογική άποψη

Αν παρακολουθήσει κανείς τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια της
ενασχόλησής του με μία δραστηριότητα, βλέπει τη στάση του απέναντι στη ζωή και
στο κοινωνικό περιβάλλον.

Η κάθε δραστηριότητα μας επιτρέπει να γνωρίσουμε το παιδί καλύτερα από
κάθε άλλο μέσο επειδή πηγάζει από την αυθόρμητη και πολυσύνθετη ενεργητικότητά
του. Χάρη στις δραστηριότητες αναγνωρίζονται όχι μόνο οι ατομικές διαφορές αλλά
και οι ομαδικές.  Είναι περισσότερο αποκαλυπτικές για τις διαφορές των φύλων.  Οι
δραστηριότητες των κοριτσιών είναι πιο πειθαρχημένες από αυτές των αγοριών.
Αντιθέτως,  στα αγόρια οι δραστηριότητες είναι πολύ πιο ζωηρές,  πιο ατομικές,  η
πειθαρχία πιο χαλαρή ενώ η ιεραρχία είναι σταθερότερη και πιο ισχυρή.

«Ο Freud και ο Jung σημείωσαν τη συμβολική αξία των δραστηριοτήτων και
ανέφεραν ότι οι δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό διαγνωστικό και θεραπευτικό
μέσο.  Έτσι,  η φιλοδοξία,  η ματαιοδοξία,  η κοινωνική ένταξη,  ο φόβος και η τόλμη
έχουν στις δραστηριότητες τη δυνατότητα να εξωτερικευτούν και πιθανόν να
εξασκηθούν σε λογικές αναλογίες. Παρατηρούμε πως τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει
απομονωμένα αποφεύγουν τις ομαδικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, βλέποντας ένα προβληματικό παιδί να ασχολείται με μία
δραστηριότητα, γίνονται αντιληπτά αρκετά στοιχεία για τη φύση του προβλήματος,
για τα αίτια, όπως, για παράδειγμα, άγχος, επιθετικότητα, κατωτερότητα και άλλα.
Ένα έντονα αγχωτικό παιδί δυσκολεύεται να ασχοληθεί με μία δραστηριότητα. Ένα
νευρωτικό, πάλι, παιδί διαφέρει από τα άλλα στον τρόπο που ασχολείται με μία
δραστηριότητα. Τέλος, στην ψυχαναλυτική διαδικασία οι δραστηριότητες μπορεί να

11 Κοσμόπουλος, Α. (2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
Γρηγόρη, σ.σ. 110-112.
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γίνουν όργανο ή μέσο δράσης απωθημένων τάσεων. Μπορούν να λειτουργήσουν ως
φυγή ή ως αναπλήρωση» 12.

Έτσι το ποδόσφαιρο, εκτός από την παιδαγωγική και κοινωνιολογική σημασία
που έχει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, έχει ταυτόχρονα και ψυχολογική
σημασία.  Αυτό φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι δημιουργεί το αίσθημα της
ευφορίας και της χαράς στους παίκτες της ομάδας, όταν η έκβαση του αγώνα είναι
θετική, αλλά και της αποτυχίας, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο.
Επομένως, το ποδόσφαιρο συντελεί, εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, και
στην καταπολέμηση του ατομισμού και του εγωισμού,  που οι συνέπειες για τον
κοινωνικό βίο είναι σοβαρές, καθώς και στο γεγονός ότι ακόμα και αν κάποιος εκτός
από τις επιτυχίες που θα έχει κατά τη διάρκεια της ζωής του, δε σημαίνει ότι δε θα
έχει και κάποιες αποτυχίες.

2.1.1.3.4. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες

Ο ελεύθερος χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας για τον
άνθρωπο και ιδιαίτερα για το παιδί. Πρόκειται για το χρόνο εκείνο κατά τον οποίο
το παιδί αναπτύσσει πρωτοβουλίες, διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με
δραστηριότητες που το ίδιο επιλέγει13.

«Είναι γνωστό άλλωστε, ότι ο άνθρωπος πέρα από τις βιολογικές ανάγκες,
ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, πολιτιστικό και πνευματικό επίπεδο,
γραμματικές γνώσεις κλπ.  συναπαρτίζεται και από άλλες ανάγκες,  όπως,  για
παράδειγμα, ανάγκες κοινωνικές, συναισθηματικές, πνευματικές κ.ά.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο
σε άνθρωπο, ανάλογα με την ηλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που έχει
καθένας,  είναι ανάγκη να έχει ένα χρόνο διαθέσιμο για τον εαυτό του,  ένα
προσωπικό χρόνο, τον οποίο να μπορεί να διαχειρίζεται ελεύθερα, όπως εκείνος
θέλει»14.

Μέσα από τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου ο άνθρωπος προσπαθεί
να ικανοποιήσει πρακτικές του ανάγκες και πνευματικά, κοινωνικά και
συναισθηματικά του ενδιαφέροντα. Ανάγκες και ενδιαφέροντα, τα οποία δεν
ικανοποιούνται μόνο μέσα από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού
προγράμματος. Ο ελεύθερος χρόνος στο παιδί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο,
καθώς αυτό βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης και είναι σημαντικό να ικανοποιούνται
οι βιολογικές και κοινωνικοσυναισθηματικές του ανάγκες, έτσι ώστε να αναπτυχθεί
και να ωριμάσει ικανοποιητικά.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, εξαιτίας των πολλαπλών κινδύνων που
περιτριγυρίζουν τα παιδιά καθώς και του εντατικού ρυθμού απασχόλησης όλων των
μαθητών, ανεξάρτητα από ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, είναι περισσότερο
αναγκαία η ύπαρξη και σωστή αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. Από τις
δραστηριότητές του το παιδί πρέπει να αντλεί ευχαρίστηση, ικανοποίηση και

12 Κοσμόπουλος, Α. (2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
Γρηγόρη, σ.σ. 115-116.
13  Λάγιος, Β., Μπομπαρίδου, Χ., Παντελοπούλου, Α. (2003), Μία διερεύνηση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών. Στο: Π. Γεωργογιάννης,  (Επιμ.) (2003),
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα, σ. 92.
14 Λάγιος, Β., Μπομπαρίδου, Χ., Παντελοπούλου, Α. (2003), Μία διερεύνηση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών. Στο: Π. Γεωργογιάννης,  (Επιμ.) (2003),
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα, σ. 92.
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πληρότητα ώστε να μη χρειαστεί να αναζητήσει αυτά σε δύσβατα και καταστροφικά
μονοπάτια, όπως είναι, για παράδειγμα, τα ναρκωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές φορές κατά τον ελεύθερο χρόνο
πραγματοποιούνται τόσο σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία μπορεί να προσφέρουν
στο παιδί πολύ σημαντικότερα πράγματα και οφέλη από ό,τι ο σχολικός χρόνος του
προσφέρει σχετικά με την κοινωνικοσυναισθηματική του ωριμότητα, με την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα και ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται με
σοβαρά και ορθολογικά κριτήρια15.

Το κάθε άτομο θα πρέπει να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του όπως αυτό
επιθυμεί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγει εκείνες τις δραστηριότητες από
τις οποίες θα κερδίσει και θα αποκτήσει εσωτερική πληρότητα και ολοκλήρωση
ψυχική.

Οι δραστηριότητες τις οποίες επιλέγουν τα παιδιά διαφοροποιούνται
ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και το πολιτιστικό και
κοινωνικό υπόβαθρο. Συνήθως οι δραστηριότητες έχουν ψυχαγωγικό και
πολιτιστικό περιεχόμενο. Οι δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα έχουν
περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα και γενικότερο περιεχόμενο. Οι
δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα μπορεί να έχουν συλλογικό χαρακτήρα
και είναι απαλλαγμένες από στερεότυπα και κανόνες ή κριτήρια επιλογής.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται κάποιες ομάδες δραστηριοτήτων, οι οποίες
μπορούν να επιλεγούν για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και είναι οι εξής:
1. «Διανοητικές-πνευματικές: διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, συγγραφή

λογοτεχνικών κειμένων για μεγαλύτερα παιδιά και νέους, απασχόληση με
πνευματικά παιχνίδια κ.ά.

2. Κοινωνικές: συμμετοχή σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, πολιτιστικούς
συλλόγους ή ομίλους, συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες

3. Αθλητικές: γυμναστήριο, στίβος, κολύμβηση κ.ά.
4. Σπορ: περίπατοι, εκδρομές, ορειβασία, θαλάσσια σπορ
5. Ψυχαγωγικές: τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσική κ.ά.
6. Επισκέψεις σε: μουσεία, εκθέσεις βιβλίου κ.ά.»16

Τέλος, τα παιδιά συνήθως προτιμούν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην
ψυχική ηρεμία και χαλάρωση και ειδικότερα διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων,
μουσική, τραγούδι, χορός, ομαδικά παιχνίδια, δημιουργικά παιχνίδια, αθλητικές
δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, πάρκα, γήπεδα, μέσα μαζικής
επικοινωνίας.

2.2. Το σχολείο και ο ρόλος του στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων

2.2.1. Ο ρόλος του διευθυντή στη δημιουργία σχέσεων στη σχολική μονάδα

Ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία καλών σχέσεων στη
σχολική μονάδα και μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ των μαθητών. Έτσι, ο

15 Λάγιος, Β., Μπομπαρίδου, Χ., Παντελοπούλου, Α. (2003), Μία διερεύνηση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών. Στο: Π. Γεωργογιάννης,  (Επιμ.) (2003),
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα.
16 Λάγιος, Β., Μπομπαρίδου, Χ., Παντελοπούλου, Α. (2003), Μία διερεύνηση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών. Στο: Π. Γεωργογιάννης,  (Επιμ.) (2003),
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα.
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διευθυντής με σωστή επικοινωνία και συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό
κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι δυσκολεύονται
να μεταβιβάσουν καθήκοντα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου με αποτέλεσμα να
δημιουργείται αρνητικό κλίμα μέσα σε αυτό.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές
του σχολείου να αισθανθούν την ένταση και η σχολική κοινότητα να οδηγηθεί σε
διχασμό.  Κατά συνέπεια οι διευθυντές πρέπει να μεταβιβάζουν με κάποια προσοχή
τις αρμοδιότητες στο προσωπικό του σχολείου.

Επιπλέον, ο διευθυντής ενός σχολείου οφείλει να προκαλέσει ενθουσιασμό
στο προσωπικό έτσι ώστε οι συνάδελφοί του να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν κάτι
από την ατομικότητά τους για χάρη μιας κοινής προσέγγισης. Αυτό δεν αφορά μόνο
το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ενασχολούνται με αυτό οι
μαθητές. Τα οφέλη για τους μαθητές ενδέχεται να είναι εντυπωσιακά και πολυάριθμα
και θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το τι αποτελεί αποδεκτή ή μη αποδεκτή
συμπεριφορά. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας μέσα
στη σχολική μονάδα17.

Όσον αφορά τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς είναι ότι θα αισθανθούν μέρος
της ομάδας και όχι απλά άτομα που ανήκουν κάπου. Αυτό βέβαια μπορεί να μην είναι
εύκολο να το επιτύχουν οι εκπαιδευτικοί αλλά η προσπάθειά τους έχει μεγαλύτερη
σημασία. Οι εκπαιδευτικοί συχνά μπορεί να είναι διχασμένοι όσον αφορά στις
πολιτικές απόψεις, στις συμπεριφορές και ακόμη και σε συνδικαλιστικά θέματα.

Όμως, όπου επιτευχθεί σύμπνοια σε ένα σχολείο το όφελος είναι τεράστιο για
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Σημασία άλλωστε για κάθε διευθυντή ενός
σχολείου είναι το να προωθεί σημαντικές παραμέτρους, όπως, για παράδειγμα, η
ευχάριστη σχολική ατμόσφαιρα18.

Όλα αυτά βέβαια που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν και για ένα διευθυντή
ο οποίος υπηρετεί σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. «Έτσι, η πρόκληση να είναι
κάποιος διευθυντής/διευθύντρια σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο είναι και
συναρπαστική και δυσχερής ταυτόχρονα. Είναι δυσχερής γιατί έχει να αντιμετωπίσει
προκαταλήψεις, αδικίες και ιστορικές παρανοήσεις, οι οποίες είναι τόσο βαθιά
παγιωμένες στον κοινωνικό ιστό που συχνά είναι αξεπέραστες.  Από την άλλη
πλευρά, όμως είναι και συναρπαστική, όχι μόνο εξαιτίας της «εν δυνάμει» ζωντάνιας
και πλούτου που κουβαλούν οι μαθητές/μαθήτριες, αλλά και εξαιτίας «της σιωπηρής
υπόσχεσης να οικοδομηθεί μια πιο δίκαιη και ισόνομη κοινωνία».

Υπάρχει η ανάγκη,  λοιπόν,  να εξερευνηθούν νέοι ορίζοντες στη σχολική
ηγεσία με όραμα προς την κατεύθυνση ενός πιο δημοκρατικού σχολείου.  Υπάρχει η
ανάγκη για σχολικούς ηγέτες που σέβονται την ετερότητα, μπορούν να διαλέγονται
με συναισθηματική ταύτιση, γεννούν εμπιστοσύνη, συνεργάζονται και δημιουργούν
ομοφωνία, ενδυναμώνουν, παρακινούν και επηρεάζουν, αντιμετωπίζουν και επιλύουν
συγκρούσεις, και ταυτόχρονα διευκολύνουν και εμπνέουν»19.

17 Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Χ. (2006), Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και
ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα:Gutenberg, σ.305.
18 Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Χ. (2006), Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και
ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα:Gutenberg, σ. 306.
19 Γεωργιάδης, Φ., Ζήσιμος, Α. (2005), Διαχείριση της ετερότητας: Ο ρόλος του διευθυντή/διευθύντριας
στο ελληνικό πολυπολοτισμικό (διαπολιτισμικό) σχολείο. Στο:  Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας
και Β/βάθμιας, Τόμος ΙV, Πάτρα, σ.σ. 39-40.
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2.2.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Η εκπαίδευση, αποφεύγοντας το “διαχωρισμό”, θέτει σαν σκοπό να
συνεισφέρει σε ένα μέλλον ειρηνικό και συνεργατικό. Καλείται λοιπόν να παίξει το
ρόλο του μεσολαβητή και του διαπραγματευτή ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων που
πιθανόν δεν ήξεραν τίποτα ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου,  μέχρι που μια
σύμπτωση τους έφερε κοντά. Και μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να
προληφθούν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις20 . Αν και η επιρροή
του άμεσου περιβάλλοντος των παιδιών είναι φανερή, η υποχρέωση του σχολείου
είναι να δημιουργήσει για τους μαθητές ένα τέτοιο περιβάλλον, στο οποίο τα
ανεπιθύμητα και τα ανάξια λόγου χαρακτηριστικά της κοινωνίας διαγράφονται.
Αυτός είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος που συμβάλλει στην ενδυνάμωση των θετικών
χαρακτηριστικών και συγχρόνως στην απόρριψη των αρνητικών προτύπων του
κοινωνικού περίγυρου21.  Mιλώντας πρακτικά,  η εκπαίδευση θα έπρεπε να δίνει τη
δυνατότητα στους νεαρούς μαθητές της χώρας υποδοχής να κατανοήσουν και να
αντισταθούν στις ίδιες τους τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα22. Από την άλλη
πλευρά, θα έπρεπε να διασφαλίζει ότι οι αλλοδαποί μαθητές, που αποτελούν κομμάτι
του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, γίνονται αποδεκτοί και σεβαστοί για αυτό
που είναι, χωρίς να αντιμετωπίζουν διλήμματα επιλογής ανάμεσα στην κυρίαρχη
κουλτούρα και τη δική τους23. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί αν ο εκπαιδευτικός
δείχνει εμπιστοσύνη στους αλλοδαπούς μαθητές με το να τους αναθέτει καθήκοντα ή
αποστολές που χρειάζονται υπευθυνότητα και παρέχουν κύρος.

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός οφείλει να υποστηρίζει αυτούς τους μαθητές με
σκοπό να μειώσουν το άγχος της κοινωνικής απόρριψης που αναπτύσσουν όταν οι
Έλληνες συμμαθητές τους δεν τους αποδέχονται.

2.2.3. Κριτήρια των μαθητών του Δημοτικού σχολείου στη δημιουργία σχέσεων
μεταξύ τους

2.2.3.1. Κριτήρια των Ελλήνων μαθητών στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία οι
Έλληνες μαθητές δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις προκύπτουν κάποια
αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Για παράδειγμα σε μία έρευνα στην οποία οι ερευνητές
έδωσαν σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού φωτογραφίες Αλβανών για τις οποίες
αρχικά δε γνώριζαν την καταγωγή των προσώπων και στη συνέχεια γνώριζαν από
πού κατάγονταν τα πρόσωπα παρατηρείται ότι οι Έλληνες μαθητές εκδηλώνουν τη
μεγαλύτερη αντιπάθεια ως προς τους Αλβανούς όταν τους γνωστοποιείται η

20 Hulmes (1989)  στο Δελημπανίδου, Γ., Ράπτης, Γ. (2005), Διαπολιτισμικότητα και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: η ελληνική πραγματικότητα. Στο: Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας,
Τόμος ΙV, Πάτρα, σ. 92.
21 Dewey (1994) στο Δελημπανίδου, Γ., Ράπτης, Γ. (2005), Διαπολιτισμικότητα και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: η ελληνική πραγματικότητα. Στο: Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας,
Τόμος ΙV, Πάτρα, σ. 92.
22 Green (1994) στο Δελημπανίδου, Γ., Ράπτης, Γ. (2005), Διαπολιτισμικότητα και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: η ελληνική πραγματικότητα. Στο: Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας,
Τόμος ΙV, Πάτρα, σ. 92.
23 Corson (1998) στο Δελημπανίδου, Γ., Ράπτης, Γ. (2005), Διαπολιτισμικότητα και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: η ελληνική πραγματικότητα. Στο: Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας,
Τόμος ΙV, Πάτρα, σ. 93.
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καταγωγή των προσώπων των φωτογραφιών.  Αντίθετα δε συμβαίνει το ίδιο όταν οι
Έλληνες δε γνωρίζουν την καταγωγή των προσώπων των φωτογραφιών24.

Από αυτή την έρευνα παρατηρούμε ότι οι Έλληνες μαθητές δίνουν μεγάλη
σημασία στην καταγωγή του κάθε μαθητή. Έτσι, αν δε συμφωνούν με την καταγωγή
δεν προβαίνουν στη δημιουργία σχέσεων με αυτούς.

Το συγκεκριμένο, λοιπόν, κριτήριο με το οποίο επιλέγουν οι Έλληνες μαθητές
τα άτομα με τα οποία θα κάνουν παρέα καθορίζεται τόσο από τα στερεότυπα όσο και
από τις προκαταλήψεις,  με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε ρατσιστική συμπεριφορά
απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές τους.  Με τη στάση τους αυτή,  οι Έλληνες
μαθητές οδηγούν τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους να περιθωριοποιούνται.

2.2.3.2. Κριτήρια των αλλοδαπών μαθητών στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους

Από την άλλη πλευρά,  σύμφωνα με την ίδια έρευνα,  που αναφέρθηκε
παραπάνω,  οι αλλοδαποί μαθητές επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια με ποια άτομα
θα δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι προκύπτει ότι οι Αλβανοί
εκδηλώνουν σε χαμηλότερο βαθμό θετικά συναισθήματα σε σχέση με τους Έλληνες,
όταν δε  γνωρίζουν την καταγωγή των προσώπων στις φωτογραφίες. Αντιθέτως, οι
Αλβανοί εκδηλώνουν σε χαμηλότερο βαθμό αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με
τους Έλληνες, όταν γνωρίζουν από πού προέρχονται τα πρόσωπα στις φωτογραφίες25.

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι αλλοδαποί μαθητές δε δίνουν τόση έμφαση στην
καταγωγή των συμμαθητών τους για να δημιουργήσουν σχέσεις σε αντίθεση με τους
Έλληνες για τους οποίους παίζει σημαντικό και πολλές φορές καθοριστικό
παράγοντα.

«Υπάρχει, ωστόσο, και η περίπτωση οι αλλοδαποί μαθητές λόγω των πάρα
πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν να αναπτύξουν εχθρικές σχέσεις με τους
συμμαθητές τους, να δείξουν απροθυμία να συμμετέχουν εντός και εκτός της τάξης,
να υιοθετήσουν στερεότυπα»

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιλογή φίλων από τη μεριά των
αλλοδαπών μαθητών είναι το ευνοϊκό περιβάλλον και η ανεκτική συμπεριφορά των
συμμαθητών τους.  Όταν οι μαθητές μάθουν να δέχονται τον άλλον ως διαφορετικό
τότε επικρατεί ανάλογα ανεκτικό κλίμα στη σχολική τάξη και δεν οφείλει κανείς να
συστέλλεται ή να έχει συμπεριφορά διαφορετική από αυτή που τον εκφράζει26.

2.2.4. Προσδοκίες του διευθυντή στη σχολική μονάδα

Αναμφισβήτητα ο διευθυντής κάθε σχολείου επιθυμεί οι μαθητές του να
έχουν μία θετική πορεία κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους καθώς και να υπάρχει
ευνοϊκό κλίμα μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων. Κάποιες ενδεικτικές προσδοκίες
του διευθυντή, μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
· Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων. Αυτό

είναι δυνατόν να επιτευχθεί με το να ενθαρρύνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί να
εκφράζουν τη γνώμη τους σε πιθανά προβλήματα της σχολικής μονάδας και της
σχολικής τάξης γιατί η όποια επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

· Ο συλλογικός προγραμματισμός και η κοινή προσπάθεια όλων των διδασκόντων.
Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να απομονώνεται στην τάξη

24 Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα, Πάτρα, σ. 140.
25 Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα, Πάτρα, σ. 139-140.
26 Μπίκος, Κ.Γ. (2004), Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, σ. 115.
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του, αλλά αντιθέτως να συμμετέχει στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων
με σκοπό να ανταλλάσσει απόψεις για θέματα που απασχολούν την τάξη του.

· Η στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η προσδοκία αυτή του διευθυντή
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς είναι απαραίτητη η ομαλή ένταξη αυτών μέσα
στη σχολική μονάδα.

· Η οργάνωση συναντήσεων καθώς και η στενή επαφή με το σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων. Η έγκαιρη επικοινωνία είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στην ωρίμαση των
σχέσεων σχολείου και οικογένειας.

· Η επικοινωνία με εξωσχολικούς παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, με το δήμο,
την κοινότητα,  τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας κλπ.  Με τη βοήθεια αυτών
των φορέων της κοινωνίας θα μπορούσαν να οργανωθούν διάφορες επισκέψεις οι
οποίες θα συμβάλλουν στη μόρφωση των μαθητών.

· Η εξασφάλιση της δημιουργίας και λειτουργικότητας των σχολικών υποδομών,
όπως, για παράδειγμα, οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικές ταινίες,
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, κλπ. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια
πραγματικότητα και για αυτό το λόγο η δημιουργία εργαστηρίου Η/Υ και η
σύνδεση του σχολείου στο διαδίκτυο καθώς και η ενασχόληση των εκπαιδευτικών
με αυτό αποτελούν σημαντικό στόχο για τη σχολική μονάδα.

· Η συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Αγωγής Υγείας, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως, για παράδειγμα,
θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες, ημέρα εθελοντικής
αιμοδοσίας, ημέρα υγιεινής διατροφής, ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη από
εξαρτησιογόνες ουσίες κ.λ.π. συνεισφέρουν αποδοτικά στην οριζόντια
διασύνδεση της γνώσης, ανοίγουν το σχολείο στην τοπική κοινωνία, δημιουργούν
προϋποθέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών.

· Η δημιουργία σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία προάγει τη
φιλαναγνωσία των μαθητών και οξύνει το πνεύμα και την κριτική τους σκέψη.

2.2.5. Προσδοκίες του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη

Κάθε εκπαιδευτικός διατηρεί κάποιες προσδοκίες όσον αφορά την επίδοση
των μαθητών στο σχολείο. Οι προσδοκίες αυτές αναφέρονται σε διάφορα
χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο κάθε μαθητής.

Έτσι, μία από τις σημαντικότερες προσδοκίες του εκπαιδευτικού είναι η
συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  Αυτό σημαίνει ότι η
συμμετοχή του κάθε μαθητή, δηλαδή το πόσο συχνά απαντάει στις ερωτήσεις του
δασκάλου και γενικότερα το πόσο συχνά εκφράζει τη γνώμη του στα διάφορα θέματα
που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στο πώς θα αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός τον κάθε μαθητή χωριστά.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ο κάθε μαθητής απέναντι
στο δάσκαλο αλλά και στους υπόλοιπους συμμαθητές του καθώς και το να
αντιλαμβάνεται κάποιες καταστάσεις, όπως, για παράδειγμα, ότι αυτή την ώρα
γίνεται μάθημα και δεν μιλάμε για θέματα τα οποία δεν αφορούν το μάθημα
αποτελούν δύο σημαντικές προσδοκίες τις οποίες διατηρεί ο εκπαιδευτικός και θα
επιθυμούσε να έχουν οι μαθητές του.

Μια ακόμη προσδοκία του εκπαιδευτικού είναι το κατά πόσο οι μαθητές του
αντιλαμβάνονται και κατανοούν τα μαθήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια του
σχολικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος θεωρεί πολύ σημαντικό όλοι
οι μαθητές του να κατανοούν τα όσα λέγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διότι
εάν η πλειοψηφία των μαθητών δεν κατανοεί αυτά που παρουσιάζονται σε κάθε
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μάθημα, τότε η προσδοκία του δασκάλου δεν ισχύει και ίσως ο εκπαιδευτικός να μην
είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός.

Με την προσδοκία που αναφέρθηκε παραπάνω σχετίζεται άμεσα και η
ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών.  Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε
εκπαιδευτικό οι μαθητές να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτά που αναφέρει μέσα στη
σχολική τάξη. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και το πόσο ενδιαφέροντα είναι τα όσα λέει
ο δάσκαλος γιατί παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι μαθητές να μην μπορούν να
συγκεντρωθούν και να ακούσουν με προσοχή θέματα τα οποία είναι μεν σημαντικά
αλλά δεν παρουσιάζονται με ενδιαφέρον τρόπο από τη μεριά του εκπαιδευτικού.

Επίσης, το να αναγνωρίζει ο μαθητής κάθε φορά το ρόλο που έχει σε διάφορα
μέρη, όπως, για παράδειγμα μέσα στη σχολική τάξη ή έξω από αυτή, στον προαύλιο
χώρο και αλλού αποτελεί μία σημαντική προσδοκία για τον εκπαιδευτικό.  Αυτό
σημαίνει ότι ο μαθητής θα πρέπει να συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν βρίσκεται
μέσα στη σχολική τάξη από όταν βρίσκεται εκτός αυτής. Με άλλα λόγια, δηλαδή, θα
πρέπει να είναι ήσυχος, να σέβεται το συμμαθητή του, όταν αυτός εκφράζει την
άποψή του και να μην τον διακόπτει.

Ακόμα, η απόκτηση της αυτοπεποίθησης εκ μέρους του κάθε μαθητή είναι μία
προσδοκία που ενδιαφέρει παρά πολύ τον εκπαιδευτικό να επιτευχθεί. Βέβαια, είναι
δύσκολο να το επιτύχει ο δάσκαλος αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να διατηρεί
αυτή την προσδοκία για τους μαθητές του.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προσδοκίες που αναφέρθηκαν
παραπάνω θα πρέπει να διατηρηθούν από τη μεριά του εκπαιδευτικού για όλους τους
μαθητές της σχολικής τάξης χωρίς να γίνονται εξαιρέσεις για τους μαθητές που
προέρχονται από άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

2.2.6. Προσδοκίες των μαθητών

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές έχουν ορισμένες προσδοκίες
για τη σχολική τους επίδοση. Έτσι, αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η όσο
το δυνατόν καλύτερη επίδοση στα μαθήματα. Επιπλέον, αυτό που επιθυμεί το κάθε
παιδί πάρα πολύ είναι το κατά πόσο θα είναι «αγαπητό» στους υπόλοιπους
συμμαθητές του ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που έχει.

«Βέβαια, είναι γεγονός ότι ο αλλοδαπός μαθητής βιώνει πολύ έντονα την
κατάσταση αυτή όταν,  από τη μια,  θέλει να είναι ίδιος και απαράλλαχτος με τους
γηγενείς συμμαθητές του, ενώ από την άλλη, η ομάδα που ασκεί τον έλεγχο της
διατήρησης της παράδοσης και της καταγωγής, και που δεν είναι κατ’ ανάγκη η
οικογένειά του,  αλλά μπορεί να είναι και η παροικία ή οι συγγενείς του στη χώρα
καταγωγής του, του επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ζωής και κώδικα
συμπεριφοράς. Όταν η ένταξη περνά μέσα από την αποδοχή του κυρίαρχου
πολιτισμικού προτύπου, πράγμα που είναι και φυσιολογικό και θεμιτό, παρά τις
αντίθετες φωνές, τότε συχνά υπάρχουν προβλήματα, αφού το άμεσο περιβάλλον του
παιδιού δεν είναι έτοιμο ή διατεθειμένο να αποδεχθεί εύκολα κάτι τέτοιο»27.

Από την άλλη πλευρά, το μεταναστόπουλο θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το
ψυχολογικό στρες αποδεχόμενο την αλλαγή που συντελέστηκε στη ζωή του και δίχως
να αρνηθεί το παρελθόν του και την ταυτότητά του θα προχωρήσει μπροστά,
προσαρμοζόμενο στο νέο τρόπο ζωής.

27 Νικολάου, Γ.(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο-Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 48.
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2.3. Δομή της οικογένειας και ο ρόλος στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων των
μαθητών

2.3.1. Χαρακτηριστικά και δομές της ελληνικής οικογένειας

2.3.1.1. Η ελληνική οικογένεια και η σχέση της με το σχολείο

Η οικογένεια αποτελεί για το παιδί το πρώτο και βασικότερο σχολείο μέσα
στο οποίο μεταδίδονται κατά τρόπο φυσικό και αβίαστο τρόποι ατομικής και
κοινωνικής συμπεριφοράς, γνώσεις και δεξιότητες, εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές αντιλήψεις σε όλη τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο χώρο της.
Το σχολείο έρχεται να βοηθήσει και σε μεγάλο βαθμό να συμβάλλει στην αγωγή και
εκπαίδευση των παιδιών. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενίσχυσε
σημαντικά την προσπάθεια του σχολείου και προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στην
οικογένεια.

«Οικογένεια και σχολείο υπηρετούν έκτοτε τον κοινό σκοπό της αγωγής και
εκπαίδευσης των παιδιών. Η συνεργασία τους αποτελεί πλέον απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του στόχου. Η συνεργασία των γονέων με το
σχολείο ξεκινάει από συγκεκριμένες υποχρεώσεις και στηρίζεται σε συγκεκριμένα
δικαιώματα που έχουν οι γονείς. Έτσι, από το ένα μέρος οι γονείς υποχρεώνονται να
φροντίζουν για την παρακολούθηση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους
στο σχολείο και από το άλλο μέρος τους παρέχονται θεσμικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα για συμμετοχή τους σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών
τους»28.

«Παράλληλα προς τη θεσμοθετημένη συμμετοχή των γονέων στα όργανα
λαϊκής εκπροσώπησης του σχολείου λαμβάνει χώρα μια αδιάκοπη άτυπη συνεργασία
μεταξύ σχολείου και γονέων. Η συνεργασία αυτή ξεκινάει από την κοινή προσπάθεια
σχολείου και οικογένειας να βοηθήσουν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις
απαιτήσεις της καθημερινής διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα
στο σχολείο και εκτείνεται σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις, όπως, για παράδειγμα,
στις σχολικές εορτές, εκδρομές, συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, κλπ.»29.
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί
αναμφίβολα μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την πρόοδο του παιδιού.

Επομένως, το σχολείο μπορεί και πρέπει να διαμορφώσει μια κατά το δυνατόν
ιδανική σχέση με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αλλά και με τους γονείς των
παιδιών γενικότερα έτσι ώστε το σχολείο να έχει το ιδανικότερο αποτέλεσμα προς
όφελος των μαθητών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το σχολείο καλείται να επικοινωνεί:
· «Με τακτικές αλλά και έκτατες συναντήσεις στο σχολείο με τους γονείς

προκειμένου να τους ενημερώνει για θέματα,  που αφορούν την επίδοση των
μαθητών στο σχολείο, τη συμπεριφορά τους, τις σχέσεις τους με τους άλλους
συμμαθητές καθώς και για το έργο του. Ταυτόχρονα όμως να ενημερώνεται και
από αυτούς για αντίστοιχα θέματα και προβλήματα των μαθητών στο σπίτι, ώστε
να είναι σε θέση να βοηθήσουν αν χρειαστεί, αλλά και να ερμηνεύει τις διάφορες
μορφές συμπεριφοράς στο σχολείο.

28 Διαμαντόπουλος, Π. (2002), Σχολική Παιδαγωγική-Θεωρία του σχολείου, τόμος Α΄, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 74.
29 Διαμαντόπουλος, Π. (2002), Σχολική Παιδαγωγική-Θεωρία του σχολείου, τόμος Α΄, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ. 74-76.
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· Να καλεί τους γονείς στο σχολείο για ανάπτυξη σ’ αυτούς διαφόρων θεμάτων
γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου.

· Να αξιοποιεί δημιουργικά γονείς με γενικές και ειδικές γνώσεις στο σχολείο, τόσο
σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

· Να οργανώνει στο σχολείο,  με τη συμμετοχή και των γονιών σε ποικίλες
δραστηριότητες: πνευματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές κοκ.

· Να παρέχει σ’  αυτούς ποικίλες δυνατότητες επικοινωνίας και όχι δυο με τρεις
φορές το χρόνο.

· Να κεντρίζει συστηματικά το ενδιαφέρον των γονιών για το σχολείο και να τους
προτρέπει να το επισκέπτονται.

· Να πείσει τους γονείς ότι είναι συνεργάτες και συνέταιροι στην πιο όμορφη και
αποδοτική επιχείρηση και ότι αυτή θα προοδεύει συστηματικά μόνο με συνεχή
συνεργασία»30.

Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας έχει γίνει
αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό31.

2.3.1.2. Η εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας στο σχολείο ή στην εκπαίδευση

 Ο όρος “εμπλοκή” των γονέων στις σχολικές διαδικασίες συνίσταται από το
είδος των σχέσεων των γονέων με τη σχολική μονάδα και επομένως αφορά τους
τρόπους που μπορούν οι γονείς να συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος και όχι
μόνο με αυτή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν οι γονείς και ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων να εμπλακούν  στη σχολική διαδικασία.

Ουσιαστικά λόγος για την αναγκαιότητα της εμπλοκής της οικογένειας των
μαθητών στη σχολική μονάδα άρχισε να γίνεται αισθητή από τη δεκαετία του 1960,
ύστερα από έρευνες με βάση τις οποίες διαπιστώνονταν η σχέση του γλωσσικού
κώδικα που μετέφεραν τα παιδιά από το σπίτι τους στο σχολείο με τη σχολική
επιτυχία ή αποτυχία τους32.

Την ιδία δεκαετία μία πολύ μεγάλη έρευνα σχετικά με τις σχέσεις οικογένειας
και σχολείου, τα αποτελέσματα της οποίας γνωστοποιήθηκαν με την έκθεση,
Plowden γνωστή ως Plowden report επιβεβαίωνε τα αποτελέσματα αυτά., σύμφωνα
με τα οποία η επιτυχία και η πρόοδος γενικότερα των παιδιών στο σχολείο
επηρεάζεται εξίσου από το σχολείο και την οικογένεια.  Κατά συνέπεια η όποια
ολιγωρία, αδιαφορία ή αντιπαλότητα και από τους δύο φορείς μπορεί να αποδειχθεί
εξίσου επιβλαβής για τα παιδιά33.

Μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
· Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι ανάγκη να λαμβάνει μέρος στις

διαδικασίες των συλλογικών οργάνων του σχολείου έτσι ώστε να συμμετέχει και
στις αποφάσεις και στις πρωτοβουλίες της σχολικής μονάδας αλλά και να

30 Αθανασίου, Λ., Σαμουηλίδου, Α. (2005), Ο επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή στο σύγχρονο
σχολείο. Στο: Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας, Τόμος Ι, Πάτρα, σ.σ. 28-29.
31 Bee, H. (2000), The developing child. Boston: Allyn & Bacon.
32 Αθανασίου, Λ., Κωστούλα, Σ. (2005), Η επικοινωνία του σύγχρονου σχολείου με τους γονείς των
μαθητών (γηγενών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων)-Αναγκαιότητα ή ουτοπία. Στο: Π. Γεωργογιάννης,
Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα, σ. 165.

33 Αθανασίου, Λ., Κωστούλα, Σ. (2005), Η επικοινωνία του σύγχρονου σχολείου με τους γονείς των
μαθητών (γηγενών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων)-Αναγκαιότητα ή ουτοπία. Στο: Π. Γεωργογιάννης,
Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα, σ. 165.
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συμβάλλει στη δημιουργία καλού πνεύματος συνεργασίας συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων με τη σχολική μονάδα προς όφελος των μαθητών .

· Ένας άλλος τρόπος εμπλοκής των γονέων στη σχολική διαδικασία, είναι όταν οι
γονείς, για παράδειγμα, επισκέπτονται το σχολείο για να ενημερωθούν τόσο για
τις επιδόσεις όσο και για την παρουσία και τη συμπεριφορά τους στη σχολική
μονάδα και τη σχολική τάξη.

· Ένας τρίτος τρόπος εμπλοκής είναι, για παράδειγμα, η παρουσία τους στις
σχολικές εκδηλώσεις γιατί  με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι σχέσεις
σχολείου και γονέων και συμβάλλει θετικά στην ανάδειξη των προσπαθειών των
μαθητών.

· Η εμπλοκή σημαίνει ακόμη την παρακολούθηση της σχολικής εργασίας,  η
εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτό που έμαθαν τα παιδιά στην τάξη,  η προσοχή
στην εκτέλεση των εργασιών στο σπίτι ή ο έλεγχος αν έχουν γίνει σωστά.

· Εμπλοκή επίσης μπορεί να είναι η αναγνώριση από την οικογένεια μιας ιδιαίτερης
αξίας για τη σχολική ζωή του μαθητή κλπ.
Από όσα μέχρι τώρα λέχθηκαν γίνεται φανερή η σπουδαιότητα της εμπλοκής των

γονέων στις σχολικές διαδικασίες από τις οποίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
μπορούν να προσκομίσουν μόνο όφελος.

2.3.1.2.1. Το όφελος των μαθητών από την εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας

Αφού δείξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τη σχέση της εμπλοκής της οικογένειας
στις σχολικές διαδικασίες δε μένει παρά να δούμε ποια είναι τα οφέλη των μαθητών
από την εμπλοκή αυτή, όπως εμφανίζονται σε αποτελέσματα διεθνών ερευνών.

«Από συνοπτική επισκόπηση των ερευνών που υπάρχουν σχετικά με την
αναγκαιότητα συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας προκύπτει, ότι αυτή
είναι επιβεβλημένη διότι:
· Βελτιώνονται, συνολικά, οι επιδόσεις των μαθητών, όταν διαπιστώνεται ότι

υπάρχει συχνή επικοινωνία των γονιών τους με τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου, ιδιαίτερα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

· Βελτιώνεται η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, οι σχέσεις μεταξύ τους
αλλά και με τους εκπαιδευτικούς καθώς και η στάση τους προς το σχολείο και την
παρεχόμενη από αυτό μάθηση.

· Παρατηρείται ουσιαστική βελτίωση των εκπαιδευτικών τόσο στο διδακτικό όσο
και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό τους έργο και ιδιαίτερα στις σχέσεις τους με τους
μαθητές

· Βελτιώνονται οι απόψεις των γονέων για το σχολείο και το έργο του.
· Ενισχύεται σημαντικά το σχολικό κλίμα και το σχολείο γίνεται περισσότερο

αποδοτικό και αποτελεσματικό.
· Μειώνεται η σχολική διαρροή των μαθητών και οι απουσίες από τα μαθήματα.
· Αυξάνονται τα κίνητρα για μάθηση και οι προσδοκίες των μαθητών για επιτυχή

σχολική και μετασχολική σταδιοδρομία»34.

34 Αθανασίου, Λ., Κωστούλα, Σ. (2005), Η επικοινωνία του σύγχρονου σχολείου με τους γονείς των
μαθητών (γηγενών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων)-Αναγκαιότητα ή ουτοπία. Στο: Π. Γεωργογιάννης,
Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα, σ. 166.
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2.3.2. Χαρακτηριστικά και δομές της αλλοδαπής οικογένειας

2.3.2.1. Η αλλοδαπή οικογένεια και η σχέση της με το σχολείο

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η αποτυχία την οποία μπορεί να έχει το παιδί
στο σχολείο οφείλεται στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. «Για να εξηγήσουν
τη σχολική αποτυχία των παιδιών που προέρχονται από υποβαθμισμένο κοινωνικό
και πολιτισμικό περιβάλλον, οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης μιλούν όλο και
συχνότερα για “πολιτισμική διαφορά”. Τα παιδιά που αποτυγχάνουν κατάγονται
συνήθως από πολιτισμικά υποβαθμισμένο περιβάλλον και η οικογενειακή κουλτούρα
δεν τα βοηθά να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.
Έτσι όσο περισσότερο από το σχολικό μορφωτικό κεφάλαιο διαθέτουν οι γονείς τόσο
στατιστικά περισσότερες πιθανότητες έχουν τα παιδιά τους να παραμείνουν με
επιτυχία στο σχολικό σύστημα»35.

Από την άλλη πλευρά ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν και παιδιά που
προέρχονται από αλλοδαπές οικογένειες τα οποία πετυχαίνουν στο σχολείο και
μάλιστα θεαματικά. Έτσι, σε κάποιες οικογένειες μπορούμε να συναντήσουμε γονείς
με διάθεση να ακούσουν και να ρωτήσουν το παιδί και να δείξουν ενδιαφέρον για
αυτό που κάνει στο σχολείο  γιατί για αυτούς έχει ιδιαίτερη αξία.  Ακόμη και αν οι
γονείς δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που γίνονται στο σχολείο,  και δεν
ντρέπονται να το ομολογήσουν, ακούν και δίνουν προσοχή στη σχολική ζωή του
παιδιού τους ρωτώντας το και συμβουλεύοντάς το σχετικά.  Αυτές οι συζητήσεις με
τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας επιτρέπουν την εξωτερίκευση μιας νέας
εμπειρίας και βοηθούν το παιδί να μη ζει μόνο του κάτι τόσο καινούργιο και
σημαντικό.

Το παιδί ακόμη και αν αποτύχει σε κάποια μαθήματα πάντα μαθαίνει κάτι
μέσα στην τάξη. Κανένας μαθητής δε φεύγει από το σχολείο δίχως να έχει αποκτήσει
ένα ελάχιστο γνώσης. Για αυτό το λόγο παρότι οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών δεν
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν άμεση βοήθεια,  φτάνουν στο σημείο να
στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών τους,  να της δώσουν αξία και να τη
νομιμοποιήσουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και έτσι να ενισχύσουν τη
σχολική πορεία τους.

«Παρατηρούμε ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία αποτελεί προϊόν της
αλληλεπίδρασης των οικογενειακών αναπαραστάσεων και της σχολικής ζωής όπως
αυτές παρουσιάζονται σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι μια ορθολογιστική
πολιτική ενάντια στη σχολική αποτυχία δεν μπορεί παρά να είναι σύνθετη και
σφαιρική τόσο στον οικονομικό και κοινωνικό όσο και στον εκπαιδευτικό και
πολιτισμικό τομέα με πλήθος παρεμβάσεων και έναρξη διαλόγου μεταξύ του
σχολείου και της οικογένειας.  Αυτή η σχέση όμως παρουσιάζεται συχνά
προβληματική και δημιουργεί σημεία τριβής και παρεξηγήσεων»36.

Όταν οι μετανάστες γονείς ζητούν τη βοήθεια του παιδιού προκειμένου να
τους διαβάσει ένα γράμμα, τον τηλεφωνικό κατάλογο ή κάποιο έγγραφο και να τους
το εξηγήσει, να συμπληρώσει μια αίτηση ή να βοηθήσει στα μαθήματα τα αδέλφια
του, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούν μια ιδιαίτερα σημαντική θέση μέσα στην
οικογένεια την οποία κατέχει το παιδί που πάει καλά στο σχολείο. «Παρατηρούμε,
λοιπόν, ότι κάποιες οικογενειακές αναπαραστάσεις προσδίδουν την απαραίτητη

35 Νικολάου, Γ.(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο-Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 275.
36 Νικολάου, Γ.(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο-Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 278-279.
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συμβολική αξία σε αυτούς που ξέρουν γράμματα καθοριστικός παράγοντας για τα
παιδιά τους. Όταν στερούμαστε κάθε δυνατότητα άμεσης βοήθειας, αυτές οι
διαδικασίες οικογενειακής αναγνώρισης και νομιμοποίησης παίζουν κεντρικό ρόλο
σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες μιας καλής σχολικής πορείας του παιδιού»37.

2.3.2.2. Η εμπλοκή της αλλοδαπής οικογένειας στο σχολείο ή στην εκπαίδευση

Οι οικογένειες των αλλοδαπών μαθητών  είναι πολύ περισσότερο εξαρτημένες
από το σχολείο και τη λειτουργία του από ό,τι οι οικογένειες του γηγενούς
πληθυσμού, εφόσον οι πρώτες διαθέτουν πολύ λιγότερες εναλλακτικές λύσεις από τις
δεύτερες.

Η εξάρτηση αυτή των αλλοδαπών από το ελληνικό σχολείο, κατά την άποψή
μας, συνίσταται μεταξύ άλλων στους παρακάτω λόγους:
· Η πλήρης ή μερική άγνοια της ελληνικής γλώσσας.
· Οι ενδεχόμενες αναστολές τους ποικίλης αιτιολογίας (πολιτισμικής,

θρησκευτικής, ταξικής, κλπ. διαφορετικότητας) να επισκεφτούν το σχολείο και το
δάσκαλο της τάξης.

· Η ενδεχόμενη άγνοια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου.
· Η άγνοια του ρόλου τους ως γονείς σε οτιδήποτε αφορά το σχολείο.
· Η μη εκπροσώπησή τους στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, κλπ.

Μετά από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως οι δυνατότητες εμπλοκής της
αλλοδαπής οικογένειας σε σχέση με τις δυνατότητες εμπλοκής της ελληνικής
οικογένειας στις σχολικές διαδικασίες, όπως αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω,
φαίνεται να είναι περιορισμένες μεταξύ των άλλων και για το λόγο ότι δεν
εκπροσωπούνται στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Επομένως, η εξάρτηση της
αλλοδαπής οικογένειας αποκλειστικά από το σχολείο διαπιστώνεται από το γεγονός
ότι δεν έχουν δυνατότητες εμπλοκής στις σχολικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό
παραχωρείται από τους αλλοδαπούς γονείς η ευθύνη αποκλειστικά στο σχολείο για
να διασφαλίσει την επιτυχία τους.

Το ότι δεν  επισκέπτονται το σχολείο δε σημαίνει ότι αδιαφορούν ή ότι το
υποτιμούν. Αντίθετα, φαίνεται να το εμπιστεύονται εκ των προτέρων. Δέχονται
ενδεχόμενα και για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω ότι δεν μπορούν να
συμβάλλουν στο έργο του εκπαιδευτικού και για αυτό το λόγο τον εμπιστεύονται
πλήρως για τη μόρφωση των παιδιών τους.

2.3.2.2.1. Το όφελος από την εμπλοκή της αλλοδαπής οικογένειας

Εάν η εμπλοκή και το ενδιαφέρον για το σχολείο μετριούνται με τη συχνότητα
των επαφών μεταξύ δασκάλων και γονέων και με τη συνεπή παρουσία των
τελευταίων στις συγκεντρώσεις που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί τότε σίγουρα
μπορούμε να πούμε ότι οι οικογένειες των μεταναστών δεν εμπλέκονται σχεδόν
καθόλου.  Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν γιατί οι γονείς δεν έρχονται στο
σχολείο.

Επομένως, και μετά την παρουσίαση των δυνατοτήτων εμπλοκής των
αλλοδαπών γονέων στις σχολικές διαδικασίες γίνεται φανερό ότι οι όποιες επιδόσεις
ή τα όποια θετικά αποτελέσματα των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο δε

37 Νικολάου, Γ.(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο-Από την
«ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.σ. 277-278.
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σχετίζονται με την εμπλοκή των γονέων σε αυτές αφού δεν υπάρχει, αλλά
αποκλειστικά με τη λειτουργία του σχολείου.

Θεωρούμε, όμως, πως πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ώστε οι αλλοδαποί
γονείς να συμβάλλουν με την εμπλοκή τους στις σχολικές διαδικασίες, κυρίως, όμως,
με την εκπροσώπησή τους στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Μια τέτοια εξέλιξη
θα ήταν χρήσιμη όχι μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές αλλά για όλους τους μαθητές
των σχολικών μονάδων αφού μέσω αυτής θα επιλύονταν ενδεχόμενα πολλά
προβλήματα που έχουν σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές αλλά θα εδραιώνονταν
και νέες βάσεις για τη λειτουργία του ελληνικού σχολείου με τα σημερινά
κοινωνικοπολιτικά δεδομένα.

2.4. Εξωσχολικές δραστηριότητες

2.4.1. Εξωσχολικές δραστηριότητες των Ελλήνων μαθητών

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εξωσχολικές δραστηριότητες
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην πολιτιστική και ψυχική ολοκλήρωση του
παιδιού. Για αυτό το λόγο οι Έλληνες μαθητές εκτός από τα μαθήματα του σχολείου,
επιθυμούν να έχουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχολούνται
κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους.

Αυτό, μάλιστα, αποδεικνύεται και μέσα από μία σειρά ερευνών που έχουν
γίνει και αναφέρονται στις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι Έλληνες
μαθητές όταν έχουν ελεύθερο χρόνο. Έτσι, ως προς την επιλογή δραστηριοτήτων οι
Έλληνες μαθητές προτιμούν σαν δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου το παιχνίδι σε
μεγάλο βαθμό, σε μικρό ποσοστό προτιμούν την τηλεόραση. Άλλοι από αυτούς
προτιμούν το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων και την ενασχόλησή τους με μουσική.
Αντιθέτως, ελάχιστο ποσοστό Ελλήνων μαθητών προτιμούν τον περίπατο και άλλες
δραστηριότητες.

Όσον αφορά το χρόνο που διαθέτουν οι Έλληνες μαθητές για αυτές τις
δραστηριότητες ποικίλλει. Τις περισσότερες ώρες αφιερώνουν στο παιχνίδι, ενώ
λιγότερες σχετικά ώρες αφιερώνουν στο διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, στην
ενασχόλησή τους με τη μουσική και στις άλλες δραστηριότητες.

2.4.1.1. Ο ρόλος της ελληνικής οικογένειας στην ύπαρξη εξωσχολικών
δραστηριοτήτων

Ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά πρέπει να θεωρείται βασικό και
αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους.  Ο ρόλος των γονέων τόσο στον καθορισμό του
ελεύθερου χρόνου όσο και στην επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων είναι
βασική και αναγκαία συνθήκη. Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία τόσο πιο αναγκαία είναι
η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία αυτή.

Η ελληνική οικογένεια, λοιπόν, επειδή θέλει να συμβάλλει θετικά στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών της,
τους εξασφαλίζει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον, οι Έλληνες γονείς μέσα
από τις δικές τους στάσεις, συμπεριφορές και παραινέσεις και κυρίως με τις
κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις κατευθύνουν τα παιδιά τους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερος προσδιορισμός του ελεύθερου χρόνου και
καλύτερη επιλογή των δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται σωστά και
ωφέλιμη αξιοποίησή του.
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Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια και να έχει θετικά αποτελέσματα για το παιδί ο
γονέας οφείλει:
· Να ξέρει καλά το παιδί του,  τα ενδιαφέροντά του,  τις κοινωνικές και

συναισθηματικές του ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές του, τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Σε περίπτωση, όμως, που δυσκολεύεται να
αποκαλύψει όλα αυτά, καλό θα ήταν να συνεργαστεί με τους δασκάλους του
παιδιού του.

· Μέσα από την ελεύθερη και δημοκρατική επικοινωνία με το παιδί να ανακαλύψει
όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω (ενδιαφέροντα, τάσεις κλπ.),
έτσι ώστε να το βοηθήσει να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

· Να διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο απασχόλησης με το παιδί του. Αυτό είναι
απαραίτητο ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, οπότε βρίσκεται ακόμη σε στάδιο
διερεύνησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παιδιού του38.

2.4.1.2. Ο ρόλος του σχολείου στην ύπαρξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων για
Έλληνες μαθητές

Εκτός, όμως, από την οικογένεια, σημαντικό ρόλο στην απόφαση για το ποιες
δραστηριότητες θα πραγματοποιήσουν οι Έλληνες μαθητές στον ελεύθερο χρόνο
τους λαμβάνει και το σχολείο. Έτσι, η σωστά οργανωμένη και φιλελεύθερη
εκπαίδευση καλύπτει ευρύ φάσμα κοινωνικών, φυσικών και ανθρωπιστικών
σπουδών, τέχνης, μουσικής, σωματικής αγωγής, αγωγής υγείας, καθώς και
πνευματικής και κοινωνικής ζωής.

Άτομα που δρουν σε τέτοια περιβάλλοντα μαθαίνουν και μπορούν να
χρησιμοποιούν με σύνεση τον ελεύθερο χρόνο. Μερικά μαθήματα του σχολείου
συντελούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
όπως είναι η μουσική, η σωματική αγωγή, η υπαίθρια ζωή, οι καλές τέχνες, η γλώσσα
κλπ.

Στο χώρο του σχολείου μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και
κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς του
σχολείου.  Η πολιτεία έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα αυτή και γι'  αυτό επιχειρεί
τελευταία να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές στα προγράμματα με την καθιέρωση
της λεγόμενης "ευέλικτης ζώνης" του προγράμματος.

Εμπειρίες όπως αυτές που αποκτώνται έξω από τη σχολική αίθουσα πρέπει να
θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των εκπαιδευτικών διαδράσεων του σχολείου. Είναι
ανάγκη να δίδεται έμφαση στις αυθόρμητες και απολαυστικές μορφές παιχνιδιού και
ψυχαγωγίας.   Λόγω της αναγκαιότητας του ελεύθερου χρόνου και δεδομένου του
φαινομένου της ελαχιστοποίησης του στις μέρες μας για τους μαθητές όλων των
βαθμίδων, το σχολείο προγραμματίζει και πραγματοποιεί δραστηριότητες, όπως
επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, εκθέσεις κτλ, οι οποίες υποκαθιστούν μέρος των
δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου39.

38 Τσαφταρίδη, Δ. (2003), Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και των νέων-Ο ρόλος του σχολείου και
των γονέων. http://www.platon.gr/arthro7.htm, προσπελάστηκε στις 5/03/2008.
39 Τσαφταρίδη, Δ. (2003), Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και των νέων-Ο ρόλος του σχολείου και
των γονέων. http://www.platon.gr/arthro7.htm, προσπελάστηκε στις 5/03/2008.
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2.4.2. Εξωσχολικές δραστηριότητες των αλλοδαπών μαθητών

Όπως οι Έλληνες μαθητές ασχολούνται τον ελεύθερο χρόνο τους με
δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το σχολείο, έτσι και οι αλλοδαποί
μαθητές ασχολούνται με αντίστοιχες τέτοιες δραστηριότητες.

Σε αντίθεση με τους Έλληνες μαθητές, σύμφωνα με έρευνες παρατηρείται ότι
οι αλλοδαποί μαθητές ασχολούνται λιγότερο με το παιχνίδι, την παρακολούθηση
προγραμμάτων στην τηλεόραση. Ακόμα, ελάχιστο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών
ασχολούνται με το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων και με την εκμάθηση κάποιου
μουσικού οργάνου. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί
μαθητές δεν προτιμούν τον περίπατο και κάποιες άλλες δραστηριότητες για να
περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο.

Αναφορικά με το χρόνο που αφιερώνουν οι αλλοδαποί μαθητές στην
ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες αυτές,  δε διαφέρει κατά πολύ από τον
αντίστοιχο χρόνο που διαθέτουν οι Έλληνες μαθητές. Για παράδειγμα, οι αλλοδαποί
μαθητές διαθέτουν τον ίδιο περίπου χρόνο για το παιχνίδι όπως και για το διάβασμα
εξωσχολικών βιβλίων με αυτόν των Ελλήνων. Αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι το
γεγονός ότι οι αλλοδαποί μαθητές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε σχέση με τους
Έλληνες για να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες.

Γενικά,  συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την
επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των
μαθητών.

2.4.2.1. Ο ρόλος της αλλοδαπής οικογένειας στην ύπαρξη εξωσχολικών
δραστηριοτήτων

Η οικογένεια του αλλοδαπού μαθητή επιθυμεί και αυτή, όπως και η ελληνική
οικογένεια να συμβάλλει θετικά και αποφασιστικά στην ψυχική ολοκλήρωση και
πολιτιστική διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού της. Με άλλα λόγια,
δηλαδή,  θέλει μέσα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους μέσα στην κοινωνία
που ζουν να κατευθύνουν το παιδί τους με σκοπό να γίνει καλύτερος προσδιορισμός
του ελεύθερου χρόνου του παιδιού τους καθώς και καλύτερη επιλογή των
δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η σωστότερη αξιοποίησή του.

Όμως, οι αλλοδαποί γονείς, όπως φαίνεται και μέσα από έρευνες, δε
διαθέτουν τον αναγκαίο χρόνο απασχόλησης με το παιδί τους,  το οποίο είναι
απαραίτητο στις μικρές ηλικίες καθώς βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Αυτό, ίσως οφείλεται στη νοοτροπία την οποία
έχουν, δηλαδή στο γεγονός ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να εργαστούν και να
κερδίσουν χρήματα με σκοπό να ζήσουν καλύτερα από ό,τι στη χώρα από την οποία
προέρχονται.

Αναλυτικότερα,  οι αλλοδαποί γονείς πιστεύουν ότι το να ασχολούνται τα
παιδιά τους με δραστηριότητες εκτός του σχολείου, όπως, για παράδειγμα, να
ασχολούνται με κάποιο άθλημα, να μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο ή να
μαθαίνουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι πρόσθετα έξοδα τα οποία
καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικογένειες των
αλλοδαπών μαθητών αντιμετωπίζουν περισσότερα οικονομικά προβλήματα επειδή
ασκούν χειρωνακτικά, ως επί το πλείστον, επαγγέλματα με χαμηλά εισοδήματα.

Επίσης, εργάζονται τις περισσότερες ώρες της ημέρας με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει αρκετός χρόνος καθώς και η διάθεση από την πλευρά των γονέων να
ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Παράλληλα, είναι πιθανόν να μην έχουν αναπτύξει τη
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νοοτροπία της πνευματικής καλλιέργειας του παιδιού τους, όπως συμβαίνει με τους
Έλληνες γονείς. Αυτό συμβαίνει διότι το μορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών γονέων
είναι τις περισσότερες φορές αρκετά χαμηλό. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι γνώστες
πιθανών χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τους κατά τις απογευματινές
ώρες, όπως, για παράδειγμα, αθλητικά σωματεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
του δήμου κ.ά.

2.4.2.2. Ο ρόλος του σχολείου στην ύπαρξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων για
αλλοδαπούς μαθητές

Το σχολείο πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη
εξωσχολικών δραστηριοτήτων όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους
αλλοδαπούς μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και οι αλλοδαποί
μαθητές έχουν δικαίωμα στο να ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός του σχολείου
οι οποίες θα συμβάλουν θετικά στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους. Αυτό μάλιστα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι
αλλοδαποί μαθητές, που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, δε
διαφοροποιούνται όσον αφορά τις δραστηριότητες που επιλέγουν για την ψυχαγωγία
τους από τους Έλληνες μαθητές.

Έτσι,  οι δάσκαλοι σε αυτό το πλαίσιο δε θα πρέπει να παραγνωρίζουν την
ανάγκη για παιχνίδι σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή τους αλλά
να ενθαρρύνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, αφού μέσα από αυτές επιτυγχάνεται
μια ισόρροπη και σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  Σύμφωνα με
έρευνες, όσον αφορά το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, γίνονται προσπάθειες από
τους εκπαιδευτικούς ώστε να ωθήσουν τους μαθητές στην ανάγνωση τέτοιων
βιβλίων, αλλά θα ήταν καλό να βρεθούν τρόποι ενθάρρυνσης ειδικά για τους
αλλοδαπούς μαθητές40.

2.5. Σκοπός της έρευνας

Με την παρούσα έρευνα σκοπό έχουμε να εξετάσουμε τις σχέσεις που
αναπτύσσουν οι μαθητές μεταξύ τους, πόσο επηρεάζονται αυτές από την καταγωγή
των μαθητών καθώς και οι σχέσεις των μαθητών με το δάσκαλό τους. Επιπλέον,
ερευνάται η επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων από την πλευρά των
μαθητών σε σχέση με την επίδραση της οικογένειας και του σχολείου.

2.6. Υπόθεση

2.6.1. Γενική υπόθεση

Οι σχολικές σχέσεις και οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι
μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Πάτρας παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με
την καταγωγή και το φύλο των παιδιών.

40 Λάγιος, Β., Μπομπαρίδου, Χ., Παντελοπούλου, Α. (2003), Μία διερεύνηση των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών. Στο: Π. Γεωργογιάννης,  (Επιμ.) (2003),
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος ΙΙΙ,  Πάτρα.
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2.6.2. Επιμέρους υποθέσεις

Ορισμένες επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν
από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το ερωτηματολόγιο είναι οι εξής:
· Το ελληνικό σχολείο αρέσει περισσότερο στους Έλληνες μαθητές από ό,τι στους

αλλοδαπούς μαθητές.
· Τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές συζητούν για τα προβλήματά

τους με το δάσκαλό τους.
· Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί μαθητές εμπιστεύονται τα μυστικά τους στο

δάσκαλό τους.
· Η σχέση των Ελλήνων μαθητών με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους είναι

καλή.
· Οι Έλληνες μαθητές βοηθιούνται από τον πατέρα τους περισσότερο από ό,τι οι

αλλοδαποί μαθητές.
· Οι αλλοδαποί μαθητές βοηθιούνται από τη μητέρα τους λιγότερο από ό,τι οι

Έλληνες μαθητές.
· Οι αλλοδαποί μαθητές δε συμμετέχουν πολύ κατά τη διάρκεια του μαθήματος

στην τάξη.
· Οι αλλοδαποί μαθητές δεν προετοιμάζουν τόσο πολύ όσο οι Έλληνες μαθητές τα

μαθήματά τους στο σπίτι για την άλλη μέρα.
· Τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό να

έχουν φίλους στο σχολείο.
· Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό να συζητούν τα

προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.
· Οι αλλοδαποί μαθητές δεν ενδιαφέρονται να είναι καλοί μαθητές σε αντίθεση με

τους Έλληνες που ενδιαφέρονται περισσότερο.
· Οι Έλληνες μαθητές θεωρούν πολύ πιο σημαντικό από τους αλλοδαπούς μαθητές

να προετοιμάζουν τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα.
· Οι αλλοδαποί μαθητές δε διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία όσο οι Έλληνες μαθητές.
· Τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό να

έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.
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3. Μεθοδολογία

3.1. Δείγμα

Στην παρούσα έρευνα πληθυσμό αποτέλεσαν μαθητές της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, που φοιτούν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων της πόλης των
Πατρών και της Κάτω Αχαΐας. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία, καθώς εξασφαλίζει με
βάση το νόμο των πιθανοτήτων,  την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος.  Πιο
συγκεκριμένα το δείγμα αποτέλεσαν εξήντα τέσσερις (64) μαθητές από δημοτικά
σχολεία της Πάτρας και της Κάτω Αχαΐας. Αναλυτικά, τριάντα δύο (32) μαθητές
ήταν αλλοδαποί και τριάντα δύο (32) ήταν Έλληνες.

3.2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν ποσοτική με την τεχνική
του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί το 3ο μέρος «Σχολικές
Σχέσεις και Δραστηριότητες» της «Κλίμακας Πολιτισμικής Διαμεσολαβητικής
Υποκειμενικοποίησης και Υποκειμενικότητας για πολιτισμικές ομάδες στο
ελληνικό σχολείο»41 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Παντελή
Γεωργογιάννη. Η έρευνα αυτή αποτελεί, επομένως, ένα τμήμα μιας ευρύτερης
έρευνας που αφορά την πολιτισμική υποκειμενικοποίηση και τη διαμόρφωση της
υποκειμενικότητας ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης Ελλήνων και Αλλοδαπών
μαθητών.

Το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιήσαμε ήταν ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, δηλαδή κλειστές ερωτήσεις. Στους μαθητές για κάθε ερώτηση δίνονταν έξι
εναλλακτικές απαντήσεις σύμφωνα με την κλίμακα Likert. Διαβάσαμε το
ερωτηματολόγιο στους μαθητές και στη συνέχεια έγινε η συμπλήρωσή του παρουσία
μας.  Ο τρόπος αυτός κρίθηκε απαραίτητος για τους εξής δύο λόγους:  α)  λόγω της
ηλικίας των ερωτώμενων και β) για να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις για την αποφυγή
λαθών.

3.3. Τρόπος ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων

Για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των πληροφοριών που
συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήσαμε την ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Εφαρμόστηκε
το στατιστικό πακέτο SPSS και συγκεκριμένα έγινε χρήση μεθόδων περιγραφικής και
επαγωγικής στατιστικής.

Τα στοιχεία/δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο
δεδομένων (data file) για να είναι εφικτή η στατιστική τους επεξεργασία με τη χρήση
του SPSS. Μετά τον έλεγχο για την ακρίβεια των δεδομένων και τον προκαταρκτικό
έλεγχο των προϋποθέσεων αρχίζει η ανάλυση των δεδομένων. Ακολούθησε η
συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου, γραφικών παραστάσεων και
πινάκων των σημαντικών πορισμάτων της έρευνας.

41 Βλέπε παράρτημα σελ. 91.
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4. Παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά από τα αποτελέσματα
της έρευνας,  όπως αυτά διαφαίνονται μετά τη στατιστική επεξεργασία των
απαντήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο.

4.1. Σχολικές σχέσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο
4.1.1. Σχέση των μαθητών με το δάσκαλο ανάλογα με το φύλο

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, τα αγόρια, ανεξαρτήτως καταγωγής, επιθυμούν
τις παρέες «πάρα πολύ» με ποσοστό 53,1% σε αντίθεση με τα κορίτσια, τα οποία στη
σχετική ερώτηση «Σου αρέσουν οι παρέες στο σχολείο;»  απάντησαν σε ποσοστό
78,1% ότι επιθυμούν «πάρα πολύ» τις παρέες. Επίσης, το 25% των αγοριών  και το
15,6% επιθυμούν «πολύ» τις παρέες. Ακόμα, το 9,4% και το 0% των αγοριών και των
κοριτσιών αντίστοιχα επιθυμούν «αρκετά» τις παρέες στο σχολείο. Τέλος, τα αγόρια
απάντησαν σε ποσοστό 3,1% ότι δεν επιθυμούν «καθόλου» τις παρέες στο σχολείο.

Πίνακας 1:  Η άποψη των μαθητών για τις παρέες στο σχολείο ανάλογα με το
φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 53,1 25 9,4 9,4 0 3,1 100

Κορίτσι 78,1 15,6 6,3 0 0 0 100

Γράφημα 1: Η άποψη των μαθητών για τις παρέες στο σχολείο ανάλογα με το
φύλο (ποσοστό %)
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Στη συνέχεια στον πίνακα 2 που ακολουθεί, το 6,3% και των αγοριών και των
κοριτσιών δε θεωρούν «καθόλου» καλό το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης τους. Το
3,1%  των κοριτσιών θεωρούν «ελάχιστα» καλό το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης
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τους. Επιπλέον, το 6,3% και των αγοριών και των κοριτσιών θεωρούν «αρκετά» καλό
το δάσκαλό ή τη δασκάλα της τάξης τους. Το 15,6% των αγοριών και το 18,8% των
κοριτσιών θεωρούν «πολύ» καλό το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης τους. Από την
άλλη πλευρά, στη σχετική ερώτηση «Είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης
σου;» το 71,9% των αγοριών και το 56,3% των κοριτσιών απάντησαν ότι ο δάσκαλος
ή η δασκάλα της τάξης τους είναι «πάρα πολύ» καλός ή καλή.

Πίνακας 2: Η άποψη των μαθητών για το αν είναι καλός ο δάσκαλος ή η
δασκάλα της τάξης τους ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 71,9 15,6 6,3 0 0 6,3 100

Κορίτσι 56,3 18,8 6,3 9,4 3,1 6,3 100

Γράφημα 2:  Η άποψη των μαθητών για το αν είναι καλός ο δάσκαλος ή η
δασκάλα της τάξης τους ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 3  βλέπουμε το κατά πόσον οι μαθητές συζητούν για τα
προβλήματά τους με το δάσκαλό τους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το 21,9% των αγοριών
και το 43,8% των κοριτσιών δε συζητούν «καθόλου» για τα προβλήματά τους με το
δάσκαλό τους. Επίσης, το 9,4% των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών απάντησαν
σε αυτή την ερώτηση «ελάχιστα» καθώς και το 21,9% των αγοριών και το 12,5% των
κοριτσιών απάντησαν «λίγο».  Το 9,4%  των αγοριών και το 6,3%  των κοριτσιών
απάντησαν «πολύ» σε αντίθεση με το 12,5% των αγοριών και το 6,3% των κοριτσιών
που συζητούν «πάρα πολύ» τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.
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Πίνακας 3: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συζητάς για τα
προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 12,5 9,4 25 21,9 9,4 21,9 100

Κορίτσι 6,3 6,3 15,6 12,5 15,6 43,8 100

Γράφημα 3:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συζητάς για τα
προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Π ά ρ α  πο λ ύ     Π ο λ ύ   Α ρ κετά    Λ ίγ ο Ελ άχισ τα Κα θό λ ο υ

Α γ ό ρ ι
Κο ρ ίτσ ι

Επιπλέον, στον πίνακα 4 που ακολουθεί, από τα αγόρια το 37,5% και από τα
κορίτσια το 56,3% απάντησαν ότι ο δάσκαλός τους τούς βοηθάει «πάρα πολύ» στα
μαθήματά τους στην τάξη. Ακόμα, το 15,6% των αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών
απάντησαν ότι τους βοηθάει «πολύ»  στα μαθήματά τους στην τάξη.  Το 25%  των
αγοριών και το 15,5% των κοριτσιών απάντησαν ότι τους βοηθάει «αρκετά» ενώ το
15,6%  και των αγοριών και των κοριτσιών απάντησαν ότι τους βοηθάει «λίγο».
Τέλος το 3,1% και των αγοριών και των κοριτσιών απάντησαν ότι τους βοηθάει
«ελάχιστα» και «καθόλου» στα μαθήματά τους στην τάξη.

Πίνακας 4: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο δάσκαλός
σου στα μαθήματά σου στην τάξη;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 37,5 15,6 25 15,6 3,1 3,1 100

Κορίτσι 56,3 9,4 15,6 15,6 0 3,1 100
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Γράφημα 4:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο δάσκαλός
σου στα μαθήματά σου στην τάξη;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 5,  το 37,5%  των αγοριών και το 56,3%  των
κοριτσιών επιθυμούν «πάρα πολύ» να τους βοηθάει ο δάσκαλός τους στην τάξη σε
αντίθεση με το 12,5%  των αγοριών και το 9,4%  των κοριτσιών που δεν επιθυμούν
«καθόλου» να τους βοηθάει στην τάξη. Επίσης, το 9,4% των αγοριών και το 18,8%
των κοριτσιών καθώς και το 12,5%  και το 3,1%  των αγοριών και των κοριτσιών
αντίστοιχα απάντησαν ότι επιθυμούν «πολύ» και «αρκετά» αντίστοιχα να τους
βοηθάει ο δάσκαλός τους στην τάξη.  Το 28,1%  των αγοριών και το 9,4%  των
κοριτσιών απάντησαν «λίγο»  στην ερώτηση αυτή.  Τέλος,  από τα κορίτσια το 3,1%
απάντησε ότι επιθυμεί «ελάχιστα» να τους βοηθάει ο δάσκαλός τους στην τάξη.

Πίνακας 5: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Θα ήθελες να σε βοηθάει ο
δάσκαλός σου στην τάξη;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 37,5 9,4 12,5 28,1 0 12,5 100

Κορίτσι 56,3 18,8 3,1 9,4 3,1 9,4 100
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Γράφημα 5: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Θα ήθελες να σε βοηθάει
ο δάσκαλός σου στην τάξη;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 6  βλέπουμε το κατά πόσον οι μαθητές εμπιστεύονται τα
μυστικά τους στο δάσκαλό τους. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το 53,1% και το 56,3%
των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα δεν εμπιστεύονται «καθόλου» τα μυστικά
τους στο δάσκαλό τους σε αντίθεση με το 15,6% και των αγοριών και των κοριτσιών
που απάντησαν στη σχετική ερώτηση «Εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου στο δάσκαλό
σου;» ότι τα εμπιστεύονται «ελάχιστα» σε αυτόν.  Ακόμα,  το 6,3% και των αγοριών
και των κοριτσιών απάντησαν ότι τα εμπιστεύονται «λίγο» στο δάσκαλό τους. Το
3,1% των αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών εμπιστεύονται «αρκετά» τα μυστικά
τους στο δάσκαλό τους.  Το 12,5%  και το 3,1%  των αγοριών και των κοριτσιών
αντίστοιχα εμπιστεύονται «πολύ» τα μυστικά τους στο δάσκαλο καθώς και το 9,4%
και των αγοριών και των κοριτσιών τον εμπιστεύονται «πάρα πολύ» για τα μυστικά
τους.

Πίνακας 6: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Εμπιστεύεσαι τα μυστικά
σου στο δάσκαλό σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 9,4 12,5 3,1 6,3 15,6 53,1 100

Κορίτσι 9,4 3,1 9,4 6,3 15,6 56,3 100
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Γράφημα 6: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Εμπιστεύεσαι τα μυστικά
σου στο δάσκαλό σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι το 31,3% των αγοριών και το 43,8% των
κοριτσιών απάντησαν ότι τους αρέσουν «πάρα πολύ» τα μαθήματα στο σχολείο όπως
και το 43,8% και το 12,5% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα απάντησαν ότι
τους αρέσουν «πολύ».  Επιπλέον,  τα αγόρια και τα κορίτσια σε ποσοστό 12,5% και
15,6% αντίστοιχα απάντησαν ότι τους αρέσουν «αρκετά». Από την άλλη πλευρά, το
3,1% των αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών απάντησαν ότι τους αρέσουν «λίγο»,
το 6,3% των κοριτσιών απάντησαν ότι τους αρέσουν «ελάχιστα» και το 9,4% και το
12,5% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα δεν τους αρέσουν «καθόλου» τα
μαθήματα στο σχολείο.

Πίνακας 7: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σου αρέσουν τα μαθήματα
στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 31,3 43,8 12,5 3,1 0 9,4 100

Κορίτσι 43,8 12,5 15,6 9,4 6,3 12,5 100
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Γράφημα 7:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σου αρέσουν τα
μαθήματα στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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4.1.2. Σχέση των μαθητών με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους

Όπως φαίνεται στον πίνακα 8,  τα αγόρια σε ποσοστό 68,8% και τα κορίτσια
σε ποσοστό 65,6% έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές
τους.  Το 15,6%  των αγοριών και το 21,9%  των κοριτσιών απάντησαν ότι η σχέση
τους με τους Έλληνες συμμαθητές τους είναι «πολύ» καλή καθώς και το 12,5% και
και το 9,4% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα έχουν «αρκετά» καλή σχέση
με τους Έλληνες συμμαθητές τους. Το 3,1% των αγοριών απάντησαν «ελάχιστα» και
το 3,1% των κοριτσιών απάντησαν «καθόλου» στη σχετική ερώτηση «Είναι καλή η
σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου;»

Πίνακας 8: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου με
τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 68,8 15,6 12,5 0 3,1 0 100

Κορίτσι 65,6 21,9 9,4 0 0 3,1 100
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Γράφημα 8: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 9 βλέπουμε το κατά πόσο είναι καλή η σχέση των αγοριών
και των κοριτσιών με τους Έλληνες συμμαθητές τους που προέρχονται από το
εξωτερικό. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το 31,3% των αγοριών και το 37,5% των κοριτσιών
έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους από το εξωτερικό.
Επίσης, το 15,6% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών απάντησαν «πολύ» καθώς
και το 25% των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών απάντησαν «αρκετά» σε αυτή
την ερώτηση.  Από την άλλη πλευρά,  το 6,3%  των αγοριών και το 3,1%  των
κοριτσιών έχουν «λίγο»  καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους που
προέρχονται από το εξωτερικό. Ακόμα από τα αγόρια το 6,3% και από τα κορίτσια το
9,4% απάντησαν ότι η σχέση τους με τους Έλληνες συμμαθητές τους από το
εξωτερικό είναι «ελάχιστα»  καλή ενώ το 15,6%  των αγοριών και το 9,4%  των
κοριτσιών δεν έχουν «καθόλου» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους που
προέρχονται από το εξωτερικό.

Πίνακας 9: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου με
τους Έλληνες συμμαθητές σου που προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα με
το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 31,3 15,6 25 6,3 6,3 15,6 100

Κορίτσι 37,5 25 15,6 3,1 9,4 9,4 100
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Γράφημα 9: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου που προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα
με το φύλο (ποσοστό %)
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Επίσης, από τον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι τα αγόρια σε ποσοστό 50% και
τα κορίτσια σε ποσοστό 56,3% δεν έχουν «καθόλου» καλή σχέση με τους Έλληνες
τσιγγάνους συμμαθητές τους. Το 9,4% των κοριτσιών έχουν «ελάχιστα» καλή σχέση
με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους όπως επίσης και το 3,1%  των
κοριτσιών είναι «λίγο» καλή η σχέση τους με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές
τους. Αντιθέτως, το 21,9% και το 9,4% των αγοριών και των κοριτσιών απάντησαν
ότι η σχέση τους με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους είναι «αρκετά» καλή.
Τα αγόρια σε ποσοστό 9,4% και τα κορίτσια σε ποσοστό 12,5% έχουν «πολύ» καλή
σχέση με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους. Τέλος, τα αγόρια στη σχετική
ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;»
απάντησαν σε ποσοστό 18,8% ότι έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες
τσιγγάνους συμμαθητές τους σε αντίθεση με τα κορίτσια που απάντησαν σε ποσοστό
9,4% ότι η σχέση τους με αυτούς είναι «πάρα πολύ» καλή.

Πίνακας 10: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό
%)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 18,8 9,4 21,9 0 0 50 100

Κορίτσι 9,4 12,5 9,4 3,1 9,4 56,3 100



37

Γράφημα 10: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό
%)
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, τα αγόρια σε ποσοστό 25% και τα κορίτσια σε
ποσοστό 37,5% έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους αλλοδαπούς συμμαθητές
τους. Το 12,5% των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών απάντησαν ότι η σχέση με
τους αλλοδαπούς μαθητές είναι «πολύ»  καλή,  όπως επίσης και το 15,6%  και το
12,5% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα απάντησαν ότι η σχέση με αυτούς
είναι «αρκετά» καλή. Από την άλλη πλευρά, το 18,8% των αγοριών και το 6,3% των
κοριτσιών απάντησαν ότι η σχέση τους με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους είναι
«λίγο»  καλή.  Ακόμα,  το 12,5%  και το 6,3%  των αγοριών και των κοριτσιών
αντίστοιχα έχουν «ελάχιστα» καλή σχέση. Τέλος, τα αγόρια σε ποσοστό 15,6% και τα
κορίτσια σε ποσοστό 21,9% δεν έχουν «καθόλου» καλή σχέση με τους αλλοδαπούς
συμμαθητές τους.

Πίνακας 11: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 25 12,5 15,6 18,8 12,5 15,6 100

Κορίτσι 37,5 15,6 12,5 6,3 6,3 21,9 100
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Γράφημα 11: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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4.1.3. Επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο

Επιπλέον, από τον πίνακα 12 που ακολουθεί, τα αγόρια σε ποσοστό 43,8% και
τα κορίτσια σε ποσοστό 40,6% πιστεύουν ότι είναι «πάρα πολύ» καλοί μαθητές στο
σχολείο. Το 34,4% των αγοριών και το 18,8% των κοριτσιών απάντησαν ότι είναι
«πολύ»  καλοί μαθητές,  όπως επίσης και το 9,4%  των αγοριών και το 31,3%  των
κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «αρκετά»  καλοί μαθητές.  Αντιθέτως,  το 9,4%  των
αγοριών απάντησαν ότι είναι «λίγο» καλοί μαθητές. Επίσης, από τα αγόρια το 3,1%
και από τα κορίτσια το 9,4% απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα» καλοί μαθητές στο
σχολείο.

Πίνακας 12: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι καλός μαθητής στο
σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 43,8 34,4 9,4 9,4 3,1 0 100

Κορίτσι 40,6 18,8 31,3 0 9,4 0 100
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Γράφημα 12: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι καλός μαθητής
στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 13 βλέπουμε πόσοι από τους μαθητές κάνουν ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το 12,5%
των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το 87,5%
και το 84,4% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα δεν κάνουν ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου.

Πίνακας 13: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Κάνεις ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου;» ανάλογα με το φύλο
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο
Ναι Όχι Σύνολο

Αγόρι 12,5 87,5 100

Κορίτσι 15,6 84,4 100

Γράφημα 13: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Κάνεις ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου;» ανάλογα με το φύλο
(ποσοστό %)
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4.2. Προσδοκίες από τις σχολικές σχέσεις με το δάσκαλο και τους συμμαθητές
ανάλογα με το φύλο

4.2.1. Προσδοκίες των μαθητών από το δάσκαλο

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 14,  από τα αγόρια το 65,6%  και από τα
κορίτσια το 81,3% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να είναι καλός ο δάσκαλος ή η
δασκάλα τους. Το 18,8% των αγοριών και το 12,5% των κοριτσιών θεωρούν ότι είναι
«πολύ» σημαντικό να είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους. Ακόμα, για το 6,3%
και των αγοριών και των κοριτσιών είναι «αρκετά» σημαντικό να είναι καλός ο
δάσκαλος ή η δασκάλα τους. Το 3,1% των αγοριών απάντησε ότι είναι «λίγο»
σημαντικό για αυτούς και το 6,3% των αγοριών απάντησε ότι δεν είναι «καθόλου»
σημαντικό για αυτούς το να είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα.

Πίνακας 14: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου;» ανάλογα με το φύλο
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 65,6 18,8 6,3 3,1 0 6,3 100

Κορίτσι 81,3 12,5 6,3 0 0 0 100

Γράφημα 14:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου;» ανάλογα με το φύλο
(ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 15 παρατηρούμε ότι τα αγόρια σε ποσοστό 31,3% και τα
κορίτσια σε ποσοστό 43,8%  δε θεωρούν «καθόλου»  σημαντικό να συζητούν τα
προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.  Το 15,6%  των αγοριών και το 3,1%  των
κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα» σημαντικό να συζητούν τα προβλήματά
τους με το δάσκαλό τους.  Επίσης,  από τα αγόρια το 12,5% και από τα κορίτσια το
15,6%  θεωρού ότι είναι «λίγο»  σημαντικό να συζητούν τα προβλήματά τους με το
δάσκαλό τους. Από την άλλη πλευρά, το 18,8% και των αγοριών και των κοριτσιών
απάντησαν σε αυτή την ερώτηση «αρκετά». Το 12,5% των αγοριών και το 9,4% των
κοριτσιών υποστηρίζει ότι είναι «πολύ»  σημαντικό να τα συζητούν με το δάσκαλό
τους.  Τέλος,  το 9,4%  των αγοριών και των κοριτσιών θεωρούν «πάρα πολύ»
σημαντικό να συζητούν για τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.

Πίνακας 15: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να συζητάς για τα προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με το
φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 9,4 12,5 18,8 12,5 15,6 31,3 100

Κορίτσι 9,4 9,4 18,8 15,6 3,1 43,8 100

Γράφημα 15:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να συζητάς για τα προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με το
φύλο (ποσοστό %)
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4.2.2. Προσδοκίες των μαθητών από τη σχέση τους με τους αλλοδαπούς
συμμαθητές τους

Επίσης, από τον πίνακα 16 που ακολουθεί, το 28,1% των αγοριών και το
43,8% των κοριτσιών θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους
με τους Έλληνες συμμαθητές τους που προέρχονται από το εξωτερικό. Τα αγόρια και
τα κορίτσια σε ποσοστό 34,4% και 9,4% αντίστοιχα απάντησαν ότι είναι «πολύ»
σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους με τους Έλληνες συμμαθητές τους από το
εξωτερικό. Ακόμα, το 9,4% των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών απάντησαν ότι
είναι «αρκετά» σημαντικό για αυτούς να είναι καλή η σχέση τους με τους Έλληνες
συμμαθητές τους από το εξωτερικό.  Από την άλλη πλευρά,  και τα αγόρια και τα
κορίτσια σε ποσοστό 9,4% απάντησαν ότι είναι «λίγο» σημαντική για αυτούς να είναι
καλή η σχέση τους με τους Έλληνες συμμαθητές τους από το εξωτερικό, όπως επίσης
και το 3,1 % των αγοριών και των κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα»
σημαντικό για αυτούς.  Τέλος,  το 15,6%  των αγοριών και το 18,8%  των κοριτσιών
θεωρούν ότι δεν είναι «καθόλου» σημαντική για αυτούς η σχέση τους με τους
Έλληνες συμμαθητές τους από το εξωτερικό.

Πίνακας 16: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου που
προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 28,1 34,4 9,4 9,4 3,1 15,6 100

Κορίτσι 43,8 9,4 15,6 9,4 3,1 18,8 100

Γράφημα 16:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου που
προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 17,  το 50%  και των αγοριών και των
κοριτσιών δε θεωρούν «καθόλου»  σημαντική για αυτούς τη σχέση τους με τους
Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους.  Το 6,3%  των αγοριών και το 9,4%  των
κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα» σημαντική η σχέση τους με αυτούς, όπως
επίσης και το 12,5% των κοριτσιών απάντησε ότι είναι «λίγο» σημαντική η σχέση
τους με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους. Αντιθέτως, το 12,5% των
αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών θεωρούν ότι είναι «αρκετά» σημαντική για
αυτούς η σχέση τους με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους. Ακόμα, από τα
αγόρια το 18,8% και από τα κορίτσια το 3,1% θεωρούν ότι είναι «πολύ» σημαντικό
να είναι καλή η σχέση τους με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους. Τέλος, το
12,5% και το 15,6% των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα απάντησαν ότι είναι
«πάρα πολύ» σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους με τους Έλληνες τσιγγάνους
συμμαθητές τους.

Πίνακας 17: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;»
ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 12,5 18,8 12,5 0 6,3 50 100

Κορίτσι 15,6 3,1 9,4 12,5 9,4 50 100
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Γράφημα 17:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές
σου;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 18 παρατηρούμε ότι το 40,6% των αγοριών και το 43,8% των
κοριτσιών θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους με τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Το 15,6% και το 12,5% των αγοριών και των
κοριτσιών αντίστοιχα απάντησαν ότι είναι «πολύ» σημαντικό για αυτούς να είναι
καλή η σχέση τους με αυτούς,  όπως επίσης και το 12,5%  των αγοριών και των
κοριτσιών θεωρούν ότι είναι «αρκετά» σημαντικό για αυτούς να είναι καλή η σχέση
τους με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους.  Από την άλλη πλευρά,  το 3,1%  των
αγοριών και το 6,3% των κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «λίγο» σημαντική για
αυτούς η σχέση τους με αυτούς.  Το 6,3% των αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών
απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα» σημαντική για αυτούς η σχέση τους με τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Τέλος, από τα αγόρια το 21,9% και από τα κορίτσια το
15,6% δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό το να είναι καλή η σχέση τους με τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους.

Πίνακας 18: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα
με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 40,6 15,6 12,5 3,1 6,3 21,9 100

Κορίτσι 43,8 12,5 12,5 6,3 9,4 15,6 100
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Γράφημα 18:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;»
ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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4.2.3. Προσδοκίες των μαθητών για την επίδοσή τους στο σχολείο

Ακόμα από τον πίνακα 19 που ακολουθεί το 84,4% των αγοριών και το 90,6%
των κοριτσιών θεωρούν «πάρα πολύ»  σημαντικό το να είναι καλοί μαθητές στο
σχολείο.  Το 9,4%  των αγοριών και των κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «πολύ»
σημαντικό να είναι καλοί μαθητές, όπως επίσης το 3,1% των αγοριών θεωρεί ότι
είναι «αρκετά» σημαντικό να είναι καλοί μαθητές. Αντιθέτως, το 3,1% των αγοριών
θεωρεί «λίγο» σημαντικό να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο.

Πίνακας 19: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 84,4 9,4 3,1 3,1 0 0 100

Κορίτσι 90,6 9,4 0 0 0 0 100
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Γράφημα 19:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 20 παρατηρούμε ότι τα αγόρια σε ποσοστό 78,1% και τα
κορίτσια σε ποσοστό 93,8% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να παίρνουν καλούς
βαθμούς στο σχολείο. Το 15,6% των αγοριών και το 6,3% των κοριτσιών απάντησαν
ότι είναι «πολύ» σημαντικό να παίρνουν καλούς βαθμούς όπως επίσης και το 3,1%
των αγοριών θεωρεί ότι είναι «αρκετά» σημαντικό να παίρνουν καλούς βαθμούς. Από
την άλλη πλευρά, το 3,1% των αγοριών θεωρεί «λίγο» σημαντικό να παίρνουν
καλούς βαθμούς στο σχολείο.

Πίνακας 20: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να παίρνεις καλούς βαθμούς στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό
%)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 78,1 15,6 3,1 3,1 0 0 100

Κορίτσι 93,8 6,3 0 0 0 0 100
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Γράφημα 20:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να παίρνεις καλούς βαθμούς στο σχολείο;» ανάλογα με το φύλο
(ποσοστό %)
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4.3. Εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών ανάλογα με το φύλο

Από τον πίνακα 21 βλέπουμε το κατά πόσο διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία στα
ελληνικά.  Παρατηρούμε,  λοιπόν,  ότι το 6,3%  των αγοριών και το 37,5%  των
κοριτσιών διαβάζουν «πάρα πολύ»  εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά.  Τα αγόρια σε
ποσοστό 28,1% και τα κορίτσια σε ποσοστό 25% διαβάζουν «πολύ» εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά. Επίσης, το 15,6% και το 18,8% των αγοριών και των κοριτσιών
διαβάζουν «αρκετά» εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά. Αντιθέτως από τα αγόρια το
25%  και από τα κορίτσια το 3,1%  διαβάζουν «λίγο»  εξωσχολικά βιβλία στα
ελληνικά. Το 12,5% των αγοριών και το 9,4% των κοριτσιών διαβάζουν «ελάχιστα»
εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά.  Τέλος,  το 12,5%  των αγοριών και το 6,3%  των
κοριτσιών δε διαβάζουν «καθόλου» εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά.
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Πίνακας 21: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 6,3 28,1 15,6 25 12,5 12,5 100

Κορίτσι 37,5 25 18,8 3,1 9,4 6,3 100

Γράφημα 21: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 22 παρατηρούμε ότι το 81,3% των αγοριών και το 71,9% των
κοριτσιών δε διαβάζουν «καθόλου» παιδικές εφημερίδες. Το 6,3% των κοριτσιών
διαβάζουν «ελάχιστα» εφημερίδες αυτού του είδους.  Επίσης ,  το 3,1% των αγοριών
και των κοριτσιών διαβάζουν «λίγο»  παιδικές εφημερίδες.  Αντιθέτως,  το 6,3%  των
αγοριών διαβάζει «αρκετά»  παιδικές εφημερίδες.  Το 3,1%  των αγοριών και των
κοριτσιών απάντησαν ότι διαβάζουν «πολύ» παιδικές εφημερίδες. Τέλος, το 6,3%
των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών απάντησαν ότι διαβάζουν «πάρα πολύ»
εφημερίδες αυτού του είδους.

Πίνακας 22: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εφημερίδες
(Άκατα Μάκατα, κλπ.);» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 6,3 3,1 6,3 3,1 0 81,3 100

Κορίτσι 15,6 3,1 0 3,1 6,3 71,9 100
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Γράφημα 22: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εφημερίδες
(Άκατα Μάκατα, κλπ.);» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 23,  τα αγόρια σε ποσοστό 62,5%  και τα
κορίτσια σε ποσοστό 37,5% δε διαβάζουν «καθόλου» εξωσχολικά βιβλία σε άλλη
γλώσσα.  Το 6,3% των αγοριών και το 15,6% των κοριτσιών διαβάζουν «ελάχιστα»
εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα, όπως επίσης το 3,1% και το 6,3% των αγοριών
και των κοριτσιών αντίστοιχα απάντησαν ότι διαβάζουν «λίγο» εξωσχολικά βιβλία σε
άλλη γλώσσα.  Ακόμα το 6,3%  των αγοριών και το 9,4%  των κοριτσιών διαβάζουν
«αρκετά»  εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα.  Από τα αγόρια το 9,4%  και από τα
κορίτσια το 12,5% διαβάζουν «πολύ» εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα. Τέλος, το
12,5%  και το 18,8%  των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα διαβάζουν «πάρα
πολύ» εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα.

Πίνακας 23: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία σε άλλη γλώσσα;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 12,5 9,4 6,3 3,1 6,3 62,5 100

Κορίτσι 18,8 12,5 9,4 6,3 15,6 37,5 100
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Γράφημα 23: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία σε άλλη γλώσσα;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 24,  το 76,9%  των αγοριών και το 50%  των κοριτσιών
διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία στα Αγγλικά, το 16,7%  των κοριτσιών διαβάζουν στα
Γαλλικά. Από τα αγόρια το 15,4% και από τα κορίτσια το 16,7% απάντησαν ότι
διαβάζουν στα Αλβανικά, το 11,1% των κοριτσιών διαβάζουν στα Γερμανικά, το
5,6% των κοριτσιών διαβάζουν στα Ρώσικα και το 7,7% των αγοριών διαβάζουν
εξωσχολικά βιβλία στα Βουλγάρικα.

Πίνακας 24: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Αν ναι, σε ποια γλώσσα;»
ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Αγγλικά Γαλλικά Αλβανικά Γερμανικά Ρώσικα Βουλγάρικα Σύνολο

Αγόρι 76,9 0 15,4 0 0 7,7 100

Κορίτσι 50 16,7 16,7 11,1 5,6 0 100
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Γράφημα 24:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Αν ναι,  σε ποια
γλώσσα;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 25,  τα αγόρια σε ποσοστό 68,8%  και τα
κορίτσια σε ποσοστό 62,5% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να έχουν εξωσχολικές
δραστηριότητες, όπως επίσης το 18,8% και το 9,4% των αγοριών και των κοριτσιών
αντίστοιχα θεωρούν αυτό «πολύ» σημαντικό. Το 3,1% των αγοριών και το 6,3% των
κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «αρκετά» σημαντικό να έχουν εξωσχολικές
δραστηριότητες.  Από την άλλη πλευρά,  το 6,3%  των αγοριών και το 3,1%  των
κοριτσιών θεωρούν «λίγο» σημαντικό να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες. Ακόμα,
το 3,1%  των αγοριών και το 6,3%  των κοριτσιών απάντησαν ότι είναι «ελάχιστα»
σημαντικό για αυτούς να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.  Τέλος,  το 12,5% των
κοριτσιών δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.

Πίνακας 25: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Αγόρι 68,8 18,8 3,1 6,3 3,1 0 100

Κορίτσι 62,5 9,4 6,3 3,1 6,3 12,5 100
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Γράφημα 25:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό
%)
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 Επιπλέον, από τον πίνακα 26 παρατηρούμε ότι το 12,5% των αγοριών και το
31,3% των κοριτσιών είναι μέλη σε κάποια χορωδία, ενώ το 87,5% των αγοριών και
το 68,8% των κοριτσιών δεν είναι μέλη σε κάποια χορωδία.

Πίνακας 26: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι μέλος σε κάποια
χορωδία;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο
Ναι Όχι Σύνολο

Αγόρι 12,5 87,5 100

Κορίτσι 31,3 68,8 100

Γράφημα 26:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι μέλος σε κάποια
χορωδία;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 27 παρατηρούμε ότι το 90,6% και το 65,6% των αγοριών και
των κοριτσιών αντίστοιχα ασχολούνται με τον αθλητισμό, ενώ το 9,4% των αγοριών
και το 34,4% των κοριτσιών δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Πίνακας 27: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με τον
αθλητισμό;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο
Ναι Όχι Σύνολο

Αγόρι 90,6 9,4 100

Κορίτσι 65,6 34,4 100

Γράφημα 27: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με τον
αθλητισμό;» ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 28,  το 34,4%  των αγοριών και το 75%  των
κοριτσιών ασχολούνται με το χορό.  Αντιθέτως,  το 65,6%  των αγοριών και το 25%
των κοριτσιών δεν ασχολούνται με το χορό.

Πίνακας 28: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με το χορό;»
ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Φύλο
Ναι Όχι Σύνολο

Αγόρι 34,4 65,6 100

Κορίτσι 75 25 100
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Γράφημα 28: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με το χορό;»
ανάλογα με το φύλο (ποσοστό %)
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4.4. Σχολικές σχέσεις των μαθητών ανάλογα με την εθνικότητα

4.4.1. Απόψεις των μαθητών για το σχολείο και τις παρέες

Επιπλέον,  από τον πίνακα 29,  το 56,3%  των Ελλήνων και το 64%  των
αλλοδαπών απάντησαν ότι τους αρέσει «πάρα πολύ» το ελληνικό σχολείο. Το 18,8%
των Ελλήνων και το 24% των αλλοδαπών τους αρέσει «πολύ» στο ελληνικό σχολείο,
όπως επίσης και το 9,4% και το 8% των Ελλήνων και των αλλοδαπών απάντησαν ότι
τους αρέσει «αρκετά» στο ελληνικό σχολείο. Από την άλλη πλευρά, το 3,1% των
Ελλήνων και το 4%  των αλλοδαπών τους αρέσει «λίγο»  στο ελληνικό σχολείο.  Το
6,3% των Ελλήνων απάντησε ότι τους αρέσει «ελάχιστα» στο ελληνικό σχολείο.
Τέλος, από τους Έλληνες το 6,3% δεν τους αρέσει «καθόλου» στο ελληνικό σχολείο.

Πίνακας 29: Η άποψη Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών για το ελληνικό
σχολείο (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 56,3 18,8 9,4 3,1 6,3 6,3 100

Αλλοδαπός 64 24 8 4 0 0 100
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Γράφημα 29: Η άποψη Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών για το ελληνικό
σχολείο (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 30,  το 78,1%  των Ελλήνων και το 72%  των
αλλοδαπών μαθητών έχουν «πάρα πολύ» φίλους στο σχολείο. Το 15,6% των
Ελλήνων και το 16% των αλλοδαπών έχουν «πολύ» φίλους στο σχολείο, όπως επίσης
το 3,1%  και το 12%  των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών έχουν «αρκετά»
φίλους στο σχολείο. Αντιθέτως, το 3,1% των Ελλήνων έχουν «ελάχιστα» φίλους στο
σχολείο.

Πίνακας 30:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Έχεις φίλους στο
σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 78,1 15,6 3,1 0 3,1 0 100

Αλλοδαπός 72 16 12 0 0 0 100
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Γράφημα 30:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Έχεις φίλους στο
σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.4.2. Σχέσεις των μαθητών με το δάσκαλο

Από τον πίνακα 31  που ακολουθεί,  το 34,4% των Ελλήνων και το 36% των
αλλοδαπών δε συζητούν «καθόλου» για τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους. Το
15,6%  και το 8%  των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα συζητούν
«ελάχιστα» για τα προβλήματά τους με το δάσκαλο. Ακόμα, το 15,6% των Ελλήνων
και το 20% των αλλοδαπών συζητούν «λίγο» για αυτά με το δάσκαλό τους. Από την
άλλη πλευρά,  από τους Έλληνες το 15,6%  και από τους αλλοδαπούς το 24%
συζητούν «αρκετά» για τα προβλήματά τους με το δάσκαλο. Το 9,4% των Ελλήνων
συζητά «πολύ» για τα προβλήματά του με το δάσκαλο.  Τέλος,  το 9,4% και το 12%
των αλλοδαπών συζητούν «πάρα πολύ» για τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.

Πίνακας 31: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συζητάς για τα
προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 9,4 9,4 15,6 15,6 15,6 34,4 100

Αλλοδαπός 12 0 24 20 8 36 100
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Γράφημα 31: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συζητάς για τα
προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Στη συνέχεια, από τον πίνακα 32 που ακολουθεί, από τους Έλληνες το 43,8%
και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 60% απάντησαν ότι ο δάσκαλος τους βοηθάει
«πάρα πολύ» στα μαθήματά τους στην τάξη. Το 12,5% των Ελλήνων και το 12% των
αλλοδαπών απάντησε ότι τους βοηθάει «πολύ,  το 21,9%  και το 16%  των Ελλήνων
και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα είπε ότι τους βοηθάει «αρκετά». Αντιθέτως,
το 12,5% και το 12% των Ελλήνων και των αλλοδαπών απάντησε ότι τους βοηθάει
«λίγο, το 3,1% των Ελλήνων ότι τους βοηθάει «ελάχιστα» και το 6,3% των Ελλήνων
ότι δεν τους βοηθάει «καθόλου».

Πίνακας 32:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο δάσκαλός
σου στα μαθήματά σου στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 43,8 12,5 21,9 12,5 3,1 6,3 100

Αλλοδαπός 60 12 16 12 0 0 100
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Γράφημα 32: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο δάσκαλός
σου στα μαθήματά σου στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 33 παρατηρούμε ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 59,4%
και οι αλλοδαποί μαθητές σε ποσοστό 48% δεν εμπιστεύονται «καθόλου» τα μυστικά
τους στο δάσκαλό τους.  Το 15,6%  και το 16%  των Ελλήνων και των αλλοδαπών
αντίστοιχα εμπιστεύονται «ελάχιστα» τα μυστικά τους στο δάσκαλο, όπως επίσης το
16% των αλλοδαπών εμπιστεύονται «λίγο» τα μυστικά τους στο δάσκαλο.  Από την
άλλη πλευρά,  το 9,4%  των Ελλήνων εμπιστεύονται «αρκετά»  τα μυστικά τους στο
δάσκαλό τους. Από τους Έλληνες το 3,1% και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 12%
εμπιστεύονται «πολύ» τα μυστικά τους στο δάσκαλο. Τέλος, το 12,5% των Ελλήνων
και το 8% των αλλοδαπών απάντησαν ότι εμπιστεύονται «πάρα πολύ» τα μυστικά
τους στο δάσκαλό τους.

Πίνακας 33: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Εμπιστεύεσαι τα μυστικά
σου στο δάσκαλό σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 12,5 3,1 9,4 0 15,6 59,4 100

Αλλοδαπός 8 12 0 16 16 48 100
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Γράφημα 33: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Εμπιστεύεσαι τα
μυστικά σου στο δάσκαλό σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.4.3. Σχέσεις των μαθητών με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 34,  το 68,8% των Ελλήνων και το 76% των
αλλοδαπών μαθητών έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές
τους. Το 21,9% και το 12% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα
απάντησαν ότι έχουν «πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους,  όπως
επίσης το 3,1%  των Ελλήνων και το 12%  των αλλοδαπών έχουν «αρκετά»  καλή
σχέση με αυτούς. Από την άλλη πλευρά, το 3,1% των Ελλήνων έχουν «ελάχιστα»
καλή σχέση με αυτούς. Τέλος, το 3,1% των Ελλήνων μαθητών δεν έχουν «καθόλου»
καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους.

Πίνακας 34: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 68,8 21,9 3,1 0 3,1 3,1 100

Αλλοδαπός 76 12 12 0 0 0 100
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Γράφημα 34: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 35 παρατηρούμε ότι το 34,4% των Ελλήνων και το
44% των αλλοδαπών μαθητών έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες
συμμαθητές τους που προέρχονται από το εξωτερικό. Το 12,5% και το 20% των
Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα έχουν «πολύ» καλή σχέση με
αυτούς,  όπως επίσης το 28,1%  των Ελλήνων και το 12%  των αλλοδαπών έχουν
«αρκετά» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές του από το εξωτερικό.
Αντιθέτως, το 4% των αλλοδαπών μαθητών έχουν «λίγο» καλή σχέση με αυτούς, το
9,4% και το 8% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών έχουν «ελάχιστα» καλή
σχέση. Τέλος, από τους Έλληνες το 15,6% και από τους αλλοδαπούς το 12% δεν
έχουν «καθόλου» καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους που προέρχονται
από το εξωτερικό.

Πίνακας 35: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου που προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα
με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 34,4 12,5 28,1 0 9,4 15,6 100

Αλλοδαπός 44 20 12 4 8 12 100
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Γράφημα 35: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες συμμαθητές σου που προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα
με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 36,  το 59,4%  και το 60%  των Ελλήνων και
των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα δεν έχουν «καθόλου»  καλή σχέση με τους
Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους. Το 12% των αλλοδαπών μαθητών έχει
«ελάχιστα» καλή σχέση με αυτούς, το 3,1% των Ελλήνων έχει «λίγο» καλή σχέση με
αυτούς. Αντιθέτως, το 18,8% και το 12% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών
αντίστοιχα έχουν «αρκετά» καλή σχέση με αυτούς, το 6,3% και το 8% των Ελλήνων
και των αλλοδαπών μαθητών έχουν «πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες τσιγγάνους
συμμαθητές τους. Τέλος, το 12,5% των Ελλήνων και το 8% των αλλοδαπών μαθητών
έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους.

Πίνακας 36: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 12,5 6,3 18,8 3,1 0 59,4 100

Αλλοδαπός 8 8 12 0 12 60 100
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Γράφημα 36: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 37  που ακολουθεί,  το 28,1% των Ελλήνων και το 44% των
αλλοδαπών μαθητών έχουν «πάρα πολύ» καλή σχέση με τους αλλοδαπούς
συμμαθητές τους. Το 12,5% και το 20% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών
αντίστοιχα έχουν «πολύ» καλή σχέση με αυτούς, το 15,6% των Ελλήνων και το 12%
των αλλοδαπών έχουν «αρκετά»  καλή σχέση με αυτούς.  Αντιθέτως,  το 6,3%  των
Ελλήνων και το 8% των αλλοδαπών μαθητών έχουν «λίγο» καλή σχέση με αυτούς, το
12,5% και το 4% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών έχουν «ελάχιστα» καλή
σχέση με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Τέλος, το 25% των Ελλήνων και το
12% των αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι δεν έχουν «καθόλου» καλή σχέση με
τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους.

Πίνακας 37: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 28,1 12,5 15,6 6,3 12,5 25 100

Αλλοδαπός 44 20 12 8 4 12 100
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Γράφημα 37: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είναι καλή η σχέση σου
με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.4.4. Η επίδραση της οικογένειας στην επίδοση των μαθητών

Επίσης,  από τον πίνακα 38  παρατηρούμε ότι το 31,3% των Ελλήνων και το
48% των αλλοδαπών δεν τους βοηθάει «καθόλου» ο πατέρας τους στο διάβασμα. Το
9,4% και το 4% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα τους βοηθάει
«ελάχιστα», το 21,9% των Ελλήνων τους βοηθάει «λίγο». Από την άλλη πλευρά, το
6,3% των Ελλήνων και το 8% των αλλοδαπών μαθητών τους βοηθάει «αρκετά» στα
μαθήματα του σχολείου. Το 18,8% και το 24% των Ελλήνων και των αλλοδαπών
μαθητών αντίστοιχα τους βοηθάει «πολύ»  και το 12,5%  των Ελλήνων και το 16%
των αλλοδαπών μαθητών τους βοηθάει «πάρα πολύ»  στα μαθήματά τους στο
σχολείο.

Πίνακας 38: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο πατέρας
σου στο διάβασμα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 12,5 18,8 6,3 21,9 9,4 31,3 100

Αλλοδαπός 16 24 8 0 4 48 100
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Γράφημα 38: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει ο πατέρας
σου στο διάβασμα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Πάρα πολύ     Πολύ   Αρκετά    Λίγο Ελάχιστα Καθόλου

Έλληνας
Αλλοδαπός

Από τον πίνακα 39 παρατηρούμε ότι από τους Έλληνες το 28,1% και από τους
αλλοδαπούς το 20% απάντησαν ότι η μητέρα τους βοηθάει «πάρα πολύ» στο
διάβασμα. Το 21,9% και το 24% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα
τους βοηθάει «πολύ»  στο διάβασμα και το 9,4%  των Ελλήνων και το 12%  των
αλλοδαπών μαθητών τους βοηθάει «αρκετά». Αντιθέτως,  το 6,3% των Ελλήνων και
το 8% των αλλοδαπών τους βοηθάει «λίγο», το 12,5% των Ελλήνων μαθητών τους
βοηθάει «ελάχιστα». Τέλος, το 21,9% των Ελλήνων και το 36% των αλλοδαπών
μαθητών απάντησαν ότι δεν τους βοηθάει «καθόλου» η μητέρα τους στο διάβασμα.

Πίνακας 39: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει η μητέρα σου
στο διάβασμα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 28,1 21,9 9,4 6,3 12,5 21,9 100

Αλλοδαπός 20 24 12 8 0 36 100
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Γράφημα 39: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Σε βοηθάει η μητέρα
σου στο διάβασμα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.4.5. Επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 40,  το 59,4% των Ελλήνων και το 28% των
αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι είναι «πάρα πολύ» καλοί μαθητές στο σχολείο.
Από τους Έλληνες το 15,6% και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 36% είναι «πολύ»
καλοί μαθητές. Το 15,6% και το 28% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών
αντίστοιχα είναι «αρκετά» καλοί μαθητές. Από την άλλη πλευρά, το 3,1% των
Ελλήνων είναι «λίγο»  καλοί μαθητές,  το 6,3%  και το 8%  των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα είναι «ελάχιστα» καλοί μαθητές στο σχολείο.

Πίνακας 40: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι καλός μαθητής στο
σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 59,4 15,6 15,6 3,1 6,3 0 100

Αλλοδαπός 28 36 28 0 8 0 100
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Γράφημα 40: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι καλός μαθητής
στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 41 παρατηρούμε ότι το 62,5% και το 28% των Ελλήνων και
των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα παίρνουν «πάρα πολύ» καλούς βαθμούς στο
σχολείο. Το 9,4% των Ελλήνων και το 48% των αλλοδαπών μαθητών παίρνουν
«πολύ» καλούς βαθμούς. Επίσης, το 25% των Ελλήνων και το 20% των αλλοδαπών
μαθητών παίρνουν «αρκετά»  καλούς βαθμούς.  Αντιθέτως,  το 3,1%  και το 4%  των
Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα παίρνουν «λίγο» καλούς βαθμούς στο
σχολείο.

Πίνακας 41: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Παίρνεις καλούς βαθμούς
στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα
Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 62,5 9,4 25 3,1 0 0 100

Αλλοδαπός 28 48 20 4 0 0 100
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Γράφημα 41: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Παίρνεις καλούς
βαθμούς στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επίσης, από τον πίνακα 42 παρατηρούμε ότι από τους Έλληνες το 56,3% και
από τους αλλοδαπούς μαθητές το 48% συμμετέχουν «πάρα πολύ» στο μάθημα στην
τάξη. Το 15,6% των Ελλήνων και το 36% των αλλοδαπών μαθητών συμμετέχουν
«πολύ» στο μάθημα, το 18,8% και το 12% των Ελλήνων και των αλλοδαπών
μαθητών συμμετέχουν «αρκετά»  στο μάθημα.  Από την άλλη πλευρά,  το 6,3%  των
Ελλήνων και το 4%  των αλλοδαπών μαθητών συμμετέχουν «λίγο»  στο μάθημα.
Τέλος, από τους Έλληνες το 3,1% δε συμμετέχουν «καθόλου» στο μάθημα στην
τάξη.

Πίνακας 42: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συμμετέχεις στο μάθημα
στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 56,3 15,6 18,8 6,3 0 3,1 100

Αλλοδαπός 48 36 12 4 0 0 100
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Γράφημα 42: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Συμμετέχεις στο μάθημα
στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 43  παρατηρούμε ότι από του Έλληνες το
68,8% και από τους αλλοδαπούς το 52% προετοιμάζουν «πάρα πολύ» τα μαθήματα
στο σπίτι για την άλλη μέρα. Το 12,5% και το 20% των Ελλήνων και των αλλοδαπών
μαθητών αντίστοιχα προετοιμάζουν «πολύ» τα μαθήματά τους στο σπίτι. Επίσης, το
12,5% των Ελλήνων και το 12% των αλλοδαπών μαθητών προετοιμάζουν «αρκετά»
τα μαθήματα στο σπίτι. Αντιθέτως, οι αλλοδαποί σε ποσοστό 4% προετοιμάζουν
«λίγο» τα μαθήματα στο σπίτι, το 8% των αλλοδαπών προετοιμάζουν «ελάχιστα» τα
μαθήματά τους.  Τέλος,  το 6,3%  και το 4%  των Ελλήνων και των αλλοδαπών
μαθητών αντίστοιχα δεν προετοιμάζουν «καθόλου»  τα μαθήματα στο σπίτι για την
άλλη μέρα.

Πίνακας 43: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Προετοιμάζεις τα
μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό
%)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 68,8 12,5 12,5 0 0 6,3 100

Αλλοδαπός 52 20 12 4 8 4 100
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Γράφημα 43:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Προετοιμάζεις τα
μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό
%)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 44 που ακολουθεί, το 84,4% των Ελλήνων και το
84%  των αλλοδαπών μαθητών δεν κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι,  ενώ το
15,6% και το 16% των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα κάνουν
ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου.

Πίνακας 44: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Κάνεις ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα
Ναι Όχι Σύνολο

Έλληνας 15,6 84,4 100

Αλλοδαπός 16 84 100

Γράφημα 44: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Κάνεις ιδιαίτερα
μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του σχολείου;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)
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4.5. Προσδοκίες των μαθητών από τους συμμαθητές τους και από το δάσκαλό
τους

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 45, από τους Έλληνες το 84,4% και από τους
αλλοδαπούς το 80% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να έχουν φίλους στο σχολείο.
Το 9,4%  και το 4%  των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα θεωρούν
«πολύ» σημαντικό να έχουν φίλους στο σχολείο, το 3,1% των Ελλήνων μαθητών
απάντησαν ότι είναι «αρκετά» σημαντικό για αυτούς να έχουν φίλους στο σχολείο.
Από την άλλη πλευρά, το 16% των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «λίγο» σημαντικό
να έχουν φίλους στο σχολείο. Τέλος, το 3,1% των Ελλήνων μαθητών δε θεωρούν
«καθόλου» σημαντικό να έχουν φίλους στο σχολείο.

Πίνακας 45: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να έχεις φίλους στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 84,4 9,4 3,1 0 0 3,1 100
Αλλοδαπός 80 4 0 16 0 0 100

Γράφημα 45:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να έχεις φίλους στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επιπλέον,  από τον πίνακα 46  βλέπουμε ότι το 37,5%  των Ελλήνων και το
44% των αλλοδαπών μαθητών δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να συζητούν τα
προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.  Το 9,4%  των Ελλήνων και το 8%  των
αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «ελάχιστα»  σημαντικό να συζητούν για αυτά με το
δάσκαλό τους,  το 18,8%  των Ελλήνων και το 8%  των αλλοδαπών μαθητών
απάντησαν ότι θεωρούν «λίγο» σημαντικό να τα συζητούν με το δάσκαλο.
Αντιθέτως, από τους Έλληνες το 18,8% και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 12%
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θεωρούν «αρκετά» σημαντικό να τα συζητούν με το δάσκαλό τους, όπως επίσης το
24% των αλλοδαπών μαθητών το θεωρούν «πολύ» σημαντικό. Τέλος, το 15,6% των
Ελλήνων και το 4% των αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι θεωρούν «πάρα πολύ»
σημαντικό να συζητούν για τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.
Πίνακας 46: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να συζητάς για τα προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με την
εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 15,6 0 18,8 18,8 9,4 37,5 100

Αλλοδαπός 4 24 12 8 8 44 100

Γράφημα 46:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να συζητάς για τα προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;» ανάλογα με
την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 47 που ακολουθεί, από τους Έλληνες το 78,1%
και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 68% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να έχουν
καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους. Το 12,5% και το 12% των Ελλήνων
και αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «πολύ»  σημαντικό να έχουν καλή σχέση με
αυτούς, όπως επίσης το 6,3% των Ελλήνων και το 20% των αλλοδαπών μαθητών
θεωρούν «αρκετά» σημαντικό να έχουν καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές
τους.  Αντιθέτως,  το 3,1%  των Ελλήνων μαθητών θεωρούν «λίγο»  σημαντικό να
έχουν καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους.
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Πίνακας 47: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα με
την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 78,1 12,5 6,3 3,1 0 0 100

Αλλοδαπός 68 12 20 0 0 0 100

Γράφημα 47:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου;» ανάλογα
με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Ακόμα, από τον πίνακα 48 παρατηρούμε ότι από τους Έλληνες το 34,4% και
από τους αλλοδαπούς μαθητές το 44% απάντησαν ότι θεωρούν «πάρα πολύ»
σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους με τους Έλληνες συμμαθητές τους που
προέρχονται από το εξωτερικό. Το 21,9% και το 16% των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα θεωρούν «πολύ» σημαντικό να έχουν καλή σχέση με
τους Έλληνες συμμαθητές τους από το εξωτερικό. Ακόμα, το 6,3% των Ελλήνων και
το 20% των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «αρκετά» σημαντικό να έχουν καλή σχέση
με αυτούς. Από την άλλη πλευρά, το 6,3% των Ελλήνων και το 12% των αλλοδαπών
μαθητών θεωρούν «λίγο» σημαντικό να έχουν καλή σχέση με αυτούς,  το 6,3% των
Ελλήνων θεωρούν «ελάχιστα» σημαντική τη σχέση τους με αυτούς. Τέλος, από τους
Έλληνες μαθητές το 25% και από τους αλλοδαπούς το 8% δε θεωρούν «καθόλου»
σημαντικό να έχουν καλή σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές τους που προέρχονται
από το εξωτερικό.
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Πίνακας 48: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου που
προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 34,4 21,9 6,3 6,3 6,3 25 100

Αλλοδαπός 44 16 20 12 0 8 100

Γράφημα 48:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου που
προέρχονται από το εξωτερικό;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 49, από τους Έλληνες το 56,3% και από τους
αλλοδαπούς το 56% δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να είναι καλή η σχέση τους
με τους Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους.  Το 3,1%  των Ελλήνων και το 16%
των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «ελάχιστα»  σημαντική»  τη σχέση τους με τους
Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους,  το 3,1%  και το 8%  των Ελλήνων και
αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα θεωρούν «λίγο»  σημαντική τη σχέση τους με
αυτούς. Από την άλλη πλευρά, το 15,6% των Ελλήνων μαθητών θεωρεί τη σχέση
αυτή «αρκετά»  σημαντική,  το 12,5%  των Ελλήνων και το 12%  των αλλοδαπών
μαθητών τη θεωρεί «πολύ»  σημαντική.  Τέλος,  από τους Έλληνες το 9,4%  και από
τους αλλοδαπούς μαθητές  το 8% απάντησαν ότι θεωρούν τη σχέση τους με τους
Έλληνες τσιγγάνους συμμαθητές τους «πάρα πολύ» σημαντική.
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Πίνακας 49: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 9,4 12,5 15,6 3,1 3,1 56,3 100

Αλλοδαπός 8 12 0 8 16 56 100

Γράφημα 49:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές
σου;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 50 που ακολουθεί, το 40,6% των Ελλήνων και το
52%  των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «πάρα πολύ»  σημαντικό να είναι καλή η
σχέση τους με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Το 12,5% και το 16% των
Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα θεωρούν «πολύ» σημαντική τη σχέση
αυτή,  όπως επίσης το 12,5% των Ελλήνων και το 16% των αλλοδαπών μαθητών τη
θεωρούν «αρκετά»  σημαντική.  Αντιθέτως,  το 6,3%  των Ελλήνων τη θεωρεί «λίγο»
σημαντική, το 12,5% και το 4% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα τη
θεωρούν «ελάχιστα»  σημαντική.  Τέλος,  από τους Έλληνες το 15,6%  και από τους
αλλοδαπούς το 12% απάντησαν ότι δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να είναι καλή
η σχέση τους με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους.
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Πίνακας 50: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;» ανάλογα
με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 40,6 12,5 12,5 6,3 12,5 15,6 100

Αλλοδαπός 52 16 16 0 4 12 100

Γράφημα 50:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είναι καλή η σχέση σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.6. Προσδοκίες των μαθητών για την επίδοσή τους στο σχολείο

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 51,  το 93,8% των Ελλήνων και το 80% των
αλλοδαπών μαθητών θεωρεί «πάρα πολύ» σημαντικό να είναι καλοί μαθητές στο
σχολείο. Το 3,1% και το 20% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι
είναι «πολύ» σημαντικό να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο. Αντιθέτως, το 3,1% των
Ελλήνων θεωρεί ότι είναι «λίγο» σημαντικό να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο.

Πίνακας 51: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό
%)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 93,8 3,1 0 3,1 0 0 100

Αλλοδαπός 80 20 0 0 0 0 100
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Γράφημα 51:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)
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Επίσης, από τον πίνακα 52 παρατηρούμε ότι οι Έλληνες μαθητές σε ποσοστό
68,8% και οι αλλοδαποί μαθητές σε ποσοστό 72% θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό
να συμμετέχουν στο μάθημα στην τάξη. Το 12,5% των Ελλήνων και το 28% των
αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι θεωρούν «πολύ» σημαντικό να συμμετέχουν στο
μάθημα.  Ακόμα το 15,6% των Ελλήνων το θεωρούν «αρκετά» σημαντικό.  Από την
άλλη πλευρά, το 3,1% των Ελλήνων θεωρούν «λίγο» σημαντικό να συμμετέχουν στο
μάθημα στην τάξη.

Πίνακας 52: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να συμμετέχεις στο μάθημα στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 68,8 12,5 15,6 3,1 0 0 100

Αλλοδαπός 72 28 0 0 0 0 100
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Γράφημα 52:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να συμμετέχεις στο μάθημα στην τάξη;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 53 που ακολουθεί, το 62,5% των Ελλήνων και το
72% των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό να προετοιμάζουν
τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα. Από τους Έλληνες το 15,6% και από τους
αλλοδαπούς μαθητές το 24% απάντησαν ότι θεωρούν «πολύ» σημαντικό να τα
προετοιμάζουν στο σπίτι για την άλλη μέρα,  όπως επίσης το 9,4%  και το 4%  των
Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα το θεωρούν «αρκετά» σημαντικό.
Αντιθέτως, το 3,1% των Ελλήνων μαθητών το θεωρούν «λίγο» σημαντικό, το 6,3%
των Ελλήνων το θεωρούν «ελάχιστα» σημαντικό. Τέλος, από τους Έλληνες το 3,1%
δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να προετοιμάζουν τα μαθήματα στο σπίτι για την
άλλη μέρα.

Πίνακας 53: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να προετοιμάζεις τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;» ανάλογα με
την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 62,5 15,6 9,4 3,1 6,3 3,1 100

Αλλοδαπός 72 24 4 0 0 0 100
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Γράφημα 53:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να προετοιμάζεις τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;» ανάλογα
με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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4.7. Εξωσχολικές δραστηριότητες Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Ακόμα, από τον πίνακα 54 που ακολουθεί το 25% και το 24% των Ελλήνων
και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζουν «πάρα πολύ» εξωσχολικά βιβλία στα
ελληνικά. Το 37,5% των Ελλήνων και το 12% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν
«πολύ» εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά, το 15,6% και το 12% των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζουν «αρκετά». Από την άλλη πλευρά, το 6,3%
των Ελλήνων και το 24% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «λίγο» εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά,  όπως επίσης το 9,4%  και το 16%  των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζουν «ελάχιστα» εξωσχολικά βιβλία στα
ελληνικά.  Τέλος,  από τους Έλληνες το 6,3%  και από τους αλλοδαπούς μαθητές το
12% δε διαβάζουν «καθόλου» εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά.

Πίνακας 54: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 25 37,5 15,6 6,3 9,4 6,3 100

Αλλοδαπός 24 12 12 24 16 12 100
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Γράφημα 54: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία στα ελληνικά;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 55, οι Έλληνες σε ποσοστό 46,9% και οι
αλλοδαποί μαθητές σε ποσοστό 64% δε διαβάζουν «καθόλου» παιδικά περιοδικά. Το
9,4% των Ελλήνων και το 4% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «ελάχιστα»
παιδικά περιοδικά. Αντιθέτως, το 9,4% των Ελλήνων και το 4% των αλλοδαπών
μαθητών διαβάζουν «αρκετά» περιοδικά αυτού του είδους. Επίσης, από τους Έλληνες
το 12,5% και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 4% διαβάζουν «πολύ» παιδικά
περιοδικά. Τέλος, το 21,9% των Ελλήνων και το 24% των αλλοδαπών μαθητών
διαβάζουν «πάρα πολύ» παιδικά περιοδικά.

Πίνακας 55: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις περιοδικά (π.χ.
06, Στρουμφάκια, Μπάρμπι, κλπ.);» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 21,9 12,5 9,4 0 9,4 46,9 100

Αλλοδαπός 24 4 4 0 4 64 100
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Γράφημα 55:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις περιοδικά
(π.χ. 06, Στρουμφάκια, Μπάρμπι, κλπ.);» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό
%)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 56 που ακολουθεί, από τους Έλληνες το 56,3% και
από τους αλλοδαπούς μαθητές το 52% δε διαβάζουν «καθόλου» ποιήματα. Το 6,3%
των Ελλήνων και το 4% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «ελάχιστα» ποιήματα,
το 15,6% και το 12% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζουν
«λίγο».  Αντιθέτως,  το 3,1%  των Ελλήνων και το 4%  των αλλοδαπών μαθητών
διαβάζουν «αρκετά»  ποιήματα,  όπως επίσης το 6,3%  των Ελλήνων και το 8%  των
αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «πολύ». Τέλος,  το 12,5% των Ελλήνων και το 20%
των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «πάρα πολύ» ποιήματα.

Πίνακας 56: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις ποιήματα;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 12,5 6,3 3,1 15,6 6,3 56,3 100

Αλλοδαπός 20 8 4 12 4 52 100
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Γράφημα 56: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις ποιήματα;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

0

10

20

30

40

50

60

Π ά ρα  πολ ύ     Πο λ ύ   Α ρ κετά    Λ ίγ ο Ελ άχισ τα Κα θό λ ο υ

Έλ λ η να ς

Α λ λ ο δ α πό ς

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 57, από τους Έλληνες το 68,8% και από τους
αλλοδαπούς μαθητές το 52% δε γράφουν «καθόλου» δικά τους ποιήματα στα
ελληνικά. Το 3,1% των Ελλήνων και το 8% των αλλοδαπών μαθητών γράφουν
«ελάχιστα» δικά τους ποιήματα στα ελληνικά, το 9,4% και το 4% των Ελλήνων και
των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα γράφουν «λίγο». Αντιθέτως, το 3,1% των
Ελλήνων και το 20%  των αλλοδαπών μαθητών γράφουν «αρκετά»  δικά τους
ποιήματα στα ελληνικά.  Επίσης,  το 3,1% των Ελλήνων και το 16% των αλλοδαπών
μαθητών γράφουν «πολύ» δικά τους ποιήματα στα ελληνικά. Τέλος, από τους
Έλληνες το 12,5% γράφουν «πάρα πολύ» δικά τους ποιήματα στα ελληνικά.

Πίνακας 57:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Γράφεις δικά σου
ποιήματα στα ελληνικά;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 12,5 3,1 3,1 9,4 3,1 68,8 100

Αλλοδαπός 0 16 20 4 8 52 100



82

Γράφημα 57:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Γράφεις δικά σου
ποιήματα στα ελληνικά;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επιπλέον, από τον πίνακα 58 παρατηρούμε ότι το 43,8% των Ελλήνων και το
56% των αλλοδαπών μαθητών δε διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα. Το
18,8% και το 4% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζει
«ελάχιστα»  εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα,  το 6,3%  των Ελλήνων και το 4%
των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «λίγο».  Από την άλλη πλευρά,  το 3,1% και το
12% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα διαβάζουν «αρκετά», το 9,4%
των Ελλήνων και το 12% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν «πολύ». Τέλος, οι
Έλληνες σε ποσοστό 18,8% και οι αλλοδαποί σε ποσοστό 12% διαβάζουν «πάρα
πολύ» εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα.

Πίνακας 58: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία σε άλλη γλώσσα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 18,8 9,4 3,1 6,3 18,8 43,8 100

Αλλοδαπός 12 12 12 4 4 56 100
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Γράφημα 58: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Διαβάζεις εξωσχολικά
βιβλία σε άλλη γλώσσα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 59 που ακολουθεί, οι Έλληνες σε ποσοστό
77,8% και οι αλλοδαποί μαθητές σε ποσοστό 30% διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία στα
Αγγλικά. Το 11,1% των Ελλήνων μαθητών διαβάζουν στα Γαλλικά, το 50% των
αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν στα Αλβανικά. Ακόμα, το 11,1% των Ελλήνων
μαθητών διαβάζουν στα Γερμανικά, το 10% των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν στα
Ρώσικα. Τέλος, από τους αλλοδαπούς μαθητές το 10% διαβάζει εξωσχολικά βιβλία
στα Βουλγάρικα.

Πίνακας 59: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Αν ναι, σε ποια γλώσσα;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Αγγλικά Γαλλικά Αλβανικά Γερμανικά Ρώσικα Βουλγάρικα Σύνολο

Έλληνας 77,8 11,1 0 11,1 0 0 100

Αλλοδαπός 30 0 50 0 10 10 100
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Γράφημα 59:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Αν ναι,  σε ποια
γλώσσα;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επίσης,  από τον πίνακα 60  παρατηρούμε ότι το 71,9%  και το 64%  των
Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό
να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες. Το 9,4% των Ελλήνων και το 16% των
αλλοδαπών μαθητών απάντησαν ότι θεωρούν «»πολύ» σημαντικό να έχουν
εξωσχολικές δραστηριότητες, το 9,4% των Ελλήνων το θεωρούν «αρκετά»
σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, οι αλλοδαποί σε ποσοστό 4% το θεωρούν «λίγο»
σημαντικό,  το 6,3% των Ελλήνων και το 4% των αλλοδαπών μαθητών το θεωρούν
«ελάχιστα» σημαντικό. Τέλος, από τους Έλληνες το 3,1% και από τους αλλοδαπούς
μαθητές το 12% δε θεωρούν «καθόλου» σημαντικό να έχουν εξωσχολικές
δραστηριότητες.

Πίνακας 60: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για
σένα να έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Πάρα
πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο

Έλληνας 71,9 9,4 9,4 0 6,3 3,1 100

Αλλοδαπός 64 16 0 4 4 12 100
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Γράφημα 60:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι
για σένα να έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες;» ανάλογα με την εθνικότητα
(ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 61 που ακολουθεί, το 62,5% των Ελλήνων και
το 68%  των αλλοδαπών μαθητών δε μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο,  ενώ το
37,5% και το 24% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα μαθαίνουν
κάποιο μουσικό όργανο.

Πίνακας 61: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Μαθαίνεις κάποιο
μουσικό όργανο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα
Ναι Όχι Σύνολο

Έλληνας 37,5 62,5 100

Αλλοδαπός 24 68 100

Γράφημα 61:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Μαθαίνεις κάποιο
μουσικό όργανο;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Επίσης,  από τον πίνακα 62  παρατηρούμε ότι το 18,8% των Ελλήνων και το
24% των αλλοδαπών μαθητών είναι μέλος σε κάποια χορωδία, ενώ το 81,3% και το
76% των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντίστοιχα δεν είναι σε κάποια χορωδία.

Πίνακας 62: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι μέλος σε κάποια
χορωδία;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Ναι Όχι Σύνολο

Έλληνας 18,8 81,3 100

Αλλοδαπός 24 76 100

Γράφημα 62:  Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Είσαι μέλος σε κάποια
χορωδία;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 63  βλέπουμε ότι οι Έλληνες σε ποσοστό
78,1% και οι αλλοδαποί σε ποσοστό 72% ασχολούνται με τον αθλητισμό. Από την
άλλη πλευρά,  το 21,9%  και το 28%  των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών
αντίστοιχα δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Πίνακας 63: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με τον
αθλητισμό;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Ναι Όχι Σύνολο

Έλληνας 78,1 21,9 100

Αλλοδαπός 72 28 100
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Γράφημα 63: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με τον
αθλητισμό;» ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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Από τον πίνακα 64 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι οι Έλληνες σε ποσοστό
65,6% και οι αλλοδαποί μαθητές σε ποσοστό 40% ασχολούνται με το χορό.
Αντιθέτως, από τους Έλληνες το 34,4% και από τους αλλοδαπούς μαθητές το 60%
δεν ασχολούνται με το χορό.

Πίνακας 64: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με το χορό;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)

Διαβαθμίσεις

Εθνικότητα

Ναι Όχι Σύνολο

Έλληνας 65,6 34,4 100

Αλλοδαπός 40 60 100

Γράφημα 64: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ασχολείσαι με το χορό;»
ανάλογα με την εθνικότητα (ποσοστό %)
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5. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση των απαντήσεων των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού μπορούμε να προχωρήσουμε στην
εξαγωγή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της έρευνας.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι αλλοδαποί μαθητές σε αντίθεση με τους
Έλληνες δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το ελληνικό σχολείο. Αυτό έρχεται σε
αντίθεση με την αρχική μας υπόθεση σύμφωνα με την οποία το ελληνικό σχολείο
αρέσει περισσότερο στους Έλληνες μαθητές από ό,τι στους αλλοδαπούς.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων των Ελλήνων
και αλλοδαπών μαθητών,  η πλειοψηφία και των δύο δε συζητά καθόλου για τα
προβλήματά τους με το δάσκαλό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ισχύει αυτό
που είχαμε υποθέσει, ότι δηλαδή τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές
συζητούν τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και
των αλλοδαπών μαθητών δεν εμπιστεύονται καθόλου τα μυστικά τους στο δάσκαλο
σε αντίθεση με ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών που
τα εμπιστεύονται στο δάσκαλό τους. Αυτό οδηγεί στη μη επιβεβαίωση της αρχικής
μας υπόθεσης σύμφωνα με την οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές
εμπιστεύονται τα μυστικά τους στο δάσκαλό τους.

  Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της παρούσας
εργασίας για το ότι οι Έλληνες μαθητές επιλέγουν τις σχέσεις τους με τους
συμμαθητές τους ανάλογα με το ποια είναι η καταγωγή τους,  δεν αποδείχθηκε από
την παρούσα έρευνα το ίδιο. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση των Ελλήνων με τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους είναι πολύ καλή. Επομένως η αρχική μας υπόθεση
επιβεβαιώθηκε από αυτά τα αποτελέσματα.

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η υπόθεση που είχαμε θέσει αρχικά για το πόσο
βοηθάει ο πατέρας τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς μαθητές δεν ισχύει, καθώς
από την έρευνά μας παρατηρήθηκε ότι οι αλλοδαποί μαθητές βοηθούνται
περισσότερο από τον πατέρα τους από ό,τι οι Έλληνες.

Όσον αφορά την υπόθεση ότι οι αλλοδαποί μαθητές δέχονται λιγότερη
βοήθεια από τη μητέρα τους από ό,τι οι Έλληνες μαθητές επιβεβαιώνεται και από την
ανάλυση των απαντήσεων τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών μαθητών.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι από την έρευνα
αποδείχτηκε ότι οι αλλοδαποί μαθητές με σημαντικό ποσοστό συμμετέχουν στο
μάθημα στην τάξη. Έτσι, απορρίπτεται η αρχική μας υπόθεση σύμφωνα με την οποία
οι αλλοδαποί μαθητές δε συμμετέχουν πολύ κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην
τάξη.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι, όπως αποδείχτηκε από την ανάλυση των
απαντήσεων των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών,  σε μεγάλο ποσοστό οι
αλλοδαποί μαθητές προετοιμάζουν τα μαθήματά τους στο σπίτι για την άλλη μέρα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ισχύει η υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι
αλλοδαποί μαθητές προετοιμάζουν λιγότερο τα μαθήματά τους στο σπίτι για την
άλλη μέρα.

Επίσης, από τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνεται και η υπόθεση ότι
τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό για αυτούς
να έχουν φίλους στο σχολείο.

Αυτό που ακόμα αξίζει να σημειωθεί είναι το ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών δε θεωρούν καθόλου σημαντικό να
συζητούν τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους. Έτσι, η υπόθεση που είχε
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διατυπωθεί ότι οι Έλληνες και οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό να
συζητούν για τα προβλήματά τους με το δάσκαλό τους δεν ισχύει.

Όσον αφορά το πόσο σημαντικό είναι για τους αλλοδαπούς μαθητές να είναι
καλοί μαθητές στο σχολείο, η αρχική υπόθεση, η οποία αναφερόταν στο γεγονός ότι
οι αλλοδαποί μαθητές δεν ενδιαφέρονται πολύ να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο,
απορρίπτεται.  Αυτό συμβαίνει διότι μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών
θεωρεί πολύ σημαντικό για αυτούς να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο.

Επιπλέον,  αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνάς μας προέκυψε ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών
μαθητών θεωρεί πολύ σημαντικό να προετοιμάζει τα μαθήματα στο σπίτι για την
άλλη μέρα.  Έτσι,  η υπόθεση ότι οι Έλληνες μαθητές θεωρούν πολύ πιο σημαντικό
από τους αλλοδαπούς μαθητές να προετοιμάζουν τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη
μέρα δεν επιβεβαιώνεται.

Η υπόθεση ότι οι αλλοδαποί μαθητές δε διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία όσο οι
Έλληνες μαθητές επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Όμως,
αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και
στους αλλοδαπούς μαθητές,  καθώς το 25%  των Ελλήνων διαβάζουν πάρα πολύ
εξωσχολικά βιβλία και το 24%  των αλλοδαπών μαθητών διαβάζουν εξωσχολικά
βιβλία.

Τέλος, από την ανάλυση των απαντήσεων των Ελλήνων και των αλλοδαπών
μαθητών επιβεβαιώνεται και η υπόθεση ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί
μαθητές θεωρούν πολύ σημαντικό να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.

Γενικά, συμπεραίνουμε ότι, από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι
σχολικές σχέσεις και οι εξωσχολικές δραστηριότητες ενδιαφέρουν όλους τους
μαθητές ανεξαρτήτως καταγωγής και φύλου.
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Κλίμακα
Πολιτισμικής Διαμεσολαβητικής Υποκειμενοποίησης

και Υποκειμενικότητας
για

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό σχολείο

Σύνταξη κλίμακας:
Παντελής Γεωργογιάννης

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Μέρος 1ο:
Οικογενειακές σχέσεις και ηθικές αξίες

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 2ο:
Θρησκευτικές πεποιθήσεις

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 3ο:
Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 4ο:
Πρότυπα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 5ο:
Φιλικές σχέσεις

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 6ο:
Σχέσεις με το άλλο φύλο

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 7ο:
Στάσεις και συναισθήματα για τη χώρα

προέλευσης και τη χώρα διαμονής
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 8ο:
Σχέση με τη γλώσσα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρος 9ο:
Σχέση με τη μουσική



Κατηγορίες της Κλίμακας
Πολιτισμικής Διαμεσολαβητικής Υποκειμενοποίησης

Μέρος 3ο

Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες

Δημογραφικά Στοιχεία:

Πόλη
Νομός
Έτος Γέννησης
Φύλο Αγόρι Κορίτσι
Εθνικότητα Έλληνας

Έλληνας του εξωτερικού
   Έλληνας Τσιγγάνος
   Αλλοδαπός

Μόνο για Έλληνες και Έλληνες Τσιγγάνους

Σε ποια τάξη
πηγαίνεις στο
σχολείο;

Πρώτη Τετάρτη
Δευτέρα Πέμπτη
Τρίτη Έκτη

Πόσα χρόνια
πηγαίνεις το σχολείο; Πηγαίνω  ……………. χρόνια

Πήγες στο νήπιο; Ναι Όχι

Μόνο για αλλοδαπούς και Έλληνες του εξωτερικού

Από ποια χώρα είσαι; Είμαι από …………………………………………………

Πόσα χρόνια μένεις
στην Ελλάδα; Έχω ……………. χρόνια

Πόσα χρόνια
πηγαίνεις στο
ελληνικό σχολείο;

Πηγαίνω  ……………. χρόνια

Σε ποια τάξη
πηγαίνεις στο
ελληνικό σχολείο;

Πρώτη Τετάρτη
Δευτέρα Πέμπτη
Τρίτη Έκτη
ΝήπιοΠριν έρθεις στην

Ελλάδα σε ποια τάξη
πήγαινες στο σχολείο
της χώρας σου;

Πρώτη Τετάρτη
Δευτέρα Πέμπτη
Τρίτη Έκτη

Πριν έρθεις στην
Ελλάδα πόσα χρόνια
πήγες στο σχολείο
της χώρας σου;

Πήγα ……………. χρόνια
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Οι κατηγορίες υποκειμενοποίησης εμφανίζονται στον συμμετέχοντα στην έρευνα
με την ακόλουθη διαβάθμιση:

Ο συμμετέχων στην έρευνα σημειώνει στο
ερωτηματολόγιο από το 5 μέχρι το 0 το βαθμό
ανταπόκρισης κάθε ερώτησης σε αυτόν.

Πάρα πολύ
Πολύ

Αρκετά
Λίγο

Ελάχιστα
Καθόλου

= 5 μονάδες
= 4 μονάδες
= 3 μονάδες
= 2 μονάδες
= 1 μονάδα
= 0 μονάδες

Ο συμμετέχων στην έρευνα σημειώνει στο
ερωτηματολόγιο την απάντηση που τον αφορά

Ναι
Όχι

= 5 μονάδες
= 0 μονάδες
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Κατηγορία 4: Σχολικές σχέσεις

5 4 3 2 1 0
1. Σου αρέσει στο ελληνικό σχολείο;
2. Έχεις φίλους στο σχολείο;
3. Σου αρέσουν οι παρέες στο σχολείο;
4. Σου αρέσουν οι σχολικές γιορτές;
5. Σου αρέσουν οι σχολικές εκδρομές;
6. Είναι καλός ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης σου;
7. Συζητάς για τα προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;
8. Σε βοηθάει ο δάσκαλός σου στα μαθήματά σου στην

τάξη;
9. Θα ήθελες να σε βοηθάει ο δάσκαλός σου στην τάξη;
10. Εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου στο δάσκαλό σου;
11. Σου αρέσουν τα μαθήματα στο σχολείο;
12. Είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές

σου;
13. Είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου

που προέρχονται από το εξωτερικό;
14. Είναι καλή η σχέση σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους

συμμαθητές σου;
15. Είναι καλή η σχέση σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές

σου;
16. Σε βοηθάει ο πατέρας σου στο διάβασμα;
17. Σε βοηθάει η μητέρα σου στο διάβασμα;
18. Σε βοηθάει κάποιος άλλος στο διάβασμα; Αν ναι, ποιος;

Η γιαγιά σου;
Ο παππούς σου;
Τα αδέλφια σου;
Κάποιος άλλος;

19. Είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;
20. Παίρνεις καλούς βαθμούς στο σχολείο;
21. Συμμετέχεις στο μάθημα στην τάξη;
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22. Απαντάς στις ερωτήσεις του δασκάλου;
23. Προετοιμάζεις τα μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;

Ναι Όχι
5 0

24. Διαβάζεις μόνος σου τα μαθήματά σου;
25. Κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι για τα μαθήματα του

σχολείου;
26. Πηγαίνεις φροντιστήριο για τα μαθήματα του σχολείου;
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Κατηγορία 5: Προσδοκίες από τις σχολικές σχέσεις

5 4 3 2 1 0
27. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις φίλους στο

σχολείο;
28. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είναι καλός ο

δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης σου;
29. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να συζητάς για τα

προβλήματά σου με το δάσκαλό σου;
30. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να σε βοηθάει ο δάσκαλός

σου στα μαθήματά σου στην τάξη;
31. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είναι καλή η σχέση

σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου;
32. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είναι καλή η σχέση

σου με τους Έλληνες συμμαθητές σου που προέρχονται
από το εξωτερικό;

33. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είναι καλή η σχέση
σου με τους Έλληνες Τσιγγάνους συμμαθητές σου;

34. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είναι καλή η σχέση
σου με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σου;

35. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να είσαι καλός μαθητής
στο σχολείο;

36. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να παίρνεις καλούς
βαθμούς στο σχολείο;

37. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να συμμετέχεις στο
μάθημα στην τάξη;

38. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να απαντάς στις
ερωτήσεις του δασκάλου;

39. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να προετοιμάζεις τα
μαθήματα στο σπίτι για την άλλη μέρα;
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Κατηγορία 6: Εξωσχολικές δραστηριότητες

5 4 3 2 1 0
40. Διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία στα ελληνικά;
41. Αν ναι, τι διαβάζεις;
· Μυθιστορήματα (π.χ. Χάρι Πότερ, Λάουρα κ.λπ.)
· Περιοδικά (06, Στρουμφάκια, Μπάρμπι κ.λπ.)
· Εφημερίδες (Άκατα Μάκατα κ.λπ.)
· Διηγήματα
· Παραμύθια (Π.χ. ιστορίες του Άντερσεν κ.λπ.)
· Ποιήματα
42. Γράφεις δικές σου ιστορίες στα ελληνικά;
43. Γράφεις δικά σου ποιήματα στα ελληνικά;
44. Διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία σε άλλη γλώσσα;
45. Αν ναι, σε ποια γλώσσα;        __________________
46. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις εξωσχολικές

δραστηριότητες;

Ναι Όχι
5 0

47. Μαθαίνεις κάποιο μουσικό όργανο;
48. Είσαι μέλος σε κάποια χορωδία;
49. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό;
50. Ασχολείσαι με το χορό;
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