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Abstract: This research is concerned with the interpersonal relations between natives pupils 

and of different nationality within the school and outside of it as a subject such as this would 

greatly contribute to the deeper comprehension of the Modern Greek educational reality as 

well as the psychology of students attending Greek schools. Moreover, through this research 

the reasons that contribute both positively as well as the reasons leading the immigrant 

students’ integration and social acceptance will be highlighted; a fact that is hoped will make 

it easier to deal with immigrant students in the school environment 
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Πεξίιεςε: Ζ  παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη έμσ απφ 

απηφλ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνινγίαο φισλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία. Δπίζεο, κέζσ απηήο ηεο δηεξεχλεζεο ζα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ βνεζνχλ αιιά 

θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνρή ησλ  αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνπο Έιιελεο ζπκκαζεηέο, 

γεγνλφο πνπ ζα θάλεη επθνιφηεξε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, θνηλσληθή έληαμε, απνδνρή 

Δηζαγσγή 

Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο, φπσο θαη ε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

απνηεινχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, εμειίζζεηαη θαη εξκελεχεηαη ε εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο  επηζηήκεο, ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία δελ κπνξνχλ παξά λα θαηαδείμνπλ ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα θαλεξψζνπλ ηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο (Υαηδεγεσξγίνπ, 2003). 

Απφ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζπληεινχληαη  κεγάιεο  ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη νη ρψξεο 

ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ έλα εθηεηακέλν θάζκα κεηαβνιψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
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ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ πνπ επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ φινπο ηνπο ηνκείο θαη  

Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηελ επνρή καο έθεξε ζε επαθή αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, ζξεζθείεο θαη αμίεο. Ζ ζπλάληεζε απηή πνιιέο θνξέο αληηκεησπίζηεθε φρη κφλν 

κε ζθεπηηθηζκφ θαη θαρππνςία αιιά θαη κε ερζξφηεηα. Οη «άιινη», ν «μέλνο» ν 

«δηαθνξεηηθφο»-σο πξνο ηελ εζλφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ-ζεσξήζεθε ππεχζπλνο  

γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί θαη απνηέιεζε αθφκα θαη 

«απεηιή» γηα ηελ χπαξμε ηνπο. 

Σν πξφβιεκα απηφ δελ επηιχεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ αλνρή 

απέλαληη ζε απηή αιιά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίδεημε ζεβαζκνχ ζηνλ «άιιν», ην 

«δηαθνξεηηθφ». Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δπλαηφλ λα θαηαθηεζεί κέζα απφ ηε 

γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. 

Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο είλαη ηδηαίηεξεο θαη απνηεινχλ κεηαβιεηέο εθθάλζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Δπνκέλσο θάζε πνιηηηζκφο είλαη ελ δπλάκεη φινη νη πνιηηηζκνί. 

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δε δέρνληαη πιένλ ηελ άπνςε φηη ε γλψζε είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε απφ ην καζεηή. Οη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο  γηα ηε θχζε ηεο 

γλψζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηεο δέρνληαη φηη ε γλψζε είλαη ζρεηηθή, θαζψο 

νηθνδνκείηαη κέζα απφ πξνζσπηθή, ελεξγεηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη αλαζηνραζηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο κε ηνπο άιινπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά πξφηππα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηεο απφ θνηλνχ νηθνδφκεζεο λνεκάησλ. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάγεηαη σο θεληξηθφ ζηνηρείν 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη σο επηθνπξηθφ ζηνηρείν/ 

1.1 Η ρνιηθή ηάμε σο Κνηλσληθή νκάδα 

Ζ ζρνιηθή ηάμε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, 

απνηειεί ηελ βαζηθή κνλάδα ζχζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθή ηάμε ή ηκήκα απηήο ιέγεηαη 

έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο καζεηψλ/καζεηξηψλ (10-30) κηαο νξηζκέλεο ειηθίαο (6-18 εηψλ) πνπ 

κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δάζθαιφ ηνπο θαη πξνζέξρνληαη γηα θνίηεζε 

θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Όια καδί απηά ηα άηνκα θαη ν δάζθαινο απνηεινχλ κηα νκάδα ηε 

ζρνιηθή ηάμε. Ο φξνο ζρνιηθή ηάμε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην (Ν.1566/85, άξζξν 4,5 θαη 6). 

Σαπηφρξνλα φκσο ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ην ρψξν, φπνπ ηειείηαη ε θνηλσληθνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία λνείηαη σο δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν (Ξσρέιιεο, 1991: 14). Ζ θνηλσληθή έληαμε εληφο ζρνιείνπ θαη ζρνιηθήο ηάμεο 

πξνυπνζέηεη πιήξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή λα αιιειελεξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνηεινχλ κέξνο ελφο ζηαζεξνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθή ηάμεο σο θνηλσληθήο νκάδαο. 

Μνινλφηη ππάξρνπλ δηάθνξνη θαη πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, γηα 
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ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ παξαθάησ: Οκάδα ζεσξείηαη έλαο αξηζκφο δχν 

ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπλαληψληαη θαηά νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

έρνπλ θνηλνχο θαλφλεο αλαθνξηθά κε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη 

πξνθαζνξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, νη νπνίνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο 

(Σζηπιεηάξεο, 2004: 51). 

Γεληθά, έλαο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθή νκάδα φηαλ: α) δηαζέηεη 

κηα ηαπηφηεηα, αλαγλσξίδεηαη δειαδή ζαλ θνηλσληθή ελφηεηα, ηφζν απφ ηα κέιε ηεο φζν θαη 

απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, β) έρεη θνηλσληθή δνκή κε ηελ έλλνηα φηη θάζε κέινο ηεο θαηέρεη 

έλα νξηζκέλν ζεκείν ή ζέζε, γ) ππάξρνπλ ζε απηή αηνκηθνί ξφινη, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, δ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ε) έρεη ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαη νη ξφινη, ζη) ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο έρνπλ θνηλά 

ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα θαη αμίεο, δ) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο 

θαηεπζχλεηαη πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο  ζθνπνχο θαη ε) παξνπζηάδεη κηα 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη δηάξθεηα ( Καξαθαηζάλεο, 1989: 101 - 106).                           

Με βάζε ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα ε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα νξηζηεί σο θνηλσληθή  νκάδα 

θαζψο ζπληζηά «...έλα αλαγλσξίζηκν, δνκεκέλν θαη δηαξθέο ζύλνιν, ζπγθξνηνύκελν από 

θνηλσληθά άηνκα πνπ βηώλνπλ ηνπο ξόινπο ηνπο ζύκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο, έρνπλ 

θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλέο αμίεο θαηά ηελ επηδίσμε θνηλσληθώλ ζηόρσλ...» (Fichter ζην 

Καξαθάηζάλεο 1989: 171). Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλαληψληαη 

ζε φιεο ηηο νκάδεο, ε ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλεο 

ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα 

δηακνξθψλνπλ άκεζα ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ζρνιηθή ηάμε δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: 

 Ωο πξνο ην ζθνπό γηα ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη θαιείηαη λα εθπιεξώζεη. Ζ ζρνιηθή 

ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα έρεη έλα κνλαδηθφ ζθνπφ, λα βνεζήζεη ην παηδί λα απνθηήζεη 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ζην εγγχο 

κέιινλ λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο ππεχζπλνο πνιίηεο ζην θνηλσληθφ πεδίν. 

 Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην θαηαζηαηηθό ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ππαγνξεχεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ελψ ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηηκσξείηαη απζηεξά απφ ην λφκν. 

 Ωο πξνο ηε ζύλζεζε ησλ κειώλ ηεο. Σα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ θαη ζπγθξνηνχλ ηε 

ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ νκνηνγέλεηαο σο 

πξνο ηελ ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ελ ζπγθξίζεη κε 

ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 Ωο πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άιινπο θνηλσληθνύο ζρεκαηηζκνύο. Ζ ζρνιηθή ηάμε 

είλαη πεξηζζφηεξν «επάισηε» ζε πηέζεηο θαη επηξξνέο απφ άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο 

θαη ηδηψηεο (γνλείο) πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο. 
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 Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί έλα κηθξφ θνηλσληθφ ζχζηεκα
 
θαη 

κάιηζηα κνλαδηθφ, κε πξφζσπα πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη ην έλα απφ ην άιιν, κε ηηο 

ίδηεο ή παξφκνηεο αζρνιίεο, ελδηαθέξνληα, ζθνπνχο θαη αμίεο (Παζζάθνο, 1980: 109). 

Πξφθεηηαη γηα έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν αηφκσλ, κε πξνδηαγεγξακκέλε  σο  έλα  

βαζκφ  ζχλζεζε,  θαζνξηζκέλν  αξηζκφ  κειψλ, πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο θάπνηνπο 

γλσζηηθνχο, κνξθσηηθνχο θαη θνηλσληθνπνηεηηθνχο ζθνπνχο (ηππηθή δνκή), νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε πξνζαλαηνιηζκνχο θαη αμίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή 

δσή. Πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο/ηξηεο 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, θαηάιιεινπο θαη απνδεθηνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ξφισλ απηψλ κέζα ζην ζεζκηθφ ζχζηεκα 

ηεο ηάμεο (ζεζκηθφ πιαίζην – ξφινη - πξνζδνθίεο - ζπκπεξηθνξά) (Arends, 1988: 160· 

Μηραιφπνπινο, 1997: 11 - 12).  

Ζ ζρνιηθή φκσο ηάμε απνηειεί θαη ιεηηνπξγηθή νκάδα, ε νπνία εθηφο απφ ηελ ηππηθή δνκή, 

παξνπζηάδεη θαη κηα «άηππε δνκή». Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαπηχζζνπλ ακνηβαίεο 

ζρέζεηο κε απνηέιεζκα λα επηδξά ν έλα ζην άιιν θαη λα ζρεκαηίδνπλ ππννκάδεο. Οη άηππεο 

απηέο νκάδεο
 

δεκηνπξγνχληαη απζφξκεηα απφ ηα κέιε ηνπο ρσξίο λα δηαζέηνπλ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν θαη κε αθξίβεηα ζρεδηαζκέλν πιαίζην ζπκπεξηθνξάο (Καξαθαηζάλεο, 1989: 

183-187). Κηλεηήξηα δχλακε γηα ην ζρεκαηηζκφ απηψλ ησλ ππννκάδσλ απνηειεί ε 

«δηαπξνζσπηθή έιμε», ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηελφηεηα θαη ηε 

ζπρλφηεηα ηεο επαθήο ησλ κειψλ, ελψ ζθνπφο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ, νη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: ε αγάπε, 

ε ζηγνπξηά, ν έπαηλνο, νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο, ε αλαγλψξηζε θαη ε ππεπζπλφηεηα (Keller 

Pringle, 1979: 42-70). 

Κχξηα θαη θνηλά γλσξίζκαηα ηεο δηάξζξσζεο απηψλ ησλ ππννκάδσλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο είλαη: α) ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηνπο, β) νη θνηλνί 

ζηφρνη θαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα, γ) νη θνηλέο αμίεο θαη ηδεψδε, δ) ε αιιειεμάξηεζε θαη ε 

αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ξφισλ, ε) ην ζπλαίζζεκα ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ηαχηηζεο ησλ 

κειψλ κε ηελ νκάδα, ζη) ε αιιειεγγχε θαη ε αιιεινυπνζηήξημε, δ) ε παξφκνηα ζέαζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Cartwrignt et al., 1968: 250). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα νκάδεο ηα 

κέιε ησλ νπνίσλ δξνπλ απηφλνκα, αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο κε βάζε ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο (άηνκν 

- πξνζσπηθφηεηα - αλάγθεο - ζπκπεξηθνξά) (Arends, 1988: 160-161; Μπίθνο 1990: 11-14).  

Σν πξψην βήκα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο νκάδαο γίλεηαη, φηαλ ηα κέιε ηεο αξρίδνπλ λα 

ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζέκα ή λα ιχζνπλ έλα 

πξφβιεκα θαη αλαπηχζζνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο δηακνξθψλνληαη φηαλ νη ελέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο ή άιισλ αηφκσλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αιιεινεπίδξαζε θαη 

ακνηβαία ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Heller & Nickel, 1978: 109). 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλαπηχζζνληαη 
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αλάκεζα ζηα κέιε θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο θηιίεο, ζπκπάζεηεο, απνζηξνθέο θιπ. Δθφζνλ νη 

ζρέζεηο απηέο ηζρπξνπνηεζνχλ, δηακνξθψλνληαη νη ππννκάδεο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηελ απνθξπζηάιισζε θαλφλσλ ηεο νκάδαο (Καςάιεο, 1996). 

Καηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ απηψλ, θάζε κέινο ηεο δηεθδηθεί κέζα ζε απηή ηελ 

ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε θαη ηελ απφθηεζε θνηλσληθνχ θχξνπο. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ηεξαξρηθήο 

θιηκάθσζεο ζην πιαίζην απηψλ ησλ ππννκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

φπσο, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, νη αζιεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ε λνεκνζχλε, ε ζσκαηηθή δχλακε, ε θνηλσληθή πξνέιεπζε θ.α.. Ζ βαξχηεηα 

ηνπο θαζελφο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα αμηψλ ηεο νκάδαο. Γηα 

απηφ θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, δηαθνξεηηθνί ηχπνη καζεηψλ/ηξηψλ αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ 

ξφιν (Καςάιεο, 1996: 460). 

Παξ’ φια απηά θαη βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο εκθαλίδνπλ θνηλά γλσξίζκαηα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη «εγέηεο» δηαθξίλνληαη γηα ηε δπλακηθφηεηα ηνπο, ηε 

ζέιεζε ηνπο γηα απην-ηζρπξνπνίεζε, ηελ αλαπηπγκέλε απηνπεπνίζεζε. Πξφθεηηαη γηα 

καζεηέο/ηξηεο  ζπλήζσο  κε  πςειέο  ζρνιηθέο  επηδφζεηο,  πνπ  είλαη  θαιά 

πξνζαξκνζκέλνη/εο ζηελ νκάδα θαη ζε ζρεηηθά πξφζσπα αλαθνξάο, φπσο ζηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ (Petillon, 1987). Αληίζεηα νη καζεηέο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηεο 

νκάδαο είλαη άηνκα κε δπλακηθά, παζεηηθά κε δπζθνιίεο επαθήο πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη 

απνκνλσκέλα ή αθνινπζνχλ άιινπο κε κεγαιχηεξν θχξνο. Οη καζεηέο/ηξηεο    απηνί/εο 

ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πην ζπρλά απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, είλαη πεξηζζφηεξα αγρψδεηο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο αλαζηνιέο. Γπζθνιεχνληαη 

λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζηακαηήζνπλ κηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ ηα ελνριεί. Παξνπζηάδνπλ ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο (Coie, 1992: 20 - 49). Γη’ απηφ 

θαη αζθνχλ ιίγε επηξξνή ζηελ νκάδα θαη απνθιείνληαη απφ ηελ επηθνηλσλία. Αξλεηηθνχο 

ξφινπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο «ππνδχνληαη» θαη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο αληηθνηλσληθνί, ηαξαμίεο (Καξαθαηζάλεο, 1989: 190-198; Hagreaves, 1989: 99). 

1.2  Απνδνρή θαη ε Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. 

Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί πεδίν επηθνηλσλίαο
 
θαη αιιειεπίδξαζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν 

καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη αιιεινεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσληθή δσή· είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ή αληίιεςεο ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ εζηθψλ θαλφλσλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ (Fine, 1980: 293-320).                                                                  

Οη ζρέζεηο ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δηφηη, ελ 
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ζπγθξίζεη κε ηηο νηθνγελεηαθέο, είλαη πνιππιεζέζηεξεο, ηζφηηκεο, ζπληξνθηθέο, θαη αθξηβψο 

επεηδή είλαη ιηγφηεξν ζπλερείο θαη κφληκεο, είλαη ιηγφηεξν θαηαπηεζηηθέο αλ θαη αξθεηά κε 

αζθαιείο. Ζ ζπνπδαηφηεηά ηνπο ινηπφλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ απηέο δίλεηαη ε 

επθαηξία ζην παηδί λα κεηαβάιιεη ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη απφ δεδνκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο κε 

ηνπο γνλείο λα ηηο βηψζεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ σο ζπληξνθηθέο ή ζπλεξγαηηθέο θαη 

ζίγνπξα φρη δεδνκέλεο (Dunn, 1999: 79-95;  Μπίθνο, 2004: 76-77).  

Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθέο επαθέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ζηελ πξνζέγγηζε κε ην δηαθνξεηηθφ θαη κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο. 

Μέζα απφ ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαιιηεξγείηαη θιίκα ζπλνρήο,  αιιειεγγχεο,  ζεβαζκνχ 

θαη ζεηηθή απνδνρή, αλεμάξηεηα απφ θχιν,  θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαγσγή (Masters, 

& Furman, 1981). 

Δπηπιένλ, νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, αθνχ «ην παηρλίδη» ελζσκαηψλεη ηζφηηκα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δμάιινπ ην 

πξφβιεκα επηθνηλσλίαο ιφγσ κε επαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ην  Burdsey  νη 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αληηζηαζνχλ ζηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ βαζίδνληαη ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ζε κηα ζηξεβιή 

παξάδνζε βνεζψληαο ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Γνχβιε, 2003). 

Οη θνηλσληθέο επαθέο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα πνπ μεθηλά απφ απιέο ηππηθέο ζρέζεηο θαη επαθέο ζηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ θαη 

θηάλεη κέρξη θαη ηηο ακνηβαίεο θηιίεο (Dunn, 1999: 79). ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

νκάδα, ε απνδνρή θαη ε δεκνηηθφηεηα, ν βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν θάζε παηδί είλαη αξεζηφ 

ή φρη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, απνηειεί θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ε θηιία, 

ε έλλνηα ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο χπαξμεο δειαδή κηαο ζρέζεο πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη ην πξσηεχνλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνηλσληθή απνδνρή ή 

δεκνηηθφηεηα αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ κέζα ζε κηα νκάδα, παξά ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (θηιία) πνπ έρεη έλα 

παηδί κε έλα ζπλνκήιηθν (Ladd & Kochenderfer, 1993: 332- 345). πλεπψο, δηαθέξεη απφ 

άιιεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε θηιία· 

παηδηά δειαδή πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή θνηλσληθή απνδνρή κπνξνχλ λα 

νλνκαζηνχλ θαιχηεξνη θίινη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά (Masters, & Furman, 1981: 347 - 

350). 

1. 3 Ο ξόινο ηεο θηιίαο 

Οη θηιηθέο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο πεγέο ζπληξνθηθφηεηαο  θαη  ςπραγσγίαο.  Οη  θίινη ραξαθηεξίδνληαη σο 

έκπηζηα πξφζσπα θαη θξηηέο, ιεηηνπξγνχλ σο έληηκνη ζχκκαρνη θαη παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα 

ζε πεξηφδνπο άγρνπο θαη κεηαβάζεσλ δσήο (Asher et al., 1996: 3-16; Berndt & Perry, 1986: 
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640). Οη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα θξηηήξηα γηα λα νξίζνπλ θαη λα 

αληηδηαζηέιινπλ ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο 

(Social acceptability). ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο θίιηαο κε φξνπο θνηλά απνδεθηνχο, ν 

Hartup ηελ πξνζδηνξίδεη σο κηα ζπρλά δπαδηθή, εζεινληηθή, επαίζζεηε, ακνηβαία θαη 

ηζφηηκε ζρέζε (Hartup, 1996: 1-13). Παξφκνην νξηζκφ δηαηππψλνπλ θαη νη Parker θαη Asher, 

νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ θηιία σο κηα ηζφηηκε δπαδηθή ζρέζε, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα 

κηα ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν 

εηέξσλ ηεο ζρέζεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Ζ θηιηθή ζρέζε 

εκπεξηθιείεη ακνηβαίεο πξνζδνθίεο ξφισλ θαη ππνρξεψζεηο (Asher et al., 1986: 369-389). 

Ηδηαίηεξα φκσο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλνπλ νη Ladd θαη Kochenderfer γηα ηε 

θηιία ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο: «ε θηιία νξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο δπάδαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ζπλαθή ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ (καζεηή - ζπκκαζεηή), ν όπνηνο δελ 

επηβάιιεηαη από ηνπο άιινπο θαη είλαη ακνηβαία ξπζκηδόκελνο, δειαδή ειέγρεηαη θαη 

δηαηεξείηαη από ηα δύν κέιε» (Ladd & Kochenderfer, 1993: 333 - 345). Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο αξηζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο, ε 

αλάγθε γηα ζπληξνθηθφηεηα, νηθεηφηεηα θαη ζηνξγή (Furman & Burmester, 1985:1015-1026). 

Κχξηεο θαη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη, είλαη: 

 Ζ νηθεηφηεηα θαη ε απηναπνθάιπςε (intimacy), ην κνίξαζκα ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ θίισλ (Berndt & Perry, 1986: 

646-648). 

 Ζ πίζηε θαη ε αθνζίσζε, ε χπαξμε δειαδή κηαο πξνζσπηθήο δέζκεπζεο γηα ην 

κνίξαζκα αμηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε βνήζεηα, ε αληαπφθξηζε δειαδή ησλ παηδηψλ ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ θίισλ ηνπο, ε νπνία είλαη ακθίπιεπξε. 

 Ζ ζχγθξνπζε θαη ε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο, ε νπνία ελλνείηαη σο ζπκπεξηθνξηθή 

αληίζεζε, δηαθσλία, δπαδηθή αληαιιαγή πνπ απνηειείηαη απφ μερσξηζηά κέξε: ηελ 

έλαξμε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θνξχθσζε, ηε ιχζε θαη ηα απνηειέζκαηα (Laursen & 

Collin, 1997: 197-209). 

 Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσληθή αληαιιαγή 

(Berndt & Perry, 1986: 640-648). 

 Οη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο - ζπληξνθηθφηεηα. Ζ ζπληξνθηθφηεηα ε νπνία νξίδεηαη θαη 

σο εγγχηεηα (proximity), είλαη ε αλάγθε θαη ε επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα πεξλά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κε θάπνην άιιν ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε θνηλσληθήο πξνηίκεζεο 

(Hartup, 1983: 145-163). 

 Ζ απνδνρή ηνπ ραξαθηήξα - ε εηιηθξίλεηα. Ζ θηιία βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εηέξσλ ηεο δπαδηθήο απηήο ζρέζεο λα εθθξάδνπλ ακνηβαία ην ελδηαθέξνλ, ην 
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ζαπκαζκφ θαη ηε ζηνξγή ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο εθηίκεζεο θαη απνδνρήο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

άιινπ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε κηαο αίζζεζεο απηαμίαο ζηα παηδηά (Asher et al., 

1986: 387-403). 

 Ζ αλάγθε γηα δηαζθέδαζε (Berndt & Perry, 1986: 640-648). 

Χζηφζν ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ εμειηθηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο παξαπάλσ εθδειψζεηο ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο είλαη πην επδηάθξηηεο φζν κεγαιψλνπλ (Bigelow, 1977: 

239-250). πγθεθξηκέλα:  

ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία ε θηιία αλαγλσξίδεηαη σο κνίξαζκα πιηθψλ αγαζψλ θαη 

ζπκκεηνρή ζε επράξηζηεο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Φίινη είλαη ηα παηδηά πνπ θάζνληαη δίπια -

δίπια ζηελ ηάμε ή κέλνπλ θνληά. ηφρνο ηεο ζχλαςεο ζρέζεσλ απνηειεί ην ζπλεξγαηηθφ θαη 

επηηπρεκέλν παηρλίδη. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο ζπληξφθσλ γηα ην παηρλίδη είλαη ε 

ειηθία, ε γεηηλίαζε (εγγχηεηα), ε εθκπζηήξεπζε θαη ε νηθεηφηεηα (Howes, Unger & 

Matheson, 1992: 35). 

ηε κέζε ζρνιηθή ειηθία ν ζηφρνο κεηαβάιιεηαη θαη απφ ηελ αλαδήηεζε επηηπρεκέλσλ 

ζπληξφθσλ ζην παηρλίδη επηθεληξψλεηαη ζην λα θεξδίζεη ην παηδί ηελ απνδνρή θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ (Ladd, 1999: 333 - 359). Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα απνηειεί ελεξγφ κέινο κηαο νκάδαο θαη γηα απηφ 

αλαιψλεη ηνλ πιείζην ρξφλν ηνπ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα ην νδεγήζνπλ ζην λα γίλεη απνδεθηφ. Ζ θηιία εξκελεχεηαη κε βάζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα βίσζεο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ αληαιιαγή ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

θξνληίδαο (Αλησληάδνπ & Μπίκπνπ - Νάθνπ, 2000: 193).  

Ζ θηιία, επίζεο ζε απηή ηελ ειηθία ζεκαίλεη ζπλεξγαζία θαη ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ 

άιινπ (Smollar & Youniss, 1982: 25). Σα γλσξίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε αιιεινυπνζηήξημε, ε απνδνρή, ν ζαπκαζκφο γηα ηνλ άιιν, 

ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε (Furman, W & Bierman,1984, 549 - 556). Ηδηαίηεξε 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζηξνθή ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζηηο νκφθπιεο ζρέζεηο, νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλεξγαζία θαη δηαιχνληαη απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο, 

θαζψο ζην ζηάδην απηφ αλάπηπμεο δελ ππάξρεη αίζζεζε κνληκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο  

(Smollar & Youniss, 2005: 25).   

2.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο  είλαη  ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ αιινδαπψλ θαη 

γεγελψλ καζεηψλ  θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ  πνπ αλαπηχζζνληαη  κέζα  θαη έμσ απφ ην 

ειιεληθφ ζρνιείν. 

Χο βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ: α) ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ή απφξξηςεο 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη β) ε δηεξεχλεζε ησλ 
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απφςεσλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην πψο νη ίδηνη βηψλνπλ ησλ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηρεηξήζεθαλ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γεληθά  θαη αλ ε 

απνδνρή απηή, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα ησλ 

αιινδαπψλ, ην θχιν, ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ησλ 

Διιήλσλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

2.2 Σα όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

Θεσξήζεθε ην πξνζθνξφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηαηί εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο, θαζψο αμηφπηζηα θαη αλψλπκα ζα θαηαγξάθνληαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε επηινγή θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα 

ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηνπο, ζηε ζεηξά ηνπνζέηεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε 

ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. 

Κξίζεθε φηη νη εξσηήζεηο - πξνηάζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ  ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ  κε ηνπο αιινδαπνχο θαη φρη ζηελ απνηχπσζε ηνπ 

«γηαηί» πηζηεχνπλ έηζη νη καζεηέο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ άξρηζε ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2019 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

βαζίζηεθε ζηε κεηάθξαζε εξσηεκαηνινγίνπ  ηνπ Διβεηνχ εξεπλεηή  Eckhart Michael (2003) 

ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, αθνχ βεβαίσο έγηλαλ νη αλαγθαίεο κεηαηξνπέο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Oppenheim, 

1992; Javeau 1996;  Καξακέξεο, 1996; Γαπηφπνπινο, 2000;  Αλδξεαδάθεο, 2004 ). 

2.3 Γείγκα  

Ζ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο «δεηγκαηνιεςίαο 

πηζαλνηήησλ» - θαη εηδηθφηεξα ηεο «ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο» - επεηδή κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο έρνπλ ίζεο 

πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ ζην ηειηθφ δείγκα. 

Παξάγνληεο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ππήξμαλ: 

- ε πνιηηηζκηθή θαη εζλνηηθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηε καζεηηθή ζχλζεζε ηεο 

ηάμεο, ζην βαζκφ πνπ απηή ζπλίζηαηαη ζην Γεκφζην Διιεληθφ ζρνιείν 

- ε πνζνζηηαία αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

- Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θνηηνχζαλ ζηε Σ' ηάμε ησλ 

Γεκφζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Πεινπνλλήζνπ.  Ζ επηινγή ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ έγηλε γηαηί, απνηεινχλ ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, ε ζχλζεζε ησλ καζεηψλ ζε 
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θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε είλαη πνηθίιε. Ζ επηινγή δε ησλ καζεηψλ ηεο Σ' 

ηάμεο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε λα αλαθαιχςνπκε ηε ζρέζε ηεο εγγχηεηαο-επαθήο 

ειιήλσλ-αιινδαπψλ καζεηψλ ζε φιε ηελ
 
πξσηνβάζκηα ζρνιηθή ζεηεία, ζε ζρέζε κε 

ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. 

2.4 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Σν  εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη επηινγέο πνπ θάλνπλ  νη Έιιελεο 

καζεηέο ηνπ δείγκαηνο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην «θύιν»,  ηε «ζρνιηθή επίδνζε»,ην «επίπεδν κόξθσζεο παηέξα θαη ην «επίπεδν 

κόξθσζεο κεηέξαο» απνηειεί ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί. 

 Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 1 ν νπνίνο αθνινπζεί, δηαθαίλεηαη κηα κεγάιε άξλεζε ησλ 

Διιήλσλ καζεηψλ λα  επηιέμνπλ αιινδαπνχο γηα λα θάλνπλ απφ θνηλνχ θάπνηα εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 50%  ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη αξλεηηθφ ζε 

νπνηαδήπνηε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο  ελψ κφιηο ην 1,67% 

απηψλ έδσζε  κάιινλ ζεηηθή απάληεζε. 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ  Διιήλσλ καζεηώλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπώλ 

καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε  εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηόηεηεο». 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΜΑΘΗΣΔ     

F f% cf% 

Με απνδνρή 180 50,00 50,00 

Μάιινλ κε απνδνρή 120 33,33 83,33 

Μεξηθή απνδνρή 54 15,00 98,33 

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή 6 1,67 100,00 

Πιήξεο απνδνρή 0 0,00 100,00  

χλνιν 360 100,00 100,00   

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ην 47,50% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ 

ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ καζεηξηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 

52,00%.  
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ  Διιήλσλ καζεηώλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπώλ 

καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε  εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην θύιν. 

    

         ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΜΑΘΗΣΔ  

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 

F f% f f% 

Με απνδνρή 76 47,50 104 52,00 

Μάιινλ κε απνδνρή 54 33,75 66 33,00 

Μεξηθή απνδνρή 24 15,00 30 15,00 

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή 6 3,75 0 0,00 

Πιήξεο απνδνρή 0 0,00 0 0,00 

χλνιν 160 100,00 200  100,00 

Μ.ν. 1,12 1,26 

Σ.α.                     0,84 0,85 

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=.115 

Απφ ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.ν (κ.ν αγνξηψλ =1,12 -κ.ν 

θνξηηζηψλ =1,26) δηαπηζηψλνπκε φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζην λα επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα 

εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί απφ φηη νη καζήηξηεο ηνπ δείγκαηνο. Αμηνζεκείσην ην φηη νη 

Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη πην μελνθνβηθνί αθνχ θαλέλαο  Έιιελαο 

καζεηήο ηνπ δείγκαηνο δελ έδσζε ζεηηθή απάληεζε. Ζ δηαθνξά φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο 

είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά  

Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 3 δηαπηζηψλνπκε φηη ην 58% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο κε παηέξα κε ρακειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα 

έρνπλ εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν είλαη 40%.  

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ  Διιήλσλ καζεηώλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπώλ 

καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε  εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ παηέξα. 

 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ  ΜΑΘΗΣΔ  

ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΟ ΤΦΗΛΟΣΔΡΟ 

F f% f f% 

Με απνδνρή 115 57,78 65 40,37 

Μάιινλ κε απνδνρή 48 24,12 72 44,72 

Μεξηθή απνδνρή 36 18,10 18 11,18 

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή 0 0,00 6 3,73 
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Πιήξεο απνδνρή 0 0,00 0 0,00 

χλνιν 199  100,00 161  100,00 

Μ.ν. 1,10 1,27 

Σ.α. 0,83 0,84 

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=.056 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.o (κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

κε παηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν=1,27, κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε 

ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν=1,10) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε 

παηέξα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζην λα 

επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί 

απφ φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ δηαθνξά 

φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα κε 

ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο κε κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη 36%.  

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ  Διιήλσλ καζεηώλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπώλ 

καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε  εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο 

κεηέξαο. 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ  ΜΑΘΗΣΔ  ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΟ ΤΦΗΛΟΣΔΡΟ 

F f% f f% 

Με απνδνρή 108 51,42 72 48,00 

Μάιινλ κε απνδνρή 66 31,43 54 36,00 

Μεξηθή απνδνρή 30 14,29 24 16,00 

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή 6 2,86 0 0,00 

Πιήξεο απνδνρή 0 0,00 0 0,00 

χλνιν 210 100,00  150 100,00  

Μ.ν. 1,15 1,22 

Σ.α. 0,92 0,73 

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=.460 

Απφ ηα επξήκαηα ηνπ πίλαθα 4 θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.o (κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε 

κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν =1,22 κ.o καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε παηέξα κε 

ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν =1,15) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε 
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κεηέξα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζην λα 

επηιέμνπλ αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί 

απφ φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ δηαθνξά 

φκσο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη κηθξή θαη φρη πάλησο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γηαθαίλεηαη φηη 

νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε κεηέξα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

παξνπζηάδνληαη ζεηηθφηεξνη έλαληη ησλ Αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο  ελψ παξνπζηάδνληαη 

εληειψο αξλεηηθνί ζην λα ηνπο απνδερηνχλ πιήξσο ηφζν νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 

κε κεηέξα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ φζν θαη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε 

κεηέξα ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 5 δηαπηζηψλνπκε φηη πεξίπνπ ην 56% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε απάληεζαλ πσο δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ 

εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε είλαη 46%.  

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ  Διιήλσλ καζεηώλ γηα ηελ επηινγή αιινδαπώλ 

καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε  εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. 

 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΜΑΘΗΣΔ  ΤΦΗΛΟΣΔΡΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ 

F f% f f% 

Με απνδνρή 90 55,55 90 45,46 

Μάιινλ κε απνδνρή 66 40,74 54 27,27 

Μεξηθή απνδνρή 0 0,00 54 27,27 

Μάιινλ ζεηηθή απνδνρή 6 3,71 0 0,00 

Πιήξεο απνδνρή 0 0,00 0 0,00 

χλνιν 162 100,00 198 100,00 

Μ.ν. 1,04 1,29 

Σ.α. 0,74 0,90 

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=.004 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο (πίλαθαο 55) θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κ.ν (κ.ν καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε =1,04, κ.ν καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο κε 

ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε =1,29) δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε 

πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζην λα επηιέμνπλ 

αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα θάλνπλ θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα καδί απφ φηη νη 

καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. Ζ δηαθνξά απηή  ζηνπο κέζνπο 

φξνπο είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαθαίλεηαη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε πςειφηεξε 
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ζρνιηθή επίδνζε παξνπζηάδνληαη πην αξλεηηθνί έλαληη ησλ Αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ, νη 

Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο κε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. 

πκπεξάζκαηα  

Ο πινπξαιηζκφο ζηηο πνιππνιηηηζµηθέο θνηλσλίεο είλαη µηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζπλάληεζεο 

εηεξνηήησλ, θαζψο «νη άιινη», «νη μέλνη», «νη δηαθνξεηηθνί», «νη κεηνλφηεηεο» απνηεινχλ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο άλζξσπνο σο πξφζσπν, δειαδή σο άλζξσπνο ζην ζχλνιφ ηνπ, είλαη 

µέινο πνιιψλ νκάδσλ ηαπηφρξνλα θαη ε ηαπηφηεηά ηνπ επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπµµεηέρεη. Κάζε άλζξσπνο ινηπφλ αλήθεη ζε πνιιαπιέο 

ζπιινγηθφηεηεο, είλαη «πνιπηαπηνηηθό» ππνθείµελν θαη ε πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα αθνξά 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ζε θπιεηηθφ, εζληθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν. Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζηελ θνηλσλία είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα ζπιιάβεη ηελ πνηθηιία ηαπηνηήησλ ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη 

πινπξαιηζηηθέο απφ άπνςε αμηψλ θαη πνιππνιηηηζµηθέο απφ ηελ άπνςε ηεο ζχλζεζήο ηνπο. 

Ζ ηζνξξνπία ζηηο πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελείο θνηλσλίεο εμαζθαιίδεηαη µε ηελ ακνηβαία 

αλεθηηθφηεηα, δειαδή µε ηελ απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ άιισλ λα δνπλ ζχµθσλα µε ηηο 

δηθέο ηνπο αμίεο θαη αξρέο απνδερφκελνη θπζηθά ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο ρψξαο φπνπ δνπλ. Άιισζηε, ην πξφζσπν θάζε αλζξψπνπ είλαη κνλαδηθφ θαη 

αλεπαλάιεπην θαη απαηηεί θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδεη 

φζν θη αλ απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη αληίζεηεο απφ ηηο δηθέο µαο. Ζ αλεθηηθφηεηα ινηπφλ 

είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηεξφηεηαο, γηαηί πξνυπνζέηεη ην 

ζεβαζκφ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκβίσζεο µε ηελ θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ ( Γθφηνβνο, 1996).  

ηηο κηθξέο θιεηζηέο θνηλσλίεο αλαπηχζζνληαη ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε κεγαιχηεξε επθνιία 

απφ φηη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σν ζρνιείν σο ρψξνο ζπλάληεζεο θαη εθπαίδεπζεο γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ καζεηψλ, ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ. 

Χζηφζν απνηειεί επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη ν 

ρψξνο φπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη γλσξίδνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Όινη 

νη αιινδαπνί καζεηέο, καο απάληεζαλ φηη νη θίινη ηνπο πξνέξρνληαη απφ ην ζρνιείν. Ζ 

θαζεκεξηλή επαθή ζην ζρνιείν πξνάγεη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Ζ επαθή θαίλεηαη λα επηδξά ειάρηζηα ζην λα αιιάμνπλ ηα 

θαλνληζηηθά ζηεξεφηππα, ελψ ε κεγαιχηεξε επαθή κεηψλεη ηελ «πξνβνιή» ησλ 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. Όινη ζρεδφλ νη αιινδαπνί καζεηέο ηνπ δείγκαηνο καο, καο 

απάληεζαλ φηη νη θίινη ηνπο ηφζν κέζα, φζν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη 

νκνεζλείο ηνπο, είηε ζπκκαζεηέο ηνπο, είηε παηδηά κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ή 

αιινδαπά παηδηά κε άιιε ρψξα θαηαγσγήο. 

Όια ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαηαιήγνπλ ζε έλαλ 

θνηλφ παξνλνκαζηή: νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο «δηαθνξεηηθνχο» 

ζπκκαζεηέο απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα (Μπφκπαο, 1997· Καξχδε, 1996·  Unicef 2001·  
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Βαγελά, 2002·  Κειεζίδνπ 2005). Καη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη αιιηψο, αθνχ νη καζεηέο 

βηψλνπλ θαη ζην ζρνιείν φιεο ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή 

πθέξπνπλ ζηελ θνηλσλία. 

Ζ παξνχζα  έξεπλα είλαη κηα πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη  ζηνρεχεη  ζηε δηεξεχλεζε  ηνπ 

ζέκαηνο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο αλνρήο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Φηινδνμεί  λα θαηαδείμεη  ηε 

δπλακηθή πνπ έρνπλ  ηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ζπλεηδεηψλ ή αζπλείδεησλ δηαδηθαζηψλ κνξθνπνίεζεο δηαηνκηθψλ θαη δηνκαδηθψλ ζρέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ησλ καζεηψλ. 
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