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1. Εισαγωγή
Ο ρόλος του δασκάλου ήταν, είναι και θα είναι πολυδιάστατος. Ωστόσο, η σύγχρονη
πραγματικότητα κάνει αναπόφευκτο και αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των
εκπαιδευτικών. Στις μέρες μας οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζονται στο να μεταδώσουν μια
προκαθορισμένη διδακτέα ύλη ή να αναδείξουν τις παιδαγωγικές του ικανότητες εντός
οριοθετημένου πλαισίου διδακτικής παρέμβασης. Ο εκπαιδευτικός, στις μέρες μας, αξιοποιώντας
τις γνώσεις και κυρίως την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του για τα παιδιά, είναι σε θέση να
εφαρμόζει στην πράξη το όραμα για ένα «ανθρώπινο σχολείο που νοιάζεται».
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του με ιδιαίτερη μονομέρεια στη σχολική επίδοση των
παιδιών, παραβλέποντας τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας, καθώς και την ισχυρή
αλληλεπίδραση σχολικής επίδοσης και ψυχικής υγείας. Παράλληλα, η σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα «χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια σε όλα τα επίπεδα»1. Μία από τις
σημαντικότερες πηγές ανομοιογένειας των μαθητών στα σχολεία αποτελεί η διαφορετική
πολιτισμική καταγωγή τους. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών από πολιτισμικές μειονότητες έχει
προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό σχολείο και τη γένεση νέων εκπαιδευτικών
αναγκών.
Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι η εικόνα που διαμορφώνει ένα παιδί για τον εαυτό
του, καθορίζει και το βαθμό αποδοχής των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του, ώστε να καταφέρει να εξελιχθεί τόσο στον προσωπικό όσο και στον
επαγγελματικό τομέα. Το σύγχρονο, αποτελεσματικό σχολείο αποσκοπεί στην εξέλιξη των
μαθητών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και στη
δημιουργία ευκαιριών και εμπειριών για την υποστήριξη των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο. Επομένως, η ανάγκη για την εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που σέβεται
την ετερότητα και αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικών και στην
παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, είναι επιτακτική.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση του βαθμού της αυτοαντίληψης και
ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τους Ρομά μαθητές,
που αποτελούν μέλη της πολυπληθέστερης μειονότητας του ελλαδικού χώρου.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί η
Εισαγωγή, στο οποίο παρουσιάζεται η προβληματική της εργασίας και διατυπώνεται η δομή της.
Το δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο Θεωρία, αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας και
υποδιαιρείται σε έξι υποκεφάλαια. Σε αυτά τα υποκεφάλαια επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών
όρων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εν λόγω εργασίας και παρουσιάζονται οι θεωρητικές
προσεγγίσεις για την αυτοαντίληψη, την ετεροαντίληψη και τις σχολικές επιδόσεις. Τέλος,
διατυπώνονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας.
Το τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο Μεθοδολογία, αποτελείται από τέσσερα υποκεφάλαια, τα οποία
αφορούν στην ερευνητική διαδικασία, στα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, στο δείγμα
της έρευνας, καθώς και στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, με τίτλο Αποτελέσματα της έρευνας, πραγματοποιείται η αναλυτική
παρουσίαση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων
της έρευνας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και ο ανάλογος
σχολιασμός τους.
Στο σημείο αυτό, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου,
κ. Γεωργογιάννη Παντελή, για την πολύτιμη βοήθειά του, τη στήριξη και επίβλεψή του, καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής μελέτης.
1

Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 7.
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στην κ. Μελιτζάνη Ειρήνη, για την καθοδήγηση και τις
πολύτιμες συμβουλές της.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται, επίσης, στους μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα,
καθώς και στους συναδέλφους των σχολείων της Δυτικής Αχαΐας, χωρίς τη βοήθεια των οποίων, δε
θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της εν λόγω έρευνας.
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκλεκτή συνάδελφο και φίλη, κ. Σακκάτου Άσπα, για
την αμέριστη βοήθεια, υποστήριξη και ενθάρρυνσή της κατά την εισαγωγή μου στο παρόν
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Τέλος, το πιο μεγάλο «ευχαριστώ» στη μητέρα και στα αδέρφια μου για την υπομονή και
επιμονή τους σε όλα…
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2. Θεωρία
Στο εν λόγω κεφάλαιο, θα γίνει παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων του φαινομένου της
αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης, καθώς και των επιδόσεων των λαϊκών και των Ρομά μαθητών.
Αρχικά, θα αποσαφηνιστούν ορισμένοι βασικοί όροι, αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του
θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
των απόψεων κάποιων βασικών επιστημών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.
2.1. Αποσαφήνιση των όρων
2.1.1. Ο όρος «Πολιτισμός»
Ο όρος «πολιτισμός» αποτελεί έννοια πολυδιάστατη με πολλές ερμηνευτικές αποχρώσεις. Ως
πολιτισμός ορίζεται «το σύνολο των υλικών, πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων,
που είναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και των ικανοτήτων του ανθρώπου και που
εκφράζεται ιστορικά στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας, καθώς
και στη δημιουργία (υλικών και πνευματικών) αξιών»2.
Ένας άλλος ορισμός της έννοιας του πολιτισμού αφορά στο επίπεδο, τον τρόπος ζωής και
συμπεριφοράς, που αποκτιέται μέσω της παιδείας και της εκπαίδευσης3. Κατά τον Giddens, ο
πολιτισμός αναφέρεται στα μέλη μιας κοινωνίας, ή επιμέρους ομάδων στα πλαίσια μιας κοινωνίας
και συμπεριλαμβάνει τον τρόπο ένδυσης, τις γαμήλιες συνήθειες και την οικογενειακή ζωή τους,
τον τρόπο που εργάζονται, τις θρησκευτικές τους τελετουργίες, καθώς και τις ασχολίες τους στον
ελεύθερο χρόνο τους.4 Στην ουσία, ο πολιτισμός είναι «μια μορφή διαρκώς εξελισσόμενης
επινόησης προς επιβίωση, που βασίζεται στην προσαρμοστική αλλαγή, η οποία καθιστά ικανές τις
κοινωνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της επιβίωσης σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον»5.
Ο πολιτισμός είναι σε θέση να διαμορφώνει σημαντικά τις απόψεις και στάσεις των ατόμων
ως προς την κοινωνική τους συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής6, συνεπώς, είναι σε θέση να
επηρεάζει και την αντίληψη που σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του και τους άλλους
ανθρώπους, δηλαδή να επηρεάζει την αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψή του.
2.1.2. Ο όρος «Πολιτισμικά διαφορετικά άτομα»
Ως «πολιτισμικά διαφορετικά άτομα» ορίζονται τα άτομα που διαφοροποιούνται σε συγκεκριμένα
γνωρίσματα (όπως γλώσσα, θρησκεία, ήθη, κ.λπ.) από τις επικρατούσες νόρμες μίας χώρας και που
εντοπίζονται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων μιας χώρας. Εντός χώρας μπορεί να
διαφοροποιούνται ως προς κάποιες συνήθειες (λ.χ. στην Ελλάδα οι αθίγγανοι ή οι μουσουλμάνοι
της Θράκης). Εκτός συνόρων άτομα πολιτιστικά διαφορετικών ομάδων θεωρούνται οι
παλιννοστούντες ομογενείς, οι οικονομικοί πρόσφυγες και οι μετανάστες από άλλα κράτη7.
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Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, http://www.greek-language.gr (προσπελάστηκε στις 10/09/2013).
Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, http://www.greek-language.gr (προσπελάστηκε 10/09/2013).
4
Giddens, A., (2002), Κοινωνιολογία, (μτφρ. Τσαούσης), Αθήνα: Gutenberg, σ. 68.
5
Χατζηνικολάου, Α., Διαμορφώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά Ρομά (Τσιγγανόπουλα) μέσα από τις
εμπειρίες
τους.
Στο:
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos14/148-162.pdf
(προσπελάστηκε στις 12/08/2014).
6
Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 12.
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Γεωργογιάννης, Π. (2009), Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άσκηση
γλωσσικής πολιτικής. Στο: Κυπριανού, Δ. (2011). Παιδιά μεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκειμενικότητα και
υποκειμενοποίηση ως αποτέλεσμα διαμεσολαβητικών διαδικασιών σε συνθήκες μετανάστευσης. Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο, σ. 37.
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2.1.3. Ο όρος «Λαϊκοί μαθητές»
Ο όρος «λαϊκός» αναφέρεται σε αυτό «που προέρχεται ή δημιουργείται από το λαό και βασίζεται
στα παραδοσιακά πρότυπα μιας κοινωνίας ή φυλής, εκφράζοντας τον πολιτισμό και τα αισθήματα
του κοινού ανθρώπου»8. Ο όρος «λαϊκοί μαθητές» αποδίδεται στους γηγενείς μαθητές, δηλαδή
στους αυτόχθονες μαθητές που ανήκουν στην ελληνική φυλή και μιλούν την ελληνική γλώσσα.
Είναι όρος που χρησιμοποιείται από τους Ρομά και χαρακτηρίζει την τσιγγάνικη έννοια «Γκατζέ»
που στη ρομανί σημαίνει «ξένος-αλλόφυλος» αλλά και «χωριάτης-εδραίος»9 και αναφέρεται στους
«μη-τσιγγάνους».
2.1.4. Ο όρος «Ρομά μαθητές»
Ο όρος «Ρομά» αναφέρεται στους αποκαλούμενους Τσιγγάνους, Αθίγγανους, Κατσίβελους ή
Γύφτους, λαό προωθούμενο από τα βάθη της Ανατολής που εμφανίζεται στην Ελλάδα στις αρχές
του 14ου αιώνα, είναι ινδικής καταγωγής και κατά βάση ακολουθεί το νομαδικό τρόπο ζωής10. Οι
Ρομά αποτελούν σήμερα την πολυπληθέστερη μειονότητα που ζει στον ελλαδικό χώρο, ενώ ο όρος
«Ρομά μαθητές» ή «Τσιγγανόπαιδες» χαρακτηρίζει τα παιδιά των Ρομά που φοιτούν στο ελληνικό
σχολείο.
2.1.5. Ο όρος «Αντίληψη»
Με τον όρο «αντίληψη» θα μπορούσε να οριστεί «η γνωστική λειτουργία με τη βοήθεια της οποία
επιλέγουμε, προσλαμβάνουμε, οργανώνουμε και αναγνωρίζουμε ερεθίσματα του περιβάλλοντος»11.
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, η αντίληψη είναι «όλες εκείνες οι εµπειρίες που δηµιουργούνται
από τον ερεθισµό των αισθητήριων οργάνων»12.
Η αντίληψη είναι ίσως η βασικότερη γνωστική µας λειτουργία, υπό την έννοια ότι αποτελεί
προϋπόθεση για όλες τις υπόλοιπες διεργασίες του γνωστικού µας συστήµατος, ενώ αποτελεί το
κύριο μέσο πρόσληψης των πληροφοριών του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζούμε13.
Το άτομο μέσω της αντίληψης δημιουργεί εικόνα τόσο για τον εαυτό του, όσο και για ους
άλλους γύρω του. Έτσι, η δημιουργία της προσωπικής αντίληψης για τον κόσμο υπόκειται, αφενός
στη γνώση του εαυτού μας και αφετέρου στη γνώση μας για τους άλλους ανθρώπους14.
2.1.6. Ο όρος «Αυτοαντίληψη»
Ως αυτοαντίληψη ορίζεται «το σύνολο των πεποιθήσεων, στάσεων και αξιολογήσεων του ατόμου
για τον εαυτό του, οι οποίες αφορούν σε όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς του»15. Πρόκειται
για ένα είδος εσωτερικής αξιολόγησης που κάνει το άτομο για τον εαυτό του και εκφράζει
8

«Λαϊκός». Στο: Κριαράς, Ε. (1995), Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική
Αθηνών, σ. 785.
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επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία προς αυτόν16. Επιπλέον, η αυτοαντίληψη ορίζεται, ακόμη, και ως «η
αναπαράσταση της γνώσης του εαυτού μας»17. Φανερώνει, δηλαδή, «τον βαθμό στον οποίο το
άτομο πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι ικανός, σημαντικός, επιτυχής και αξιόλογος. Είναι
ακόμη η προσωπική κρίση που ασκεί το άτομο στο πρόσωπό του»18.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο του
ανθρώπου από τα ζώα και συνίσταται στην «ικανότητά του να σχηματίζει μια εικόνα για τον εαυτό
του, δηλαδή για τα ιδιαίτερα σωματικά, συναισθηματικά, πνευματικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του» 19 και ενδεχομένως και μια εικόνα που αντιλαμβάνεται-διαισθάνεται το άτομο
ότι σχηματίζουν οι άλλοι για αυτό. Επομένως, η αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του,
στους τομείς που προαναφέρθηκαν, ονομάζεται αυτοαντίληψη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι, ίσως η εικόνα
που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι σχηματίζουν άλλοι για αυτό, δεν εμπίπτει στην έννοια της
αυτοαντίληψης.
Από όσα λέχθηκαν έως τώρα, η αυτοαντίληψη, επί της ουσίας, «αποτελεί τη γνωστική
πλευρά της αυτογνωσίας και αναφέρεται στο γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τον εαυτό»20,
σε αντίθεση με την αυτοεκτίμηση που αποτελεί μια γενικότερη αξιολόγηση του εαυτού μας21 και
αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά του ατόμου, ενώ δείχνει το βαθμό, στον οποίο το ίδιο
αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον εαυτό του22.
2.1.7. Ο όρος «Ετεροαντίληψη»
Μετά τον ορισμό της αυτοαντίληψης και την αμφιβολία που διατυπώθηκε για την εικόνα που το
άτομο αντιλαμβάνεται-διαισθάνεται ότι σχηματίζουν οι άλλοι για αυτό, γίνεται, ίσως, ξεκάθαρο ότι
η εικόνα αυτή που αντιλαμβάνεται το άτομο δεν εμπίπτει στην έννοια της αυτοαντίληψης αλλά σε
κάποια άλλη έννοια. Την έννοια αυτή, σύμφωνα με τη συλλογιστική που ακολουθήθηκε μέχρι
τώρα, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε «ετεροαντίληψη».
Παρόλο που η έννοια της ετεροαντίληψης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον όρο της
αυτοαντίληψης, φαίνεται να μην εμπίπτει σε αυτήν, παρά το γεγονός ότι νοηματοδοτείται μέσω
αυτής. Η ετεροαντίληψη αναφέρεται σε πεποιθήσεις, στάσεις και αξιολογήσεις που κάνει ένα
άτομο σχετικά με το τι οι άλλοι σκέφτονται για αυτό.
Ενώ, δηλαδή, ο όρος «αυτοαντίληψη» αφορά στη γνώμη και στην πεποίθηση του ατόμου
για τον εαυτό του, η «ετεροαντίληψη» αποτελεί τη γνώμη και την πεποίθηση του ατόμου για το
πώς οι άλλοι το αντιλαμβάνονται, «πώς αντιλαμβάνονται την ταυτότητά του και τι είδους
χαρακτηριστικά τής προσδίδουν»23, ανεξάρτητα από το αν αυτή η πεποίθηση ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα ή όχι, κι ακόμη αν θετική ή αρνητική.
Στην ίδια λογική εμπίπτει και η αντιληπτική διαδικασία του ατόμου για τον άλλο ή τους
άλλους και τον βαθμό που πιστεύει ότι ο άλλος είναι σημαντικός, επιτυχής, αξιόλογος κ.λπ. Θα
μπορούσε να πει κάποιος ότι η ετεροαντίληψη ταυτίζεται με τη «στάση», δηλαδή την πεποίθηση
και τη γνώμη με την οποία ένα άτομο τοποθετείται σε σχέση με άλλα άτομα24.
Εξετάζοντας τον όρο της ετεροαντίληψης σε μια ευρύτερη κοινωνικο-ψυχολογική οπτική,
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η έννοια της ετεροαντίληψης διχοτομείται σε δύο δομικούς
άξονες, ανάλογα με την προσέγγιση του έτερου. Από τη μία, η ετεροαντίληψη νοείται ως η
πεποίθηση του ατόμου για το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτό και από την άλλη η πεποίθηση του
ατόμου για τον άλλο ή τους άλλους, και αντίστροφα.
16

Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 7.
Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 7.
18
Φλουρής, Γ. (1989), Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση και επίδραση γονέων. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 6.
19
Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα, σ. 63.
20
Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 7.
21
Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα, σ. 64.
22
Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 8.
23
Δαμανάκης, Μ. (2007), Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα: Gutenberg, σ. 123.
24
Stoetzel, J. (1963), La Psychologies Sociale. Paris: Flammarion.
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Εν κατακλείδι, διαπιστώνουμε ότι η έννοια αντίληψη εμπεριέχει δύο όρους: την
αυτοαντίληψη και την ετεροαντίληψη.
2.1.8. Ο όρος «Ενσυναίσθηση»
Με τον όρο «ενσυναίσθηση» ορίζεται «η κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και της
διαφορετικότητάς τους»25. Ακολουθώντας τον ορισμό της ενσυναίσθησης στην ψυχολογία, η
ενσυναίσθηση αποτελεί «την ικανότητα να βλέπει κανείς τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου,
να αντιλαμβάνεται αυτά που αντιλαμβάνεται ο άλλος με τον δικό του τρόπο και να νιώθει αυτά που
βιώνει στον εσωτερικό του κόσμο, χωρίς όμως να συγχέονται με τις προσωπικές του σκέψεις και
συναισθήματα»26. Επομένως, η ενσυναίσθηση δεν αφορά στην ταύτιση του ατόμου με τον άλλο27
αλλά τη δυνατότητα κατανόησης και βίωσης των συναισθημάτων του άλλου.
Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί συναισθηματική αντίδραση, όπως η συμπόνια, παρά
ικανότητα, την οποία το άτομο είναι σε θέση να μάθει και να αποκτήσει όταν τείνει να
επικοινωνήσει και να κατανοήσει τον άλλο, σε καταστάσεις αναφορικά με τις εμπειρίες και τα
συναισθήματά του. Επιπλέον, υπάρχει σε κάθε άτομο, ενώ μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ή
λιγότερο ανεπτυγμένη σε καθέναν28.
Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση συνιστά την
ικανότητα κάποιου να κατανοεί την πολιτισμική ταυτότητα του άλλου, ώστε να είναι σε θέση να
επικοινωνεί με άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, και αναφέρεται στη μετατόπιση του
πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς του ατόμου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει την εγκατάλειψη της
δικής του οπτικής γωνίας29.
Από όσα λέχθηκαν μέχρι τώρα, γίνονται, σαφή, τα όρια των εννοιών «αυτοαντίληψη»,
«ετεροαντίληψη» και «ενσυναίσθηση».
2.1.9. Ο όρος «Επίδοση»
Ως «επίδοση» ορίζεται «το αποτέλεσμα μιας ορισμένης ενασχόλησης, το οποίο γίνεται συνήθως
αντικείμενο αξιολόγησης»30. Η επίδοση ως δραστηριότητα (συντονισμένη προσπάθεια) και ως το
αποτέλεσμα της δραστηριότητας σε σχέση με καθορισμένα κριτήρια, συνιστά κοινωνικό φαινόμενο
που ταυτίζεται με την επιδίωξη του ατόμου να αναγνωριστεί στον στενότερο και ευρύτερο
περίγυρό του. Επιπλέον, η επιδίωξη του ατόμου να έχει καλές επιδόσεις συμβάλλει αποφασιστικά
στην επίτευξη των ατομικών και κοινωνικών στόχων που το ίδιο έχει θέσει31.
25

Γεωργογιάννης, Π. (1999), Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, σ. 50.
Χατζησωτηρίου, Χ., Ξενοφώντος, Κ., Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και
εισηγήσεις.
Στο:
https://books.google.gr/books?id=VC5YBAAAQBAJ&pg=PA186&dq=%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE
%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&hl=el&sa=X&ei=2zyyVIGcGsHuUOO_g
AG&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%
CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&f=false (προσπελάστηκε στις 2/06/2014).
27
Γεωργογιάννης, Π., Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της
Δημοκρατίας. Στο: http://kedek.inpatra.gr/alex2010_2.pdf (προσπελάστηκε στις 2/06/2014).
28
Ενσυναίσθηση. Στο: http://gr.scips.eu/subjects_and_challenges/psychology/psy_empathy_gr.html (προσπελάστηκε
στις 5/02/2013).
29
Χατζησωτηρίου, Χ., Ξενοφώντος, Κ., Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και
εισηγήσεις.
Στο:
https://books.google.gr/books?id=VC5YBAAAQBAJ&pg=PA186&dq=%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE
%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&hl=el&sa=X&ei=2zyyVIGcGsHuUOO_g
AG&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%
CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&f=false (προσπελάστηκε στις 2/06/2014).
30
Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, http://www.greek-language.gr (προσπελάστηκε στις 2/02/2013).
31
Κωνσταντίνου, Χ. (2004), Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική.
Αθήνα: Gutenberg, σ. 21.
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Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, «επίδοση» είναι «η τάση προσανατολισμού σε ποιοτικά
κριτήρια κατά τη λύση προβλημάτων ή την ολοκλήρωση εργασιών και επιθυμία για, κατά το
δυνατόν, καλό αποτέλεσμα»32.
2.1.10. Ο όρος «Σχολική επίδοση»
Η σχολική επίδοση σχετίζεται με τις προσπάθειες που καταβάλλει ο μαθητής για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της διδασκαλίας και συνιστά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 33. Η σχολική
επίδοση «αφορά στη βαθμολογία ή τη γενικότερη αξιολόγηση των παιδιών σε επιμέρους γνωστικά
αντικείμενα ή στη γενική επίδοση στο τέλος της κάθε τάξης, όπως αποδίδεται από τους
εκπαιδευτικούς ή άλλους αξιολογητές κατά την πορεία των παιδιών στο σχολείο»34. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η σχολική επίδοση ενός μαθητή ορίζεται ως «ένα συνεχές, όπου στο ένα
άκρο βρίσκεται η σχολική επιτυχία και στο άλλο η σχολική αποτυχία, ενώ οι διατομικές διαφορές
είναι εντονότατες»35.
Με βάση τον γενικό ορισμό της επίδοσης και τις διαστάσεις που αυτή έχει λάβει στην
κοινωνία και στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, διαφαίνεται εμμέσως πλην σαφώς, ότι
το ζήτημα της επίδοσης στο σχολείο συναρτάται άμεσα με το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη
δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, καθώς και σε διάφορους ειδικούς
τομείς της (οικονομικούς, πολιτικούς κλπ.)36.
2.1.11. Ο όρος «Αυτοαντίληψη σχολικής επίδοσης»
Με τον όρο «αυτοαντίληψη σχολικής επίδοσης» εννοούμε «την εικόνα που έχει το άτομο για τις
προσωπικές του σχολικές επιδόσεις»37. Με άλλα λόγια, η αντίληψη του μαθητή για τις δυνατότητες
και ικανότητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, η αντίληψη για το «τι είδους μαθητής είναι» και
για το αν διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για την εκτέλεση των σχολικών εργασιών, ορίζουν
αυτό που λέμε «αυτοαντίληψη σχολικής επίδοσης». Η αυτοαντίληψη της σχολικής επίδοσης
ταυτίζεται με την έννοια της ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης, δηλαδή, με «το πώς σκέφτεται και
αισθάνεται ένα παιδί για την επίδοσή του στα μαθήματα»38.
Η αυτοαντίληψη του ατόμου για τη σχολική του επίδοση επηρεάζεται βαθύτατα από τις
συνεχείς συναλλαγές, επανατροφοδοτήσεις και τις αξιολογήσεις κυρίως με τους δασκάλους και
τους συμμαθητές του39, δηλαδή με τα «ουσιώδη» πρόσωπα για το ίδιο, τα οποία επηρεάζουν
καταλυτικά, με την πίστη τους στις δυνατότητες του ατόμου, την αυτοαντίληψη του ίδιου.
Γίνεται, λοιπόν, κι εδώ φανερό ότι η «αυτοαντίληψη της σχολικής επίδοσης», όπως είδαμε
στην παρουσίαση της έννοιας «αυτοαντίληψη», συνίσταται στην ικανότητά του ατόμου να
σχηματίζει μια εικόνα για τις επιδόσεις του και ενδεχομένως και μια εικόνα για τις επιδόσεις του,
έτσι όπως αντιλαμβάνεται-διαισθάνεται ότι έχουν οι συμμαθητές του για αυτό. Επομένως, η
αντίληψη που έχει το άτομο για τις επιδόσεις του ονομάζεται αυτοαντίληψη σχολικών επιδόσεων.
Είναι όμως φανερό ότι σε αυτή την αντίληψη των σχολικών επιδόσεων η εικόνα που
32

Ζάχαρης, Δ. (2003), Ψυχολογία της παρώθησης και των κινήτρων. Αθήνα: Γρηγόρη, σ. 29.
Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση. Πάτρα, σ. 310.
34
Τουρτούρας, Χ. (2010), Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική
Ένωση. Αθήνα: Επίκεντρο, σ. 50.
35
Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π., Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής επιτυχίας. Στο: http://www.fa3.gr/arthra/35school_failure-sociologically.htm (προσπελάστηκε στις 3/10/2013).
36
Κωνσταντίνου. Χ. Ι. (2004), Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική.
Αθήνα: Gutenberg, σ. 21-22.
37
Γεωργογιάννης, Π., Γιαννάκα Χ. (2009), Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.), Διαπολιτισμική
Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα, σ. 53.
38
Χατζηχρήστου, Χ. (2004), Διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 20.
39
Φλουρής, Γ. (1989), Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση και επίδραση γονέων. Αθήνα: Γρηγόρης, σ.σ. 15-16.
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αντιλαμβάνεται το άτομο ότι οι άλλοι σχηματίζουν για τις επιδόσεις του, δεν εμπίπτει στην έννοια
της αυτοαντίληψης των σχολικών επιδόσεων.
2.1.12. Ο όρος «Ετεροαντίληψη σχολικής επίδοσης»
Μετά την παρουσίαση του όρου «ετεροαντίληψη» και εξετάζοντας τον ίδιο όρο στο πλαίσιο της
ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων σε μια ευρύτερη κοινωνικο-ψυχολογική οπτική,
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η έννοια της ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων
διχοτομείται σε δύο δομικούς άξονες, ανάλογα με την προσέγγιση του έτερου. Από τη μία, η
ετεροαντίληψη των σχολικών επιδόσεων νοείται ως η πεποίθηση του ατόμου για το τι σκέφτονται
οι άλλοι για τις σχολικές του επιδόσεις, και από την άλλη η «ετεροαντίληψη της σχολικής
επίδοσης» αναφέρεται «στην άποψη που έχει ένας μαθητής για τις σχολικές επιδόσεις ενός άλλου
μαθητή,ενός άλλου ατόμου, μιας ομάδας κ.ο.κ»40
2.1.13. Ο όρος «Μειονότητα» ή «Μειονοτική ομάδα»
Με τον όρο «μειονότητα» ορίζεται το «τμήμα του πληθυσμού ενός κράτους ή γενικά μιας χώρας,
του οποίου τα μέλη διαφέρουν σε ορισμένα στοιχεία (φυλή, γλώσσα, θρησκεία κτλ.) από τον
υπόλοιπο πληθυσμό»41. Στην κοινωνιολογία τα μέλη μιας μειονότητας έχουν μια αίσθηση ομαδικής
αλληλεγγύης, καθώς τα προκαθορίζει η κοινή εμπειρία ότι αποτελούν αντικείμενα προκατάληψης
και δυσμενούς μεταχείρισης από την πλειονότητα του πληθυσμού. Το γεγονός αυτό εντείνει τα
συναισθήματα αμοιβαίας αφοσίωσης και κοινών συμφερόντων42.
Κατά τον Giddens, «τα μέλη των μειονοτικών ομάδων τείνουν συχνά να θεωρούν τον εαυτό
τους ως ένα πληθυσμό απομακρυσμένο από την πλειονότητα. Οι μειονοτικές ομάδες είναι συνήθως
φυσικά και κοινωνικά απομονωμένες από την ευρύτερη κοινότητα. Τείνουν να συγκεντρώνονται σε
ορισμένες γειτονιές, πόλεις ή περιφέρεις μιας χώρας»43.
2.1.14. Ο όρος «Στερεότυπα»
Τα στερεότυπα αποτελούν γνωστικές διαδικασίες, για τυπικές εικόνες που, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, δομούνται ανάλογα με την προσωπική αντίληψη του καθενός, όταν αυτός
σκέφτεται για κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Πρόκειται για «κατασκευασμένα σχήματα
αντίληψης ή σκέψης που προκαλούν απλοποιήσεις, γενικεύσεις και διαστρεβλώσεις για την
πραγματικότητα»44. Αποτελούν συλλογικές πεποιθήσεις και όχι ατομικές μεμονωμένων ανθρώπων,
οι οποίες είναι συχνά υποτιμητικές, όταν εφαρμόζονται σε εξω-ομάδες, και συχνά βασίζονται -ή
δημιουργούν- ορατές διαφορές μεταξύ των ομάδων45.
Τα στερεότυπα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της στερεοτυπικής σκέψης του άλλου, δηλαδή
της σκέψης, η οποία έχει αφετηρία την ταξινόμηση ενός ατόμου σε μια κοινωνική κατηγορία (π.χ.
λευκός, νέος, πολιτικός κτλ.) και οδηγείται σε ατεκμηρίωτες γενικεύσεις ως προς τις ιδιότητες που
υποτίθεται ότι έχει το άτομο που ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του στερεότυπου είναι «η αξιολογική διάσταση» που
περιέχεται στην (στερεοτυπική) εικόνα για τον άλλο. «Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
40

Γεωργογιάννης, Π., Γιαννάκα Χ. (2009), Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.), Διαπολιτισμική
Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα, σ. 53.
41
Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, http://www.greek-language.gr (προσπελάστηκε στις 2/02/2013).
42
Giddens, A. (2002), Κοινωνιολογία, (μτφρ. Τσαούσης). Αθήνα: Gutenberg, σ. 300.
43
Giddens, A. (2002), Κοινωνιολογία, (μτφρ. Τσαούσης). Αθήνα: Gutenberg, σ. 300.
44
Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα, σ. 123.
45
Hogg, M.A., Vaughan, G.M. (2010), Κοινωνική Ψυχολογία,. Αθήνα: Gutenberg, σ. 200.
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αυτός εντάσσεται, η αξιολόγησή του μπορεί να είναι από άκρως θετική μέχρι άκρως αρνητική»46.
Επιπλέον, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το στερεότυπο είναι η υπερβολή, με την έννοια της
μη-ρεαλιστικής απόδοσης των ιδιοτήτων (θετικών ή αρνητικών) που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζουν
μια ομάδα και, κατ’ επέκταση, κάθε της μέλος47.
2.1.15. Ο όρος «Προκατάληψη»
Η λέξη «προκατάληψη» περιγράφει τη «στάση ενός ατόμου απέναντι στο ατομικό ή συλλογικό
άλλον, κάτι που τον προδιαθέτει ευνοϊκά ή δυσμενώς απέναντί του»48. Η προκατάληψη αναφέρεται
σε γνώμες ή στάσεις που έχουν τα μέλη μιας ομάδας απέναντι σε κάποια άλλη ομάδα. Οι γνώμες
και οι στάσεις αυτές έχουν σχηματιστεί εκ των προτέρων και βασίζονται κυρίως σε εικασίες και
φήμες παρά σε αποδείξεις, ενώ δε μεταβάλλονται εύκολα, ακόμη και αν έρχονται αντιμέτωπες με
άλλες πληροφορίες49. «Ο όρος προκατάληψη υποδηλώνει µια αρνητική σημασία που συνδέεται µε
την συναισθηματική και κοινωνική ανωριμότητα ενός ατόμου καθώς και, µε ανελαστικές και
απόλυτες πεποιθήσεις»50.
Η προκατάληψη ασκείται μέσω της υιοθέτησης υποτιμητικών και μειωτικών κοινωνικών
στάσεων ή γνωστικών πεποιθήσεων, μέσω της έκφρασης αρνητικού συναισθήματος ή μέσω της
εκδήλωσης εχθρικής ή μεροληπτικής συμπεριφοράς προς τα μέλη μιας ομάδας, επειδή ανήκουν στη
συγκεκριμένη ομάδα. Πρόκειται, δηλαδή, για μία αρνητική διομαδική στάση, η οποία είναι κακή,
αδικαιολόγητη ή παράλογη. Από τις σπουδαιότερες αιτίες δημιουργίας της προκατάληψης
θεωρείται η σύγκρουση, δηλαδή «η πάλη μεταξύ των διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία της
ετερότητας, η οποία προκαλείται από την ανάγκη για ιδιοκτησία, για δύναμη και εξουσία, για
επιβεβαίωση της ταυτότητας της κυρίαρχης ομάδας»51.
2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχέση αυτοαντίληψης, ετεροαντίληψης και σχολικής
επίδοσης
2.2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αυτοαντίληψη
Η αυτοαντίληψη είναι μια έννοια που λαμβάνεται υπόψη σε πολλές εκπαιδευτικές και ψυχολογικές
καταστάσεις και συχνά προτείνεται ως διαμεσολαβητική μεταβλητή που διευκολύνει την επίτευξη
άλλων επιθυμητών αποτελεσμάτων, όπως είναι η επίδοση και η προσπάθεια στο σχολείο.
Αν και πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την αυτοαντίληψη, μόνο μερικοί ερευνητές έχουν
δημοσιεύσει έναν σημαντικό αριθμό μελετών ή έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα για την
ίδια την αυτοαντίληψη. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των όρων «αυτοαντίληψη»
και «αυτοεκτίμηση». Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις βασικές επιστημονικές θεωρίες σχετικές
με την έννοια της αυτοαντίληψης και συναφείς με τον προσανατολισμό της παρούσας ερευνητικής
μελέτης.
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2.2.1.1. Η θεωρία του William James για την αυτοαντίληψη
Ο William James (1902) όρισε την αυτοαντίληψη ως το σύνολο των αντιλήψεων που έχει το άτομο
για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Ήταν από τους πρώτους που διατύπωσε ότι «ο εαυτός
αποτελείται από μια σύνθεση σκέψεων και συναισθημάτων που συνιστούν την αυτοενημέρωση και
την ατομική ύπαρξη, καθώς και την έννοια του ποιος και τι είναι το άτομο». 52
Ο William James και άλλοι θεωρητικοί έχουν υπογραμμίσει το πολυδιάστατο της
αυτοαντίληψης, ενώ άλλοι ερευνητές, βάσει των εμπειρικών μελετών, (π.χ., Coopersmith, 1967.
Marx & Winne, 1980) υποστήριξαν ότι, ή ότι η αυτοαντίληψη είναι μονοδιάστατη ή ότι οι
επιμέρους διαστάσεις επηρεάζονται τόσο έντονα από τη γενική αυτοαντίληψη που δεν μπορούν να
διαφοροποιηθούν επαρκώς53.
Η κατανόηση του εαυτού μας, κατά το James, επέρχεται μετά από το διαχωρισμό του σε
τρία μέρη που σχετίζονται αντίστοιχα μαζί του: 1. στα συστατικά του ( its constituents), δηλαδή, τις
έννοιες που αποτελούν τη σύνθεσή του 2. στα αισθήματα και τα συναισθήματα που διεγείρουν,
αυτο-συναισθήματα (self-feelings) 3. στις πράξεις που παρακινούν (Self-seeking and Selfpreservation)54. Τα συστατικά μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε τέσσερις υποκατηγορίες:
1. στον υλικό εαυτό (The material self)
2. στον κοινωνικό εαυτό (The social self)
3. στον πνευματικό εαυτό (The spiritual self)
4. στο καθαρό Εγώ (The social self)
Ο «υλικός εαυτός» αποτελείται από τους οργανισμούς, τα ρούχα, την οικογένεια και το
σπίτι μας. Σύμφωνα με τον James, σε αυτά τα πράγματα είμαστε βαθιά επηρεασμένοι, ενώ, όσο
περισσότερο επενδύουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα αντικείμενα, τόσο πιο δεμένοι είμαστε με αυτά,
αναπόφευκτα.
Στο πλαίσιο αυτής της έννοιας του κοινωνικού μας εαυτού, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Το
ποια εκδοχή του εαυτού μας είναι παρούσα, εξαρτάται από την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
στην οποία εντάσσεται ο καθένας μας. Φαινομενικά, τόσο η κατοχή πολλαπλών κοινωνικών
εαυτών όσο και η διατήρηση του σωστού προσώπου, ανάλογα με την εκάστοτε κοινωνική
κατάσταση, μπορεί να είναι είτε χαοτική είτε αρμονική. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί μία τάξη
μεταξύ των διαφόρων παραλλαγών του κοινωνικού εαυτού, η αίσθηση του ατόμου για τη «φήμη»
ή την «υπόληψη» ρυθμίζει και καθορίζει ποιες συμπεριφορές δεν είναι ηθικές, λογικές και
έντιμες55.
Το επόμενο συστατικό είναι, κατά το James, ο πιο οικείος εαυτός μας. Ο «πνευματικός
εαυτός» παραλληλίζεται με αυτό που εξέφραζε ο Descartes στη φράση «σκέφτομαι άρα υπάρχω»56.
Ο James ισχυρίζεται ότι ο «πνευματικός εαυτός» είναι η πιο οικεία εκδοχή του εαυτού μας,
δεδομένου ότι η ικανοποίηση βιώνεται όταν κάποιος σκεφτεί την ικανότητά του να
επιχειρηματολογεί και να διακατέχεται από το συναίσθημα της θέλησης, το οποίο είναι το πιο αγνό
από οποιαδήποτε άλλο συναίσθημα ικανοποίησης.
Τέλος, ο James αντιμετωπίζει την τελευταία και «πιο αινιγματική πτυχή του εαυτού», το
καθαρό εγώ. Ενώ οι διαφορετικές σχολές σκέψης έχουν φθάσει όλα τα διαφορετικά συμπεράσματα
σχετικά με το Εγώ, ο James αρχίζει να την περιγράφει μέσω μιας αρχικής αποκρυπτογράφησης της
προσωπικής ταυτότητας. Το πρώτο μέρος της κατανόησης του Εγώ έρχεται με την κατανόηση ότι
52
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το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει τις σκέψεις του. Οι σκέψεις, που ανήκουν στο δικό του Εγώ,
μπορούν να αναγνωριστούν. Αυτή η κατασκευασμένη συνείδηση λειτουργεί στη συνέχεια, σε
συνδυασμό με την υποκειμενική σύνθεση, σαν μια έννοια που είναι απαραίτητη για τη σκέψη και
αποτελεί την πράξη του να φέρνει σκέψεις μαζί (ακόμα κι αν τις αντιπαραθέτει μόνο και
συνειδητοποιεί ότι οι σκέψεις δεν ανήκουν πλέον μαζί). Για να κατανοηθεί το σύνολο των
λειτουργιών του Εγώ, όμως, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ότι η προσωπική ταυτότητα γίνεται
αντιληπτή ομοιότητα και μπορεί τελικά να είναι συναίσθημα, όχι γεγονός 57.
2.2.1.2. Η θεωρία του Morris Rosenberg για την αυτοαντίληψη
Ο Rosenberg (1965), εκπρόσωπος της αναπτυξιακής προσέγγισης, διαμόρφωσε τη θεωρία του για
την αυτοαντίληψη βάσει ερευνητικών δεδομένων. Κεντρικό ρόλο στη θεωρία του έχει η
διερεύνηση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης του ατόμου, μέσα από τη συσχέτιση της
συμπεριφοράς του με το κοινωνικό του περιβάλλον και μέσω των σχέσεων που αναπτύσσει με
αυτό.
Κατά το Rosenberg, ο εαυτός απαρτίζεται από δύο στοιχεία: την «ταυτότητα», που
αντιπροσωπεύει γνωστικές μεταβλητές και την «αυτοεκτίμηση», που αντιπροσωπεύει
συναισθηματικές μεταβλητές. Η ταυτότητα αναφέρεται στην αντίληψη και την ερμηνεία των
νοημάτων. Παράλληλα, ο ίδιος όρισε την «αυτοεκτίμηση» ως την υποκειμενική ζωή του ατόμου,
που καθορίζεται βάσει των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του ατόμου58.
Ο Rosenberg υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη οργανώνεται βάσει τεσσάρων αρχών. Η
πρώτη αρχή ορίζεται ως κοινωνικές συγκρίσεις (social comparison processes) και συνίσταται από
τις διαδικασίες με τις οποίες το άτομο αξιολογεί τον εαυτό του συγκριτικά με τους άλλους, κυρίως
στη σύγκριση με άτομα όμοιά του (ηλικιακά κ.λπ.). Οι όμοιοί αυτοί άλλοι αποτελούν συχνά την
ομάδα αναφοράς του ατόμου59. Οι αντανακλαστικές αξιολογήσεις (reflected appraisals, ως η δεύτερη
αρχή, αφορούν στις αξιολογήσεις που το άτομο κάνει για τον εαυτό του βασιζόμενο στην άποψη
που έχουν για το ίδιο συγκεκριμένοι άνθρωποι60. Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται σημαντικοί άλλοι
(significant others) και επηρεάζουν την αυτοαντίληψη του ατόμου, ανάλογα με το συγκεκριμένο
περιβάλλον με το οποίο σχετίζεται η συγκεκριμένη αυτοαντίληψη.
Η τρίτη αρχή του σύστασης της αυτοαντίληψης είναι η λειτουργία της ψυχολογικής
κεντρικότητας (psychological centrality). Η αρχή αυτή υπαγορεύει στο άτομο να κάνει τις αυτόαξιολογήσεις του με βάση κάποιες αξίες. Σύμφωνα με το Rosenberg, ως αξίες ορίζονται «οι τρόποι
με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε το επιθυμητό και οι οποίοι είναι ιεραρχικά οργανωμένοι, και
αντικατοπτρίζονται σε επιλογές μέσω τάσεων και δεξιοτήτων»61. Σύμφωνα με τον ορισμό των
αξιών του Rosenberg, οι αξίες ξεκινούν από τους ορισμούς κοινωνικών ρόλων και κανόνων, ενώ αν
εγκαταλείψουμε μια από αυτές εγκαταλείπουμε αυτόματα κι έναν στόχο. Επιπλέον, οι αξίες του
ατόμου δεν είναι καθαρά προσωπικές, αλλά κυρίως κοινωνικές γιατί αποκτώνται προτού το άτομο
να είναι σε θέση να τις δοκιμάσει.
Οι ερμηνείες του ατόμου για προσωπικές επιτυχίες και αποτυχίες (personal attributions for
success and failure) σχετίζονται με την αυτοαντίληψη, «εφόσον αυτή επηρεάζει τον τόπο ελέγχου,
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τη σταθερότητα, σφαιρικότητα και δυναμική ελέγχου των αποδόσεων που θα κάνει,
τροφοδοτημένη ταυτόχρονα από αυτές τις αποδόσεις»62.
2.2.1.3. Η θεωρία του Charles Cooley για την αυτοαντίληψη
Ο Cooley θεωρείται από τους πρώτους που έδωσαν μία νέα πνοή στη θεωρία του εαυτού σε
συνάρτηση με τον κοινωνικό περίγυρο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το άτομο αποκτά την εκτίμηση για
τον εαυτό του μέσα από τις ενέργειες και τις αντιδράσεις των άλλων κατά τη διάρκεια των
διαπροσωπικών σχέσεων63.
Ο Cooley, όπως και ο James, τόνισε ότι η αυτοαντίληψη έχει τις ρίζες της στον κοινωνικό
περίγυρο, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που σχηματίζει το παιδί για τον εαυτό του μοιάζει με έναν
κοινωνικό καθρέφτη, δεδομένου ότι η εικόνα αυτή συντίθεται από τις. εντυπώσεις που νομίζουμε
ότι οι άλλοι έχουν για εμάς. Επομένως, τα συναισθήματα που διαμορφώνει κάποιος για το άτομό
του, εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τι αυτό αντιλαμβάνεται στον «καθρέφτη» της ομαδικής
ζωής64. Ο συμβολισμός του «καθρεφτιζόμενου εαυτού» δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένος, επειδή ο
εαυτός του Cooley είναι ενεργός και δεν αντικατοπτρίζει απλώς αυτό που οι άλλοι πιστεύουν για το
άτομο.
Αν και ο ίδιος αναγνωρίζει την αδυναμία του συμβολισμού αυτού και δέχεται τη συμμετοχή
και άλλων παραγόντων στη δημιουργία της αυτοαντίληψης, παρουσιάζει μια παθητική και σχεδόν
απόλυτα κοινωνικά καθορισμένη εικόνα του ατόμου65.
2.2.1.4. Η θεωρία του Rogers για την αυτοαντίληψη
Σύμφωνα με τη θεωρία του Rogers, η αυτοαντίληψη «αποτελεί στοιχείο του φαινομενολογικού
πεδίου του ατόμου -του συνόλου των αντιλήψεών του για τον κόσμο- που διαμορφώνεται κατά τη
συναλλαγή του ατόμου με το περιβάλλον»66. Η φαινομενολογική προσέγγιση εστιάζει στο νόημα
και τη σημασία που αποδίδει το άτομο στην εξωτερική πραγματικότητα, που αποτελεί στοιχείο του
«φαινομενολογικού πεδίου» του ατόμου, καθώς και στις εμπειρίες που βιώνει. Τα στοιχεία του
φαινομενολογικού εαυτού, τα οποία θεωρούνται οριστικές και σταθερές ιδιότητές του, σχηματίζουν
την αυτοαντίληψη. Η αυτοαντίληψη, λοιπόν, ορίζεται ως ένα οργανωμένο σύνολο όλων των
αντιλήψεων που το άτομο θεωρεί χαρακτηριστικές για τον εαυτό του.
Ο Rogers υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος τείνει να διαχωρίζει τις εμπειρίες που γίνονται
αντιληπτές σε χαρακτηριστικές για τον εαυτό του και σε μη χαρακτηριστικές. Επιπλέον, ο Rogers
υποστηρίζει πως η αντίληψη του εαυτού ακολουθεί τους γενικούς κανόνες της αντίληψης.
Σύμφωνα με αυτούς, η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει ένα οργανωμένο και σταθερό εννοιολογικό
σύνολο, μια ομάδα αλληλοεξαρτώμενων αντιλήψεων, έτσι ώστε η αλλαγή ενός τμήματός του να
μπορεί να φέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύνολο. Αν και η αντίληψη του εαυτού χαρακτηρίζεται
από μια σχετική ρευστότητα και δυναμικότητα, η συνοχή και η οργάνωσή του διατηρούνται. Το
άτομο υιοθετεί τρόπους συμπεριφοράς που συνάδουν με την εικόνα του εαυτού του67.
2.2.1.5. Κριτική των θεωρητικών προσεγγίσεων για την αυτοαντίληψη
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Η έννοια της αυτοαντίληψης αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολλών
ερευνητών, προερχόμενων όχι μόνο από το χώρο της Ψυχολογίας αλλά και από άλλα επιστημονικά
πεδία (Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική, Φιλοσοφία, κ.λπ.). Η πολυπλοκότητα της έννοιας της
αυτοαντίληψης έχει προσδώσει στην προσέγγιση του όρου της πολλές και διαφορετικές ερμηνείες,
αντικρουόμενες ή συμπληρωματικές. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τη μελέτη της αυτοαντίληψης
επικεντρώνεται από πολλούς μελετητές στις διαστάσεις που αυτή λαμβάνει σε διάφορους τομείς
της ζωής του ατόμου (κοινωνία, οικογένεια, σχολείο, κ.λπ.) και στο κατά πόσο μπορεί να τους
επηρεάσει.
Πολλοί θεωρούν ότι η αυτοαντίληψη είναι συνώνυμη με την έννοια της αυτοεκτίμησης.
Στην πραγματικότητα οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται αλλά δεν είναι οι ίδιες. Η αυτοαντίληψη
αποτελεί τη γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας του ατόμου και αναφέρεται σε ένα γενικότερο
προβληματισμό σχετικά με τον εαυτό του, ενώ η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική
πλευρά του ατόμου και φανερώνει το βαθμό αποδοχής και επιδοκιμασίας του εαυτού του68. Η
αποσαφήνιση των δύο αυτών εννοιών είναι πολύ σημαντική, αφού συχνά δημιουργείται σύγχυση
ως προς το περιεχόμενό τους και δεν προσεγγίζονται με ορθότητα πολλά από όσα διατυπώνονται
σχετικά με την έννοια της αυτοαντίληψης.
Οι σχετικές, με την αυτοαντίληψη, θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο παρόν κεφάλαιο
εξετάζουν και αναλύουν διεξοδικά το πολυδιάστατο σχήμα της αυτοαντίληψης, ενώ
προσανατολίζονται άλλοτε σε κοινούς άξονες αναφοράς και άλλοτε σε διαφορετικούς. Ο James,
ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη της αυτοαντίληψης, διέκρινε τις δύο πλευρές του εαυτού:
το «Εγώ» και το «Εμένα», δηλαδή τον εαυτό ως υποκείμενο και τον εαυτό ως αντικείμενο
(εμπειρίας)69. Υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη είναι η σύνθεση των σκέψεων και των
συναισθημάτων του ατόμου, γι’ αυτό, άλλωστε, είναι και πολυδιάστατη. Επιπλέον, έκανε λόγο για
τον κοινωνικό εαυτό του ατόμου, που διαμορφώνεται βάσει των αλληλεπιδράσεων με την κοινωνία
και τις αντιδράσεις των άλλων και που συμβάλλει ως κύριο συστατικό στη διαμόρφωση της
αντίληψης του εαυτού. Η θεωρία του James παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τη θεωρία του
Cooley για την αυτοαντίληψη, ο οποίος υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη έχει τις ρίζες της στον
κοινωνικό περίγυρο. Και οι δύο θεωρίες δίνουν έμφαση στο ρόλο που ασκεί το κοινωνικό
περιβάλλον στο άτομο για τη διαμόρφωση της αντίληψης του εαυτού του, με σαφή τη διαφορά ότι
η θεωρία του James υποστηρίζει ότι ο κοινωνικός εαυτός αποτελεί μία από τις διαστάσεις της
αυτοαντίληψης, και όχι την καθαυτό αυτοαντίληψη. Παράλληλα, ο Cooley παρουσιάζει μια
παθητική και καθορισμένη εικόνα του εαυτού για το άτομο που διαμορφώνεται από τους άλλους.
Για τη δυναμική που ασκεί το κοινωνικό περιβάλλον στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης,
έκανε λόγο και ο Rogers, ο οποίος υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί στοιχείο του
φαινομενολογικού πεδίου του ατόμου, δηλαδή, του συνόλου των αντιλήψεών του για τον κόσμο,
που διαμορφώνεται κατά τη συναλλαγή του ατόμου με το περιβάλλον. Αλλά και ο Rosenberg
προσέγγισε το ζήτημα της αυτοαντίληψης αναφερόμενος στις αντανακλαστικές αξιολογήσεις,
δηλαδή τις αξιολογήσεις που το άτομο κάνει για τον εαυτό του βασιζόμενο στην άποψη που έχουν
για το ίδιο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι αποκαλούμενοι σημαντικοί άλλοι (significant others).
Επομένως, από τη συγκριτική παρουσίαση των τεσσάρων αυτών θεωριών, μπορούμε να
αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στο ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος σε σχέση
με την αυτοαντίληψη, καθώς είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά το άτομο στη διαμόρφωση της
αντίληψης για τον εαυτό του.
Επιπλέον, στις θεωρίες των James και Rosenberg φαίνεται καθοριστικός ο ρόλος των
συναισθημάτων του ατόμου για το σχηματισμό της αυτοαντίληψής του, αφού, σύμφωνα και με τις
δύο αυτές θεωρίες, τα συναισθήματα αποτελούν διαμορφωτικούς παράγοντες της αντίληψης του
εαυτού.
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2.2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ετεροαντίληψη
Ενώ η σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζει πληθώρα θεωριών σχετικές με την αυτοαντίληψη του
ατόμου, αντίθετα η έννοια της ετεροαντίληψης ελάχιστα εμφανίζεται στη βιβλιογραφία. Παρ’ όλα
αυτά, στην αποσαφήνιση των εννοιών έγινε μία προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου της
«ετεροαντίληψης». Στη συνέχεια, επιχειρείται η μελέτη του φαινομένου της ετεροαντίληψης, όπως
αυτή αποτυπώθηκε στην αποσαφήνιση των εννοιών.
2.2.2.1. Η έννοια της ετεροαντίληψης υπό το πρίσμα των «στάσεων»
Όπως είδαμε, ο όρος «ετεροαντίληψη», σε μια ευρύτερη κοινωνικο-ψυχολογική οπτική,
διχοτομείται σε δύο δομικούς άξονες, ανάλογα με την προσέγγιση του έτερου. Από τη μία, η
ετεροαντίληψη νοείται ως η πεποίθηση του ατόμου για το τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτό, και από
την άλλη η πεποίθηση του ατόμου για τον άλλο ή τους άλλους και αντίστροφα, κάτι που αποτελεί
τη βάση για τη δημιουργία της στάσης του ατόμου απέναντι στον έτερο.
Για να γίνουμε, όμως, καλύτερα αντιληπτοί θα αναφερθούμε συνοπτικά στην εξέλιξη των
θεωριών των στάσεων. Πολλοί μελετητές ασχολήθηκαν με τη θεωρία των στάσεων, ενώ επέκτειναν
την ανάλυση της έννοιας από την ψυχοκοινωνική της διάσταση στη ψυχοφυσιολογική,
υποστηρίζοντας ότι η στάση εκφράζει και τη στάση του σώματος σε συνδυασμό με τη δυναμική
του συναισθήματος που αυτό απορρέει. Η εννοιολογική αυτή προσέγγιση των στάσεων
πραγματοποιήθηκε κυρίως τον 17ο και 18ο αιώνα, ενώ από τον 19ο αιώνα ο όρος «στάση» σήμαινε
αρνητική ή θετική τοποθέτηση ενός ατόμου σε κάποιο ζήτημα.
Η συσχέτιση του όρου των στάσεων με αυτόν της ετεροαντίληψης, βρίσκει μεγαλύτερη
συνάφεια στις θεωρίες άλλων ερευνητών, όπως του Thurstone, ο οποίος υποστήριξε ότι η στάση
«αποτελεί το σύνολο των ιδεών, των αισθήσεων, των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων ενός
υποκειμένου σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο»70. Οι στάσεις, αναμφίβολα,
αποτελούν προϊόν του περιβάλλοντος, ωστόσο οι ρίζες τους είναι βαθύτατα φυσικές και
ψυχολογικές και κινητοποιούν την ολότητα του υποκειμένου σε σχέση με το έτερο αντικείμενο,
πρόσωπο ή πράγμα. Όλοι οι αντιληπτικοί, γνωστικοί, συναισθηματικοί παράγοντες της
προσωπικότητας δραστηριοποιούνται, αλλά οι τελευταίοι κρατούν έναν κυρίαρχο ρόλο71. Η στάση
αποτελεί δημιουργημένη μορφή της κοινωνικής δυναμικής της προσωπικής ταυτότητας και της
προσωπικότητας.
Μέσα από την κοινωνική αυτή μορφή της στάσης μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια
της ετεροαντίληψης, υπό τη σύμβαση ότι η εννοιολογική της δομή διχοτομείται σε δύο
κατευθύνσεις, όπως περιγράψαμε παραπάνω στον ορισμό της. Η ετεροαντίληψη, δηλαδή, η
πεποίθηση και η γνώση που μπορεί να έχουμε για τον άλλο, διαμορφώνεται ή ταυτίζεται με τη
«στάση» μας απέναντι σε αυτόν. Έτσι, π.χ. ένας μαθητής, παρότι θέλει να είναι δίκαιος στο παιχνίδι
με τους συμμαθητές του, έχει μια ιδιαίτερα θετική στάση προς τους συμμαθητές του που
προέρχονται από την ίδια χώρα με αυτόν παρά με αυτούς που προέρχονται από άλλη χώρα και,
έτσι, φαίνεται πιο ελαστικός με τους πρώτους. Ή νιώθει μια ανεξήγητη αντιπάθεια σε συμμαθητές
του που παρουσιάζουν ορισμένο φυσιογνωμιστικό τύπο και έτσι δυσκολεύεται να είναι δίκαιος στο
παιχνίδι μαζί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο ένας μαθητής, ανάλογα με τις επιδόσεις των συμμαθητών
του, είναι πιθανό να τους διαφοροποιεί σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα ή σε άλλες
κοινωνικές δεξιότητες και ανάλογα να τους προσεγγίζει ή να τους απωθεί.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στα δομικά γνωρίσματα των στάσεων που αφορούν
στο περιεχόμενο τους, μέσω του Τρισδιάστατου Μοντέλου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κάθε
στάση αποτελείται από τρία στοιχεία: το γνωστικό (γνώσεις, πεποιθήσεις), το συναισθηματικό
(συμπάθειες, αντιπάθειες, τάσεις, ροπές) και το συμπεριφορικό (προδιάθεση για δράση και
συμπεριφορά).
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Η γνωστική διάσταση της στάσης αναφέρεται σε γνωστικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν
την ανθρώπινη νόηση (οπτική ετεροαντίληψη, ακουστική ετεροαντίληψη κ.λπ.). Οι γνωστικές
αυτές λειτουργίες οργανώνουν τα ερεθίσματα σε σύνολα και τα κατηγοριοποιούν σε ενιαία σύνολα.
Επιπλέον, η γνωστική λειτουργία είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί ιδέες, αφού πρώτα επεξεργαστεί
αφηρημένες έννοιες και σύμβολα. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και το μειονέκτημα της γνωστικής
κατηγοριοποίησης των ετεροαντιλήψεων, αφού φαινόμενα που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά
μεταξύ τους τοποθετούνται στην ίδια κατηγορία. Συνεπώς, η ετεροαντίληψη αυτών των
φαινομένων, ενώ απλουστεύεται, συγχρόνως τείνει να υπεραπλουστευτεί. «Η υπεραπλούστευση
αυτή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία προκαταλήψεων και συνεπώς για τη δημιουργία
αντίστοιχων προβλημάτων στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση των ανθρώπων»72.
Για παράδειγμα, η γνωστική κατηγορία «Τσιγγάνος» αποτελεί μία κατηγορία που
αναφέρεται σε άτομα τα οποία έχουν κοινό χαρακτηριστικό και αυτό είναι η φυλή τους. Για
κάποιον είναι εύκολο να πει «συμπαθώ τους Τσιγγάνους», δημιουργώντας έτσι μια γνωστική
κατηγορία, αντί να πει «συμπαθώ αυτούς τους κοντούς/ψηλούς, με τα δυο πόδια, τα δυο χέρια, τα
καστανά μαλλιά που δεν έχουν σταθερή κατοικία και ασχολούνται με το εμπόριο». Αν, ωστόσο,
πούμε «ο Τσιγγάνος είναι πονηρός» αυτόματα συμπεραίνουμε ότι όλοι οι Τσιγγάνοι είναι πονηροί
και όταν έρθουμε σε επαφή μαζί τους, συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τη στάση αυτή.
Στο σημείο αυτό η έννοια της ετεροαντίληψης συνδέεται άμεσα με την έννοια των στάσεων,
αφού η ετεροαντίληψη δε βασίζεται σε αξιολογικές κρίσεις και αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία
των στάσεων. Αν, για παράδειγμα, η ετεροαντίληψη που έχει κάποιος απέναντι στους αλλοδαπούς
είναι αρνητική, τότε και η στάση που θα έχει για κάποιον συνάδελφό του αλλοδαπό θα είναι
πιθανότατα αρνητικά φορτισμένη.
Παράλληλα, κάποιες στάσεις θεωρούνται πιο κεντρικές για τον άνθρωπο και πιο
ουσιαστικές, αφού συνδέονται άμεσα με το Εγώ του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να ταυτίζεται με τις
στάσεις του και να τις υπερασπίζεται με πάθος, όταν μάλιστα η κοινωνία επιβεβαιώνει την
εγκυρότητα των στάσεων αυτών73. Σύμφωνα δε με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες, το περιβάλλον
είναι σε θέση να ασκήσει άμεση ή έμμεση επίδραση πάνω στο άτομο και να διαμορφώσει στάσεις,
στηριζόμενο στις αρχές της μάθησης. Έτσι, η διαμόρφωση των στάσεων μπορεί να προέλθει από
την επιβολή του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης και όχι μέσω της αυτούσιας ενέργειας του
ατόμου. Η ετεροαντίληψη, σε σχέση με τα παραπάνω, φαίνεται να δομείται με κάτι ανάλογο των
ανατανακλαστικών αξιολογήσεων της αυτοαντίληψης, δηλαδή με αξιολογήσεις που το άτομο κάνει
για τους άλλους βασιζόμενο στην άποψη που έχουν για αυτό συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οι
άνθρωποι αυτοί, που σε σχέση με την αυτοαντίληψη, καλούνται σημαντικοί άλλοι, επηρεάζουν την
ετεροαντίληψη του ατόμου ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον με το οποίο σχετίζεται η
συγκεκριμένη ετεροαντίληψη.
Η δεύτερη διάσταση των στάσεων είναι η συναισθηματική, σύμφωνα με την οποία κάθε
στάση είναι ικανή να δημιουργήσει θετικά, αρνητικά και ουδέτερα συναισθήματα και είναι
αποτέλεσμα της μάθησης είτε μέσω συνθηκών ενίσχυσης είτε μέσω της επίδρασης των κοινωνικών
παραμέτρων74. Στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι η προσέγγιση της ετεροαντίληψης υπό το πρίσμα της
συναισθηματικής αυτής διάστασης των στάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και σε
ταύτιση των όρων της ετεροαντίληψης και της ενσυναίσθησης. Θα μπορούσε, λοιπόν, να
υποστηρίξει κάποιος ότι η ετεροαντίληψη ταυτίζεται με την ενσυναίσθηση, αφού σύμφωνα με τον
ορισμό της δεύτερης, η ενσυναίσθηση αναφέρεται ουσιαστικά σε στάση που τηρεί ένα άτομο
απέναντι σε ένα άλλο και «μπορεί να εκφραστεί με όρους χαράς, λύπης, ενθουσιασμού, μιζέριας,
σύγχυσης και πόνου»75. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες. Η
ετεροαντίληψη αποτελεί αντιληπτική λειτουργία, ενώ η ενσυναίσθηση ικανότητα, την οποία είναι
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σε θέση να μάθει και να αποκτήσει το άτομο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ενώ εμπεριέχει το
επικοινωνιακό στοιχείο, αφού διαμορφώνεται σε περιστάσεις επικοινωνίας των ατόμων.
Αναλύοντας διεξοδικότερα τη σχέση ετεροαντίληψης και στάσης, θα μπορούσαμε να
αναφερθούμε στη λειτουργική θεωρία των στάσεων, η οποία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη
συσχέτιση των δύο αυτών εννοιών. Η λειτουργική θεωρία των στάσεων, επηρεασμένη από
ψυχαναλυτικές θεωρίες, αντιμετωπίζει το άτομο ως ενεργητικό άνθρωπο με συγκεκριμένους
σκοπούς που προσπαθεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Παράλληλα, η θεωρία αυτή προσπαθεί
να απαντήσει σε ερωτήματα όπως, γιατί το άτομο έχει ορισμένες στάσεις και ποιες ψυχολογικές
ανάγκες του ατόμου ικανοποιούνται από τις στάσεις του76. Κάθε στάση εξυπηρετεί και
διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες συνοψίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: α) προσαρμοστική
ή ωφελιμιστική λειτουργία β) γνωσιακή λειτουργία γ) λειτουργία έκφρασης αξιών και δ) εγώπροστατευτική λειτουργία.
Η έννοια της ετεροαντίληψης βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση κυρίως στις δύο τελευταίες
λειτουργίες των στάσεων. Η λειτουργία έκφρασης των αξιών επιτρέπει στα άτομα να εκφράζουν τις
ηθικές τους αξίες, ενώ ταυτόχρονα, τους δίνει τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουν και να
επιβεβαιώσουν την αυτο-εικόνα τους77. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο εκφράζει μια θετική
στάση απέναντι στους μετανάστες, ουσιαστικά υιοθετεί την αξία της αλληλεγγύης. Η λειτουργία
αυτή είναι γνωστή και ως λειτουργία κοινωνικής προσαρμογής, αφού οι κοινωνικές σχέσεις των
ατόμων μπορούν να βελτιωθούν άμεσα από την υιοθέτηση τέτοιου είδους στάσεων78.
Τέλος, η εγώ-προστατευτική λειτουργία των στάσεων, γνωστή και ως λειτουργία
εξωτερίκευσης, σχετίζεται με τους ασυνείδητους μηχανισμούς άμυνας του Εγώ που επιδεικνύουν
τα άτομα, όπως την άρνηση, την απώθηση και την προβολή, προκειμένου να προστατευτούν από
εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Επομένως, η διαμόρφωση μιας στάσης είναι το αποτέλεσμα
μιας ασυνείδητης μεταβίβασης ενός συναισθήματος που δημιουργεί άγχος ή τύψεις που απειλούν
το Εγώ. Ασυνείδητα, λοιπόν, τα άτομα μπορούν να προβάλλουν τα δικά τους συναισθήματα
κατωτερότητας σε μειονοτικές ομάδες, προκειμένου να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους 79. Κατά
συνέπεια, η ετεροαντίληψη για τον άλλο διαμορφώνεται ανάλογα με τους ασυνείδητους
μηχανισμούς άμυνας του κάθε ατόμου.
2.2.2.2. Η έννοια της ετεροαντίληψης ως «ετεροπροσδιορισμός»
Προκειμένου να αναλύσουμε την έννοια της ετεροαντίληψης μέσω της θεωρίας του
«ετεροπροσδιορισμού», χρήσιμο θα ήταν να προβούμε, αρχικά, στην ερμηνεία του δεύτερου, ώστε
να γίνει, εν συνεχεία, η σύνδεση των δύο αυτών εννοιών.
Η έννοια του ετεροπροσδιορισμού στην παιδαγωγική ψυχολογία έχει ταυτιστεί με τον όρο
της «ετερονομίας», δηλαδή του όρου που δηλώνει «την εξάρτηση της ανθρώπινης βούλησης από
έναν εξωτερικό νόμο»80. Ο όρος της ετερονομίας εισήχθη για πρώτη φορά από τον Kant στην ηθική
φιλοσοφία. Αντίθετο του όρου της ετερονομίας είναι ο όρος της αυτονομίας, η οποία αναφέρεται
«στην ικανότητα του ανθρώπου να αυτοπροοσδιορίζεται σύμφωνα με δικούς του νόμους» 81. Ως
ετεροπροσδιορισμός, επομένως, θα μπορούσε να οριστεί ο εξαρτημένος, από τον έτερο,
προσδιορισμός για κάτι ή για κάποιον.
Σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, στον ετεροπροσδιορισμό το άτομο προσδιορίζεται
βάσει της αντίληψης που έχει ο άλλος (ο έτερος) για το ίδιο και όχι βάσει των προσωπικών του
πεποιθήσεων. Βάσει αυτής της συλλογιστικής, στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μια
προσπάθεια κατανόησης της έννοιας της ετεροαντίληψης.
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Η ετεροαντίληψη, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί την άλλη όψη της
αυτοαντίληψης, σε σχέση βέβαια με τη δυναμική που αναπτύσσεται ως προς τον έτερο και κάτω
από τη σκέπη της αντίληψης. Στο σημείο αυτό, εύκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι ο
μηχανισμός της ετεροαντίληψης, επί της ουσίας, ταυτίζεται με την αυτοαντίληψη του ατόμου, και
επομένως ότι κάνουμε λόγο για την ίδια έννοια. Αφού η αυτοαντίληψη του ατόμου διαμορφώνεται
από τις εμπειρίες που προέρχονται από το περιβάλλον του και επηρεάζονται σημαντικά από τις
κρίσεις των άλλων82, τότε η σχέση ατόμου και έτερου εμπλέκονται ήδη στην προαναφερθείσα
έννοια, άρα μιλάμε για αυτοαντίληψη και όχι για ετεροαντίληψη, ή τουλάχιστον για έννοιες
συνώνυμες ως προς το περιεχόμενο που τους αποδίδεται.
Στην πραγματικότητα, η έννοια της αυτοαντίληψης εμπεριέχει στους κόλπους της την
έννοια της ετεροαντίληψης. Σύμφωνα με τον Higgins, στο σύνολο των αντιλήψεων που το άτομο
διαμορφώνει για τον εαυτό του, συνδυάζονται τρεις όψεις του εαυτού: η προσωπική αντίληψη, η
οποία αντανακλά την άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του, η κοινωνική αυτοαντίληψη, η
οποία διαμορφώνεται από την εντύπωση που έχει για το πώς το βλέπουν οι άλλοι, καθώς και η
ιδανική αυτοαντίληψη, η οποία εσωκλείει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα ήθελε το άτομο να έχει
ο εαυτός του83.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία αυτή, η ετεροαντίληψη αφορά σε αυτό που ονομάζουμε
κοινωνική αυτοαντίληψη84, αφού εκφράζει την εντύπωση που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό
του σύμφωνα με το πώς το βλέπει ο άλλος, δηλαδή ο έτερος.
Στο σημείο αυτό, η δημιουργία του όρου της ετεροαντίληψης αποκτά κάποια πρακτική
αξία, αφού την επεξηγεί και τη διαχωρίζει από αυτό που αποκαλούμε «αξιολόγηση του εαυτού
μας85» και «εντύπωση του εαυτού μας», δηλαδή αυτοαντίληψη. Σύμφωνα με τον ετυμολογικό
ορισμό της, η εντύπωση «αποτελεί αποτέλεσμα (συναίσθημα, σκέψη) που προκαλείται στη
συνείδησή μας από την αντίληψη εξωτερικού ερεθίσματος (γεγονότος, φαινομένου κτλ.), μέσω των
αισθήσεων και χωρίς τη μεσολάβηση της κρίσης»86. Επομένως, η ετεροαντίληψη δεν επηρεάζεται
από την προσωπική μας κρίση, παρά εκδηλώνεται ως συναίσθημα ή σκέψη μέσα μας για αυτό που
αντιλαμβανόμαστε ότι πιστεύει ο άλλος για εμάς. Δεν αντιπροσωπεύει την υποκειμενική αντίληψη
του εαυτού μας παρά αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις του έτερου δια μέσου μιας εσωτερικής
προσωπικής μας σύλληψης απαλλαγμένης από την κριτική μας σκέψη.
Πλήθος παραδειγμάτων της καθημερινής μας ζωής θα μπορούσαν να επεξηγήσουν τον
συλλογισμό αυτό, καθιστώντας σαφή την έννοια της ετεροαντίληψης, διαχωρίζοντάς τον από αυτή
της αυτοαντίληψης. Στο σχολείο, λ.χ. οι μαθητές θα μπορούσαν να αποτελέσουν εύκολο
ερμηνευτικό παράδειγμα. Αν ρωτήσουμε ένα παιδί για το πώς βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του ως προς
την εμφάνιση, θα μπορούσαμε πιθανότατα, να λάβουμε διαφορετική απάντηση από αυτή που θα
παίρναμε αν το ρωτούσαμε «Πώς πιστεύεις ότι βλέπουν οι συμμαθητές σου την εμφάνισή σου;».
Θα μπορούσε, δηλαδή, ένα παιδί να έχει σχηματίσει για το ίδιο και να μας εκφράσει μια θετική
αντίληψη για την εξωτερική του εμφάνιση, ενώ σε σχέση τους συμμαθητές του, να δηλώσει ότι
αντιλαμβάνεται πως αυτοί έχουν σχηματίσει αρνητική εικόνα για το ίδιο.
Σε περιπτώσεις που η προσωπική αυτοαντίληψη του ατόμου διαφέρει από την κοινωνική
αυτοαντίληψη, το άτομο αισθάνεται ότι απειλείται87. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που
διαδραματίζει η ετεροαντίληψη στην υγιή ανάπτυξη του ατόμου. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η
έννοια της ετεροαντίληψης αποτελεί κοινωνικο-ψυχολογικό φαινόμενο, με πολλές προεκτάσεις
στην ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου.
Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, σύμφωνα με το συλλογισμό αυτό, δεν ταυτίζονται οι έννοιες
της αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης, είναι όμως υπάλληλες έννοιες στην ευρύτερη έννοια
«αντίληψη».
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2.2.2.3. Η έννοια της ετεροαντίληψης μέσω του μηχανισμού της «κοινωνικής αντίληψης»
Η έννοια της αντίληψης αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες πνευματικές ενέργειες του ανθρώπου, η
οποία επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική του προσαρμογή, καθώς και τις σχέσεις του με τα άλλα
άτομα. «Η αντίληψη εξαρτάται από τη δυνατότητα υπάρξεως στο υποκείμενο ισορροπημένων και
παραγωγικών σχέσεων με τον εξωτερικό κόσμο, τον κόσμο των αντικειμένων»88.
Οι κύριες αντιληπτικές λειτουργίες είναι η συλλογή, η οργάνωση και η ερμηνεία των
δεδομένων. Σημαντικότατο ρόλο σε αυτές διαδραματίζουν οι προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου
που συναποτελούν τις συνθήκες δεκτικότητάς του. Βασικός μηχανισμός της αντιληπτικής
διαδικασίας είναι ο μηχανισμός της επιλογής των πληροφοριών, η οποία πραγματοποιείται είτε με
τη βοήθεια των ίδιων των ερεθισμάτων, όπως λ.χ. της διαφήμισης, είτε με κριτήρια που θέτει το
άτομο και που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες του. Στην πρώτη περίπτωση
κάνουμε λόγο για μηχανισμούς που «κλέβουν» την αντίληψή μας, χωρίς να το θέλουμε (π.χ. τα
ζωηρά χρώματα)89.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι νόμοι της φυσικής αντίληψης ισχύουν και στην
κοινωνική αντίληψη. Πιο συγκεκριμένα:
- Κάθε τι που βρίσκεται πολύ κοντά τείνει να αποτελέσει ομάδα.
- Αντικείμενα που έχουν το ίδιο σχήμα, χρώμα, μέγεθος, ουσία τείνουν να συνενωθούν και να
αποτελέσουν ομαδικό ερέθισμα.
- Έχουμε την τάση να θεωρούμε τις μορφές κλειστές και γι’ αυτό τις συμπληρώνουμε
αυθαίρετα. Γεφυρώνουμε τα χάσματα, παραμερίζουμε τις μικροδιαφορές και βλέπουμε
σύνολα.
- Βλέπουμε συχνότατα όχι ό,τι υπάρχει, αλλά ό,τι νομίζουμε πως υπάρχει ή θέλουμε να
υπάρχει.
Κατά τον ίδιο τρόπο ισχύει και ο μηχανισμός της αντιληπτικής άμυνας, δηλαδή, «της τάσης
του υποκειμένου να μην αντιλαμβάνεται καταστάσεις που υπάρχουν αντικειμενικά, επειδή το ίδιο
αντιδρά βαθύτατα και δεν επιθυμεί την ύπαρξή τους»90.
Αναλύοντας διεξοδικότερα τις διαδικασίες σχηματισμού της ετεροαντίληψης, θα
μπορούσαμε να υποστηρίζουμε ότι αυτή δεν αποτελεί μία παθητική κατάσταση και πως η ανάπτυξή
της απαιτεί ένα άτομο που θα βρίσκεται σε συνεχή σχέση με το ανθρώπινο-κοινωνικό, ζωικό και
φυσικό του περιβάλλον. Επομένως, η έννοια της κοινωνικής αντίληψης δεν ταυτίζεται με την
ετεροαντίληψη αλλά αποτελεί μέρος της, αφού απευθύνεται μόνο στην ανθρώπινη κοινωνία.
H ισόρροπη και πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου εκδηλώνεται μέσα από
τη διαδικασία της αντίληψης. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δουν τον έτερο με τον ίδιο τρόπο.
Μέσα στις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες συχνά ο άλλος αντιμετωπίζεται όχι σαν μεμονωμένη
οντότητα αλλά «πολλαπλασιαστικά»91. Επιπλέον, η αυθόρμητη εσωτερική κατηγοριοποίηση των
ατόμων που παρουσιάζουν κάποια κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά τείνει να διαιωνίζει το
στερεοτυπικό μοντέλο αντίληψης και να διαμορφώνει μια λανθασμένη και όχι πραγματική
ετεροαντίληψη.
Συνεπώς η αντίληψη για τον έτερο διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά εσωτερικών
ψυχολογικών και νοητικών λειτουργιών, που σχετίζονται τόσο με την αυτοαντίληψη του ίδιου του
ατόμου όσο και με τις φυσικές λειτουργίες του αντιληπτικού του συστήματος.
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2.2.2.4. Κριτική των θεωρητικών προσεγγίσεων για την ετεροαντίληψη
Η έννοια της ετεροαντίληψης είναι πολυσύνθετη, αφού η ερμηνεία της διαφοροποιείται σε σχέση
με την οπτική γωνία που προσεγγίζεται ο έτερος. Από τη μία η ετεροαντίληψη μπορεί να νοηθεί ως
η αντίληψη που έχει το υποκείμενο για τον άλλο. Η ετεροαντίληψη τότε, αναφέρεται στην άποψη
που σχηματίζει κάποιος για ένα άτομο ή για ομάδες ατόμων σε σχέση με κάποιο παράγοντα
αντίληψης (π.χ. επίδοση, ευφυΐα, εμφάνιση κ.λπ.). Υπό αυτή την οπτική, η έννοια της
ετεροαντίληψης παρουσιάζει ερμηνευτική συνάφεια με την έννοια των στάσεων.
Εξετάζοντας την ετεροαντίληψη βάσει του Τρισδιάστατου Μοντέλου των στάσεων,
διαπιστώνουμε ότι η ετεροαντίληψη δε βασίζεται σε αξιολογικές κρίσεις και αποτελεί τη βάση για
τη δημιουργία των στάσεων. Επιπλέον, φαίνεται να δομείται με κάτι ανάλογο των
ανατανακλαστικών αξιολογήσεων της αυτοαντίληψης, δηλαδή τις αξιολογήσεις που το άτομο κάνει
για τους άλλους βασιζόμενο στην άποψη που έχουν για το ίδιο συγκεκριμένοι άνθρωποι
(σημαντικοί άλλοι), οι οποίοι επηρεάζουν την άποψη του ατόμου για τον έτερο, ανάλογα με το
συγκεκριμένο περιβάλλον με το οποίο σχετίζεται η συγκεκριμένη ετεροαντίληψη. Παράλληλα, η
ετεροαντίληψη φαίνεται να διαμορφώνεται μέσω των ασυνείδητων μηχανισμών άμυνας του κάθε
ατόμου.
Η δεύτερη ερμηνεία της ετεροαντίληψης συνίσταται στην εντύπωση που διαμορφώνει το
άτομο για τον εαυτό του σύμφωνα με το πώς το βλέπει ο έτερος. Βάσει αυτής της ερμηνείας,
κάνουμε λόγο για συσχέτιση της ετεροαντίληψης και του ετεροπροσδιορισμού, υπό τη σύμβαση ότι
ο ετεροπροσδιορισμός συνδέεται με την κοινωνική αυτοαντίληψη, η οποία εκφράζει την εντύπωση
που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του σύμφωνα με το πώς το βλέπει ο άλλος. Μιλώντας,
λοιπόν, για ετεροαντίληψη κάνουμε λόγο για εσωτερικευμένη διεργασία που δεν επηρεάζεται από
την προσωπική μας κρίση, παρά μόνο εκδηλώνεται ως συναίσθημα ή σκέψη μέσα μας για αυτό που
αντιλαμβανόμαστε ότι πιστεύει ο άλλος για εμάς.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η ετεροαντίληψη έχει τις ρίζες της στη σχέση ατόμου
και κοινωνίας, ενώ δεν αποτελεί παθητική κατάσταση και η ανάπτυξή της απαιτεί ένα άτομο που
θα βρίσκεται σε συνεχή σχέση με το κοινωνικό του περιβάλλον. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα
φαινόμενα που αφορούν στο κοινωνικο-ψυχολογικό πλαίσιο του ατόμου, ενώ λειτουργεί και ως
ρυθμιστικός παράγοντας των σχέσεων που αναπτύσσει το άτομο με τους άλλους γύρω του.
2.2.3. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τις σχολικές επιδόσεις
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται η παρουσίαση σημαντικών θεωριών για τις σχολικές επιδόσεις
μέσα από τους τομείς της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας.
2.2.3.1. Η Παιδαγωγική για τις επιδόσεις
Αν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την επίδοση του μαθητή μέσα στην παιδαγωγική διαδικασία, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή αποτελεί το άθροισμα της ικανότητας του μαθητή και της
επιμέλειας που επιδεικνύει κατά τη μαθησιακή διαδικασία92. Ωστόσο, η μεταφορά του σχήματος
αυτού μέσα στις σχολικές τάξεις δεν μπορεί να επεξηγήσει τη μαθησιακή διαδικασία απλοποιητικά,
λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η σύνθεσή της.
Παρακάτω, επιχειρείται μία προσπάθεια διασύνδεσης της σχολικής επίδοσης και της
μαθησιακής πράξης, ενώ γίνεται αναφορά στους προσανατολισμούς που θέτει η Παιδαγωγική για
τις σχολικές επιδόσεις, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των
μαθητών.
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2.2.3.1.1. Η παιδαγωγική διάσταση της σχολικής επίδοσης
Η έννοια της επίδοσης μέσα στο σχολείο μπορεί να μελετηθεί υπό το πρίσμα τεσσάρων βασικών
διαστάσεων, σύμφωνα με τον Furck93:
- «Επίδοση ως αξίωση προς το μαθητή». Η διάσταση αυτή αφορά στις δεξιότητες και γνώσεις
που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής σύμφωνα με τους τα περιεχόμενα και τους στόχους της
μάθησης που ορίζουν τα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου.
- «Επίδοση ως δραστηριότητα του μαθητή». Στο σημείο αυτό η επίδοση λαμβάνει διάσταση
δυναμική, αφού η διάσταση αυτή αφορά την ίδια τη διαδικασία μάθησης, στην οποία
λαμβάνει μέρος ο μαθητής προκειμένου να πραγματοποιήσει τους τεθέντες στόχους.
- «Επίδοση ως αποτέλεσμα δραστηριότητας του καθενός εντός των διαφόρων χώρων
επίδοσης». Η επίδοση εδώ γίνεται το προϊόν της διαδικασίας μάθησης.
- «Επίδοση ως ιδιαίτερη συμβολή του σχολείου για κοινωνία, κράτος και οικονομία»
Έτσι, η σχολική επίδοση τόσο ως δυναμική διαδικασία όσο και ως αποτέλεσμα, στην
παιδαγωγική, προσανατολίζεται σε τρία κύρια συστήματα αναφοράς, τα οποία αφορούν στη
σχολική μάθηση και βάσει αυτών προκύπτουν και οι μορφές αξιολόγησης της επίδοσης των
μαθητών. Συγκεκριμένα οι προσανατολισμοί αυτοί είναι94:
- Αναφορά στο «εγώ» του μαθητή, δηλαδή, στο υποκείμενο της μάθησης. Στο σημείο αυτό
λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές προϋποθέσεις μάθησης του κάθε παιδιού, ενώ
προσδιορίζεται η μαθησιακή επιτυχία, που εμφανίζει ο μαθητής μέσα σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, σε σχέση με του στόχους μάθησης που του έχουν τεθεί.
- Αναφορά στους «συναμιλλομένους», δηλαδή στους συμμαθητές. Η αναφορά αυτή αφορά
στη διαδικασία πληροφόρησης της μαθησιακής προόδου του μαθητή σε σχέση με τους
υπόλοιπους συμμαθητές του, με μέτρο σύγκρισης το μέσο όρο επίδοσης ή νόρμας της
τάξης.
- Αναφορά στο αντικείμενο μάθησης ή στόχο μάθησης. Αυτός ο προσανατολισμός
πληροφορεί για το βαθμό ανταπόκρισης του μαθητή στις αξιώσεις μάθησης, όπως ορίζονται
από τους στόχους μάθησης που έχουν τεθεί.
2.2.3.1.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση ποικίλλουν. Αυτό συμβαίνει διότι η επίδοση
του μαθητή δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη παράμετρο που μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια,
αλλά την κοινή συνισταμένη μιας πληθώρας παραγόντων που επιδρούν συνολικά στο παιδί.
Η σχολική επίδοση είναι αποτέλεσμα τόσο των κοινωνικοοικονομικών και των
κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων, όσο και του τρόπου διαπαιδαγώγησης των γονέων απέναντι
στα παιδιά τους95. Ωστόσο, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μάς οδηγεί σε ένα πλήθος
παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στο σχολείο και οι οποίοι επιδέχονται
ποικίλες κατηγοριοποιήσεις από τους διάφορους ερευνητές (Heller, Kleber, Lehmann, κ.λπ.).
Επιστήμονες, όπως ο Heller, απαριθμούν τους παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση των
μαθητών, εξετάζοντας κυρίως τις μεταβλητές της προσωπικότητας του κάθε μαθητή. Οι
παράγοντες αυτοί αναφέρονται στη σωματική κατάσταση, στην ταχύτητα της αντίληψης και της
σκέψης του, στον αυθορμητισμό και στο επίπεδο ωριμότητάς του, στις ποιοτικές διαστάσεις της
συμπεριφοράς εργασίας κάθε μαθητή (αντοχή, επιμονή, συγκέντρωση, προσπάθεια κ.λπ.), αλλά και
στα συναισθηματικά και ψυχολογικά στοιχεία του παιδιού, στις ανάγκες του, στα κίνητρα μάθησης
και επίδοσης κ.λπ. Έτσι, ο ίδιος ομαδοποιεί τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίδοση του
μαθητή σε γνωστικούς και μη γνωστικούς96.
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Μία αρκετά σαφής αποτύπωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση είναι
η ομαδοποίησή τους σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Στους ενδογενείς παράγοντες
συγκαταλέγονται η σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή, η ικανότητα συγκέντρωσης, σκέψης
του κ.λπ.97, ενώ ενδογενής παράγοντας, που έχει γίνει συχνά αντικείμενο πολλών μελετητών, είναι
η ευφυΐα του μαθητή.
Οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών ποικίλλουν.
Συγκεκριμένα, εξωγενείς παράγοντες θεωρούνται:
 Οι ιδρυματικές συνθήκες εκπαίδευσης του παιδιού. Αυτές αφορούν το σχολείο τόσο στη
φυσική του διάσταση (μέγεθος αιθουσών, μέσα διδασκαλίας, αύλειος χώρος κ.λπ.) όσο και
στην κοινωνική του διάσταση (διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλων, μαθητών και γονέων).
Επιπλέον, οι ιδρυματικές συνθήκες αναφέρονται στο δάσκαλο (προσωπικότητα, ικανότητες,
προσδοκίες, κ.λπ.), καθώς και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
 Το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό την έννοια της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών βιβλίων κ.λπ.
 Η κοινωνική προέλευση του μαθητή, η οποία αφορά κυρίως στο μορφωτικό-κοινωνικόοικονομικό επίπεδο της οικογένειας του, στις προσδοκίες των γονέων για επίδοση του
παιδιού, στους φίλους κ.λπ.
Ο Kleber υιοθετεί έναν άλλο τρόπο προσέγγισης στους παράγοντες που επηρεάζουν τη
σχολική επίδοση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η ικανότητα επίδοσης του μαθητή διέρχεται μέσα
από τις προ-γνώσεις και προ-εμπειρίες, που ήδη φέρει ο μαθητής, και οι οποίες επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την είσοδο του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι
εσωσχολικές συνθήκες, κυρίως η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, επηρεάζουν καθοριστικά την
επίδοση του μαθητή και διαμορφώνουν το κλίμα ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.
Όσον αφορά στις εξωσχολικές συνθήκες, που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών,
καθοριστικός είναι ο ρόλος της οικογένειας (μορφωτικό-κοινωνικό επίπεδο κ.λπ.), καθώς και οι
συνθήκες διαβίωσης του παιδιού (ύπαρξη κατάλληλων χώρων για την προετοιμασία του μαθητή,
κίνητρα μάθησης από τους γονείς κ.λπ.). Εκτός, όμως, από τις εσωσχολικές και εξωσχολικές
συνθήκες, σημαντική επίδραση στην επίδοση ασκούν και οι περιστασιακές συνθήκες που επιδρούν
αρνητικά στις μαθησιακές δραστηριότητες του παιδιού (ασθένειες, οικονομικά-οικογενειακά
προβλήματα κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό σύστημα (όπως εκφράζεται και παραπάνω), καθώς και τα
προσωπικά δεδομένα του παιδιού (σωματικοί, ψυχολογικοί, βιολογικοί παράγοντες) φαίνεται να
επηρεάζουν και αυτά, με τη σειρά τους, αισθητά την επίδοση του παιδιού στο σχολείο98.
2.2.3.1.3. Κριτική των παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τις σχολικές επιδόσεις
Η σχολική επίδοση, και ιδιαίτερα η αξιολόγησή της, είναι ζήτημα που συναρτάται με τις
παιδαγωγικές διαδικασίες και τους στόχους του σχολείου, ενώ θέτει πλήθος ερωτημάτων σχετικά
με την παιδαγωγική αξία και το ρόλο της σε σχέση με τον ίδιο το μαθητή.
Γεγονός είναι ότι η σχολική επίδοση μέσα στη μαθησιακή διαδικασία αντιμετωπίζεται ως
«προϊόν», δηλαδή στατικά, αγνοώντας την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, που είναι, τελικά, και η
κύρια διάστασή της. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, η σχολική επίδοση εμφανίζεται να περιορίζεται
μόνο στο γνωστικό κομμάτι, αφού εκφράζεται μόνο μέσω των αποκτηθέντων γνώσεων και των
δεξιοτήτων του μαθητή. Με αυτό τον τρόπο, όμως, αγνοούνται οι συναισθηματικές παράμετροι που
τη διαμορφώνουν, δηλαδή, οι διάφοροι κοινωνιολογικο-ψυχολογικοί παράγοντες που τη
συνθέτουν99.
Η απάντηση στα παιδαγωγικά ερωτήματα που δημιουργεί η έννοια της σχολικής επίδοσης,
μπορεί να δοθεί μόνο αν εξετάσουμε τα σημεία εκείνα στα οποία οφείλει να προσανατολίζεται η
σχολική επίδοση. Η σχολική επίδοση, λοιπόν, προκειμένου να χρίζει παιδαγωγικού χαρακτήρα,
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οφείλει να αποσκοπεί στην προσωπική εξέλιξη του κάθε μαθητή δια μέσω μιας ατομικής
μαθησιακής διαδικασίας, αναζητώντας τις ιδανικές συνθήκες μάθησης, εντοπίζοντας τους τομείς
δυνατοτήτων και ελλείψεων του παιδιού. Παράλληλα, οφείλει να είναι προσανατολισμένη στις
αρχές της υποστήριξης, της ενθάρρυνσης και της ενίσχυσης. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού
του στόχου είναι η εφαρμογή μιας αγωγής επίδοσης από τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή, ενός
συνδυασμού των ικανοτήτων του μαθητή για επίδοση με τις ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών
από αυτόν, βάσει των αναγκών και των ενδιαφερόντων του100. Πέραν, όμως, αυτών, η επίδοση των
μαθητών μέσα στο σχολείο οφείλει να προσδιορίζεται και βάσει της κοινωνικής διάστασης που
λαμβάνει η μάθηση, εφόσον ο χαρακτήρας της σχολικής επίδοσης διαμορφώνεται, κυρίως, από τις
επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες.
Ωστόσο, το αξίωμα της επίδοσης, όπως ισχύει στην κοινωνία και στον κοινωνικό
ανταγωνισμό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρεται στο χώρο του σχολείου, γιατί πολύ
απλά, το απλοποιητικό σχήμα μαθησιακή επίδοση = ικανότητα + επιμέλεια, δεν είναι σε θέση να
διαφωτίσει, έτσι απλά, τη διαδικασία της μάθησης.
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να αναπτύσσει και να ενισχύει στο μαθητή το αίσθημα και τη
διάθεση για επίδοση. Παράλληλα, να παρέχει πρωτοβουλίες στο μαθητή και να προσφέρει χαρά για
προσωπική επίδοση και εξέλιξη101. Τέλος, οφείλει να διαπαιδαγωγεί το μαθητή προετοιμάζοντάς
τον για τις μετέπειτα κοινωνικές προκλήσεις που θα δεχτεί, προετοιμάζοντάς τον για την ίδια τη
ζωή.
2.2.3.2. Η Ψυχολογία για τις επιδόσεις
Η έννοια της σχολικής επίδοσης και ειδικότερα η αξιολόγησή της, απασχόλησε και εξακολουθεί να
απασχολεί πολλούς ερευνητές, οι οποίοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ψυχολογία των
μαθητών σχετικά με την επίδοσή τους στο σχολείο. Ειδικότερα, η αναπόφευκτη διασύνδεση
επίδοσης και βαθμολογίας μέσα στη μαθησιακή διαδικασία, συνοδεύεται από μία σειρά
ψυχολογικών ζητημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού είναι σε θέση να οδηγήσει σε επιτυχία ή
αποτυχία το μαθητή και κατ’ επέκταση στην ψυχολογική του ανάταση ή πτώση, σε
περιθωριοποίηση, ψυχονευρωτικές διαταραχές κ.λπ.
Παρακάτω πραγματοποιείται η προσέγγιση των σχολικών επιδόσεων υπό το πρίσμα
σημαντικών ψυχολογικών θεωριών.
2.2.3.2.1. Η σχολική επίδοση υπό το πρίσμα της μαθησιακής συμπεριφοράς
Η επίδοση του μαθητή αποτελεί έννοια πολυσχιδή, που η διερεύνησή της απαιτεί ανάλυση των
επιμέρους στοιχείων που τη συνθέτουν. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα πού τελικά αντανακλάται η
σχολική επίδοση των μαθητών και υπό ποιους μηχανισμούς συμπεριφοράς αυτή εκδηλώνεται. Μία
πρώτη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αφορά στο συσχετισμό σχολικής επίδοσης και
μαθησιακής συμπεριφοράς του μαθητή. Τι είναι, όμως, η «μαθησιακή συμπεριφορά»;
Η «μαθησιακή συμπεριφορά» προσδιορίζεται βάσει δύο κύριων διαστάσεων: της
ικανότητας μάθησης και της ετοιμότητας μάθησης. Η ετοιμότητα μάθησης εκφράζει τη βούληση του
μαθητή για μάθηση, ενώ η ικανότητα της μάθησης στο σχολείο αναφέρεται, κυρίως στην
κατάσταση, στα στιλ και στο ρυθμό της μάθησης που ακολουθεί ο μαθητής102.
Ωστόσο, η συμπεριφορά μάθησης δεν εξαρτάται μόνο από τα παραπάνω, τα οποία αφορούν
το υποκείμενο της μάθησης, αλλά και από τον ίδιο τον δάσκαλο, του οποίου «η δράση και η
συμπεριφορά είναι καθοριστικής σημασίας για τη μαθησιακή συμπεριφορά του παιδιού»103. Η
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διδακτική συμπεριφορά της μάθησης που διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός και επηρεάζει τη
μαθησιακή συμπεριφορά του μαθητή, έχει παρόμοια διάρθρωση με αυτή του μαθητή104.
Θεωρίες, όπως του Lewin, προσπάθησαν να προσδιορίσουν την έννοια της συμπεριφοράς
μάθησης ως λειτουργία της μαθητικής προσωπικότητας και του μαθησιακού περιβάλλοντος. Έτσι,
υποστήριξαν ότι η μαθησιακή συμπεριφορά εξαρτάται από την προσωπικότητα του μαθητή, το
μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση105.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πώς μπορεί να επηρεάσει ο δάσκαλος τη μαθησιακή
συμπεριφορά του παιδιού, και επομένως τις σχολικές του επιδόσεις. Έτσι, η προσέγγιση της
συμπεριφοράς μάθησης αποκτά μία διάσταση περισσότερο κοινωνικο-παιδαγωγική, αφού
διαμορφώνεται από το περιβάλλον μάθησης. Η δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να νιώθει ευχάριστα, φιλικά και δημιουργικά,
συμβάλλουν στην ενίσχυση της μάθησης και της κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, και
επομένως, συντελούν αφενός στη δημιουργία θετικής αυτοαντίληψης για τις επιδόσεις του,
αφετέρου στην εικόνα που διαμορφώνει το ίδιο για τον εαυτό του αλλά και στις σχέσεις που
αναπτύσσει με το περιβάλλον του.
2.2.3.2.2. Η σχολική επίδοση διά μέσω των κινήτρων επίδοσης
Η σχολική επίδοση, όπως προαναφέραμε, σχετίζεται άμεσα τόσο με τη διαδικασία μάθησης όσο
και με τη συναισθηματική και κοινωνική ζωή των μαθητών. Σε προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε,
επίσης, τους παράγοντες που είναι σε θέση να επηρεάσουν την επίδοση του μαθητή, σημειώνοντας
ως καθοριστικούς τους παράγοντες «οικογένεια» και «δάσκαλος», καθώς αυτοί κυρίως ασκούνται
στη δημιουργία κινήτρων που ωθούν το παιδί στη μαθησιακή διαδικασία. Τι εννοούμε, όμως, με
τον όρο «κίνητρα επίδοσης» και πώς αυτά συνδέονται με τη σχολική επίδοση των μαθητών;
Γενικά, τα κίνητρα «είναι σχετικά διαρκείς κοσμοθεωρήσεις, δηλαδή στάσεις, τοποθετήσεις
ενός ανθρώπου απέναντι σε αξίες, ενώ επηρεάζουν τη νόηση και το συναίσθημα, επιδρώντας, έτσι,
γνωστικά και συναισθηματικά»106. Αυτό που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε είναι «ότι οι παράγοντες
που λειτουργούν ως κίνητρα ασκούν μια σημαντική επίδραση στην απόδοση αυτού που μαθαίνει,
καθώς και στην επίδοσή του»107. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία τα κίνητρα είναι σε θέση να
κατευθύνουν τη συμπεριφορά του μαθητή και να αυξάνουν το επίπεδο της δραστηριότητάς του.
Συγκινητοποιούν, δηλαδή, συναισθηματικά το άτομο108.
Τα κίνητρα επίδοσης των παιδιών καθορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδια την
οικογένεια, αφού «η συναισθηματική σχέση του παιδιού με τους γονείς δίνει τη βάση των κινήτρων
για διάφορες ασχολίες και επιδόσεις του παιδιού109». Επιπλέον, έναν αρκετά καθοριστικό ρόλο για
την ανάπτυξη των κινήτρων επίδοσης παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς ζητούν από το παιδί να
εκπληρώσει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους. Σημαντικό, ωστόσο, είναι οι απαιτήσεις των
γονιών να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των δυνατοτήτων των παιδιών τους. Αναθέτοντάς στο
παιδί καθήκοντα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση του
παιδιού, ενισχύοντάς του τις υψηλές επιδόσεις του. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά με υψηλά
κίνητρα επίδοσης τείνουν να αποδίδουν την επιτυχία τους στον εαυτό και στην ευφυΐα τους, σε
αντίθεση με τα παιδιά χαμηλών κινήτρων επίδοσης που ανάγουν την επιτυχία τους στον παράγοντα
τύχη και την αποτυχία τους στον ίδιο τους τον εαυτό110. Επιπλέον, στα παραπάνω οφείλεται το
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γεγονός ότι «παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά διαφορετικών κοινωνικών
στρωμάτων ως προς τα κίνητρα επίδοσης»111.
Άλλες έρευνες στρέφουν την προσοχή τους στο ρόλο που διαδραματίζει το πρόσωπο της
μητέρας στη διαμόρφωση των κινήτρων επίδοσης. Συγκεκριμένα, μητέρες που δίνουν από νωρίς
στα παιδιά τους πρωτοβουλίες, αυτονομία και ανεξαρτησία, φαίνεται να συμβάλλουν θετικά στη
δημιουργία ισχυρών κινήτρων επίδοσης, σε αντίθεση με τις μητέρες που κρατούν τα παιδιά τους
εξαρτώμενα από αυτές112.
Εκτός, όμως από την οικογένεια, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία κινήτρων επίδοσης
διαδραματίζει και ο δάσκαλος της τάξης, αφού λειτουργεί ως πρότυπο ταύτισης για τους μαθητές,
με την προϋπόθεση, βέβαια, ύπαρξης θετικής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ μαθητή και
δασκάλου113. Ο δάσκαλος είναι σε θέση με τις ενισχύσεις που παρέχει στους μαθητές να τους
ενεργοποιεί, να τους ενθαρρύνει και να τους ωθεί στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων επίδοσης.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να συμβουλεύει και να παρακινεί το παιδί για αύξηση των προσπαθειών του
και να επιλέγει μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες
των μαθητών του αλλά και στα ενδιαφέροντά τους114. Συγκεκριμένα, εργασίες που προκαλούν το
ενδιαφέρον του μαθητή είναι σε θέση να αυξάνουν την προσπάθειά του για ολοκλήρωσή τους και
επομένως να ενισχύουν τα κίνητρα επίδοσής του, αφού ο μαθητής είναι σε θέση να μαθαίνει
ακούραστα, με χαρούμενη διάθεση και με σχεδόν απεριόριστη ετοιμότητα για επιδόσεις115.
Τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συντελεί στη δημιουργία και την ενίσχυση
των κινήτρων επίδοσης είναι η ίδια η τάξη του μαθητή, η οποία μπορεί άμεσα να επηρεάσει είτε
θετικά είτε αρνητικά τα κίνητρα επίδοσης των μαθητών. Κι αυτό γιατί είναι σε θέση να λειτουργεί
ενισχυτικά υπέρ των μαθητών με υψηλές επιδόσεις, αυξάνοντας το κοινωνικό τους γόητρο, σε
αντίθεση με τους αδύναμους μαθητές, τους οποίους παραγκωνίζει και υποβαθμίζει γνωστικά και
κοινωνικά116. Είναι γνωστό, άλλωστε το γεγονός ότι στις περισσότερες τάξεις οι καλοί μαθητές
είναι και τα πιο αγαπητά πρόσωπα μέσα σε αυτή, ενώ οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις τα πιο
απαξιωμένα και κοινωνικά αδιάφορα.
2.2.3.2.3. Κριτική των ψυχολογικών προσεγγίσεων για τις σχολικές επιδόσεις
Όπως είδαμε και παραπάνω, οι σχολικές επιδόσεις αντανακλώνται στο μαθητή διά μέσω της
«μαθησιακής συμπεριφοράς» του. Η μαθησιακή συμπεριφορά προσδιορίζεται βάσει της ικανότητας
μάθησης και της ετοιμότητας μάθησης, δηλαδή μέσω της βούλησης του μαθητή για μάθηση, της
κατάστασης, των στιλ και ρυθμού της μάθησης που ακολουθεί ο μαθητής.
Η μαθησιακή συμπεριφορά εξαρτάται από την προσωπικότητα του μαθητή, το μαθησιακό
περιβάλλον, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, οπότε καθίσταται φανερό ότι ο ρόλος του
δασκάλου είναι πολύ σημαντικός, εφόσον αυτός είναι σε θέση να επηρεάσει τη μαθησιακή
συμπεριφορά του παιδιού, και επομένως τις σχολικές του επιδόσεις.
Ο δάσκαλος, όπως η οικογένεια και οι συμμαθητές του παιδιού, κατά τη μαθησιακή
διαδικασία, είναι σε θέση να κατευθύνουν τη συμπεριφορά του μαθητή και να αυξάνουν το επίπεδο
της δραστηριότητάς του, κυρίως μέσω των κινήτρων επίδοσης. Τα αποτελέσματα των κινήτρων
επίδοσης γίνονται εμφανή, κυρίως, κατά τη δημιουργία μιας θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης
του μαθητή, που καθορίζεται ανάλογα με τις ενισχύσεις του περιβάλλοντος και τα κίνητρα για
επίδοση που έχουν δοθεί στο μαθητή. Επομένως, η σχολική επίδοση αποτελεί παράγοντα
εξαρτώμενο από τη συναισθηματική σχέση του παιδιού με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και
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τους συμμαθητές, εφόσον είναι αυτά τα πρόσωπα που ενεργοποιούν το μαθητή σε σχέση με την
επίδοσή του, παρέχοντάς του υψηλά κίνητρα επίδοσης.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ψυχολογική προσέγγιση της σχολικής επίδοσης,
πραγματοποιείται με γνώμονα τη συναισθηματική σχέση των μαθητών με το οικείο περιβάλλον του
(γονείς, δάσκαλο, συμμαθητές) και εμβαθύνει σε ολόκληρη την προσωπικότητα του παιδιού, στις
σχέσεις που αναπτύσσει με τους άλλους, στην κοινωνική συμπεριφορά και κυρίως στην ανάπτυξη
μιας θετικής αντίληψης και εικόνας του εαυτού του.
2.2.3.3. Η Κοινωνιολογία για τις επιδόσεις
Το ζήτημα της επίδοσης των μαθητών στο σχολείο είναι από τα παλαιότερα που απασχόλησε και
εξακολουθεί να απασχολεί όλους όσους εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Αποτελεί ζήτημα
που συνδέεται με τόσο με τις παιδαγωγικές διαδικασίες που συντελούνται μέσα στο σχολείο, όσο
και με το ίδιο το σχολείο, υπό την έννοια ότι αυτό αποτελεί κοινωνικό δημιούργημα. Επομένως, η
σχολική επίδοση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ευρύτερη κοινωνία, αφού η μετέπειτα κοινωνική
και επαγγελματική πορεία και επιτυχία του μαθητή καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την επίδοσή
του μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Παρακάτω παρουσιάζονται θεωρίες που επεξηγούν την
αλληλεπιδραστική σχέση κοινωνίας και σχολικής επίδοσης των μαθητών.
2.2.3.3.1. Η διαμόρφωση της σχολικής επίδοσης σύμφωνα με την «αρχή της επίδοσης»
Η επίδοση αποτελεί έννοια αμφιλεγόμενη ως προς τον κοινωνικό της προσδιορισμό. Έτσι, οδηγεί
σε σχηματισμό διαφορετικών απόψεων ως προς τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και τη χρήση της
στο σχολείο. Γενικά, «η επίδοση ενός ατόμου, ως δραστηριότητα και ως αποτέλεσμα της
δραστηριότητας σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια, είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, που
συναρτάται με την επιδίωξη κάθε ατόμου να αναγνωριστεί στον περίγυρό του»117. Κατά συνέπεια,
η επίτευξη των ατομικών και κοινωνικών στόχων που θέτει το άτομο ενισχύονται καταλυτικά από
αίσθημα της επιδίωξης του ατόμου για επίδοση.
Η σχολική επίδοση των μαθητών είναι κοινωνικά προσδιορίσιμη, ενώ διαμορφώνεται κάτω
από τους αντίστοιχους, κάθε φορά, διαχειριστές των σχολικών μηχανισμών. Κι αυτό γιατί κάθε
εκπαιδευτικό σύστημα προάγει συγκεκριμένα γνωστικά και κοινωνικοποιητικά στοιχεία, καθώς και
αξιακό σύστημα, το οποίο αποτιμάται μέσω της σχολικής επίδοσης118.
Σύμφωνα με την αρχή της επίδοσης «ο καθένας αμείβεται ανάλογα με αυτό που
παράγει»119. Αυτό κοινωνιολογικά σημαίνει ότι βάσει της επίδοσης που παρουσιάζει το άτομο,
προσδιορίζεται η κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική θέση του στην κοινωνία. Η θεωρία της
«αρχής της επίδοσης» κυριάρχησε κυρίως στις καπιταλιστικές κοινωνίες, ενώ όσες κοινωνίες την
υιοθέτησαν ονομάστηκαν «κοινωνίες επιδόσεων». Κατ’ επέκταση, τα σχολεία των κοινωνιών
αυτών χαρακτηρίστηκαν ως «σχολεία των επιδόσεων», εφόσον το σχολείο, ως δημιούργημα της
κοινωνίας, είναι προορισμένο να συμβάλλει στην επίλυση των βασικών ζητημάτων της120.
Το σχολείο, λοιπόν, ως αναπόσπαστο τμήμα της «κοινωνίας των επιδόσεων»
χαρακτηρίζεται από την απόδοση τίτλων σπουδών, με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική
αποκατάσταση του ατόμου. Η λειτουργία του αυτή σχετίζεται με τον εφαρμοζόμενο κοινωνικό
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ανταγωνισμό, αφού, και σύμφωνα με την αρχή της επίδοσης «η αμοιβή του ατόμου εξαρτάται από
την εκπλήρωση των όρων που προσδιορίζονται από τους κανόνες της επίδοσης»121.
Συνάγεται, δηλαδή, ότι η χρήση του όρου της σχολικής επίδοσης, προκειμένου να
προσδιοριστεί η επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας, είναι συνώνυμη με την έννοια της επίδοσης
μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία, αντίστοιχα για την παραγωγή αγαθών και την προσφορά
υπηρεσιών. Κατά τον Mueller, η επίδοση αποτελεί ένα είδος προόδου του μαθητή προς την
κατεύθυνση των στόχων μάθησης122. Έτσι, το σχολείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία,
εξομοιώνει τους στόχους της μάθησης, καθώς και τη μαθησιακή διαδικασία, με τα κριτήρια
επιτυχίας που ισχύουν στην ίδια την κοινωνία123. Επομένως, ο μαθητής, με τις καλές του επιδόσεις
προοδεύει, όχι μόνο μαθησιακά, αλλά και «κοινωνικά».
2.2.3.3.2. Σχολική επίδοση και κοινωνική προέλευση
Το ζήτημα της σχολικής επίδοσης απασχολεί εδώ και χρόνια τους επιστήμονες, οι οποίοι αρχικά
έστρεφαν την προσοχή τους στις ατομικές ικανότητες του ατόμου, προκειμένου να αποδώσουν
πειστικές ερμηνείες σχετικά με την απόδοση που παρουσιάζουν οι μαθητές στο σχολείο. Ωστόσο,
πλήθος ερευνών, που διεξήχθησαν κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, συνέκλιναν στον ισχυρισμό ότι η
κοινωνική προέλευση ενός ατόμου αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα που διαμορφώνει την
εκπαιδευτική του πορεία124.
Πολλές έρευνες του δυτικού κόσμου προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον ισχυρισμό αυτό
μέσα από την σχέση κοινωνικής προέλευσης και ευφυΐας, πραγματοποιώντας τεστ ευφυΐας σε
μαθητές προερχόμενους από χαμηλά και υψηλά κοινωνικά στρώματα. Οι πρώτες από αυτές
κατέληγαν σε συμπεράσματα που οδηγούσαν στον ισχυρισμό ότι τα παιδιά των κατώτερων
κοινωνικών στρωμάτων, λ.χ. των χειρωνακτών, είναι λιγότερα έξυπνα, παρουσιάζουν μικρότερη
αφαιρετική ικανότητα, χαμηλότερη δημιουργικότητα κ.λπ.. Βεβαίως, οι ισχυρισμοί αυτοί τέθηκαν
σύντομα υπό αμφισβήτηση, τόσο για την ακρίβεια όσο και για την αξία των εργαλείων μέτρησης
που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες αυτές, καθώς είναι γνωστό ότι οι δοκιμασίες νοημοσύνης
εξαρτώνται από αξίες κοινωνικά και πολιτισμικά καθορισμένες και επομένως δεν μετρούν
αντικειμενικά κάποιες φυσικές ικανότητες125.
Το γεγονός ότι η ευφυΐα είναι κοινωνικά καθορισμένη ικανότητα που αυξάνεται με την
επίδραση του περιβάλλοντος και με τη μόρφωση126 αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή στον τομέα της
Κοινωνιολογίας. Επομένως, δεν αναλύεται, υπό το πρίσμα της, η σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης
και κοινωνικής προέλευσης του μαθητή.
Το συνδετικό στοιχείο που φαίνεται να συσχετίζει τις σχολικές επιδόσεις με το κοινωνικό
στρώμα απ’ το οποίο προέρχεται το παιδί, είναι κυρίως το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, που
επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επιτυχία, περισσότερο από το επίπεδο του εισοδήματος της
οικογένειας. Επιπλέον, η κοινωνική τάξη φαίνεται να διαφοροποιεί τις προσδοκίες και τις
φιλοδοξίες τόσο των γονιών όσο και των παιδιών. Όσο χαμηλότερη είναι η κοινωνική τάξη στην
οποία ανήκει η οικογένεια του μαθητή τόσο μικρότερες είναι οι προσδοκίες των γονιών του και πιο
περιορισμένες οι φιλοδοξίες του ίδιου127. Αυτό συμβαίνει γιατί οι οικογένειες αυτές υπόκεινται σε
ασυνείδητες εσωτερικές διεργασίες που τους κάνουν να πιστεύουν και να επιθυμούν, σχετικά με
την πρόοδο των παιδιών τους, αυτά που στατιστικά αντιστοιχούν κοινωνικά στην ταξική τους θέση.
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Πέραν, όμως, των παραπάνω, η κοινωνική προέλευση του μαθητή φαίνεται να συμπλέκεται
με τη σχολική επίδοσή του και μέσα από τον παράγοντα «γλώσσα». Η γλώσσα του σχολείου είναι
ένα από τα κοινωνικά ιδιώματα της κάθε εθνικής γλώσσας. Η σχολική αξιολόγηση γίνεται με βάση
αυτή τη γλώσσα, στην οποία άλλα παιδιά είναι από πριν εξοικειωμένα και άλλα όχι. Έτσι, η
γλώσσα καθορίζει άμεσα τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία. Τα μεσαία και ανώτερα στρώματα
ευνοούνται από τη σχολική γλώσσα, επειδή για τα παιδιά τους είναι οικεία, ενώ τα κατώτερα
στρώματα νιώθουν το σχολικό περιβάλλον ανοίκειο γλωσσικά, με αποτέλεσμα να αναστέλλονται οι
δυνατότητές τους για σχολική επιτυχία128.
Σύμφωνα με τον Bernstein, υπάρχουν δύο είδη γλώσσας: η «κοινή γλώσσα» και η «επίσημη
γλώσσα». Την κοινή γλώσσα τη μιλούν τα εργατικά στρώματα, ενώ την επίσημη τα μεσαία
στρώματα και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Η γλώσσα του σχολείου είναι η επίσημη. Οι δύο
αυτές γλώσσες «εκφράζουν διαφορετικές σχέσεις κοινωνικές, διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας,
που αποτυπώνουν διαφορετική ιεραρχία και καταμερισμό της εξουσίας στο εσωτερικό της
οικογένειας, καθώς και διαφορετική χρήση του λόγου στις επικοινωνιακές σχέσεις»129.
Το παιδί των μεσαίων στρωμάτων υφίσταται από πολύ μικρή ηλικία έμμεση και άμεση
πίεση να μετατρέπει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σε λόγο. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνει
την επίσημη γλώσσα. Έτσι, με την είσοδό του στο σχολείο γνωρίζει ήδη και την κοινή και την
επίσημη γλώσσα, καθώς και την κοινωνική χρήση καθεμίας. Αντίθετα, το παιδί των κατώτερων
στρωμάτων, που γνωρίζει μόνο την κοινή γλώσσα, αναγκάζεται να «μεταφράζει» τη σχολική
γλώσσα στο δικό του γλωσσικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην επικοινωνεί άμεσα. Επιπλέον, η
κοινή γλώσσα δεν έχει αναφορές στην κοινωνική ιεραρχία, αλλά μόνο μεταξύ ίσων, με αποτέλεσμα
ο μαθητής να θεωρείται αγενής ή να αντιμετωπίζεται εχθρικά από το δάσκαλο130.
Έτσι, το παιδί των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων αντιμετωπίζει μεγαλύτερες
δυσκολίες στην προσαρμογή του μέσα στο σχολικό χώρο και επομένως διαμορφώνει ανάλογα και
την επίδοσή του στη μαθησιακή διαδικασία. Δε δίνει σημασία στη χρήση της γλώσσας του
σχολείου και την εκμάθησή της, νιώθει κοινωνικά απομονωμένο, ενώ το ανοικείο γλωσσικό
περιβάλλον και η αποτυχία, να μεταδώσει ό,τι σκέφτεται, τον οδηγεί στη μηχανική μάθηση131.
2.2.3.3.3. Κριτική των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων για τις σχολικές επιδόσεις
Ο προσδιορισμός της επίδοσης, γενικά, αποτελεί για πολλούς ερευνητές αμφιλεγόμενη έννοια ως
προς τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της και τη χρήση της στο σχολείο 132. Έτσι, η σχολική επίδοση
είναι δύσκολο να εξεταστεί υπό το πρίσμα ενός αυστηρά καθορισμένου -από κοινωνιολογικούς
όρους- κοινωνιολογικού πλαισίου, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η παιδαγωγική της
υπόσταση.
Όπως εξετάσαμε στο παρόν κεφάλαιο, η έννοια της σχολικής επίδοσης, κατά βάση,
ανάγεται σε κοινωνικό φαινόμενο, αφού το περιεχόμενό της βασίζεται στις αρχές της κοινωνίας,
ενώ, παράλληλα, «συναρτάται με την επιδίωξη κάθε ατόμου να νομιμοποιηθεί στο στενότερο και
ευρύτερο περίγυρό του»133. Η ανάγκη, αυτή, για αναγνώριση πραγματοποιείται δια μέσω της
επίδοσης κατά τη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλει, με τη σειρά της, στην πραγμάτωση των
προσωπικών και κοινωνικών στόχων του μαθητή.
Κατ’ επέκταση, διαφαίνεται ότι η σχολική επίδοση συναρτάται άμεσα με το ρόλο που αυτή
παίζει στη δομή, την οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Σύμφωνα με την αρχή
της επίδοσης, που κυριάρχησε στις κοινωνίες των επιδόσεων, «καθένας αμείβεται ανάλογα με αυτό
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που παράγει», άρα το σχολείο των κοινωνιών αυτών (σχολείο των επιδόσεων) ακολουθεί τη
συλλογιστική της αρχής αυτής. Όμως, η πιστή υιοθέτηση αυτού του συλλογισμού μέσα στο χώρο
του σχολείου, συνειρμικά οδηγεί στην άποψη ότι «καθένας αξίζει ανάλογα με αυτό που παράγει»
και άρα «αυτός που δεν παράγει δεν αξίζει». Επομένως, μέσα στο σχολείο, όπου η παραγωγή έργου
μετριέται με βαθμούς, ο μαθητής με χαμηλούς βαθμούς θεωρείται συνακόλουθα αποτυχημένος
τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και στο στενό του περιβάλλον (γονείς, δασκάλους, συμμαθητές
κ.λπ.), ενώ οι συνέπειες της συλλογιστικής αυτής μπορεί να είναι καταστροφικές για τον ίδιο
(περιθωριοποίηση, ψυχονευρωτικές διαταραχές κ.λπ.) 134.
Εκτός από την κοινωνική υπόσταση των σχολικών επιδόσεων, φαίνεται ότι στον
κοινωνιολογικό τομέα οι σχολικές επιδόσεις συνδέονται κυρίως με το μορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας, που επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επιτυχία του παιδιού. Η κοινωνική τάξη, στην
οποία ανήκει η οικογένεια του μαθητή, φαίνεται να διαφοροποιεί τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες
τόσο των γονιών όσο και των ίδιων των παιδιών. Όσο χαμηλότερη είναι η κοινωνική τάξη, στην
οποία ανήκει η οικογένεια του μαθητή, τόσο μικρότερες είναι οι προσδοκίες των γονιών του και πιο
περιορισμένες οι φιλοδοξίες του ίδιου. Επιπλέον, η κοινωνική προέλευση του μαθητή φαίνεται να
συμπλέκεται με τη σχολική επίδοσή του και μέσα από τον παράγοντα της γλώσσας. Η
διαφοροποίηση της γλώσσας σε «κοινή» και «επίσημη» κάνει το παιδί των κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων, που γνωρίζει από την οικογένειά του μόνο την κοινή γλώσσα, να αντιμετωπίζει
μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσαρμογή του μέσα στο σχολικό χώρο και επομένως να
διαμορφώνει ανάλογα και την επίδοσή του κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πως η σχολική επίδοση, έτσι όπως διαμορφώνεται
στις κοινωνίες των επιδόσεων, μπορεί εύκολα να μεταφέρει στο χώρο του σχολείου την κοινωνική
ανισότητα που επικρατεί στην ίδια την κοινωνία, αφενός μέσω της υιοθέτησης της αρχής της
επίδοσης, αφετέρου από το γεγονός ότι η ίδια η σχολική επιτυχία εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος
από την κοινωνική προέλευση του μαθητή. Μέσω αυτής της κοινωνικής απεικόνισης η σχολική
επίδοση χάνει την πραγματική διάστασή της μέσα στην εκπαιδευτική πράξη. Νομιμοποιεί τον
ανταγωνισμό των μαθητών, δημιουργεί συναισθήματα ταξινόμησής τους μέσα στην τάξη και τα
περιθωριοποιεί. Γι’ αυτό, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κύριος σκοπός των σχολικών επιδόσεων
είναι η εξέλιξη των δεξιοτήτων των μαθητών, η ενθάρρυνση και ενίσχυσή τους για την ανάδειξη
των ικανοτήτων τους, καθώς και η δημιουργία μιας υγιούς προσωπικότητας.
2.2.4. Η σχέση σχολικής επίδοσης, αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης
Η ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοαντίληψης του μαθητή αποτελεί έναν από τους κύριους
εκπαιδευτικούς στόχους των σύγχρονων σχολείων, αφενός γιατί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στην πορεία και εξέλιξη του μαθητή μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αφετέρου γιατί αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα της μελλοντικής του εξέλιξης στον κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα 135.
Από διάφορες έρευνες επιβεβαιώνεται γενικά η σχέση της σχολικής επιτυχίας και
αυτοαντίληψης. Η σχέση όμως αυτή παρουσιάζεται με μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά όχι τόσο
στη γενική αυτοαντίληψη, αλλά στην αυτοαντίληψη της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Η επίδοση
του μαθητή, λ.χ. στις θετικές επιστήμες έχει σχέση με την αντίληψη που σχηματίζει ο μαθητής
γενικά για τον εαυτό του, πολύ περισσότερο όμως με την αυτοαντίληψη που έχει σχετικά με τις
ικανότητές του στις θετικές επιστήμες136.
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της γενικής αυτοαντίληψης με τις σχολικές
επιδόσεις, καθώς και η σχέση των σχολικών επιδόσεων με την αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη
της σχολικής επίδοσης του μαθητή.
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2.2.4.1. Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση
Γεγονός αποτελεί ότι με την είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, συνήθως, παρατηρείται μια
προοδευτική αύξηση της πολυπλοκότητας της αυτοαντίληψης. Η πολυδιάστατη δομή της
αυτοαντίληψης περιγράφεται, σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς, από δύο μοντέλα: το
«ομοκεντρικό» και το «ιεραρχικό».
Το ομοκεντρικό μοντέλο δίνει έμφαση στις ποικίλες πτυχές της αυτοαντίληψης και στη
σημασία που τους αποδίδει το άτομο. Το ιεραρχικό μοντέλο, από την άλλη πλευρά, παρομοιάζει
την αυτοαντίληψη με πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η γενική αυτοαντίληψη.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η γενική αυτοαντίληψη διαχωρίζεται σε ακαδημαϊκή και μη
ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη. Η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη εμπεριέχει διάφορες πτυχές για διάφορα
σχολικά μαθήματα και χωρίζεται, βάσει αυτών, σε τομείς. Συνεπώς, η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη
συνδέεται άμεσα με τις σχολικές επιδόσεις. Αντίθετα, η μη ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη αφορά στην
κοινωνική, συναισθηματική και σωματική αυτοαντίληψη του ατόμου137.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις γενικές αποδοχές πολλών ερευνητών που έχουν
ασχοληθεί με το ζήτημα της αυτοαντίληψης, προκύπτει ότι η γενική αυτοαντίληψη αποτελεί
σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη σχολική επίδοση των μαθητών. Σχετικά με αυτό, ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην επίδραση των γονέων και δασκάλων του παιδιού, οι οποίοι με τις στάσεις, τις
αξίες, τις προσδοκίες και τις συμπεριφορές τους επηρεάζουν σοβαρά τη σχολική επίδοση των
παιδιών τους138. Επιπλέον, «όσο πιο υψηλή ή θετική είναι η αυτοαντίληψη των μαθητών, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η επίδοσή τους στα μαθήματα, ή το αντίθετο»139.
Όμως, και η σχολική επίδοση, αντίστροφα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
της αυτοαντίληψης του παιδιού140. Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι
μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα του σχολείου έχουν αρνητικότερη
εικόνα για τον εαυτό τους σε πολλούς τομείς της ζωής τους και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση141.
Επιπλέον, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα εμφανίζεται να διαμορφώνουν
χαμηλή αυτοαντίληψη, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές τους
σχέσεις142. Αξίζει, μάλιστα, να σημειώσουμε ότι ο βαθμός αποδοχής που εισπράττει ο μαθητής από
την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς του, εξαρτάται από τις σχολικές τους επιδόσεις. Έτσι, οι
σχολικές επιδόσεις θετικοποιούν ή αρνητικοποιούν, αντίστοιχα, το μηχανισμό «σχολικές
επιδόσεις→ αποδοχή από γονείς και εκπαιδευτικούς→ είδος εμπειριών→ αυτό-αντίληψη και αυτόεκτίμηση→ μορφές συμπεριφοράς»143.
Ο Erikson θεωρεί ότι η αυτοαντίληψη των παιδιών, κατά τη διάρκεια τη φοίτησης στο
σχολείο, επηρεάζεται από τις προσπάθειές τους για μάθηση και κοινωνική ενσωμάτωση. Οι
επιτυχημένες προσπάθειες οδηγούν στην ανάπτυξη μιας θετικής αυτοαντίληψης των παιδιών, ενώ,
αντίθετα, οι αποτυχημένες στη δημιουργία αισθημάτων κατωτερότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι
τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο αξιολογούν τον εαυτό τους σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των
δασκάλων τους, ενώ η αναπόφευκτη σύγκριση με τους συμμαθητές τους αποτελεί σημαντική
διαδικασία αξιολόγησης του εαυτού τους144.
Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη μιας αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ
της γενικής αυτοαντίληψης και των σχολικών επιδόσεων. Όπως, επίσης και τον καθοριστικό ρόλο
του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της σχέσης αυτής.
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2.2.4.2. Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης του μαθητή
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του
διαμορφώνεται μέσα από τις εμπειρίες του, οι οποίες προέρχονται από την επαφή του με το
περιβάλλον και επηρεάζονται σημαντικά από τις κρίσεις και τις ενισχύσεις των σημαντικών άλλων
(οικογένεια, δάσκαλος κ.λπ.)145. Η αυτοαντίληψη που το παιδί διαμορφώνει από μικρό μέσα στην
οικογένεια, είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά και τη μετέπειτα αντίληψη για τον εαυτό του,
όταν εισέρχεται στο χώρο του σχολείου. Ωστόσο, με την εισαγωγή του σε αυτό, ο μαθητής αποκτά
νέες εμπειρίες, που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης του, κυρίως σε
τομείς που αφορούν τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του σε επίπεδο μαθημάτων.
Μέσα από τις στάσεις, τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά των δασκάλων και των
συμμαθητών του, το παιδί είναι σε θέση να αυτοπροσδιορίζεται, κυρίως ως «μαθητής». Οι συνεχείς
αλληλεπιδράσεις με το σχολικό περιβάλλον του, οι χαρακτηρισμοί που λαμβάνει από το δάσκαλο
και τους συμμαθητές, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία υποβάλλεται μέσα στη
μαθησιακή διαδικασία, σταδιακά δημιουργούν στο παιδί την αντίληψη για το «τι είδους μαθητής
είναι» και το επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά στη δημιουργία της τελικής αντίληψης του
εαυτού του.
Το σημείο αυτό, δηλαδή η θετική ή η αρνητική επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος πάνω
στο παιδί, είναι κομβικής σημασίας, αφού είναι σε θέση να οδηγήσει στη δημιουργία θετικής ή
αρνητικής αυτοαντίληψης του παιδιού τόσο σε επίπεδο μαθημάτων, όσο και της γενικότερης
εικόνας του εαυτού του. Αν, δηλαδή, ο μαθητής πιστέψει ότι τα σημαντικά πρόσωπα του σχολικού
του περιβάλλοντος το θεωρούν ικανό, ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά και να εξελίξει τις
ικανότητές του. Αντίθετα, αν τα κύρια αυτά πρόσωπα δε δείξουν πίστη στις δυνατότητές του, τότε
το παιδί είναι σε θέση να επηρεαστεί αρνητικά και να οδηγηθεί σε σχολική αποτυχία 146. Επομένως,
άμεσα εξαρτημένη της αντίληψης του παιδιού μέσα στο σχολείο είναι και η σχολική του επίδοση, η
οποία ως αποτέλεσμα της θετικής ή της αρνητικής επίδρασης του σχολικού περιβάλλοντος,
ενισχύεται ανάλογα.
Όλα τα παραπάνω μάς οδηγούν στο να μιλάμε για «αυτοαντίληψη της επίδοσης» του
μαθητή. Η «αυτοαντίληψη της επίδοσης» αναφέρεται «στην εικόνα που έχει το άτομο για τις
προσωπικές του σχολικές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι σωστή ή λάθος»147.
Αντιπροσωπεύει, δηλαδή, μία γνώμη ή μία πεποίθηση του ατόμου για την επίδοσή του, χωρίς αυτή
να υπόκεινται σε αντικειμενικές αξιολογήσεις. Η αυτοαντίληψη της επίδοσης, όπως και η
γενικότερη αντίληψη που σχηματίζει ο μαθητής για τον εαυτό του, επηρεάζεται από τους γονείς και
κυρίως από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του. Η κρίση του δασκάλου, οι ενέργειες και
οι πράξεις του, η αξιολόγησή του ίδιου του μαθητή μέσα στη μαθησιακή πράξη, καθώς και η
επιβεβαίωση που λαμβάνει από τους συμμαθητές του, διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη της
επίδοσής του. Επιπλέον, μέσα στο σχολείο το παιδί αξιολογείται σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά και
αυτή η σύγκριση φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της αυτοαντίληψης
της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Σύγχρονες έρευνες ενισχύουν τον ισχυρισμό αυτό, καθώς
δείχνουν ότι, η αυτοαντίληψη της σχολικής επίδοσης διαμορφώνεται τόσο από την επίδοση του
ίδιου του μαθητή όσο και από τη σύγκριση της ατομικής του επίδοσης με το μέσο όρο της επίδοσης
των συμμαθητών του148.
Παράλληλα, όμως, με την αυτοαντίληψη της επίδοσής του, ο μαθητής είναι σε θέση να
δημιουργεί εικόνα και να σχηματίζει άποψη για την επίδοση και των άλλων συμμαθητών του. Στο
σημείο αυτό κάνουμε λόγο για «ετεροαντίληψη της επίδοσης» του μαθητή. Η ετεροαντίληψη της
145
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επίδοσης «αναφέρεται στην άποψη που έχει ένας μαθητής για τις σχολικές επιδόσεις ενός άλλου
ατόμου ή μιας ομάδας»149 και αντανακλά την πίστη που έχει στην ικανότητα των άλλων για
μάθηση ή για εκτέλεση των σχολικών εργασιών. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους ορισμούς της
ετεροαντίληψης που διατυπώθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ετεροαντίληψη της επίδοσης
μπορεί και να αναφέρεται ως η εντύπωση που διαμορφώνει ο μαθητής για τις σχολικές του
επιδόσεις σύμφωνα με την αντίληψη που έχουν οι συμμαθητές του για την επίδοσή του. Σύμφωνα
με την προσέγγιση αυτή, κάνουμε λόγο για εντύπωση της σχολικής επίδοσης που σχηματίζει ο
μαθητής για τις επιδόσεις του χωρίς την παρουσία της προσωπικής του κρίσης. Επί της ουσίας,
πρόκειται για «συνειδησιακή μεταφορά» των απόψεων που σχηματίζουν οι άλλοι για την επίδοσή
του στο εσωτερικό του μαθητή, η οποία εκδηλώνεται ως συναίσθημα ή σκέψη από αυτόν.
Όπως και στην αυτοαντίληψη της επίδοσης, έτσι και στην ετεροαντίληψη καθοριστικός
παράγοντας διαμόρφωσής της αποτελούν ο δάσκαλος και οι υπόλοιποι συμμαθητές σε επίπεδο
συμπεριφοράς και στάσεων. Παράλληλα, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με τη
βαθμολογία ως δείκτη επιτυχίας ή αποτυχίας στις ακαδημαϊκές δυνατότητες του μαθητή,
επηρεάζουν καταλυτικά την αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης των μαθητών
και οδηγούν το παιδί σε σχολική επιτυχία ή αποτυχία.
2.2.4.3.Κριτική των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη σχέση αυτοαντίληψης, ετερονατίληψης
και σχολικών επιδόσεων
Πολλοί επιστήμονες τονίζουν τη σπουδαιότητα της αυτοαντίληψης στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ατόμου, στη σχολική του επίδοση, καθώς και στις
επαγγελματικές του φιλοδοξίες. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης «αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για να μπορέσει το άτομο να γίνει ικανό, ώριμο, συγκινησιακά ισορροπημένο και διανοητικά
αναπτυγμένο»150. Η αυτοαξιολόγηση ενός ατόμου αρχίζει πολύ πριν τη φοίτησή του στο σχολείο,
ωστόσο η είσοδός του σε αυτό επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο αντίληψης των ικανοτήτων,
δυνατοτήτων και ελλείψεών του κάθε μαθητή. Παράλληλα, η σχέση αυτοαντίληψης και σχολικής
επίδοσης είναι αμφίδρομη, εφόσον και η σχολική επίδοση αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της
αυτοαντίληψης του μαθητή.
Το σχολικό περιβάλλον, δηλαδή, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές του παιδιού, αποτελούν τα
πρόσωπα που επηρεάζουν άμεσα τη γενική αυτοαντίληψη του παιδιού, μα κυρίως την
αυτοαντίληψη των σχολικών του επιδόσεων. Το παιδί είναι σε θέση μέσα από τη συμπεριφορά και
στάση των παραπάνω να αποκτά μια σταδιακή αντίληψη σχετικά «με το τι είδους μαθητής είναι»,
σχηματίζοντας, παράλληλα άποψη για τις σχολικές επιδόσεις και των υπόλοιπων συμμαθητών του.
Επιπλέον, δια μέσου της αναπόφευκτης σύγκρισης και αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του,
το παιδί είναι σε θέση να σχηματίζει εντυπώσεις για το τι είδους μαθητής είναι μέσα από τις
απόψεις που έχουν για τις σχολικές του επιδόσεις οι άλλοι μαθητές.
2.3. Θεωρητικές προσεγγίσεις σε καταστάσεις διαπολιτισμικότητας
2.3.1. Πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές στο ελληνικό σχολείο
Η πολυπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου ελληνικού
αδιαμφισβήτητο. Στο ελληνικό σχολείο, σήμερα, φοιτά ένας
διαφορετικών μαθητών, που έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες
Πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές στο ελληνικό σχολείο

σχολείου αποτελεί γεγονός
μεγάλος αριθμός πολιτισμικά
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
αποτελούν οι αλλοδαποί και
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παλιννοστούντες μαθητές, οι μαθητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, καθώς και
οι μαθητές Ρομά151.
Η παρουσία των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι στενά
συνδεδεμένη με μαθησιακά, γλωσσικά και γνωστικά προβλήματα152. Οι μαθητές αυτοί, ενώ
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, με μεγαλύτερο
αυτό της γλώσσας. Σημαντικό, επίσης, πρόβλημα είναι η κακή επικοινωνία με τους συμμαθητές
τους που οδηγεί στη χαμηλή αυτοαντίληψη και περιθωριοποίησή τους. Τα προβλήματα σχολικής
και κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά, επικεντρώνονται κυρίως σε δύο
σημεία: α) στις συνθήκες κοινωνικοποίησης τους, οι οποίες επιδρούν καταλυτικά στους μαθητές,
εφόσον οι ίδιοι έχουν ήδη εσωτερικεύσει διαφορετικά πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς και β)
στα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι
ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του και η ομοιομορφία των διαδικασιών σχολικής
διαπαιδαγώγησης153.
Είναι κοινώς παραδεκτό πως κάθε διαδικασία ένταξης κοινωνικής, οικονομικής ή
πολιτισμικής κρύβει δυσκολίες που μόνο με οργανωμένες προσπάθειες ξεπερνιούνται.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα προβλήματα αυτά και οι πολιτισμικά διαφορετικοί
μαθητές να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό σχολείο, θα πρέπει η διαπολιτισμική
διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να αποτελέσει βασική διάσταση στην ελληνική
εκπαίδευση, μέσω της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος αλλά και δια
μέσου πολλών ακόμη διορθωτικών παρεμβάσεων (κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, αποτελεσματική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συνεργασία σχολείου -οικογένειας κλπ.).
2.3.2. Αυτοαντίληψη, ετεροαντίληψη και σχολικές επιδόσεις πολιτισμικά διαφορετικών
μαθητών
Η ύπαρξη πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο ελληνικό σχολείο αποτελεί, στις μέρες μας,
γεγονός, που προσδίδει νέα προοπτική στη γενική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με
κύριο μέλημα την ομαλή ένταξη των μαθητών και τον εκμηδενισμό των φαινομένων που
δυσχεραίνουν την υγιή διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η ομαλή ένταξη του πολιτισμικά
διαφορετικού μαθητή στο σχολικό περιβάλλον είναι σε θέση να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την
προσωπικότητά του, καθώς και την ευρύτερη ένταξή του στην κοινωνία, διαμορφώνοντας, έτσι, και
τη θετική προσωπική του αυτοεκτίμηση, που θα αποτελέσει εφόδιο στη νέα του ζωή154.
Ακόμη και σήμερα, στο ελληνικό σχολείο οι διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ γηγενών και
πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών είναι φαινόμενο που εξακολουθεί να υπάρχει, δημιουργώντας
πληθώρα προβλημάτων στον μαθητικό πληθυσμό. Η είσοδος των πολιτισμικά διαφορετικών
μαθητών στο σχολείο, συνοδεύεται, συνήθως, από «διαπολιτισμικό σοκ», γεγονός που τους
προκαλεί πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων, όπως πόνο, απόρριψη, κατάθλιψη, απομόνωση
κ.λπ. Επιπλέον, οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν συνήθως χαμηλή αυτοεκτίμηση, εσωστρέφεια και
ανασφάλεια, ενώ είναι σε θέση να δημιουργήσουν και φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς155.
Η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, η διαφορετικότητα του πολιτισμού και της κουλτούρας
των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, καθώς και πλήθος άλλων παραγόντων (κοινωνικοοικονομική κατάσταση οικογένειας, έλλειψη κατάλληλου διδακτικού προσωπικού κ.λπ.)
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συμβάλλουν στην ενίσχυση του φαινομένου των χαμηλών σχολικών επιδόσεών τους. Ως απόρροια
του φαινομένου αυτού, οι μαθητές αυτοί εμφανίζονται να συναναστρέφονται μόνο με συμμαθητές
πολιτισμικά διαφορετικούς από την κυρίαρχη μαθητική ομάδα, με σκοπό να αποφύγουν τυχόν
ρατσιστικές συμπεριφορές ή τείνουν να αποζητούν την παρέα των γηγενών συμμαθητών τους και
οδηγούνται στον αποκλεισμό156. Η σχολική αποτυχία μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα
ντροπής, θλίψης και απογοήτευσης στα παιδιά, εμποδίζοντάς τα να διατηρήσουν μια θετική στάση
για την αξία τους ως άτομα157.
Επομένως, οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών επηρεάζουν άμεσα και τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις, ενώ έχουν επίδραση και στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψής
τους. Η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών επηρεάζεται
άμεσα από τα ερεθίσματα του σχολικού τους περιβάλλοντος και μπορεί να μετατραπεί σε αρνητική,
όταν αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές. Συχνά,
αντιμετωπίζονται ως «οι άλλοι» ή «οι ξένοι» και «αξιολογούνται συνεχώς με βάση τις προσωπικές
αξίες και το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς των γηγενών μαθητών»158. Επιπλέον, η διαμόρφωση
μιας αρνητικής ετεροαντίληψης από τους συμμαθητές, δηλούμενης, πολλές φορές, ως αρνητική
στάση, μπορεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα του πολιτισμικά διαφορετικού μαθητή και να
τον οδηγήσει, πιθανώς, στη διαμόρφωση μιας λανθασμένης αντίληψης για τον ίδιο. Όμοια, οι
αξιολογήσεις, που είναι σε θέση να κάνουν οι συμμαθητές, οδηγούν στη δημιουργία αρνητικών
αντιλήψεων, οι οποίες εκδηλώνονται μέσα από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα159.
Ως απόρροια των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής, μπορεί να είναι και η
διαμόρφωση μιας λανθασμένης προσωπικής του ετεροαντίληψης. Έτσι, οι πολιτισμικά
διαφορετικοί μαθητές μπορεί να αντιλαμβάνονται με καχυποψία τους συμμαθητές της κυρίαρχης
ομάδας και να τους προσδίδουν αρνητικά χαρακτηριστικά, αφού τα αρνητικά συναισθήματα που
βιώνουν οι ίδιοι μεταβιβάζονται και στο μηχανισμό διαμόρφωσης της αντίληψης των άλλων.
2.3.3. Πολιτισμικά διαφορετικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα: η περίπτωση των Ρομά
Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη ζωή των Ρομά, ενός λαού χωρίς ιστορική πατρίδα που
εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε ειρηνικά από την Ασία σε όλες της χώρες της Δύσης και που πλέον
αποτελεί λαό παγκόσμιο, αφού η έκταση της διασποράς του σε όλο τον κόσμο είναι αξιοθαύμαστη.
Στην Ελλάδα, οι αποκαλούμενοι Τσιγγάνοι, Ατσίγγανοι, Αθίγγανοι, Κατσίβελοι, Σίντηδες ή
Γύφτοι160 αποτελούν μέλη της πολυπληθέστερης, μειονότητας, αφού η έντονη πολιτισμική τους
διαφορετικότητα τούς μετέτρεψε σε μία άγνωστη και αδιαφοροποίητη κοινωνική φυλή, της οποίας
η ετερότητα κρίθηκε ιδιαίτερα απειλητική. Οι Ρομά για αιώνες αποτέλεσαν και εξακολουθούν να
αποτελούν αντικείμενα προκατάληψης, στερεοτύπων και θύματα ενός άκαμπτου κοινωνικού
ρατσισμού.
Σήμερα, στο ελληνικό σχολείο συναντάμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών Ρομά που
φοιτούν σε αυτό. Ωστόσο, οι συνεχείς αλλαγές του τόπου κατοικίας τους, οι εκπαιδευτικές
προσδοκίες της τσιγγάνικης οικογένειας και οι δυσκολίες προσαρμογής στο αστικό πρότυπο της
σχολικής τάξης, δυσχεραίνουν τη φοίτηση των παιδιών Ρομά στο Δημοτικό σχολείο, μειώνουν τις
σχολικές τους επιδόσεις και τα περιθωριοποιούν μέσα στο σχολικό χώρο, αναπτύσσοντας στα ίδια
αισθήματα κατωτερότητας και απογοήτευσης που οδηγούν πολλά εξ αυτών σε οριστική
εγκατάλειψη του σχολείου.
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται μία εκτενής ανασκόπηση των πολιτισμικών
καταβολών και της κοινωνικής δομής των Ρομά, αφού η αναφορά μας σε αυτές τις παραμέτρους θα
διαφωτίσει συστημικά τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών αυτών, εφόσον,
όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, η εκπαίδευσή αντανακλά για τους ίδιους την ιεραρχία των
κοινωνικών στόχων της τσιγγάνικης κοινωνίας.
2.3.3.1. Πολιτισμική προέλευση των Ρομά
Από τον 18ο αιώνα η γλωσσολογική έρευνα, συνεπίκουρος στις αναφορές αλλά και στα κενά της
ιστορίας, προσπάθησε να δώσει το σωστό προσανατολισμό στην έρευνα για την ανίχνευση της
ινδικής προέλευσης των Τσιγγάνων, μέσω της διαλέκτου τους, τη λεγόμενη Ρομανί. Σε αυτό
συνέβαλαν οι αναφορές των αυτοχθόνων αρχών ή λόγιων, δεδομένου ότι η κουλτούρα των
Τσιγγάνων υπήρξε ανέκαθεν αποκλειστικά προφορική161. Η ίδια η λέξη Ρομ με τις κατά περιοχές
παραλλαγές της (Λομ στα ρομανί της Αρμενίας, Ντομ στης Συρίας και Περσίας) βοηθάει στην
ανίχνευση της προϊστορίας τους. Τόσο στα σανσκριτικά όσο και σε νεοϊνδικές διαλέκτους η λέξη
χαρακτηρίζει συνοπτικά μια κάστα μελαμψών πλανόδιων μουσικών162.
Πιθανότατα, λοιπόν, οι πρόγονοι των σημερινών Ρομ-Τσιγγάνων να είναι ο λαός εκείνος
που γύρω στα 900 μ.Χ., εγκατέλειψε τις Ινδίες και ξεκίνησε μια αναγκαστική περιπλάνηση στις
χώρες της Εγγύς Ανατολής. Ποικίλες φιλολογικές μαρτυρίες και τεκμήρια γλωσσικού
περιεχομένου μάς βοηθούν να διαμορφώσουμε έναν χάρτη διαδρομών (Περσία, Αρμενία,
Βυζάντιο, Μ. Ανατολή) κάποιων φυλών που, αν και έχουν διαφορετικές ονομασίες (Τζοτ, Λούρι, ή
Λούλι, Λορς κ.ά.) παρουσιάζουν κοινά φυσικά χαρακτηριστικά, επαγγέλματα και συμπεριφορές
που κάνουν βάσιμη την παραπάνω υπόθεση163.
Οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι, σε δηλώσεις τους στους χρονικογράφους της εποχής του 14ου και 15ου
αιώνα, υποστήριζαν ότι κατάγονται από τη «Μικρή Αίγυπτο», δηλαδή από τα παράλια της Συρίας,
της Ελλάδας και της Κύπρου, περιοχές που έλαβαν την ονομασία αυτή λόγω της γονιμότητας της
γης. Επιπλέον, η ομοιότητά τους με τους Αιγύπτιους, οι εκδοχές ότι είναι Αιγύπτιοι και ότι
κατάγονται από την Αίγυπτο, συνετέλεσαν στην απόδοση του ονόματος «Γύφτοι», «Gypsies»,
«Gitanes», «Gitanos», «Eugjit» κ.λπ. από την παραφθορά του «Αιγύπτιοι». Ωστόσο, η
γλωσσολογική έρευνα απέρριψε τις εκδοχές της αιγυπτιακής καταγωγής, καθώς διαπιστώθηκε ότι η
γλώσσα των Τσιγγάνων ανήκει στην ομάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και μάλιστα ότι είναι
συγγενής με άλλες ζωντανές γλώσσες της Ινδίας (Hindi, Cashmiri, Gugarati κ.λπ.)164.
Όσον αφορά, λοιπόν, στην ινδική καταγωγή των Τσιγγάνων, αυτή δεν αμφισβητείται πλέον.
Αμφισβητίες υπάρχουν σχετικά με την περιοχή και την εθνότητα από την οποία αυτοί κατάγονται,
με την εποχή και τις αιτίες των πρώτων μετακινήσεών τους στον ελλαδικό χώρο. Κι ενώ έχουν
διατυπωθεί αρκετές θεωρίες, επικρατέστερη θεωρείται η άποψη της φυλετικής προσέγγισης των
Dom (ινδική κάστα) με τους Rom, ομάδα Τσιγγάνων που δεν υπήχθησαν ποτέ στις κάστες της
Ινδίας ή διώχτηκαν από τις επιδρομές των Μουσουλμάνων και, ως νομάδες, πήραν το δρόμο της
διασποράς165.
Η εμφάνιση των Τσιγγάνων στην Ευρώπη γίνεται στις αρχές του 15ου αιώνα, ενώ έναν
αιώνα αργότερα φτάνουν στο βορειότερο τμήμα της Ευρώπης. Από τον 17ο αιώνα οι Τσιγγάνοι
δέχονται συνεχείς διώξεις από τον ντόπιο πληθυσμό, καθώς και μέτρα επιβολής για την κοινωνική
και εθνοτική τους ενσωμάτωση στις χώρες διαμονής. Έτσι, χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες και
διασπείρονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης166.
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2.3.3.2. Οι Ρομά στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι ιστορικές αναφορές για την εδραιοποίηση των Τσιγγάνων θεωρούνται φτωχές,
ενώ προέρχονται κυρίως από ξένους ερευνητές και ιστορικούς. Η Ελλάδα θεωρείται σταθμός του
οδοιπορικού των Τσιγγάνων από την Ανατολή στη Δύση167.
Ο ερχομός των Τσιγγάνων στην Ελλάδα πιθανολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα, αν όχι
νωρίτερα, γιατί μέσα στον αιώνα αυτό τους συναντούμε ήδη πολυπληθείς και εγκατεστημένους
στην Κρήτη και στην Κύπρο, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου που ήταν κυρίως
βενετοκρατούμενες168.
Η κατάληψη της Ελλάδας από τους Τούρκους εικάζεται ότι αποτέλεσε την αιτία
απομάκρυνσης κάποιων τσιγγάνικων ομάδων από τον ελλαδικό χώρο, ενώ οι υπόλοιπες φαίνεται
ότι έμειναν ως νομάδες στην περιοχή της Ελλάδας. Η επί μακρόν παραμονή κάποιων τσιγγάνικων
ομάδων στην Ελλάδα φαίνεται από τον εμπλουτισμό της γλώσσας τους με ελληνικές λέξεις, που
διατηρούνται μέχρι σήμερα στις διαλέκτους τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες169.
Η μεταπολεμική περίοδος στην Ελλάδα έφερε σημαντικές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και οι μετακινήσεις της Βαλκανικής Χερσονήσου σταμάτησαν. Η
εδραιοποίηση αρκετών ομάδων αποτέλεσε γεγονός αναπόφευκτο170. Επιπλέον, ήδη είχε προηγηθεί
ένα δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα με την ανταλλαγή των πληθυσμών από την Ανατολική Θράκη
και τη Μικρά Ασία. Η σταθερή τους εγκατάσταση στην Ελλάδα αρχίζει σταδιακά από τη δεκαετία
του 1960 και συνεχίζεται έως σήμερα171. Σήμερα, αν και ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί
με ακρίβεια, σύμφωνα με το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την κοινωνική ένταξη των
Ελλήνων Τσιγγάνων», στην Ελλάδα κατοικούν περίπου 250.000 – 300.000 Τσιγγάνοι172.
Στην Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι Ρομά (όπως αυτοπροσδιορίζονται
διεθνώς173) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο των ατόμων που αποκαλούνται Τσιγγάνοι, Γύφτοι,
Αθίγγανοι ή Κατσίβελοι, θεωρώντας τους σαν μία φυλή με κοινά χαρακτηριστικά, γλώσσα και
θρησκεία. Στην πραγματικότητα δεν αποτελούν ομόφυλο ή ομόγλωσσο ή ομόθρησκο ή ομοεθνές
πληθυσμιακό σύνολο ούτε διέπονται από τους ίδιους κανόνες κοινωνικής οργάνωσης και
συνύπαρξης174. Αποτελούν διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υποσύνολα ατόμων με
διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και γλωσσικές καταβολές, αξίες, νοοτροπίες
και σχέσεις με τους άλλους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν175.
Οι Τσιγγάνοι διακρίνονται σε νομάδες και ημι-νομάδες (Φιτσίρια) και σε μόνιμα
εγκατεστημένους (Ερλία)176. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο όρος «νομάδες»
χρησιμοποιείται εδώ μάλλον καταχρηστικά σε αντιδιαστολή με τους εδραίους (μόνιμα
εγκατεστημένους) και αυτό γιατί αμφισβητείται η νομαδική τους ταυτότητα, δεδομένου ότι οι
μετακινήσεις τους, στη μακρά διάρκεια, υπήρξαν κυρίως απόρροια των εναντίων διώξεών τους.
Επιπλέον, μέχρι τις μέρες μας οι μετακινήσεις αυτές δεν ακολούθησαν την εποχικότητα των
νομάδων κτηνοτρόφων177.
Από γεωγραφικής άποψης, οι Τσιγγάνοι είναι διασκορπισμένοι σε όλες τις περιοχές της
χώρας, ενώ στη Β. Ελλάδα, στη ΒΔ. και Δ. Πελοπόννησο, στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία
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τους συναντάμε σε μεγαλύτερη πυκνότητα. Τσιγγάνους συναντάμε επίσης και σε αρκετές περιοχές
της Θεσσαλίας (Φάρσαλα, Λάρισα, Σοφάδες κ.λπ.), στην Αθήνα και στη Δ. Αττική (Αγ. Βαρβάρα,
Πετράλωνα, Ρέντης κ.λπ.)178.
Οι Ρομά της Ελλάδας, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι χριστιανοί (ορθόδοξοι) που
μιλούν τη «βλάχουρα Ρομά»179, ενώ περίπου 35.000 άτομα είναι μέλη της επίσημα
αναγνωρισμένης μουσουλμανικής μειονότητας, η οποία προστατεύεται από τη Συνθήκη της
Λωζάνης του 1923180, και μιλούν τη «να-βλάχουρα Ρομά»181. Οι περισσότεροι εργάζονται ως
εποχιακοί εργάτες γης ή ως γυρολόγοι μικρέμποροι, πολλές φορές χωρίς άδεια εργασία. Οι
παραδοσιακές επαγγελματικές ασχολίες τους π.χ. χαλκιάς, σιδεράς, καζαντζής, κ.λπ. δεν έχουν
σήμερα ζήτηση. Εξαίρεση αποτελούν οι πλήρως ενταγμένοι -και από παλιά εγκατεστημένοι- στις
ντόπιες κοινωνίες, οι οποίοι ασχολούνται με «ευγενή» επαγγέλματα, καθώς κι εκείνοι που ασκούν
το επάγγελμα του μουσικού και του οργανοπαίχτη182.
Ως το 1955 όλοι σχεδόν οι Τσιγγάνοι της χώρας, εκτός από τους μουσουλμάνους
Τσιγγάνους της Θράκης, θεωρούνταν ανιθαγενείς και δεν υπηρετούσαν στον στρατό. Είχαν ειδικό
δελτίο ταυτότητας του τμήματος αλλοδαπών, το οποίο έπρεπε να ανανεώνουν κάθε δύο χρόνια. Το
1955 με το Ν.Δ. 3370/55 έγινε δυνατό για τους Τσιγγάνους να αποκτούν ιθαγένεια. Το 1968
δόθηκε αναδρομική ισχύς, ώστε να παίρνουν την ιθαγένεια από τη γέννησή τους. Το θέμα αυτό
τακτοποιήθηκε πλήρως με τις διατάξεις 69468/78 και 16701/79 και πλέον όλοι οι Τσιγγάνοι
μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να έχουν ελληνική υπηκοότητα και εγγράφονται στα δημοτολόγια183.
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) υπολόγισε, το 2001, ότι το
15% περίπου αυτού του πληθυσμού (40.000) διαμένει σε αντίσκηνα, η εκτίμηση αυτή ωστόσο
αφορά μόνο τους Έλληνες πολίτες. Η ΔΕΠΟΣ εκπόνησε και παρέδωσε το 1999 την πρώτη και
μοναδική εμπεριστατωμένη μελέτη που κατέγραψε τους χώρους διαμονής των τσιγγάνικων
κοινοτήτων και τις στεγαστικές ανάγκες των Τσιγγάνων σε όλη την Ελλάδα. Τη μελέτη υιοθέτησαν
εκτός της Πολιτείας, οι οργανώσεις των Τσιγγάνων (ΠΟΣΕΡ) και το διαδημοτικό δίκτυο ΡΟΜ.
Σύμφωνα και με τη μελέτη αυτή, οι συνθήκες ζωής στους καταυλισμούς είναι άθλια με
οποιαδήποτε standards. Οι Τσιγγάνοι ζουν σε παράγκες, μέσα στα σκουπίδια, χωρίς νερό,
τουαλέτες, φως, στο έλεος των καιρικών φαινομένων και των επιδημιών184.
Μόλις το 1996 η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους
και προώθησε της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία185. Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2000 το
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Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έκθεσή της αποφάσισε περί της αναγκαιότητας
ανάπτυξης πολιτικών μέτρων που θα επιτρέψουν στους Τσιγγάνους να ζήσουν σε συνθήκες
ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών και να μπουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων186.
2.3.3.3. Η κοινωνική δομή των Ρομά
Σε όλες τις τσιγγάνικες ομάδες οι σχέσεις συγγένειας αποτελούν τη θεμελιώδη βάση της
κοινωνικής οργάνωσης. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζονται οι οικονομικές τους συνεργασίες, οι
επαγγελματικές κοινοπραξίες, οι γαμήλιες επιλογές τους κ.λπ.
Οι Τσιγγάνοι οργανώνονται σε φάρες, δηλαδή σε οργανωμένες πατροπαράδοτες συγγενικές
ομάδες με κοινή καταγωγή, έθιμα, παραδόσεις και γλώσσα. Οι φάρες συγκροτούνται από δύο ή
περισσότερα γένη, το σύνολο, δηλαδή, των οικογενειών που κατάγονται από τον ίδιο πρόγονο187.
Αποτελούνται από πολλές υποομάδες ή γενιές και αυτές με τη σειρά τους από άλλες
οικογένειες188. Οι σχέσεις ανάμεσα στις φάρες καθορίζουν το μοντέλο εγκατάστασης και τον
τρόπο μετακίνησης των Τσιγγάνων189.
Χαρακτηριστικό των τσιγγάνικων κοινωνιών είναι το γεγονός της αρρενογονικής
ιδεολογίας και του πατριαρχικού μοντέλου οργάνωσής τους. Δίνεται έμφαση στη πατρική γραμμή
συγγένειας, ενώ η διάκριση των αρσενικών παιδιών αποτελεί ιδιαίτερο κοινωνικό γνώρισμα.
Επιπλέον, ο γάμος των Τσιγγάνων έχει χαρακτήρα «ανδροπατροτοπικό», δηλαδή οδηγεί στη
δημιουργία οικιστικών θυλάκων με βάση την πατρική οικογένεια συγκεντρώνοντας πολλές
διευρυμένες οικογένειες190. Έτσι, εξασφαλίζονται συμμαχίες και σχέσεις αλληλεγγύης εφ’ όρου
ζωής μεταξύ των τσιγγάνικων σογιών, τα οποία τείνουν να διατηρούν με αυτόν τον τρόπο την
κοινωνική οργάνωση και ιδεολογία τους. Μέσα στην τσιγγάνικη οικογένεια, που αποτελείται από
παππούδες, γονείς και παιδιά, αρχηγός είναι ο άντρας, συνήθως ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτό,
ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διοίκηση του σπιτιού.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, ο γάμος αποτελεί για τους Τσιγγάνους γεγονός
υψίστης σημασίας, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχεια της ομάδας, ενώ το εθιμικό τελετουργικό που
τον συνοδεύει είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Κατά κανόνα στις περισσότερες φάρες ισχύει η αρχή της
ενδογαμίας, δηλαδή του γάμου μέσα στο εσωτερικό της ομάδας, ώστε να εξασφαλίζεται η
φυλετική καθαρότητα και η συνοχή των μελών της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι Τσιγγάνοι
επιλέγουν το γάμο με Τσιγγάνους από άλλες φάρες ή μη Τσιγγάνους191.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τσιγγάνικης κοινωνίας είναι ότι παρατηρείται πλήρης
σχεδόν απουσία διακρίσεων κατά ηλικία. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται πρώιμα μέσα σε κλίμα
ισοτιμίας με τους ενήλικες και ωριμάζουν πολύ νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιδιά. Συμμετέχουν
ανεμπόδιστα στην κοινωνική ζωή, εκπαιδεύονται και «μαθητεύουν» δίπλα στα μεγαλύτερα μέλη
της οικογένειας, προκειμένου να μάθουν τρόπους συμπεριφοράς ή μία τέχνη. Τα παιδιά των
Τσιγγάνων από νωρίς αντιλαμβάνονται το ρόλο για τον οποίο προορίζονται. Τα κορίτσια
προετοιμάζονται κυρίως για να γίνουν καλές σύζυγοι και μητέρες, ενώ τα αγόρια πρέπει να
αποκατασταθούν επαγγελματικά και να γίνουν «περιζήτητοι γαμπροί». Ωστόσο, παρατηρούνται
σήμερα κάποιες εξαιρέσεις σε περιοχές, όπως την Αγία Βαρβάρα Αττικής ή την Κάτω Αχαΐα,
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κοντά στην Πάτρα, όπου οι εδραίες τσιγγάνικες οικογένειες με ικανοποιητικά εισοδήματα
ακολουθούν τις «λογικές» των μη Τσιγγάνων γονέων192.
2.3.3.4. Η εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
Η σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά στο ελληνικό σχολείο παρουσιάζει σημαντικές ιδιομορφίες
και πολλές δυσκολίες, κυρίως λόγω του τρόπου ζωής των ίδιων των Τσιγγάνων, ο οποίος
διαφοροποιείται από αυτόν του κυρίαρχου πληθυσμού. Κύριο πρόβλημα παραμένει ο
αναλφαβητισμός, ο οποίος αγγίζει το 60% του συνόλου των Ρομά193. Επιπλέον, η διαφοροποίηση
του παραδοσιακού αξιακού κώδικα των μη Τσιγγάνων μαθητών από αυτό των Ρομά δυσχεραίνει
φανερά τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο.
Ο ρόμικος τρόπος ζωής, που η τσιγγάνικη οικογένεια μεταδίδει παραδοσιακά από γενιά σε
γενιά, σχετίζεται με τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, αφού η επαγγελματική τους σταδιοδρομία
δεν εξαρτάται κατεξοχήν από τα γράμματα. Έτσι, τα παιδιά Ρομά παρουσιάζουν αδυναμία
προσαρμογής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σχολείου, ενώ ο σχολικός χρόνος θεωρείται
συχνά χαμένος χρόνος, εφόσον οι γνώσεις και οι δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν μέσα σε
αυτό είναι άχρηστες για την κοινότητά τους194. Η έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και των επαγγελματικών προσδοκιών των τσιγγάνικων οικογενειών αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα σχολικής ένταξης των παιδιών αυτών195. Η εκπαίδευση, λοιπόν, παρέχεται
άτυπα από τους γονείς των τσιγγάνικων οικογενειών με απώτερο στόχο τη διαρκή και ελεύθερη
συμμετοχή των μικρών παιδιών στην κοινωνική ζωή και την εκμάθηση των παραδοσιακών
επαγγελμάτων, των αξιών και των αντιλήψεων της κοινωνίας τους. Επιπλέον, η αναντιστοιχία του
εκπαιδευτικού συστήματος με τη γλωσσική παράδοση και τον τρόπο κοινωνικοποίησης που
ακολουθούν οι Τσιγγάνοι, αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά τη φοίτηση στο σχολείο.
Οι ίδιοι δε διαθέτουν γραπτό λόγο, παρά μόνο προφορική γλώσσα, επομένως οι μηχανισμοί
εκμάθησης της τσιγγάνικης διαλέκτου διαφοροποιούνται από αυτούς του επίσημου σχολείου196 και
δυσχεραίνουν την προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα,197την οποία και έχουν ως δεύτερη
γλώσσα198.
Γεγονός αποτελεί ότι το ελληνικό σχολείο είναι λειτουργικά δομημένο στο πρότυπο της
εδραίας μη-τσιγγάνικης κοινωνίας, ενώ εξυπηρετεί τον αστικό τρόπο ζωής των πολιτών. Ακόμα και
ο χώρος του σχολείου, η εναλλαγή των κλειστών και ανοιχτών χώρων του (αίθουσα-προαύλιο), και
κατ’ επέκταση, η πειθαρχία στους νόμους του «μέσα-έξω»199, αποτελούν για τους Ρομά μαθητές τα
πρώτα εμπόδια φοίτησης σε αυτό, αφού αντιτίθενται προς το πνεύμα τρόπου ζωής τους. Ιδιαίτερα
τα παιδιά των οικογενειών που διαμένουν σε καταυλισμούς ή δε έχουν μόνιμη στέγη, συναντούν
έντονα προβλήματα στη σχολική ένταξή τους. Αντίθετα, τα παιδιά Ρομά που διαμένουν σε
κατοικίες ενταγμένες στον αστικό ιστό της πόλης, ενσωματώνονται πιο ομαλά στο εκπαιδευτικό
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σύστημα200. Στις δυσκολίες συγκαταλέγονται και οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά (έλλειψη μέσων
μεταφοράς, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.), που επιβαρύνουν τόσο την προσέλευση των παιδιών στο
σχολείο, όσο και τη μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι.
Έρευνες που διεξήχθην στον ελλαδικό χώρο, κατέδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό
τσιγγανοπαίδων που εγγράφονται στο δημοτικό το εγκαταλείπουν σύντομα, ενώ για πολλούς η
φοίτηση και η παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου δεν είναι τακτική. Διαπιστώθηκε,
επίσης, ότι πολλοί ξεκινούν το σχολείο σε ηλικία μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Επιπλέον,
πολλοί Ρομά μαθητές απουσιάζουν συχνά από το σχολείο, ενώ η μετάβαση από τη μία τάξη σε
μεγαλύτερη παρουσιάζει σημαντική μείωση του αριθμού τους (σχολική διαρροή)201, καθώς
ελάχιστοι Ρομά μαθητές κατορθώνουν να εισαχθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση202.
2.3.3.5. Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των Ρομά και εκπαιδευτική πολιτική στη σύγχρονη
Ελλάδα
Αναμφίβολα, η εκπαίδευση, ως βασικός θεμελιακός πυλώνας του πολιτισμού των λαών, ανατρέφει
την παιδεία των πολιτών και διαμορφώνει την κοινωνική δομή των κρατών. Το αίτημα για ισότιμη
και δίκαιη παροχή εκπαίδευσης προς όλα τα μέλη της κοινωνίας παραμένει έως και σήμερα
πρωτίστης σημασίας σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες.
Όπως διαπιστώσαμε, από όλα τα παραπάνω, που αφορούν στην εκπαίδευση των Ρομά
μαθητών, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τσιγγάνικες οικογένειες με την εκπαίδευση των
παιδιών τους είναι πολλές, και αφορούν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο
ελληνικό σχολείο, όσο και στη διαφορετικότητα των κοινωνικών, αξιακών και λειτουργικών δομών
της κοινότητάς τους.
Ο αποκλεισμός των Ρομά μαθητών μέσα στην τάξη αποτελεί, ακόμη και σήμερα, γεγονός
αναμφισβήτητο. Ως απόρροια αυτού του αποκλεισμού, τα παιδιά αυτά οδηγούνται σε
περιθωριοποίηση, σε σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό203. Επιπλέον, η ετεροφοβία και η
απόρριψη εκ μέρους των συμμαθητών, των γονέων τους ή ακόμη και των δασκάλων, ενισχύουν τη
σχολική αποτυχία των μαθητών αυτών204. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις πολλών μη τσιγγάνων
γονέων, οι οποίοι δεν επιθυμούν τη συνύπαρξη των παιδιών τους με τους τσιγγανόπαιδες στο ίδιο
σχολείο, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στη σχολική κοινότητα και εντείνει το πρόβλημα
αποκλεισμού των Ρομά μαθητών. Έτσι, «η στάση των γονιών και των άλλων μαθητών έναντι των
τσιγγανοπαίδων μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ως αρνητική»205.
Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε από το ελληνικό κράτος για
την ένταξη των Ρομά μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι σχετικά
νεοσύστατη, εφόσον οι Τσιγγάνοι παρουσιάζονται για πρώτη φορά επίσημα στο ελληνικό
εκπαιδευτικό τοπίο το 1987 μέσα από δύο κρατικά έγγραφα που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Πρόκειται για δύο εγκυκλίους που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά προβλήματα του τσιγγάνικου
πληθυσμού προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισής τους. Το 1989 οι Υπουργοί Παιδείας του
Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν Ψήφισμα, το οποίο αναφερόταν στη σχολική φοίτηση των
παιδιών των Τσιγγάνων και των πλανόδιων. Το Ψήφισμα αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, καθώς
για πρώτη φορά στην Ελλάδα προωθήθηκε σε θεσμικό επίπεδο ένα σύνολο μέτρων, τα οποία
αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δομών που θα διευκόλυναν τη φοίτηση των
τσιγγανοπαίδων στο ελληνικό σχολείο206.
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Το 1992 το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ζήτησε με σχετική εγκύκλιο συνεργασία από τη Γ.Γ.Λ.Ε (Γενική
Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης), ενώ τον ίδιο χρόνο γνωστοποιείται η συνεργασία του
ΥΠ.Ε.Π.Θ με τη Γ.Γ.Λ.Ε. και η παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού για τα τσιγγανόπαιδα.
Παράλληλα προωθήθηκε η δημιουργία σε κάθε περιοχή που υπήρχαν Τσιγγάνοι
προπαρασκευαστικών τμημάτων διδασκαλίας γραφής κι ανάγνωσης στα τσιγγανόπαιδα με το νέο
ειδικό διδακτικό υλικό. Τα τσιγγανόπαιδα που θα προχωρούσαν στη γραφή και ανάγνωση ήταν
επιβεβλημένο σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή να προωθηθούν στα Δημοτικά Σχολεία των περιοχών
τους, τα οποία άλλωστε είχαν και την ευθύνη της σχολικής τους εκπαίδευσης. Το 1994 γίνεται
αναφορά στην ανάγκη εισαγωγής μαθήματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα παιδαγωγικά
τμήματα, ενώ τέθηκε σε λειτουργία ένα ευρύ δίκτυο τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών
τμημάτων207.
Το 1996 με την Υπουργική Απόφαση καθιερώθηκε η κάρτα φοίτησης των παιδιών Ρομά, με
σκοπό τη μείωση της σχολικής διαρροής λόγω της παραδοσιακής μετακίνησης των Τσιγγάνων,
ώστε οι μετακινούμενοι μαθητές να είχαν τη δυνατότητα να φοιτούν στα σχολεία του εκάστοτε
τόπου εγκατάστασής τους. Από το 1997 το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εντάσσει στις προτεραιότητές του τη
βελτίωση των ευκαιριών των παιδιών σχολικής ηλικίας που προέρχονται από οικογένειες με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προωθώντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, βασικός
στόχος είναι η ένταξη των Τσιγγανόπαιδων στις κανονικές τάξεις, ενώ για περιπτώσεις
«μαθησιακών δυσκολιών», προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας των Ρομά
μαθητών λίγες ώρες της ημέρας –ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις περιθωριοποίησής τους- και
τις υπόλοιπες η κανονική φοίτησή τους στην τάξη που ανήκουν. Το 2000 νέα εγκύκλιος του
ΥΠ.Ε.Π.Θ τονίζει πως πάγια πολιτική και βούληση είναι όλοι οι Έλληνες κι αλλοδαποί, που η
ηλικία τους είναι μικρότερη από το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης (δηλαδή κάτω από 16 ετών)
και δεν έχουν ολοκληρώσει φοίτηση 6 τάξεων σε σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δεν πήραν
τίτλο Στ΄ τάξης) να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αποκτούν τον τίτλο του
δημοτικού σχολείου. Το 2002 με απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λήφθηκε το πιο
πρόσφατο μέτρο για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων και αφορούσε στην καταβολή
εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με ανήλικα τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες
θα έχουν χαμηλό εισόδημα208.
Εκτός από τα παραπάνω, σημαντικό για την ενίσχυση των Ρομά μαθητών και της ομαλής
ένταξής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν η δημιουργία του προγράμματος παρέμβασης με
τίτλο «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», το οποίο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
αρχικά, από το 1997 μέχρι το 1999 και κατ’ επέκταση έως το 2004. Το πρόγραμμα αυτό
επαναλειτούργησε το διάστημα 2006-2008 με τον τίτλο: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο»
και φορέα υλοποίησης αυτή τη φορά το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας209.
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Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική
πολιτική που αφορά στην ομαλή ένταξη των παιδιών Ρομά στο ελληνικό σχολείο έχει
τροφοδοτηθεί σημαντικά. Ωστόσο, φαίνεται πως πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Τσιγγάνοι παραμένουν ακόμη και σήμερα χωρίς οριστική επίλυση. Εκτός όμως από το γεγονός
αυτό, το αίτημα για υιοθέτηση των αρχών της διαπολιτισμικής αγωγής μέσα στο σχολείο αποτελεί
ανάγκη επιτακτική. Η αποδοχή της ετερότητας, η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι
παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας Τσιγγάνων, είναι σημαντικά για την αποτελεσματική
εκπαίδευση των παιδιών Ρομά μέσα στο ελληνικό σχολείο.
2.4. Παρουσίαση ερευνών αναφορικά με τις επιδόσεις, την αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη
Από την ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, προέκυψε ότι σαφής εννοιολογικός
προσδιορισμός του όρου της ετεροαντίληψης δεν υπάρχει. Οι περισσότερες έρευνες και μελέτες
αφορούν στο ζήτημα της αυτοαντίληψης των μαθητών, σε συνάρτηση είτε με τη σχολική τους
επίδοση στα διάφορα μαθήματα είτε με άλλους παράγοντες (αυτοεκτίμηση, διαπροσωπικές
σχέσεις, προσδοκίες μάθησης κ.λπ.), ενώ λιγοστές αναφέρονται σε πολιτισμικά διαφοροποιημένους
μαθητικούς πληθυσμούς.
Σε αυτή τη διερεύνηση των σχέσεων αυτοαντίληψης και σχολικών επιδόσεων παρατηρούμε
ότι οι περισσότερες έρευνες δεν εξετάζουν τον παράγοντα «πολιτισμική προέλευση» και
απευθύνονται σε μονοπολιτισμικές ομάδες μαθητών. Έρευνα που διεξήχθη στο εξωτερικό (Χονγκ
Κονγκ) σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούσε τη σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης και
της ικανότητας της ανάγνωσης, κατέδειξε ότι οι στάσεις των μαθητών και η αυτοαντίληψη των
ικανοτήτων τους επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση210.
Οι περισσότερες έρευνες που διεξάγονται παγκοσμίως, σχετικά με ζητήματα αυτοαντίληψης
και σχολικής επίδοσης πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων, αφορούν κυρίως στα ζητήματα
εκμάθησης της πρώτης (L1) και δεύτερης (L2) γλώσσας. Σχετικές έρευνες δίνουν έμφαση στη
σχέση αυτοαντίληψης και σχολικής επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα (L2) και καταδεικνύουν τη
θετική διαφοροποίηση της αυτοαντίληψης των σχολικών επιδόσεων με την πάροδο του χρόνου211,
ενώ άλλες, φανερώνουν βελτίωση της αυτοαντίληψης για τις ικανότητες των μαθητών στην πρώτη
γλώσσα (L1), όταν αυτοί παρακολουθούν δίγλωσσα προγράμματα εκμάθησης της δεύτερης
γλώσσας212.
Πέραν όμως της διασύνδεσης του γλωσσικού τομέα με αυτόν της αντίληψης του εαυτού,
που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς επιστήμονες, το φάσμα των σχέσεων αυτοαντίληψης και
σχολικών επιδόσεων σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές φαίνεται να προσεγγίζεται και από
κοινωνιολογικής άποψης. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη των Portes και Rivas σε παιδιά
μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου μελετάται η σχέση αυτοαντίληψης, εκπαιδευτικών και
οικονομικών επιδόσεων σε πολιτισμικά διαφορετικά άτομα και παρατηρείται η διαμόρφωση μιας
αντίστοιχα χαμηλής αυτoεικόνας και επίδοσης σε παιδιά μεταναστών που ανήκουν σε χαμηλά
κοινωνικά στρώματα213.
Σε ό,τι αφορά στην ελληνική πραγματικότητα διαπιστώνεται ότι, παρά την έμφαση που έχει
δοθεί στην αυτοαντίληψη ως παράγοντα που επηρεάζει τη σχολική επίδοση, λίγες έρευνες έχουν
πραγματοποιηθεί και ακόμη λιγότερες αφορούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στους
πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. Το ζήτημα της αυτοαντίληψης και των σχολικών επιδόσεων
στην Ελλάδα διαπραγματεύτηκε πανελλήνια έρευνα του Φλουρή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε
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μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας ότι η επίδοση των μαθητών επηρεάζεται
κυρίως από τη γενική αυτοαντίληψη τους, την αυτοαντίληψη των ικανοτήτων τους για τις σχολικές
εργασίες, καθώς και από το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι η αυτοαντίληψη της ικανότητας στη γλώσσα και στην αριθμητική έχει άμεση και
θετική επίδραση στην επίδοση των μαθητών στα μαθήματα αυτά, ενώ η «περιοχή προέλευσης»,
καθώς και το «φύλο» των μαθητών, δεν επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθημάτων αυτών214.
Παράλληλα, σε έρευνα που διεξήχθη με δείγμα 360 μαθητών ηλικίας 13-14 ετών από
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, διαπιστώθηκε ότι η αντίληψη των σχολικών επιδόσεων των μαθητών
διαφοροποιείται στα διάφορα διδασκόμενα μαθήματα, ενώ οι πεποιθήσεις και, κυρίως, οι
προσδοκίες των παιδιών για επίδοση, επηρεάζουν και την αντίληψη των σχολικών επιδόσεών τους
στα μαθήματα αυτά215. Παρόμοια μελέτη με δείγμα 1033 μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
έδειξε ότι η σχολική επίδοση συνδέεται στενά με την αυτοαντίληψη των μαθητών, καθώς όσο
αυξάνεται το επίπεδο των επιδόσεων στα μαθήματα του σχολείου, τόσο πιο θετική γίνεται η εικόνα
του εαυτού τους σε πολλούς τομείς της ζωής τους216.
Τα θέματα της αντίληψης του εαυτού και του έτερου έχουν απασχολήσει κατά καιρούς
Έλληνες μελετητές που δίνουν έμφαση κυρίως στο ζήτημα της διασύνδεσης της αυτοαντίληψης και
της ετερότητας στο χώρο του σχολείου, αφού έχει παρατηρηθεί ότι η αρχική στάση ενός παιδιού,
που εισέρχεται για πρώτη φορά σε αυτό μπορεί να είναι αρνητική απέναντι στις μειονότητες, και να
συνοδεύεται από συναισθήματα ανταγωνισμού και αντιπαλότητας. Έρευνα που διεξήχθη στον
ελλαδικό χώρο, έδειξε ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου μειώνουν σταδιακά την αρνητική
τους στάση απέναντι στις μειονότητες, χάρη στην καλλιέργεια της ενδοομαδικής αντίληψης για
τους μαθητές των μειονοτήτων και την ορθότερη κοινωνικοποίηση που λαμβάνουν στο σχολείο217.
Όσον αφορά στη σχέση ετεροαντίληψης και σχολικής επίδοσης των μαθητών, έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο από τους Γεωργογιάννη & Γιαννάκα, εξετάζει την έννοια
της ετεροαντίληψης ως την αντίληψη που έχουν οι μαθητές για τους συμμαθητές τους και
αναφέρεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές, καταδεικνύοντας ότι οι Έλληνες γηγενείς
θεωρούν τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους κατώτερους στις επιδόσεις, συγκριτικά με τους ίδιους,
σε αντίθεση με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους που θεωρούν τους εαυτούς τους κατώτερους
από τις επιδόσεις του συνόλου των Ελλήνων συμμαθητών τους218.
2.5. Σκοπός της έρευνας
Μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι η αυτοαντίληψη και
ετεροαντίληψη των σχολικών επιδόσεων των μαθητών είναι σε θέση να επηρεάσει άμεσα τόσο τη
διαμόρφωση της γενικότερης αντίληψης του μαθητή για τον ίδιο, όσο και την αντίληψη που αυτός
διαμορφώνει για τους άλλους. Η δημιουργία, επομένως, μιας θετικής αντίληψης του εαυτού είναι
σε θέση να οδηγήσει στην προσωπική επιτυχία το άτομο και αντίστοιχα στη διαμόρφωση μιας
αληθώς ουσιαστικής αξιολόγησης των άλλων, απαλλαγμένης από το στοιχείο της προκατάληψης
και των στερεοτύπων.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση του βαθμού αυτοαντίληψης και
ετεροαντίληψης της σχολικής επίδοσης τόσο των λαϊκών όσο και των Ρομά μαθητών.
Συγκεκριμένα, επιχειρείται η συσχέτιση της ετεροαντίληψης των λαϊκών και Ρομά μαθητών με τη
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σχολική τους επίδοση, ενώ εξετάζεται κατά πόσο οι μεταβλητές «πολιτισμική προέλευση» και
«φύλο» επηρεάζουν την ετεροαντίληψη και την επίδοσή τους.
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2.6. Υποθέσεις της έρευνας
2.6.1. Γενική υπόθεση της έρευνας
Γενική υπόθεση της έρευνας είναι ότι ο βαθμός της ετεροαντίληψης της σχολικής επίδοσης των
λαϊκών μαθητών θα διαφέρει από τον βαθμό της ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων των
Ρομά μαθητών.
2.6.2. Επιμέρους υποθέσεις της έρευνας
2.6.2.1. Ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
1. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την εξυπνάδα τους.
2. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους.
3. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με τη χρησιμότητά τους.
4. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
5. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
6. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης του εαυτού μεταξύ
Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
2.6.2.2. Ετεροαντίληψη των μαθητών για τους συμμαθητές τους
1. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την εξυπνάδα τους.
2. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους.
3. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με τη χρησιμότητά τους.
4. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
5. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του
σχολείου.
6. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διαμόρφωση της ετεροαντίληψης για τους συμμαθητές
μεταξύ Ρομά και λαϊκών μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας
3.1. Διαδικασία της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές δημοτικών σχολείων του Ν. Αχαΐας κατά το σχολικό έτος
2012-2013.
Η δειγματοληπτική μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν αυτή της απλής τυχαίας δειγματοληψίας,
σύμφωνα με την οποία «κάθε υποκείμενο του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί από
το δείγμα»219.
Για το λόγο αυτό, καταρτίσαμε έναν κατάλογο με όλα τα σχολεία της περιφέρειας του Ν.
Αχαΐας, στα οποία φοιτούσαν λαϊκοί μαθητές και ικανοποιητικός αριθμός Ρομά μαθητών. Από τον
κατάλογο που συντάχθηκε, έγινε κλήρωση και τυχαία επιλέχθηκαν τα σχολεία των οποίων οι τάξεις
θα λάμβαναν μέρος στην έρευνα. Για λόγους κατανόησης του ερωτηματολογίου, οι μαθητές που
συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία προέρχονταν από όλες τις τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου, εκτός της Πρώτης.
Κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, επισκεφτήκαμε τα
σχολεία και ενημερώσαμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων τάξεων, για
τον σκοπό της έρευνας. Στη συνέχεια, μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια, τονίζοντας ότι η συμμετοχή
στην έρευνα ήταν προαιρετική και ανώνυμη. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων μπορούσαν να δοθούν διευκρινήσεις στους συμμετέχοντες, ενώ καταβλήθηκε
ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου να δοθούν ειλικρινής απαντήσεις από αυτούς.
3.2. Ερευνητικά εργαλεία
Για τη μέτρηση της ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων των μαθητών επιλέχθηκε ως
ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε αποτελείται από επτά μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά
στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το δεύτερο μέρος συμπληρώνεται
από τους εκπαιδευτικούς των μαθητών και σχετίζεται με τη γενική επίδοση, τη συμπεριφορά και
την προσαρμογή που έχουν αυτοί μέσα στο σχολείο.
Το τρίτο μέρος αφορά στην ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών από το σύνολο των
συμμαθητών τους, το τέταρτο μέρος αναφέρεται στην ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών
από το σύνολο των Ρομά συμμαθητών τους, το πέμπτο μέρος στην ετεροαντίληψη της επίδοσης
των μαθητών από το σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους, το έκτο μέρος στην ετεροαντίληψη της
επίδοσης των Ρομά συμμαθητών, ενώ τέλος, το έβδομο μέρος αφορά στην ετεροαντίληψη της
επίδοσης των λαϊκών συμμαθητών.
Το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνουν
ερωτήσεις διαβαθμισμένης επιλογής της εξάβαθμης τακτικής κλίμακας Likert (από το
1=«Καθόλου» έως το 6=«Πάρα πολύ»).
3.3. Δείγμα της έρευνας
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 μαθητές από Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αχαΐας. Πιο αναλυτικά,
από τους 100 συνολικά μαθητές, οι 52 ήταν λαϊκοί και οι 48 Ρομά μαθητές, ενώ από τους 52
λαϊκούς μαθητές οι 24 ήταν αγόρια και οι 28 κορίτσια. Από τους Ρομά μαθητές οι 22 αγόρια και οι
26 κορίτσια, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, που ακολουθεί.
Οι μαθητές, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, προέρχονταν από όλες τις τάξεις του
Δημοτικού, εκτός της Πρώτης. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 7 έως και 12 έτη, με μέσο όρο
ηλικίας 9,90, διακύμανση 2,43 και τυπική απόκλιση 1,56.
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Πίνακας 1: Αναλυτικά στοιχεία δείγματος ανά πολιτισμική προέλευση και φύλο
Φύλο
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Πολιτισμική προέλευση
Έλληνες Ρομά
Έλληνες λαϊκοί
Σύνολο

22
24
46

26
28
54

48
52
100

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 παρακάτω, οι ηλικιακές κατηγορίες των μαθητών αντιστοιχούν
σε κάθε μία τάξη του Δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα:
7-8 ετών: Δευτέρα τάξη
8-9 ετών: Τρίτη τάξη
9-10 ετών: Τετάρτη τάξη
10-11 ετών: Πέμπτη τάξη
11-12 ετών: Έκτη τάξη.
Πίνακας 2: Αναλυτικά στοιχεία δείγματος ανά πολιτισμική προέλευση και ηλικία
Ηλικία
Καταγωγή

Έλληνες Ρομά

Έλληνες λαϊκοί

7-8 ετών
8-9 ετών
9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών

Σύνολο

Σύνολο
12
12
6
8
10
16
17
3
4
12
100

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά, στις ηλικίες «7-8» και «8-9» ανήκουν
12 μαθητές, αντίστοιχα σε κάθε κατηγορία, ενώ στις ηλικίες «9-10» βρίσκονται 6 μαθητές, στις
ηλικίες «10-11» 8 μαθητές, ενώ οι ηλικίες «11-12» αποτελούνται από 10 μαθητές.
Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς, στις ηλικίες «7-8» ανήκουν 16 μαθητές και 17
μαθητές, αντίστοιχα, στις ηλικίες «8-9». Παράλληλα, οι ηλικίες «9-10» αποτελούνται από 3
μαθητές, οι ηλικίες «10-11» από 4 και οι ηλικίες «11-12» από 12 μαθητές.
3.4. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν έγινε χρήση
του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics v.21, ενώ, ειδικότερα, έγινε χρήση μεθόδων περιγραφικής
και επαγωγικής στατιστικής. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο δεδομένων (data file),
51

ώστε να είναι δυνατή η στατιστική τους επεξεργασία με τη χρήση του SPSS, ενώ μετά τον έλεγχο
για την ακρίβεια των δεδομένων, ξεκίνησε η ανάλυσή τους.
Προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
κριτήριο x2 (chi-square) για την αναζήτηση συσχετίσεων και την εύρεση διαφορών μεταξύ των
εξαρτημένων μεταβλητών με τις ανεξάρτητες:
Α.1.2. την πολιτισμική προέλευση (Α1) και την ηλικία (Α2)
Α.3.1. το φύλο (Α3) και την πολιτισμική προέλευση (Α1).
Τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί σε συγκεντρωτικούς πίνακες, από τους οποίους
προκύπτουν δύο δείκτες p των αποτελεσμάτων για τις Α.1.2.: το p των Ελλήνων Ρομά μαθητών και
το p των Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ενώ, αντίστοιχα για τις Α.3.1.: το p των αγοριών και το p των
κοριτσιών.
Ως αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας έχει οριστεί το a= 0,05.
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4. Αποτελέσματα της έρευνας
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σε δύο υποκεφάλαια ως εξής:
1. Ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης των μαθητών ανά πολιτισμική καταγωγή και ηλικία
2. Ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης των μαθητών ανά φύλο και πολιτισμική καταγωγή
Τα στοιχεία που καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, αφορούν στους
παράγοντες «καταγωγή-ηλικία» και «καταγωγή-φύλο». Δηλαδή, στο πρώτο υποκεφάλαιο η
ανάλυση πραγματοποιείται αναφορικά με τους Ρομά και λαϊκούς μαθητές και ειδικότερα με την
ηλικία των Ρομά και λαϊκών μαθητών, ενώ στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται
αποτελέσματα αναφορικά με τους Ρομά και λαϊκούς μαθητές σε σχέση με το φύλο τους. Με αυτόν
τον τρόπο παρουσιάζονται διαφορές που προκύπτουν όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικές
πολιτισμικές ομάδες, αλλά ειδικότερα σε διαφορές που δημιουργούνται εξαιτίας των παραγόντων
«ηλικία» και «φύλο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κάθετη πλευρά κάθε πίνακα καταγράφονται οι ανεξάρτητες
μεταβλητές, ενώ στην οριζόντια οι εξαρτημένες.
4.1. Ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης ανά πολιτισμική καταγωγή και ηλικία
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των
απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας ανά πολιτισμική καταγωγή και ηλικία, αναφορικά με
την ετεροαντίληψή τους για:
1. τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από το σύνολο των συμμαθητών τους,
2. τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από το σύνολο των Ρομά συμμαθητών τους,
3. τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από το σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους,
4. τους Ρομά συμμαθητές τους,
5. τους λαϊκούς συμμαθητές τους.
4.1.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
συμμαθητών τους
4.1.1.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Στον πίνακα 3 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 50,0% για τις ηλικίες «9-10»,
ενώ, αντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «1112». Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με
41,7% για τις ηλικίες «7-8», ενώ και στη διαβάθμιση «Καθόλου» καταγράφεται, ομοίως, το
ποσοστό 41,7% για τις ηλικίες «8-9». Τέλος, συναντάμε το 37,5% των Ρομά μαθητών ηλικίας «1011» στη διαβάθμιση «Πολύ». Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=45,462, df=20 και
p=,001<0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά μαθητών επιδρά στις απόψεις τους
σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
Για τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» τόσο για τις ηλικίες «7-8» όσο και για αυτές των «1112» με 50%, ενώ το ίδιο ποσοστό παρατηρείται και για τις ηλικίες «10-11» στις διαβαθμίσεις
«Λίγο» και «Πολύ. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 33,3% καταγράφεται για τις ηλικίες «9-10»
στις διαβαθμίσεις «Ελάχιστα», «Πολύ» και «Πάρα πολύ», ενώ το ίδιο ποσοστό συναντάμε και στις
ηλικίες «11-12» στη διαβάθμιση «Αρκετά». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών
μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά. Παράλληλα, προκύπτει ότι
x2=24,819, df=16 και p=0,073>0,05, άρα, γίνεται φανερό ότι η ηλικία των λαϊκών μαθητών δεν
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επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους για την
εξυπνάδα τους.
Πίνακας 3: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
0,0% 33,3% 8,3% 0,0%
41,7%
7-8 ετών 12 16,7%
0,0% 25,0% 8,3% 8,3%
16,7%
8-9 ετών 12 41,7%
33,3% 0,0% 50,0% 0,0%
16,7%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
0,0% 12,5% 0,0% 37,5% 25,0%
10-11 ετών 8 25,0%
0,0%
,0% 20,0% 50,0% 30,0%
11-12 ετών 10 0,0%
0,0% 18,8% 6,3% 25,0% 50,0%
7-8 ετών 16 0,0%
11,8% 5,9% 29,4% 5,9%
47,1%
8-9 ετών 17 0,0%
33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3%
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3 0,0%
0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
0,0%
10-11 ετών 4 0,0%
0,0% 8,3% 33,3% 8,3%
50,0%
11-12 ετών 12 0,0%
Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=45,462, df=20, p=0,001<0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=24,819, df=16, p=0,073>0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο των Ρομά όσο
και των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση του πίνακα, προκύπτει ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των Ρομά
μαθητών, σε αντίθεση με τους λαϊκούς μαθητές στους οποίους ο παράγοντας «ηλικία» δεν επιδρά
στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη που θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους έχουν για την
εξυπνάδα τους.
4.1.1.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 4, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 60,0% για την ηλικία «11-12». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 37,5% για
τις ηλικίες «10-11», με 33,3% στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα για τις
ηλικίες «9-10» και στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τις ηλικίες «7-8». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι
απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»
και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που
θέτουν.
Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για την ηλικία «7-8», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ με 47,1% για τις ηλικίες «8-9», ενώ
ποσοστό 33,3% καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα
για τις ηλικίες «9-10» και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «11-12». Παρατηρούμε, δηλαδή,
ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις
«Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά
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αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Πίνακας 4: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών 12 8,3%
8-9 ετών 12 16,7%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
10-11 ετών 8 0,0%
11-12 ετών 10 0,0%
7-8 ετών

0,0%
8,3%
16,7%
12,5%
0,0%

16,7%
16,7%
16,7%
12,5%
0,0%

33,3%
16,7%
33,3%
25,0%
20,0%

16,7%
25,0%
0,0%
12,5%
20,0%

25,0%
16,7%
33,3%
37,5%
60,0%

18,8% 6,3% 12,5%

50,0%

16

6,3%

6,3%

8-9 ετών 17
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3
10-11 ετών 4
11-12 ετών 12

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 5,9% 17,6%
0,0% 0,0% 33,3%
25,0% 25,0% 0,0%
0,0% 0,0% 25,0%

29,4%
33,3%
50,0%
33,3%

47,1%
33,3%
0,0%
41,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=14,342, df=20, p=0,813>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=19,686, df=20, p=0,478>0,05

Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
4.1.1.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «11-12»,
ενώ, το ίδιο ποσοστό παρουσιάζεται και στη διαβάθμιση « Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «10-11»,
καθώς και στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τις ηλικίες «9-10». Το αμέσως επόμενο υψηλότερο
ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για τις ηλικίες «7-8», ενώ και στη
διαβάθμιση «Λίγο» συναντάμε, το ποσοστό 33,3% για τις ηλικίες «8-9» και «9-10», αντίστοιχα.
Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=35,673, df=20, p=0,017<0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά μαθητών επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη
που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς τη χρησιμότητά τους.
Όσον αφορά στους λαϊκούς μαθητές, η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεών τους
συγκεντρώνεται στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα πολύ», με τα υψηλότερα
ποσοστά να βρίσκονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» και να ανέρχονται στο 66,7% για τις ηλικίες
«9-10» και 58,8% για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 50% καταγράφεται στη
διαβάθμιση «Λίγο» για τις ηλικίες «10-11», ενώ, ακολούθως, το 33,3% των μαθητών εμφανίζεται
στη διαβάθμιση «Λίγο» για τις ηλικίες «9-10» και «Αρκετά» για τις ηλικίες «11-12».
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
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στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Αρκετά» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά.
Πίνακας 5: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
0,0% 16,7% 8,3% 33,3% 41,7%
7-8 ετών 12 0,0%
0,0% 33,3% 25,0% 0,0%
16,7%
8-9 ετών 12 25,0%
16,7% 33,3% 50,0% 0,0%
0,0%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 50,0%
10-11 ετών 8 0,0%
0,0% 10,0% 10,0% 50,0% 30,0%
11-12 ετών 10 0,0%
12,5% 6,3% 18,8% 25,0% 31,3%
7-8 ετών 16 6,3%
0,0% 0,0% 5,9% 29,4% 58,8%
8-9 ετών 17 5,9%
0,0% 33,3% 0,0% 0,0%
66,7%
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3 0,0%
0,0% 50,0% 25,0% 0,0%
0,0%
10-11 ετών 4 25,0%
8,3% 8,3% 33,3% 25,0% 25,0%
11-12 ετών 12 0,0%
Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=35,673, df=20, p=0,017<0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=27,065, df=20, p=0,133>0,05

Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=27,065, df=20, p=0,133>0,05, άρα, τα αποτελέσματα είναι
μη στατιστικώς σημαντικά και υποδηλώνουν ότι η ηλικία δεν επιδρά στις απόψεις των λαϊκών
μαθητών σχετικά με την αντίληψη που πιστεύουν ότι οι συμμαθητές τους έχουν για τη χρησιμότητά
τους.
Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο παράγοντας «ηλικία»
επιδρά στις απόψεις των Ρομά μαθητών, συγκριτικά με τους λαϊκούς μαθητές, των οποίων η ηλικία
εμφανίζεται να μην επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη που θεωρούν ότι οι
συμμαθητές τους έχουν για τη χρησιμότητά τους.
4.1.1.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 6, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 66,7% για την ηλικία «9-10». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50% για τις
ηλικίες «10-11», με 41,7% στις διαβαθμίσεις «Πάρα πολύ» και «Καθόλου» για τις ηλικίες «7-8»
και «8-9», αντίστοιχα. Για τις ηλικίες «9-10» και στη διαβάθμιση «Λίγο» συναντάμε το ποσοστό
33,3%. Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι, x2=31,973, df=20, p=0,044<0,05, στοιχεία
που υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά μαθητών επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την
αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς τις επιδόσεις τους στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου.
Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10» και «11-12»,
αντίστοιχα. Το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με
58,8% για τις ηλικίες «8-9», ενώ το ποσοστό 58,8% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ»
για τις ηλικίες «8-9». Προκύπτει, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται
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ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν
χαμηλότερα ποσοστά.
Πίνακας 6: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών 12 16,7%
8-9 ετών 12 41,7%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
10-11 ετών 8 0,0%
11-12 ετών 10 0,0%
7-8 ετών 16 6,3%
8-9 ετών 17 0,0%
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3 0,0%
10-11 ετών 4 0,0%
11-12 ετών 12 0,0%

0,0%
8,3%
0,0%
0,0%
10,0%
6,3%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%

16,7%
16,7%
33,3%
25,0%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
25,0%
8,3%

8,3%
16,7%
66,7%
25,0%
30,0%
25,0%
11,8%
33,3%
25,0%
16,7%

16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
30,0%
6,3%
17,6%
0,0%
25,0%
8,3%

41,7%
16,7%
0,0%
50,0%
30,0%
56,3%
58,8%
66,7%
25,0%
66,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=31,973, df=20, p=0,044<0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=11,371, df=20, p=0,936>0,05

Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=11,371, df=20 και p=0,936>0,05. Έτσι, η
συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φαίνεται να αντιλαμβάνονται
ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο των Ρομά όσο
και των λαϊκών μαθητών, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση του πίνακα, προκύπτει ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των Ρομά μαθητών, σε
αντίθεση με τους λαϊκούς μαθητές στους οποίους ο παράγοντας «ηλικία» δεν επιδρά στις απόψεις
τους σχετικά με την αντίληψη που θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους έχουν για την επίδοσή τους στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.1.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 7, όσον αφορά στους Ελλήνες Ρομά μαθητές, το υψηλότερο
ποσοστό τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για την ηλικία «8-9».
Παράλληλα, το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση με 41,7% για
τις ηλικίες «7-8», και με 50% για τις ηλικίες «10-11» και «11-12», αντίστοιχα. Για τις ηλικίες «910» και στη διαβάθμιση «Αρκετά» συναντάμε, επίσης, το ποσοστό 50%. Από τα δεδομένα
προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά
μαθήματα του σχολείου.
Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,8% για την ηλικία «8-9», ενώ το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 56,3% για τις ηλικίες «78». Στην ίδια διαβάθμιση συναντάμε και το 50% των μαθητών, τόσο για τις ηλικίες «10-11» όσο
και για αυτές των «11-12».
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Πίνακας 7: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την με την επίδοσή μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 41,7%
7-8 ετών 12 8,3%
0,0% 0,0% 16,7% 0,0%
58,3%
8-9 ετών 12 25,0%
16,7% 0,0% 50,0% 16,7% 16,7%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
0,0% 12,5% 12,5% 25,0% 50,0%
10-11 ετών 8 0,0%
0,0% 10,0% 20,0% 20,0% 50,0%
11-12 ετών 10 0,0%
6,3% 0,0% 6,3% 31,3% 56,3%
7-8 ετών 16 0,0%
11,8% 0,0% 5,9% 23,5% 58,8%
8-9 ετών 17 0,0%
0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3%
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3 0,0%
25,0% 25,0% 0,0% 0,0%
50,0%
10-11 ετών 4 0,0%
0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 50,0%
11-12 ετών 12 0,0%
Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=22,856, df=20, p=0,296>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=25,007, df=16, p=0,070>0,05

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το
πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά
ποσοστά, αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν
καλούς στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους θεωρούν ότι
παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.1.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 8, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 75,0% για τις ηλικίες «10-11». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 66,7% για τις ηλικίες
«9-10», ενώ στη «Πάρα πολύ» συναντάμε το 50% στις ηλικίες «7-8», «8-9» και «11-12»,
αντίστοιχα. Επομένως, κατανοούμε ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται κυρίως
στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλότερα
ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών,
ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
το αμέσως υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στην ίδια διαβάθμιση με το 88,2% των μαθητών
ηλικίας «8-9». Ακολουθεί το 75,0% να καταγράφεται στη διαβάθμιση ««Πάρα πολύ» για τις
ηλικίες «7-8». Παράλληλα, το 50% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11» και
«11-12».
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Πίνακας 8: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Καταγωγή / Ηλικία
0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 50,0%
7-8 ετών 12 0,0%
0,0% 25,0% 16,7% 8,3%
50,0%
8-9 ετών 12 0,0%
16,7% 0,0% 66,7% 0,0%
16,7%
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών 6 0,0%
0,0% 25,0% 0,0% 0,0%
75,0%
10-11 ετών 8 0,0%
0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 50,0%
11-12 ετών 10 10,0%
0,0% 0,0% 18,8% 6,3%
75,0%
7-8 ετών 16 0,0%
0,0% 5,9% 0,0% 5,9%
88,2%
8-9 ετών 17 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Έλληνες λαϊκοί 9-10 ετών 3 0,0%
0,0% 25,0% 0,0% 0,0%
50,0%
10-11 ετών 4 0,0%
8,3% 8,3% 16,7% 16,7% 50,0%
11-12 ετών 12 0,0%
Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=29,907, df=20, p=0,071>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=27,364, df=20, p=0,125>0,05

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν πολύ χαμηλά
ποσοστά. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς
στις επιδόσεις τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους θεωρούν ότι
παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.1.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
προσδιοριζόμενη από το σύνολο των συμμαθητών τους σε σχέση με την πολιτισμική
καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από την άποψη των
υπόλοιπων συμμαθητών τους για:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «ηλικία» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των Ρομά μαθητών,
αναφορικά με την εξυπνάδα τους. Σε αντίθεση με αυτούς, η ηλικία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των λαϊκών Ελλήνων μαθητών, στο αντίστοιχο ερώτημα.
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Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών όσον αφορά στην αντίληψη που οι συμμαθητές τους εμφανίζουν για
την επίτευξη των στόχων τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων,
ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστεύει ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους
στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
Παράλληλα, από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο
παράγοντας «ηλικία» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των Ρομά μαθητών, συγκριτικά με τους
λαϊκούς μαθητές, των οποίων η ηλικία εμφανίζεται να μην επηρεάζει τις απόψεις τους αναφορικά
με την αντίληψη που θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους έχουν για τη χρησιμότητά τους.
Παρόμοια, φαίνεται ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των Ρομά μαθητών τους σχετικά με
την αντίληψη που θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους έχουν για την επίδοσή τους στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τους λαϊκούς μαθητές, των οποίων η ηλικία δεν επηρεάζει
τις απόψεις στο ίδιο ερώτημα.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των λαϊκών
μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των
θετικών μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των
Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν
καλούς στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη Ρομά και λαϊκών
μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων πιστεύει ότι οι συμμαθητές τους
θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείο.
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4.1.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
Ρομά συμμαθητών τους
4.1.2.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 9, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» 60% για την ηλικία «11-12». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50% για
τις ηλικίες «10-11», καθώς και με 41,7% για τις ηλικίες «7-8» στην ίδια διαβάθμιση. Παρατηρούμε,
δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Πίνακας 9: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

0,0%
0,0%
16,7%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

8,3%
25,0%
33,3%
25,0%
0,0%
6,3%
5,9%
33,3%
0,0%
16,7%

8,3%
0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
6,3%
5,9%
0,0%
25,0%
25,0%

25,0%
8,3%
16,7%
25,0%
30,0%
18,8%
41,2%
33,3%
0,0%
16,7%

41,7%
33,3%
0,0%
50,0%
60,0%
50,0%
41,2%
33,3%
50,0%
25,0%

16,7%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
18,8%
5,9%
0,0%
25,0%
8,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=30,032, df=20, p=0,069>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=17,167, df=20, p=0,642>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για την ηλικία «7-8», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% καταγράφεται στη ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με 41,2% για τις
ηλικίες «8-9», ενώ ποσοστό 33,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» αντίστοιχα για τις
ηλικίες «9-10». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως
επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
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4.1.2.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Στον πίνακα 10 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 60% για την ηλικία «11-12».
Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 50% για τις
ηλικίες «9-10». Παράλληλα, συναντάμε το 33,3% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10»,
καθώς και το 30% στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «11-12». Όπως γίνεται αντιληπτό, οι
απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και
«Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους
στόχους που θέτουν.
Πίνακας 10: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων μου
σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

16,7%
25,0%
0,0%
12,5%
0,0%
18,8%
5,9%
0,0%
25,0%
16,7%

0,0%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

16,7%
16,7%
0,0%
12,5%
10,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
16,7%
50,0%
25,0%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
41,7%

25,0%
8,3%
33,3%
25,0%
30,0%
25,0%
35,3%
33,3%
25,0%
16,7%

25,0%
25,0%
16,7%
25,0%
60,0%
25,0%
52,9%
66,7%
50,0%
16,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=18,130, df=20, p=0,579>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=20,849, df=20, p=0,406>0,05

Σχετικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 52,9% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ με 52,9% για τις ηλικίες «8-9», ενώ
ποσοστό 41,7% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τις ηλικίες «11-12». Επιπλέον, στη
διαβάθμιση «Πολύ» συναντάμε το 35,3% και 33,3% για τις ηλικίες «8-9» και «9-10», αντίστοιχα.
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
στις διαβαθμίσεις «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν
ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
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4.1.2.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 11, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τις ηλικίες «7-8». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50% για τις
ηλικίες «8-9» και «11-12», αντίστοιχα. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στις
διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10» και «10-11», αντίστοιχα. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Πίνακας 11: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
25,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
8,3%

0,0%
0,0%
16,7%
0,0%
10,0%
6,3%
0,0%
0,0%
25,0%
8,3%

0,0%
16,7%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

8,3%
0,0%
50,0%
0,0%
10,0%
25,0%
17,6%
0,0%
0,0%
25,0%

25,0%
8,3%
16,7%
50,0%
30,0%
12,5%
29,4%
33,3%
25,0%
16,7%

58,3%
50,0%
16,7%
25,0%
50,0%
31,3%
47,1%
66,7%
50,0%
33,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=30,122, df=20, p=0,068>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=15,068, df=20, p=0,773>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% και 47,1% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11» και «8-9». Το
αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ»
με 33,3% για τις ηλικίες «9-10» και «11-12». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών
μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν
χρήσιμους.
4.1.2.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 12, όσον αφορά τους Ελλήνες Ρομά μαθητές, το υψηλότερο
ποσοστό τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 60% για τις ηλικίες «11-12». Το αμέσως
επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 50% για τις ηλικίες «9-10»,
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ενώ με και με 41,7% για τις ηλικίες «7-8» καταγράφεται στις ηλικίες «7-8». Για τις ηλικίες «10-11»
και στη διαβάθμιση «Λίγο» συναντάμε, επίσης, το ποσοστό 37,5%. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
Πίνακας 12: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
25,0%
0,0%
0,0%
10,0%
12,5%
0,0%
0,0%
25,0%
8,3%

0,0%
8,3%
16,7%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

8,3%
8,3%
0,0%
37,5%
,0%
6,3%
5,9%
0,0%
0,0%
16,7%

8,3%
16,7%
50,0%
25,0%
0,0%
6,3%
23,5%
0,0%
25,0%
8,3%

41,7%
8,3%
16,7%
12,5%
60,0%
37,5%
23,5%
0,0%
25,0%
33,3%

33,3%
33,3%
16,7%
25,0%
30,0%
31,3%
47,1%
100,0%
25,0%
25,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2= 29,146, df=20, p=0,085>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=16,020, df=20, p=0,715>0,05

Σχετικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 47,1% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό. Όπως διαπιστώνουμε, οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, πιστεύει ότι οι Ρομά συμμαθητές τους θεωρούν καλούς
στις επιδόσεις των θεωρητικών μαθημάτων του σχολείου.
4.1.2.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Στον πίνακα 13 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για την ηλικία «1011». Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 50% για
τις ηλικίες «9-10» και «11-12», αντίστοιχα. Επιπλέον, στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» καταγράφεται
50,0% για τις ηλικίες «7-8» και «8-9». Όπως γίνεται αντιληπτό, οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τη στατιστική επεξεργασία
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προκύπτει ότι x2=34,510, df=20, p=0,023<0,05, που υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά μαθητών
επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως
προς την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 13: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
16,7%
16,7%
0,0%
10,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
8,3%

0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
25,0%
0,0%

25,0%
8,3%
,0%
25,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%

0,0%
0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
25,0%
8,3%

16,7%
25,0%
50,0%
0,0%
50,0%
6,3%
35,3%
33,3%
0,0%
33,3%

50,0%
50,0%
0,0%
62,5%
40,0%
50,0%
47,1%
66,7%
50,0%
33,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=34,510, df=20, p=0,023<0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=15,340, df=20, p=0,757>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «7-8» και «10-11», αντίστοιχα.
Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ με 47,1% για τις
ηλικίες «8-9», ενώ ποσοστό 35,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «8-9».
Παράλληλα, συναντάμε το 35,35 στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «8-9». Παρατηρούμε,
δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις
διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά
ποσοστά αντίστοιχα. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=15,340, df=20, p=0,757>0,05, άρα, γίνεται
φανερό ότι η ηλικία των λαϊκών μαθητών δεν επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη
που παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους για την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του
σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο των Ρομά όσο
και των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση του πίνακα, προκύπτει ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των Ρομά
μαθητών, σε αντίθεση με τους λαϊκούς μαθητές στους οποίους ο παράγοντας «ηλικία» δεν επιδρά
στις απόψεις τους σχετικά με την αντίληψη που θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους έχουν για
την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.2.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 14, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 70,0% για την ηλικία «11-12». Το
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αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τις
ηλικίες «7-8» και με 50,0% στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9» και «10-11», αντίστοιχα.
Επιπλέον, το ποσοστό των 50,0% το συναντάμε και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10»,
ενώ το 33,3% στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τις ηλικίες «9-10». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι
απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»
και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές θεωρούν ότι παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 14: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

0,0%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
8,3%

8,3%
16,7%
0,0%
25,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%

16,7%
16,7%
33,3%
0,0%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
8,3%
50,0%
25,0%
70,0%
12,5%
23,5%
0,0%
0,0%
25,0%

58,3%
50,0%
16,7%
50,0%
20,0%
50,0%
70,6%
100,0%
75,0%
25,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=26,840, df=20, p=0,140>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=22,278, df=20, p=0,326>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 75,0% και 70,6% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11» και «8-9»,
αντίστοιχα. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με
50,0% για τις ηλικίες «7-8». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες
διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές,
προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους θεωρούν ότι έχουν καλές
επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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4.1.2.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
προσδιοριζόμενη από το σύνολο των Ρομά συμμαθητών τους σε σχέση με την πολιτισμική
καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από την άποψη των
Ρομά συμμαθητών τους για:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «ηλικία» δεν επηρεάζει σημαντικά την ετεροαντίληψη των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων θεωρεί ότι οι
Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών όσον αφορά στην αντίληψη που οι Ρομά συμμαθητές τους
εμφανίζουν για την επίτευξη των στόχων τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστεύει ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
Παράλληλα, σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των
λαϊκών μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στη χρησιμότητα
τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των Ελλήνων λαϊκών
μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των λαϊκών
μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των
θεωρητικών μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των
Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς
θεωρούν καλούς στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Επιπλέον, φαίνεται ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των Ρομά μαθητών τους σχετικά με
την αντίληψη που θεωρούν ότι οι Ρομά συμμαθητές τους έχουν για την επίδοσή τους στα θετικά
μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τους λαϊκούς μαθητές, των οποίων η ηλικία δεν επηρεάζει
τις απόψεις στο ίδιο ερώτημα.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη Ρομά και λαϊκών
μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων πιστεύει ότι οι Ρομά συμμαθητές
τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.

67

4.1.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
λαϊκών συμμαθητών τους
4.1.3.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 15, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «7-8». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 40% για τις
ηλικίες «11-12», με 33,3% στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Αρκετά» αντίστοιχα για τις ηλικίες «910» και στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «7-8». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι
απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»
και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Πίνακας 15: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

16,7%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%

16,7%
16,7%
33,3%
25,0%
10,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

0,0%
8,3%
33,3%
25,0%
40,0%
0,0%
11,8%
33,3%
25,0%
8,3%

16,7%
16,7%
16,7%
12,5%
20,0%
6,3%
35,3%
33,3%
50,0%
25,0%

50,0%
33,3%
16,7%
25,0%
30,0%
81,3%
52,9%
33,3%
0,0%
58,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=19,761, df=20, p=0,473>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=20,574, df=16, p=0,195>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 81,3% για την ηλικία «7-8», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 58,3% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «11-12». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 52,9% για τις ηλικίες «8-9»,
ενώ ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» και για τις ηλικίες «10-11» και 35,3%
στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών
μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
έξυπνους.
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4.1.3.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Στον πίνακα 16 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 50,0% για την ηλικία «10-11». Το
αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται, ομοίως, στη διαβάθμιση «Πολύ» με 41,7% για
τις ηλικίες «7-8». Παράλληλα, για τις ηλικίες «9-10» συναντάμε το 33,3% να καταγράφεται στις
διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Πολύ», ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ» για τις ηλικίες «7-8». Όπως γίνεται αντιληπτό, οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Πίνακας 16: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων
μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
25,0%
0,0%
12,5%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
25,0%
0,0%

8,3%
0,0%
33,3%
12,5%
20,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
8,3%
16,7%
0,0%
20,0%
6,3%
5,9%
0,0%
0,0%
33,3%

41,7%
25,0%
33,3%
50,0%
30,0%
37,5%
11,8%
66,7%
75,0%
16,7%

33,3%
25,0%
16,7%
25,0%
30,0%
43,8%
76,5%
33,3%
0,0%
50,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=17,414, df=20, p=0,626>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=28,794, df=16, p=0,092>0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 76,6% για την ηλικία «8-9», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 75,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10»,
ενώ ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «11-12».
Επιπλέον, για τις ηλικίες «7-8» το 43,8% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» και «Πολύ».
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν
χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές
τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
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4.1.3.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Στον πίνακα 17 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, τα υψηλότερα ποσοστά
των απαντήσεών τους καταγράφονται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 50,0% για την ηλικία «9-10».
Το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7%
για τις ηλικίες «7-8», με 40,0% στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα για τις
ηλικίες «11-12». Παράλληλα, συναντάμε το 37,5% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες
«10-11». Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών,
ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Πίνακας 17: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

8,3%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

16,7%
8,3%
16,7%
25,0%
40,0%
6,3%
11,8%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
8,3%
50,0%
25,0%
10,0%
18,8%
23,5%
33,3%
0,0%
8,3%

16,7%
16,7%
0,0%
12,5%
10,0%
0,0%
23,5%
0,0%
25,0%
33,3%

41,7%
25,0%
0,0%
37,5%
40,0%
68,8%
41,2%
66,7%
50,0%
50,0%

0,0%
25,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=21,222, df=20, p=0,384>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=24,188, df=20, p=0,234>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 68,8% για την ηλικία «7-8». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «910», ενώ ποσοστό 50,0% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11» και «11-12».
Αντίστοιχα για τις ηλικίες «8-9» και στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» συναντάμε το 41,2%.
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά
αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
χρήσιμους.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
χρήσιμους.
4.1.3.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Στον πίνακα 18 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, τα υψηλότερα ποσοστά
των απαντήσεών τους καταγράφονται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 50,0% για την ηλικία «9-10».
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Το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7%
για τις ηλικίες «8-9», με 33,3% στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα για τις
ηλικίες «8-9» και «7-8». Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
καλούς στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 18: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
5,9%
0,0%
25,0%
0,0%

16,7%
33,3%
16,7%
25,0%
20,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
0,0%
50,0%
25,0%
30,0%
0,0%
17,6%
0,0%
50,0%
25,0%

25,0%
0,0%
16,7%
25,0%
30,0%
18,8%
29,4%
33,3%
25,0%
25,0%

33,3%
41,7%
16,7%
25,0%
20,0%
56,3%
41,2%
66,7%
0,0%
41,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=19,174, df=20, p=0,511>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=16,753, df=20, p=0,669>0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 56,3% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «7-8». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Αρκετά» με 50,0% για τις ηλικίες «10-11», ενώ
ποσοστό 41,7% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «11-12». Παράλληλα,
συναντάμε το 41,2% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «8-9». Παρατηρούμε, δηλαδή,
ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα θεωρητικά μαθήματα
του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.3.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 19, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις
ηλικίες «9-10» και «8-9», αντίστοιχα. Το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης
στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για τις ηλικίες «7-8», ενώ ακολουθεί στην ίδια διαβάθμιση
το 40,0% για τις ηλικίες «11-12». Επιπλέον, στη διαβάθμιση «Πολύ» συναντάμε το 33,3% για τις
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ηλικίες «9-10». Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν
καλούς στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 19: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θετικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Λίγο
16,7%
0,0%
0,0%
25,0%
30,0%
18,8%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
25,0%
25,0%
50,0%
25,0%
20,0%
0,0%
11,8%
0,0%
25,0%
25,0%

8,3%
0,0%
33,3%
25,0%
10,0%
12,5%
17,6%
33,3%
0,0%
25,0%

41,7%
50,0%
16,7%
25,0%
40,0%
62,5%
64,7%
66,7%
50,0%
50,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=18,686, df=16, p=0,285>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=17,709, df=20, p=0,607>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 64,7% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται και αυτό στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για τις ηλικίες
«7-8», ενώ ποσοστό 50,0% καταγράφεται, επίσης, στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες
«10-11» και «11-12», αντίστοιχα. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών
επικεντρώνονται, όπως και στους Ρομά μαθητές, στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες
διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι
συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους θεωρούν ότι
παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.3.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Σχετικά με τις απαντήσεις των Ελλήνων Ρομά μαθητών, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται
στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για την ηλικία «10-11». Το αμέσως επόμενο υψηλό
ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για τις ηλικίες «7-8», με
33,3% στις διαβαθμίσεις «Ελάχιστα» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα για τις ηλικίες «8-9».
Παράλληλα, συναντάμε το ίδιο ποσοστό και για τις ηλικίες «9-10» στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»,
«Πολύ» και «Πάρα πολύ». Όπως γίνεται φανερό, οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
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επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες
διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές
τους τούς θεωρούν καλούς στις επιδόσεις τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 20: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά επίδοσή μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
16,7%

Λίγο
8,3%
8,3%
0,0%
12,5%
20,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
25,0%
25,0%
33,3%
0,0%
30,0%
12,5%
5,9%
0,0%
25,0%
16,7%

25,0%
0,0%
33,3%
25,0%
30,0%
0,0%
5,9%
33,3%
0,0%
8,3%

41,7%
33,3%
33,3%
50,0%
20,0%
75,0%
88,2%
66,7%
50,0%
58,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=25,848, df=20, p=0,171>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=19,793, df=16, p=0,230>0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 88,2% για την ηλικία «8-9», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 75,0% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «7-8». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται και πάλι στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες
«9-10», ενώ τα ποσοστά 58,3% και 50,0% καταγράφονται, παρόμοια, στην ίδια διαβάθμιση για τις
ηλικίες «11-12» και «10-11», αντίστοιχα. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών
μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες
διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές,
προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στις επιδόσεις τους στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν
καλούς στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.3.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
προσδιοριζόμενη από το σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους σε σχέση με την πολιτισμική
καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από την άποψη λαϊκών
συμμαθητών τους για:
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1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «ηλικία» εμφανίζεται να μην επηρεάζει σημαντικά την
ετεροαντίληψη τόσο των Ρομά όσο και των λαϊκών μαθητών, αναφορικά με την άποψη που
θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους έχουν για την εξυπνάδα τους, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτου ηλικίας, υποστηρίζει ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους
τούς θεωρούν έξυπνους.
Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών όσον αφορά στην αντίληψη που οι λαϊκοί συμμαθητές τους
εμφανίζουν για την επίτευξη των στόχων τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστεύει ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
Παρόμοια, προκύπτει ότι η ηλικία δεν επιδρά ουσιαστικά ούτε στην ετεροαντίληψη των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών αναφορικά με την άποψη που θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές
τους έχουν για τη χρησιμότητά τους.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των λαϊκών
μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των
θεωρητικών μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των
Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς
θεωρούν καλούς στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Αλλά και στο ερώτημα που αφορά στην ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση τους
στα θετικά μαθήματα του σχολείου, φαίνεται ότι δεν σημειώνεται στατιστική σημαντικότητα
μεταξύ πολιτισμικής καταγωγής και ηλικίας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο πλειοψηφία
τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι
οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη Ρομά και λαϊκών
μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτου ηλικίας, πιστεύει ότι
οι λαϊκοί συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου.
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4.1.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τους Ρομά συμμαθητές τους
4.1.4.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 21, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,70% για την ηλικία «8-9». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 40,0% για τις ηλικίες
«11-12», με 40,0% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «11-12» και 37,5% στην ίδια
διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τη στατιστική επεξεργασία
προκύπτει ότι x2=19,955, df=20, p=0,461>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά
μαθητών δεν επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους.
Πίνακας 21: Η αντίληψή μου για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
31,3%
23,5%
0,0%
25,0%
8,3%

8,3%
8,3%
16,7%
12,5%
0,0%
12,5%
23,5%
0,0%
0,0%
16,7%

8,3%
8,3%
16,7%
0,0%
20,0%
6,3%
5,9%
0,0%
0,0%
33,3%

8,3%
8,3%
33,3%
50,0%
30,0%
0,0%
5,9%
33,3%
25,0%
33,3%

33,3%
66,7%
33,3%
37,5%
40,0%
0,0%
23,5%
66,7%
0,0%
8,3%

Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

33,3%
8,3%
0,0%
0,0%
10,0%
50,0%
17,6%
0,0%
50,0%
0,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=19,955, df=20, p=0,461>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=38,236, df=20, p=0,008<0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Καθόλου» για τις ηλικίες «7-8» και «10-11».
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
στις διαβαθμίσεις «Καθόλου» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν
χαμηλά ποσοστά, αντίστοιχα. Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=38,236, df=20 και
p=0,008<0,05, όπου γίνεται φανερό ότι η ηλικία των λαϊκών μαθητών επιδρά στις απόψεις τους
σχετικά με την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο των Ρομά όσο
και των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση του πίνακα, προκύπτει ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις των λαϊκών μαθητών, σε
αντίθεση με τους Ρομά μαθητές στους οποίους ο παράγοντας «ηλικία» δεν επιδρά στις απόψεις
τους σχετικά με την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους.
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4.1.4.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών
τους
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 22, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων Ρομά
μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για τις ηλικίες «10-11». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50% για
τις ηλικίες «9-10», καθώς και με 41,7% στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Παράλληλα, το
33,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «8-9» και «9-10». Προκύπτει,
δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις
διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά
ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών,
ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
Πίνακας 22: Η αντίληψή μου για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
31,3%
11,8%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
17,6%
0,0%
75,0%
8,3%

25,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
18,8%
35,3%
0,0%
0,0%
16,7%

25,0%
8,3%
16,7%
0,0%
30,0%
18,8%
5,9%
33,3%
25,0%
33,3%

8,3%
33,3%
33,3%
12,5%
30,0%
6,3%
11,8%
33,3%
0,0%
33,3%

25,0%
41,7%
50,0%
62,5%
30,0%
0,0%
17,6%
33,3%
0,0%
8,3%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=25,013 , df=20, p=0,201>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=29,667, df=20, p=0,075>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Ελάχιστα» με 75,0% για την ηλικία «10-11», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 35,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Λίγο» για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Αρκετά» με 33,3% για τις ηλικίες «9-10» και «1112». Αντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10»
και «11-12», καθώς και στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «9-10». Όπως και με τους
Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως
ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους
οποίους θέτουν.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους μπορούν να
επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
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4.1.4.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους
Στον πίνακα 23 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, τα υψηλότερα ποσοστά
των απαντήσεών τους καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «7-8»
και «8-9», αντίστοιχα. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες
«11-12», ενώ ακολουθεί το 37,5% στη διαβάθμιση «Λίγο» για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως
επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Ελάχιστα» και «Πολύ» με 33,3% για τις
ηλικίες «9-10». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως
επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν πιο χαμηλά ποσοστά. Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=28,368,
df=20, p=0,101>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η ηλικία των Ρομά μαθητών δεν επιδρά στις
απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους.
Πίνακας 23: Η αντίληψή μου για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
50,0%
17,6%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
8,3%
33,3%
0,0%
0,0%
12,5%
5,9%
0,0%
25,0%
8,3%

16,7%
8,3%
16,7%
37,5%
0,0%
31,3%
29,4%
0,0%
25,0%
16,7%

8,3%
25,0%
16,7%
12,5%
30,0%
0,0%
23,5%
0,0%
25,0%
33,3%

16,7%
8,3%
33,3%
25,0%
50,0%
0,0%
0,0%
33,3%
25,0%
25,0%

50,0%
50,0%
0,0%
25,0%
10,0%
6,3%
23,5%
66,7%
0,0%
16,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=28,368 , df=20, p=0,101>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=34,437, df=20, p=0,023<0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Καθόλου» για τις ηλικίες «7-8». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 47,1% για τις ηλικίες «89», ενώ ποσοστό 33,3% καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πολύ» για τις ηλικίες «1112» και «9-10», αντίστοιχα. Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=34,437, df=20, και
p=0,023<0,05. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η ηλικία των λαϊκών μαθητών επιδρά στις απόψεις τους
σχετικά με τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών.
Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο παράγοντας «ηλικία»
επιδρά στις απόψεις των λαϊκών μαθητών, συγκριτικά με τους Ρομά μαθητές, των οποίων η ηλικία
εμφανίζεται να μην επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών
τους.
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4.1.4.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 24, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «8-9». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 40,0% για τις ηλικίες
«11-12», με 37,5% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «10-11». Όπως παρατηρούμε, ότι
απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»
και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα
δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 24: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

Καθόλου Ελάχιστα
33,3%
8,3%
0,0%
0,0%
10,0%
25,0%
5,9%
0,0%
25,0%
8,3%

0,0%
0,0%
33,3%
0,0%
10,0%
25,0%
41,2%
0,0%
25,0%
16,7%

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

0,0%
8,3%
16,7%
12,5%
0,0%
31,3%
17,6%
0,0%
25,0%
33,3%

16,7%
16,7%
16,7%
25,0%
40,0%
12,5%
17,6%
0,0%
25,0%
33,3%

16,7%
0,0%
33,3%
25,0%
20,0%
6,3%
5,9%
33,3%
0,0%
8,3%

33,3%
66,7%
0,0%
37,5%
20,0%
0,0%
11,8%
66,7%
0,0%
0,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=29,729 , df=20, p=0,074>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=29,302, df=20, p=0,082>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 41,2% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Ελάχιστα» για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Αρκετά» με 33,0% για
τις ηλικίες «11-12», ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πολύ», για τις ηλικίες
«9-10». Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους είναι καλοί στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους παρουσιάζουν
καλές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
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4.1.4.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
θετικά μαθήματα του σχολείου
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 25, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων Ρομά
μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως
επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση με 41,7% για τις ηλικίες «7-8». Το
ποσοστό των 33,3% εμφανίζεται για τις ηλικίες «8-9» και «9-10» στη διαβάθμιση «Λίγο», καθώς
και στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10». Όπως παρατηρούμε, ότι απαντήσεις των
Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Πολύ» και «Πάρα
πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τη στατιστική
επεξεργασία προκύπτει ότι x2=22,076, df=20, p=0,336>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η
ηλικία των Ρομά μαθητών δεν επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την επίδοση των Ρομά
συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 25: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
37,5%
11,8%
0,0%
25,0%
0,0%

8,3%
8,3%
0,0%
25,0%
0,0%
31,3%
35,3%
0,0%
25,0%
25,0%

16,7%
33,3%
33,3%
25,0%
0,0%
25,0%
5,9%
0,0%
0,0%
25,0%

8,3%
8,3%
16,7%
0,0%
30,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%

8,3%
0,0%
33,3%
25,0%
30,0%
0,0%
17,6%
33,3%
50,0%
16,7%

41,7%
50,0%
16,7%
25,0%
30,0%
0,0%
29,4%
66,7%
0,0%
0,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=22,076 , df=20, p=0,336>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=41,406, df=20, p=0,003<0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Καθόλου» με 37,5% για τις ηλικίες «78», ενώ ποσοστό 35,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Ελάχιστα» για τις ηλικίες «8-9». Από τη
στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι x2=41,406, df=20, p=0,003<0,05. Γίνεται φανερό, λοιπόν,
ότι η ηλικία των λαϊκών μαθητών επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την επίδοση των Ρομά
συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο παράγοντας «ηλικία»
επιδρά στις απόψεις των λαϊκών μαθητών, συγκριτικά με τους Ρομά μαθητές, των οποίων η ηλικία
εμφανίζεται να μην επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά με την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους
στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
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4.1.4.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 26, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «8-9». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για
τις ηλικίες «10-11», ενώ με 33,3% στη διαβάθμιση «Πολύ» αντίστοιχα για τις ηλικίες «7-8» και «910». Στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» συναντάμε, επίσης, το 33,3% των μαθητών για τις ηλικίες «78» και «9-10». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως
επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά συμμαθητές τους είναι καλοί
στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 26: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

16,7%
8,3%
0,0%
0,0%
10,0%
31,3%
23,5%
0,0%
0,0%
8,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
31,3%
17,6%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
8,3%
16,7%
12,5%
10,0%
25,0%
23,5%
0,0%
50,0%
16,7%

0,0%
8,3%
16,7%
0,0%
30,0%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
25,0%

33,3%
8,3%
33,3%
25,0%
20,0%
6,3%
5,9%
33,3%
25,0%
25,0%

33,3%
66,7%
33,3%
62,5%
30,0%
6,3%
23,5%
66,7%
25,0%
16,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=13,507 , df=16, p=0,635>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=24,717, df=20, p=0,212>0,05

Σχετικά με τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 50% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Λίγο» για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πολύ» με 33,3% για τις ηλικίες «9-10».
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον
στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές είναι καλοί στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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4.1.4.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τους Ρομά συμμαθητές
τους σε σχέση με την πολιτισμική καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που παρουσιάζουν οι μαθητές για τους Ρομά συμμαθητές τους σχετικά με:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «ηλικία» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των λαϊκών
μαθητών, αναφορικά με την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους. Σε αντίθεση με αυτούς, η
ηλικία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την ετεροαντίληψη των Ρομά Ελλήνων μαθητών, στο αντίστοιχο
ερώτημα.
Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη
των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών
τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστεύει ότι οι
Ρομά συμμαθητές τους είναι ικανοί να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Παράλληλα, από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο
παράγοντας «ηλικία» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των λαϊκών μαθητών, αναφορικά με την
χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τους Ρομά μαθητές, των οποίων η ηλικία
εμφανίζεται να μην επιδρά σημαντικά στο ίδιο ερώτημα.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των λαϊκών
μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των Ρομά
μαθητών αναφορικά με τα θεωρητικά μαθήματα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των
Ελλήνων Ρομά όσο και των Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους είναι καλοί στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η ηλικία επηρεάζει, επίσης, και την
ετεροαντίληψη των λαϊκών μαθητών, αναφορικά την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
θετικά μαθήματα,. Αντιθέτως, στο ίδιο ερώτημα, η ηλικία εμφανίζεται να μην επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των Ρομά μαθητών.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των Ρομά μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου, φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ετεροαντίληψης Ρομά
και λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων πιστεύει ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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4.1.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τους λαϊκούς συμμαθητές τους
4.1.5.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών τους
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 27, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 75,0% για την ηλικία «10-11». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση με 66,7% για τις ηλικίες «78», ενώ το 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10» και «11-12»,
αντίστοιχα. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί
το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να
καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
Πίνακας 27: Η αντίληψή μου για την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών μου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
,0%
12,5%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
8,3%
16,7%
0,0%
20,0%
0,0%
5,9%
,0%
25,0%
25,0%

16,7%
16,7%
50,0%
12,5%
50,0%
0,0%
17,6%
33,3%
25,0%
25,0%

66,7%
33,3%
33,3%
75,0%
30,0%
100,0%
70,6%
66,7%
50,0%
50,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=27,973 , df=20, p=0,110>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=14,963, df=12, p=0,243>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για τις ηλικίες «7-8», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 70,6% καταγράφεται, επίσης, στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Παράλληλα, στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ» καταγράφεται το 66,7% για τις ηλικίες «9-10» και το 50,0% για τις
ηλικίες «10-11» και «11-12». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών
κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά
ποσοστά, αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι
έξυπνοι.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
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4.1.5.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίτευξη των στόχων των λαϊκών
συμμαθητών τους
Στον πίνακα 28 που ακολουθεί, αναφορικά με τους Έλληνες Ρομά μαθητές, τα υψηλότερα ποσοστά
των απαντήσεών τους καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για τις ηλικίες «1011». Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες
«11-12». Παράλληλα, συναντάμε το 33,3% στη διαβάθμιση «Καθόλου» για τις ηλικίες «8-9»,
καθώς και στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πολύ» για τις ηλικίες «9-10». Το ίδιο ποσοστό
καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «7-8». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι
οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά»,
«Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν πιο χαμηλά ποσοστά.
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως
ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους μπορούν να επιτύχουν τους στόχους που
θέτουν.
Πίνακας 28: Η αντίληψή μου για την επίτευξη των στόχων των λαϊκών συμμαθητών μου σε
%
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

8,3%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

25,0%
16,7%
16,7%
25,0%
10,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
8,3%
33,3%
0,0%
10,0%
6,3%
5,9%
33,3%
25,0%
0,0%

16,7%
16,7%
33,3%
12,5%
50,0%
25,0%
35,3%
0,0%
0,0%
50,0%

33,3%
16,7%
16,7%
62,5%
30,0%
56,3%
58,8%
66,7%
75,0%
41,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=23,513 , df=20, p=0,264>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=13,871, df=16, p=0,608>0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 75,0% για την ηλικία «10-11», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 66,7% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «9-10». Παράλληλα, το 58,8%
και 56,3% καταγράφεται, ομοίως, στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «8-9» και «7-8»,
αντίστοιχα. Το 50,0% το συναντάμε στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «11-12», το 41,7% στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «11-12», ενώ το 35,3% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις
ηλικίες «8-9». Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι
ικανοί να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι ικανοί να
επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
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4.1.5.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τη χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 29, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «11-12». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για τις
ηλικίες «7-8», με 37,5% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «10-11» και 33,3% για τις
ηλικίες «9-10» στη διαβάθμιση «Αρκετά». Όπως παρατηρούμε, οι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρούν ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους είναι χρήσιμοι.
Πίνακας 29: Η αντίληψή μου για τη χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

Καθόλου Ελάχιστα
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
6,3%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

16,7%
16,7%
16,7%
12,5%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
16,7%
33,3%
25,0%
20,0%
0,0%
5,9%
0,0%
50,0%
8,3%

25,0%
0,0%
16,7%
25,0%
50,0%
12,5%
41,2%
0,0%
25,0%
16,7%

41,7%
25,0%
16,7%
37,5%
30,0%
75,0%
47,1%
100,0%
25,0%
66,7%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=23,558 , df=20, p=0,262>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=20,586, df=16, p=0,195>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 75,0% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «7-8». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τις ηλικίες «1112», ενώ το 50,0% καταγράφεται και στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τις ηλικίες «10-11». Επιπλέον,
συναντάμε το 41,2% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «8-9». Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
θεωρούν χρήσιμους τους λαϊκούς συμμαθητές τους.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι χρήσιμοι.
4.1.5.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 30, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις
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ηλικίες «9-10» και «10-11», αντίστοιχα. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται
στη διαβάθμιση «Αρκετά» με 41,7% για τις ηλικίες «7-8», με 40,0% στη διαβάθμιση «Πολύ» για
τις ηλικίες «11-12». Επιπλέον, το 37,5% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες
«10-11». Όπως παρατηρούμε, ότι απαντήσεις των Ρομά μαθητών επικεντρώνονται ως επί το
πλείστον στις διαβαθμίσεις «Αρκετά», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις
να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν
θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 30: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%,
0,0%

0,0%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
0,0%
16,7%
12,5%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

41,7%
8,3%
16,7%
0,0%
30,0%
18,8%
0,0%
0,0%
25,0%
25,0%

25,0%
16,7%
50,0%
37,5%
40,0%
31,3%
29,4%
0,0%
25,0%
50,0%

25,0%
33,3%
16,7%
50,0%
20,0%
50,0%
70,6%
100,0%
50,0%
25,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=26,150 , df=20, p=0,161>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=10,807, df=8, p=0,213>0,05

Αναφορικά με τους Έλληνες λαϊκούς, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για τις ηλικίες «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 70,6% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Πολύ» με ποσοστό 50,0% για τις ηλικίες
«11-12», και «Πάρα πολύ» με το ίδιο ποσοστό για τις ηλικίες «7-8». Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι καλοί στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν
καλές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.5.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
θετικά μαθήματα του σχολείου
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 31, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων Ρομά
μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 70,0% για τις ηλικίες «11-12». Το αμέσως
επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «7-8» και
«9-10», αντίστοιχα. Παράλληλα, το 37,5% καταγράφεται για τις ηλικίες «10-11» στις διαβαθμίσεις
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«Πολύ» και «Πάρα πολύ». Όπως παρατηρούμε, ότι απαντήσεις των Ρομά μαθητών
επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τις
χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 31: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
8,3%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

25,0%
8,3%
0,0%
12,5%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%

0,0%
8,3%
16,7%
0,0%
10,0%
12,5%
5,9%
0,0%
0,0%
16,7%

16,7%
25,0%
33,3%
37,5%
70,0%
18,8%
29,4%
0,0%
0,0%
58,3%

50,0%
25,0%
50,0%
37,5%
10,0%
56,3%
58,8%
100,0%
75,0%
25,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=24,111 , df=20, p=0,238>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=29,910, df=20, p=0,071>0,05

Όσον αφορά στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 100,0% για την ηλικία «9-10», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 75,0% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «10-11». Το αμέσως επόμενο
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,8% για τις ηλικίες «8-9», ενώ
ποσοστό 58,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις ηλικίες «11-12». Επιπλέον, στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ» συναντάμε το 56,3% για τις ηλικίες «7-8». Όπως και με τους Ρομά
μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας,
αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά
μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν
θετικές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.5.6. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου
Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 32, τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των Ελλήνων
Ρομά μαθητών καταγράφονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 50,0% για τις ηλικίες «7-8». Το
αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό καταγράφεται επίσης στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για
τις ηλικίες «8-9». Παράλληλα, συναντάμε το 40,0% και 37,5% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για
τις ηλικίες «11-12» και «10-11», αντίστοιχα. ενώ με 33,3% στη διαβάθμιση «Πολύ» αντίστοιχα για
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τις ηλικίες «7-8» και «9-10». Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά
μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι καλοί στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 32: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Καταγωγή / Ηλικία
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες Ρομά 9-10 ετών
10-11 ετών
11-12 ετών
7-8 ετών
8-9 ετών
Έλληνες
9-10 ετών
λαϊκοί
10-11 ετών
11-12 ετών

Ν

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

12
12
6
8
10
16
17
3
4
12

0,0%
8,3%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

8,3%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%

16,7%
25,0%
16,7%
25,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
0,0%
33,3%
0,0%
30,0%
12,5%
5,9%
0,0%
25,0%
16,7%

16,7%
16,7%
33,3%
25,0%
30,0%
0,0%
17,6%
33,3%
0,0%
16,7%

50,0%
41,7%
16,7%
37,5%
40,0%
81,3%
76,5%
66,7%
75,0%
50,0%

Έλληνες Ρομά: Ν=48, x2=16,775 , df=20, p=0,668>0,05
Έλληνες λαϊκοί: N=52, x2=16,083, df=20, p=0,711>0,05

Σχετικά με τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών τους
παρατηρείται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 81,3% για τις ηλικίες «7-8», ενώ αντίστοιχα
ποσοστό 76,5% καταγράφεται στην ίδια διαβάθμιση για τις ηλικίες «8-9». Επιπλέον, το 75,0% για
τις ηλικίες «10-11» καταγράφεται, επίσης, στην ίδια διαβάθμιση, ενώ το 66,7% και 50,0%
καταγράφονται επίσης ση διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις ηλικίες «9-10» και «11-12»,
αντίστοιχα. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις των λαϊκών μαθητών επικεντρώνονται ως επί
το πλείστον στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με τις χαμηλότερες διαβαθμίσεις να καταγράφουν
χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα. Όπως και με τους Ρομά μαθητές, προκύπτει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται ότι οι λαϊκοί συμμαθητές
τους παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις
απόψεις των Ρομά και των λαϊκών μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν
καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.1.5.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τους λαϊκούς
συμμαθητές τους σε σχέση με την πολιτισμική καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που εμφανίζουν οι μαθητές για τους λαϊκούς συμμαθητές τους αναφορικά με:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
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5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «ηλικία» εμφανίζεται να μην επηρεάζει σημαντικά την
ετεροαντίληψη τόσο των Ρομά όσο και των λαϊκών μαθητών, αναφορικά την εξυπνάδα των
λαϊκών συμμαθητών τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτου
ηλικίας, υποστηρίζει ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη
των Ρομά και των λαϊκών μαθητών όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων των λαϊκών
συμμαθητών τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως ηλικίας,
πιστεύει ότι οι λαϊκοί συμμαθητές είναι ικανοί να εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν.
Παρόμοια, προκύπτει ότι η ηλικία δεν επηρεάζει ουσιαστικά ούτε την ετεροαντίληψη των
Ρομά και των λαϊκών μαθητών αναφορικά με την χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των Ρομά και των λαϊκών
μαθητών, φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των
θεωρητικών μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των
Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους εμφανίζουν
θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Αλλά και στο ερώτημα που αφορά στην ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των
λαϊκών συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου, φαίνεται ότι δεν σημειώνεται
στατιστική σημαντικότητα μεταξύ πολιτισμικής καταγωγής και ηλικίας, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων Ρομά όσο και των Ελλήνων λαϊκών μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας,
θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι καλοί στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη Ρομά και λαϊκών
μαθητών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτου ηλικίας, πιστεύει ότι
οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
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4.2. Η ετεροαντίληψη της σχολικής επίδοσης ανά φύλο και πολιτισμική καταγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των
απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας ανά φύλο και πολιτισμική καταγωγή αναφορικά με την
ετεροαντίληψή τους σε σχέση με:
1. τον εαυτό τους, βάσει του συνόλου των συμμαθητών τους,
2. τον εαυτό τους, βάσει του συνόλου των Ρομά συμμαθητών τους,
3. τον εαυτό τους, βάσει του συνόλου των λαϊκών συμμαθητών τους,
4. τους Ρομά συμμαθητές τους,
5. τους λαϊκούς συμμαθητές τους.
4.2.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
συμμαθητών τους
4.2.1.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Στον πίνακα 34 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 36,4% για τους Έλληνες Ρομά μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 29,2% σημειώνεται για τα λαϊκά αγόρια στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και
«Πάρα πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα
υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=7,009, df=15, p=0,220>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 57,1% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 26,9% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Καθόλου» και «Λίγο»,
αντίστοιχα. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=20,883, df=15, p=0,001<0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η
πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με
τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
Πίνακας 34: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρια
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσια
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

9,1%
0,0%
26,9%
0,0%

4,5%
0,0%
3,8%
10,7%

4,5% 22,7% 22,7%
25,0% 16,7% 29,2%
26,9% 7,7% 15,4%
3,6% 21,4% 7,1%

36,4%
29,2%
19,2%
57,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=7,009 df=15, p=0,220>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=20,883 df=15, p=0,001<0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά
στις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως
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προς την εξυπνάδα τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, των οποίων η πολιτισμική προέλευση δεν
επηρεάζει τις απόψεις στο ανάλογο ερώτημα.
4.2.1.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 35, που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 45,5% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν
στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 36,4% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη
διαβάθμιση «Αρκετά». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ».
Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=8,431, df=4, p=0,077>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν
ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα
που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι
συμμαθητές τους ως προς την επίτευξη των στόχων που οι ίδιοι θέτουν.
Πίνακας 35: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

0,0%
0,0%
11,5%
3,6%

4,5%
8,3%
7,7%
0,0%

4,5%
8,3%
19,2%
10,7%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
36,4% 9,1%
4,2% 25,0%
15,4% 23,1%
25,0% 28,6%

45,5%
54,2%
23,1%
32,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=8,43, df=4, p=0,077>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=5,137, df=5, p=0,399> 0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 32,1% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 28,6% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πολύ», ενώ ακολουθεί το
23,1% για τις Ρομά μαθήτριες στη διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ», αντίστοιχα.
Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=5,137, df=5, p=0,399>0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η
πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά
με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την επίτευξη των στόχων που τα
ίδια θέτουν.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές
τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
4.2.1.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 36, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 37,5% για τους Έλληνες λαϊκούς
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μαθητές. Ακολουθεί το 31,5% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 22,7% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση
«Πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα
ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει
για τα αγόρια ότι x2=0,863, df=5, p=0,973>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά
στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι συμμαθητές τους για
τη χρησιμότητά τους.
Πίνακας 36: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα

Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

18,2%
12,5%
26,9%
7,1%

4,5%
8,3%
7,7%
3,6%

4,5%
4,2%
0,0%
7,1%

18,2%
20,8%
19,2%
14,3%

22,7%
16,7%
19,2%
28,6%

31,8%
37,5%
26,9%
39,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=0,863 df=5, p=0,973>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=6,739 df=5, p=0,241>0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 39,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 28,6% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πολύ», ενώ ακολουθεί το
26,9% για τις Ρομά μαθήτριες στη διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Πάρα πολύ», αντίστοιχα. Παράλληλα,
για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=6,739, df=5, p=0,241>0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η πολιτισμική
προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη
αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι συμμαθητές τους για τη χρησιμότητά τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές
τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
4.2.1.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Στον πίνακα 37 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη διαβάθμιση 36,4% «Αρκετά» για τους Έλληνες Ρομά
μαθητές. Ακολουθεί το 20,8% για τα λαϊκά αγόρια στη διαβάθμιση «Αρκετά» και το 18,2% για τα
Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο
και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις
διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=7,918, df=5
και p=0,161>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα,
επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών
σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
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Πίνακας 37: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

22
24
26
28

13,6%
12,5%
7,7%
10,7%

18,2%
54,2%
38,5%
60,7%

9,1%
4,2%
19,2%
0,0%

9,1%
0,0%
0,0%
7,1%

13,6%
8,3%
19,2%
3,6%

36,4%
20,8%
15,4%
17,9%

Αγόρι: Ν=46, x2=7,918, df=5, p=0,161>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=11,735, df=5, p=0,039<0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 60,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 38,5% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ», αντίστοιχα.
Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=11,735, df=5, p=0,039<0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η πολιτισμική
προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη
που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά
στις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως
προς την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, των
οποίων η πολιτισμική προέλευση δεν επηρεάζει τις απόψεις στο ίδιο ερώτημα.
4.2.1.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 38 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 40,9% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν
στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 22,7% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στις
διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πολύ». Ακολουθεί για το 20,8% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα
αγόρια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο
και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις
διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=3,038, df=4,
p=0,552>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η
πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με
τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θετικά
μαθήματα του σχολείου.
Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
46,4% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί το
25,0% για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ». Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει
ότι x2=10,162, df=5, p=0,071>0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί
παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι
έχουν οι συμμαθητές τους για τις επιδόσεις τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
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Πίνακας 38: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την με την επίδοσή μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

22
24
26
28

22,7%
20,8%
7,7%
25,0%

40,9%
62,5%
50,0%
46,4%

0,0%
0,0%
15,4%
0,0%

4,5%
4,2%
0,0%
10,7%

9,1%
4,2%
7,7%
3,6%

22,7%
8,3%
19,2%
14,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,038, df=4, p=0,552>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=10,162, df=5, p=0,071>0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές
τους τούς θεωρούν καλούς στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.1.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Από τον πίνακα 38 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 40,9% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν
στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη
διαβάθμιση «Αρκετά». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ».
Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=4,008, df=6 και p=0,676>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
Πίνακας 39: Η αντίληψη των συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

13,6%
12,5%
7,7%
3,6%

4,5%
0,0%
0,0%
0,0%

4,5%
4,2%
0,0%
0,0%

9,1% 27,3%
8,3% 12,5%
11,5% 23,1%
3,6% 7,1%

40,9%
58,3%
57,7%
85,7%

Αγόρι: Ν=46, x2=4,008, df=6, p=0,676>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=5,344, df=3, p=0,148>0,05
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Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 85,7% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 57,7% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πάρα πολύ», ενώ
ακολουθεί το 23,1% για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Αρκετά». Παράλληλα, για τα
κορίτσια προκύπτει ότι x2=5,344, df=3 και p=0,148>0,05, άρα γίνεται φανερό ότι η πολιτισμική
προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη
αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι συμμαθητές τους για τις επιδόσεις τους στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές
τους τούς θεωρούν καλούς στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.1.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
προσδιοριζόμενη από το σύνολο των συμμαθητών τους σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική καταγωγή
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από την άποψη των
υπόλοιπων συμμαθητών τους για:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική τους καταγωγή.
Όπως προκύπτει ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των
κοριτσιών σχετικά με την άποψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα
τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, των οποίων η πολιτισμική προέλευση δεν επηρεάζει την
ετεροαντίληψη στο ανάλογο ερώτημα.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επηρεάζει την ετεροαντίληψη των αγοριών και κοριτσιών σχετικά με την επίτευξη
των στόχων τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την
πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
Παρόμοια, η πολιτισμική προέλευση φαίνεται να μην επηρεάζει την ετεροαντίληψη των
αγοριών και κοριτσιών, αναφορικά με τη χρησιμότητά τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και
των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους
τούς θεωρούν χρήσιμους.
Επίσης, φαίνεται ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την ετεροαντίληψη
των κοριτσιών αναφορικά με την άποψη που παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους ως προς την
επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, των οποίων η
πολιτισμική προέλευση δεν επηρεάζει την ετεροαντίληψη στο ίδιο ερώτημα.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη αγοριών και κοριτσιών,
φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των θετικών
μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την
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πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα θετικά
μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη αγοριών και
κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων πιστεύει ότι οι συμμαθητές τους
θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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4.2.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
Ρομά συμμαθητών τους
4.2.2.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 40 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,5% για τους
Έλληνες Ρομά μαθητές. Ακολουθεί το 41,7% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν
στους λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 20,8% σημειώνεται για τα λαϊκά αγόρια
στη διαβάθμιση «Πολύ», ενώ για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά μαθητές συναντάμε το 13,6%
στην ίδια διαβάθμιση. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=3,936, df=5 και p=0,559>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
Πίνακας 40: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

9,1%
16,7%
15,4%
7,1%

9,1%
0,0%
0,0%
3,6%

4,5% 9,1% 13,6%
4,2% 16,7% 20,8%
26,9% 3,8% 26,9%
14,3% 7,1% 28,6%

54,5%
41,7%
26,9%
39,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,936, df=5, p=0,559>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=3,705, df=5, p=0,593>0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 39,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 28,6% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πολύ», ενώ
ακολουθεί το 26,9% για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=3,705, df=5, p=0,593>0,05, άρα γίνεται φανερό ότι
η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών
σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για την εξυπνάδα τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
4.2.2.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Από τον πίνακα 41 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 41,7% για τους
96

Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 36,4% στην διαβάθμιση «Πολύ» για τα αγόρια που
ανήκουν στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 31,8% σημειώνεται για τα Ρομά
αγόρια στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» και ακολουθεί το 25,0% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους
λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα
υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=3,535, df=4, p=0,473>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως προς την επίτευξη των στόχων που οι ίδιοι θέτουν.
Πίνακας 41: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων μου
σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
16,7%
19,2%
10,7%

0,0%
0,0%
3,8%
7,1%

13,6%
4,2%
11,5%
3,6%

13,6%
12,5%
23,1%
17,9%

36,4%
25,0%
11,5%
28,6%

31,8%
41,7%
30,8%
32,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,535, df=4, p=0,473>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=4,187, df=5, p=0,523>0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 32,1% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 30,8% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πάρα πολύ»,
ενώ ακολουθεί το 28,6% για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ». Παράλληλα, για τα
κορίτσια προκύπτει ότι x2=4,187, df=5 και p=0,523>0,05, επομένως, γίνεται φανερό ότι η
πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά
με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για την επίτευξη των στόχων που
τα ίδια θέτουν.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
4.2.2.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Αναφορικά με τα αγόρια, παρατηρούμε από τον πίνακα 42, ότι το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 45,8% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Ακολουθεί το 40,9% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση
«Πολύ» και ακολουθεί το 20,8% στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τους λαϊκούς μαθητές.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα
αγόρια ότι x2=6,358, df=5 και p=0,273>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά
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στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως
προς τη χρησιμότητά τους.
Πίνακας 42: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

27,3%
16,7%
23,1%
25,0%

0,0%
12,5%
19,2%
3,6%

9,1%
4,2%
0,0%
7,1%

9,1% 13,6%
0,0% 20,8%
3,8% 7,7%
10,7% 17,9%

40,9%
45,8%
46,2%
35,7%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,358 df=5, p=0,273>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=7,147 df=5, p=0,210>0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 46,2% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 35,7% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί
το 25,0% για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, το 23,1% καταγράφεται
στην ίδια διαβάθμιση για τα Ρομά κορίτσια. Επιπρόσθετα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=7,147,
df=5 και p=0,210>0,05, επομένως, γίνεται φανερό ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί
παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι
έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για τη χρησιμότητά τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
4.2.2.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 43, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 37,5% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Ακολουθεί το 31,8% στη διαβάθμιση «Αρκετά» για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στις διαβαθμίσεις
«Πολύ» και «Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί το 25,0% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς
μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα
ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=2,852, df=5 και p=0,723>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 39,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 32,1% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ», ενώ
ακολουθεί το 30,8% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά.
Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=2,595, df=5 και p=0,762>0,05, επομένως, γίνεται
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φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των
κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για την
επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 43: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
12,5%
15,4%
3,6%

4,5%
4,2%
3,8%
3,6%

4,5% 31,8% 27,3%
0,0% 20,8% 25,0%
15,4% 3,8% 30,8%
14,3% 7,1% 32,1%

27,3%
37,5%
30,8%
39,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=2,852, df=5, p=0,723>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=2,595, df=5, p=0,762>0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
4.2.2.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 44, που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 40,9% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα αγόρια που
ανήκουν στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 36,4% σημειώνεται για τα Ρομά
αγόρια στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί το 16,7% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους
λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα
υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=7,574, df=5 και p=0,181>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι Ρομά συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του
σχολείου.
Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται για τις μαθήτριες
Ρομά στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 39,3% καταγράφεται στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές.
Ακολουθεί το 28,6% να εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ».
Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=3,907, df=5 και p=0,563>0,05, επομένως, γίνεται
φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των
κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για την
επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.

99

Πίνακας 44: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

9,1%
12,5%
11,5%
3,6%

0,0%
8,3%
3,8%
7,1%

9,1%
0,0%
15,4%
10,7%

4,5%
8,3%
3,8%
10,7%

40,9%
16,7%
15,4%
28,6%

36,4%
54,2%
50,0%
39,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=7,574, df=5, p=0,181>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=3,907, df=5, p=0,563>0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.2.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Όσον αφορά στα αγόρια, από τον πίνακα 45, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Ακολουθεί το 40,9% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 31,8% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί το 16,7% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς μαθητές.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον,
προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=6,649, df=5 και p=0,248>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που
δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι Ρομά
συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
Από τον παρακάτω πίνακα, σε σχέση με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 57,1%
καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες
λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» και
ακολουθεί το 23,1% να καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα Ρομά κορίτσια. Επιπλέον,
συναντάμε το 17,9% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα λαϊκά κορίτσια. Παράλληλα, για τα κορίτσια
προκύπτει ότι x2=2,330, df=5 και p=0,802>0,05, προκύπτει, επομένως, ότι η πολιτισμική
προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη
αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι Ρομά συμμαθητές τους για την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου.
Από τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια όσο
και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά
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συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
Πίνακας 45: Η αντίληψη των Ρομά συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
8,3%
0,0%
3,6%

0,0%
8,3%
3,8%
0,0%

4,5% 18,2% 40,9%
4,2% 8,3% 16,7%
15,4% 7,7% 23,1%
14,3% 7,1% 17,9%

31,8%
54,2%
50,0%
57,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,649, df=5, p=0,248>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=2,330, df=5, p=0,802>0,05

4.2.1.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους
προσδιοριζόμενη από το σύνολο των Ρομά συμμαθητών τους σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική καταγωγή
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους, προσδιοριζόμενη από την άποψη των
Ρομά συμμαθητών τους για:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική τους καταγωγή.
Όπως προκύπτει ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των
αγοριών και κοριτσιών σχετικά με την ετεροαντίληψη της εξυπνάδας τους, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι
Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν έξυπνους.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επηρεάζει την ετεροαντίληψη των αγοριών και κοριτσιών αναφορικά με την
επίτευξη των στόχων τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από
την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να
εκπληρώσουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για τον εαυτό τους.
Παρόμοια, η πολιτισμική προέλευση φαίνεται να μην επηρεάζει την ετεροαντίληψη των
αγοριών και κοριτσιών, αναφορικά με τη χρησιμότητά τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και
των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές
τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με τις απόψεις αγοριών και κοριτσιών, φαίνεται να
μην προκύπτουν ούτε και στα ερωτήματα που αφορούν στις επιδόσεις των θεωρητικών και θετικών
μαθημάτων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την
πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους τούς θεωρούν καλούς στα
θεωρητικά αλλά και στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
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Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
φαίνεται, να μη σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη αγοριών και
κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων πιστεύει ότι οι Ρομά συμμαθητές
τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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4.2.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τον εαυτό τους προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
λαϊκών συμμαθητών τους
4.2.3.1. Η ετεροαντίληψη της εξυπνάδας των μαθητών
Στον πίνακα 46 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 40,9% σημειώνεται για τους Ρομά μαθητές στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, το 36,4% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση «Αρκετά» και
ακολουθεί το 29,2% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως,
ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των
πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=10,082, df=4
και p=0,039<0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η
πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη
αντίληψη που παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
Πίνακας 46: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την εξυπνάδα μου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα

Λίγο

22
24
26
28

13,6%
8,3%
23,1%
0,0%

0,0%
0,0%
19,2%
0,0%

0,0%
4,2%
3,8%
3,6%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
36,4%
4,2%
3,8%
14,3%

9,1%
29,2%
23,1%
21,4%

40,9%
54,2%
26,9%
60,7%

Αγόρι: Ν=46, x2=10,082, df=4, p=0,039<0,05
Κορίτσι: N=54, x2=16,916, df=5, p=0,005<0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 60,7% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 26,9% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ», αντίστοιχα.
Επιπλέον, στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και «Πολύ», αντίστοιχα, καταγράφεται το 23,1% για τις Ρομά
μαθήτριες. Ακολουθεί το 21,4% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους
Έλληνες λαϊκούς. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=16,916, df=5 και p=0,005<0,05, επομένως
προκύπτει ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των
κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την
εξυπνάδα τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» επιδρά στις απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που
παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την εξυπνάδα τους.
4.2.3.2. Η ετεροαντίληψη της επίτευξης των στόχων των μαθητών
Από τον πίνακα 47 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 54,2% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 45,5% στην διαβάθμιση «Πολύ» για τα αγόρια που
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ανήκουν στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά
αγόρια στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» και ακολουθεί το 25,0% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους
λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα
υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=5,703, df=5 και p=0,336>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την επίτευξη των στόχων που οι ίδιοι θέτουν.
Πίνακας 47: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίτευξη των στόχων
μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
4,2%
15,4%
0,0%

4,5%
4,2%
7,7%
3,6%

9,1%
0,0%
15,4%
3,6%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
9,1%
12,5%
7,7%
10,7%

45,5%
25,0%
26,9%
32,1%

27,3%
54,2%
26,9%
50,0%

Αγόρι: Ν=46, x2=5,703, df=5, p=0,336>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=8,855, df=5, p=0,115>0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 32,1% εμφανίζεται για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πολύ», ενώ
ακολουθεί το 26,9% για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ,
αντίστοιχα. Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=8,855, df=5 και p=0,115>0,05,
επομένως, γίνεται φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις
απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους
για την επίτευξη των στόχων που τα ίδια θέτουν.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
4.2.3.3. Η ετεροαντίληψη της χρησιμότητας των μαθητών
Αναφορικά με τα αγόρια, παρατηρούμε από τον πίνακα 48, ότι το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Ακολουθεί το 36,4% στην ίδια διαβάθμιση για τα αγόρια που ανήκουν στους Ρομά
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 18,2% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση
«Αρκετά» και ακολουθεί το 16,7% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς μαθητές.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα
αγόρια ότι x2=3,842, df=5 και p=0,572>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά
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στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους
ως προς τη χρησιμότητά τους.
Πίνακας 48: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με τη χρησιμότητά μου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
4,2%
11,5%
0,0%

13,6%
4,2%
3,8%
0,0%

13,6%
4,2%
26,9%
10,7%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
18,2%
12,5%
19,2%
21,4%

13,6%
16,7%
11,5%
17,9%

36,4%
58,3%
26,9%
50,0%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,842, df=5, p=0,572>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=8,462, df=5, p=0,133>0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 26,9% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στις διαβαθμίσεις «Λίγο» και
«Πάρα πολύ», αντίστοιχα. Ακολουθεί το 21,4% για τις λαϊκές μαθήτριες στη διαβάθμιση
«Αρκετά». Επιπρόσθετα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=8,462, df=5 και p=0,133>0,05,
επομένως, γίνεται φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις
απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους
για τη χρησιμότητά τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν
επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους
τούς θεωρούν χρήσιμους.
4.2.3.4. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 49, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 37,5% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ», ενώ ακολουθεί το 27,3% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους Έλληνες Ρομά μαθητές.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον,
προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=3,228, df=5 και p=0,665>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που
δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν οι λαϊκοί
συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 30,8% εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ», ενώ
ακολουθεί το 26,9% στη διαβάθμιση «Λίγο» για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά.
Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=4,736, df=5 και p=0,449>0,05, επομένως, γίνεται
φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις απόψεις των
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κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους για την
επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 49: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

18,2%
29,2%
19,2%
21,4%

4,5%
4,2%
3,8%
0,0%

4,5%
4,2%
3,8%
7,1%

18,2%
4,2%
26,9%
10,7%

27,3%
20,8%
15,4%
10,7%

27,3%
37,5%
30,8%
50,0%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,228, df=5, p=0,665>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=4,736, df=5, p=0,449>0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν
επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο
ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους
θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.3.5. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα θετικά μαθήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 50, που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τους
Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Ακολουθεί το 36,4% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα αγόρια που
ανήκουν στους Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 27,3% σημειώνεται για τα Ρομά
αγόρια στη διαβάθμιση «Αρκετά». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα
λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=7,394, df=4 και p=0,116>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του
σχολείου.
Πίνακας 50: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά με την επίδοσή μου στα
θετικά μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν Καθόλου Ελάχιστα
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

0,0%
4,2%
15,4%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
3,6%

Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
18,2% 27,3% 18,2%
4,2% 8,3% 16,7%
11,5% 26,9% 7,7%
10,7% 14,3% 17,9%

36,4%
66,7%
38,5%
53,6%
106

Αγόρι: Ν=46, x2=7,394, df=4, p=0,116>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=8,041, df=5, p=0,154>0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 53,6% καταγράφεται για τις μαθήτριες
που ανήκουν στους λαϊκούς μαθητές και στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 38,5% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους
Έλληνες Ρομά μαθητές. Ακολουθεί το 26,9% να εμφανίζεται για τις Ρομά μαθήτριες στη
διαβάθμιση «Αρκετά». Παράλληλα, για τα κορίτσια προκύπτει ότι x2=7,394, df=4 και
p=0,116>0,05, επομένως, γίνεται φανερό, ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που
δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που θεωρούν ότι έχουν οι λαϊκοί
συμμαθητές τους για την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και κοριτσιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρεί ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.3.6. Η ετεροαντίληψη της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα
Όσον αφορά στα αγόρια, από τον πίνακα 51, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 62,5% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές. Ακολουθεί το 36,4% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα αγόρια που ανήκουν στους
Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 31,8% σημειώνεται για τα Ρομά αγόρια στη
διαβάθμιση «Αρκετά». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ».
Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=6,159, df=4 και p=0,188>0,05, στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους ως προς την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου.
Πίνακας 51: Η αντίληψη των λαϊκών συμμαθητών μου σχετικά επίδοσή μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβαθμίσεις
Ν
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

0,0%
0,0%
3,8%
0,0%

4,5%
12,5%
11,5%
0,0%

4,5% 31,8% 22,7%
0,0% 16,7% 8,3%
15,4% 15,4% 19,2%
7,1% 7,1% 3,6%

36,4%
62,5%
34,6%
82,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,159, df=4, p=0,188>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=14,070, df=5, p=0,015<0,05

Από τον παραπάνω πίνακα, σε σχέση με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 82,1%
καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες
λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 34,6% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για
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τις Ρομά μαθήτριες. και ακολουθεί το 23,1% να καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα Ρομά
κορίτσια. Παρατηρούμε, επομένως, ότι, τόσο για τις Ρομά όσο και για τις λαϊκές μαθήτριες τα
μεγαλύτερα ποσοστά τους συγκεντρώνονται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, για τα
κορίτσια προκύπτει ότι x2=14,070, df=5 και p=0,015<0,05, επομένως, η πολιτισμική προέλευση
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που
θεωρούν ότι έχουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους για την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν
επιδρά στις απόψεις των αγοριών σε σχέση με την αντίληψη που έχουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους
για τις επιδόσεις τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα κορίτσια, των
οποίων η πολιτισμική προέλευση επιδρά στις απόψεις τους πάνω στο ίδιο ερώτημα.
4.2.4.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τους Ρομά συμμαθητές
τους σε σχέση με την πολιτισμική καταγωγή και την ηλικία
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που παρουσιάζουν οι μαθητές για τους λαϊκοί συμμαθητές τους σχετικά με:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με την πολιτισμική τους
καταγωγή και την ηλικία.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά στην ετεροαντίληψη των
αγοριών και των κοριτσιών αναφορικά με την άποψη που παρουσιάζουν οι λαϊκοί συμμαθητές τους
για την εξυπνάδα τους.
Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη
των αγοριών και των κοριτσιών, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων τους, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, πιστεύει ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους τούς θεωρούν ικανούς να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ετεροαντίληψη αγοριών και κοριτσιών
φαίνεται να μην προκύπτουν ούτε και στο ερώτημα που αφορά στη χρησιμότητα των μαθητών,
καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών, ανεξαρτήτου
πολιτισμικής προέλευσης, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους τούς θεωρούν χρήσιμους.
Ομοίως, διαφοροποιήσεις στα αγόρια και τα κορίτσια φαίνεται να μην υπάρχουν ούτε στα
ερωτήματα που αφορούν την ετεροαντίληψη της επίδοσης στα θεωρητικά και θετικά μαθήματα του
σχολείου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική
τους προέλευση, πιστεύει ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους θεωρούν ότι παρουσιάζουν καλές
επιδόσεις στα θεωρητικά και θετικά μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι η ηλικία επιδρά στις απόψεις
των κοριτσιών, αναφορικά με την ετεροαντίληψή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου,
σε αντίθεση με τα αγόρια που στο ίδιο ερώτημα η πολιτισμική καταγωγή εμφανίζεται να μην
επηρεάζει τις απόψεις τους.
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4.2.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τους Ρομά συμμαθητές τους
4.2.4.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους
Στον πίνακα 52 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 36,4% για τους Έλληνες Ρομά μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 33,3% σημειώνεται για τους Ρομά μαθητές στη διαβάθμιση
«Καθόλου». Επιπλέον, το 31,8% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» και
ακολουθεί το 20,8% στην ίδια διαβάθμιση για τους λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι
τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των
πλείστων στη διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=8,808, df=5 και
p=0,117>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η
πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με
την αντίληψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους.
Πίνακας 52: Η αντίληψή μου για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβάθμιση
Ν
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
13,6%
33,3%
11,5%
17,9%

0,0%
16,7%
3,8%
25,0%

4,5% 13,6% 31,8%
4,2% 12,5% 20,8%
11,5% 7,7% 15,4%
25,0% 10,7% 7,1%

36,4%
12,5%
50,0%
14,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=8,808, df=5, p=0,117>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=12,174, df=5, p=0,032<0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
25,0% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στις διαβαθμίσεις
«Ελάχιστα» και «Λίγο», αντίστοιχα. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=12,174, df=5 και p=0,032<0,05,
επομένως προκύπτει ότι η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις
των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών
τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά
στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των Ρομά
συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους
προέλευση θεωρούν τους Ρομά μαθητές έξυπνους.
4.2.4.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών
τους
Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 53 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 40,9% για τους
Έλληνες Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 31,8% σημειώνεται για τους Ρομά
μαθητές στη διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, το 20,8% των λαϊκών αγοριών καταγράφεται στις
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διαβαθμίσεις «Ελάχιστα» και «Πολύ», αντίστοιχα. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά
όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη
διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=12,413, df=5 και p=0,030<0,05,
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική
καταγωγή αποτελεί παράγοντα που επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που
παρουσιάζουν για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών τους.
Πίνακας 53: Η αντίληψή μου για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβάθμιση
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

31,8%
20,8%
15,4%
10,7%

13,6%
16,7%
0,0%
10,7%

0,0%
20,8%
7,7%
21,4%

0,0%
16,7%
19,2%
25,0%

13,6%
12,5%
19,2%
25,0%

40,9%
12,5%
38,5%
7,1%

Αγόρι: Ν=46, x2=12,413, df=5, p=0,030<0,05
Κορίτσι: N=54, x2=11,084, df=5, p=0,050

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 38,5% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
25,0% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στις διαβαθμίσεις
«Λίγο» και «Αρκετά», αντίστοιχα. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=11,084, df=5 και p=0,050=0,05,
επομένως, λόγω του μικρού μεγέθους της έρευνας, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει
σημαντική στατιστική σημαντικότητα και άρα η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που
δεν επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν για την
επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών τους.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για
την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, για τα οποία
προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά στις απόψεις τους σχετικά με την
αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών τους.
4.2.4.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 53 που ακολουθεί, όσον αφορά στα αγόρια, το υψηλότερο
ποσοστό των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» με 31,8% για τους Έλληνες
Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 25,0% σημειώνεται για τους λαϊκούς μαθητές στη
διαβάθμιση «Αρκετά». Επιπλέον, το 22,7% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στις διαβαθμίσεις
«Αρκετά» και «Πάρα πολύ», αντίστοιχα. Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=6,394, df=5 και
p=0,270>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η
πολιτισμική καταγωγή δεν αποτελεί παράγοντα που επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με
την αντίληψη που παρουσιάζουν για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους.
Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 38,5% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
32,1% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη διαβάθμιση «Λίγο»,
ενώ στην ίδια διαβάθμιση συναντάμε το 23,1% των Ρομά μαθητριών. Επιπλέον, το ποσοστό 21,4%
καταγράφεται στη διαβάθμιση «Καθόλου». Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=10,207, df=5 και
p=0,070>0,05, συνεπώς, η πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που δεν επηρεάζει τις
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απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν για τη χρησιμότητα των Ρομά
συμμαθητών τους.
Πίνακας 54: Η αντίληψή μου για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών μου σε %
Διαβάθμιση
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα

Λίγο

22
24
26
28

4,5%
16,7%
23,1%
32,1%

4,5%
20,8%
3,8%
21,4%

13,6%
8,3%
0,0%
10,7%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
22,7%
25,0%
15,4%
10,7%

31,8%
12,5%
19,2%
7,1%

22,7%
16,7%
38,5%
17,9%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,394, df=5, p=0,270>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=10,207, df=5, p=0,070>0,05

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών αλλά ούτε και των κοριτσιών σχετικά με την
αντίληψη που παρουσιάζουν για τη χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους, καθώς η πλειοψηφία
και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους
είναι χρήσιμοι.
4.2.4.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
θεωρητικά μαθήματα
Στον πίνακα 55 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Λίγο» με 29,2% για τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 25,0% καταγράφεται για τους Ρομά μαθητές στη διαβάθμιση
«Αρκετά». Επιπλέον, το 22,7% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Καθόλου» και
«Αρκετά», αντίστοιχα. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Αρκετά». Επιπλέον,
προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=6,205, df=5 και p=0,287>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που
δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση
των Ρομά συμμαθητών τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 53,8% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
31,5% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, στη διαβάθμιση «Αρκετά» συναντάμε το 23,1% για τις Ρομά μαθήτριες, καθώς
και το 18,5% για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Παρατηρούμε, επίσης, ότι
τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά κορίτσια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των
πλείστων στη διαβάθμιση «Αρκετά». Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=6,205, df=5 και p=0,287>0,05,
προκύπτει, επομένως σημαντική σχέση φύλου και πολιτισμικής προέλευσης και επομένως ότι η
πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με
τη αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα θεωρητικά
μαθήματα.
Πίνακας 55: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
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Διαβάθμιση
Ν
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο
22,7%
16,7%
3,8%
7,4%

13,6%
20,8%
0,0%
16,7%

9,1%
29,2%
3,8%
13,0%

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
22,7%
25,0%
23,1%
18,5%

18,2%
4,2%
15,4%
13,0%

13,6%
4,2%
53,8%
31,5%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,205, df=5, p=0,287>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=21,187, df=5, p=0,001<0,05

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Αρκετά». Παράλληλα, από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά στις
απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά
συμμαθητών τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία,
ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση θεωρούν τους Ρομά μαθητές καλούς στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.4.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
θετικά μαθήματα
Από τον πίνακα 55 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 36,4% για τους Έλληνες
Ρομά μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 29,2% καταγράφεται για τους λαϊκούς μαθητές στη
διαβάθμιση «Ελάχιστα». Επιπλέον, το 22,7% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πολύ» και ακολουθεί το 20,8% στην ίδια διαβάθμιση για τους λαϊκούς μαθητές, αντίστοιχα.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια
ότι x2=8,511, df=5 και p=0,130>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική
σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις
απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά
συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 56: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

9,1%
16,7%
3,8%
17,9%

4,5%
29,2%
11,5%
28,6%

13,6% 13,6% 22,7%
16,7% 4,2% 20,8%
26,9% 11,5% 11,5%
14,3% 14,3% 10,7%

36,4%
12,5%
34,6%
14,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=8,511, df=5, p=0,130>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=7,760, df=5, p=0,170>0,05
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Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 34,6% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
28,6% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη διαβάθμιση
«Ελάχιστα», ενώ, ακολούθως, συναντάμε το 26,9% στη διαβάθμιση «Λίγο». Παράλληλα, για τα
κορίτσια, προκύπτει ότι x2=7,760, df=5 και p=0,170>0,05, συνεπώς, η πολιτισμική προέλευση δεν
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν για τις επιδόσεις των Ρομά συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών αλλά ούτε και των κοριτσιών σχετικά με την
αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα
του σχολείου, καθώς η πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης,
θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους εμφανίζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του
σχολείου.
4.2.4.6. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα
καλλιτεχνικά μαθήματα
Στον πίνακα 57 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 45,5% για τους Έλληνες Ρομά μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 29,2% καταγράφεται για τους λαϊκούς μαθητές στη διαβάθμιση
«Καθόλου». Επιπλέον, το 22,7% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ», ενώ το
20,8% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα λαϊκά αγόρια. Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για
τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων
στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει ότι x2=9,153, df=5 και p=0,103>0,05, στοιχεία
που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή
αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που
παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
Πίνακας 57: Η αντίληψή μου για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

9,1%
29,2%
7,7%
10,7%

0,0%
12,5%
0,0%
21,4%

9,1%
16,7%
15,4%
28,6%

13,6%
4,2%
7,7%
10,7%

22,7%
16,7%
23,1%
10,7%

45,5%
20,8%
46,2%
17,9%

Αγόρι: Ν=46, x2=9,153, df=5, p=0,103>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=11,557, df=5, p=0,041<0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 46,2% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό
28,6% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη διαβάθμιση «Λίγο».
Επιπλέον, στη διαβάθμιση «Ελάχιστα» συναντάμε το 21,4% για τις λαϊκές μαθήτριες. Παράλληλα,
προκύπτει ότι x2=11,557, df=5 και p=0,041<0,05, παρατηρούμε, επομένως σημαντική σχέση
μεταξύ φύλου και πολιτισμικής προέλευσης κι επομένως, προκύπτει ότι η πολιτισμική προέλευση
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αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά
στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των Ρομά
συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία,
ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση θεωρούν τους Ρομά μαθητές καλούς στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.4.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τους Ρομά συμμαθητές
τους σε σχέση με το φύλο και την πολιτισμική καταγωγή
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που παρουσιάζουν οι μαθητές για τους Ρομά συμμαθητές τους αναφορικά με:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική τους καταγωγή.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την ετεροαντίληψη
των κοριτσιών αναφορικά με την άποψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των Ρομά
συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους
προέλευση θεωρούν τους Ρομά συμμαθητές τους έξυπνους.
Ομοίως, φαίνεται ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των κοριτσιών αναφορικά με την άποψη που παρουσιάζουν για την επίτευξη των
στόχων των Ρομά συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, για τα οποία προκύπτει ότι η
«πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την ετεροαντίληψη τους αναφορικά με την άποψη που
σχηματίζουν για την επίτευξη των στόχων των Ρομά συμμαθητών τους.
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις
αγοριών και κοριτσιών, όσον αφορά στην χρησιμότητα των Ρομά συμμαθητών τους, καθώς η
συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, πιστεύει ότι
οι Ρομά συμμαθητές τους είναι χρήσιμοι.
Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας
«πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την ετεροαντίληψη των κοριτσιών αναφορικά με την άποψη
που σχηματίζουν για την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση,
θεωρούν ότι οι Ρομά συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα
του σχολείου.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ετεροαντίληψη των αγοριών και των
κοριτσιών, φαίνεται να μην προκύπτουν στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των Ρομά μαθητών
στα θετικά μαθήματα του σχολείου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων,
ανεξαρτήτου πολιτισμικής προέλευσης, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους είναι καλοί στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Επιπλέον, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» εμφανίζεται να μην επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των αγοριών και κοριτσιών αναφορικά με την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους
στα θετικά μαθήματα του σχολείου, καθώς η πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως
πολιτισμικής προέλευσης, θεωρεί ότι οι Ρομά συμμαθητές τους εμφανίζουν θετικές επιδόσεις στα
θετικά μαθήματα του σχολείου.
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Τέλος, σχετικά με τις επιδόσεις των Ρομά μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» φαίνεται να επηρεάζει την ετεροαντίληψη των
κοριτσιών αναφορικά με την επίδοση των Ρομά συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση,
θεωρούν ότι οι Ρομά συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου.

115

4.2.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τους λαϊκούς συμμαθητές τους
4.2.5.1. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών τους
Στον πίνακα 58 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 79,2% για τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 54,5% σημειώνεται για τους Ρομά μαθητές στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, το 36,4% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» και
ακολουθεί το 12,5% στην ίδια διαβάθμιση για τους λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε, επομένως, ότι
τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των
πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια ότι
x2=3,774, df=2 και p=0,152>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική
σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις
απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των λαϊκών
συμμαθητών τους.
Πίνακας 58: Η αντίληψή μου για την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών μου σε %
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

0,0%
0,0%
11,5%
0,0%

0,0%
0,0%
11,5%
0,0%

0,0% 9,1% 36,4%
0,0% 8,3% 12,5%
3,8% 11,5% 19,2%
3,6% 10,7% 17,9%

54,5%
79,2%
42,3%
67,9%

Αγόρι: Ν=46, x2=3,774, df=2, p=0,152>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=8,070, df=5, p=0,152>0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 67,9% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 42,3% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ». Ακολουθεί το 19,2% και 17,9% για τα Ρομά και λαϊκά αγόρια, αντίστοιχα, στη
διαβάθμιση «Πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά κορίτσια,
τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=8,070, df=5 και p=0,152>0,05, και άρα η πολιτισμική
προέλευση δεν αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη
αντίληψη που παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που
παρουσιάζουν για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους, καθώς και οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα
από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
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4.2.5.2. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίτευξη των στόχων των λαϊκών
συμμαθητών τους
Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 59, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των
απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 66,7% για τους Έλληνες λαϊκούς
μαθητές και ακολουθεί το 40,9% στην ίδια διαβάθμιση για τους Έλληνες Ρομά μαθητές.
Παράλληλα, το 27,3%, των Ρομά αγοριών, καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ». Παρατηρούμε,
επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα
αγόρια ότι x2=4,081, df=4 και p=0,395>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά
στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίτευξη των
στόχων των λαϊκών συμμαθητών τους.
Πίνακας 59: Η αντίληψή μου για την επίτευξη των στόχων των λαϊκών συμμαθητών μου σε
%
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
0,0%
15,4%
0,0%

0,0%
0,0%
3,8%
3,6%

13,6% 13,6% 27,3%
8,3% 12,5% 12,5%
23,1% 11,5% 23,1%
0,0% 3,6% 46,4%

40,9%
66,7%
23,1%
46,4%

Αγόρι: Ν=46, x2=4,081, df=4, p=0,395>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=16,106, df=5, p=0,007< 0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 46,4% καταγράφεται στις διαβαθμίσεις
«Πολύ» και «Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως
υψηλότερο ποσοστό 23,1% εμφανίζεται για τα Ρομά κορίτσια στις διαβαθμίσεις «Λίγο», «Πολύ»
και «Πάρα πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά κορίτσια τα
υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα
πολύ». Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=16,106, df=5 και p=0,007<0,05, επομένως, διαπιστώνουμε
ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ φύλου και πολιτισμικής προέλευσης και επομένως η
πολιτισμική προέλευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με
τη αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίτευξη των στόχων των λαϊκών συμμαθητών τους.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» επιδρά στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την, σε
επίτευξη των στόχων των λαϊκών συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία,
ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρούν τους Ρομά μαθητές ικανούς να
επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
4.2.5.3. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για τη χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους
Στον πίνακα 60 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεών
τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τους Έλληνες λαϊκούς μαθητές. Το
αμέσως υψηλότερο ποσοστό 36,4% καταγράφεται για τους Ρομά μαθητές στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ». Επιπλέον, το 22,7% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στις διαβαθμίσεις «Αρκετά» και
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«Πολύ», αντίστοιχα. Ακολουθεί το 20,8% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα λαϊκά αγόρια.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον,
προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=4,057, df=4 και p=0,398>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που
δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για τη
χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους.
Πίνακας 60: Η αντίληψή μου για τη χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών μου σε %
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

0,0%
0,0%
11,5%
0,0%

9,1%
0,0%
3,8%
7,1%

9,1% 22,7% 22,7%
8,3% 12,5% 20,8%
15,4% 19,2% 23,1%
0,0% 3,6% 25,0%

36,4%
58,3%
26,9%
64,3%

Αγόρι: Ν=46, x2=4,057, df=4, p=0,398>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=14,863, df=5, p=0,011<0,05

Αναφορικά με τα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 64,3% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 26,9% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ». Επιπλέον, στη διαβάθμιση «Πολύ» συναντάμε το 25,0% για τις μαθήτριες που
ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς, καθώς και το 23,1% για τις Ρομά μαθήτριες. Παρατηρούμε,
επίσης, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά κορίτσια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Παράλληλα,
προκύπτει ότι x2=14,863, df=5 και p=0,011<0,05, επομένως, γίνεται φανερό ότι υπάρχει σημαντική
σχέση μεταξύ φύλου και πολιτισμικής προέλευσης, δηλαδή, η πολιτισμική προέλευση αποτελεί
παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν
για τη χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» επιδρά στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για τη
χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από
την πολιτισμική τους προέλευση θεωρούν τους λαϊκούς συμμαθητές τους χρήσιμους.
4.2.5.4. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου
Από τον πίνακα 61 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τους Έλληνες
λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 40,9% καταγράφεται για τους Ρομά μαθητές στη
διαβάθμιση «Πολύ». Ακολουθεί, το 27,3% των Ρομά αγοριών να καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Αρκετά», ενώ το 25,0% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς μαθητές. Παρατηρούμε,
επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, προκύπτει για τα αγόρια
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ότι x2=7,190, df=4 και p=0,126>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική
σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στις
απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των λαϊκών
συμμαθητών τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 61: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβάθμιση
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

40,9%
25,0%
23,1%
39,3%

4,5%
0,0%
11,5%
0,0%

0,0%
0,0%
3,8%
0,0%

4,5%
0,0%
11,5%
0,0%

27,3%
16,7%
15,4%
10,7%

22,7%
58,3%
34,6%
50,0%

Αγόρι: Ν=46, x2=7,190, df=4, p=0,126>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=9,640, df=5, p=0,086> 0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 39,3% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη
διαβάθμιση «Πολύ», ενώ, ακολούθως, συναντάμε το 34,6% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» για τα
Ρομά κορίτσια. Επιπλέον, το 23,1% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τα κορίτσια που
ανήκουν στους Έλληνες Ρομά. Παράλληλα, προκύπτει ότι x2=9,640, df=5 και p=0,086>0,05,
συνεπώς, η πολιτισμική προέλευση δεν αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των
κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που παρουσιάζουν για τις επιδόσεις των λαϊκών συμμαθητών
τους στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν
επιδρά στις απόψεις των αγοριών αλλά ούτε και των κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που
παρουσιάζουν για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου, καθώς η πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης,
θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους εμφανίζουν θετικές επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του
σχολείου.
4.2.5.5. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
θετικά μαθήματα του σχολείου
Από τον πίνακα 62 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 58,3% για τους Έλληνες
λαϊκοί μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 45,5% καταγράφεται για τους Ρομά μαθητές στη
διαβάθμιση «Πολύ». Επιπλέον, το 36,4% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα
πολύ» και ακολουθεί το 20,8% στη διαβάθμιση «Πολύ» για τους λαϊκούς μαθητές, αντίστοιχα.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα ποσοστά
συγκεντρώνονται επί των πλείστων στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον,
προκύπτει για τα αγόρια ότι x2=5,426, df=5 και p=0,366>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που
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δεν επιδρά στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση
των λαϊκών συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Πίνακας 62: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα θετικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβάθμιση
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά

Πολύ Πάρα πολύ

22
24
26
28

45,5%
20,8%
26,9%
35,7%

4,5%
4,2%
7,7%
0,0%

0,0%
4,2%
11,5%
3,6%

0,0% 13,6%
4,2% 8,3%
23,1% 0,0%
0,0% 10,7%

36,4%
58,3%
30,8%
50,0%

Αγόρι: Ν=46, x2=5,426, df=5, p=0,366>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=14,111, df=5, p=0,015<0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 35,7% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς στη
διαβάθμιση «Πολύ», ενώ, ακολούθως, συναντάμε το 30,8% στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ».
Επιπλέον, το 26,9% καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πολύ» για τις Ρομά μαθήτριες. Παράλληλα,
για τα κορίτσια, προκύπτει ότι x2=14,111, df=5, p=0,015<0,05, συνεπώς, η πολιτισμική προέλευση
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν για τις επιδόσεις των λαϊκών συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στις διαβαθμίσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ».
Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική
προέλευση» επιδρά στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την
επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα θετικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα
αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση θεωρούν ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.5.6. Η ετεροαντίληψη των μαθητών για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου
Από τον πίνακα 63 που ακολουθεί, αναφορικά με τα αγόρια, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό
των απαντήσεών τους καταγράφεται στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ» με 70,8% για τους Έλληνες
λαϊκούς μαθητές. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 50,0% καταγράφεται για τους Ρομά μαθητές στη
διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, το 27,3% των Ρομά αγοριών καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πολύ». Παρατηρούμε, επομένως, ότι τόσο για τα Ρομά όσο και για τα λαϊκά αγόρια τα υψηλότερα
ποσοστά συγκεντρώνονται επί των πλείστων στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Επιπλέον, προκύπτει
για τα αγόρια ότι x2=6,926, df=5 και p=0,226>0,05, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα, επομένως η πολιτισμική καταγωγή αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά
στις απόψεις των αγοριών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των λαϊκών
συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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Πίνακας 63: Η αντίληψή μου για την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών μου στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου σε %
Διαβάθμιση
Ν Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Φύλο/ Καταγωγή
Έλληνες Ρομά
Αγόρι
Έλληνες λαϊκοί
Έλληνες Ρομά
Κορίτσι
Έλληνες λαϊκοί

22
24
26
28

4,5%
4,2%
3,8%
0,0%

0,0%
4,2%
7,7%
0,0%

4,5% 13,6% 27,3%
0,0% 16,7% 4,2%
26,9% 11,5% 19,2%
3,6% 7,1% 17,9%

50,0%
70,8%
30,8%
71,4%

Αγόρι: Ν=46, x2=6,926, df=5, p=0,226>0,05
Κορίτσι: N=54, x2=12,786, df=5, p=0,025<0,05

Όσον αφορά στα κορίτσια, το υψηλότερο ποσοστό 71,4% καταγράφεται στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ» για τα κορίτσια που ανήκουν στους Έλληνες λαϊκούς. Το αμέσως υψηλότερο
ποσοστό 30,8% εμφανίζεται για τις μαθήτριες που ανήκουν στους Έλληνες Ρομά στη διαβάθμιση
«Πάρα πολύ», ενώ, ακολούθως, συναντάμε το 26,9% στη διαβάθμιση «Λίγο». Παράλληλα, για τα
κορίτσια, προκύπτει ότι x2=12,786, df=5 και p=0,025<0,05, συνεπώς, η πολιτισμική προέλευση
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τη αντίληψη που
παρουσιάζουν για τις επιδόσεις των Ρομά συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια, επικεντρώνονται κυρίως στη διαβάθμιση «Πάρα πολύ». Παράλληλα, από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά
στις απόψεις κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για την επίδοση των λαϊκών
συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία,
ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους
παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
4.2.4.7. Συμπεράσματα ως προς την ετεροαντίληψη των μαθητών για τους λαϊκούς
συμμαθητές τους σε σχέση με το φύλο και την πολιτισμική καταγωγή
Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την
ετεροαντίληψη που παρουσιάζουν οι μαθητές για τους λαϊκούς συμμαθητές τους αναφορικά με:
1. την εξυπνάδα τους
2. την επίτευξη των στόχων τους
3. τη χρησιμότητά τους
4. την επίδοσή τους στα θεωρητικά μαθήματα
5. την επίδοσή τους στα θετικά μαθήματα
6. την επίδοσή τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου, σε σχέση με το φύλο και την
πολιτισμική τους καταγωγή.
Όπως προκύπτει, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» δεν επηρεάζει την ετεροαντίληψη
των αγοριών και των κοριτσιών αναφορικά με την εξυπνάδα των λαϊκών συμμαθητών τους, καθώς
και οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση, θεωρούν ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους είναι έξυπνοι.
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των κοριτσιών αναφορικά με την επίτευξη των στόχων των λαϊκών συμμαθητών
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τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση,
θεωρούν τους λαϊκούς μαθητές ικανούς να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.
Ακολούθως, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ετεροαντίληψη αγοριών και
κοριτσιών, όσον αφορά στην χρησιμότητα των λαϊκών συμμαθητών τους, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία και των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, πιστεύει ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους είναι χρήσιμοι.
Επιπλέον, προκύπτει ότι ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» επιδρά στις απόψεις
κοριτσιών σχετικά με την αντίληψη που παρουσιάζουν για τη χρησιμότητα των λαϊκών
συμμαθητών τους, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους
προέλευση θεωρούν τους λαϊκούς συμμαθητές τους χρήσιμους
Σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ετεροαντίληψη των αγοριών και των
κοριτσιών, φαίνεται να μην προκύπτουν στο ερώτημα που αφορά στις επιδόσεις των λαϊκών
μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου, καθώς η πλειοψηφία και των δύο ομάδων,
ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, θεωρεί ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους εμφανίζουν θετικές
επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα του σχολείου.
Επιπλέον, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» εμφανίζεται να επηρεάζει την
ετεροαντίληψη των κοριτσιών αναφορικά με την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα θετικά
μαθήματα του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους
προέλευση, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα θετικά
μαθήματα του σχολείου.
Τέλος, όσον αφορά στις επιδόσεις των λαϊκών μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου, ο παράγοντας «πολιτισμική προέλευση» φαίνεται να επηρεάζει την ετεροαντίληψη των
κοριτσιών αναφορικά με την επίδοση των λαϊκών συμμαθητών τους στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου, σε αντίθεση με τα αγόρια, τα οποία, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους
προέλευση, θεωρούν ότι οι λαϊκοί συμμαθητές τους παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
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5. Συμπεράσματα- Συζήτηση
Σε καθένα από τα κεφάλαια των αποτελεσμάτων της έρευνας, που αφορούσαν στην ετεροαντίληψη
των σχολικών επιδόσεων των ερευνητικών υποκειμένων ανά:
1. πολιτισμική καταγωγή και ηλικία
2. φύλο και πολιτισμική καταγωγή
εξήχθησαν, όπως είδαμε, ειδικά επιμέρους συμπεράσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
Με το τέλος της έρευνας, και μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού, μεθοδολογικού και
εμπειρικού μέρους της, και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους συμπεράσματα των κεφαλαίων,
καταλήγουμε στα παρακάτω γενικά συμπεράσματα:
1. Όσον αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, ως προς
το σύνολο των συμμαθητών τους, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι Ρομά όσο και
οι λαϊκοί μαθητές παρουσιάζουν θετική ετεροαντίληψη για τον εαυτό τους, ως προς συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά (εξυπνάδα, χρησιμότητα και επίτευξη στόχων), ενώ, παράλληλα και οι δύο ομάδες
εμφανίζουν μια θετικώς ενισχυμένη ετεροαντίληψη, αναφορικά με τις σχολικές επιδόσεις τους στα
θεωρητικά, θετικά και καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου.
2. Σχετικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους,
προσδιοριζόμενης από το σύνολο των Ρομά συμμαθητών, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
τόσο οι Ρομά όσο και οι λαϊκοί μαθητές παρουσιάζουν θετική ετεροαντίληψη, τόσο ως προς τα
χαρακτηριστικά που τους δόθηκαν όσο και ως προς τις επιδόσεις τους στα θετικά και καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου. Ωστόσο, οι λαϊκοί μαθητές εμφανίζουν μια πιο θετική ετεροαντίληψη για
τις επιδόσεις τους στα θεωρητικά μαθήματα, σε σύγκριση με τους Ρομά μαθητές, οι οποίοι
πιστεύουν ότι οι Ρομά συμμαθητές τους δεν τούς θεωρούν τόσο καλούς στα θεωρητικά μαθήματα
του σχολείου.
3. Όσον αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, ως προς
το σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι λαϊκοί μαθητές
παρουσιάζουν μια πιο θετική ετεροαντίληψη για τον εαυτό τους, ως προς τα χαρακτηριστικά που
τους δόθηκαν και ως προς τις σχολικές τους επιδόσεις, σε σχέση με τους Ρομά μαθητές.
4. Όσον αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων για την ετεροαντίληψη των Ρομά συμμαθητών
τους, ως προς τα δοθέντα χαρακτηριστικά και τις σχολικές τους επιδόσεις, φαίνεται ότι οι λαϊκοί
μαθητές έχουν την τάση να εκφράζουν μια πιο αρνητική ετεροαντίληψη για τους Ρομά συμμαθητές
τους, σε σχέση με τους δεύτερους.
5. Η ετεροαντίληψη τόσο των λαϊκών όσο και των Ρομά μαθητών για τους λαϊκούς συμμαθητές
τους, φαίνεται να είναι πιο θετική, καθώς και οι δύο πολιτισμικές ομάδες θεωρούν ότι οι λαϊκοί
συμμαθητές τους είναι έξυπνοι, χρήσιμοι και μπορούν να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτουν,
ενώ παράλληλα, να έχουν καλές επιδόσεις στα θεωρητικά, θετικά και καλλιτεχνικά μαθήματα του
σχολείου.
6. Όσον αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, ως προς
το σύνολο των συμμαθητών τους, σε σχέση με το φύλο και την πολιτισμική τους καταγωγή, τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι Ρομά όσο και οι λαϊκές μαθήτριες παρουσιάζουν μια
θετικότερη ετεροαντίληψη για τις σχολικές τους επιδόσεις, σε σχέση με τα Ρομά και λαϊκά αγόρια.
7. Όσον αφορά στις απόψεις των υποκειμένων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, ως προς το
σύνολο των Ρομά συμμαθητών τους, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα Ρομά αγόρια και
κορίτσια όσο και τα λαϊκά αγόρια και κορίτσια παρουσιάζουν θετική ετεροαντίληψη ως προς τα
διάφορα χαρακτηριστικά και τις σχολικές τους επιδόσεις.
8. Όσον αφορά στις απόψεις των ερωτηθέντων για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, ως προς το
σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα Ρομά αγόρια και
κορίτσια όσο και τα λαϊκά αγόρια και κορίτσια παρουσιάζουν, σχετικώς, θετική ετεροαντίληψη ως
προς τα δοθέντα χαρακτηριστικά και τις σχολικές τους επιδόσεις.
9. Τόσο τα λαϊκά κορίτσια όσο και τα λαϊκά αγόρια δεν εμφανίζουν ιδιαιτέρως θετική
ετεροαντίληψη για την εξυπνάδα των Ρομά συμμαθητών τους. Επιπλέον, τα λαϊκά κορίτσια τείνουν
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να εμφανίζουν αρνητική ετεροαντίληψη σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις των Ρομά συμμαθητών
τους.
10. Η ετεροαντίληψη των Ρομά αγοριών και κοριτσιών για τους λαϊκούς συμμαθητές τους, τείνει
να είναι αρνητική ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η εξυπνάδα, η χρησιμότητα και η
επίτευξη των στόχων.
Αναφορικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις απόψεις των Ελλήνων Ρομά και
λαϊκών μαθητών για την ετεροαντίληψη του εαυτού τους, προσδιοριζόμενη από το σύνολο των
συμμαθητών τους, αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική ετεροαντίληψη που παρουσιάζουν ως προς
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ως προς τις επιδόσεις τους, οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο
πολιτισμικές ομάδες εκλαμβάνουν τον εαυτό τους ως μέλη της ευρύτερης ομάδας που συνιστά η
τάξη τους. Ωστόσο, η τάση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών να παρουσιάζουν αρνητική
ετεροαντίληψη για τους συμμαθητές τους, ως προς κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα (εξυπνάδα,
χρησιμότητα, επίδοση κ.λπ.), υπονοεί πιθανώς αρνητικές αλληλεπιδράσεις στις μεταξύ τους
σχέσεις.
Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη που θέλει τα άτομα, τα οποία διαφέρουν πολιτισμικά,
να αντιμετωπίζονται συχνά ως «ξένοι» και να αξιολογούνται συνεχώς με βάση τις αξίες της
κυρίαρχης ομάδας220. Ως συνέπεια των αξιολογήσεων αυτών είναι η δημιουργία αρνητικών
αντιλήψεων, οι οποίες εκδηλώνονται ως στερεότυπα και προκαταλήψεις μεταξύ των πολιτισμικά
διαφερόντων και γηγενών μαθητών στο χώρο του σχολείου221. Επομένως, η τάση για αρνητική
ετεροαντίληψη που εμφανίζουν οι λαϊκοί μαθητές (κυρίαρχη ομάδα), ως προς τους Ρομά
συμμαθητές τους, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι συχνά οι γηγενείς μαθητές έχουν την τάση να
εκφράζουν αρνητικές στερεοτυπικές απόψεις για τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές.
Όσον αφορά στην ετεροαντίληψη της επίδοσης των Ρομά μαθητών, προσδιοριζόμενης από
το σύνολο των λαϊκών συμμαθητών τους, η αρνητική ετεροαντίληψη που προκύπτει από τα
αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι μαθητές Ρομά συχνά αντιμετωπίζουν
προβλήματα και δυσκολίες (άγνοια γλώσσας, πολιτισμική διαφορετικότητα κ.λπ.) κατά τη φοίτησή
τους στο σχολείο, παρουσιάζοντας, έτσι, χαμηλές σχολικές επιδόσεις και προβλήματα στις σχέσεις
με τους συνομηλίκους, γεγονός που οδηγεί, πολλές φορές, στο σχηματισμό αρνητικής
ετεροαντίληψης για τους ίδιους και για άλλους συμμαθητές τους.
Η εμφάνιση μιας αρνητικής ετεροαντίληψης, με άξονα αναφοράς είτε τον εαυτό μας είτε
τον άλλο, αποτελεί ένδειξη για περιπτώσεις λαθεμένων ή λειψών σχέσεων με τον άλλο ή και
ακόμα, ένδειξη μειωμένης αντιληπτικής ευαισθησίας222. Η τελευταία εξαρτάται από την αρτιότητα
και πληρότητα της προσωπικότητας των ατόμων (νοημοσύνη, συναισθήματα, αισθήσεις κ.λπ.).
Επομένως, η ισόρροπη και πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας εκδηλώνεται μέσα από τη
διαδικασία της ετεροαντίληψης. Παράλληλα, δεν είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι να
αντιλαμβάνονται τον «άλλο» με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, η ετεροαντίληψη που εμφανίζουν τα
άτομα ως προς τους άλλους, ουσιαστικά διαφέρει από άτομο σε άτομο και μπορεί να είναι είτε
θετική είτε αρνητική.
Το σχολείο, ως ο ένας από τους βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες της προσωπικότητας
των μαθητών, οφείλει να προάγει και να καλλιεργεί την υγιή και ισόρροπη ανάπτυξη της
προσωπικότητά τους, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν θετική ετεροαντίληψη τόσο για τον
εαυτό τους όσο και τους άλλους ανθρώπους. Ο σεβασμός στην ετερότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ
των ατόμων που διαφέρουν, όχι μόνο ως προς τον πολιτισμό, αλλά και ως προς άλλα
χαρακτηριστικά (σωματικά, φυλετικά, θρησκευτικά κ.λπ.) πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα
του σύγχρονου αποτελεσματικού σχολείου.
Έτσι, το αίτημα για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου
θεωρείται κυρίαρχο στις μέρες μας, αφού η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τη
220
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βάση για την άρση των όποιων προκαταλήψεων και στερεότυπων τόσο στους κόλπους της
σχολικής κοινότητας, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, γενικότερα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση
είναι σε θέση να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός ορθού και κοινωνικά αποδεκτού αξιακού
συστήματος, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων και θα
αντικρούονται οι προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις που κυριαρχούν στον έξω κόσμο223.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική Πολιτεία οφείλει να ενισχύει τις
προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για τη βοήθεια και βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά
στα ελληνικά σχολεία. Με την κατάλληλη ενίσχυση και στήριξη των σχολικών μονάδων το όραμα
για «ένα σχολείο που νοιάζεται για όλους» είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί.
5.1. Περιορισμοί της έρευνας
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του δείγματος δε μας επιτρέπει γενικεύσεις
στον ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης θα
μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για σχετικές, με το θέμα, μελλοντικές έρευνες.
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ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΤΕΡΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Τάξη:
α) Αγόρι

Φύλο:

β) Κορίτσι

Πόσο χρονών είσαι:
Γεννήθηκες στην Ελλάδα;
Ανήκεις στους:
Ο πατέρας σου ανήκει στους:
Ο μητέρα σου ανήκει στους:

Ναι
Έλληνες Ρομά
Έλληνες Ρομά
Έλληνες Ρομά

Μορφωτικό επίπεδο:

Όχι
Έλληνες λαϊκούς
Έλληνες λαϊκούς
Έλληνες λαϊκούς
πατέρα

μητέρας

Καλή
(5 – 6,5)

Πολύ καλή
(7 – 8,5)

Δε φοίτησε σε σχολείο
Δεν ολοκλήρωσε το Δημοτικό Σχολείο
Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
Για τον εκπαιδευτικό της τάξης
Σχεδόν καλή
(0 – 4,5)

Άριστη
(9-10)

Επίδοση στη Γλώσσα
Συμπεριφορά του μαθητή
Προσαρμογή στο σχολείο
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Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου (Μουσική, Ζωγραφική κ.λπ.)

Πόσο συμφωνείς με την άποψη ότι:

1.

Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι έξυπνος/η

2.

Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι μπορείς να πετύχεις τους
στόχους σου

3.

Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι χρήσιμος

4.

Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου (Γλώσσα, Ιστορία,
Θρησκευτικά κ.λπ.)
Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα θετικά
μαθήματα του σχολείου (Μαθηματικά κ.λπ.)
Oι Ρομά συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου (Μουσική, Ζωγραφική
κ.λπ.)

5.
6.

Πόσο συμφωνείς με την άποψη ότι:

1.
2.

Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι έξυπνος/η
Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι μπορείς να πετύχεις τους
στόχους σου

3.

Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι χρήσιμος

4.

Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα
θεωρητικά μαθήματα του σχολείου (Γλώσσα, Ιστορία,
Θρησκευτικά κ.λπ.)

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ
Πάρα πολύ

6.

1

2

3

4

5

6

Πάρα πολύ

Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα θετικά
μαθήματα του σχολείου (Μαθηματικά κ.λπ.)

Πολύ

5.

Πολύ

Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα θεωρητικά
μαθήματα του σχολείου (Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.λπ.)

Αρκετά

4.

Αρκετά

Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι χρήσιμος

6

Λίγο

3.

5

Λίγο

Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι μπορείς να πετύχεις τους
στόχους σου

4

Ελάχιστα

2.

3

Ελάχιστα

Oι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι έξυπνος/η

2

Καθόλου

1.

1

Καθόλου

Πόσο συμφωνείς με την άποψη ότι:

1

2

3

4

5

6
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6.

Πόσο συμφωνείς με την άποψη ότι:

1.

Οι λαϊκοί συμμαθητές σου είναι έξυπνοι

2.

Οι λαϊκοί συμμαθητές σου πετυχαίνουν τους στόχους τους

3.

Οι λαϊκοί συμμαθητές σου είναι χρήσιμοι

4.

Οι λαϊκοί συμμαθητές σου είναι καλοί στα θεωρητικά μαθήματα
του σχολείου (Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.λπ.)
Οι λαϊκοί συμμαθητές σου είναι καλοί στα θετικά μαθήματα του
σχολείου (Μαθηματικά κ.λπ.)
Οι λαϊκοί συμμαθητές σου είναι καλοί στα καλλιτεχνικά
μαθήματα του σχολείου (Μουσική, Ζωγραφική κ.λπ.)

5.
6.

Πάρα πολύ

5.

5

6

Πάρα πολύ

Οι Ρομά συμμαθητές σου είναι καλοί στα θεωρητικά μαθήματα
του σχολείου (Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.λπ.)
Οι Ρομά συμμαθητές σου είναι καλοί στα θετικά μαθήματα του
σχολείου (Μαθηματικά κ.λπ.)
Οι Ρομά συμμαθητές σου είναι καλοί στα καλλιτεχνικά μαθήματα
του σχολείου (Μουσική, Ζωγραφική κ.λπ.)

Πολύ

4.

4

Πολύ

Οι Ρομά συμμαθητές σου είναι χρήσιμοι

Αρκετά

3.

3

Αρκετά

Οι Ρομά συμμαθητές σου πετυχαίνουν τους στόχους τους

Λίγο

2.

2

Λίγο

Οι Ρομά συμμαθητές σου είναι έξυπνοι

Ελάχιστα

1.

1

Ελάχιστα

Πόσο συμφωνείς με την άποψη ότι:

Καθόλου

6.

Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα θετικά
μαθήματα του σχολείου (Μαθηματικά κ.λπ.)
Oι λαϊκοί συμμαθητές σου πιστεύουν ότι είσαι καλός/ή στα
καλλιτεχνικά μαθήματα του σχολείου (Μουσική, Ζωγραφική
κ.λπ.)

Καθόλου

5.

1

2

3

4

5

6

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

135

