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Πεξίιεςε  

 

Οη Ρνκά ζπληζηνχλ κηα νκάδα δηαρξνληθά παξαγθσληζκέλε απφ ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Καηά ηα ηειεπηαία έηε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζηξνθή απφ ηε κνλνπνιηηηζκηθφηεηα πξνο ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κηα έιιεηςε ζρεηηθψλ επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ πεξαηηέξσ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επεδίσμε ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ κηαο παξέκβαζεο 

δνκεκέλε κε βάζε ηε δξακαηηθή ηέρλε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο Ρνκά θαη κε καζεηψλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ήηαλ παξεκβαηηθή, αθνχ έλα δείγκα 12 Ρνκά θαη 64 κε 

Ρνκά καζεηψλ δηαρσξίζηεθαλ ζε κηα νκάδα παξέκβαζεο (Ν=42), φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε βάζεη δξακαηηθήο ηέρλεο, θαη ζε κηα νκάδα ειέγρνπ 

(Ν=34). Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ζπιιέρζεθαλ βάζεη ζπλεληεχμεσλ πξνο ηνπο 

καζεηέο, επηηφπησλ θαηαγξαθψλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ελφο ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ αλαθνξάο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο, ην νπνίν αμηνινγνχζε 

ηηο ζηάζεηο γηα ηε βία θαη ην ζρνιηθφ θιίκα. Καη νη δχν αλσηέξσ κεηαβιεηέο 

κεηαβιήζεθαλ ζεηηθά πξνο φθεινο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο. Οη εκπεηξηθέο 

θαηαγξαθέο θαηέδεημαλ πσο ελψ νη Ρνκά καζεηέο ήηαλ αξρηθψο επηθπιαθηηθνί, ελ 

ηέιεη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ εθπαίδεπζε βάζεη δξακαηηθήο ηέρλεο. Οη 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο θαηέδεημαλ ζηελφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

Ρνκά θαη κε καζεηψλ κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη πσο ε εθπαίδεπζε βάζεη δξακαηηθήο ηέρλεο 

ελδερνκέλσο λα νδεγεί ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά επεξγεηήκαηα γηα ηα δηαπνιηηηζκηθά 

ζρνιεία. Χο εθ ηνχηνπ, φζνη ραξάζζνπλ εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο νθείινπλ λα 

επαλαμηνινγήζνπλ ην ξφιν ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, δξακαηηθή ηέρλε, 

Ρνκά 
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Abstract 

 

Roma consist an excluded group by the Greek educational system. During the last 

years, the educational system of the country has made a few steps towards 

interculturalism. Nevertheless, there is a lack of evidence-based interventions to 

further promote intercultural education. 

The aim of the present study has to investigate the effects of a relevant intervention 

based on dramatic education on the interactions between Roma and non-Roma 

students. 

 The present study was interventional. The study sample consisted of 12 Roma and 64 

non-Roma students, divided into an intervention (N=42) and a control group (N=34). 

The data were collected through interviews with the students, through direct 

observations by the researcher and through a self-reported instrument, assessing the 

students’ attitudes towards violence and school climate. 

Both of those variables were improved in favor of the intervention group. Empirical 

observations indicated that even though Roma students were at first stage hesitant 

towards the intervention, they finally participated quite actively. The interviews with 

the students indicated stronger interactions between the two groups after the 

intervention. 

The present study supports that dramatic education might lead to significant positive 

effects for intercultural schools. In that context, educational policy makers should re-

examine the role of dramatic education in intercultural education. 

  

Keywords: Intercultural, intercultural education, drama in education, Roma 
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1. Δηζαγσγή  
 

Ζ Δξεπλεηηθή απηή εξγαζία κε ζέκα ηε ζπκβνιή ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε σο κέζν ηζφηηκεο έληαμεο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο  «Ζ  δξακαηηθή 

ηέρλε  θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαη δηα βίνπ κάζεζε» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ. θνπφο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη θαηά πφζν ε δξακαηηθή ηέρλε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά. Να αλαπηπρζνχλ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο Ρνκά θαη κε Ρνκά, δηαπνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο  δεμηφηεηεο,  

κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, ε θαηαλφεζε, ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

«άιιν». Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κνπ εκπεηξία σο  εθπαηδεπηηθφο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δηδάζθνληαο ην κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο 

ζπλάληεζα καζεηέο Ρνκά ζε πνιιά ηκήκαηα πνπ δίδαμα. 

Παξαηήξεζα  δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ Ρνκά άιια 

θαη ησλ κε Ρνκά ζπκκαζεηψλ ηνπο απέλαληη ηνπο. Απφ πιεζψξα κειεηψλ έρεη 

δηαπηζησζεί ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ Ρνκά λα παξαθνινπζνχλ ην ζρνιείν αιιά θαη 

λα εληάζζνληαη ζε απηφ. Ηδηαίηεξε έκπλεπζε γη’απηήλ ηελ εξγαζία απνηέιεζε ε θπξία 

Λπδάθε ε νπνία δίδαμε ζην κεηαπηπρηαθφ καο θαη ε νπνία έρεη θάλεη εξεπλεηηθφ έξγν 

γηα ηνπο Ρνκά.  

Πέξαλ ησλ εκπεηξηθψλ κνπ παξαηεξήζεσλ σο πξνο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα ρνξεγήζεθαλ κεηξήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηίκεζεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, φπσο ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο.  

πλνιηθφηεξα, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη πιένλ κηα 

θεληξηθή πξφθιεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, ιείπνπλ 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κειέηεο θαη παξεκβάζεηο σο πξνο ην θαηά πφζν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε απηνχ ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ. 
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2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

2.1 Δθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ζπληζηνχλ έλλνηεο ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα βαζηθφ κεραληζκφ πξναγσγήο ηεο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, άηνκα θαη νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο απμεζνχλ δηα κέζνπ 

ηεο εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή, αθνχ δηα κέζνπ απηήο πξνάγεηαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ησλ 

κεηνλνηηθψλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ (Fusarelli&Bass,2015:597-600).  

Ζ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ζπλδένληαη θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε λνείηαη σο έλα βαζηθφ 

θνηλσληθφ αγαζφ, ην νπνίν κάιηζηα παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζχλνιν 

ησλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ παξέρεηαη έζησ σο έλα βαζκφ απφ ην θξάηνο. Δπνκέλσο, ε 

εθπαίδεπζε πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ελφο αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηνπο πνιίηεο κε ην λα 

αηζζάλνληαη πσο απνιακβάλνπλ ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο (Kalantzis, &Cope, 2013: 42). 

πλνιηθφηεξα, ε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

βάζε θνηλσληνςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο πεξί ηνπ αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο. Ο 

πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο, φπσο ε εθπαίδεπζε, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

αηζζήκαηνο καηαίσζεο θαη ζε ζρεηηθή απνζηέξεζε. Χο έλλνηα ε ζρεηηθή απνζηέξεζε 

αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πσο απνιακβάλεη ιηγφηεξα απφ φζα 

ζα φθεηιε ή ιηγφηεξα απφ φζα απνιακβάλνπλ άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ καηαίσζε 

θαη ελ ζπλερεία ε ζρεηηθή απνζηέξεζε ππξνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε δηνκαδηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνάγεη ηε κείσζε ηεο 

καηαίσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο απνζηέξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, αθνχ κεηψλεη ηηο δηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο (Brush, 1996: 523-545).  

Σέινο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λνείηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαζψο ζηνρεχεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ηδεαηψλ γηα κηα θνηλσλία ζηφρσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραία πάξηε ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία 

ησλ λέσλ γηα ηνλ πφιεκν, ζε ζχκπιεπζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ηδεαηά ηεο θνηλσλίαο 
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πνπ δνχζαλ (Powell, 2015: 90). ηηο δπηηθνχ ηχπνπ κεηακνληέξλεο θνηλσλίεο δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν, ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ κνληέισλ ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε 

νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ, ιφγσ 

κηαο αλάγθεο γηα άκεζε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (Kalantzis, 

&,Cope, 2013: 44). 

 

2.2 Μνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο & Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

 

ηε κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν επνρή νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα καδηθή ζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξνο ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αλεπηπγκέλα επξσπατθά θξάηε 

θαηέζηεζαλ ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ απφ ηηο πξψελ απνηθίεο ηνπο. Έηζη, 

αλαπηχρζεθε έλαο δεκφζηνο δηάινγνο θαη ζρεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ κεηαλαζηψλ, φζν θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ σο ηφηε 

θαηνηθνχζαλ ζηα επξσπατθά θξάηε, φπσο νη Ρνκά (Υξπζνρφνπ, 2010:5122). 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ήηαλ ε αλάπηπμε πέληε δηαθνξεηηθψλ 

κνληέισλ αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, ηνπ κνληέινπ 

ηεο αθνκνίσζεο, ηεο ελζσκάησζεο, ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, ηνπ 

αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ (Κεζίδνπ, 2008). 

Σν πξψην κνληέιν αληηκεηψπηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο είλαη ην 

αθνκνησηηθφ. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο ην έζλνο νθείιεη λα 

ζπληζηά έλα νκνηνγελέο πνιηηηζκηθά ζχλνιν αηφκσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο 

βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κεραληζκψλ φπσο ε εθπαίδεπζε γηα ηελ «απνξξφθεζε» κηαο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν 

ρξεζηκνπνηεί επνκέλσο σο ζηφρεπζε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ζηνπο πνιηηηζκηθά εηεξνγελείο καζεηέο, ψζηε λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πξνο φθεινο απηήο ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη δερζεί έληνλε 

θξηηηθή, αθνχ ζεσξείηαη φηη θαηαζηξαηεγεί ην δηθαίσκα ησλ νκάδσλ πνπ νη 

πνιηηηζκηθέο ηνπο λφξκεο δελ βξίζθνληαη ζε ζχκπιεπζε κε απηέο ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο γηα δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Σν κνληέιν απηφ ζπληζηά 

ην θπξηφηεξν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
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γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο εληφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

(Κεζίδνπ, 2008). 

Έλα δεχηεξν κνληέιν ην νπνίν ζπλαληάηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη ην 

κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο.  Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν βαζίδεηαη ζε θνηλέο αξρέο κε 

ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, αθνχ επίζεο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

κνλνπνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Χζηφζν, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα είλαη απνδεθηή απφ 

ηελ θπξίαξρε νκάδα ζηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ κεηαλαζηψλ, αθνχ πξνσζείηαη ε 

απεκπφιεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο κφλν ζην δεκφζην βίν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε Γαιιία. Δπίζεο, 

έρεη δερζεί θξηηηθέο ιφγσ ηνπ φηη θαηαζηξαηεγεί ην δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ γηα 

έθθξαζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο εηεξφηεηαο (Fennes, &Hapgood, 1997: 

304-310). 

Έλα άιιν κνληέιν ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο είλαη ην πνιππνιηηηζκηθφ. Αλ θαη ηα δχν αλσηέξσ κνληέια δίλνπλ 

έκθαζε ζηε δφκεζε κηαο πνιηηηζκηθά νκνηνγελνχο θνηλσλίαο, ην πνιππνιηηηζκηθφ 

κνληέιν ζπληζηά έλα κνληέιν ζην νπνίν ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα είλαη απνδεθηή. Σν 

κνληέιν απηφ αλαπηχρζεθε αξρηθψο ζηε Βφξεηα θαη Γπηηθή Δπξψπε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαη αθνινπζήζεθε επί ζεηξά εηψλ απφ ηα θξάηε απηά. Σν πνιππνιηηηζκηθφ 

κνληέιν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη δελ βαζίδεηαη κφλν ζε παξεκβάζεηο πξνο ηηο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο, αιιά θαη πξνο ηηο θπξίαξρεο νκάδεο. ην κνληέιν απηφ ε γιψζζα θαη ν 

πνιηηηζκφο ηεο θάζε νκάδαο δηδάζθεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο, νδεγψληαο έηζη ζε 

θνηλσλίεο κε κεγάιν βαζκφ πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη δερζεί ηδηαίηεξα ζεηηθέο θξηηηθέο, θαζψο δελ νδεγεί ζε 

απεκπφιεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πξνο φθεινο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθά νκάδαο (Κεζίδνπ, 2008). 

Έλα άιιν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο είλαη ην 

αληηξαηζηζηηθφ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλαπηχρζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ 

Αγγιία ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Γνκηθή παξαδνρή απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη πσο γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο αξκνληθήο ζπκβίσζεο ησλ επηκέξνπο 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ απαηηείηαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ. Ο ζεζκηθφο 

ξαηζηζκφο εδξάδεηαη ζηε ρξήζε κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε 

πγεία, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηψηεξσλ ζηελ 

θνηλσληθή ηεξαξρία νκάδσλ. Καζψο ν ξαηζηζκφο ζεσξείηαη φηη αλαπαξάγεηαη απφ ηε 
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δνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν ηεξκαηηζκφο απηνχ βάζεη ηεο 

αλαδηακφξθσζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επηηαθηηθφο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε 

επνκέλσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεραληζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

πξνάγνπλ ηελ παξεκπφδηζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

ζηα φξγαλα δηνίθεζεο απνηέιεζε έλα θεληξηθφ εκπφδην ζηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη έηζη ηα αληηξαηζηζηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κεηαβνιή απηήο ηεο 

παζνγέλεηαο (Thompson, 1997: 7-14). 

Σν ηειεπηαίν ρξνληθά κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο είλαη ην δηαπνιηηηζκηθφ. ηελ Διιάδα ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε (Ηntercultural Education) εκθαλίζηεθε ην 1980 θαη ζεκαίλεη ηελ 

(επαλ)έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα (Δπαγγέινπ,& Παιαηνιφγνπ, 2003:73-74). Σα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο ηεο δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο ή ζξεζθείαο, δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ 

ηζφηηκα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεηε ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πεξηέρεη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, 

απηή ε έκθπηε  πνηθηιία ζπληζηά αθξηβψο ηνλ πινχην ηεο, αιιά θαη ηελ εππάζεηα ηεο 

(Κνληνγηάλλε, 2008:100). ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

αλαδνκεζεί ε θνηλσλία θαη λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ιχλνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζα πξνθχπηνπλ αιιά θαη ζπγθξνχζεηο, λα δέρνληαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ απφςεσλ, λα δέρνληαη ηε ζπκβίσζε κε άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Σέινο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ, μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη λα ελδηαθέξνληαη 

γηα ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλ(νη)ηθψλ νκάδσλ (Μπάξνο, 

ηεξγίνπ, & Υαηδεδήκνπ, 2014:215). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε απνθπγή πηνζέηεζεο κνλνδηάζηαησλ  θαη 

άθακπησλ πεπνηζήζεσλ απαηηεί ζπλνιηθφηεξε αγσγή ζηνλ δηάινγν, ηελ αλνρή θαη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε (Μπάξνο, ηεξγίνπ, & Υαηδεδήκνπ, 2014:213). Σα παηδηά πξέπεη 

λα ζπκβηψλνπλ νκαιά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλα απφ θάζε 

πξνθαηάιεςε πξνο ην δηαθνξεηηθφ. Με ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παχνπκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε έζλνπο γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Μέζσ ηεο 
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δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνάγεηαη ν ζεβαζκφο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε ιανχ. 

Μαζαίλνπκε λα θαηαλννχκε, λα ζεβφκαζηε θαη λα δείρλνπκε αιιειεγγχε πξνο ηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο. Μέζα απφ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δηακνξθψλεηαη ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη πξνζαξκφδεηαη, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο ησλ καζεηψλ.  

ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε θνηλσληθή αλαδφκεζε αιιά 

θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα ζέβνληαη, λα 

ζπλδηαιέγνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Πξέπεη ν θπξίαξρνο πνιηηηζκφο λα αιιειεπηδξά κε ηνλ 

κεηνλνηηθφ πνιηηηζκφ θαη λα θαηαλνεί ηελ εμειηθηηθή θχζε ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα αλάπηπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ην θξάηνο 

(κάθξν- επίπεδν), ην ζρνιείν (κέζν- επίπεδν) θαη ε ζρνιηθή ηάμε (κηθξφ-επίπεδν) 

(Υαηδεζσηεξίνπ, & Ξελνθψληνο, 2014: 14). ε απηή ηελ εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε  

ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ην ζρνιείν ε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα ελφο καζεηή ζπλήζσο ζεσξείηαη ππαίηηα γηα ηελ ζρνιηθή απνηπρία ησλ 

καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα ζχζηεκα αθνκνίσζεο ηεο θάζε δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Ζ ηάζε απηή ηνπ ζρνιείνπ γηα αθνκνίσζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ζπληεξνχζε έλα κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.  

ήκεξα, ζθνπφο είλαη λα έρνπκε έλα εληαμηαθφ ζρνιείν, φπνπ λα ζεσξνχκε φηη 

νη κεηνλνηηθνί πνιηηηζκνί δελ πζηεξνχλ έλαληη ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηζκψλ. ηφρνο 

ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ είλαη λα δηαηεξήζνπλ νη κεηνλνηηθνί πνιηηηζκνί ηα ήζε, ηα 

έζηκα, ηηο παξαδφζεηο ηνπο θαη λα κελ πξνζπαζήζεη λα ηνπο αθνκνηψζεη. Ο θχξηνο 

ζθνπφο είλαη ζπκπεξίιεςε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 

θαη φρη ε αθνκνίσζε. Ζ δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν απαηηεί  λα  αλαπηπρηνχλ  θνηλέο ζπκκεηνρηθέο  αμίεο ηφζν  γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο τους (Υαηδεζσηεξίνπ, 

&Ξελνθψληνο, 2014:28). «Με ηελ έλλνηα ζπκπεξίιεςε ελλννύκε ηελ εηζαγσγή κηα 

ξηδνζπαζηηθήο ζεηξάο αιιαγώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ίδηα ηα ζρνιεία 

αλαδηαξζξώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ ηα εκπόδηα ζηε κάζεζε θαη ζηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδερηνύλ ηηο αλάγθεο 

ησλ άιισλ παηδηώλ» (Υαηδεζσηεξίνπ, & Ξελνθψληνο, 2014: 28-29). Γηα  λα 

επηηεπρζεί ε ζπκπεξίιεςε ζην ζρνιείν  θαη λα ραξαθηεξηζηεί ην ζρνιείν 

ζπκπεξηιεπηηθφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλεξγαηηθή θαη ζπιινγηθή εξγαζία, λα 
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εκπιέθεηαη θαη ε νηθνγέλεηα, λα αλαπηπρζεί αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα δεκηνπξγνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε λφεκα θαη 

ζθνπφ, αιιά θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (Υαηδεζσηεξίνπ, & Ξελνθψληνο, 2014:28-

29). 

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα εμαιείςεη ηα ζηεξεφηππα πξνο ηηο κεηνλφηεηεο 

θαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ην ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ 

αλεθηηθφηεηα αιιά θαη ηε γλψζε απέλαληη ζηελ θάζε εηεξφηεηα, γισζζηθή, 

πνιηηηζκηθή, θαη ζξεζθεπηηθή. Ζ ελζπλαίζζεζε ζπληζηά ζεκειηψδε έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο, ζην βαζκφ πνπ απηή γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα 

εθπαίδεπζε πνπ εθνδηάδεη ηα άηνκα κε ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ επλννχλ ηε 

ζχλαςε ηζφηηκεο ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο κε ην «Άιιν» (Μπάξνο, ηεξγίνπ, 

&Υαηδεδήκνπ, 2014: 222). ηνηρεία ηνπ ηζηγγάληθνπ πνιηηηζκνχ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, εμαηηίαο ηεο δπζπηζηίαο πνπ νη 

ηζηγγάλνη ληψζνπλ απέλαληη ζην μέλν ζεζκφ φπσο ην ζρνιείν (Λπδάθε, 1997:313). 

 

2.3 Γξακαηηθή ηέρλε θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα 

 

Μέζν ηνπ ζεάηξνπ κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία λα ζπδεηήζνπκε κε ηνλ ίδην 

καο ηνλ εαπηφ αιιά θαη ηνπο άιινπο (Κνληνγηάλλε, 2008: 21). «Σν ζέαηξν απνηειεί 

ζύλζεην δηαπνιηηηζκηθό θαηλόκελν, πνιύ πξηλ ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαζηεξσζεί θαη 

απνηειέζεη ζύζηεκα αλαθνξάο θαη κεζνδνινγία  πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ζηα 

ζύγρξνλά θνηλσληθά, θαιιηηερληθά θαη παηδαγσγηθά δεδνκέλα» (Γξαθνπνχινπ, 

2006:7). Σν δηαπνιηηηζκηθφ ζέαηξν (intercultural theatre) δελ είλαη έλα θαζηεξσκέλν 

είδνο αιιά είλαη χθνο θαη κηα πξαθηηθή ζεάηξνπ, είλαη κηα ηάζε θαη έλα θίλεκα ππφ 

δηακφξθσζε (Pavis, 2006: 86). 

Ζ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζην ζέαηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη 

πβξηδηθέο κνξθέο ζεάκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

πξφζκημε αλάκεζα δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ νξίδεη ην ζέαηξν, αιιά θαη ζε  θείκελα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (Γξαθνπνχινπ, 2006: 41). Όπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μηράιεο Μαξκαξηλφο (2006: 87) «Σν ζέαηξν ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηεί εζνπνηνύο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, ρξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν ζαλ κηα 
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ζθελή ηνπ θόζκνπ, όπνπ ζπλαληώληαη πνιηηηζκνί θαη θνπιηνύξεο από όια ηα κέξε ηεο 

γεο ζε θνηλό ζηόρν». 

Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί φπσο θαη 

δχζθνιν είλαη λα κηιάκε κφλν γηα δξακαηηθή ηέρλε αθνχ έρνπλ απνδνζεί θαη άιινη 

φξνη φπσο ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζεαηξηθή αγσγή (φπσο νλνκάδεηαη ην κάζεκα ζήκεξα 

ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ), δξακαηνπνίεζε, παηρλίδη 

ξφισλ, εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα (Theatre - in- 

Education, TiE) θ.α. (Κνληνγηάλλε, 2008:217). Βέβαηα αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο 

φξνπο ππάξρνπλ δηαθνξέο, αιιά θαη νκνηφηεηεο. Ζ δξακαηηθή ηέρλε είλαη θάηη 

δσληαλφ θαη κεηαιιάζζεηαη θαη απηφ κέζα ζηα ρξφληα θαη ζηηο επνρέο 

κεηαιιάζζεηαη, γηαηί ζε απηφ ζπκβάιεη ν παξάγνληαο άλζξσπνο, φπσο ν άλζξσπνο 

αιιάδεη, αιιάδνπλ θαη νη αλάγθεο ηνπ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- εκςπρσηή φζν θαη 

ησλ παηδηψλ. 

Καηά ηελ Nellie McCaslin (1977) ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα πξνζθέξεη ζηα παηδηά 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε πξνο ηνπο άιινπο θαη ηελ 

εζσηεξηθή ελφξαζε, θαιιηεξγεί ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο, αιιά θαη 

ηα καζαίλεη  γηα ηνλ θφζκν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηφλ (Σζηάξαο,2005:30). ηνηρεία 

πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. 

Ζ Γξακαηηθή Σέρλε είλαη κηα βησκαηηθή εκπεηξία πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ, ηα βηψκαηα, ηηο επηξξνέο, ηελ θνπιηνχξα, ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σα παηδηά ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα απειεπζεξψλνπλ ηε 

θαληαζία ηνπο, καζαίλνπλ λα ηεξνχλ θαλφλεο καζαίλνπλ λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά 

ηνπο, λα αθνχλ θαη λα βιέπνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα παηδηά θαιιηεξγνχλ έηζη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θάηη 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο.  

Μέζσ ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα  (Σζηάξαο,2005:45). Πξνβιήκαηα κε ηα 

νπνία  ζα έξζνπλ αληηκέησπνη  θαη σο ελήιηθεο, θαιφ είλαη λα κάζνπλ λα ηα 

δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Οη Heathcote, Johnson θαη O’Neill (1984) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδία κέζν ηεο δξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαλννχλ ηνλ θφζκν, 

θαηαλννχλ ηε ζέζε ηνπ άιινπ, θαη ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ 

(Σζηάξαο,2005:36). Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην δηαθνξεηηθφ αθνχ έζησ γηα ιίγν ζα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ, ζα 
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θαληαζηνχλ θαη ζα βηψζνπλ γηα ιίγν ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ.  

Με ηε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγείο ζθφπηκα έλα κηθξφθνζκν 

ζπκπεξηθνξψλ, κέζα ζηνλ νπνίν φζνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγνχλ σο νκάδα, γλσξίδνληαο  

φηη απηφο ν κηθξφθνζκνο είλαη  δεκηνχξγεκα  ηνπο θαη δελ είλαη αιεζηλφο αιιά 

αιεζνθαλήο. Δίλαη κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο  

(Κνληνγηάλλε, 2008:219).  

Μέζσ ηνπ δξάκαηνο ηα παηδηά απνθηνχλ ηε γλψζε γηα ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζληθή αιιά θαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ. Γεληθά 

θαηαλννχλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά φισλ (Κνληνγηάλλε,2008:103). Έηζη ηα 

παηδηά κέζσ ηνπ δξάκαηνο ζα απνθηήζνπλ θαηαλφεζε, ελζπλαίζζεζε κπαίλνληαο 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν, 

αιιειεπηδξνχλ θαη επηθνηλσλνχλ κε ζεβαζκφ πξνο θάζε εηεξφηεηα κέζα ζηελ ηάμε 

θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Υσξίο λα θνβνχληαη, θαη λα 

πεξηζσξηνπνηνχλ ην δηαθνξεηηθφ, καζαίλνληαο γηα απηφ κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, ηελ παξαηήξεζε θαη ην παηρλίδη. 

 

2.4. Ρνκά θαη  εθπαίδεπζε 

 

2.4.1 Ρνκά ε θαηαγσγή θαη ε γιώζζα ηνπο 

 

Ρφκ ζηνλ πιεζπληηθφ νη Ρνκά, αληηκεησπίδνπκε ζχγρπζε νλνκαζίαο κε ηνπο 

ηζηγγάλνπο θαη ηνπο Γχθηνπο, φιεο νη νκάδεο ζηελ Διιάδα δέρνληαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «ROM» (Παπιή-Κνξξέ, & ηδέξε,1990:11). Οη Ρνκά 

απνηεινχλ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή νκάδα, δελ έρνπλ κηα ηζηνξηθή παηξίδα, είλαη 

λνκάδεο πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηεο ΒΓ Ηλδίεο.  

Οη γισζζνιφγνη απφ ην 18
ν
 αηψλα έδσζαλ απαληήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ 

Ρνκά πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ θαηαγσγή ηνπο ζηηο Ηλδηθέο ξίδεο ηνπο απέδεημαλ πσο ε 

Ρνκαλί ε γιψζζα ησλ Ρφκ φπσο νη ίδηνη απηφ απνθαινχληαη θαη αλήθεη ζηελ 

ηλδνεπξσπατθή νηθνγέλεηα (Γεσξγίνπ, &Σεξδνπνχινπ, 1996: 4).  

Οη Ρνκά απφ ηνλ 14
ν
 αηψλα θαη κεηά εμαπιψλνληαη εηξεληθά ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, θαη ζηηο θάησ ρψξεο. Αξγφηεξα ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηηο βφξεηεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θηάλνπλ σο θαη ηελ Ακεξηθή. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 
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εκθάληζήο ηνπο ζηελ Δπξψπε νη Ρνκά αληηκεησπίζηεθαλ κε πξνθαηάιεςε θαη 

θαρππνςία (Παπιή-Κνξξέ, &ηδέξε,1990:28). 

Ο παγθφζκηνο πιεζπζκφο ηνπο ππνινγίδεηαη 12-15 εθαηνκκχξηα (Παπιή-

Κνξξέ, & ηδέξε, 1990:12). Ο πιεζπζκφο ησλ Ρνκά θαηαγξάθεηαη 6-8 εθαηνκκχξηα 

ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο (Λπδάθε, 1997:23). H γιψζζα ηνπο ε Ρνκαλί θαη έρεη 

αλαγλσξηζηεί επίζεκα απφ ηελ επξσπατθή έλσζε. Ζ πξνέιεπζή ηεο είλαη απφ ηελ 

ηλδηθή γιψζζα κε δηάθνξεο δηαιέθηνπο θαη παξαιιαγέο (Λπδάθε,1997:26). Φπζηθά, 

ε γιψζζα ηνπο έρεη δερηεί επηξξνέο αλάινγα κε ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο πνπ 

κεηνίθηζαλ. Ζ ηζηνξία ηνπο θαη ε γιψζζα ηνπο είλαη πξνθνξηθή, γη’ απηφ ηνλ ιφγν 

ζεσξνχληαη αλαιθάβεηνη. 

Όπσο αλαθέξζεθε νη πξψηεο επίζεκεο θαηαγξαθέο εκθαλίδνπλ ηνπο Ρνκά λα 

θάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα ζηεο αξρέο ηνπ 14
ν
 αηψλα κε αξρηθφ 

ζηαζκφ ηελ Κξήηε θαη ην Ναχπιην, ηε Μεζψλε αιιά θαη ηελ Κέξθπξα. ήκεξα νη 

Ρνκά θαηνηθνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 38 πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο αθξηβήο 

πιεζπζκφο ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ην 1992 είραλ 

θαηαγξάθεη 300.000 αιιά ζήκεξα ν αξηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο 

(Γεσξγίνπ, &Σεξδνπνχινπ,1996:47). 

 

2.4.2 Οη Ρνκά θαη ε έληαμε ηνπο 

 

Οη Ρνκά δνπλ ζηελ Διιάδα απφ ηνλ 14
ν
 αηψλα, παξά ην γεγνλφο ηεο 

καθξφρξνλεο παξακνλήο ηνπο δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, κε 

απνηέιεζκα  λα εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη σο μέλνη θαη δηαθνξεηηθνί, πνπ 

δελ έρνπλ θαηαθέξεη  λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία (Λπδάθε, 1997:15). 

Με ηνλ φξν έληαμε ελλννχκε ηελ αθνκνίσζε ελφο ζηνηρείνπ απφ έλα ήδε 

δηακνξθσκέλν ζχλνιν, πνπ έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο, θαη ηηο  δηθέο ηνπ αμίεο κε 

βάζε ηηο φπνηεο ηεξαξρνχληαη νη αλάγθεο θαη νξίδνληαη νη ζηφρνη.  Δπνκέλσο, βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε είλαη λα απαξλεζνχλ ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

είλαη αζχκβαηα πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ άιινπ (Λπδάθε, 1997: 42). Ζ 

έληαμε ησλ Ρνκά ζηελ θνηλσλία δελ είλαη θάηη εχθνιν, δηράδνληαη πξνο ηελ έληαμε 

ηνπο, γηαηί γλσξίδνπλ φηη αλ εληαρζνχλ ζα αιινηξησζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηνπο, ε γιψζζα ηνπο, ηα ήζε, ηα έζηκα ηνπο, νη παξαδφζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα ν 

ηξφπνο δσήο ηνπο θαη ζηγά ζηγά ζα αθνκνησζνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κε ηζηγγάλσλ.  
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Οη πνιηηείεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο, ψζηε νη Ρνκά λα εληαρζνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ 

αιιά παξάιιεια λα δηαηεξήζνπλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία. Οη Ρνκά γλσξίδνπλ 

φηη αλ δελ εληαρζνχλ ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ ζίγνπξα ζα ηνπο πεξηκέλεη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε. Οη Ρνκά αλ θαη είλαη Έιιελεο πνιίηεο, αληηκεησπίδνληαη σο μέλνη, 

αθνχ επηκέλνπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο ηδηαηηεξνηήησλ θαη αξλνχληαη 

λα απνηάμνπλ ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο ηνπο θαη ησλ αμηψλ ηνπο (Λπδάθε,1997:44). 

«Οη ηζηγγάλνη γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα, κε ηα νπνία 

ηνπο αληηκεησπίδεη ε επξύηεξε θνηλσλία, θαη δπζπηζηνύλ απέλαληη ζηνπο  «άιινπο», 

πνπ ηνπο αηζζάλνληαη ερζξηθνύο. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πεξηξξένπζα αξλεηηθή γη’ 

απηνύο αηκόζθαηξα, επηβάιιεηαη λα κέλνπλ «καδί», πξάγκα πνπ εληζρύεη ηελ 

ηζηγγάληθε ηαπηόηεηα ηνπο θαη δπζρεξαίλεη ηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία» 

(Λπδάθε,1997:34). 

Ζ απνπζία έληαμεο ησλ Ρνκά βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ εηο βάξνο απηψλ. Δπί αηψλεο νη Ρνκά δνχζαλ 

απνθνκκέλνη απφ ην ινηπφ θνηλσληθφ ζψκα. Οη αλαπαξαζηάζεηο ζεσξείηαη πσο είραλ 

έλα δηακνξθσηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε, αλαηξνθνδφηεζε θαη πξνψζεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Ρνκά, αηηηνινγψληαο ηε ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο σο 

κέζνπ παξεκπφδηζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο (Κίκνγινπ, Σαιάληε, 

&Υαλνχ,2017:42-49). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πεξί ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Ρνκά ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη επηηαθηηθφο ν εληνπηζκφο, ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ζρεηηθψλ 

«κχζσλ» πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ Ρνκά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Κάηζηθαο, &Πνιίηνπ, 1999: 28). 

 «Οη Ρνκά είλαη ε κφλε θνηλσληθή νκάδα κε ηφζν πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο 

απνηπρίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληζηά έλα ηδηαίηεξν θαηλφκελν»: Καηά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν κχζν ε ζρνιηθή απνηπρία είλαη θάηη πνπ ζπλαληάηαη θαζνιηθά ζηνπο 

Ρνκά θαη απνδίδεηαη ζε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νκάδαο. Ζ απνηπρία ησλ 

Ρνκά απνδίδεηαη έηζη ζηελ ίδηα ηε θπιή ηνπο, θαζψο εθηηκάηαη πσο καζεηέο άιισλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κπνξνχλ λα πξννδεχζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ νη Ρνκά φρη. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο κχζνο αγλνεί κηα ζεηξά απφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ Ρνκά. Οη Ρνκά θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά 

ζρνιηθήο απνηπρίαο. Έηζη, είλαη αλακελφκελνη νη πςειφηεξνη δείθηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο έλαληη άιισλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, θαζψο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 
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θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ δνπλ είλαη κηα κεηαβιεηή κε δηακνξθσηηθή επίδξαζε 

ζηα επίπεδα ζρνιηθήο ηνπο απνηπρίαο, ε νπνία δελ δχλαηαη λα αγλνεζεί.  

«Ο πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά είλαη αζχκβαηνο κε ηα ζρνιηθά πξφηππα»: Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνδίδεη ηελ απνηπρία ησλ Ρνκά καζεηψλ ζε παξάγνληεο 

πνιηηηζκηθήο θχζεσο. Παξ’ φια απηά, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Ρνκά 

ζηελ εθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσλίεο, αιιά θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο 

αηφκσλ πνπ «απνθιίλνπλ» απφ ηελ ηάζε απηή δελ κπνξεί λα επεμεγήζεη ηε 

δηακνξθσηηθή επίδξαζε πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ν πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά σο αζχκβαηνο 

κε ηα ζρνιηθά ηνπο πξφηππα ζηε ζρνιηθή απνηπρία, αθνχ ε επίδξαζε απηή ζα φθεηιε 

λα είλαη θαζνιηθή. 

«Οη Ρνκά ζπλεηδεηά αληηζηέθνληαη ζηελ απεηιή ηεο πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη γηα απηνχο ην ζρνιείν»: Ο κχζνο απηφο βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε 

πσο νη ίδηνη νη Ρνκά επηδηψθνπλ ηελ απνθνπή ηνπο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ππφ 

ην θφβν ηεο αθνκνίσζεο. Ο κχζνο απηφο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο ν ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηηζκηθά εηεξνγελψλ νκάδσλ νθείιεη λα είλαη ε αθνκνίσζε θαη 

φρη ε δηαηήξεζε, θαιιηέξγεηα θαη έθθξαζε ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Χο εθ ηνχηνπ, πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηφρεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

ηηο πξνζέζεηο ησλ Ρνκά, ε νπνία αγλνείηαη θαηά ηε δφκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κχζνπ.  

Σα αλσηέξσ εκπφδηα λννχληαη σο κεηαβαιιφκελα απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία 

θαη απφ επνρή ζε επνρή, αθνχ είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πξνο 

ηνπο Ρνκά. Πέξαλ σζηφζν απφ ηα κεηαβαιιφκελα απηά εκπφδηα, ππάξρνπλ θαη 

νξηζκέλα εκπφδηα αληηθεηκεληθά, ηα νπνία δελ δχλαληαη λα αγλνεζνχλ. Σν 

θεληξηθφηεξν εκπφδην ησλ Ρνκά είλαη ε έιιεηςε ελφο ζηαζεξνχ ηφπνπ δηακνλήο. 

Πξάγκαηη, ε έιιεηςε ελφο ζηαζεξνχ ηφπνπ δηακνλήο παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε 

ζπκκεηνρή ησλ Ρνκά ζην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο  (Levinson, 2008:2). 

Έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Ρνκά 

είλαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε. Σν 1955 πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά ε 

δπλαηφηεηα ησλ Ρνκά λα πνιηηνγξαθεζνχλ Έιιελεο πνιίηεο. Ζ πνιηηηθή απηή 

ζεσξήζεθε αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά ησλ Ρνκά λα εγγξαθνχλ ελ ζπλερεία ζην 

ζρνιείν. Παξ’ φια απηά, ε πνιηηηθή απηή δελ νδήγεζε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

έληαμε ησλ Ρνκά, αθνχ δελ έζπεπζαλ λα πνιηηνγξαθεζνχλ. Έηζη, ε αληίζηαζή ηνπο 

ζηελ πνιηηνγξάθεζε θαη ε άξλεζή ηνπο λα απνθηήζνπλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο 
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ινηπνχο πνιίηεο ηεο ρψξαο νδήγεζε ζε ελίζρπζε ηεο ζεψξεζεο πσο είλαη αληζαγελείο 

(Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 1999).  

Καηά παξάδνμν ηξφπν, κηα πξσηνβνπιία ππέξ ησλ Ρνκά ειήθζε ην 1967 απφ 

ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο. Σε ρξνληά απηή δφζεθε ζηνπο Ρνκά ε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ άδεηα νδήγεζεο, παξ’ φηη ήηαλ αλαιθάβεηνη (Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 

1999). 

Σν έηνο 1978 επίζεο ζεσξείηαη ζηαζκφο ζηελ έληαμε ησλ Ρνκά. Με εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο φιεο ηηο Ννκαξρίεο ηνπ θξάηνπο, άξρηζε ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ «Σαθηνπνίεζε απφ απφςεσο ηζαγέλεηαο ησλ δηαβηνχλησλ ζηε 

ρψξα καο Αζηγγάλσλ». Λίγν αξγφηεξα ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εμέδσζε ηελ 

16701/ 51/ 12-3-79 απφθαζε κε ζέκα «Πεξί ηεο εγγξαθήο ησλ αδήισησλ 

Σζηγγάλσλ». χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη κε ηηο παξαπάλσ 

γεληθέο δηαηαγέο, φζνη Σζηγγάλνη είραλ γελλεζεί εθηφο Διιάδαο έπξεπε λα 

ππνβάιινπλ ζην Κέληξν Αιινδαπψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο ηα αλαγθαία έγγξαθα, ψζηε 

λα πνιηηνγξαθεζνχλ Έιιελεο πνιίηεο, ελψ γηα φζνπο είραλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα 

πξνβιεπφηαλ ε απφδνζε ηζαγέλεηαο κε ηελ πνιηηνγξάθεζε  (Κάηζηθαο, &Πνιίηνπ, 

1999). 

Μεηά ηελ πνιηηνγξάθεζε ησλ Ρνκά, αλακελφκελε ήηαλ ε επηθέληξσζε ηνπ 

θξάηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Σν 1985 ην «Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» μεθίλεζε λα ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψο δεηεκάησλ θαη απνζηέιιεη εγθπθιίνπο κε 

αλαθνξέο ζηα «παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο απφ πξνέξρνληαη απφ 

εππαζείο νκάδεο» (Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 1999). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 γίλεηαη 

πεξαηηέξσ αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο, ελψ 

παξάιιεια θηλεηνπνηείηαη θαη ε Δθθιεζία, αλαπηχζζνληαο εζεινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά (Καινγηάλλεο, 2002). Χζηφζν, νη 

ελέξγεηεο πξνο φθεινο ησλ Ρνκά ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε έλαλ ηδηαίηεξα 

αξγφ ξπζκφ (Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 1999). 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ζεσξείηαη σο ζεκείν ζηαζκφο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

Ρνκά ιφγσ ηνπ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηε δεθαεηία απηή έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ήηαλ ε νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ (Φάρνπ, 2011). 

Έηζη, νη Ρνκά αθ’ ελφο εληζρχζεθαλ ζηε κείσζε ησλ δεηθηψλ αλαιθαβεηηζκνχ ηνπο 
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απφ ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο, αθ’ εηέξνπ ζηηγκαηίζηεθαλ πεξαηηέξσ ιφγσ ηνπ φηη 

ζεσξήζεθαλ αλαιθάβεηνπ (Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 1999). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο ζεκεία ζηαζκφο ζεσξνχληαη νη ηάμεηο ππνδνρήο 

θαη ε άξζε ησλ λνκνζεηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ Ρνκά ζην ζρνιείν (π.ρ. 

απνπζία εκβνιηαζκνχ). Ζ δεθαεηία απηή ζεσξείηαη επνκέλσο σο κηα δεθαεηία 

πξνφδνπ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ Ρνκά ζην ηππηθφ ζρνιείν, σο απφξξνηα ηεο 

γεληθφηεξεο επηθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηε 

δεθαεηία ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη γεληθψο ησλ 

νκάδσλ πνπ βίσλαλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ (Κάηζηθαο, & Πνιίηνπ, 

1999).  

Μεηά ην 2000 θεληξηθφ ξφιν είρε ε Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο 10.09.2008. Σελ ρξνληά απηή ην Τπνπξγείν 

δηαπηζηψλεη σο πξφβιεκα ην φηη πνιινί καζεηέο Ρνκά δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

ηνλ αλαγθαίν εκβνιηαζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη λα εγγξαθνχλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Έηζη, κέζσ ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ πξνβιέπεηαη ε πξφζθιεζε 

ζπλεξγείνπ εκβνιηαζκνχ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα κε πξσηνβνπιία ησλ δηεπζπληψλ, 

ψζηε ην πξφβιεκα ηνπ κε εκβνιηαζκνχ λα επηιχεηαη άκεζα (Δγθχθιηνο ΤΠΔΠΘ, 

10.09.2008). 

ηα επφκελα έηε, ε εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα 

Δπξσπατθά ζπληνληζκέλσλ πξνγξακκάησλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2010-2013. Σν 

πξφγξακκα απηφ επηδηψθεη ηελ πξαγκάησζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ Ρνκά 

ρξεζηκνπνηψληαο σζηφζν επηπξφζζεηα κέζα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζηνρεχνληαο 

ζηελ θάιπςε ελφο κεγαιχηεξνπ εχξνπο αλαγθψλ. πλεηδεηνπνηψληαο πσο νη αλάγθεο 

ησλ Ρνκά δελ είλαη κφλν εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη ςπρνινγηθέο, ην ΤΠΓΒΜΘ 

αλαπηχζζεη έλα πξφγξακκα ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ Ρνκά καζεηψλ (Δγθχθιηνο ΤΠΓΒΜΘ, 

21.02.2012). 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν νη Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε ππνβαζκηζκέλεο 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πεξηνρέο δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Καζψο νη Ρνκά 

βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη θαηνηθνχλ ζηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο, επσθεινχληαη 

απφ απηφ ην κέηξν (Κνπληνχξε, 2017). 
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2.4.3 Η εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά ζε θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Μηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο έρνπλ ιεθζεί κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε. Χο ζεκείν αθεηεξία ζεσξείηαη ην 

έηνο 2007. Σε ρξνληά απηή ε Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα απεχζπλε θάιεζκα πξνο ηα θξάηε κέιε γηα έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ 

Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε. Πξάγκαηη, σο ηφηε ηα παηδηά ησλ Ρνκά θνηηνχζαλ ζρεδφλ 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε εηδηθά ζρνιεία, θάηη πνπ παξαηεξνχληαλ αθφκα θαη ζε 

ηδηαίηεξα ζπκπεξηιεπηηθά θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν θάιεζκα απηφ 

ήηαλ απφξξνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο πσο ν δηαρσξηζκφο ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά 

παξεκπνδίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν νκάδσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά.
1
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνηξνπή δελ πινπνηήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φρη ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ζπκπεξίιεςεο ησλ Ρνκά, αιιά ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξίιεςεο. ε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηάμεηο εληφο ησλ 

ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηηο νπνίεο θνηηνχλ απνθιεηζηηθά Ρνκά. Δπηπιένλ, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη Ρνκά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηάμε ζπρλά θάζνληαη κφλνη 

ηνπο ζε έλα ζξαλίν ή καδί κε άιινπο Ρνκά καζεηέο. Έηζη, ε ζπκπεξίιεςε ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ δελ ζπλνδεχηεθε απφ κηα νπζηψδε αιιειεπίδξαζε ησλ Ρνκά θαη κε 

καζεηψλ (Ράλε, &Υξηζηνθνξίδνπ, 2015: 32-83). 

Αλακθίβνια, ε πνξεία πξνφδνπ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κε βάζε ηηο πξνηξνπέο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη ηειεπηαίεο 

ρξνλνινγηθά ρψξεο πνπ εηζήιζαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη θαη απηέο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη ν εληνλφηεξνο απνθιεηζκφο ησλ Ρνκά απφ ηελ εθπαίδεπζε. ηελ 

Σζερία ππνινγίζηεθε ην 1989 πσο ην 50% ησλ Ρνκά καζεηψλ παξαθνινπζνχζε 

καζήκαηα ζε ζρνιεία θαη ηάμεηο εηδηθήο αγσγήο, θάηη πνπ νθείιεη λα ζεσξεζεί σο 

ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Ρνκά. 

Ζ Δπξσπατθή πνξεία ηεο Σζερία ζεκαηνδφηεζε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ Ρνκά ζην 

ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θάηη ζην νπνίν βνήζεζαλ νη ηάμεηο πξνεηνηκαζίαο 

πνπ ζέζπηζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ Ρνκά καζεηψλ. Χζηφζν, έλαο καζεηήο Ρνκά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα έρεη 15 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα εηδηθήο 

                                                           
1
European Union Agency for Fundamental Rights, 2007. 
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αγσγήο απφ έλαλ κε Ρνκά καζεηή. ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ζηε Λεηνλία έλα 10% 

ησλ Ρνκά καζεηψλ παξαθνινπζεί καζήκαηα ζε ζρνιηθέο δνκέο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ςπρηθά λνζήκαηα, ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

αλάγθεο  (Ράλε, & Υξηζηνθνξίδνπ, 2015: 32-83). 

Αθφκα θαη ζε αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, ε πξνηξνπή απηή δελ 

αληαλαθιά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ αληηθεηκεληθψλ εκπνδίσλ. 

Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ζηελ νπνία νη Ρνκά δνπλ ζε 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο έρνληαο ζρεκαηίζεη δηθέο ηνπο θνηλφηεηεο. Έηζη, 

ε δηδαζθαιία ησλ Ρνκά δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε απηή ησλ 

ηππηθψλ καζεηψλ, ιφγσ ησλ πξαθηηθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ εκπνδίσλ πνπ ηελ 

παξαθσιχνπλ  (Ράλε, &Υξηζηνθνξίδνπ, 2015: 32-83). 

Σέινο, ππάξρεη κηα θαηεγνξία θξαηψλ ηα νπνία έρνπλ θάλεη απνηειεζκαηηθά 

βήκαηα πξνφδνπ σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ Ρνκά. Χζηφζν, θχξην ζεκείν θξηηηθήο 

πξνο απηέο ηηο ρψξεο είλαη ε απνπζία έκθαζεο ζηηο αλάγθεο ησλ Ρνκά κέζσ ηεο 

πξνζήισζεο ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο 

ρψξεο είλαη ε ινβελία θαη ε εξβία. ηηο ρψξεο απηέο έρνπλ ζεζπηζηεί δχν 

πξνπαξαζθεπαζηηθά έηε εθπαίδεπζεο ησλ Ρνκά καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ ελ 

ζπλερεία λα παξαθνινπζήζνπλ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζεσξείηαη φηη δελ πξνσζνχλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ην φηη δελ δηδάζθνπλ ζηνπο Ρνκά ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο, παξά ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γιψζζα ηεο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθά νκάδαο (Ράλε, 

&Υξηζηνθνξίδνπ, 2015: 32-83). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο αλ θαη ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο έρνπλ θάλεη 

νξηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, νη 

έσο ηψξα ελέξγεηεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κε απνηειεζκαηηθέο. 

 

2.4.4 Οη Ρνκά θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο -Γεκνηηθό ζρνιείν 

 

Οη ηζηγγάλνη ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν επεηδή έρνπλ 

πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ή επεηδή πξέπεη λα δείρλνπλ φηη έρνπλ πεηζζεί 

(Λπδάθε, 1997:284). Σν 80% ησλ Ρνκά επηζπκεί λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ηα παηδηά 

αθνχ είλαη πιένλ είλαη απαξαίηεην λα μέξνπλ γιψζζα  λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

θαη καζεκαηηθά, αθνχ πιένλ νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο αζρνινχληαη κε ην εκπφξην. 

Παιαηφηεξα πνπ νη Ρνκά αζρνινχληαλ θπξίσο κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο φπσο 
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γεσξγνί, ζηδεξνπξγνί, κεηαιινπξγνί αθφκε θαη κνπζηθνί, δελ ηνπο ήηαλ ηφζν 

αλαγθαία ηα γξάκκαηα. Όκσο κε ηε κεηαθνξά κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο 

απφ ηελ χπαηζξν ζηα αζηηθά θέληξα άιιαμε θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. 

Σα παηδηά ηνπο άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, έηζη δέρνληαη νη Ρνκά ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηνχλ ζε απηφ 

θάλνληαο κηα πξνζπάζεηα γηα ηζφηηκε ζπλχπαξμε ηνπο κε ηνπο «άιινπο», είηε 

αξλνχληαη ηελ αμία ηνπ θαη εκκέλνπλ ζηαζεξνί ζε φηη κέρξη ηψξα έθαλαλ, 

απνδερφκελνη ηνλ ξφιν ηνπ κε εληαγκέλνπ πνπ ηνπο απνδίδνπλ νη «άιινη» κε 

εθινγηθεχζεηο νη νπνίεο  ηνπο βνεζνχλ λα ακχλνληαη ζηηο έμσζελ απεηιέο, ην ζρνιείν 

ππάξρεη ζηελ δσή ηνπο (Λπδάθε, 1997:19). Παξφια απηά φκσο έλα κεγάιν πνζνζηφ 

αθφκε θαη ζήκεξα αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη ηε θνίηεζε ηνπ ή παξαθνινπζεί ην 

ζρνιείν κε αξθεηά ζπρλά λα θάλεη απνπζίεο. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Κάησ Αραΐαο θαη ηεο Αγία Βαξβάξαο έδεημε φηη Ρνκά πνπ δελ 

παξαθνινχζεζαλ πνηέ ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε αλέξρνληαη ζε 36,86% (άληξεο) θαη 

ζε 53,13 (γπλαίθεο) ζηελ Κάησ Αραΐα ελψ αληίζηνηρα ζηελ Αγία Βαξβάξα 33,33% 

θαη 37,90%   (Παπιή-Κνξξέ, & ηδέξε,1990:61). 

Ζ έξεπλα ηεο EU-MIDIS Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2009) πνπ έγηλε ζε 7 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έδεημε  

φηη  έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Ρνκά πνπ δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν ή έρνπλ 

ειιηπή θνίηεζε, ελψ ε Διιάδα βξέζεθε κε ην 4% είρε θνηηήζεη 10 ρξφληα ζε ζρνιείν 

(Αζεκαθνπνχινπ, 2018: 33) .  

Ζ  έξεπλα ηεο FRA(2014) πνπ έγηλε  ζε 11 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έδεημε φηη ην 14% ησλ παηδηψλ Ρνκά δελ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ην ζρνιείν, ε 

Διιάδα βξέζεθε  ζηελ πξψηε ζέζε  κε πνζνζηφ 43% λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν, 

θαη κε πνζνζηφ 30%-40% λα κελ έρεη πάεη πνηέ ζρνιείν (Αζεκαθνπνχινπ,2018:33). 

Οη ζπρλέο απνπζίεο ησλ Ρνκά καζεηψλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

εθδειψζεηο φπσο γάκνπο θαη άιια γιέληηα. Οη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη είλαη είηε γηαηί ε 

νηθνγέλεηα γηα ιφγνπο δνπιεηάο πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε πεξηνρή είηε γηαηί θαη 

ην ίδην ην παηδί κπνξεί λα μεθηλάεη λα εξγάδεηαη. 

 Οη καζεηέο Ρνκά παξνπζηάδνπλ ζπρλά καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δπζθνιεχνληαη 

λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ, ππάξρνπλ παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαη αθφκε θαη λα 

κηιήζνπλ, κεγάιν κέξνο ηεο δπζθνιίαο απηή νθείιεηαη θαη ζην δίγισζζφ πεξηβάιινλ 

ζην ζπίηη νη γνλείο κηινχλ Ρνκαλί ζην ζρνιείν Διιεληθά απηφ ζίγνπξα κπεξδεχεη ηα 

παηδηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαηεξνχκε δχν ζπκπεξηθνξέο κεο ηελ ηάμε 
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απφ ηνπο καζεηέο Ρνκά άιινη καζεηέο απνκνλψλνληαη, δελ κηινχλ θαη 

δπζθνιεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, παξακέλνπλ ακίιεηνη θαη πξνζπαζνχλ 

λα πεξλνχλ απαξαηήξεηνη. Καη άιινη καζεηέο παξνπζηάδνπλ άζρεκε ζπκπεξηθνξά 

αθνχ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο πξνζπαζνχλ λα ηξαβνχλ ηελ 

πξνζνρή θάλνληαο θαζαξία, κηινχλ άζρεκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε Ρνκαλί γηα λα κηινχλ 

κε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο Ρνκά θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. Ζ «αηαμία» ή ε 

αδηαθνξία θαη ε έιιεηςε πξνζνρήο ζα επηθέξεη πεξηζζφηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη έηζη ν Ρνκά καζεηήο κπαίλεη ζε έλαλ θαχιν θχθιν, απφ ηνλ νπνίν είλαη δχζθνιν 

λα βγεη (Λπδάθε, 1997:287). Απηφ ζπρλά έρεη σο απνηέιεζκα λα νμχλεηαη ε 

πεξηζσξηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ απέλαληη ηνπο, αθφκε θαη νη 

δάζθαινη ζπρλά δελ μέξνπλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ 

ηάμε.  

Σν ζρνιείν δείρλεη έηνηκν λα εληάμεη ηνπο καζεηέο Ρνκά αιιά κε ηνπο θαλφλεο 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Γελ είλαη έηνηκν λα εηζέιζεη ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, ζέιεη ην 

ζρνιείν λα ηνπο θέξεη θνληά ηνπ, ζηα κέηξα ηνπ, αιιά φρη λα πάεη απηφ ζε εθείλνπο. 

Σν ζρνιείν ζπκβάιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ Ρνκά, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη Ρνκά δελ πάλε ζρνιείν απηφ είλαη θάηη πνπ ζα απνηειέζεη βαζηθφ 

ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο κε Ρνκά θαη ζα νμχλεη ηελ εηεξφηεηα ηνπο. Με ηε 

θνίηεζε ηνπο νη Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν έξρνληαη ζε επαθή κε άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ζπκκαζεηέο θαη δαζθάινπο. Αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο απέλαληί ηνπο ζα ζπκβάινπλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

ζρέζεηο κφλν κε ηνπο «δηθνχο» ηνπο, κε άιια παηδηά Ρνκά απηφ ηνπο πξνζθέξεη 

αζθάιεηα θαη ηνπο θαζεζπράδεη αθνχ θαλέλαο απφ ηνπο «δηθνχο» ηνπο δελ 

ακθηζβεηεί ηελ αμία ηνπο, ελψ ζε αληίζεζε ην ζρνιείν ησλ «άιισλ» ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε (Λπδάθε,1997:69). 

 Σα επίζεκα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα δελ είλαη ειθπζηηθά γηα ηνπο Ρνκά, νχηε 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, νη Ρνκά βξίζθνληαη κπξνζηά ζε δηάζηαζε 

πξνηχπσλ – αμηψλ κεηαμχ ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά, ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππφινηπσλ κε Ρνκά καζεηψλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (Παπιή-Κνξξέ, 

&ηδέξε,1990:50). 

Σέινο, πέξαλ ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ, αμίδεη αλαθνξάο πσο θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ δηάθεηληαη απαξαίηεηα ζεηηθά έλαληη ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ Ρνκά 
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ζηελ εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή είλαη κηα ζρεηηθή κειέηε ζε θνηηεηέο 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ζηελ Διιάδα, φπνπ δηαπηζηψζεθε πσο παξ’ φηη 

αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη γεληθψο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ Ρνκά, δηαθξίλνληαη απφ ζηεξεφηππα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ σο 

πξνο ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε  (Γηαλαζκίδεο, 2016: 1). 
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3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

 

3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη, θαη λα θαηαγξάςεη θαηά πφζν 

ππάξρεη δπζθνιία  σο πξνο ηελ  ηζφηηκε έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη θαηά πφζν ε δξακαηηθή ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηεο ηζφηηκε έληαμε 

ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Αλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο Ρνκά, αιιά θαη ηνπο κε Ρνκά καζεηέο, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηζφηηκα 

ηνπο Ρνκά, λα ηνπο θαηαλνήζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ηνπο 

απνθηψληαο θνηλσληθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο.  

 

3.2 Γηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

 

Οη καζεηέο Ρνκά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ ηζφηηκε έληαμε ηνπο 

ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν; 

Ζ δξακαηηθή ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ καζεηψλ 

Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν; 

 

3.3 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνπβαξά. ην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν Κνπβαξά ππάξρεη έλα πνζνζηφ Ρνκά καζεηψλ ζε φια ηα ηκήκαηα θαζψο 

ππάξρεη θαηαπιηζκφο Ρνκά ζηελ πεξηνρή. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη 

ηάμεηο Γ΄,Γ΄, Δ΄,Σ΄ ηα ηκήκαηα απηά έρνπλ 2-3 καζεηέο Ρνκά, ζην ζχλνιν είλαη 12 

καζεηέο Ρνκά θαη νη ππφινηπνη 64 καζεηέο είλαη κε Ρνκά.  Σα  δχν ηκήκαηα Γ΄  θαη 

Γ΄ απνηεινχληαη απφ 23  αγφξηα θαη 19 θνξίηζηα θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ 

φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 παξεκβάζεηο 45΄ ιεπηψλ. Οη παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, κε δηάξθεηα 3 κελψλ απφ ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ 

Ηνχλην. Σα ηκήκαηα Δ΄, θαη Σ΄ απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη απνηεινχληαη 
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απφ 18 θαη 16 καζεηέο αληίζηνηρα. Ζ εξεπλήηξηα είρε πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα θαζψο ππεξεηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σν δείγκα είλαη ζθνπηκφηεηαο θαη 

επηζηξαηεχεη άκεζεο, επέιηθηεο ηερληθέο παξαηήξεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ελλνηψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίδεη  ηε ζεσξία θαη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο κε εληαίν  

ηξφπν (Σζηάξαο, 2017: 10). «Ζ δεηγκαηνιεςία ηνπ ειεγρόκελνπ δείγκαηνο είλαη κηα 

κέζνδνο  δεηγκαηνιεςίαο θαηά ζηξώκαηα  ζηελ νπνία  ε επηινγή κέζα ζηα ζηξώκαηα 

δελ είλαη ζηελ ηύρε, απηό ην ζηνηρείν απνηειεί αδπλακία ηεο κεζόδνπ» (Κακπίηζεο, 

&Υαξάζνπ,1999:37). Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηελ 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη εξεπλνχκε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο. Ζ 

κειέηε απηή είλαη πεξηπησζηνινγηθή (Casestudy) κε ζθνπφ λα κειεηήζεη θαη λα 

εκβαζχλεη αιιά θαη λα θέξεη κηα αιιαγή κέζν ησλ παξεκβάζεσλ  ζε  κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Αθφκε λα  θαηαγξάςεη θαη λα παξαηεξήζεη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζα πξνθχςνπλ, κε ζθνπφ λα γεληθεπηνχλ γηα παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, 

«θαζώο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν, γηαηί δελ παξέρεη εγθπξόηεηα όπσο ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ πιεζπζκνύ» (Κακπίηζεο, &Υαξάζνπ,1999:64). 

Πξηλ μεθηλήζνπλ νη παξεκβάζεηο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο έλα 

θνηλσληφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην. Με ην ηέινο ησλ 

παξεκβάζεσλ κνηξάζηεθε μαλά ην ίδην εξσηεκαηνιφγην. Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζήζεθε θαη γηα ηα ηκήκαηα Δ΄, Σ΄ πνπ απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

φπνπ θαη κνηξάζηεθαλ ηα ίδηα  εξσηεκαηνιφγηα ρσξίο λα ηνπο γίλεη θάπνηα 

παξέκβαζε. Ζ νκάδα ειέγρνπ θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα έρνπλ ην θνηλφ φηη είλαη  

καζεηέο ηνπο ίδηνπ ζρνιείνπ, θαηάγνληαη απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, θαη νη καζεηέο Ρνκά 

ζηα ηκήκαηα απνηεινχλ ην ίδην πνζνζηφ, κε ηε δηαθνξά φηη ηα ηκήκαηα ηεο Δ΄ θαη 

ηεο  Σ΄ δελ δηδάζθνληαη ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.  

 

3.4 Οη  εξεπλεηηθέο  ηερληθέο 

 

3.4.1Κνηλσληόγξακκα 

 

Πξηλ μεθηλήζνπλ νη παξεκβάζεηο δφζεθε ζηνπο καζεηέο έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Έπξεπε λα γξάςνπλ ηα νλφκαηα απφ ηξεηο ζπκκαζεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα θάηζνπλ 
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καδί ζην ζξαλίν, θαη ηξεηο ζπκκαζεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα παίδνπλ ζην δηάιιεηκα. 

Μέζσ ηνπ θνηλσληνγξάκκαηνο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηηο ηάζεηο ησλ καζεηψλ, 

πνηνο καζεηήο είλαη δεκνθηιήο, πνηνο πεξηζσξηνπνηεκέλνο, θαηά πφζν παίδεη ξφιν 

ζηελ επηινγή ην θχιν ή επηδφζεηο ζηα καζήκαηα θαη  θαηαγσγή.     

 

3.4.2 Σν εξσηεκαηνιόγην 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έληππν κε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ πξέπεη ν 

ζπκκεηέρνλ ζηελ έξεπλα λα απαληήζεη γξαπηφο, νη εξσηήζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

ηξφπν, ψζηε νη απαληήζεηο λα καο εμαζθαιίδνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993:99). Σα εξσηεκαηνιφγηα σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα (Howard, 

&Sharp, 1994:213). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνινγνχζε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη 

ηε βία εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα αξρηθά ζε 6 παηδία δνθηκαζηηθά ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ιάζε ή 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ, 

αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Παξαηεξήζεθε  κέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία φηη ηα παηδηά ρξεηάδνληαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θιίκαθα 

δηαθσλψ πνιχ έσο ζπκθσλψ πνιχ, αιιά θαη γηα ηνπο φξνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ. ηε ζπλέρεηα, 

κνηξάζηεθε ζε φια ηα παηδηά φπνπ θαη ην ζπκπιήξσζαλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

αλψλπκν θαη πεξηείρε εξσηήζεηο γηα ην θχιν, ηελ ειηθία  θαη  εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ κε  θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ 1= δηαθσλψ πνιχ, έσο 5= 

ζπκθσλψ πνιχ, αιιά θαη έμη εξσηήζεηο κε απάληεζε σζηφ ή Λάζνο. Γηα λα 

θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε ή κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. Οη καζεηέο ρξεηάζηεθαλ 30΄ ιεπηά γηα λα ην ζπκπιεξψζνπλ, 

ην ίδην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιήξσζαλ θαη νη Ρνκά καζεηέο θαη νη κε Ρνκά. Πξηλ 

γίλεη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Οη 

εξσηήζεηο κεηαθξάζηεθαλ απφ έηνηκν εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 
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3.4.3 Δξεπλεηηθό εκεξνιόγην 

 

Σν εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε 

(observation) ηνπ εξεπλεηή, ε βαζηθή δηαθνξά πνπ έρεη ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή 

σο εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια εξγαιεία είλαη φηη 

βαζίδεηαη ζηνλ εξεπλεηή ζηηο θαηαγξαθέο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ,  δειαδή ν 

εξεπλεηήο παίξλεη ξφιν νξγάλνπ κέηξεζεο. Όια ηα άιια εξγαιεία φπσο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπλεληεχμεηο βαζίδνληαη ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

(Παξαζθεπφπνπινο,1993:133). 

ην εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην ν εξεπλεηήο θαηαγξάθεη ηα πάληα, γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ θαη ζεσξεί ζεκαληηθά, ζρφιηα, παξαηεξήζεηο, ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πξφγξακκα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Αμηνινγεί ην 

πξφγξακκα ηηο αζθήζεηο, αλ εμππεξέηεζαλ νη αζθήζεηο ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη, 

θαηαγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ. Σέινο θαηαγξάθεη ηηο ζθέςεηο ηνπ  

θαη απηναμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο αληηδξάζεηο  ην πσο δηαρεηξίζηεθε δχζθνιεο, 

ακήραλεο, θαηαζηάζεηο, πσο επίιπζε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, αλ ήηαλ 

ελζαξξπληηθφο, ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηνπο καζεηέο εάλ ηνπο ελέπλεπζε, αλ 

δεκηνχξγεζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, θίλεηξα  θαη έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ψζηε λα δξάζνπλ νη καζεηέο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέζα ζε απηφ.         

(Κνληνγηάλλε,2008:296). Ζ κέζνδνο απηή γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είλαη απφ ηηο 

θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο, φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαγξαθή θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ, αθνχ ν 

εξεπλεηήο είλαη έλαο ηξίηνο παξαηεξεηήο πνπ αμηνινγεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

ππνθεηκέλσλ (Παξαζθεπφπνπινο,1993:133). «Ζ κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηελ 

θαηαγξαθήο πνιιέο θνξέο έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηνλ ππνθεηκεληζκό, ζα πξέπεη όκσο λα 

ηε δνύκε ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή παξά ζαλ ζπλαγσληζηηθή ηεο πεηξακαηηθήο κεζόδνπ» 

(Κακπίηζεο, &Υαξαρνχζνπ,1999:62). 

 

3.4.4 Με δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο 

 

«Πνιινί θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ζεσξνύλ όηη νη ζπλεληεύμεηο πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο πςειόηεξεο πνηόηεηαο θαη κε κηθξόηεξν βαζκό ζηαηηζηηθήο κεξνιεςίαο, 
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από άιιεο κεζόδνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο» (Howard,&Sharp,1994:216). Οη 

ζπλεληεχμεηο παξέρνπλ ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Σα παηδηά 

πνιχ πην εχθνια ζα ζπδεηήζνπλ γηα έλα ζέκα πνπ ζα ξσηεζνχλ παξά λα απαληήζνπλ 

ζε γξαπηέο εξσηήζεηο. ηελ πεξίπησζε καζεηή θαη εκςπρσηή-εξεπλεηή  έρεη 

αλαπηπρηεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ακεζφηεηαο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα κηιήζνπλ 

άλεηα γηα ηεο απφςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο.  

Ζ ζπλέληεπμε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην παηδί έρεη 

θαηαλφεζε ηελ εξψηεζε πνπ πξέπεη λα απαληήζεη. Αθφκε κε ηε ζπλέληεπμε κπνξεί 

ην παηδί λα εθθξάζεη αθφκε θαη θάηη γηα ην νπνίν δελ έρεη ξσηεζεί, απφ εθεί ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα νδεγεζεί θάπνπ αιινχ πνπ λα έρεη εξεπλεηηθή ζεκαζία γη’ 

απηφλ. Με ηε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε δίλεηαη κηα επειημία ζηνλ εξεπλεηή σο πξνο 

ηελ δφκεζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαζνδφλ  (Παξαζθεπφπνπινο,1993:129).  

εκαληηθφ ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα θαηαγξάςνπκε ηα φζα ζα 

εηπσζνχλ. ηηο κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ αθξηβψο νη 

εξσηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν αιιά ππάξρεη έλα γεληθφ πιάλν, 

έλα δηάγξακκα κε ηα εξσηήκαηα. Ζ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη ηε κνξθή 

ζπδήηεζεο  πνπ ζα καο δψζεη ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηνχκε, θαη ζα καο νδεγήζεη 

ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν γηα ηελ έξεπλά καο. Ζ 

δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν εξεπλεηήο κε απηή ηελ κέζνδν είλαη φηη 

κπνξεί λα έρεη έλα πινχζην πιηθφ αιιά λα κελ κπνξεί λα ην νκαδνπνηήζεη γηα λα ην 

αλαιχζεη. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο  ζα 

βνεζήζεη ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή αλάιπζε πην εχθνια (Howard, &Sharp,1994:217). 

Έλα αθφκε απφ ηα ζεηηθά είλαη φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη  ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί αλάινγα κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν πνπ 

έρεη θάζε θνξά (Κακπίηζεο, &Υαξαρνχζνπ,1999:54). 

Αλ θαη  ε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη εγθπξφηεξε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζαλ 

εξεπλεηηθφ κέζν, σζηφζν εληνπίδνληαη θαη ζε απηφ ην εξγαιείν κεηνλεθηήκαηα φπσο 

ε άκεζε αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ κε ηνλ εξεπλεηή, «Κάλνληαο  ηελ 

δηαδηθαζία επάισηε πξνο ηελ ππνθεηκεληθόηεηα θαη ηελ κεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή» 

(Παξαζθεπφπνπινο,1993:129). Ο θίλδπλνο ηεο  κεξνιεςίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί  

εάλ ν εξεπλεηήο θάλεη θάπνηα λχμε ηεο δηθήο ηνπ γλψκεο ή ππάξμεη θάπνηα 

πξνζδνθία ζηελ θσλή ηνπ, αθφκε θαη ιφγν ηνπ πνηνλ βιέπεη απέλαληη ηνπ ν 
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ζπλεληεπμηαδφκελνο. Με απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη λα πζηεξνχλ ζε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

3.5 Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

 

Οη  δψδεθα εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο έγηλαλ κε ηερληθέο δξακαηηθήο ηέρλεο. 

Δίραλ δηάξθεηα κία δηδαθηηθήο ψξαο 45΄.Ξεθίλεζαλ ηνλ Μάξηην θαη νινθιεξψζεθαλ 

ηνλ Ηνχλην θαη γίλνληαλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα εξγαιεία δξακαηηθήο ηέρλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο ήηαλ αζθήζεηο γλσξηκίαο π.ρ. (νη καζεηέο 

πεξπαηνχζαλ ζην ρψξν θαη έπξεπε λα ζηακαηνχλ θαη δίλνπλ ην ρέξη θαη λα ιέλε ην 

φλνκά ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο), θηλεηηθέο αζθήζεηο γηα λα δεζηαζεί ην ζψκα π.ρ. 

ν θαζξέθηεο, ν γιχπηεο θαη ην άγαικα, νκαδηθφ γιππηφ, αζθήζεηο γηα λα δεζηαζεί ε 

θσλή π.ρ. ην λαη θαη ην φρη, αζθήζεηο ραιάξσζεο, αζθήζεηο απηνζπγθέληξσζεο πρ 

κεγάιν ςάξη – κηθξφ ςάξη, αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο (νδεγνχκε ηνλ ηπθιφ, κεζπζκέλε 

κπνπθάια), αζθήζεηο παληνκίκαο, παηρλίδηα ξφισλ, (ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, 

ηειενπηηθή εθπνκπή), νκαδηθά παηρλίδηα δξακαηνπνίεζεο θαη απηνζρεδηαζκφο ζε 

νκάδεο, αζθήζεηο θαληαζίαο. Σερληθέο φπσο ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κε ζέκα: «Πσο 

θαληάδνκαη ην ζρνιείν κνπ ζην κέιινλ», αζθήζεηο κε ζηφρν ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, 

ψζηε ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θάπνησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

κε ζηφρν ην ζεβαζκφ ηελ επηθνηλσλία κε ην δηαθνξεηηθφ αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ γλψζεσλ ηνπο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Γηα παξάδεηγκα,  

δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κηα παξνηκία ή έλα γλσκηθφ πνπ γλσξίδνπλ απφ 

ηνλ ηφπν ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζαλ κηα ηζηνξία ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζαλ απηέο ηηο θξάζεηο. ε άιιε παξέκβαζε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο 

λα θέξνπλ έλα αληηθείκελν απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα καο εμηζηνξήζνπλ ηελ ηζηνξία 

ηνπ, ζηε ζπλέρεηα ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη δεκηνχξγεζαλ κηα ηζηνξία φπνπ θαη 

δξακαηνπνίεζαλ κε φια ηα αληηθείκελα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζέαηξν θφξνπκ 

ηνπ Boal πνπ ελδείθλπηαη, ψζηε ηα παηδηά λα κπνπλ ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζελάξηα πνπ ηνπο ηα παξέρεη 

ε ίδηα ηνπο ε δσή θαη νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ. Δκπεηξίεο πνπ ηα πιεγψλνπλ θαη ζέινπλ 

λα ηηο αιιάμνπλ ή εκπεηξίεο πνπ ηνπο είλαη επράξηζηεο θαη ζέινπλ λα ηηο βηψζνπλ εθ 

λένπ κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηνπο (Κνληνγηάλλε, 2008:255) . Αθφκε ηα παηδία 

δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο Υάξηε ηεο δσήο (lifemap). ην ηέινο θάζε καζήκαηνο  
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ππήξρε ζπδήηεζε – αμηνιφγεζε απφ ηα παηδηά, φπνπ έιεγαλ πσο ηνπο θάλεθε απηφ 

πνπ είδαλ απφ ηα άιια παηδία,  αλ θαηαλφεζαλ απηφ πνπ έθαλαλ, αλ ηνπο θάλεθε 

ελδηαθέξνλ ή αλ ζα άιιαδαλ θάηη αιιά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κηιήζνπλ γη’ απηφ 

πνπ ζπκκεηείραλ νη ίδηνη, πσο αηζζάλζεθαλ, αλ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη κε απηφ πνπ 

παξνπζίαζε ε νκάδα ηνπο (Παπαζαλαζίνπ, & Μπαζθιαβάλε, 2001:17). Ο 

εκςπρσηήο ζηε ζπδήηεζε θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, ψζηε λα αλαζηνραζηνχλ θαη 

πξνζπαζεί λα ηνπο θάλεη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη λα ηελ ζπδεηήζνπλ κε 

ηνλ εκςπρσηή θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Κνληνγηάλλε,2008:291). ην ηέινο γηλφηαλ 

κία άζθεζε ραιάξσζεο, ψζηε λα απνθνξηηζηνχλ ηα παηδηά θαη λα βγνπλ απφ φιν 

απηφ.  

 

 

3.6 Πνζνηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS γηα Windows 

(έθδνζε 25). ε πξψην ζηάδην, ππνινγίζηεθαλ ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Χο πξνο ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, νη 

ζρεηηθνί ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηε ρξήζε απφιπησλ ηηκψλ θαη πνζνζηψλ επί ηνηο 

εθαηφ, ελψ γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ν αληίζηνηρνο ππνινγηζκφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο ηηκήο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Δλ ζπλερεία, αθνινχζεζε ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Αξρηθψο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ δχν 

νκάδσλ θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε κε ηε ρξήζε Διέγρνπ Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ γηα 

ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. ειηθία) θαη ειέγρνπ Pearson’s Chi-square γηα ηηο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. θχιν). ηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο ήηαλ ν εληνπηζκφο 

πηζαλψλ δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο λα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ 

ηηκψλ κεηά ηελ παξέκβαζε ζηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. Οη ππνινγηζκνί απηνί 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, φζν θαη γηα ηηο ππν-νκάδεο 
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ησλ Ρνκά θαη κε Ρνκά καζεηψλ. Οη ζρεηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε 

ρξήζε ANOVA, αληηκεησπίδνληαο ηελ αξρηθή κέηξεζε σο πηζαλψο ζπγρπηηθή 

κεηαβιεηή. Ο δείθηεο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε ζην 0.05 γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλαιχζεσλ. 
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4. Απνηειέζκαηα 

 

4.1 Απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνύ ζθέινπο 

 

4.1.1 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, ε κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο ήηαλ 

ηα 10.00 έηε (ηππηθή απφθιηζε 1.08 έηε). Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ θχινπ εληφο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, απηή παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη 

απφ ηνλ πίλαθα, ην 53.9% ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=41) ήηαλ αγφξηα θαη έλα 

46.1% (Ν=35) θνξίηζηα. 

 

Πίλαθαο 1. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θχινπ ζην 

κειεηψκελν δείγκα 

 Απφιπηε 

ηηκή 

Πνζνζηφ % 

 Αγφξηα 41 53,9 

Κνξίηζηα 35 46,1 

χλνιν 76 100,0 

 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε θπιή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Όπσο δηαπηζηψλεηαη 

θαη απφ ηνλ πίλαθα, ζην εμεηαδφκελν δείγκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ήηαλ κε 

Ρνκά (84.2%), ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ απνηεινχηαλ απφ Ρνκά (15.8%). 

 

Πίλαθαο 2. Ζ θπιή ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο 

 Απφιπηε 

ηηκή 

Πνζνζηφ 

% 

 Ρνκά 12 15,8 

Με Ρνκά 64 84,2 

χλνιν 76 100,0 

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

παηέξα εληφο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, 

πςειά πνζνζηά θαηαγξάθεθαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε παηέξα απφθνηην Λπθείνπ 
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(32.9%), Γεκνηηθνχ (19.7%) θαη ΑΔΗ (26.3%). Όιεο νη ινηπέο ηηκέο είραλ ηδηαίηεξα 

ρακειή ζπρλφηεηα εληφο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. 

 

Πίλαθαο 3. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Απφιπηε 

ηηκή 

Πνζνζηφ % 

 Γεκνηηθφ 15 19,7 

Γπκλάζην 5 6,6 

Λχθεην 25 32,9 

ΗΔΚ 2 2,6 

ΑΔΗ 20 26,3 

Μεηαπηπρηαθφ 7 9,2 

Γηδαθηνξηθφ 2 2,6 

χλνιν 76 100,0 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξαηίζεληαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ αθνξνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεηέξα απφθνηην Λπθείνπ 

(36.8%). Τςειά πνζνζηά αθνξνχζαλ επίζεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεηέξα 

απφθνηην Γπκλαζίνπ (18.4%), ΗΔΚ (11.8%) θαη ΑΔΗ (11.8%). Όιεο νη ινηπέο ηηκέο 

είραλ κηθξή ζπρλφηεηα εληφο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, ε νπνία ήηαλ κηθξφηεξε 

ηνπ 10%. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 4. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 Απφιπηε ηηκή Πνζνζηφ % 

 Γεκνηηθφ 7 9,2 

Γπκλάζην 14 18,4 

Λχθεην 28 36,8 

ΗΔΚ 9 11,8 

ΑΔΗ 9 11,8 

Μεηαπηπρηαθφ 5 6,6 

Γηδαθηνξηθφ 4 5,3 

χλνιν 76 100,0 
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Χο πξνο ηελ θαηάζηαζε ζπγθαηνίθεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, απηή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα δηέκελε θαη κε ηνπο δχν γνλείο (96.1%), αθνχ κφιηο 2 

ζπκκεηέρνληεο έκελαλ κε έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο θαη έλαο κε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν 

γνλείο. 

 

Πίλαθαο 5. Ζ θαηάζηαζε ζπγθαηνίθεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 Απφιπηε 

ηηκή 

Πνζνζηφ % 

 Καη κε ηνπο δχν 73 96,1 

Με ηνλ έλα απφ ηνπο δχν 2 2,6 

Με θαλέλαλ απφ ηνπο δχν 1 1,3 

χλνιν 76 100,0 

 

4.1.2 Δπαγσγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

  

Χο πξνο ηε δηαθνξά ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ δχν νκάδσλ, απηή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, δελ ππήξρε 

θακία δηαθνξά ηνπ θχινπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ (p=1.000). Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη πσο νη δχν νκάδεο ήηαλ 

νκνηνγελείο σο πξνο ην θχιν ηνπο, αθνχ απηφ δελ δηαθνξνπνηνχηαλ νπζησδψο 

αλάκεζα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Πίλαθαο 6. Ζ δηαθνξά ηνπ θχινπ ζηηο δχν νκάδεο 

 Οκάδα  

 

χλνιν 

 

 

P 

Παξέκβαζεο Διέγρνπ 

Φχιν Αγφξη 23 18 41 1.000 

Κνξίηζη 19 16 35 

χλνιν 42 34 76 
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ηνλ πίλαθα 7 παξαηίζεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα, δελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, παξ’ φηη ε απνπζία δηαθνξψλ ήηαλ 

νξηαθή (p=0.099). Καηά ζπλέπεηα, νχηε ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Πίλαθαο 7. Ζ δηαθνξά ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα ησλ αηφκσλ ησλ 

δχν νκάδσλ 

 Οκάδα ππαγσγήο χλνιν  

P Παξέκβαζεο ειέγρνπ 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

παηέξα 

Γεκνηηθφ 11 4 15 0.099 

Γπκλάζην 1 4 5 

Λχθεην 11 14 25 

ΗΔΚ 2 0 2 

ΑΔΗ 10 10 20 

Μεηαπηπρηαθφ 6 1 7 

Γηδαθηνξηθφ 1 1 2 

χλνιν 42 34 76 

 

ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, απηφ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, ππήξρε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (p=0.021). ε γεληθέο 

γξακκέο, θαίλεηαη πσο ε νκάδα παξέκβαζεο είρε έλα ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

κεηέξαο ελ ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 

Πίλαθαο 8. Ζ δηαθνξά ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο ησλ αηφκσλ ησλ δχν 

νκάδσλ 

 Οκάδα ππαγσγήο χλνιν  

 

P 

Παξέκβαζεο Διέγρνπ 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

κεηέξαο 

Γεκνηηθφ 5 2 7 0.021 

Γπκλάζην 10 4 14 

Λχθεην 11 17 28 

ΗΔΚ 2 7 9 
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ΑΔΗ 6 3 9 

Μεηαπηπρηαθφ 5 0 5 

Γηδαθηνξηθφ 3 1 4 

χλνιν 42 34 76 

 

Χο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θπιήο ζηα άηνκα ησλ δχν νκάδσλ, απηή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, δελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά κεηαμχ ηεο 

νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη δχν νκάδεο ήηαλ 

νκνηνγελείο σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο. 

 

Πίλαθαο 9. Ζ δηαθνξά ηεο θπιήο ζηα άηνκα ησλ δχν νκάδσλ 

 Οκάδα ππαγσγήο χλνιν  

 

P 

Παξέκβαζεο Διέγρνπ 

Οκάδα Ρνκά 7 5 12 1.000 

Με 

Ρνκά 

35 29 64 

χλνιν 42 34 76 

 

ηνλ πίλαθα 10 παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζπγθαηνίθεζεο ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, 

δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δχν νκάδσλ (p=0.407), 

θάηη πνπ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πεξί νκνηνγελψλ νκάδσλ θαη σο πξνο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

Πίλαθαο 10. Ζ δηαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζπγθαηνίθεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ 

δχν νκάδσλ 

 Οκάδα 

ππαγσγήο 

 

 

χλνιν 

 

 

p Ρνκά Με 

Ρνκά 

Καηάζηαζε 

ζπγθαηνίθεζεο 

Καη κε ηνπο δχν 11 62 73 0.407 

Με ηνλ έλα απφ 

ηνπο δχν 

1 1 2 
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Με θαλέλαλ απφ 

ηνπο δχν 

0 1 1 

χλνιν 12 64 76 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ηεο ειηθίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ησλ 

δχν νκάδσλ, νη ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ είραλ 

πςειφηεξε ειηθία έλαληη απηψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, δηαθνξέο πνπ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.000). Δπνκέλσο, ππήξρε νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

 

Πίλαθαο 11. Ζ δηαθνξά ηεο ειηθίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ δχν νκάδσλ 

 Οκάδα ππαγσγήο N Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

 

p 

Ζιηθία παξέκβαζεο 42 9,21 ,717 0.000 

Διέγρνπ 34 10,97 ,521 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη κφλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αθνξνχζαλ ηελ 

θαηάζηαζε ζπγθαηνίθεζεο (p=0.407) θαη ηελ ειηθία (p=0.000). Ζ απνπζία πιεζψξαο 

δηαθνξψλ καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πεξί δχν νκνηνγελψλ νκάδσλ. 

Χο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηά ηελ αξρηθή 

κέηξεζε, δειαδή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο βίαο, ππήξρε κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ζρνιηθφ θιίκα (p=0.000), αιιά φρη σο πξνο ηε 

βία (p=0.334). Δπνκέλσο, ε αληίιεςε γηα ην ζρνιηθφ θιίκα ήηαλ ζεηηθφηεξε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ελ ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, παξ’ φηη θάηη αλάινγν δελ ίζρπε γηα ηελ ππνθιίκαθα βίαο. 

 

Πίλαθαο 12. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ εληφο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε 

 Οκάδα ππαγσγήο N Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

p 

ρνιηθφ 

θιίκα 

Παξέκβαζεο 42 27,904 4,842 0.000 

Διέγρνπ 34 20,558 5,428 
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Βία Παξέκβαζεο 42 6,595 ,734 0.334 

Διέγρνπ 34 6,764 ,780 

 

Καηά ηε δεχηεξε κέηξεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ειέγρνπ ANCOVA 

έιεγρνο ηεο πηζαλήο ζπγρπηηθήο επίδξαζεο ησλ αξρηθψλ δηαθνξψλ. Έηζη, ζηνλ 

Πίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ην 

ζρνιηθφ θιίκα κεηά απφ έιεγρν ηεο πηζαλήο ζπγρπηηθήο δηαθνξάο. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, ππήξραλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, 

έλαληη ηεο νκάδαο παξέκβαζεο (p=0.001). 

 

Πίλαθαο 13. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε 
Οκάδα ππαγσγήο Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

 

p 

Παξέκβαζεο 16,797 -4.489 0.001 

Διέγρνπ 21,286 4.489 

 

ρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο βίαο θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε, νη ζρεηηθέο 

δηαθνξέο θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ ηεο πηζαλήο ζπγρπηηθήο επίδξαζεο ηεο αληίζηνηρεο 

πξψηεο κέηξεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14. Όπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα, ε δηαθνξνπνίεζε απηή επίζεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.002). 

Δπνκέλσο, σο πξνο απηή ηε κεηαβιεηή νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

είραλ πςειφηεξεο ηηκέο ελ ζρέζε κε απηνχο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

 

Πίλαθαο 14. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο βίαο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε 
Οκάδα ππαγσγήο Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

 

 

p 

Παξέκβαζεο 8,000 0.853 0.002 

Διέγρνπ 7,147 -0.853 

 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο ησλ ίδησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 

εληφο ησλ ππν-νκάδσλ ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά καζεηψλ. Χο πξνο ηνπο Ρνκά 

καζεηέο, ζηνπο Πίλαθεο 15 & 16 παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο 
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παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηε βία. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππήξραλ έληνλεο, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (p=0.000), κε πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

 

Πίλαθαο 15. Ζ δηαθνξά ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε 

δεχηεξε κέηξεζε ησλ Ρνκά καζεηψλ 

Οκάδα ππαγσγήο Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

P 

Παξέκβαζεο 14,110 -11.601 0.000 

Διέγρνπ 25,712 11.601 

 

 

Πίλαθαο 16. Ζ δηαθνξά ηεο βίαο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ Ρνκά καζεηψλ 
Οκάδα ππαγσγήο Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

 

p 

Παξέκβαζεο 7,314 -0.235 0.000 

Διέγρνπ 7,549 0.235 

 

ρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ κε Ρνκά πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη ζηε βία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη δηαθνξέο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 17 θαη 18. Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο, θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

(p=0.000&0.001 αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 17. Ζ δηαθνξά ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαηά 

ηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ κε Ρνκά καζεηψλ 

Οκάδα 

ππαγσγήο 

Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

P 

Διέγρνπ 21,671 5,350 0.000 

Παξέκβαζεο 16,321 -5,350 
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Πίλαθαο 18. Ζ δηαθνξά ηεο βίαο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε ησλ κε Ρνκά 

καζεηψλ 
Οκάδα 

ππαγσγήο 

Μέζε 

ηηκή 

Μέζε 

δηαθνξά 

P 

Διέγρνπ 7,090 ,201 0.001 

Παξέκβαζεο 8,011 ,180 

 

4.2 Πνηνηηθά επξήκαηα 

 

4.2.1 πλεληεύμεηο καζεηώλ 

Οη Ρνκά καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ηάμε  

 Ο Π… καζεηήο Ρνκά 9 εηψλ. «Έρσ κείλεη κηα θνξά ζηελ Ά ηάμε…» 

 Ο Λ… καζεηήο Ρνκά , 11 εηψλ .«Δίκαη ζηελ ΄Γ θαλνληθά ζα έπξεπε λα 

πεγαίλσ ΄Σ έρσ κείλεη δύν θνξέο ζηελ Ά ηάμε . Φέηνο ήξζα ην Ννέκβξην εδώ 

πξηλ ήκνπλ ζε ζρνιείν ζην Μεζνιόγγη» 

 Ο Κ… 11 εηψλ καζεηήο Ρνκά. «Έρσ κείλεη κηα θνξά ζηελ Ά ηάμε». 

Ζκεξνιφγην εξεπλεηή  

« ήκεξα είρε θαθνθαηξία θαλέλαο από ηνπο καζεηέο Ρνκά δελ ήξζε ζρνιείν, 

κνπ είπαλ νη ζπλάδειθνη όηη όηαλ ν θαηξόο δελ είλαη θαιόο κεξηθέο θνξέο δελ 

έξρνληαη»  

«Ζ Ν.. πνπ είλαη ζηε ΄Γ ηάμε έρεη λα έξζεη πνιύ θαηξό, ηα παηδηά κνπ είπαλ όηη 

έρεη πάεη ζην Μεζνιόγγη κε ηνπο γνλείο ηεο» 

Ζ θαηαγσγή ησλ Ρνκά καζεηψλ  

 Ο Π… καζεηήο Ρνκά 9 εηψλ. «..νη δηθνί κνπ είλαη θαη από ην Μεζνιόγγη έρσ 

πάεη θαη εθεί ζρνιείν, κ’αξέζεη ην ζρνιείν». 

 Ζ  Ν…. 9 εηψλ καζήηξηα Ρνκά. «Ζ θαιύηεξή κνπ θίιε είλαη ε Ν… ζήκεξα δελ 

ήξζε ζρνιείν έρεη πάεη ζην Μεζνιόγγη κε ηνπο γνλείο ηεο, θαη εγώ πάσ εθεί ηα 

θαινθαίξηα. Με ηελ Ν… κηιάκε ηελ ίδηα γιώζζα πνπ κηιάσ θαη ζην ζπίηη κνπ, 

δελ ζπκάκαη πσο ιέγεηαη». 
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 Ο Λ…. 12 εηψλ καζεηήο Ρνκά.«Φέηνο ήξζα ην Ννέκβξην εδώ πξηλ ήκνπλ ζε 

ζρνιείν ζην Μεζνιόγγη…μαλά ήκνπλ θαη εδώ». 

 Ο Κ… 11 εηψλ καζεηήο Ρνκά. «Ζ κάλα κνπ είλαη από ηελ Πάηξα πάκε θαη 

εθεί». 

 

Ζκεξνιφγην εξεπλεηή  

«Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο Ρνκά είλαη από ην Μεζνιόγγη, θάπνηνη γελλήζεθαλ 

εθεί, άιινη πάιη είλαη από ηελ Πάηξα, ζπλήζσο πάλε γηα δνπιεηά νη γνλείο ηνπο 

εθεί ην θαινθαίξη θαη ηνλ ρεηκώλα είλαη εδώ. Μεξηθνί καζεηέο έρνπλ ην ίδην 

επίζεην, πνιινί είλαη μαδέξθηα θαη αδέξθηα κεηαμύ ηνπο, αθόκε θάπνηα παηδηά 

έρνπλ ην ίδην επίζεην αιιά όπσο ιέλε δελ έρνπλ θάπνηα ζπγγέλεηα». 

Αγαπεκέλα καζήκαηα Ρνκά καζεηψλ  

 Ο Π… 9 εηψλ καζεηήο Ρνκά.  «Σν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ηα αγγιηθά» 

 Ζ  Ν…. 9 εηψλ καζήηξηα Ρνκά. «Μ’αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά θαη ε γιώζζα 

κ’αξέζεη λα δηαβάδσ». 

 Κ… 11 εηψλ καζεηήο Ρνκά . «Μ’αξέζεη ην ζρνιείν αιιά όρη ην δηάβαζκα πην 

πνιύ κ’αξέζεη ε γπκλαζηηθή αλ θαη δελ κπνξώ λα θάλσ, γηαηί δελ έρσ ην ραξηί 

πνπ ζέιεη ε θπξία …θαη δελ κε αθήλεη λα κπσ… θάζνκαη έμσ θαη θνηηάσ καδί 

κε ηνλ Λ…» (καζεηήο Ρνκά). 

 Ο Λ…. 12 εηψλ καζεηήο Ρνκά. «….από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ πην πνιύ 

κ’αξέζεη ε γπκλαζηηθή θαη ε κνπζηθή θαη κεηά ε ζεαηξηθή αγσγή, όηη έρεη 

δηάβαζκα δελ κ’αξέζεη.»  

Ζκεξνιφγην εξεπλεηή 

ήκεξα ε άζθεζε απαηηνχζε νη καζεηέο λα γξάςνπλ δέθα γξακκέο γηα ην πψο 

θαληάδνληαη ην ζρνιείν ηνπο ζην κέιινλ, νη καζεηέο Ρνκά δελ κπφξεζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα, δήηεζα απφ έλαλ καζεηή κε Ρνκά 

λα βνεζήζεη θαη λα γξάςεη εθείλνο ηηο ζθέςεηο ηνπ Ρνκά καζεηή. ε άιιε 

πεξίπησζε ν καζεηήο Ρνκά κε παξφηξπλζε κνπ δσγξάθηζε απηά πνπ 

θαληαδφηαλ γηα ην ζρνιείν ηνπ αληί  λα ηα γξάςεη.  
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Οη θαιχηεξνη κνπ θίινη  

 

 Ο Π… καζεηήο Ρνκά, 9 εηψλ. «ηηο αξρέο έπαηδα πην πνιύ κε ηνλ Κ πνπ 

κέλνπκε δίπια (ζηνλ θαηαπιηζκό), αιιά ηώξα έρσ πην πνιινύο θίινπο θαη ηνλ 

Α, θαη ηνλ Α, θαη ηελ Α ( κε Ρνκά)  θαη  παίδνπκε όινη καδί». 

 Ζ  Ν…. 9 εηψλ καζήηξηα Ρνκά.«…ε θαιύηεξε κνπ θίιε είλαη ε Ν… ( επίζεο 

καζήηξηα Ρνκά) θαζόκαζηε ζην ίδην ζξαλίν πνιιέο θνξέο ηελ βνεζάσ ζηα 

καζήκαηα». 

 Ο Κ …. Μαζεηήο Ρνκά « παίδσ κε όινπο ….» 

 

Ζκεξνιφγην εξεπλεηή 

Ζ Ν … θαη ε Ν …  είλαη καζήηξηεο Ρνκά ζηε Γ΄ ηάμε παίδνπλ κφλν νη δχν 

ηνπο, κηιάλε πάληα ρακειφθσλα θαη κφλν κεηαμχ ηνπο.   

Ζ ζπλεξγαζίαπνπ αλαπηχρηεθε   

 Ο Κ… 11 εηψλ καζεηήο Ρνκά «ηελ αξρή όηαλ θάλακε νκάδεο δελ κε ήζειαλ 

ζηελ νκάδα ηνπο ηα παηδηά, έιεγαλ όηη θάλσ όηη ζέισ θαη δελ έθαλα όηη κνπ 

έιεγαλ θαη ηνπο ην ράιαγα, θαη κεηά αθνύ ηνπο ιέγαηε θαη εζείο κε θώλαδαλ 

πίζσ, αιιά εγώ δελ ήζεια. Σώξα όκσο θάλνπκε νκάδεο θαη εγώ πξνζπαζώ λα 

θάλσ καδί, ρσξίο λα θάλσ ηα δηθά κνπ θαη λα ηνπο ην ραιάσ, είλαη θαιύηεξα 

έηζη γηαηί δελ θάζνκαη κόλνο κνπ θαη δελ βαξηέκαη». 

 Ζ  Ν…. 9 εηψλ καζήηξηα Ρνκά.  «….ηώξα θάλσ παξέα κε όια ηα θνξίηζηα ηεο 

ηάμεο κε ηα αγόξηα όρη θαη  ηόζν κόλν κε ηνλ Σα». 

 Ο Λ…. 12 εηψλ καζεηήο Ρνκά .«Κάλσ παξέα κε όια ηα παηδία όρη κε ηα 

θνξίηζηα . …..θάζνκαη κόλνο ζην ζξαλίν, ν Κ.. έξρεηαη εδώ πέξα θακηά θνξά 

από κόλνο ηνπ..». 

 Ο Α… 10 εηψλ κε Ρνκά καζεηήο. «Δίκαζηε πνιιά ρξόληα όινη καδί ηνπο 

έρνπκε ζπλεζίζεη πνιιέο θνξέο ν Κ..(καζεηήο Ρνκά), θάλεη ραδνκάξεο θαη δελ 

θάζεηαη λα γξάςεη θαη ν θύξηνο ηνπ θσλάδεη αιιά εθείλνο πάιη θάλεη ηα δηθά 

ηνπ… παιηά δελ παίδακε καδί γηαηί έθαλε όηη λα λαη  θαη καο ράιαγε ην παηρλίδη. 

Σώξα θαη εδώ κε εζάο κε απηά πνπ θάλνπκε θάζεηαη θαη πξνζπαζεί λα θάλεη 

απηά πνπ ηνπ ιέκε θαιά θαη πάιη θακηά θνξά θάλεη όηη λα λαη…πην πνιύ ηνπ 

δίλνπκε λα θάλεη παληνκίκα κε ηα ιόγηα κπεξδεύεηαη θαη ηα ράλεη, πάλησο 

πξνζπαζεί πην πνιύ από άιιεο θνξέο». 
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 Ζ Γ… 9 εηψλ καζήηξηα κε Ρνκά  «Πξνηηκώ ηα θνξίηζηα ηειεπηαία παίδνπλ 

καδί καο θαη ε Ν θαη ε Ν ( καζήηξηεο Ρνκά) παιηά έπαηδαλ κόλν νη δύν ηνπο θαη 

δελ έξρνληαλ ζηελ νκάδα …… Σώξα παίδνπκε όινη καδί θαη είλαη θαιά νθ 

δειαδή, εληάμεη δελ έρνπκε πξόβιεκα …θαη ζην δηάιιεηκα παίδνπκε όινη καδί». 

 Ζ Δ…. 10 εηψλ καζήηξηα κε Ρνκά «Φέηνο λνκίδσ έκαζα πξάγκαηα γηα ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ πνπ αλ θαη είκαζηε ηέζζεξα ρξόληα καδί θαη κε θάπνηνπο θαη 

από ην Νεπηαγσγείν αθόκε δελ ηα ήμεξα, λνκίδσ ήξζακε πην θνληά….Καιά 

ηώξα όινη έρνπκε θάλεη ηηο  παξέεο καο,  όια απηά ηα πξάγκαηα πνπ θάλακε 

καδί ζαο θέηνο ζα ήηαλ σξαίν  λα ηα θάλακε από ηελ Ά ηάμε, ίζσο έηζη είρακε 

κάζεη λα θάλνπκε παξέα θαη λα παίδνπκε όινη καδί από ηόηε». 

 Ο Η… 10 εηψλ καζεηήο κε Ρνκά «Έκαζα πξάγκαηα, θαη ζπλεξγάζηεθα θαη κε 

ζπκκαζεηέο κνπ πνπ ζηελ αξρή νθ δελ πνιύ ήζεια. Αιιά ηειηθά κηα ραξά 

πξάγκαηα θάλακε θαη κεξηθά είραλ πνιύ γέιην». 

Ζ ζεαηξηθή αγσγή  

 Ο Π… καζεηήο Ρνκά, 9 εηψλ «…κ’αξέζεη πνιύ θαη ε ζεαηξηθή αγσγή …. 

παίδνπκε, κεξηθέο θνξέο βαξηέκαη… όηαλ θαηαιαβαίλσ ηη θάλνπκε ..». 

 Ζ  Ν…. 9 εηψλ καζήηξηα Ρνκά «…λαη κ’αξέζεη…κ’αξέζεη γηαηί παίδνπκε 

….όινη καδί θαη κεηά ζπλερίδνπκε ην παηρλίδη θαη ζην δηάιεηκκα κε ηελ Γ, ηελ , 

Μ, Καη ηελ  Θ, (καζήηξηεο κε Ρνκά).ηελ αξρή δελ έπαηδαλ καδί καο έπαηδα 

όιν εγώ κε ηελ Ν … εε  ηώξα καο παίδνπλ θακηά θνξά… θαιά θαη ε Ν .. 

κεξηθέο θνξέο δελ ήζειε λα θάλνπκε ηίπνηα… εγώ ηεο έιεγα, αιιά απηή δελ 

ήζειε». 

 Ο Κ… 11 εηψλ καζεηήο Ρνκά: «Μ’αξέζνπλ ζρεδόλ όια ηα παηρλίδηα ….εθηόο 

από απηά πνπ πξέπεη λα γξάςνπκε, βαξηέκαη λα γξάθσ. Θέισ ζπλέρεηα λα 

παίδνπκε παληνκίκα….. Θπκάζηε θπξία ηώξα θάπνηεο θνξέο έξρνκαη ζηελ ηάμε 

πνπ θάλεηε κάζεκα κε ηα πξσηάθηα θαη παίδσ θαη εγώ, αθνύ δελ κπνξώ λα 

θάλσ γπκλαζηηθή». 

 Ο Λ…. 12 εηψλ καζεηήο Ρνκά:  «Μ’αξέζεη όηαλ θάλνπκε παηρλίδηα όινη καδί 

ή όηαλ είκαζηε ζε νκάδεο . Ζ παληνκίκα είλαη ην αγαπεκέλν κνπ» 

 Ο Α… 10 εηψλ κε Ρνκά καζεηήο: «….κ’αξέζεη πνιύ ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο 

αγσγήο ζηελ αξρή ήζεια κνλό κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα θάλνπκε νκάδα 
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γηαηίηα ζπκθσλνύζακε, αιιά εληάμεη κεηά πνπ έθαλα θαη ηνπο ππόινηπνπο θαιά 

ηα πεγαίλακε. Πην πνιύ κ’αξέζνπλ ηα ζθεηζάθηα πνπ θηηάρλακε ην αγαπεκέλν 

κνπ ήηαλ ην δειηίν εηδήζεσλ είρε πνιύ γέιην». 

 Ζ Γ… 9 εηψλ καζήηξηα κε Ρνκά: «Ζ ζεαηξηθή αγσγή είλαη σξαίν κάζεκα, 

θαιύηεξν από θάηη άιια …κ’αξέζνπλ ηα παηρλίδηα πνπ θάλνπκε… θαιά δελ 

κ’αξέζνπλ θαη όια ….. δελ έρσ πξόβιεκα λα παίδσ κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ». 

 Ο Η…. 10 εηψλ καζεηήο κε Ρνκά: «Ήηαλ  σξαία απηά πνπ θάλακε, ην πην 

σξαίν ήηαλ όηη θάλακε ζέαηξν αιιά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κάζνπκε ιόγηα 

απέμσ θαη ρσξίο λα θάλνπκε ηηο αηειείσηεο πξόβεο ιέγνληαο ηα ίδηα θαη ηα ίδηα 

όπσο θάλακε γηα λα παίμνπκε  ζηελ  γηνξηή… καο ηξέιαλε ζηηο πξόβεο 

…βαξέζεθα θάζε κέξα ηα ίδηα θαη ηα ίδηα … εδώ ήηαλ θαιύηεξα λαη». 

           Ζκεξνιφγην εξεπλεηή  

ην ζεκεξηλφ κάζεκα ην ζέκα ηεο δξακαηνπνίεζεο ήηαλ λα δηαθεκίζνπλ ηα 

παηδία πξντφλ πνπ θεκίδεηε ν ηφπνο ηνπο ή έλα θαγεηφ. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 

δεπγάξηα θαη μεθίλεζαλ λα εηνηκάδνπλ ην δηαθεκηζηηθφ ηνπο, άιια κε ηξαγνχδη, άιια 

κε πνηεκαηάθη ή ρνξεπηηθφ ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ επθάληαζηεο δηαθεκίζεηο. Οη 

καζεηέο Ρνκά ζήκεξα ήηαλ ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθνί θαη είδαλ κε ελζνπζηαζκφ απηή 

ηελ εξγαζία. ε πξνεγνχκελεο δξακαηνπνηήζεηο δηάιεγαλ πην δεπηεξεχνληεο ξφινπο 

ή ξφινπο πνπ δελ ρξεηαδφηαλ λα πνπλ πνιιά ιφγηα. ήκεξα αληηζέησο επέιεμαλ λα 

δηαθεκίζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηηο παηάηεο ηνπο. Έθηηαμαλ ηακπέιεο κε ηελ 

ηηκή αιιά θαη πξνζθνξέο κε δηάθνξα ζηηράθηα πνπ ζθέθηεθαλ. Όια ηα παηδηά ηνπο 

άθνπγαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη γέιαζαλ πνιινί φινη. Ννκίδσ φηη ην επραξηζηήζεθαλ 

πνιινί φια ηα παηδηά. ην ηέινο ζηελ αμηνιφγεζε – ζπδήηεζε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

είπαλ φηη ε δηαθήκηζε ησλ καζεηψλ Ρνκά ηνπο άξεζε πνιχ θαη ζίγνπξα ζα αγφξαδαλ 

απφ απηνχο. Οη καζεηέο Ρνκά θάλεθε λα ραίξνληαη γη’απηή ηνπο ηελ επηηπρία, αιιά 

θαη ηελ απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 
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4.2.2 ρνιηαζκόο Πνηνηηθώλ επξεκάησλ 

Σα πνηνηηθά επξήκαηα επηβεβαίσζαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη καζεηέο 

Ρνκά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία σο πξνο ηελ ηζφηηκε έληαμε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

Σν πξψην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην θνηλσληφγξακκα γηα λα έρνπκε κηα 

πξψηε εηθφλα. Σν θνηλσληφγξακκα έδεημε ηνλ θαλεξφ δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ Ρνκά 

θαη κε Ρνκά εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, απηφ πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. ηελ εξψηεζε κε πνηα ηξία παηδία ζα ήζειεο λα θάζεζαη 

καδί ζην ζξαλίν θαλέλαο απφ ηνπο κε Ρνκά καζεηέο δελ ζπκπεξηέιαβε ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ θαλέλαλ καζεηή Ρνκά. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά νη καζεηέο 

Ρνκά έγξαςαλ ζηηο επηινγέο ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ Ρνκά. Αθφκε θαη ζηελ 

εξψηεζε γξάςε ηξία παηδηά πνπ ζέιεηο λα παίδεηο ζην δηάιιεηκα νη απαληήζεηο ήηαλ 

νη ίδηεο. Απφ ην θνηλσληφγξακκα πξνέθπςε θαλεξφο δηαρσξηζκφο Ρνκά θαη κε Ρνκά 

καζεηψλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην ηέινο ην  

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε καζεηέο Ρνκά θαη ζε κε Ρνκά. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  

επηβεβαηψλνληαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη φηη νη καζεηέο Ρνκά δελ παξαθνινπζνχλ 

ζπζηεκαηηθά ην ζρνιείν ιφγν αιιαγήο ηφπνπ δηακνλήο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη 

λα επαλαιακβάλνπλ ηάμεηο ιφγν απνπζηψλ. Έηζη, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ καζεηψλ 

Ρνκά λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ειηθίαο ηνλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ 

δηαθνξά ειηθίαο απηή απφ κφλε ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαρσξηζκφ θαη δπζθνιία 

ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά. Σν γεγνλφο φηη μεθηλνχλ κε έλα ηκήκα θαη ηελ 

επφκελε ρξνληά ράλνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ πάλε ζηελ επφκελε ηάμε, ελψ 

εθείλνη κέλνπλ ζηελ ίδηα θαη πξέπεη λα εληαρζνχλ μαλά ζε κηα λέα ηάμε. Σν γεγνλφο 

απφ κφλν ηνπ δπζθνιεχεη ηφζν ηνπο Ρνκά καζεηέο φζν θαη ηνπο κε Ρνκά καζεηέο λα 

ηνπο ελζσκαηψζνπλ. 

Άιιε δπζθνιία πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη φηη νη καζεηέο 

Ρνκά θάλνπλ απνπζίεο ζην ζρνιείν είηε ιφγν ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ,  φηαλ ν θαηξφο 

είλαη πνιχ θαθφο ή πνιχ θαιφο πξνηηκνχλ λα κελ έξρνληαη ζρνιείν, αιιά θαη ην 

γεγνλφο φηη γηα θάπνηνπο κήλεο θεχγνπλ γηα ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο θαη ζεξηλήο 

εξγαζίαο ησλ γνληψλ ηνπο. Τπήξραλ καζεηέο Ρνκά πνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν ην 

Ννέκβξην θαη άιινη πνπ έθπγαλ ηνλ Μάην. Ζ δηαθεθνκκέλε θνίηεζε ζπκβάιεη θαη 

απηή ζηελ δπζθνιία έληαμεο ησλ καζεηψλ Ρνκά αιιά θαη ζηελ αλάγθε πνπ 

πξνθχπηεη γηα επαλάιεςε ηεο ηάμεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 
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Γηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο Ρνκά δπζθνιεχνληαη ζηα καζήκαηα ηφζν ζηνλ 

γξαπηφ αιιά θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Αγαπνχλ καζήκαηα, φπσο ε γπκλαζηηθή, ηα 

εηθαζηηθά πνπ δελ απαηηνχλ δηάβαζκα. Ζ δπζθνιία ηνπο απηή ζην καζεζηαθφ 

θνκκάηη, είλαη θάηη πνπ ζπκβάιεη θαη απηφ ζηελ δπζθνιία έληαμεο ησλ Ρνκά 

καζεηψλ, θαζψο δπζθνιεχνληαη ζηελ γισζζηθή θαηαλφεζε, αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο κε Ρνκά. Οη καζεηέο Ρνκά επηθνηλσλνχλ πνιχ ζπρλά κεηαμχ 

ηνπο ζηε Ρνκαλί, θάηη πνπ εληζρχεη ηνπο κεηαμχ ηνπο δεζκνχο θαη απνθιείεη ηνπο 

ππφινηπνπο απφ απηή ηελ επηθνηλσλία. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη καζεηέο Ρνκά 

πξνηηκνχλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη, εληφο θαη εθηφο ηάμεο κε άιινπο  Ρνκά ζπκκαζεηέο 

ηνπο, θάηη πνπ πξνο ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ είρε αιιάμεη. πλαλαζηξέθνληαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν κε κε Ρνκά καζεηέο, επίζεο θάζνληαλ ζην ίδην ζξαλίν θαη 

επηδίσθαλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αιιά θαη ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή είλαη θαλεξφ 

φηη φινη νη καζεηέο Ρνκά θαη κε Ρνκά αλέπηπμαλ ηηο θνηλσληθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, ζπλεξγάζηεθαλ, δεκηνχξγεζαλ, έκαζαλ πξάγκαηα ν έλαο γηα ηελ 

θνπιηνχξα γηα ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηηο ζπλήζεηεο ηνπο, θ.α. Ζ ζρέζε ησλ καζεηψλ 

βειηηψζεθαλ εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμε. Οη Ρνκά καζεηέο έγηλαλ πην δξαζηήξηνη 

,ιηγφηεξν ληξνπαινί, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην πξφγξακκα, ε αξρηθή ηνπο 

δηζηαθηηθφηεηα αληηθαηαζηάζεθε κε ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε γηα παηρλίδη θαη 

δεκηνπξγία.  Οη κε Ρνκά καζεηέο ηνπο δέρνληαλ κε ραξά ζηελ νκάδα, δίλνληάο ηνπο 

ξφινπο  θαη  πξσηνβνπιίεο . 
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5. πδήηεζε 

 

5.1 πλνπηηθή επηζθόπεζε ησλ επξεκάησλ 

 

Σα βαζηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

• Ζ παξέκβαζε κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο 

αληίιεςεο πεξί ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηφζν γηα ηνπο Ρνκά καζεηέο, φζν θαη 

γηα ηνπο κε Ρνκά. 

• Ζ παξέκβαζε κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ 

αληηιήςεσλ πεξί ηεο βίαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν γηα ηνπο Ρνκά 

καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο κε Ρνκά καζεηέο. 

• Με βάζε ην πνηνηηθφ ζθέινο ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά αλαθέξνπλ ζεηηθέο 

επηδξάζεηο κεηά ηελ παξέκβαζε, αθνχ αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ Ρνκά θαη κε καζεηψλ. 

• Οη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο θαηαδεηθλχνπλ πσο νη Ρνκά καζεηέο αλ θαη 

δηζηαθηηθνί ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην πξφγξακκα. 

5.2 Θεσξεηηθή επεμήγεζε ησλ επξεκάησλ 

 

Αλακθίβνια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ γηαηί κέζσ ηεο 

παξέκβαζεο δνκνχληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ «άιιν», 

δειαδή πνηνο είλαη ν αηηηνινγηθφο κεραληζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα 

επηηπγράλνληαη νη αιιαγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πνζνηηθνχ ζθέινπο ηεο έξεπλαο θαη ησλ πνηνηηθψλ θαηαγξαθψλ, ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί πσο ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο επεμεγείηαη κέζσ ηεο εμνηθείσζεο κε ην 

άγλσζην. Πξάγκαηη, ν ξαηζηζκφο δνκείηαη επί ηεο άγλνηαο γηα ηα άηνκα θαη ηηο 

νκάδεο κε ηα νπνία ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (D’Eon, 2019: 1-4). Χο εθ 

ηνχηνπ, ελδερνκέλσο ε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκηθά «άιιν» κέζσ ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο λα κεηψλεη ηελ άγλνηα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ν ξαηζηζκφο θαη λα επηθέξεη 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ Ρνκά θαη κε καζεηψλ.  

Έλαο άιινο κεραληζκφο επεμήγεζεο ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ ηέρλε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
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λνεκνζχλε, αθνχ θαιιηεξγεί ηελ αληίιεςε κηαο άιιεο νπηηθήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αηφκνπ (Şahin, 2016: 315). Καηά ζπλέπεηα, ελδερνκέλσο κηα αχμεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κέζσ ηεο δξακαηηθήο εθπαίδεπζεο λα νδήγεζε θαη ζε 

θαιχηεξε αληίιεςε ηεο ζέζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ «άιισλ», πεξηνξίδνληαο 

έηζη ηηο δηνκαδηθέο εληάζεηο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

πλνιηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ην 

δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ελδερνκέλσο λα είλαη εθηθηφ εληφο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζηελ παξνχζα εξγαζία ππήξμαλ ζεηηθέο 

κεηαβνιέο κέζσ ηεο επαθήο κε ηνλ πνιηηηζκηθά «άιιν». Έηζη, παξαηεξείηαη κηα 

ζεκαληηθή αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο κνλνπνιηηηζκηθφ, θαη ζηηο δπλαηφηεηεο απηνχ, αθνχ ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη θάηη ην εθηθηφ θαη εθαξκφζηκν.  

5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Παξά ηα αλσηέξσ, ε παξνχζα έξεπλα δηαθξίλεηαη απφ κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ, 

νη νπνίνη θαη νθείινπλ λα επηζεκαλζνχλ. Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο αθνξά ην status 

ηεο εξεπλήηξηαο πνπ δηεμήγαγε ηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ ν ππφ 

δηεξεχλεζε πιεζπζκφο λα κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο είλαη αλαγθαία ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο, ιφγνο άιισζηε γηα ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Παξ’ φια απηά, ε 

απαξαίηεηε απηή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο δηαθνξνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα 

δνκηθά εκπφδηα γηα ηελ ίδηα ηε κειέηε πνπ δηεμάγεηαη, θαζψο ν εξεπλεηήο έρεη, θαηά 

ηνπο εμεηαδφκελνπο, έλα νινθιεξσηηθά δηαθνξεηηθφ status απφ απηνχο, παξάγνληαο 

πνπ πηζαλψο λα δηαθνξνπνηεί θαη ηηο απνθξίζεηο ηνπο θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε 

(Παπαηαμηάξρεο & Παξαδέιιεο, 2006: 68). Γεληθφηεξα, ε επίγλσζε ζπκκεηερφλησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πσο ζπληζηνχλ έλα εμεηαδφκελν «αληηθείκελν» απφ πιεπξάο ηνπ 

εξεπλεηή νδεγεί θαη ζε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζχκπιεπζε κε ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα (Babbie, 2013: 122). Καζψο 

επνκέλσο κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ Ρνκά καζεηψλ ππήξρε κηα ηέηνηα δηαθνξά, 

ελδερνκέλσο απηφ λα δηαθνξνπνηεί ηηο απνθξίζεηο ηνπο θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα. 
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Έλαο επηπξφζζεηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ηα πνηνηηθά ζθέιε ηεο κειέηεο, δειαδή 

ηεο επηηφπηα παξαηήξεζε θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο. Ζ εζλνγξαθηθή 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηεθηηθή, αθνχ εμέηαδε 

ζπγθεθξηκέλα ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε θαη ηηο αληηιακβαλφκελεο επηδξάζεηο απηήο. Χζηφζν, 

ελδερνκέλσο κηα ηφζν ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε λα νδεγεί ζε παξακεξηζκφ άιισλ 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ νθείινπλ λα θαηαγξάθνληαη ζηηο πνηνηηθέο κειέηεο, νη 

νπνίνη αθνξνχλ ηηο επξχηεξεο ζηάζεηο θαη αμηαθέο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

αθνχ απηέο δνκνχλ θαη ηηο επηκέξνπο αληηιήςεηο ηνπο (Babbie, 2013: 312). Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο εζηίαζεο ηεο έξεπλαο ζηηο πηπρέο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ελδερνκέλσο λα ζπληζηά έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ 

ηεο κειέηεο ιφγσ ηεο απνπζίαο επηθέληξσζεο ζηηο επξχηεξεο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηα δηαπνιηηηζκηθά δεηήκαηα. 

 

5.4 Ιζρπξά ζεκεία ηεο έξεπλαο 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε ηδηαίηεξα βξαρχρξνλεο κεηξήζεηο κεηά 

ηε δηελέξγεηα ηεο παξέκβαζεο. Δπνκέλσο, είλαη αζαθέο ην θαηά πφζν ππάξρνπλ 

καθξνπξφζεζκα επεξγεηήκαηα κέζα απφ απηή. Σέινο, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε κειέηε 

πεξίπησζεο, θάηη πνπ αδπλαηεί λα νδεγήζεη ζε γεληθεχζηκα ζπκπεξάζκαηα, ζε 

ζχκπιεπζε κε ηνπο επξχηεξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κειέηεο 

πεξίπησζεο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα (Ridder, 2017: 281-305). 

Πέξαλ ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο, ε παξνχζα έξεπλα δηαθξίλεηαη θαη απφ 

νξηζκέλα ηζρπξά ζεκεία, ηα νπνία νθείινπλ λα αλαθεξζνχλ. Έλα πξψην ηζρπξφ 

ζεκείν ηεο έξεπλαο αθνξά ηε ρξήζε ελφο ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο. Ζ ρξήζε κε ζηαζκηζκέλσλ κεηξήζεσλ 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλν θίλδπλν ζθάικαηνο γηα νπνηαδήπνηε έξεπλα, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

είλαη δηαζθαιηζκέλν πσο ην εξγαιείν κέηξεζεο κεηξά ηελ έλλνηα πνπ ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξάγκαηη δηαηείλεηαη φηη κεηξά (ηαιίθαο, Σξηιίβα & Ρνχζζε, 

2012: 18). Καηά ζπλέπεηα, ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο δελ ζπλαληάηαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ιφγσ ηεο ρξήζεο ελφο αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, θάηη πνπ 

πνιιαπιαζηάδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 
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Έλα δεχηεξν ηζρπξφ ζεκείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο κεζφδσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη ζε δχν επηκέξνπο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, δειαδή ζηηο εκπεηξηθέο 

θαηαγξαθέο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο. Καηά ηνλ Robson (2002: 65), ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο πξνζεγγίζεσλ φρη κφλν απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ, αιιά θαη πιεξνθνξεί ηνλ εξεπλεηή γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ 

κειεηψκελνπ δεηήκαηνο πνπ ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα δηεξεπλεζνχλ κε ηε ρξήζε κηαο 

θαη κφλν εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. Καηά ζπλέπεηα, έλα ηζρπξφ ζεκείν ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο αθνξά ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο. 

Έλα ηξίην ηζρπξφ ζεκείν ηεο κειέηεο αθνξά ηελ θνηλσληθνλζηξνθηνπβηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο βάζεη ηεο γλψζεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, πνπ απνηέιεζαλ 

θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Παξαδνζηαθά ηα παηδηά αληηκεησπίδνληαη απφ 

ηελ θνηλσληθή έξεπλα σο κηα νκάδα «άθσλε». Σν παηδί λνείηαη σο «αληηθείκελν 

πξνζηαζίαο» θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κειεηψληαη επαξθψο ε νπηηθή ηνπ επί ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζπκκεηέρεη. Ζ ηάζε απηή έρεη αξρίζεη λα ππνρσξεί θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο επίγλσζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε επί ησλ δεηεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ. Έηζη, ε 

επηζηεκνληθή γλψζε δνκείηαη κέζσ κηαο bottom-up θνηλσληνθνλζηξνθηνπβηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ράξε ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (Γαιθαβνχθεο, Μάλνο, 

&Βεΐθνπ,2010: 88). ηελ παξνχζα κειέηε θάηη ηέηνην παξαηεξείηαη, αθνχ ε 

αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ην πξφγξακκα ηαπηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, αθνχ εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ ίδησλ θαη φρη άιισλ 

αηφκσλ κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη γεληθφηεξε πνξεία ηνπο, φπσο 

νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη, ηα παηδηά λννχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε σο 

ζπλδηακνξθσηέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
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6. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε βησκαηηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο καζεηέο  επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε  δξακαηηθήο ηέρλεο  ζηηο αληηιήςεηο  ησλ Ρνκά θαη κε καζεηψλ 

έλαληη ηεο βίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ  ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Καηά πφζν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ηζφηηκε  έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

εληζρχνληαο ηε  ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ απνδνρή θαη 

ηελ θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηα πνηνηηθά επξήκαηα 

επηβεβαηψλεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ 

καζεηψλ Ρνκά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο θαληάδεη ην ηδαληθφηεξν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο έληαμεο ησλ καζεηψλ Ρνκά, αθνχ δελ ηνπ εμαλαγθάδεη ζε 

αθνκνίσζε αιιά ζηελ ζπκπεξίιεςε, βνεζψληαο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, ηελ γιψζζα ηνπο ηα ήζε, ηηο παξαδφζεηο ηνπο, αιιά θαη λα 

κηιήζνπλ ζηνπο άιινπο γηα απηά.  Γηα ηνπο κε Ρνκά καζεηέο ε γλψζε θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Ρνκά ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο  θάλεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

δερηνχλ ηζφηηκα, αιιά θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ θαη ηνπο βνεζήζνπλ. Βέβαηα νη 

παξεκβάζεηο απηέο δελ είλαη αξθεηέο γηα λα κηιήζνπκε γηα έλα δηαπνιηηηζκηθφ 

ζρνιείν, αιιά κπνξεί λα είλαη κηα ζπκπιεξσκαηηθή αιιά νπζηαζηηθή παξέκβαζε, 

ψζηε λα δνχκε φηη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ δξακαηηθή ηέρλε γηα πεξηπηψζεηο φπσο ε 

ηζφηηκε έληαμε ησλ Ρνκά καζεηψλ κπνξνχκε λα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Αθφκε ρξήζηκν είλαη λα επηζεκαλζεί φηη παξεκβάζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ Ρνκά πξέπεη λα γίλνληαη απφ ην Νεπηαγσγείν θαη ηελ πξψηε δεκνηηθνχ πνπ 

ην ζρνιηθφ θιίκα δηακνξθψλεηαη θαη ρηίδεηαη ζε απηέο ηηο πξψηεο ηάμεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ ζθέινπο ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο θαη νη δχν απηέο 

κεηαβιεηέο επεξεάζηεθαλ ζεηηθά κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. Οη Ρνκά καζεηέο 

θαη νη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο Ρνκά θαη κε καζεηέο. Λφγσ ησλ επεξγεηεκάησλ απηψλ ελζαξξχλεηαη 

ε ρξήζε ηεο δξακαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε δηαπνιηηηζκηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε παξνχζα έξεπλα δηαθξίλεηαη απφ κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο ζην πεδίν απηφ. 
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7.Πξνηάζεηο γηα  κειινληηθή έξεπλα 

 

Με βάζε ηα επξήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

αλαγθαία ε δηακφξθσζε κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ γηα ηηο κειινληηθέο έξεπλεο. 

Αλακθίβνια, κηα θεληξηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζηφρεπζεο ησλ κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηε 

βία θαη ζην ζρνιηθφ θιίκα. Οη κειινληηθέο έξεπλεο νθείινπλ λα επηθεληξσζνχλ ζε 

πεξαηηέξσ πηζαλέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

φπσο νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ (π.ρ. απηνεθηίκεζε). Έηζη, ζα δηαπηζησζεί αλ 

ε παξέκβαζε επηθέξεη κεηαβνιέο κφλν ζε παξακέηξνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

Ρνκά θαη κε καζεηψλ ή εάλ ε παξέκβαζε νδεγεί θαη ζε επξχηεξεο κεηαβνιέο ηεο 

απηναληίιεςεο ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέκβαζε βάζεη ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο. 

Μηα άιιε πξφηαζε γηα ηε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηελ 

εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο. Πξάγκαηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη 

αλσηέξσ, ε παξαθνινχζεζε ήηαλ βξαρχρξνλε, θάηη πνπ αδπλαηεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμαγσγή κηαο ζρεηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο σο πξνο ηηο πηζαλέο καθξνπξφζεζκεο 

επηδξάζεηο ηεο παξέκβαζεο. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή επίδξαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηά κήθνο ηνπ ρξφλνπ. 

Μηα επηπξφζζεηε πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ Ρνκά θαη κε καζεηψλ ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηεινχζε κειέηε 

πεξίπησζεο. Έηζη, ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζε Ρνκά θαη κε 

καζεηέο άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε ηνπ 

εάλ ηα επεξγεηήκαηα είλαη γεληθεχζηκα ή αθνξνχλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Σέινο, θαζψο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ θαη άιιεο νκάδεο καζεηέο πνπ βηψλνπλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο νη Αιβαλνί 

καζεηέο (Gogonas, & Michail, 2015: 198-211), ελδερνκέλσο λα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηηο ζρέζεηο απηψλ 

ησλ νκάδσλ κε ηνπο γεγελείο καζεηέο.  



 
 

49 
 

Πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

 

Πέξαλ ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε κειινληηθή έξεπλα, νθείινπλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Οη 

πξνηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο ηάμεηο, θαζψο απηή θαίλεηαη πσο νδεγεί ζε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, κείσζε ηεο βίαο θαη γεληθψο ζε ζεηηθφηεξεο 

αληηιήςεηο γηα ηνλ πνιηηηζκηθά «άιιν». Δπί ηνπ παξφληνο, ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζηξνθή ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ε νπνία θαη απαηηεί 

ηελ επαθή ηεο κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο κε ηα κέιε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο άιιεο θαη 

φρη ηελ απιή ζπλχπαξμε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Kalantzis, &Cope, 2013: 68). Καηά 

ζπλέπεηα, ελδερνκέλσο ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δξακαηηθήο εθπαίδεπζεο λα 

βξίζθεηαη ζε ζχκπιεπζε κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ. 
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Παξάξηεκα-Μεηξήζεηο 
 

EΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ: 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ: 

 

• Φχιν 

              Αγφξη 

              Κνξίηζη 

 

• Ζιηθία………… 

 

• Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα 

             Μαζεηήο Γεκνηηθνχ 

            Μαζεηήο Γπκλαζίνπ 

             Μαζεηήο Λπθείνπ 

             Πηπρηνχρνο ΗΔΚ / Ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ 

              Πηπρηνχρνο ΑΔΗ 

             Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ 

              Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ 

 

• Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο 

             Μαζεηήο Γεκνηηθνχ 

            Μαζεηήο Γπκλαζίνπ 

             Μαζεηήο Λπθείνπ 

             Πηπρηνχρνο ΗΔΚ / Ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ 

              Πηπρηνχρνο ΑΔΗ 

             Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ 

              Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ 
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• Καηάζηαζε ζπγθαηνίθεζεο 

             Μέλσ θαη κε ηνπο 2 γνλείο 

            Μέλσ κε ηνλ 1 γνλέα 

             Γελ κέλσ κε θαλέλαλ απφ ηνπο γνλείο κνπ 

 

 

ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ: 

 

Παξαθαιώ επηζεκάλεηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ 

δειώζεηο  (όπνπ δηαθσλώ πιήξσο δεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 1 θαη ζπκθσλώ 

πιήξσο δεηθλύεηαη κε ηνλ αξηζκό 5) 

 

α) Οη καζεηέο ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα έρνπλ θαιέο  

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο                                                      1      2      3      4       5 

 

β) Οη καζεηέο επηιέγνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηξίηνπο 

πνπ ζπκπεξηθνξηθά ζπγθιίλνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο        1      2      3      4      5 

 

γ) Οη καζεηέο ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα γλσξίδνπλ πσο 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηνπο ππεπζχλνπο ηεο ζρνιηθήο  

  κνλάδαο ηελ φπνηα παξελφριεζε ή θπιεηηθή δηάθξηζε 1      2      3      4       5 

 

 δ) Οη καζεηέο ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα ληψζνπλ άλεηα 

λα αλαθέξνπλ ζηνπο ππεπζχλνπο ηεο ζρνιηθήο  

κνλάδαο ηελ φπνηα παξελφριεζε ή θπιεηηθή δηάθξηζε  1      2      3      4       5 

 

ε) Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα δξνπλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη νηθείνπ πεξηβάιινληνο         

γηα θάζε καζεηή                                                               1      2      3      4       5 

 

ζη) Κάζε καζεηήο ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα αηζζάλεηαη  

φηη είλαη κέξνο απηήο                                                       1      2      3      4       5 

 

δ) Ζ ζρνιηθή καο κνλάδα δεκηνπξγεί επθαηξίεο νχησο  

ψζηε λα γλσξηζηνχλ νη καζεηέο θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο  1      2      3      4       5 

 

ε) ηε ζρνιηθή καο κνλάδα νη εθπαηδεπηηθνί, ε ζρνιηθή 

δηεχζπλζε, ην πξνζσπηθφ, νη καζεηέο θαη νη γνλείο  

αθνπγθξάδνληαη ν έλαο ηε γλψκε ηνπ άιινπ 1      2      3      4       5 

 

ζ) Πξνζέξρνκαη κε ραξά ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα θάζε  

κέξα ην πξσί   1      2      3      4       5 
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        Σνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο………   

 

• Έρσ παξαηεξήζεη βαλδαιηζκνχο ή graffiti ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα 

                     Αιεζέο 

                     Φεπδέο 

 

• Έρσ αθνχζεη έλα καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ζσκαηηθή βία ή απαμησηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο 

                             Αιεζέο 

                            Φεπδέο 

 

• Έρσ αθνχζεη έλα καζεηή λα πεηξάδεη ή λα εμεπηειίδεη έλα άιιν ζπκκαζεηή ηνπ 

              Αιεζέο 

              Φεπδέο 

• Έρσ αθνχζεη εθπαηδεπηηθφ ή άιιν ελήιηθα λα πξνβαίλεη ζε απνγνεηεπηηθέο 

δηαπηζηψζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο 

              Αιεζέο 

              Φεπδέο 

• Έρσ ιάβεη γλψζε θαη έρσ αλαιχζεη ηηο αλαθνξέο ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο ζρεηηθά 

κε δεηήκαηα αζθαιείαο 

              Αιεζέο 

              Φεπδέο 

• Δίρα κηα ζπλνκηιία κε ηξίην πξφζσπν γηα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή καο 

κνλάδα 

              Αιεζέο 

Φεπδέο 

 

 

Πξνζαξκνζκέλν απφ:  

 

Responding to Hate at School 

(http://www.tolerance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20a

t%20School%20ONLINE_3.pdf)  

Mix It Up (http:www.mixitup.org)  

 

 

 

 

http://www.tolerance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20School%20ONLINE_3.pdf
http://www.tolerance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20School%20ONLINE_3.pdf
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Παξεκβάζεηο  

1
ν
 κάζεκα  

Τιηθά : Μαγλεηφθσλν, καμηιάξηα, ηχκπαλν 

ην πξψην κάζεκα ν εκςπρσηήο εμήγεζε  ζηα παηδία  πψο ζα γίλεηαηην κάζεκα, θαη 

πνηεο ηερληθέο δξακαηηθήο ηέρλεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ,ψζηε λα μέξνπλ ηα παηδία ηη 

ζα θάλνπκε ζε απηά ηα καζήκαηα. Με έλα ζρεδηάγξακκα ζηνλ πίλαθα δείμακε  φηη 

θάπνηα παηρλίδηα ζα γίλνληαη νκαδηθά ζε έλαλ κεγάιν θχθιν, θάπνηα παηρλίδηα ζα 

γίλνληαη ζε νκάδεο ησλ πέληε ή ηεζζάξσλ αηφκσλ, θάπνηα παηρλίδηα- αζθήζεηο  ζα 

παίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη θάπνηεο θνξέο ζα είλαη θαη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα κηιήζακε γηα ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχκε κέζα ζηελ ηάμε θαη 

ζπκθσλήζακε φινη κε απηνχο, χζηεξα θηηάμακε έλα ζπκβφιαην πνπ ζα 

αλαγξάθνληαλ  νη θαλφλεο θαη ην ππνγξάςακε φινη. Σεξψληαο απηνχο ηνπο θαλφλεο 

ζα είκαζηε αζθαιείο, θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζσζηά θαη δελ ζα 

ραιάεη ην παηρλίδη. Κάζε θνξά πνπ ν εκςπρσηήο εμεγεί κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα 

δίλεη πξνζνρή, ψζηε ηα παηδηά λα θαηαιαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο-νδεγίεο, εηδηθά ζηα 

πξψηα καζήκαηα κέρξη λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα δνπιεχνπλ. Γηα λα 

μεθηλήζνπκε ζα πξέπεη αξρηθά λα δηακνξθσζεί  απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εκςπρσηή 

ν ρψξνο. Μεηαθηλεζήθαλ ηα ζξαλία θαη νη θαξέθιεο ζε κηα άθξε ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί  ρψξνο θαηάιιεινο  γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα θηλεζνχλ κε 

αζθάιεηα.  

• Παηρλίδη γλσξηκίαο  

Σα παηδηά έθαηζαλ ζε θχθιν θαη κε ηελ βνήζεηα κηαο  κπάιαο έιεγαλ ηα νλφκαηα 

ηνπο θαη ηη ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ θαη ηη φρη ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Σελ κπάια 

ηελ πεηνχζαλ ηπραία ν έλαο ζηνλ άιινλ, θαη φπνηνο ηελ είρε ζηα ρέξηα ηνπ κηινχζε.  

• Άζθεζε πξνζέξκαλζεο  

Πεξπαηήκαηα. Αξρίζακε λα πεξπαηάκε ζηνλ ρψξν. Ο εκςπρσηήο δίλεη δηάθνξεο 

εληνιέο θαη ηα παηδηά αθνινπζνχλ. Πεξπαηάκε γξήγνξα, αξγά, βηαζηηθά, 

λεπξηαζκέλα, βαξηεζηεκέλα θ.α. πλερίδνπκε ηα πεξπαηήκαηα κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζνπκε δεπγάξηα ηπραία.  Ο εκςπρσηήο ιέεη λα ελσζνχλ πέληε  
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αγθψλεο,κεηά ζπλερίδνπλ ην πεξπάηεκα κεηά  ηξία θεθάιηα, ηέζζεξα γφλαηα  θαη 

ηέινο  δχν πιάηεο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηπραία ηα δεπγάξηα καο.  

 

• Καζξέθηεο  

ε δεπγάξηα ηα παηδηά θάλνπλ ηελ άζθεζε κε ηνλ θαζξέπηε. Σν έλα  παηδί θάζεηαη 

αληηθξηζηά απφ ην άιιν, ην έλα είλαη ν θαζξέθηεο θαη ην άιιν θάλεη ηηο θηλήζεηο.Ο 

θαζξέθηεο πξέπεη λα αληηγξάθεη πηζηά θαη ηαπηφρξνλα ηηο θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ, 

θνηηηνχληαη ζηα κάηηα θαη θξαηάλε κεηαμχ ηνπο κηα απφζηαζε ηνπ ελφο κέηξνπ. Μεηά 

κφιηο αθνπζηεί έλαο ρηχπνο απφ ην ηχκπαλν πνπ θξαηάεη ν εκςπρσηήο πξέπεη λα 

αιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο ξφινπο. Μφιηο αθνπζηνχλ δχν ρηππήκαηα ζην ηχκπαλν ηα 

παηδηά αιιάδνπλ δεπγάξη (Κνληνγηάλλε , 2008: 260). 

• Παγσκέλεο εηθόλεο  

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδία έθαλαλ νκάδεο. Σν έλα παηδί αλέιαβε ην 

ξφιν ηνπ θσηνγξάθνπ θαη ηα άιια έθαλαλ παγσκέλεο εηθφλεο, απφ ηνλ εκςπρσηή 

δηλφηαλ κηα εληνιή γηα πφδα, ραξνχκελε, λεπξηαζκέλνη, λπζηαγκέλνη, ιππεκέλνη, θ.α. 

• Άζθεζε ραιάξσζεο  

Ξαπιψλνπκε ζην πάησκα θαη αθνχκε κηα ήξεκε κνπζηθή. Φαληαδφκαζηε φηη είκαζηε 

ζε έλα ιηβάδη . Ο θαζέλαο είλαη κέξνο απηνχ ηνπ ηνπίνπ (Μνπγηάθνοθ. ά., 2008:22). 

 

• Αμηνιόγεζε- πδήηεζε 

ην ηέινο έγηλε ε αμηνιφγεζε- ζπδήηεζε. Κάζε παηδί είπεο πσο έλησζε, ηη ηνπ άξεζε, 

ηη ζα άιιαδε θαη θιείζακε κε κηα αγθαιηά. 
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2
ν
 Μάζεκα 

Τιηθά : Μαγλεηφθσλν  

• Άζθεζε γλσξηκίαο (Όλνκα θαη θίλεζε ) 

Κάλνπκε θχθιν θαη ιέκε ην φλνκα καο κε έλαλ ξπζκφ θαη ηαπηφρξνλα θάλνπκε κηα 

θίλεζε. Ζ ππφινηπε νκάδα πξέπεη λα πεη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη λα θάλεη ηελ ίδηα 

θίλεζε. 

 Η ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο ζε δεπγάξηα 

 ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά έθαλαλ δεπγάξηα, ην θάζε παηδί έπξεπε λα πεη ζην δεπγάξη 

ηνπ ηελ ηζηνξία ηνπ νλφκαηνο ηνπ, απφ πνηνλ πήξε απηφ ην φλνκα, θαη κηα ηζηνξία 

πνπ κπνξεί λα έρεη λα πεη γηα ην φλνκα ηνπ. Όηαλ πνπλ θαη ηα δχν παηδηά ηελ ηζηνξία 

ηνπο θαη νινθιεξψζνπλ φια ηα δεπγάξηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηφηε ζα πξέπεη θάζε 

παηδί λα κηιήζεη θαη λα πεη ηελ ηζηνξία θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

δεπγαξηνχ ηνπ.  

• Παηρλίδη θξνπηνζαιάηα 

Κάλνπκε θχθιν κε  θαξέθιεο. Ολνκάδνπκε ηα παηδία κε θξνχηα, ππάξρνπλ ηξία είδε 

θξνχησλ, θαη κηα θαξέθια ιηγφηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, φπνην παηδί κείλεη 

ρσξίο θαξέθια ζα πξέπεη λα πάεη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη λα πεη πην θξνχην ζέιεη 

λα ζεθσζεί. Αλ πεη θξνπηνζαιάηα ζα πξέπεη λα ζεθσζνχλ φια ηα παηδία. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ παηρληδηνχ, φπσο λα ιέκε ην 

αγαπεκέλν καο θαγεηφ ή λα ιέκε θάηη πνπ θνξάκε πάλσ καο θαη φπνηνο άιινο ην 

θνξάεη λα ζεθσζεί. 

 Γιύπηεο θαη άγαικα  

Σα παηδηά έθαλαλ ηπραία δεπγάξηα θαη έθαλαλ ην γιχπηε θαη ην γιππηφ. Σν έλα παηδί 

έθαλε ην γιχπηε θαη ην άιιν παηδί θαζφηαλ αθίλεην, ψζηε ν γιχπηεο λα ηνλ θηηάμεη 

φπσο ήζειε. Γφζεθε ζηα παηδία ζαλ νδεγία λα θηηάμνπλ αγάικαηα κε έλαλ ξφιν, έλα 

επάγγεικα. ηε ζπλέρεηα, άιιαδαλ δεπγάξηα ψζηε λα θάλνπλ ζρεδφλ φινη κε φινπο. 

Όπνηα παηδηά ήζειαλ παξνπζίαδαλ ζηα ππφινηπα ην γιππηφ ηνπο 

(Κνληνγηάλλε,2008:260). 
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• Οκαδηθό άγαικα  

αλ ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 

ησλ έμη κε επηά παηδηψλ. Έλαο ήηαλ ν γιχπηεο θαη νη ππφινηπνη ηα αγάικαηα. Καη 

απηή ηε θνξά δφζεθε ε  νδεγία φηη ηα αγάικαηα πξέπεη λα είλαη φια κέιε κηα νκάδαο 

θαη λα έρνπλ θνηλφ ζέκα, π.ρ. αγέιε δψσλ, ρνξεπηηθφο ζχιινγνο, νηθνγέλεηα θαη φηη 

άιιν ήζειαλ. Σα αγάικαηα έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα είλαη φια ελσκέλα κεηαμχ 

ηνπο, αιιά θαη ν γιχπηεο λα πξνζέρεη λα κε ζπάζνπλ θαη πέζνπλ  θάησ. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ νκαδηθνχ γιππηνχ ζηελ ππφινηπε νκάδα. 

• Άζθεζε ραιάξσζεο 

 Σα παηδία ζε θχθιν ν έλαο θάλεη καζάδ ζηελ πιάηε ηνπ άιινπ θαη κεηά αιιάδνπλ 

θνξά ζηνλ θχθιν. 

• Αμηνιόγεζε – ζπδήηεζε, ηη ηνπο άξεζε, ηη ζα άιιαδαλ. 

 

3
ν
 κάζεκα  

Τιηθά: Υαξηηά Α5, κνιχβηα, βηβιίν ηνπ Μηθξνχ πξίγθηπα , καγλεηφθσλν, ηχκπαλν. 

Θέαηξν ηεο επηλόεζεο  

• Πεξπαηάκε ζην ρψξν κε ην ρηχπεκα ηνπ ηχκπαλνπ κπαίλνπλ φινη ζε θχθιν, 

θάζε θνξά κπνξεί λα κπαίλεη έλα παηδί ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη λα ιέεη κηα 

άπνςή κηα ηδέα γηα ην ζρνιείν. Όπνην παηδί ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε 

πιεζηάδεη πξνο ην θέληξν ηνπ θχθινπ πιεζηάδνληαο ην παηδί, αλάινγα κε ην 

πφζν ζπκθσλεί πιεζηάδεη πνιχ θνληά ηνπ ή ιίγν ή κπνξεί θαη λα κείλεη εθεί 

πνπ είλαη ή λα απνκαθξπλζεί έλα δηαθσλεί. 

• Παίδεη κνπζηθή δηαβάδνπκε ζηα παηδηά έλα απφζπαζκα απφ ηνλ κηθξφ 

πξίγθηπα ζει. 23-24 θεθάιαην ηέηαξην. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά 

λα  πεξπαηήζνπλ  ραιαξά ζην ρψξν, κε ην θιείζηκν ηεο κνπζηθήο πξέπεη λα 

κείλνπλ αθίλεηα θαη λα πάξνπλ κε ην ζψκα ηνπο ηε κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ 

απφ ην κέιινλ. Ο εκςπρσηέο κπνξεί λα μεπαγψζεη θάζε θνξά έλα αληηθείκελν 

θαη λα ηνπ επηηξέςεη λα θηλεζεί θαη λα κηιήζεη. Αθνχ μεπαγψζνπλ φια ηα 

αληηθείκελα ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ νκάδεο.  
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•  Οη νκάδεο  γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα αληηθείκελα πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο . 

ηελ ζπλέρεηα, κε ηελ νκάδα ηνπο, πξέπεη λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα 

θαληαζηνχλ πψο ζα ήζειαλ λα είλαη ζην κέιινλ ην ζρνιείν ηνπο ή αθφκε θαη 

πσο θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζην κέιινλ ζην ζρνιείν. 

• Μεηά ν θαζέλαο κφλνο ηνπ ζα πάξεη έλα ραξηί θαη λα γξάςεη δέθα ζεηξέο 

πεξίπνπ  γηα απηφ πνπ θαληάζηεθε. Γφζεθε ρξφλνο πεξίπνπ δέθα ιεπηά γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηα παηδηά ηε δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, ζε νκάδεο ησλ 

πέληε αλέβαηλαλ θαη δηάιεγαλ ηπραία έλα ραξηί ελφο ζπκκαζεηή ηνπο, ρσξίο 

λα γλσξίδνπλ πνηνο  ην έρεη γξάςεη. Ξεθίλεζαλ λα δηαβάδνπλ, νπφηε ήζειε 

θάπνην παηδί απφ ηελ νκάδα κπνξνχζε λα δηαθφςεη απηφλ πνπ δηάβαδε θαη λα 

μεθηλήζεη λα δηαβάδεη κέρξη λα ηνλ δηαθφςεη θάπνηνο. Έηζη πξνθχπηεη θάζε 

θνξά κηα ηζηνξία, άιιεο θνξέο ρσξίο θακία ζπλνρή θαη νκνηφηεηα θαη άιιεο 

θνξέο κηα ηζηνξία πνπ ηαίξηαδε . 

 

• πδήηεζε - αμηνιόγεζε  

4ν κάζεκα.  

Τιηθά: Αληηθείκελα πνπ έρνπλ θέξεη νη καζεηέο 

• Άζθεζε ζπγθέληξσζεο 

Μεγάιν ςάξη κηθξό ςάξη. Σα παηδηά ζε θχθιν κε ηε ζεηξά ν έλαο ιέεη κεγάιν ςάξη 

θαη κε ηα ρέξηα ηνπ δείρλεη έλα κηθξφ ςάξη θαη ν επφκελνο πξέπεη λα πεη ην αληίζεην, 

λα πεη κηθξφ ςάξη θαη λα δείμεη κεγάιν κε ηα ρέξηα ηνπ. Απηή ε άζθεζε βνεζάεη πνιχ 

λα ζπγθεληξσζνχλ κε ηνλ πην επράξηζην ηξφπν. ηφρνο είλαη λα κελ κπεξδεπηνχλ.  

Σν παηρλίδη επαλαιακβάλεηαη γηα κεξηθνχο γχξνπο φιν θαη πην γξήγνξα θάζε θνξά 

απμάλνληαο ηελ δπζθνιία ηνπ.  

• Σν αληηθείκελν  

 ην πξνεγνχκελν κάζεκα είρε δεηεζεί απφ θάζε παηδί λα θέξεη έλα παξαδνζηαθφ 

αληηθείκελν απφ ην ζπίηη ηνπ π.ρ. έλα πήιηλν ζηακλί ηεο γηαγηάο ηνπ απφ ην ρσξηφ, ή 

έλα παξαδνζηαθφ θέληεκα θ.α. Σα παηδηά έθαηζαλ ζε θχθιν θξαηψληαο ην θαζέλα ην 

αληηθείκελν πνπ είρε θέξεη. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά έλα έλα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα 

καο ζπζηήζνπλ ην αληηθείκελν ηνπο π.ρ. πνπ ρξεζηκεχεη, γηα πνηα δνπιεηά ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θηι. θαη απηφ λα ην θάλνπλ ζα λα είλαη απηά ηα ίδηα ην αληηθείκελν. 
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Όηαλ ηειεηψλεη θάζε παηδί ζα πεξλά λα δίλεη ζε θάζε παηδί ην αληηθείκελν γηα λα ην 

δεη απφ θνληά. 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ψζηε ηα αληηθείκελα ηνπο  λα ηαηξηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο, κε ηηο νκάδεο ηνπο θηηάρλνπλ κηα ηζηνξία θαη ηε δξακαηνπνηνχλ κε 

πξσηαγσληζηέο ηα αληηθείκελα , χζηεξα ηελ παξνπζηάδνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

• πδήηεζε – αμηνιόγεζε  

 

5
ν 

κάζεκα  

Τιηθά : Κάξηεο κε ηα ζελάξηα 

• Άζθεζε εκπηζηνζύλεο  

 Σα παηδηά ζε δεπγάξηα ην έλα παηδί θιείλεη ηα κάηηα ηνπ, ην δεπγάξη ηνπ βξίζθεη έλαλ 

ήρν ζπγθεθξηκέλν π.ρ. έλα παιακάθη, ην παηδί πξέπεη λα πεξπαηάεη ζηνλ ρψξν 

θάλνληαο απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ήρν, ην παηδί κε ηα κάηηα θιεηζηά ηνλ αθνινπζεί 

κε βάζε ηνλ ήρν, δελ πξέπεη λα ραζνχλ. ηελ ζπλέρεηα, αιιάδνπλ ξφινπο . 

• Πεξπαηήκαηα 

Κάζε παηδί πξέπεη λα κηκεζεί ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο έθεβνπ πνπ πεξπαηάεη ζην 

δξφκν, απηφ πξέπεη λα ην δείμεη κε ην βάδηζκά ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ. 

• Θέαηξν θόξνπκ   

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 5 παηδηψλ, ζε θάζε νκάδα δφζεθε ε αξρή κίαο 

ηζηνξίαο  κε ζέκα ηε ζρνιηθή βία, ηα παηδηά έπξεπε λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία φπσο 

θαληάδνληαλ αθνχ πξψηα κνίξαζαλ ξφινπο, δηακφξθσζαλ ηνλ ρψξν θαη βξήθαλ ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα ρξεηάδνληαλ. ηελ ζπλέρεηα, αθνχ παξνπζίαδαλ ηελ ηζηνξία, ηελ 

μαλάπαηδαλ απφ ηελ  αξρή θαη φπνην παηδί ήζειε απφ ην θνηλφ ζα κπνξνχζε λα 

παξέκβεη ζε έλαλ ξφιν θαη λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά, δίλνληαο έηζη κηα δηαθνξεηηθή 

ηξνπή ζηελ ηζηνξία  (Κνληνγηάλλε,2008:268). 

• πδήηεζε – αμηνιόγεζε  
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6ν κάζεκα.   

Τιηθά : Φσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ θέξεη νη καζεηέο 

• Άζθεζε πξνζέξκαλζεο (αφξαηε θισζηή) 

Σα παηδηά ζε δεπγάξηα, ην έλα παηδί δέλεη κηα αφξαηε θισζηή ζην άιιν, πεξπαηάεη 

θαη  ηνλ ηξαβάεη κε ηελ αφξαηε θισζηή π.ρ. απφ ηε κχηε, απφ ην κέησπν, απφ ηελ 

θνηιηά θ.ά., ην άιιν παηδί πξέπεη λα αθνινπζεί πξνηάζζνληαο ην κέξνο πνπ είλαη 

δεκέλε ε θισζηή. Μεηά αιιάδνπλ ξφινπο. 

• Άζθεζε εκπηζηνζύλεο ( Οδεγνχκε ηνλ ηπθιφ) 

Σα παηδηά ζε δεπγάξηα ην έλα θιείλεη ηα κάηηα ηνπ, θαη θξαηάεη απφ ηνλ ψκν ην 

δεπγάξη ηνπ θαη ην άιιν παηδί ηνλ νδεγεί. Μεηά αιιάδνπλ ξφινπο. ηφρνο ε 

αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο . 

• Παγσκέλεο εηθόλεο (Οηθνγελεηαθή θσηνγξαθία) 

Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα κηα νηθνγελεηαθή ηνπο 

θσηνγξαθία. Σα παηδηά γίλνληαη νκάδεο θάζε παηδί δηαιέγεη κηα θσηνγξαθία απφ ηελ 

νκάδα ηνπ θαη παξνπζηάδεη έλα πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο. Φηηάρλεη κε ηελ 

θαληαζία ηνπ ηελ ηζηνξία ηνπ πξνζψπνπ, πνηνο είλαη, κε ηη αζρνιείηαη, ηη ηνπ αξέζεη, 

πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηεο θσηνγξαθίαο, θαη ην παξνπζηάδεη 

(Μνπγηάθνοθ. ά., 2008:31). 

 ην ηέινο, θάζε νκάδα δηάιεμε κία κφλν θσηνγξαθία θαη πξέπεη λα ηελ 

αλαπαξαζηήζεη κε κηα παγσκέλε εηθφλα. ηε ζπλέρεηα, απηή ε εηθφλα κπνξεί λα 

μεπαγψζεη λα έρεη θίλεζε θαη ιφγν απφ ηα κέιε ηεο νκάδα. 

• πδήηεζε – αμηνιόγεζε  
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7
ν
 κάζεκα  

 Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο  

Σα παηδηά ζε δεπγάξηα θάζνληαη ζε θαξέθιεο γπξηζκέλεο πιάηε πιάηε παίξλνπλ  

ξφινπο θαη ζπλνκηινχλ ζην ηειέθσλν γηα έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε ρζεο ζην ζρνιείν 

π.ρ. έλα αηχρεκα, θάπνην πξφβιεκα,  έλαο ηζαθσκφο, έλα επράξηζην γεγνλφο κηα 

εθδξνκή θ.α.  Οη ξφινη κπνξεί λα είλαη π.ρ. λα ζπλνκηινχλ δχν ζπκκαζεηέο, κηα κακά 

κε ην παηδί ηεο, δχν δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ, ε δαζθάια κε κηα κακά, θ.α. 

(Κνληνγηάλλε, 2008:261). 

 Γειηίν εηδήζεσλ  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 5-6 παηδηψλ θάζε παηδί αλαιακβάλεη θαη θάπνηεο 

εηδήζεηο πνπ ζα εθθσλήζεη αιιά θαη ηη ξφιν ζα έρεη π.ρ. θεληξηθφο παξνπζηαζηήο, 

δεκνζηνγξάθνο, ξεπφξηεξ πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν πνπ ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα, ε 

επηθαηξφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, αζιεηηθά λέα ηνπ ζρνιείνπ, ν  θαηξφο, ζπλεληεχμεηο κε 

πξφζσπα, θ.α. (Κνληνγηάλλε,2008:264). 

 πδήηεζε - αμηνιόγεζε  

8ν κάζεκα  

• ε κηα μέλε ρώξα  

Σα παηδηά θάλνπλ δεπγάξηα, ην έλα παηδί βξίζθεηαη ζε κηα μέλε ρψξα θαη ζέιεη λα 

πάεη θάπνπ αιιά δελ κηιάεη ηε γιψζζα. ηακαηάεη έλαλ πεξαζηηθφ θαη πξνζπαζεί λα 

ηνπ εμεγήζεη πνπ ζέιεη λα πάεη. 

• Γηαθήκηζε  

Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά ζην πξνεγνχκελν κάζεκα λα ξσηήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο γηα έλα παξαδνζηαθφ θαγεηφ ή έλα ηνπηθφ πξντφλ πνπ 

παξάγεη ν ηφπνο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα καο ην παξνπζηάζνπλ ζην επφκελν κάζεκα. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα παηδία έθαλαλ δεπγάξηα, ην θαζέλα κίιεζε γηα ην ηνπηθφ πξντφλ 

ηνπ ηφπνπ ηνπ ζην δεπγάξη ηνπ, κεηά έπξεπε λα δηαιέμνπλ έλα απφ ηα δχν πξντφληα 

θαη λα εηνηκάζνπλ κία δηαθήκηζε γηα απηφ. Έπξεπε λα ζθεθηνχλ θαη λα γξάςνπλ έλα 

πνίεκα ή έλα ηξαγνχδη, ψζηε λα πξνσζήζνπλ θαη λα θαηαθέξνπλ λα πείζνπλ ην θνηλφ 
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λα ην αγνξάζεη.  Σέινο,  παξνπζηάδνπλ ηελ δηαθήκηζή ηνπο. Γφζεθε ρξφλνο 15 ιεπηά 

γηα λα νινθιεξψζνπλ(Κνληνγηάλλε,2008:294). 

πδήηεζε- αμηνιόγεζε 

 9ν κάζεκα  

 Ο καζεηήο θαη ν δάζθαινο  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα ν έλαο καζεηήο παίξλεη ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ 

θαη ν άιινο ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή. Ο δάζθαινο πξέπεη λα κάζεη θάηη ηνλ καζεηή ηνπ 

ζην νπνίν είλαη εηδηθφο θαη πξέπεη λα ηνλ δηδάμεη π.ρ. έλα άζιεκα ή κηα ηέρλε. Μεηά 

αιιάδνπλ ξφινπο.  

Τιηθά : Παξνηκίεο 

 Παξνηκίεο  

Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά ζην πξνεγνχκελν κάζεκα λα γξάςνπλ θαη λα θέξνπλ κηα 

παξνηκία ή έλα γλσκηθφ .ηελ αξρή γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην θάζε γλσκηθφ θαη ηελ 

θάζε παξνηκία πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

παξνηκία είηε κε ηελ θπξηνιεθηηθή ή κε ηε κεηαθνξηθή ηεο ζεκαζία. Ζ θάζε νκάδα 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηελ παξνηκία ηεο θαη νη άιιεο νκάδεο λα ηελ καληέςνπλ, ηα 

παηδηά κπνξνχλ αξρηθά λα ηελ παξνπζηάζνπλ κε παληνκίκα θαη κεηά κε ιφγν 

(Παπαζαλαζίνπ, &Μπαζθιαβάλε,2001:133·Κνληνγηάλλε, 2008:92). 

10
ν
 κάζεκα  

Τιηθά : Υαξηηά Α4, καξθαδόξνη ,καγλεηόθσλν  

 Life map (O ράξηεο ηεο δσήο)  

Καζφκαζηε ζε θχθιν παίδεη κηα απαιή κνπζηθή νη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο,  

πξέπεη λα ζθεθηνχλ κηα επράξηζηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο πνπ ηνπο έθαλε πνιχ 

ραξνχκελνο. 

 Όπνηνο ζθεθηεί κεηά απφ ιίγν κπνξεί λα ζεθσζεί θαη λα αξρίζεη λα πεξπαηάεη ζηνλ 

ρψξν, πεξπαηάκε ραιαξά κέρξη λα ζεθσζνχλ φια ηα παηδηά. Μφιηο θιείζεη ε κνπζηθή 

πξέπεη λα κείλνπλ αθίλεηα παίξλνληαο πφδα απφ απηήλ ηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο πνπ 

ζθέθηεθαλ. Ο εκςπρσηήο πεξλάεη θαη μεπαγψλεη έλα έλα ηα παηδηά. Όηαλ ηα 
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αθνπκπήζεη κπνξνχλ λα κηιήζνπλ θαη λα θηλεζνχλ, κφιηο ηα αθνπκπήζεη μαλά πξέπεη 

λα παγψζνπλ πάιη. 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θάζνληαη καδί, δεκηνπξγψληαο ηηο  νκάδεο ηνπο. Ύζηεξα  ζε 

θάζε παηδί  δίλεηαη κηα θφιια Α4 εθεί δσγξαθίδεη ην Lifemap, έλαλ θχθιν πνπ γχξσ 

γχξσ έρεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο, φηαλ φια ηα παηδηά 

νινθιεξψζνπλ ην ράξηε ηνπο μεθηλάεη έλα έλα θαη πεξηγξάθεη ηη έρεη δσγξαθίζεη. 

Όηαλ κηιήζνπλ φια ηα κέιε ησλ νκάδσλ δηαιέγνπλ φινη καδί κηα ζθελή απφ έλα 

ράξηε θαη ηε δξακαηνπνηνχλ. Σέινο ηηο παξνπζηάδνπλ. 

 πδήηεζε – αμηνιόγεζε 

 

11
ν
 κάζεκα 

Τιηθά : Παξακύζη   

 « Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 

Ξεθηλάκε ην κάζεκα κε ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ «Σξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ 

Δπγέληνπ Σξηβηδά. Μεηά ηελ αθήγεζε γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην παξακχζη θαη  ηνπο 

ξφινπο . Σα παηδηά δηαιέγνπλ ξφινπο θαη μεθηλνχλ λα θηηάρλνπλ ηνλ ρψξν, λα 

βξίζθνπλ αληηθείκελα,  αξρίδεη  ε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ.  

 Η ζπλέληεπμε ζηνλ ήξσα.  

Σα παηδηά ζε νκάδεο παίξλνπλ ξφινπο, έλαο καζεηήο είλαη έλαο ξφινο απφ ην 

παξακχζη θαη νη ππφινηπνη ηέζζεξηο είλαη δεκνζηνγξάθνη πνπ ζα ηνπ πάξνπλ 

ζπλέληεπμε. Ο θάζε δεκνζηνγξάθνο πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα γξάςεη ηξεηο εξσηήζεηο 

πνπ ζέιεη λα θάλεη ζηνλ ήξσα. Ο ήξσαο απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ. Μφιηο εηνηκαζηνχλ ην παξνπζηάδνπλ ζηα ππφινηπα 

παηδηά(Κνληνγηάλλε,2008:264). 

 

 πδήηεζε- αμηνιόγεζε 

 

 



 
 

68 
 

 

12
ν
  κάζεκα 

Τιηθά: Κάξηεο κε ηα εζηηαηόξηα δηαθόξσλ ρσξώλ, 3 κεγάια ραξηόληα. 

• Μηιάκε κόλν κε ην ά  

Σα παηδηά ζε δεπγάξηα ζθέπηνληαη έλα ζέκα θαη πξέπεη λα κηιάλε κφλν κε α. 

 Σν εζηηαηόξην  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θάζε νκάδα παξηζηάλεη φηη γεπκαηίδεη ζε έλα 

εζηηαηφξην κηα δηαθνξεηηθήο ρψξαο, ζηα παηδηά δίλνληαη βνεζεηηθέο ιέμεηο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζηελ αξρή λα ην θάλνπλ κε παληνκίκα θαη κεηά ζε κηα 

δεχηεξε εθδνρή κπνξνχλ λα βάινπλ θαη ιφγν (Κνπξεηδήο, &Άιθεζηηο, 1993). 

 

 

 Οη θανπκπόεδεο  

Οκαδηθφ παηρλίδη ζε θχθιν, έλα παηδί ζηε κέζε ηνπ θχθινπ θάλεη κπάκ κε ην 

θαληαζηηθφ ηνπ φπιν ζε έλα παηδί, ην παηδί πνπ δέρηεθε ην κπάκ πξέπεη λα ζθχςεη 

θαη ηα παηδηά πνπ είλαη δίπια ηνπ πξέπεη λα κνλνκαρήζνπλ θάλνληαο θαη απηά κπάκ, 

φπνην παηδί αξγήζεη ράλεη θαη θεχγεη απφ ηνλ θχθιν, ηα παηδηά πνπ ζα κείλνπλ κέρξη 

ην ηέινο είλαη νη ληθεηέο .  

 

 Ιδενζύειια θαη δσγξαθηθή  

Μνηξάδνληαη ζηα παηδηά 3 κεγάια ραξηφληα, ηα παηδηά ζε 3 νκάδεο δσγξαθίδνπλ θαη 

γξάθνπλ ιέμεηο απφ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο έκεηλαλ ηελ ρξνληά απηή. ηε ζπλέρεηα, 

έλα κέινο ηεο νκάδαο παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθα πνπ δσγξάθηζαλ θαη δηαβάδεη ηηο 

ιέμεηο. 
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Ηκεξνιόγην εξεπλεηή  

 

 ήκεξα ήηαλ ε πξψηε κέξα γλσξηκίαο θαη ε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καζίζακε ζε θχθιν θαη κε ην παηρλίδη θαπηή παηάηα γλσξηζηήθακε. Πέηαγε  

ην έλα παηδί ζην άιιν ηε κπάια, φπνην παηδί είρε ζηα ρέξηα ηνπ ηελ κπάια 

έπξεπε λα πεη ην φλνκα ηνπ αιιά θαη ηη ηνπ αξέζεη λα θάλεη ζηνλ ειεχζεξν 

ηνπ ρξφλν θαη ηη φρη. Απηή ε άζθεζε είρε ζηφρν λα γλσξηζηνχλ ηα παηδηά κε 

ηνλ εξεπλεηή- εκςπρσηή αιιά θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα ην έλα γηα ην άιιν 

πνπ κπνξεί λα κε γλψξηδαλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πήγε πνιχ θαιά φια ηα παηδηά 

ζπκκεηείραλ, ε ηπραία ζεηξά μάθληαδε ηα παηδηά, ήηαλ έλα παηρλίδη γη’ απηά 

θαη δελ θάλεθε λα ηα αγρψλεη. Πήγε πνιχ θαιά ε πξψηε γλσξηκία θαη φια ηα 

παηδηά θάλεθαλ ζπλεξγάζηκα θαη κε φξεμε. Οη καζεηέο Ρνκά ήηαλ ιίγν πην 

δηζηαθηηθνί αιιά κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ εκςπρσηή ζπκκεηείραλ. 

 ήκεξαε δξακαηνπνίεζε απαηηνχζε ηα παηδηά λα γίλνπλ νκάδεο ηνλ 5 παηδηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα παηρλίδη κε πεξπαηήκαηα ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ νη 

νκάδεο ηπραία. Ώζηε λα απνθεπρζεί ηα παηδηά λα πάλε ζε νκάδεο κφλν κε 

ηνπο θαιχηεξνχο ηνπο θίινπο ή ηα θνξίηζηα κε ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα κε 

ηα αγφξηα. Μφιηο ζρεκαηίζηεθαλ νη νκάδεο πνιιά παηδηά άξρηζαλ λα 

δηακαξηχξνληαη θαη ήζειαλ λα αιιάμνπλ νκάδα. Σα παηδηά πνπ 

δηακαξηπξήζεθαλ ήηαλ ζε νκάδεο κε καζεηέο Ρνκά. Γελ είπαλ αλνηρηά φηη δελ 

ζέινπκε ηνλ καζεηή Ρνκά αιιά δήηεζαλ λα έξζεη θάπνηνο άιινο καζεηήο ή 

λα πάλε εθείλνη ζε θάπνηα άιιε νκάδα. ηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ θάλακε 

δελ είρε θαλεί ην πξφβιεκα, αιιά ηψξα πνπ ρξεηάζηεθε λα δνπιέςνπλ ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο έγηλε αληηιεπηφ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα νη καζεηέο Ρνκά λα κελ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα θάηζνπλ κφλνη ηνπο, ζέινληαο κφλν λα δσγξαθίζνπλ. 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο, εληάζζνληαο θαη 

ηνπο καζεηέο Ρνκά θαη ζην ηέινο παξνπζίαζαλ ηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπο.  

 ην ζεκεξηλφ κάζεκα ην ζέκα ηεο δξακαηνπνίεζεο ήηαλ λα δηαθεκίζνπλ ηα 

παηδηά πξντφλ πνπ θεκίδεηαη ν ηφπνο ηνπο ή έλα θαγεηφ. Οη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε δεπγάξηα θαη μεθίλεζαλ λα εηνηκάδνπλ ην δηαθεκηζηηθφ ηνπο, 

άιια κε ηξαγνχδη, άιια κε πνηεκαηάθη ή ρνξεπηηθφ ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ 

επθάληαζηεο δηαθεκίζεηο. Οη καζεηέο Ρνκά ζήκεξα ήηαλ ηδηαίηεξα 
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δεκηνπξγηθνί θαη είδαλ κε ελζνπζηαζκφ απηή ηελ εξγαζία. ε πξνεγνχκελεο 

δξακαηνπνηήζεηο δηάιεγαλ πην δεπηεξεχνληεο ξφινπο ή ξφινπο πνπ δελ 

ρξεηαδφηαλ λα πνπλ πνιιά ιφγηα. ήκεξα, αληηζέησο επέιεμαλ λα 

δηαθεκίζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηηο παηάηεο ηνπο. Έθηηαμαλ ηακπέιεο κε 

ηελ ηηκή αιιά θαη πξνζθνξέο κε δηάθνξα ζηηράθηα πνπ ζθέθηεθαλ. Όια ηα 

παηδηά ηνπο άθνπγαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη γέιαζαλ πνιινί φινη. Ννκίδσ φηη ην 

επραξηζηήζεθαλ πνιινί φια ηα παηδηά. ην ηέινο ζηελ αμηνιφγεζε – 

ζπδήηεζε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είπαλ φηη ε δηαθήκηζε ησλ καζεηψλ Ρνκά 

ηνπο άξεζε πνιχ θαη ζίγνπξα ζα αγφξαδαλ απφ απηνχο. Οη καζεηέο Ρνκά 

θάλεθε λα ραίξνληαη γη’απηή ηνπο ηελ επηηπρία, αιιά θαη ηελ απνδνρή ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 ήκεξα ζην κάζεκα δξακαηνπνηήζακε ην παξακχζη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 

«Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα». Γηαβάζακε ην παξακχζη, ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά 

δηάιεμαλ ξφινπο θαη μεθηλήζακε. Έλαο Ρνκά καζεηήο δελ ήζειε λα 

ζπκκεηέρεη νχηε λα παίμεη ζην παξακχζη. Μεηά απφ ζπδήηεζε θαηαιήμακε φηη 

απηφ πνπ ήζειε λα θάλεη ήηαλ λα θηηάμεη θαη λα δσγξαθίζεη ζηνλ πίλαθα ην 

ζθεληθφ απφ ην παξακχζη, ψζηε λα παίδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη καζεηέο έθαλαλ εξσηήζεηο 

ζε έλα παηδί - ξφιν, θαη εθείλν απαληνχζε κε βάζε ηνλ ξφιν ηνπ. Οη καζεηέο 

Ρνκά ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ άζθεζε, πήξαλ ηνλ ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ 

θαη έθαλαλ θαη εθείλνη εξσηήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο ζην παηδί πνπ είρε ηνλ 

ξφιν απφ ην παξακχζη. ην ηέινο, έγηλε ζπδήηεζε φπνπ ζπκκεηείραλ φια ηα 

παηδηά θαη είπαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο αιιά θαη ηη ηνπο 

άξεζε θαη ηη φρη θαη ηη ζα άιιαδαλ αλ ην μαλά έθαλαλ. Πνιιά παηδηά δήηεζαλ 

λα ην παίμνπκε μαλά θαη απηή ηε θνξά λα αλαιάβνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν 

απφ απηφλ ηνπ είραλ ηελ πξψηε θνξά. Οη καζεηέο Ρνκά δήηεζαλ λα 

αλαιάβνπλ θαη απηνί ξφιν απφ ην παξακχζη. Λφγσ ρξφλνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα 

ην παίμνπκε μαλά αιιά ζπκθσλήζακε κε ηα παηδηά λα ην θάλνπκε ζε έλα 

επφκελν κάζεκα. 

 ήκεξα ζην κάζεκα δνπιέςακε κε ηελ κέζνδν ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. 

Μνηξάζηεθε ζε φια ηα παηδηά έλα ραξηί θαη ηνπο δεηήζεθε λα γξάςνπλ δέθα 

ζεηξέο πεξίπνπ γηα ην πψο θαληάδνληαη ην κέιινλ ζην ζρνιείν ηνπ ή πσο ζα 

είλαη ζην κέιινλ ην ζρνιείν. Σα παηδηά ήηαλ δεκηνπξγηθά, πνιιά έγξαςαλ 
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πάλσ απφ δέθα ζεηξέο θαη κίιεζαλ ηφζν γηα ηερλνινγία πνπ ζα ήζειαλ λα 

ππάξρεη ζην ζρνιείν ηνπο, άιια αθφκε θαη γηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά ην θάζε παηδί έθεξε ην ραξηί ηνπ ηα αλαθαηέςακε θαη 

αλά πεληάδεο πήξαλ ηπραία ραξηηά θαη άξρηζαλ λα ηα δηαβάδνπλ, 

ζηακαηψληαο θαη μεθηλψληαο. Βέβαηα απηή ε δξαζηεξηφηεηα πήγε θαιά γηα 

φια ηα παηδηά έθηνο απφ ηνπο καζεηέο Ρνκά, φπνπ δελ κπφξεζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ιφγν ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα γξάςνπλ, αιιά θαη λα δηαβάζνπλ. 

Έηζη ζαλ ιχζε βξήθακε φπνηνο καζεηήο ηειείσλε πξψηνο λα ηνπ έιεγε ν 

καζεηήο Ρνκά απηά πνπ ζθεθηφηαλ θαη εθείλνο λα ηα έγξαθε. Έηζη κπφξεζαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ, φηαλ θηάζακε ζην ζηάδην ησλ νκάδσλ φκσο φπνπ θαη έπξεπε 

λα δηαβάζνπλ ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πάιη νη καζεηέο Ρνκά δελ 

ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ. Έηζη θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα φηη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ρξεηάδεηαη ηα παηδηά λα γξάςνπλ δελ ελδείθλπηαη γηα ηνπο ζηφρνπο  απηνχ  

ηνπ πξνγξάκκαηνο .  

 ήκεξα σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ην Lifemap (o ράξηεο ηεο δσήο καο). 

Μνηξάζηεθε ζηα παηδηά κηα θφιια Α4 θαη ηνπο δεηήζεθε λα δσγξαθίζνπλ 

έλαλ θχθιν θαη ζηελ πεξίκεηξν ηνπ λα δσγξαθίζνπλ ζεκαληηθφηεξα  

πξάγκαηα πνπ ζπκνχληαη απφ ηε δσή ηνπο. Σα παηδηά άξρηζαλ λα ζθέπηνληαη 

θαη λα δσγξαθίδνπλ. Εσγξάθηζαλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηαμίδηα, εθδξνκέο, 

θίινπο, μελνδνρεία, ζαλάηνπο, θαηνηθίδηα δσάθηα θαη άιια πνιιά. Οη καζεηέο 

Ρνκά αλ θαη ηνπο αξέζεη πνιχ ε δσγξαθηθή ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα 

δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά. Ήηαλ πεξηνξηζκέλα ηα πξάγκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ. 

ηε ζπλέρεηα, φηαλ ήξζε ε ψξα λα κηιήζνπλ γηα απηά πνπ δσγξάθηζαλ ζηηο 

νκάδεο, νη καζεηέο Ρνκά κπήθαλ ζηηο νκάδεο θαη άθνπγαλ κε πξνζνρή ην 

θάζε παηδί πνπ εμηζηνξνχζε ηα γεγνλφηα απφ ηε δσή ηνπ. Όηαλ ήξζε ε ζεηξά 

ηνπο κηιήζνπλ γη’απηά πνπ δσγξάθηζαλ ην έθαλαλ αιιά ήηαλ πεξηεθηηθνί θαη 

ζχληνκε ε πεξηγξαθή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζπκκεηείραλ ζηε δξακαηνπνίεζε 

ηεο ηζηνξίαο πνπ επηιέρηεθε λα αλαπαξαζηαζεί, αιιά κε βνπβφ ξφιν. 

 ήκεξα σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ηα παηδηά ζε νκάδεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δειηίν εηδήζεσλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ. Σν ζέκα ήηαλ 

νη εηδήζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ελζνπζίαζε ηα παηδηά, 

ακέζσο ρψξηζαλ ηα ζέκαηα πνπ ζα εθθσλνχζε ν θαζέλαο πνηνο ζα 

αλαιάκβαλε ηα ξεπνξηάδ, ηα αζιεηηθά, ηνλ θαηξφ. Οη καζεηέο Ρνκά αλ θαη 
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ζηελ αξρή δηζηαθηηθνί πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη έπξεπε λα θάλνπλ. 

ηε ζπλέρεηα, αλέιαβαλ ην δειηίν θαηξνχ θαη άξρηζαλ λα γξάθνπλ απηά πνπ 

ζα παξνπζίαδαλ. ην ηέινο, ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε φια ηα παηδηά ήηαλ 

πνιχ επραξηζηεκέλα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο ηνπο αιιά θαη απφ 

απηά πνπ παξνπζίαζαλ. 

 ήκεξα ήηαλ ην ηειεπηαίν καο κάζεκα ζαλ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηα 

παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο θάζε νκάδα πήξε έλα κεγάιν ραξηφλη γηα λα 

δσγξαθίζνπλ θαη λα γξάςνπλ πξάγκαηα, ζπλαηζζήκαηα, ιέμεηο πνπ ηνπο 

έκεηλαλ απφ απηή ηελ ρξνληά. Σα παηδηά δεκηνχξγεζαλ φια καδί 3 κεγάινπο 

πίλαθεο. Οη καζεηέο Ρνκά ζπκκεηείραλ κε ραξά ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα 

αθνχ ε δσγξαθηθή είλαη απφ ηα πξάγκαηα πνπ αγαπνχλ θαη ηνπο αξέζεη. ην 

ηέινο, ζπδεηήζακε θαη κνηξαζηήθακε ζηηγκέο θαη αλακλήζεηο κνπ καο 

έκεηλαλ απφ ηα καζήκαηα καο, ζηηγκέο πνπ γειάζακε, γθάθεο πνπ θάλακε, 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε, θηιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζπλαηζζήκαηα Κιείζακε κε κηα νκαδηθή αγθαιηά θαη κε αλακλεζηηθέο 

θσηνγξαθίεο. 
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