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Περίληψη: Πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν ότι αν θέλουμε να 
βελτιώσουμε την εκπαίδευση θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε τα παιδιά και να τα 
λάβουμε υπόψη μας. Αυτό ακριβώς επιδιώκω με την παρούσα έρευνα, η οποία έχει 
βασικό σκοπό να ακούσει πως «αφηγούνται» τα παιδιά μεταναστών τις διαπροσωπικές 
σχέσεις που αναπτύσσουν με τους γηγενείς μαθητές. Συγκεκριμένα, μέσα από την 
ποιοτική έρευνα, με ερευνητικό εργαλείο το σχέδιο και με επίκεντρο τέσσερα παιδιά 
μεταναστών, εξετάζω τις διάφορες πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων που 
αναπτύσσουν σε μια τάξη που αποτελούν μειονότητα. Τα ευρήματα της έρευνας 
έδειξαν ότι υπάρχουν δύο είδη κοινωνικού αποκλεισμού.   
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1. Εισαγωγή 

Παρατηρώντας καθημερινά, ως νηπιαγωγός,  την αλληλεπίδραση των κύπριων 

παιδιών και των μεταναστών, άρχισα να προβληματίζομαι για τη φύση των 

διαπροσωπικών σχέσεων που ανέπτυσσαν μεταξύ τους. Από την μια προέκυπταν 

περιστατικά που μαρτυρούσαν ότι τα περισσότερα παιδιά που κατάγονταν από την 

Κύπρο απόφευγαν οποιαδήποτε επαφή με τους μετανάστες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

κάποια παιδιά από άλλες χώρες να είναι εντελώς απομονωμένα και κάποια άλλα να 

αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.  Από την άλλη, υπήρχε και μια μερίδα 

μεταναστών, που είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κύπριους μαθητές.  

Παρατηρώντας τις διάφορες πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων που 

ανάπτυσσαν τα παιδιά, προβληματίστηκα έντονα και στάθηκε η αφορμή για την 



 
 

πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, η οποία στοχεύει να διερευνήσει πώς τα παιδιά 

μεταναστών εισπράττουν τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν στο 

νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα διερευνά πως τα παιδιά «αφηγούνται» τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσουν στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιδικό σχέδιο. 

Ουσιαστικά, στόχος της είναι να επεκτείνει προηγούμενες έρευνες, οι οποίες 

επικεντρώθηκαν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι έρευνες αυτές, διαπίστωσαν ότι οι 

μαθητές από άλλες χώρες παρουσιάζουν αδυναμία σε προτιμήσεις από τους γηγενείς 

μαθητές και έχουν συχνά υποστεί θυματοποίηση στα σχολεία, χωρίς ωστόσο να 

διερευνούν το πώς τα παιδιά αυτά «αφηγούνται» τις διαπροσωπικές τους σχέσεις1.  

2.Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα ερευνά έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει πώς τα παιδιά που 

κατάγονται από άλλες χώρες, «αφηγούνται» τις διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσουν στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιδικό σχέδιο, στρέφοντας το ενδιαφέρον 

στην ανακάλυψη και ερμηνεία των  «αφηγήσεων» των παιδιών και όχι στον έλεγχο 

υποθέσεων2.   

3.Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα, ακολούθησα την ποιοτική προσέγγιση. Το βασικό 

ερευνώμενο υποκείμενο στο οποίο επικεντρώθηκα ήταν μια τάξη προσχολικής ηλικίας, 

ενός νηπιαγωγείου στην επαρχία Λεμεσού. Η επιλογή της τάξης αυτής ήταν σκόπιμη 

και στοχευμένη, αφού τα άτομα που την αποτελούσαν ήταν ένα δείγμα ικανοποιητικό 

για τις ανάγκες διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας.  

Τα πρόσωπα της έρευνας ήταν τέσσερα παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες. 

Μελέτησα πώς τα παιδιά αυτά, «αφηγούνται» μέσα από το παιδικό σχέδιο τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τα υπόλοιπα παιδιά. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζω μικρές σκιαγραφήσεις για το καθένα από τα παιδιά αυτά που μελέτησα. 

 

 

 

 

                                            
1 Agirdag, O., Demanet, J., Van Houtte, M., & Van Avermaet, P. (2011). Ethnic school composition and 
peer victimization: A focus on the interethnic school climate. International Journal of Intercultural 
Relations, 35(4), 465–473. 
2 Merriam, S., 1988. Case Study Research in Education: A Qualitative Approach. Jossey-Bass Publishers, 
California, pp: 4-25. 
 



 
 

Όλεκ 

Ο Όλεκ είναι ένα τετράχρονο αγόρι. Γεννήθηκε στη Ρωσία από Ρώσους γονείς. Πέρσι το 

καλοκαίρι μετακόμισε με τους γονείς του και τη μεγαλύτερη του αδερφή στην Κύπρο. Ο 

Όλεκ δεν μιλά, ούτε καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα.  Για τα άλλα παιδιά είναι σαν να 

μην υπάρχει. 

 

Άννα 

Η Άννα είναι ένα κορίτσι τεσσάρων ετών. Γεννήθηκε στην Κύπρο από Βούλγαρους γονείς. 

Μιλά πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και δείχνει να παίζει με τα άλλα παιδιά της τάξης.   

 

Λούση  

Η Λούση είναι ένα κορίτσι πέντε ετών. Γεννήθηκε στην Αγγλία από Άγγλους γονείς και 

μετακόμισαν στην Κύπρο οικογενειακός πριν ένα χρόνο. Αν και δεν γνωρίζει καθόλου 

ελληνικά, έχει προσαρμοστεί γρήγορα στη ρουτίνα της τάξης και έχει αναπτύξει φιλικές 

σχέσεις με μια ομάδα κοριτσιών.  

 

Μάριο  

Ο Μάριο είναι ένα αγόρι από τη Βουλγαρία που μετακόμισε στην Κύπρο όταν ήταν 2 

ετών. Μιλά πολύ καλά τα ελληνικά και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις μόνο με ένα αγόρι 

της τάξης μας. 

 

Πορεία συλλογής δεδομένων με την χρήση σχεδίων 

Τα σχέδια έγιναν στην τάξη κατά τη διάρκεια μιας σχολικής περιόδου 45 

λεπτών. Συγκεκριμένα, επέλεξα εσκεμμένα οι ζωγραφιές να πραγματοποιηθούν την 

διδακτική περίοδο αμέσως μετά το διάλειμμα. Ο λόγος ήταν για να μπορούν εύκολα τα 

παιδιά να απεικονίσουν στο χαρτί τα παιδιά που έπαιξαν μαζί τους. 

Αν και για τις ανάγκες της έρευνας χρειαζόμουν τις ζωγραφιές μόνο των 

τεσσάρων παιδιών που αποτελούσαν το δείγμα μου, στη δραστηριότητα επέλεξα να 

συμμετέχουν όλα τα παιδιά της τάξη (25 παιδιά, ηλικίας 4-5 ετών). Ο λόγος που δεν 

πήρα μόνο τα τέσσερα παιδιά και να τους ζητήσω να φτιάξουν ένα σχέδιο ήταν για να 

μην διαταράξω το πρόγραμμα των παιδιών και τα υπόλοιπα παιδιά να αρχίσουν να 

διερωτούνται γιατί επιλέγω τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών ή τα τέσσερα παιδιά να 

νιώσουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη τάξη.  Δόθηκε σε όλα 



 
 

τα παιδιά ένα φύλλο χαρτιού Α4 και χρωματιστά μολύβια. Πριν τα παιδιά αρχίσουν να 

ζωγραφίζουν δεν υπήρξε καμία συζήτηση σχετικά με το  θέμα, εκτός από την 

ενθάρρυνση να σχεδιάσουν με βάση το θέμα: « Με ποιά παιδιά παίζω στο σχολείο». 

Χρησιμοποιώντας ένα θέμα για να ζωγραφίσουν τα παιδιά, στην ουσία, επιδίωξα να 

ελαχιστοποιήσω πιθανές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κύρος και την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Λόγω του ότι ένα από τα παιδιά δεν μπορούσε να 

καταλάβει τις οδηγίες στα ελληνικά, μια συνάδελφος που γνωρίζει ρώσικα με βοήθησε 

στην μετάφραση. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση με τα 

παιδιά. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων, συζήτησα τα σχέδια με το κάθε παιδί 

ξεχωριστά, με σκοπό να μου παρέχουν επιπρόσθετες εξηγήσεις όπου χρειάζονταν. Η 

συζήτηση του σχεδίου ήταν πολύ σύντομη (2-3 λεπτά) και πραγματοποιήθηκε για 

περαιτέρω κατανόηση της ζωγραφιάς (όπως για παράδειγμα, τα ονόματα των φίλων 

τους που ζωγράφισαν).  

Ανάλυση Δεδομένων 

Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων στην ποιοτική έρευνα, είναι δύο παράλληλες 

διαδικασίες που δε διαχωρίζονται. Ο στοχασμός των δεδομένων μου άρχισε από την 

στιγμή που τα παιδιά άρχισαν να ζωγραφίζουν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης που 

είχα μαζί τους με το τέλος του σχεδίου τους. Με την ολοκλήρωση της συλλογής των 

δεδομένων μου, ξεκίνησα μια πιο συστηματοποιημένη ανάλυση. 

Η ανάλυση έγινε με την τεχνική της αναλυτικής επαγωγής. Επέλεξα αυτή τη τεχνική 

λόγω του πλεονεκτήματος που μου δίνει να έχω πρόσβαση στον κόσμο των παιδιών από 

πολλές οπτικές γωνίες, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μόνο μερικές πτυχές3.  

Αρχικά, άρχισα να μελετώ με μεγάλη προσοχή το πρώτο σχέδιο. Σε ένα πίνακα 

κατέγραφα όλα όσα παρατηρούσα. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν όλα όσα 

«διάβαζα» στο σχέδιο και δεν περιορίζονταν μόνο στην απάντηση του ερωτήματος που 

έθεσα σαν θέμα στα παιδιά. Κατέγραφα δηλαδή τις δικές μου ερμηνείες, έτσι όπως 

προέκυπταν από τη μελέτη του σχεδίου. Με το τέλος της ανάλυσης του πρώτου σχεδίου 

κατέληξα σε μια θεωρία. Στην συνέχεια ακολούθησαν οι αναλύσεις των υπόλοιπων 

σχεδίων προκειμένου να διερευνήσω αν γενικεύεται η θεωρεία στην οποία κατέληξα ή 

αν θα πρέπει να την τροποποιήσω.  

                                            
3 Huber, G. (1994). Analyse qualitativer Daten mit AQUAD VIER. Schwangau: Ingeborg Huber. 
 



 
 

Τέλος, θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι σημαντική θέση στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων μου κατέχουν οι σκιαγραφήσεις για το καθένα από τα τέσσερα παιδιά, 

οι οποίες αντλούν στοιχεία από την καθημερινότητα των παιδιών στο νηπιαγωγείο (βλ. 

υποκεφάλαιο: «Τα πρόσωπα της έρευνας»). Σκοπός αυτών των σκιαγραφήσεων είναι να 

βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη και σωστή κατανόηση των ευρημάτων της έρευνας που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

4.  Ευρήματα Έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσω τα ευρήματα της έρευνας όπως προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων. Τα ευρήματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για καθ’ ένα από τα 

τέσσερα παιδιά δίνοντας με αυτόν τον τρόπο έμφαση σε αυτά που προσπαθεί να πει το 

κάθε παιδί μέσα από το σχέδιο του. 

 

 Σχέδιο 1 - Όλεκ 

 Ο Όλεκ μέσα από το σχέδιο του τοποθέτησε τον εαυτό του μέσα σε ένα 

τεράστιο σχολείο χωρίς άλλα παιδάκια, ούτε αυλή. Το σχέδιο του Όλεκ μας υποδηλώνει 

ένα απομονωμένο παιδί χωρίς φίλους. Ένα τεράστιο σχολείο και ένα μικροσκοπικό 

αγόρι μέσα σ’ αυτό. Το παιδί αυτό «φωνάζει» μέσα από το σχέδιο του ότι νιώθει μόνο, 

κάτι που δεν μπορεί να το πει με λόγια αφού δεν γνωρίζει καθόλου ελληνικά. 

Μελετώντας το σχέδιο του Όλεκ και καταγράφοντας όλα όσα «λέει» κατέληξα 

στο συμπέρασμα – θεωρία, ότι ένα παιδί μεταναστών, που δε γνωρίζει καθόλου τη 

γλώσσα, απομονώνεται από την ομάδα των γηγενών μαθητών. Κρατώντας την θεωρία 

αυτή προσπάθησα να διερευνήσω αν επιβεβαιώνεται και μέσα από την ερμηνεία του 

δευτέρου σχεδίου.  

  

Σχέδιο 2 – Ο Μάριο 

 Ο Μάριο ζωγράφισε τον εαυτό του και ένα φίλο του. Τον εαυτό του τον 

ζωγράφισε μικροσκοπικό σε μια γωνιά της αυλής του σχολείου. Τον φίλο του, ένα παιδί 

από την Κύπρο, τον ζωγράφισε τεράστιο, στο κέντρο της αυλής. Ο Μάριο μέσα από το 

σχέδιο του μας δείχνει ότι θαυμάζει τον φίλο του και για εκείνον είναι το επίκεντρο. Ο 

ίδιος όμως, νιώθει απομονωμένος και ασήμαντος. Το παιδί αυτό μας «λέει» με την 

ζωγραφιά του ότι δεν νιώθει ίσο με τον Κύπριο φίλο του. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να 

επιβεβαιώσει τη θεωρεία στην οποία κατέληξα με την ανάλυση του σχεδίου 1 και να τη  

συμπληρώσει.   



 
 

Ουσιαστικά με το σχέδιο του, ο Μάριο μας λέει ότι  ένα παιδί μεταναστών 

νιώθει απομονωμένο από την ομάδα των γηγενών μαθητών ακόμα και όταν γνωρίζει 

την γλώσσα τους και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κάποιους από αυτούς. 

 

Σχέδιο 3 – Η Λούση 

Η Λούση ζωγράφισε ένα σχέδιο γεμάτο παιδιά που παίζουν. Ένα σχέδιο που με 

μια πρώτη ανάγνωση, μου φάνηκε πολύ αισιόδοξο και χαρούμενο, με ζωντανά χρώματα 

και πολλά παιχνίδια. Με μια δεύτερη ανάγνωση όμως, διαπίστωσα ότι η Λούση, 

τοποθέτησε σε όλες τις φίλες της χαμόγελα ενώ στον εαυτό της δεν σχεδίασε στόμα. Το 

κορίτσι αυτό, αν και έχει πολλές φίλες εντούτοις νιώθει ότι δεν μπορεί να εκφράσει 

αυτά που θέλει, απλά τις ακολουθεί. Ακόμα τοποθέτησε όλες τις φίλες της πάνω στις 

τσουλήθρες να παίζουν και τον εαυτό της να στέκεται δίπλα και να τις βλέπει. Η Λούση 

μας «λέει» ότι δεν της δίνεται χρόνος και χώρος να εκφραστεί και να κάνει αισθητή την 

παρουσία της στην ομάδα.  

Με το σχέδιο του κοριτσιού αυτού, διαπίστωσα ότι η γλώσσα δεν αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα στην δημιουργία φιλικών σχέσεων με τα άλλα παιδιά κάτι που 

υποψιαζόμουν στην περίπτωση του Όλεκ. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται, ότι τα παιδιά 

μεταναστών, ακόμα και αν έχουν αναπτύξει φιλικές σχέσεις μέσα στην ομάδα νιώθουν 

περιθωριοποιημένα και απομονωμένα.  

 

Σχέδιο 4 – Η Άννα 

Στο σχέδιο της η Άννα, ζωγράφισε τον εαυτό της και ακόμα τρείς φίλες της. Η 

μια από τις φίλες της, φοιτά στην διπλανή τάξη και κατάγεται από την Αγγλία. Τη φίλη 

της αυτή, τη ζωγράφισε στο ίδιο ύψος με τον εαυτό της να στέκεται δίπλα της. Τις άλλες 

δυο φίλες της, που κατάγονται από την Κύπρο, τις ζωγράφισε σε απόσταση και πολύ πιο 

μεγάλες. Επιπρόσθετα στον εαυτό της και στην φίλη της από την Αγγλία, ζωγράφισε 

διαφορετικά ρούχα, ενώ στα δύο κορίτσια από την Κύπρο ζωγράφισε το ίδιο κόκκινο 

φόρεμα.  Με μια πρώτη ανάγνωση, η Άννα μέσα από το σχέδιο της μας λέει ότι έχει 

φίλες στο σχολείο. Δείχνει να νιώθει σαφώς καλύτερα που έχει μια φίλη  που έχουν κάτι 

κοινό (και οι δυο από άλλες χώρες). Αυτό όμως δεν την κάνει να μην νιώθει 

απομονωμένη. Μας «λέει» ότι οι δυο φίλες της από την Κύπρο έχουν κάτι κοινό μεταξύ 

τους που εκείνη δεν έχει (τις παρουσιάζει με το ίδιο φόρεμα). Κάτι που δίνει μια 



 
 

απόσταση στη φιλία τους (τις ζωγράφισε σε απόσταση από την ίδια και τη φίλη της από 

την Αγγλία).  

Ερμηνεύοντας το σχέδιο της Άννας, συμπληρώνει την θεωρία που άρχισε να 

αναδύεται σταδιακά από το κάθε σχέδιο.  Καταλήγουμε λοιπόν στη θεωρία ότι ένα παιδί 

μεταναστών, αν και μπορεί να νιώθει πιο άνετα σε μια ομάδα γηγενών μαθητών όταν 

υπάρχουν και άλλα παιδιά μεταναστών, εντούτοις δεν παύει να βιώνει την 

περιθωριοποίηση και την απομόνωση.    

 

Σύγκριση των αποτελεσμάτων  

Υπάρχουν κάποιες διαφορές αλλά και κάποιες ομοιότητες μεταξύ των 

αποτελεσμάτων από τα σχέδια των τεσσάρων παιδιών. Η πιο σημαντική ομοιότητα είναι 

το γεγονός ότι σε όλα τα σχέδια υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι τα παιδιά  

βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Ωστόσο, όπως διαφάνηκε, το κάθε παιδί τον 

βιώνει διαφορετικά.  

Στο σχέδιο του Όλεκ για παράδειγμα που δεν γνωρίζει καθόλου τη γλώσσα, 

διαπίστωσα ότι δεν έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Στην περίπτωση 

του Όλεκ μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι αυτό το παιδί είναι κοινωνικά 

αποκλεισμένο και να υποθέσει μάλιστα ότι για αυτό ευθύνεται η γλώσσα. 

Αντιπαραθέτοντας όμως τα ευρήματα από το σχέδιο της Λούσης που δεν μιλούσε ούτε 

εκείνη ελληνικά, βλέπουμε ότι είχε αναπτύξει κάποιες φιλικές σχέσεις έστω και 

επιφανειακές. Η Λούση, σε αντίθεση με τον Όλεκ, μπορεί με μια ματιά να θεωρηθεί ένα 

κορίτσι κοινωνικά ενταγμένο στην ομάδα. Ωστόσο αυτό ανατρέπεται μελετώντας το 

σχέδιό της. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα δυο παιδιά, που αν και μιλούν ελληνικά, 

ζωγράφισαν τον εαυτό τους απομονωμένο, ασχέτως αν έχουν αναπτύξει κάποιες φιλικές 

σχέσεις με τους γηγενείς συμμαθητές τους.   

Στα τρία σχέδια που τα παιδιά ζωγράφισαν γηγενείς φίλους τους, φαίνεται ότι 

τους θεωρούν ανώτερούς τους, αφού τους απεικόνισαν τεράστιους, σε απόσταση από 

τον εαυτό τους και με όμοια ρούχα.  Τα ευρήματα που προέκυψαν μέσα από την μελέτη 

του πρώτου σχεδίου δημιούργησαν μια θεωρία που στην συνέχεια, με την ανάλυση των 

υπόλοιπων σχεδίων εξελίχθηκε και συμπληρώθηκε. Με την μελέτη λοιπόν όλων τον 

σχεδίων κατάληξα στη θεωρία: ένα παιδί μεταναστών  βιώνει την περιθωριοποίηση και 

την απομόνωση, ανεξαρτήτως γλώσσας, άλλων συμμαθητών μεταναστών και 

επιφανειακών φιλικών σχέσεων.  



5. Συμπεράσματα 

Αν προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα άτομα που περιθωριοποιούνται μπορούμε 

να μάθουμε πολλά για την περιθωριοποίηση4. Αυτό ακριβώς επιχείρησα με την 

παρούσα έρευνα. Να ερευνήσω πώς τα παιδιά μεταναστών «αφηγούνται» τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιδικό σχέδιο. 

Στη  συνέχεια, παραθέτω τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα, συνοψίζοντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε συνάρτηση με τη θεωρία την οποία κατέληξα.  

Η έρευνα αυτή αρχικά, συμφωνεί με τα πορίσματα πολλών διεθνών ερευνών, 

που υποστηρίζουν ότι τα παιδία μεταναστών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Επιβεβαιώνοντας έτσι, την θεωρία των «social misfit»5, 

σύμφωνα με την οποία τα άτομα τείνουν να απορρίπτονται όταν διαφέρουν σε ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά και το υπόβαθρο των μεταναστών μπορεί να είναι ένα 

τέτοιο χαρακτηριστικό6. Δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και 

εξέτασε τις πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής αποδοχής που 

αναπτύσσουν τα παιδιά μεταναστών.   

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, κατέληξα στη θεωρεία ότι ένα παιδί 

μεταναστών, είτε έχει φίλους (μετανάστες ή γηγενείς) είτε δεν έχει, είτε γνωρίζει την 

γλώσσα είτε όχι, νιώθει απομονωμένο από τους γηγενείς συμμαθητές του.  Μέσα από τα 

ευρήματα της έρευνας διαφάνηκε ότι υπάρχουν δύο πτυχές διαπροσωπικών σχέσεων και 

κοινωνικής αποδοχής. Στη μια πτυχή το παιδί δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με τα άλλα 

παιδιά, καμιά κοινωνική συμμετοχή,  όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Όλεκ. 

Στην άλλη πτυχή, που χρειάζεται περισσότερη για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να την 

αντιληφθεί και να την αντιμετωπίσει, το παιδί δείχνει να έχει φίλους και να είναι 

κοινωνικοποιημένα με τους γηγενείς μαθητές, άλλα στην ουσία είναι μια εικόνα αφού 

τα παιδιά είναι περιθωριοποιημένα και απομονωμένα, όπως είναι για παράδειγμα η 

περίπτωση της Λούσης.       

Με την παρούσα έρευνα θεωρώ ότι έδωσα μια σημαντική εικόνα  γύρω από το 

θέμα της περιθωριοποίησης, αυτή την φορά από την σκοπιά των άμεσα 

                                            
4 Cordet, J.& Slee, R. (2000). An international conversation on inclusive education. In F. Armstrong, D. 
Armstrong & L. Barton, Inclusive education: Policy contexts and comparative perpectives. London.  
5 Wright, J. C., Giammarino, M., & Parad, H. W. (1986). Social status in small groups: Individual–group 
similarity and the social “misfit”. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 523. 
6 Vervoort, M. H., Scholte, R. H., & Overbeek, G. (2010). Bullying and victimization among adolescents: 
The role of ethnicity and ethnic composition of school class. Journal of Youth and Adolescence, 39 (1), 1–
11. 
 



 
 

ενδιαφερόμενων, των παιδιών.  Πιστεύω προσοχή ότι το επόμενο ερευνητικό βήμα θα 

πρέπει να επιδιώκει να βρει προσεγγίσεις για την αποτελεσματική προώθηση της 

κοινωνικής αποδοχής των μαθητών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αυτά που μας λένε οι 

μαθητές.  

Τέλος, κάνοντας μια κριτική θεώρηση της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, 

πιστεύω ότι πέτυχε τον σκοπό  της ωστόσο αν την σχεδίαζα από την αρχή στην 

ερευνητική διαδικασία θα χρησιμοποιούσα μεγαλύτερο δείγμα για να μπορώ να 

γενικεύσω την θεωρεία στην οποία κατέληξα. 
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