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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται από εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρομά μαθητές έχει διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό, 

αντιμετωπιζόμενη κυρίως ως εκπαίδευση για δίγλωσσους μαθητές. Κατά τόπους, 

όμως, οι Ρομά μαθητές είναι τρίγλωσσοι. Παράδειγμα αποτελεί μια μειονοτική ομάδα 

της Θράκης, οι Αθίγγανοι του Δροσερού της Ξάνθης, οι οποίοι έως την ηλικία που θα 

φοιτήσουν στο σχολείο ομιλούν τη ρόμικη, και την τουρκική και πολλές φορές 

ταυτόχρονα και την αραβική, αφού η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι και ασπάζονται 

το Κοράνι.  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία που ακολουθείται στα σχολεία του Δροσερού, τα προβλήματα 

επικοινωνίας που αντιμετωπίζονται εκεί και τη σχέση των γονέων με το σχολείο. Η 

έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 σε 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στα σχολεία του Δροσερού.  

 

Οι Δροσερίτες αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την 

περιθωριοποίηση, τον αναλφαβητισμό, τη σχολική διαρροή και το ελεύθερο πνεύμα. 

Οι μαθητές των 15
ου

 και 20
ου

 Δ.Σ. Ξάνθης, αποτελούν ενδιαφέρον αντικείμενο 

μελέτης από εκπαιδευτικής πλευράς, καθώς, αν και Μουσουλμάνοι στο σύνολό τους, 

φοιτούν σε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει χαρακτηριστεί ως Μειονοτικό και 

λειτουργεί με βάση  το Αναλυτικό Πρόγραμμα που αφορά τους Πλειονοτικούς 

μαθητές. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση 

των Τσιγγάνων μαθητών σε σχολεία που αποτελούνται από αμιγώς Ρομά πληθυσμό, 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται μέσα στην τάξη, το ενδιαφέρον των γονέων για 

τη σχολική ζωή, τους παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο και τους 

τρόπους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται.  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η διερεύνηση, θεωρητικά και 

πρακτικά, του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία 

του Δροσερού της Ξάνθης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή 

έχουν διδάξει εκεί.  
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ABSTRACT 

 

The educational process followed by primary school teachers in Roma pupils has been 

extensively examined (analyzed, researched), mainly regarded as a training course for 

bilingual students. However, in some cases Roma students are trilingual. A typical 

example of such a case is a Muslim minority group in Thrace, the Roma of Drosero, 

Xanthi, who until the age of six, when they have to attend school, speak Roma, 

Turkish and sometimes Arabic as well, since the majority of them are Muslims and 

embrace the Koran. 

 

The main purpose of this paper is to examine the educational process followed in 

Drosero schools, the communication problems encountered there and the relationship 

between Roma parents and school. The survey was conducted during the school years 

2016-2017 and 2017-2018 and all the teachers asked were then working or had 

worked in Drosero schools. 

 

Drosero people are a population group with particular characteristics such as 

marginalization, illiteracy, school leakage and free spirit. From the educational aspect 

the students of the 15th and 20th primary schools of Xanthi are an interesting case 

study as although they are Muslims, they attend a school that not only has it not been 

classified as a Minor but it is based on the curriculum applied to the Christian Greek 

speaking majority as well. The present study deals with the issues concerning the 

education of Roma students in schools consisting of a purely Roma population, the 

problems faced within the classroom, parents' interest in school life, the factors that 

influence the educational work and the ways of teaching being used. 

 

The purpose of this diplomatic study is to examine, both theoretically and practically, 

the learning environment and the educational work in the schools of Drosero, Xanthi, 

through the views of the teachers who are teaching or taught there. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Πώς χάθηκαν τα τσιγγάνικα γράμματα; 

 

Πριν από πολλά χρόνια, ζούσε ένας σοφός Τσιγγάνος βασιλιάς που είχε στην κατοχή 

του πολλά τσιγγάνικα βιβλία και ήθελε όλους τους υπηκόους του να είναι μορφωμένοι. 

Είχε και ένα γάιδαρο που τον κρατούσε δεμένο κοντά στα βιβλία για να τον μορφώσει 

κι αυτόν. Όμως μια μέρα, στην πιο μεγάλη πλημμύρα που είδε ποτέ ο κόσμος, πνίγηκαν 

ο βασιλιάς και η βασίλισσά του. Δεμένος μέσα στο σπίτι χωρίς τροφή, ο γάιδαρος 

άρχισε να τρώει μέρα με τη μέρα το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Όταν τελείωσαν όλα τα 

βιβλία, πέθανε και ο γάιδαρος από την πείνα. Έτσι, χάθηκε ο σοφός βασιλιάς και τα 

γράμματα των Ρομ. «Γι’ αυτό κι εμείς οι Ρομ», καταλήγει ο τσιγγάνικος μύθος, «δεν 

έχουμε πια κανένα από τα βιβλία μας, από τα οποία θα μπορούσαμε να μάθουμε τη 

γλώσσα και τις επιστήμες μας» (Τσιάκαλος, 1995). 

 

Η εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων κίνησε το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων ανά 

τα χρόνια, καθώς η κουλτούρα της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας δεν 

εμπερικλείει την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, όπως συνηθίζεται. Επίσης, η 

γλώσσα που μιλούν οι Ρομά είναι προφορική, δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα στη 

ρόμικη. Συνεπώς, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Η δεκαετής προϋπηρεσία μου σε σχολεία που 

δέχονται αμιγώς Αθίγγανους μαθητές, στα σχολεία του Δροσερού της Ξάνθης, αλλά 

και η συνεργασία μου με τον καθηγητή μου κύριο Τσιούμη κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών σπουδών μου με παρότρυναν στη διεξαγωγή  της παρούσας εργασίας.  

 

Η ανά χείρας εργασία πραγματεύεται τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και 

τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία και τη συνεργασία 

τους με τους μαθητές και τους γονείς τους, τις μεθόδους και τα κίνητρα που 

χρησιμοποιούν, τα γλωσσικά προβλήματα των μαθητών, τους λόγους που πιστεύουν 

ότι υπάρχει μαθητική διαρροή, τους παράγοντες που βελτιώνουν ή δυσχεραίνουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο και τέλος, τις προτάσεις τους για μια αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία σε Ρομά μαθητές.  
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Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με του Ρομά της 

Ελλάδας, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στη ζωή των Ρομά, αναλύεται η 

γλώσσα που ομιλούσαν και ομιλούν οι Ρομά της Ελλάδας και ο πολιτισμός τους. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία τους, ο πολιτισμός, η 

κοινωνική τους οργάνωση και η θρησκεία τους.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην εκπαίδευση των 

Τσιγγανοπαίδων, στο πώς αντιλαμβάνονται οι Ρομά την εκπαίδευση, στην 

εκπαιδευτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στη σχέση που έχουν οι 

Αθίγγανοι γονείς με τη σχολική κοινότητα. Έπειτα, παρουσιάζονται οι κοινωνικές 

ανισότητες και ιδιαίτερα η σχολική αποτυχία, η μαθητική διαρροή και ο σχολικός 

αποκλεισμός.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αυτό που απασχολεί είναι οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η 

εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων όπως η επικοινωνία που έχουν οι εκπαιδευτικοί με 

τους Ρομά μαθητές και τι παιδαγωγικό ύφος  που επικρατεί. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά στις διδακτικές στρατηγικές, στις μορφές- τεχνικές διδασκαλίας, στη 

διδασκαλία σε Ρομά μαθητές, στις μεθόδους που προτιμούνται, στην εκπαίδευση των 

Τσιγγανοπαίδων σε ένα δικό τους σχολείο και στα κίνητρα μάθησης.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Ρομά που κατοικούν στο Δροσερό. Ξεκινά 

από τους Ρομά της Θράκης και συνεχίζει στους Ρομά του Δροσερού, στον πληθυσμό 

και τον κοινωνικό διαχωρισμό, στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, στη 

θρησκεία, στη γλώσσα και στην εκπαιδευτική κατάσταση που επικρατεί.  

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθεται η ερευνητική διαδικασία. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο, λοιπόν, αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τα εργαλεία της έρευνας, δηλαδή, η εκπαιδευτική έρευνα, η μέθοδος 

συλλογής δεδομένων, η ημιδομημένη  συνέντευξη- ερωτήσεις, το δείγμα. Επίσης, η 

μεθοδολογία ανάλυσης των συνεντεύξεων και διεξαγωγής συμπερασμάτων, η πορεία 

της έρευνας και η ανάλυση περιεχομένου.  

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, αναλύονται 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και οι απαντήσεις που δόθηκαν από 
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αυτό στις ερωτήσεις της συνέντευξης.  Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

 

Ρομά, Δροσερό Ξάνθης, εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

επικοινωνία, κίνητρα, εκπαιδευτικό έργο 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Οι Ρομά της Ελλάδας 

 

1.1. Ιστορική αναδρομή 

 

Λαός χωρίς γραπτή γλώσσα, χωρίς γραπτή ιστορία, με παρελθόν που δεν έχει ακόμα 

εξακριβωθεί, οι «Ρομ», η διεθνής ονομασία των Τσιγγάνων όπως έχει διαμορφωθεί 

σήμερα, παρά τους «διωγμούς» που έχουν βιώσει, θέλουν να διατηρήσουν τις 

παραδόσεις του πολιτισμού τους και την ιδιαιτερότητά τους (Λυδάκη, 1998:20). Το 

όνομα «Ρομ» επικυρώθηκε στο Λονδίνο το 1971, όπου έλαβε χώρα το Πρώτο 

Παγκόσμιο Συνέδριο των Τσιγγάνων και πραγματοποιείται πλέον επίσημα η 

καταγραφή τους από τον ΟΗΕ (Ντούσας, 1997:36).  

 

Εντοπίζονται διαφορετικές ονομασίες αν προσανατολιστούμε σε δυτικές χώρες, όπως 

Tsiganes, Gitans, Zigeuners, Gypsies, Bohemiens (Λυδάκη, 1998:21). Στην Ελλάδα 

υπάρχει μια ποικιλία ονομασιών και η διεθνής ονομασία τους δεν χρησιμοποιείται 

τόσο. Τους αποκαλούμε «Αθίγγανους», «Τσιγγάνους» (Ατσιγγάνους), «Γύφτους» 

(Αιγύπτιους) και «Κατσίβελους». Επίσης, όταν θέλουμε να τους διαχωρίσουμε ως 

προς το θρήσκευμά τους, τους χριστιανούς τους λέμε «Ρωμιόγυφτους», 

«Αθίγγανους», ενώ τους μουσουλμάνους τους αποκαλούμε «Γύφτους» ή 

«Τουρκόγυφτους» (Ζεγκίνης, 1994:13). 

 

Η αρχική άποψη των ιστορικών όσον αφορά την προέλευση των Τσιγγάνων είναι ότι 

κατάγονται από την Αίγυπτο (Αίγυπτος-Αιγύπτιος- Γύφτος), παρόλο που δεν υπήρχαν 

κοινά στοιχεία στη γλώσσα. Μια άλλη άποψη είναι αυτή του Κώστα Φαλτάϊτς, ο 

οποίος τεκμηριωμένα τους ονομάζει «Καϊνίτες», ως απογόνους του Κάιν από την 

Παλαιστίνη (Φαλτάϊτς, 1931:4). Τελικά, έπειτα από έρευνες που διεξήχθησαν 

διαπιστώθηκε πως η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Ρομά προέρχεται από την 

σανσκριτική και είναι συγγενής των νεοϊνδικών χιντί και παντζάμπι (Λυδάκη, 

1998:22). Οι Ρομά, λοιπόν, είναι ινδικής καταγωγής και προέρχονται από τη 

Βορειοδυτική Ινδία (Σιδέρη, 1993: 48).  

 

Παρόλο που η ινδική προέλευση των Ρομά στηρίζεται σε γλωσσολογικούς και 

εθνολογικούς παράγοντες και όχι σε ιστορικά στοιχεία, είναι αποδεκτή από όσους 

ασχολούνται με την τσιγγανολογία (Ζάχος, 2005:76). Από την άλλη, η έρευνα της 
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Βαξεβάνογλου στηρίζει το νεότερο προβληματισμό και σκεπτικισμό ως προς το 

βασικό αυτό δόγμα, επιχειρώντας να καταδείξει το ρομαντισμό της δεκαετίας του 

’90, που επηρεάζει τους Έλληνες μελετητές των Τσιγγάνων (Παπαπαύλου, Κοππάση-

Οικονομέα, 2002: 15). Η ίδια αναφέρει πως οι Τσιγγάνοι ορίζονται αυθαίρετα ως 

«απόγονοι ινδικών πληθυσμών ,αποδίδοντάς τους μια ενιαία γεωγραφική και βιολογική 

προέλευση» (Βαξεβάνογλου, 2001:45-46). 

 

Οι Τσιγγάνοι, λοιπόν, προέρχονται από την περιοχή της δυτικής Ινδίας, από την 

πεδιάδα του Σιντ, ένα μέρος που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ινδίας και 

ξεκίνησαν τις μετακινήσεις τους περίπου στα 1000 μ. Χ. Πληροφορίες λένε πως 

εμφανίστηκαν στο Βυζάντιο τον 11
ο
 αι. μ. Χ., ερχόμενοι από την Αρμενία και 

εγκαταστάθηκαν σε πολλά μέρη που πλέον είναι ελληνικά. Κατά τον 15
ο
 αι. μ. Χ. 

εξαπλώθηκαν στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, διασπορά που φαίνεται να 

ολοκληρώνεται στα τέλη του 16
ου

 αι., ενώ το 18
ο
 αι. κάνουν την εμφάνισή τους στις 

ασιατικές περιοχές της Ρωσίας (Χατζησαββίδης, 2007). 

 

Γεγονός είναι ότι αναγκάστηκαν να διασχίσουν πολλούς τόπους, χωρίς να μένουν σε 

συγκεκριμένο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού κανένα κράτος δεν τους 

δεχόταν ως μόνιμους κατοίκους του. Πολλοί ήταν οι λόγοι αυτής της μετανάστευσης. 

Ένας από τους σημαντικότερους ήταν η καταδίωξη που υπέστησαν από τους 

Τούρκους που χρονολογείται στον 11
ο
 αι. μ. Χ. , αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες που 

συνεχίστηκε έως τον 17
ο
 αιώνα. Η πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών αλλάζει το 18

ο
 

αι. (Έξαρχος, 1996). Τα ευρωπαϊκά κράτη τείνουν προς την ενσωμάτωση των 

Τσιγγάνων ακολουθώντας «φιλοτσιγγάνικη» τακτική και μέσα σε έναν αιώνα 

περίπου οι σκληροί διωγμοί εξαλείφονται (Ντούσας, 1997). 

 

Οι Ρομά εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο το 14
ο
 αι. μ. Χ. στις περιοχές της Κρήτης 

και της Πελοποννήσου. Την ίδια περίοδο, στην περιοχή της Θράκης, αποκαλούνται 

«Κατσίβελοι» (από την ιταλική λέξη Cattivello, υποκοριστικό του Cattivo που 

σημαίνει άθλιος, κακός). Νότια, όμως, βρίσκουν άσυλο από τις επιδρομές των 

Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. Η φτώχεια, όμως, και οι επιδρομές τους ωθούν 

και σε άλλες ελληνικές περιοχές όπως την Ήπειρο, την Κέρκυρα και άλλα νησιά του 

Ιονίου Πελάγους (Λιεζουά, 1999:25).               
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Οι Ρομά που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο παρέμειναν κατά τη διάρκεια της 

Βυζαντινής αλλά και της Οθωμανικής περιόδου, αφού δεν υπέστησαν θεσμικές 

διακρίσεις, διώξεις και άδικες πράξεις, όμοιες με αυτές που επηρέασαν τη ζωή των 

Ρομά της δυτικής Ευρώπης. Έτσι, αποφεύχθηκε η δημιουργία εντάσεων και 

προστριβών στις σχέσεις των Τσιγγάνων με τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού 

(Ζάχος, 2005: 91,92).  

 

Κάθε ομάδα Τσιγγάνων, ακολουθώντας τη δική της ιστορική πορεία κατέληξε να 

εγκατασταθεί σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διασπορά 

των Τσιγγάνων στους περισσότερους νομούς της χώρας μας (Ντούσας, 

1997·Τσιούμης, 2003). Αξιοσημείωτη είναι η πληροφόρηση για την συμμετοχή των 

Ρομά στην Επανάσταση του 1821, που βρέθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων 

καπετάνιων πολεμώντας ή ψυχαγωγώντας με τις μουσικές τους ικανότητες τους 

πολεμιστές. Επίσης, κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, με τις ανταλλαγές 

πληθυσμών, πολλοί ήταν οι Ρομά που αναζήτησαν καταφύγιο στην Ελλάδα, κυρίως 

στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά. Το 1940 πολέμησαν πλάι στο πλευρό των 

Ελλήνων, μάλιστα λέγεται πως υπήρχαν μέλη της Φιλικής Εταιρίας, Ρομά (Ντούσας, 

1997). 

 

Το 1954 ο ΟΗΕ με ψήφισμά του αποφάσισε την πολιτογράφηση των Τσιγγάνων, η 

οποία όμως ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1978 με εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Η νομαδικότητα που χαρακτηρίζει τους Ρομά, δε διευκόλυνε την 

αποπεράτωσή του, καθώς υπάρχουν κατασκηνώσεις σε όλους τους νομούς της χώρας 

που μετακινούνται από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό λόγω της εχθρικής 

συμπεριφοράς και του ρατσισμού που βιώνουν από τους ντόπιους (Ζεγκίνης, 

1995:61-62). 

 

Οι φυλές στις οποίες είναι χωρισμένοι οι Ρομά της Ελλάδας είναι εννέα και είναι οι 

εξής: Σουβαλιώτες, Μπατσόρια, Roma, Τσιγγάνοι, Μαπαμανέ-Ρομά, Χαντούρια, 

Δερμετζήδες, Μεσκαρήδες, Χωραχάγια (Νόβα-Καλτσούνη, 2004). Ορισμένοι από 

αυτούς είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και, με βάση τις τελευταίες 

νομικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, έχουν πλέον ελληνική υπηκοότητα και 

είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δήμων αλλά και των Κοινοτήτων της χώρας. 
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Συνεπώς, έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που έχει ένα Έλληνας, 

οπότε έχουν και την υποχρέωση να στρατεύονται (Ζεγκίνης, 1994:21).  

 

1.2. Η γλώσσα των Ρομά 

 

Η γλώσσα που μιλούν οι Ρομά έχει καταβολές στην σανσκριτική και είναι συγγενής 

των Ινδικών διαλέκτων χιντί και παντζάμπι (Λυδάκη, 1998:22). Σε ορισμένες θεωρίες 

αναφέρεται ότι για αιώνες χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική διάλεκτο, μυστική, με 

σκοπό την περιορισμένη κατανόησή της από άλλους, είχαν, δηλαδή, μεταξύ τους μια 

κρυφή επικοινωνία (Λιεζουά, 1999:50). Παρόλο που οι Ρομά υπήρξαν 

διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια δέκα αιώνων, έχουν μια κοινή 

γλώσσα τη ρομανί τσιμπ, η οποία τους συνδέει με την «πρώτη» τους πατρίδα, την 

Ινδία (Ντούσας, 1997:36). Οι Ρομά, θέλοντας να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, 

επιμένουν στη χρήση της ρομανί και την μαθαίνουν στα παιδιά τους (Λυδάκη, 

1998:138).  

 

Η κοινή γλώσσα, ως κώδικας επικοινωνίας, επιτρέπει στους Τσιγγάνους να 

επικοινωνούν χωρίς να τους καταλαβαίνουν οι «ξένοι». Σε περιπτώσεις 

διαπληκτισμών, όπου ο θυμός είναι το κυρίαρχο συναίσθημα, μιλούν στη μητρική 

τους γλώσσα. Αυτό είναι ένα αυθόρμητο γεγονός που συμβαίνει συνήθως 

υποσυνείδητα, βέβαια υπάρχει περίπτωση να συμβεί και συνειδητά με σκοπό να μην 

κατανοήσει κανένας «άλλος» τι συμβαίνει και εμπλακεί ο «νόμος», αφού στο τέλος 

θα υπάρξει συμφιλίωση (Λυδάκη, 1998:140).  

 

Χαρακτηριστικό της ρομανί είναι οι παραλλαγές και οι διάλεκτοι που υπάρχουν. Οι 

διάλεκτοι της ρομανί διαμορφώνονται ανάλογα με την περιπλάνηση των Ρομά, από 

ποιες χώρες πέρασαν και σε ποιες έμειναν. Η λέξη ρομανί προέρχεται από την 

διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία Ρομ (Λυδάκη, 1998). Ειδικότερα, η μακροχρόνια 

παραμονή των Ρομά στην Ελλάδα επηρέασε σημαντικά και επέφερε εμφανείς 

αλλαγές στη ρομανί (Fraser, 1998:63). 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ρομανί τσιπ είναι προφορική γλώσσα την οποία 

επιχειρήθηκε να καταγράφει για πρώτη φορά στη Ρωσία το 1930, χωρίς αποτέλεσμα. 

Μια προσπάθεια που είχε αποτέλεσμα ήταν αυτή του Γάλλο-ισπανού Τσιγγάνου 



19 
 

γλωσσολόγου και γεν. γραμματέα της οργάνωσης Μαρσέλ Κουρτιάντε, ο οποίος 

εξέδωσε το 1992 το πρώτο αλφαβητάριο της ρομανί και δυο χρόνια αργότερα 

εξέδωσε το εγχειρίδιο του δασκάλου που του αντιστοιχούσε (Λυδάκη, 1998:27).  

 

Διακρίνεται η ρομανί στις εξής τρεις διαλέκτους:  

1. Στη γνήσια χασί, ροµανί, την οποία μιλούν το μεγαλύτερο μέρος των Τσιγγάνων 

και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που και αυτές µε τη σειρά τους διαιρούνται σε 

μικρότερες διαλεκτικές υποκατηγορίες: α) η Βαλκανο-Καρπαθο-Βαλτική, β) η 

Κουρµπέτ – Τσεργκάρ, που ομιλείται στην περιοχή των Βαλκανίων και γ) η 

Καλντερασκανή, η οποία θεωρείται η περισσότερο διαδεδομένη γεωγραφικά, εφόσον 

χρησιμοποιείται από τα Ουράλια έως την Καλιφόρνια και από το Παρίσι έως το 

Μπουένος Άιρες. 

 2. Παράλληλα µε τη χάσι ροµανί ομιλείται και η σντικανή-µανουσκανή, µε λεξιλόγιο 

που προέρχεται κυρίως από τη Γερμανία.  

 3. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ένα πλήθος διαλέκτων που περιέχουν ένα 

υπολειμματικό ροµανί λεξιλόγιο, ενσωματωμένο στην τοπική γκατζικανή, δηλαδή 

µη-τσιγγάνικη γλώσσα. Διάλεκτοι, που μιλιούνται από όσους απώλεσαν την 

προγονική τους γλώσσα μετά από διώξεις και εξαναγκασμούς. Η διάλεκτος καλό 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται από Τσιγγάνους της 

Ισπανίας (Χιτάνο), η οποία συνδυάζει τη ροµανί με την ισπανική (Τερζοπούλου, 

Γεωργίου, 1998:33-40). Τέτοιες διάλεκτοι αποκλείστηκαν από την προσπάθεια 

καταγραφής μιας ενιαίας ρομανί (Λυδάκη, 1998:28). 

 

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι σε αυτές τις αλλοιωμένες παραλλαγές της ροµανί, 

αλλά και στις κύριες διαλέκτους, υπάρχουν κάποιες λέξεις που λέγεται πως έχουν 

ελληνική ρίζα. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι λέξεις drom (δρόµος), efta (επτά), 

okto (οκτώ), enya (εννιά), kokkalo (κόκαλο), papu (παππούς), luludi (λουλούδι) 

(Τερζοπούλου, Γεωργίου, 1998:33-40). 

 

Ο γλωσσολόγος Β. Μαρσέλο διαίρεσε τις διαλέκτους που χρησιμοποιούνται στην 

Ελλάδα σε δύο κατηγορίες της ρομανί:  

1) Στις διαλέκτους Vlach που χρησιμοποιούνται από τους Ρουμελήδες, τους 

Φιλιππιτζήδες, τους καλπαζάνους και τους χαντούρηδες και 



20 
 

 2) Στις διαλέκτους Non-Vlach που μιλιούνται από τα φιτσίρια και τους χοραχανέ 

(Λυδάκη, 1998:28). 

 

Η πλειοψηφία των Ρομά της Ελλάδας ομιλούν τη ρομανί παράλληλα με τη 

νεοελληνική γλώσσα (Χατζησαββίδης, 2007). Ειδικότερα, στον οικισμό του 

Δροσερού ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Ξάνθης, οι Ρομά μιλούν τη ρομανί, 

σε συνδυασμό με την ελληνική αλλά και την τούρκικη γλώσσα, ανάλογα με το ποιος 

είναι ο συνομιλητής τους, συνεπώς και ποιες επικοινωνιακές ανάγκες έχουν 

(Αδαμαντίδου-Χαζάπη, 2011). Το ίδιο παρατηρείται και στους Ρομά όλης της 

υπόλοιπης Θράκης (Ντούσας, 1997). 

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που διέπουν τη ρόμικη γλώσσα είναι και αυτά που τη 

διαφοροποιούν από την Ελληνική σε ένα βαθμό. Η ρομανέ στερείται του τρίτου 

γένους, του ουδέτερου, έχει μόνο δύο γένη το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτά 

δηλώνονται στο α’ ενικό του άρθρου «ο» για το αρσενικό και «ι» για το θηλυκό, δύο 

αριθμούς, ενικό και πληθυντικό, ενώ παρουσιάζουν σύστημα με οκτώ πτώσεις 

ονομαστική, γενική, δοτική, τοπική, οργανική, αφαιρετική, αιτιατική και κλητική. 

Όσον αφορά τους ρηματικούς τύπους υπάρχουν τέσσερις χρόνοι ο ενεστώτας, ο 

παρατατικός, ο μέλλοντας και ο αόριστος. Διακρίνουμε, επίσης, τρεις εγκλίσεις την 

οριστική, την υποτακτική και την προστακτική, ενώ δε γίνεται διάκριση του ποιου 

ενέργειας, όπως συμβαίνει στα νέα ελληνικά (Χατζησαββίδης, 2007:60). Ένα ακόμη 

βασικά χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ρομά δεν χρησιμοποιούν άρθρα, κάποιοι μάλιστα 

τα εκφέρουν μαζί με το ουσιαστικό ως μια οντότητα (Λιάπης, 1998:28-30). 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα χρησιμοποιεί την ελληνική 

γλώσσα ως μέσο διδασκαλίας στο αναλυτικό πρόγραμμα, για όλα τα μαθήματα, 

γεγονός που δυσκολεύει όχι μόνο τη σχολική ένταξη αλλά και τη σχολική επιτυχία 

των παιδιών Ρομά (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:33).  

 

Καθώς η μητρική γλώσσα των τσιγγανόπουλων είναι διαφορετική από αυτή που 

διδάσκονται στο σχολείο, μεγαλώνουν μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν δυο κώδικες 

επικοινωνίας, ένα για τους «δικούς» τους και έναν για τους «άλλους». Για τους 

«δικούς» τους έχουν ένα όνομα και μια γλώσσα, αντίθετα για τους «άλλους» και η 

γλώσσα αλλά και το όνομα διαφέρουν. Το «δικό» τους όνομα συμβολίζει τη δια βίου 
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ένταξη στην εβδομάδα τους και ταυτόχρονα τη διαφορετικότητά τους ως προς το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έτσι διατηρείται η μεταξύ τους απόσταση και 

αποκλείονται οι τυχόν τάσεις ενσωμάτωσης. Οπότε, από τη στιγμή που 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους διαπιστώνουν την ετερότητα σε σχέση με τους 

«άλλους» (Λυδάκη, 2000).  

 

1.3.Ο πολιτισμός των Ρομά 

 

1.3.1. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το World Directory of Minorities, στην 

Ελλάδα υπάρχουν περίπου 110.000-120.000, ίσως και λιγότεροι λόγω της 

μετανάστευσής τους προς το Βέλγιο και τη Γερμανία (Ζεγκίνης, 1994:20). Ο αριθμός 

των Ρομά που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, 

διότι σε όσες απογραφές έχουν πραγματοποιηθεί καταγράφονται μόνο ως Έλληνες 

πολίτες χωρίς καμία άλλη διάκριση (Χατζησαββίδης, 2007:47). Ο πληθυσμός τους 

κατανέμεται σε διάφορες περιοχές όπως στην Αγία Βαρβάρα της Αττικής, στο 

Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα, στα Γιαννιτσά, στη Νάουσα, στη 

Φλώρινα, στις Σέρρες, στη Λαμία και αλλού. Σε μικρότερο πληθυσμό εντοπίζονται 

και στην περιοχή της Θράκης, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Στερεά και στα νησιά 

της Ελλάδας (Ζεγκίνης, 1994:20). 

 

 Μέχρι το 1955, οι Τσιγγάνοι δε θεωρούνταν Έλληνες πολίτες, αλλά αλλοδαποί. 

Αυτό στην πορεία άλλαξε και προς το τέλος της δεκαετίας του ’70, οι εγκατεστημένοι 

ή ημιεγκατεστημένοι Ρομ αποκτούν την ελληνική υπηκοότητα, εγγράφονται στους 

Δήμους που βρίσκεται η κατοικία τους και αποκτούν πλέων τα δικαιώματα αλλά και 

τις υποχρεώσεις που έχουν οι Έλληνες πολίτες (Χατζησαββίδης, 2007:47).  

 

Ένας ορισμένος αριθμός Αθίγγανων δείχνει προτίμηση στη μόνιμη κατοικία. Έτσι, 

τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί Τσιγγάνικοι οικισμοί σε υποβαθμισμένα 

προάστια αστικών κέντρων, που έχουν τη μορφή χωριών ή ακόμα και κωμοπόλεων 

(Ζεγκίνης, 1994:18). Οι κατοικίες τους δεν έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, αντίθετα 

έχουν επιλέξει διαμερίσματα, παραπήγματα, κατοικίες της ελληνικής υπαίθρου. 

Υπάρχουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις όσων μετακινούνται συχνά από μέρος σε 
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μέρος για μεγάλα ή και μικρά χρονικά διαστήματα που επιλέγουν να μένουν σε ειδικά 

διαμορφωμένη φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία έχουν και για επαγγελματική χρήση, ή 

ακόμα και σε κλειστού τύπου ημιφορτηγά αυτοκίνητα και σε σκηνές 

(Χατζησαββίδης, 2007:47).  

 

Παρόλο που η τάση για εύρεση μόνιμης κατοικίας είναι δείγμα πολιτισμικής προόδου 

και κοινωνικής προσαρμογής, οι οικισμοί που έχουν δημιουργηθεί δεν έχουν τη ίδια 

μορφή με τους υπόλοιπους οικισμούς των μη-Ρομά και ο λόγος είναι ο ιδιόμορφος 

χαρακτήρας τους που παραμένει αναλλοίωτος (Ζεγκίνης, 1994:18). Τον πολιτισμό 

των Ρομά χαρακτηρίζει μια «καθαρότητα», καθώς η χρόνια επαφή με διαφορετικούς 

πολιτισμούς και περιβάλλοντα δεν τον έχει επηρεάσει καθόλου, αποτελεί μια 

αμόλυντη κληρονομιά που δεν αλλοτριώθηκε από κανέναν παράγοντα (Ζάχος, 

2005:77-78). 

 

1.3.2. Πολιτισμός 

 

Η νομαδικότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Τσιγγάνων 

(Ζάχος, 2005:77). Το «ταξίδι» και η «μετακίνηση» αποτελούν για την πλειονότητα 

των Ρομά μια διευκόλυνση ως προς την κοινωνική και την επαγγελματική τους 

λειτουργία. Το «ταξίδι» δίνει τη δυνατότητα της φυγής τους από μέρη εχθρικά όποτε 

οι ίδιοι το θεωρήσουν απαραίτητο (Χατζησσαβίδης, 2007:48).   

 

Επίσης, ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η κοινή βάση της γλώσσας που 

χρησιμοποιούν, παρά το πλήθος των διαλέκτων που την αποτελούν. 

Ανάλογα με το μέρος καταγωγής τους οι Τσιγγάνοι έχουν διάφορες ονομασίες, όπως 

Τουρκόγυφτοι (Τουρκία), Ρουμανόγυφτοι (Ρουμανία), Γιουνανλία (Ιωνία της Μ. 

Ασίας) κ.ά. Επιπλέον, το επάγγελμα είναι αυτό που καθορίζει την ονομασία 

ορισμένων, όπως Τζαμπάσηδες (ξυλέμποροι), Καζατζία (χαλκιάδες), Λαουτάρηδες 

(μουσικοί), ή και η ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, όπως Ερλία (εγκατεστημένοι ή 

μη εγκατεστημένοι) και Φιτσίρια (περιπλανώμενοι). Κριτήριο, επίσης, αποτελεί και η 

γενεαλογική καταγωγή, όπου χρησιμοποιούν ονομασίες, όπως Αντώνπαρεσκε 

(απόγονοι του Αντών), Νταλιπέ (απόγονοι του Νταλίπη) κ. ά. (Χατζησαββίδης, 

2007:46).  
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1.3.3. Κοινωνική οργάνωση 

 

Οι κοινωνικά ορατοί Ρόμηδες της ελληνικής κοινωνίας είναι απόγονοι των Ρομά 

μεταναστών της Ελλάδας και κυρίως αυτών που δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν 

στον κύριο όγκο του ελληνικού πληθυσμού, για επαγγελματικούς, χωροταξικούς και 

πολιτισμικούς λόγους (Γκότοβος, 2002:124-125). Θεμελιώδης παράγοντας της 

κοινωνικής συγκρότησης των Τσιγγάνων αποτελούν οι σχέσεις συγγένειας. Η 

συγγένεια ως δομή αλλά και ως ιδεολογία επηρεάζει ορατά τις κοινωνικές τους 

σχέσεις και αποτελεί υπόβαθρο για οικονομικές συνεργασίες, επαγγελματικές 

κοινοπραξίες κ.ά. (Τερζοπούλου-Γεωργίου, 1998:17). 

 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση των Ρομά ξεκινά από μια ευρεία, πατριαρχική 

οικογένεια, η οποία οργανώνεται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο συγγενών οικογενειών 

με κοινό επώνυμο, το γένος. Εν συνεχεία, τα γένη συνδέονται μεταξύ τους με 

δεσμούς «αίματος» και αγχιστείας δημιουργώντας τη φάρα, που αποτελεί τη δική της 

κοινότητα και αντιπροσωπεύεται από έναν αρχηγό ή πρόεδρο. Πολλές φάρες μαζί, 

έχοντας κοινή καταγωγή, κοινά ήθη κι έθιμα, κοινές παραδόσεις, κοινή γλωσσική 

διάλεκτο και κοινές αξίες, συγκροτούν μια κοινωνική φυλή. Οι κοινωνικές φυλές 

στην Ελλάδα είναι εννέα κι έχουν αναφερθεί παραπάνω (βλ.1.1.). Οι κοινωνικές 

φυλές στη χώρα μας έχοντας κοινή ιστορική και κοινωνική καταγωγή, κοινή βάση 

στη γλώσσα και στην κουλτούρα, αποτελούν την προ-εθνική ομάδα- εθνότητα των 

Roma (Ντούσας, 1997:79-84). 

 

Οι Ρομά έχοντας ως βάση της κοινωνικής τους οργάνωσης τη συλλογικότητα (Νόβα- 

Καλτσούνη, 2004:8), χρησιμοποιούν το αίσθημα αλληλεγγύης που υπάρχει στα μέλη 

του γένους και της φάρας, για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το 

ρατσιστικό κράτος (Ντούσας, 1997:87). Έτσι, αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη 

διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η Ρομά οικογένεια μεταδίδει 

την πολιτισμική κληρονομιά στα παιδιά της, τα οποία μαθαίνουν να σέβονται τα 

μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας και να αναπτύσσουν το αίσθημα της ντροπής σε 

περίπτωση που παραβιαστούν οι αξίες και οι κανόνες της τσιγγάνικης κοινότητας 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2004: 24-29).  
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Τέλος, ένα χαρακτηριστικό του τρόπου ζωής τους είναι η ενδογαμία, δηλαδή οι Ρομά 

που παντρεύονται, δε συνδέονται μόνο από την ίδια πολιτισμική ομάδα των Roma, 

αλλά και από δεσμούς αίματος και ως αποτέλεσμα παρουσιάζονται βιολογικά και 

εκφυλιστικά φαινόμενα (Ντούσας, 1997:80). 

 

1.3.4. Θρησκεία 

 

Στις παραδόσεις των Τσιγγάνων υπάρχουν ορισμένα λατρευτικά κατάλοιπα όπως 

ξόρκια, μαγικά ρητά, ύμνοι κ., που αναφέρονται στον παντοδύναμο ήλιο και στη 

φωτιά. Έτσι, πιθανολογείται πως οι Ρομά υπήρξαν λάτρεις του ήλιου και της φωτιάς. 

Η αποδοχή της χριστιανικής θρησκείας πραγματοποιήθηκε καθώς εγκαταστάθηκαν 

στο Βυζάντιο και κυρίως στη Θράκη, επιπλέον στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Η 

πλειοψηφία των Τσιγγάνων της Ευρώπης ασπάζονται το Χριστιανισμό, σχεδόν το 1/3 

του πληθυσμού και οι μουσουλμάνοι είναι λιγότεροι, ή μουσουλμανοφανείς.  

(Ζεγκίνης, 1994:17).  

 

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος των Τσιγγάνων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 

μόνο το 20% ασπάζονται το Ισλάμ (Χατζησαββίδης, 2007). Οι κάτοικοι κάποιων 

τσιγγάνικων οικισμών αποκαλούνται από τους Μειονοτικούς Τούρκους «Τσιγγενέ», 

πράγμα διαφορετικό από τον αυτοπροσδιορισμό τους, αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι 

με την αποδοχή της ισλαμικής θρησκείας συνοδευόταν εκ περιτροπής και από 

«εκτουρκισμό» (Τρουμπέτα, 2001:164). Ο Ντούσας αναφέρει πως το ποσοστό των 

Χριστιανών ανέρχεται στο 85%, αντίθετα οι μουσουλμάνοι είναι μόλις στο 15%, 

γνωστοί και ως «Τουρκόγυφτοι» (Ντούσας, 1997:85). 

 

Γενικά, τους Ρομά χαρακτηρίζει μια προσαρμοστικότητα, το ίδιο συμβαίνει και με τη 

θρησκεία τους, υιοθετούν τη θρησκεία της χώρας που διαμένουν. Υπάρχουν πολλοί 

Ρομά στην Ευρώπη που δεν ασπάζονται κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, «ο 

χριστιανισμός έχει πολλές νηστείες, το Ισλάμ έχει πολλά ναμαζάνια (προσευχές), γι’ 

αυτό αθιγγάνικο και πάλι αθιγγάνικο», είναι η φράση που λένε οι ίδιοι (Ζεγκίνης, 

1994:17). 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Η εκπαίδευση των Ρομά 

 

2.1. Η αντίληψη των Ρομά για την εκπαίδευση 

 

Η Τσιγγάνικη οικογένεια λειτουργεί και ως θεσμός εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης 

και κοινωνικοποίησης των τσιγγανόπουλων, καθώς από αυτήν φαίνεται να ξεκινά η 

εκπαίδευση για τους Ρομά, σύμφωνα πάντα με έρευνες αλλά και εμπειρίες 

ερευνητών. Θεωρείται πως θα προσλάβουν τα εφόδια για τη υπόλοιπη ζωή τους μέσα 

από τις αρχές και τις αξίες της οικογένειας και πως θα τα αξιοποιήσουν κατάλληλα 

στον εργασιακό και στον έγγαμο βίο τους (Πέτρου, 2016:17). Συνεπώς, ο Τσιγγάνος 

γονιός επιθυμεί το σχολείο να είναι η συνέχεια, η ολοκλήρωση της οικογενειακής 

εκπαίδευσης που παρέχει στο παιδί του, με σκοπό τη προετοιμασία του για την έξοδό 

του στην αγορά εργασίας (Ντούσας, 1997:140).  

 

Παρατηρείται ότι η επιθυμία των γονιών, ανεξαρτήτως οικονομικής ή μορφωτικής 

κατάστασης, είναι η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, να γραφή και ανάγνωση, ή 

ακόμη και να καταφέρουν να φοιτήσουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν πρόκειται 

για Τσιγγάνους με καλή οικονομική επιφάνεια (Λυδάκη, 1998:300). Η επιθυμία αυτή 

υπονομεύεται από την εικόνα του σχολείου που φαντάζει δύσκαμπτο, με αυστηρούς 

κανόνες χωρίς καμία ελαστικότητα στις ιδιαιτερότητες της ομάδας του, που ποτέ δεν 

απέκτησε την φιλόξενη εικόνα που πρέπει να έχει, ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του 

να νιώθουν ότι ανήκουν εκεί και όχι παρείσακτοι (Μητακίδου-Τρέσσου, 2007). 

 

Ωστόσο, οι προσδοκίες των Ρομά και οι σκοποί του σχολείου απέχουν αισθητά, αφού 

η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία δεν πλησιάζει καθόλου τα δικά τους βιώματα. 

Υπάρχει έλλειψη κατανόησης του σχολείου από μέρους τους, λόγω της 

νομαδικότητας που τους χαρακτηρίζει, η οποία συμβαίνει για λόγους εύρεσης 

εργασίας και την εξάσκηση των επαγγελματικών, εποχικών δραστηριοτήτων τους 

(Ντούσας, 1997:140). Επίσης, στόχος του σχολείου είναι η αφομοίωση των 

Τσιγγάνων στην ευρύτερη κοινωνία και οι αξίες που διδάσκονται σε αυτό είναι 

διαφορετικές από τις τσιγγάνικες, συνεπώς οι Ρομά γονείς φοβούνται πως τα παιδιά 

τους θα επηρεαστούν και θα αποκοπούν από τη φυλή τους (Λυδάκη, 1998:300-301). 

Το σχολείο γι’ αυτούς είναι ένας «ξένος» θεσμός, φορέας διαφορετικών πολιτισμικών 

επιρροών, που απέχει από τη δική τους κοινωνική οργάνωση (Βασιλειάδου, Παυλή-
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Κορρέ, 2011, 23). Οπότε, από τη μια θέλουν να τα στείλουν στο σχολειό, για να 

ζήσουν καλύτερα και από την άλλη, όχι γιατί ίσως να τα χάσουν (Λυδάκη, 1998:300-

301). 

 

Η Άννα Μάγκα, πρόεδρος του Πανελλήνιου, Εκπολιτιστικού, Μορφωτικού, 

Δημιουργικού, Γυναικείου Συλλόγου Ρομ Δενδροπόταμου, μιλώντας στις Τρέσσου 

και Μητακίδου, αναφέρει πως οι δάσκαλοι βρίσκονται «ψηλά», υπάρχει, δηλαδή, μια 

εκτίμηση προς το πρόσωπό τους και θεωρούν πως είναι οι μόνοι που βρίσκονται 

κοντά τους. Συνεχίζει λέγοντας πως επιθυμούν να μάθουν γράμματα και το σχολείο 

να είναι «σύμμαχος και όχι αντίπαλος», συγκεκριμένα, να είναι «σύμμαχος στον 

πόλεμο εναντίον της φτώχειας». Επίσης, η ίδια επιθυμεί «ένα σχολείο για όλα τα 

παιδιά», ένα σχολειό για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα, να μπορέσουν να 

φτάσουν τα ελληνόπουλα (Τρέσσου-Μητακίδου, 2007:101-102). Βέβαια, αναφορικά 

στο δάσκαλο, υπάρχει και η άποψη ότι πολλοί εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι, 

με αρνητική συμπεριφορά προς τα Τσιγγανόπαιδα (Ντούσας, 1997:141). 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως υπάρχουν Τσιγγάνοι, που χωρίς να φοιτήσουν στο 

σχολείο και όντας αναλφάβητοι, κατάφεραν μέσω του εμπορίου να αποκτήσουν μια 

στέγη για την οικογένειά τους και να έχουν μια ζωή με περισσότερες ανέσεις. Έτσι, 

θεωρούν πως το σχολείο δεν τους βοηθά ιδιαίτερα για την επαγγελματική τους 

ανέλιξη, τους αρκεί τα παιδιά τους να μάθουν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική και η 

επαγγελματική τους επιτυχία θα είναι αναπόφευκτη (Λυδάκη, 1998:301). Παρόλα 

αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των Ρομά θα ήθελαν τα παιδιά τους να 

μάθουν γράμματα και εκτιμούν ιδιαίτερα όσους από τους «δικούς» τους έχουν την 

ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης (Ντούσας, 1997:142).  

 

 Βέβαια, στην έρευνα που πραγματοποίησαν η Σούλα Μητακίδου και η Ευαγγελία 

Τρέσσου το 2007, οι γυναίκες Ρομά που συνάντησαν ήταν περισσότερο 

συνειδητοποιημένες και θεωρούσαν πως τα παραδοσιακά επαγγέλματα με τα οποία 

ασχολούνταν μέχρι σήμερα δεν τους εξασφαλίζουν και τη μελλοντική τους επιβίωση. 

Συνεπώς, τονίζουν πως η μόνη λύση γι’ αυτούς είναι η εκπαίδευση η οποία θα 

μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα μονιμότερο εισόδημα και μια πιθανή 

επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη (Μητακίδου, Τρέσσου, 2007). 
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2.2 Η εκπαιδευτική κατάσταση των Ρομά στην Ελλάδα 

 

Κατά τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα ορισμένοι από τους θεμελιώδεις σκοπούς της 

διδασκαλίας και της εκπαίδευσης είναι η οικοδόμηση του έθνους, η παγίωση του 

κράτους και η κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο διεξάγεται αλλά και 

από το οποίο προέρχεται ο μαθητής. Τις δομές αυτές διαφοροποιεί η 

παγκοσμιοποίηση, που ωθεί την καθημερινή μας υπόσταση να εξελίσσεται 

ταυτόχρονα τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια. Έτσι, παραγκωνίζονται οι 

ιδιαιτερότητες, οι διαφοροποιήσεις και η μοναδικότητα που διαμορφώνουν την 

πλούσια σύνθεση της τάξης. (Νικολάου, 2011:267). 

 

Οι επιδιώξεις της αστικής τάξης και των πανεπιστημιακών στην εκπαίδευση των 

Ρομά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινούν από την UNESCO το 1960 που υιοθετεί μια 

σύμβαση, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της εκπαίδευσης στις εθνικές μειονότητες σε 

όλες τις χώρες (Ντούσας, 1997:145). Στην Ελλάδα, όμως, οι προσπάθειες ξεκινούν 

πολύ αργότερα, μόλις το 1985, που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συγκροτεί ομάδες εργασίας για να 

μελετηθούν οι ευπαθείς ομάδες της χώρας, χωρίς να αλλάξουν οι δομές και οι 

λειτουργίες του σχολείου. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το 

θέμα τα επόμενα χρόνια, το 1992, λόγω της δέσμευσης προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αρμόδια για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά και στο Ψήφισμα των 

Κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ., ζητείται συνεργασία της Γ.Γ.Λ.Ε. με σκοπό τη λήψη 

μέριμνας για την εκπαίδευση των Τσιγγανόπουλων (Πίτσιου, Λάγιος, 2007: 18). 

 

Το 1993, με εγκύκλιο προς όλους τους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με θέμα την «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», το 

Υ.Π.Ε.Π.Θ ωθεί τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων 

να συνεργαστούν με τους αρμόδιους υπεύθυνους της Ν.Ε.Λ.Ε. για την 

αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των ιδιαίτερων προγραμμάτων που 

προορίζονται για τα παιδιά Ρομά, με στόχο την ένταξή τους στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα (Πίτσιου, Λάγιος, 2007: 47-48).  

 

Το 1995 το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όντας περισσότερο ευαισθητοποιημένο στις ευπαθείς ομάδες 

όπως των Ρομά, επιδιώκει άμεση ενσωμάτωση των μαθητών στην τάξη, χωρίς τη 

φοίτηση σε φροντιστηριακά τμήματα ή τάξεις υποδοχής (Πίτσιου, Λάγιος, 2007:19). 
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Αυτό δεν συμβαίνει και στην προσχολική ηλικία των μαθητών που φοιτούν κανονικά 

στις τάξεις του νηπιαγωγείου (Βασιλειάδου, Παυλή-Κορρέ, 2011: 19). Ταυτόχρονα, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση κάνει την εμφάνισή της στα παιδαγωγικά τμήματα με 

σκοπό την προετοιμασία των νέων εκπαιδευτικών (Πίτσιου, Λάγιος, 2007:48). 

 

Παράλληλα, κάνουν την εμφάνιση τους προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση 

των Τσιγγανοπαίδων και τρέχουν υπό την αιγίδα των πανεπιστημίων. Πρώτο 

εμφανίζεται το πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων» το οποίο υλοποιείται από 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γκότοβο 

Αθανάσιο. Η πρώτη φάση του προγράμματος είναι τριετής (1997-2001) και στόχος 

του είναι η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο και η τακτική τους φοίτηση. Έτσι, 

δημιουργεί γνωστικές δομές για την κατανόηση της Τσιγγάνικης κοινωνίας στον 

ελλαδικό χώρο, αξιολογεί το διδακτικό υλικό για την εκπαίδευση των Ρομά, 

επιμορφώνει του εκπαιδευτικούς και παράγει εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό που 

αφορά τα τμήματα υποδοχής και τα φροντιστηριακά. 

 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκινά το 2001 μέχρι και το 2004. Διεξάγεται 

από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. 

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτη και τίτλο «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων στο 

σχολείο». Το πρόγραμμα κατευθύνθηκε σε πέντε τομείς έτσι ώστε να επιτύχει τους 

στόχους του. Θέλησε να εντάξει τους μαθητές στην παιδαγωγική λογική, να 

προετοιμάσει το σχολείο για να τους δεχτεί, να προετοιμάσει τους γονείς για να 

δεχθούν τους νέους μαθητές, να προετοιμάσει τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για 

την υποδοχή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τέλος, να αντισταθμίσει μια 

ταχύρυθμη εκπαίδευση για τους μαθητές με μεγαλύτερη ηλικία (Γκότοβος, 2004).  

 

Την τρίτη φάση του προγράμματος αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 

2006-2008, μετά από διακοπή του για δυο χρόνια, με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

καθηγητή κ. Μήτση Ναπολέων, που ήταν και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου. Το 

πρόγραμμα συνεχίζει με τους ίδιους άξονες στοχεύοντας στη βελτίωση των 

συνθηκών της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων. Τροποποιεί τις παιδαγωγικές 

διαδικασίες με στόχο την καλύτερη απόδοση των μαθητών και επιδιώκει την 

διαφοροποίηση της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων προς το 

σχολείο. 
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Τα προγράμματα φαίνεται να έχουν αποτελέσματα, αφού παρατηρείται αύξηση του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία. Επιπλέον, αυξάνεται και ο αριθμός 

των μαθητών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Στη συνέχεια, έχουμε τη συνεργασία δυο Πανεπιστημίων και του Ινστιτούτου 

διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), που μοιράζονται τις γεωγραφικές 

περιοχές έχοντας κοινούς στόχους και δράσεις. Το 2010-2013, λοιπόν, υλοποιείται το 

πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Το Κέντρο 

Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κ.Ε.Δ.Α) και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών με επιστημονικούς υπεύθυνους τους καθηγητές κ. Παπακωνσταντίνου 

Γεώργιο και κ. Μάρκου Γεώργιο, υλοποιεί το πρόγραμμα στις περιφέρειες Νοτίου 

Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αττικής, Ηπείρου, Πελοποννήσου. Από την άλλη, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας ως επιστημονική υπεύθυνη την 

κ. Ευαγγελία Τρέσσου-Φατούρου αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος σε 

Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε 

αυτή τη φάση έχοντας αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των άλλων προγραμμάτων, 

δίνεται προτεραιότητα στην καλύτερη οργάνωση, στην προσχολική αγωγή και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτή τη φάση οι Ρομά, εκτός από το ρόλο του 

εκπαιδευόμενου, αποκτούν και το ρόλο του διεκπεραιωτή, αποκτούν δηλαδή το ρόλο 

του διαμεσολαβητή, αφού πρώτα εκπαιδεύονται με σεμινάρια.  

 

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», συνεχίζεται έως και σήμερα από το 

2013 με διαφορετικό επιστημονικό υπεύθυνο το Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον 

λέκτορα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.Δ.Α του τμήματος Φ.Π.Ψ) κ. 

Παρθένη Χρήστο. Συνεχίζει με ίδιους στόχους δίνοντας βάση στην τακτική φοίτηση 

των παιδιών στο σχολείο και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Μολονότι, η παρέμβαση στην εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων είναι συνεχής και 

διαπιστώνεται βελτίωση όσον αφορά την παιδαγωγική εξέλιξη των μαθητών Ρομά, 

υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στη διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών που 

καθυστερούν την εξέλιξη και τα αποτελέσματα δεν είναι όσο μεγάλα όσο 
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αναμενόταν. Παρατηρείται ότι παρουσιάζονται χρονικά κενά δυο χρόνων που 

επηρεάζουν τη θετική εξέλιξη των αποτελεσμάτων, αλλάζει η λέξη Τσιγγανόπαιδα σε 

παιδιά Ρομά στους τίτλους των προγραμμάτων (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

πολιτική) και αλλάζουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και οι φορείς τους. Το πρόβλημα 

είναι ότι όλα αυτά θα σταματήσουν μόλις σταματήσουν και οι χρηματοδοτήσεις και η 

απογοήτευση όλων στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά θα είναι μεγάλη και εμφανής 

(Ντούσας, 1997:151). 

 

2.3. Σχέση γονέων Ρομά και σχολικής κοινότητας 

  

Σε μια σχέση ετερότητας, η ύπαρξη επικοινωνίας και συνεργασίας θεωρείται 

απαραίτητη, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αλληλεπίδραση. Η σχέση γονέων και 

εκπαιδευτικών σε ένα πλειονοτικό περιβάλλον υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό, 

ανεξάρτητα αν χαρακτηρίζεται ως καλή, μέτρια ή κακή. Το γεγονός αυτό 

διευκολύνεται από τη χρήση κοινής γλώσσας επικοινωνίας και την κοινή επιθυμία 

μιας ομαλής σχολικής ζωής του μαθητή. Όμως, όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον 

αναφερόμαστε σε ανθρώπους με κοινή κουλτούρα.  

 

Η σχέση αυτή διαφοροποιείται όταν ο πολιτισμός του σπιτιού διαφέρει από εκείνον 

της οικογένειας. Διαπιστώνονται η προκατάληψη και η επιφύλαξη και από τις δυο 

πλευρές, η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δυο μερών εμποδίζεται από τα τείχη 

που ορθώνουν οι διαφορετικοί πολιτισμοί. Η κυρίαρχη ματιά συχνά εμποδίζει τον 

εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει την εκπαίδευση των Ρομά ως μια ιδιαίτερη πρόκληση 

με προοπτικές επιτυχίας- να αναστρέψουν δηλαδή, την ταμπέλα «παιδιά σε κίνδυνο» 

και να δουν τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους ως άτομα που υπόσχονται την 

επιτυχία (Swadener & Lubeck, 1995, στο Μητακίδου-Τρέσσου, 2007). 

 

Υπάρχουν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν τη σχέση που έχουν οι 

τσιγγάνοι με το σχολείο. Η πρώτη θεωρεί πως λόγω της αντισυμβατικής φύσης των 

Τσιγγάνων δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ αυτών και του σχολείου που αποτελεί 

μια διάσταση με συγκεκριμένους κοινωνικοποιητικούς και ιδεολογικούς θεσμούς. Η 

δεύτερη αντίληψη αναγνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του σχολικού θεσμού, αντίθετα 

στην εξέλιξη των Τσιγγάνων οι οποίοι έχουν μείνει αναλλοίωτοι με το πέρασμα των 

χρόνων. Αυτό οφείλεται σε γεγονότα του παρελθόντος, στις διώξεις και στην 
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κοινωνική καταπίεση, που ήταν οι αιτίες που προκάλεσαν τη δυσπιστία των 

Τσιγγάνων απέναντι στο σχολικό θεσμό (Κάτσικας -Πολίτου, 1999:80-81).  

 

Οι Τσιγγάνοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο, γεγονός που φαίνεται 

στην έρευνα των Μητακίδου και Τρέσσου, όπου η Αννούλα, από την οποία παίρνουν 

τη συνέντευξη, θεωρεί πως στις σχέσεις μεταξύ του σχολείου και του σπιτιού των 

Ρομά επικρατεί δυσπιστία, καχυποψία και προκατάληψη (Μητακίδου-Τρέσσου, 

2007). Οι ρατσιστικές συμπεριφορές και μέσα στο περιβάλλον του σχολείου που 

υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά και η σχολική αποτυχία δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας. 

«Δυσπιστούν. Θεωρούν ότι οι άλλοι είναι έτοιμοι να τους κάνουν κακό, να βλάψουν 

τα παιδιά τους και τα προφυλάξουν» (Λυδάκη, 1998). 

 

Στις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν σχετικά τακτική φοίτηση στο σχολείο, οι 

γονείς Ρομά δεν το επισκέπτονται, παρά μόνο όταν καλούνται από τους δασκάλους 

για να πάρουν τους βαθμούς του τριμήνου, επειδή τους διακατέχει το συναίσθημα της 

ντροπής. Ντρέπονται που είναι αναλφάβητοι και δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις 

να συνεννοηθούν στην ελληνική γλώσσα με τους εκπαιδευτικούς. «Εμείς μιλάμε τα 

Ρομανές και πολλές φορές πολλά από αυτά που λένε οι δάσκαλοι δεν τα 

καταλαβαίνουμε ούτε εμείς ούτε και τα παιδιά και ρωτάμε μεταξύ μας να μας 

εξηγήσει κάποιος τι θέλει να πει ο δάσκαλος.», λέει η Άννα Μάγκα, Τσιγγάνα από το 

Δενδροπόταμο (Τρέσσου-Μητακίδου, 2007).  

 

Εν κατακλείδι, η βαθύτερη κατανόηση της ιδιαίτερης κουλτούρας των Ρομά είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα 

Ρομά με ισχυρές βάσεις. Αν οι Ρομά νιώσουν την έγνοια των δασκάλων να μάθουν 

στα παιδιά τους γράμματα και οι εκπαιδευτικοί δράσουν έχοντας υπόψη τον τρόπο 

ζωής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαβίωσή τους, θα εδραιωθεί μια 

σχέση εμπιστοσύνης. Οι δυο πλευρές παραδέχονται ότι η εκπαίδευση των παιδιών 

Ρομά έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες και χρήζει ειδικού χειρισμού. Επιβάλλεται, 

λοιπόν, η ενημέρωση για τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών τους και η 

κατάλληλη στήριξη των εκπαιδευτικών (Cohen & Manion, 1994:33). 
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2.4. Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση 

 

2.4.1. Σχολική αποτυχία 

 

Η οικογένεια με τον κοινωνικοπολιτιστικό της περίγυρο επηρεάζει την ωρίμανση του 

παιδιού και καλλιεργεί σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές ανισότητες πριν τη 

φοίτησή του στο σχολείο (Πυριωτάκης, 1989:141). Οπότε, στο ξεκίνημα του 

δημοτικού σχολείου παρουσιάζονται μέσα στην τάξη διαφορετικά επίπεδα μαθητών 

που θα έχουν μια διαφορετική εξέλιξη. Ένας παράγοντας που επηρεάζει το γνωστικό 

επίπεδο τω μαθητών είναι η έλλειψη προσχολικής αγωγής. Στην έρευνα που 

πραγματοποίησε ο Μαυρομάτης διαπίστωσε πως οι κάτοικοι της Καλκάτζας ταύτιζαν 

το νηπιαγωγείο με τον παιδικό σταθμό, δε συνέδεαν τη φοίτηση με την εκπαίδευση 

και όντας άνεργοι σε μεγάλο ποσοστό, προτιμούσαν να κρατήσουν τα παιδιά τους 

στο σπίτι (Μαυρομάτης, 2005). Οι πλειονοτικοί θεωρούν πως για την περιορισμένη 

ελληνομάθεια ευθύνονται δύο κυρίως παράγοντες, στην περιορισμένη επαφή των 

παιδιών με τη γλώσσα, πράγμα που δυσκολεύει αλλά δεν απαγορεύει την εκμάθησή 

της, και  στην βούληση των παιδιών και των οικογενειών τους να μάθουν ελληνικά 

(Μαυρομάτης, 2002). 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες που αφορούν στην επιρροή του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση. Η σχολική επίδοση αποτελεί την 

προσπάθεια των μαθητών να προσαρμοστούν στα πλαίσια του σχολείου και να 

αποδώσουν στα επιμέρους μαθήματα (Τζάνη, 1988). Οι όροι «σχολική επιτυχία» και 

«σχολική αποτυχία» αφορούν στην ολική ή μερική εκπλήρωση από το/τη 

μαθητή/τρια των διδακτικών ή μαθησιακών στόχων μιας συγκεκριμένης βαθμίδας 

(Παπάνης, Γιαβρίμης, 2015). 

 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη σχολική επιτυχία ή αποτυχία είναι οι εξής: 

 

1. Η θεωρία της νοημοσύνης έχει ως βάση σε αποτελέσματα των τεστ 

νοημοσύνης και ισχυρίζεται πως η κοινωνική προέλευση επηρεάζει την 

επίδοση. Επίσης, αναφέρει ότι οι νοητικές ικανότητες είναι εγγενής και 

κληρονομήσιμες (Παπάνης, Γιαβρίμης, 2015, Μητρέλλου, 2010: 9-11). 
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2. Η θεωρία της πολιτισμικής αποστέρησης θεωρεί την οικογένεια ως αιτία 

σχολικής αποτυχίας ενός μαθητή. Υποστηρίζει ότι η ελλιπής πρόσληψη 

πολιτιστικών, πνευματικών και κοινωνικών ερεθισμάτων που προσφέρονται 

από το περιβάλλον ενός παιδιού οφείλεται στη μειωμένη σχολική επίδοσή 

του, σε αντίθεση με τα παιδιά άλλων κοινωνικών τάξεων (Μητρέλλου, 2010: 

11). 

 

3. Η θεωρία της υλικής αποστέρησης των Wedge και Prosser (1973) αναφέρεται 

στην φτώχια, η οποία δημιουργεί πιεστικές συνθήκες διαβίωσης για τα μέλη 

της οικογένειας (Παπάνης, Γιαβρίμης, 2015). Στη θεωρία αυτή περικλείονται 

και άλλοι παράγοντες όπως η παιδική εργασία, ο τόπος κατοικίας, η κακή 

διατροφή, κακές βιοτικές συνθήκες, η κακή στέγαση και ο συνωστισμός, οι 

οποίοι φαίνεται να γίνονται εμπόδια της σχολικής επιτυχίας (Πέτρου, 2016). 

  

4. Η θεωρία της αλληλεπίδρασης είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες 

της σχολικής επίδοσης, καθώς ο εκπαιδευτικός δίνει τα ερεθίσματα για τη νέα 

γνώση. Ο δάσκαλος είναι αυτός που ενθαρρύνει ή απογοητεύει, που ελκύει ή 

απωθεί, αυτός που απονέμει τις ποινές και τις αμοιβές και τέλος, αυτός που 

αξιολογεί τον/την μαθητή/τρια (Ζάχος, 2005:119-120). 

 

5. Η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου της οποίας υποστηρικτής εμφανίζεται 

να είναι ο Pierre Bourdieu και διατείνεται πως μέσω της εκπαίδευσης 

επιβάλλεται ο πολιτισμός της κυρίαρχης τάξης. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

οργανώνεται με βάση την κουλτούρα και τις αξίες που πρεσβεύει η κυρίαρχη 

τάξη και υποτιμά αυτές της εργατικής τάξης (Τουρτούρας, 2005:32). 

  

2.4.2. Μαθητική διαρροή 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που αφορούν τη σχολική επίδοση, τη 

σχολική επιτυχία ή αποτυχία από όπου φαίνεται η άμεση σχέση που έχουν με τη 

σχολική διαρροή. Η σχολική διαρροή, όντας ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο, 

δεν είναι εύκολο να οριστεί, καθώς είναι ένα φαινόμενο κοινωνικής φύσης, 

πολύπλοκο και σύνθετο. Επίσης, συνδέεται με άλλες κοινωνικές προβληματικές όπως 

είναι η κοινωνική ανισότητα, η περιθωριοποίηση και η φτώχια.  
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Συνεπώς, μπορεί να ληφθεί υπόψη ο ορισμός που δόθηκε σε αυτό το φαινόμενο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο των Βρυξελλών, «η σχολική διαρροή ορίζεται 

ως το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατ’ ανώτατο 

όριο, τον ανώτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρακολουθούν 

άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης» (PLANET Α.Ε, 2007: 40). 

 

Η μαθητική διαρροή είναι ένας δείκτης ανεπάρκειας του σχολείου, το εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν δύναται να δημιουργήσει τους όρους γενικευμένης φοίτησης και δεν 

καταφέρνει να διασφαλίσει ένα ελάχιστο μορφωτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες 

(Ασκούνη, 2008:124).  

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθητική διαρροή έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 

τρεις βασικές κατηγορίες στους οικογενειακούς, στους εκπαιδευτικούς και στους 

κοινωνικούς παράγοντες, που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους.  

 

2.4.3. Σχολικός αποκλεισμός 

 

Ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι λαθρομετανάστες, αποκλείονται από την 

εκπαίδευση και τη μόρφωση δια νόμου. Άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι 

μειονότητες, αποκλείονται έμμεσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης αφού είναι 

υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που απέχει αισθητά από 

το πολιτιστικό τους υπόβαθρο ή που είναι χαμηλότερης ποιότητας και δεν παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Βέβαια, υπάρχουν και οι ομάδες που δεν είναι ικανές να 

ακολουθήσουν το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα εάν το ίδιο δεν έχει της 

κατάλληλες υποδομές, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, που χρήζουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές που θα διασφαλίσουν την 

ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνησή τους (Μπαλής, 2009). 

 

Συνήθως, υπαίτιοι για τη διακοπή της φοίτησης από το σχολείο θεωρούνται οι γονείς 

Ρομά και ότι για να αντιμετωπιστεί ο σχολικός αποκλεισμός πρέπει να το επιδιώξουν 

οι γονείς και τα παιδιά. Το γεγονός της μη εγγραφής των τσιγγανόπουλων στο 

σχολείο, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 30%, οφείλεται στην αδιαφορία που λέγεται 

ότι υπάρχει από τους γονείς σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Ντούσας, 

1997:23). 
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 Όμως, στην ουσία υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους οι Ρομά 

που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η περίπτωση του ελλιπούς 

εμβολιασμού των παιδιών είναι ένας λόγος συνειδητής άρνησης του διευθυντή του 

σχολείου να δεχτεί το νέο μαθητή, προφασιζόμενος δικαιολογίες όπως η έλλειψη 

επαρκούς χώρου στο σχολικό συγκρότημα για τη στέγαση επιπλέον μαθητών 

(Τσιμπιρίδου, 2006:14). Και από τα παιδιά που ξεκινούν τη φοίτησή τους κανονικά, 

λιγότερα από το 50% έχουν τακτική φοίτηση. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει διότι το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας είναι διαφορετικό και άγνωστο από τη λειτουργία της 

οικογένειας και τις εμπειρίες που έχουν τα Τσιγγανόπαιδα (Παπακωνσταντίνου, 

2000:37). Ως αντικίνητρα λειτουργούν το περιορισμένο ωράριο, και η μη παροχής 

τροφής στα παιδιά (Μαυρομάτης, 2005). 

  

Ο κ. Χατζηδήμου θεωρεί ότι ο σχολικός αποκλεισμός των παιδιών Ρομά οφείλεται 

στα εξής: 

1. Στο ίδιο το σχολείο, αφού δεν παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις για την 

μετέπειτα ζωή ενός Τσιγγανόπουλου. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η 

εκπαίδευση των παιδιών αυτών γίνεται από την οικογένεια και από άτομα του 

περιβάλλοντός τους, τα οποία αναλαμβάνουν την ένταξή τους στην κοινότητα 

και την ωρίμανσή τους. Τα παιδιά Ρομά στο σχολείο δεν εκπαιδεύονται, απλά 

φοιτούν. 

 

2. Στη διδακτέα ύλη, η οποία δεν είναι χρηστική για την κοινωνία των Ρομά. Ο 

πολιτισμός και ο τρόπος ζωής τους δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν, οπότε οι 

μόνες γνώσεις που είναι χρήσιμες γι’ αυτούς είναι η γραφή και η ανάγνωση. 

 

3. Στη γλώσσα, εφόσον η γλώσσα που μιλούν στην καθημερινότητά τους είναι η 

ρομανί, ενώ στο σχολείο καλούνται να μιλήσουν την ελληνική. Όταν 

εισέρχονται στο σχολείο έχουν μια καλή γνώση της ρομανί και μια ελάχιστη ή 

κα καθόλου γνώση της ελληνικής, που δεν βοηθά στη σχολική φοίτηση και 

στη σχολική επίδοση. 

 

4. Στην οικονομική κατάσταση. Οι Ρομά βρίσκονται επί το πλείστο σε ένα 

χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, που ωθεί τα παιδιά στην παιδική 
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εργασία, ώστε να βοηθούν στην επιβίωση της οικογένειας. Πράγμα το οποίο 

εμποδίζει τη σχολική τους φοίτηση. 

 

5. Στις συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά εγγράφονται σε ένα σχολείο, φοιτούν για 

ένα μικρό χρονικό διάστημα κι έπειτα αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μια 

άλλη περιοχή ακολουθώντας τους γονείς. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα νέας 

εγγραφής σε καινούριο σχολείο, που όμως δε συμβαίνει διότι τα παιδιά 

βοηθούν τους γονείς στην εργασία τους. 

 

6. Τέλος, στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα 

σχολεία που φοιτούν Ρομά μαθητές, δεν έχουν λάβει την κατάλληλη 

εκπαίδευση, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών. Δυστυχώς, δεν έχουν πληροφορηθεί ούτε για τον 

πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(Χατζηδήμου, 2005:26). 

 

Σύμφωνα με τη Γιακουμάκη (2007), οι αιτίες διακοπής της φοίτησης των παιδιών 

Ρομά στην ελληνική εκπαίδευση είναι:  

 

1. Η άσχημη συμπεριφορά των συμμαθητών τους  

2. Η συνεχής μετακίνηση της οικογένειας  

3. Η επαγγελματική ενασχόληση των παιδιών  

4. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση της οικογένειας  

5. Η αδιαφορία των εκπαιδευτικών  

6. Ο πρώιμος γάμος  

7. Ο αναλφαβητισμός  

8. Οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης  

9. Η άσχημη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού  

10. Η διγλωσσία  

11. Η φροντίδα της οικογένειας  

12. Η πεποίθηση ότι το σχολείο δεν παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις που είναι 

αναγκαίες για την ζωή (Γιακουμάκη, 2007).  
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Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών Ρομά αποδέχονται την άποψη ότι η 

εκπαίδευση των Ρομά μαθητών απαιτεί ειδικό χειρισμό λόγω των ιδιαιτεροτήτων. 

Επομένως, θεωρείται απαραίτητη η ενημέρωση για τα προβλήματα των παιδιών και 

των οικογενειών τους και η κατάλληλη στήριξη από τους εκπαιδευτικούς (Cohen & 

Manion, 1994:33). 

 

 

Κεφάλαιο 3
ο
: Οι ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων  

 

3.1. Η επικοινωνία με Ρομά μαθητές 

 

Η επικοινωνία είναι μια ενεργητική, αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα στον 

ομιλητή/πομπό και τον ακροατή/δέκτη, ρόλοι που εναλλάσσονται και εξαρτώνται ο 

ένας από τον άλλο. Για να υπάρξει επιτυχημένη επικοινωνία θα πρέπει να 

μοιράζονται, ο πομπός και ο δέκτης, ένα κοινό κώδικα που τον κατανοούν και οι δύο 

και το χρησιμοποιούν για να εκφράσουν και να στείλουν πληροφορίες σχετικές με 

ανάγκες, επιθυμίες, αντιλήψεις, γνώσεις ή συναισθηματική κατάσταση (Jones, 1990). 

Στην προσπάθειά τους να συλλάβουν το μοντέλο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ο 

Watzlawick και οι ομάδα του το 1971, κατέληξαν ότι στηρίζεται σε πέντε 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

 

1. Η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη. Όταν δυο ή περισσότερα άτομα βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, επικοινωνούν ανεξάρτητα εάν δεν έχουν την πρόθεση να το 

κάνουν, στέλνοντας «μηνύματα». 

 

2. Κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από δύο διαστάσεις, εκείνη της σχέσης κι 

εκείνη του περιεχομένου, έτσι ώστε η πρώτη να καθορίζει τη δεύτερη και να 

δημιουργείται η μετα-επικοινωνία. Στην περίπτωση της σχέσης δασκάλου-

μαθητή, το «τι» θα αποκομίσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σχέση που έχει ο 

μαθητής με το δάσκαλο. 

 

3. Το είδος μιας διαπροσωπικής σχέσης προσδιορίζεται από την αντίληψη της 

«ακολουθίας» που απαρτίζουν οι επί μέρους «επικοινωνιακές στιγμές». Σε μια 
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σειρά από επί μέρους γεγονότα (επικοινωνιακές στιγμές) που συνθέτουν την 

επικοινωνία, ο κάθε συμμετέχον στη επικοινωνία έχει μια δική του επιλεκτική 

αντίληψη- οπτική. Εάν ο κάθε συμμετέχον επιμείνει στη δική του οπτική, 

δημιουργείται ένας επικοινωνιακός φαύλος κύκλος και η επικοινωνία 

εκφυλλίζεται. 

 

4. Η ανθρώπινη επικοινωνία συντελείται με αναλογικούς και ψηφιακούς κώδικές 

Οι γενικοί τρόποι μεταβίβασης των μηνυμάτων είναι δύο, αναλογικός και 

ψηφιακός και αντιστοιχούν στις δυο διαστάσεις ανθρώπινης επικοινωνίας 

(σχέση, περιεχόμενο). Τα μηνύματα γύρω από το είδος μιας σχέσης 

μεταβιβάζονται αναλογικά, ενώ τα μηνύματα περιεχομένου μεταβιβάζονται με 

σημεία (νούμερα. γράμματα). 

 

5. Η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο άτομα είναι συμμετρική ή συμπληρωματική, 

ανάλογα με το είδος της σχέσης ανάμεσα στα άτομα αυτά που στην πρώτη 

περίπτωση (συμμετρική επικοινωνία) βασίζεται στην ομοιότητα (ισότητα), 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση (συμπληρωματική επικοινωνία) βασίζεται στη 

διαφορά (Γκότοβος, 1990). 

 

Τα εμπόδια στην επικοινωνία οφείλονται στην αδυναμία αντίληψης του νοήματος ή 

στην έλλειψη δυνατότητας αποκωδικοποίησής του (άγνωστες βασικές έννοιες, πολύ 

περίτεχνη, επεξεργασμένη γλώσσα και ξένη στους μαθητές κλπ.), στην απόσταση από τα 

γνωστικά σημεία αναφοράς, και προπαντός στην αντίληψη και στις παραστάσεις που 

έχουμε γι’ αυτόν με το οποίο βρισκόμαστε σε επικοινωνιακή αλληλεπίδραση (Postic, 

1995). Αυτά δημιουργούν συναισθηματικές μεταβολές, αλλοιώνουν το περιεχόμενο 

και εμφανίζουν ταυτόχρονα συμπεριφορές συναισθηματικά φορτισμένες και 

αντιδράσεις απόρριψης και επιθετικότητας ( (Postic, 1995). 

 

Στην περίπτωση των Ρομά μαθητών η δυσκολία επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς 

στη σχολική τάξη είναι έντονο φαινόμενο. Η μητρική γλώσσα των Τσιγγανοπαίδων 

δεν είναι η ίδια με τη σχολική γλώσσα, η συμπεριφορά τους δείχνει άσεμνη αν τη 

συγκρίνουμε με αυτή της κανονικής τάξης. Ξεκινούν το σχολείο σε μεγαλύτερη 

ηλικία, οπότε η πραγματική τους ηλικία δεν αντιστοιχεί με τη σχολική ηλικία και 

υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στην ίδια τάξη να φοιτούν μεγάλα παιδιά που 
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προσπαθούν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν μαζί με το μικρότερο αδελφάκι 

τους (Λιεζουά, 1999:223). 

 

Τα Τσιγγανόπουλα έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο, χωρίς να γνωρίζουν τη 

γλώσσα του δασκάλου, ο οποίος για να επικοινωνήσει μαζί του, απευθύνεται σε 

κάποιο μεγαλύτερο παιδί το οποίο καλείται να κάνει το διερμηνέα, έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η σχολική δραστηριότητα (Λιεζουά, 1999:225). Το εμπόδιο της γλώσσας 

και η μη εφικτή επικοινωνία με τους Ρομά μαθητές, τουλάχιστον για τους πρώτους 

μήνες της φοίτησής τους, καθιστά τη διδασκαλία ως ένα δύσκολο επίτευγμα. Ο 

δάσκαλος πρέπει να ξεκινήσει από την κατανόηση βασικών εντολών και λεξιλογίου 

και να προσεγγίσει το θέμα με ισχυρή θέληση και υπομονή. 

 

3.2. Το παιδαγωγικό ύφος στην εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων 

 

3.2.1. Διδακτικές στρατηγικές 

 

Ο κ. Ματσαγγούρας με τον όρο «διδακτική στρατηγική» εννοεί μια ιεραρχικά 

δομημένη διδακτική προσέγγιση με σαφείς παιδαγωγικούς σκοπούς και επιστημονικά 

ελεγμένες διδακτικές αρχές, που επιδιώκει να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1988). Ο ίδιος παρουσιάζει τρεις διαφορετικές 

διδακτικές στρατηγικές.  

 

Αρχικά, παρουσιάζεται η κατευθυνόμενη διδασκαλία, όπου ο δάσκαλος καθορίζει και 

κατευθύνει το διδακτικό αντικείμενο και τις διδακτικές δραστηριότητες. Έπειτα, 

παρατίθεται η ομαδοσυνεργατική ή ομαδοκεντρική διδασκαλία που ενεργοποιεί 

αποτελεσματικά τη μαθητική συμμετοχή. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από 

συνεργατικές δραστηριότητες στα πλαίσια μιας ολιγομελούς ομάδας. Η χρήση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας βοηθά στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών με κοινωνική ανομοιογένεια και ελαττώνει την επιθετικότητα 

ως μέσο επίλυσης των διαπροσωπικών διαφορών, αντίθετα βοηθά στην ανάπτυξη της 

κοινωνικοποίησης.  

 

Τέλος, στην προσαρμοστική διδασκαλία, η οποία απευθύνεται σε ανομοιογενείς 

τάξεις. Οι βασικές της αρχές είναι ότι κάθε μαθητής έχει το δικό του τρόπο και ρυθμό 
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μάθησης, και ότι όταν προσαρμόζεται η διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες αυτές, 

μεγιστοποιείται η μάθηση. (Ματσαγγούρας, 1988:73-100). 

 

3.2.2. Μορφές και τεχνικές διδασκαλίας 

 

Οι συγγραφείς κ. Δ. Χατζηδήμου και ο κ. Κ. Χατζηδήμου αναφέρονται και 

αναλύουν τις μορφές διδασκαλίας με κριτήριο το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Παρουσιάζονται, λοιπόν, οι άμεσες μορφές διδασκαλίας που είναι η μετωπική, η 

ερωτηματική, η διαλογική, και η πειραματική, στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο έχει 

ο εκπαιδευτικός και οι έμμεσες που είναι η ατομική σχολική εργασία των 

μαθητών, η εταιρική διδασκαλία, η ομαδική διδασκαλία και το σχέδιο εργασίας 

(project), οι οποίες είναι περισσότερο μαθητοκεντρικές (Χατζηδήμου, 

Χατζηδήμου, 2014).  

 

Μερικές από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που παρουσιάζονται στο βιβλίο των 

Χατζηδήμου Δ. και Χατζηδήμου Κ. είναι το παιδαγωγικό συμβόλαιο, ο 

καταιγισμός ιδεών, ο εννοιολογικός χάρτης, η εικόνα, οι φωτογραφίες, η 

δραματοποίηση-θεατρικό παιχνίδι, η μουσική, οι επισκέψεις, οι νέες τεχνολογίες 

κ.ά. (Χατζηδήμου, Χατζηδήμου, 2014). 

 

3.2.3. Διδασκαλία σε Ρομά μαθητές 

 

3.2.3.1. Μέθοδοι που προτιμούνται  

 

Οι συνθήκες που επικρατούν μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας είναι αυτές που 

οδηγούν κάθε φορά στην επιλογή της κατάλληλης μορφής διδασκαλίας από τον 

εκπαιδευτικό για την επίτευξη των διδακτικών του στόχων. Σε μια αίθουσα με 

δίγλωσσους μαθητές ο Νικολάου προτείνει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

(Νικολάου, 2011). Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης μορφής διδασκαλίας 

παρατίθενται από τον Νικόλαου, βασιζόμενος στο Ματσαγγούρα, και διακρίνονται σε 

κοινωνικούς, οικονομικούς και διδακτικούς. Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής 

μεθόδου είναι προϋπόθεση για μια εκπαίδευση που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και 

δυνατότητες για μάθηση σε όλα τα παιδιά που δε θα εξαρτάται από το κοινωνικό και 

το βιολογικό τους υπόβαθρο (Νικολάου, 2011). 
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 Σε μια έρευνα του Cooper κ.ά. ασχολήθηκαν με την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

Διαπιστώθηκε ότι, μαθητές που στην αρχή είχαν προκαταλήψεις ο ένας εναντίον του 

άλλου, αφού εργάστηκαν ομαδικά, διαφοροποιήθηκε η στάση τους θετικά, σε 

αντίθεση με κάποιους συμμαθητές τους που εργάστηκαν ατομικά (Cooper κ.ά. 1980, 

στο Νικολάου, 2011). Η E. Coelho θεωρεί πως «η συνεισφορά στην ομάδα ενισχύει 

την αυτοεκτίμηση, ενώ οι αυξημένες δυνατότητες για προφορική αλληλεπίδραση 

ενισχύουν την εκμάθηση της γλώσσας (Coelho, 2007).   Δυστυχώς, η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος δεν εφαρμόζεται συχνά διότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένοι, δεν υπάρχει η πρακτική εμπειρία, οπότε καταφεύγουν σε 

παραδοσιακές, δασκαλοκεντρικές ή μετωπικές μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης, η 

μορφή των αναλυτικών προγραμμάτων δε βοηθάει, αφού για την εφαρμογή της 

απαιτείται πολύς διδακτικός χρόνος, αλλά ούτε και οι υποδομές είναι κατάλληλες, 

εφόσον δεν υπάρχουν τα αρμόζοντα σχολικά κτίρια και ο απαραίτητος εξοπλισμός. 

(Νικολάου, 2011). 

 

Άξιο λόγου είναι η ύπαρξη δυο διαφορετικών στάσεων των εκπαιδευτικών προς τους 

μαθητές τους. Υπάρχουν οι δάσκαλοι που αρκούνται στο να εκπληρώνουν τυπικά τα 

καθήκοντά τους, ενώ κάποιοι εργάζονται με ζήλο, συχνά προσφέροντας στους 

μαθητές τους πολύ περισσότερα από ότι υποχρεούνται (Μαυρομάτης, 2005). 

 

3.2.3.2. Η εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων σε ένα δικό τους σχολείο 

 

Οι συνηθέστερες μορφές εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους 

Τσιγγανόπαιδες είναι: α. το σχολείο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, β. το 

σχολείο στην περιοχή όπου κατοικούν οι Ρομά, γ. η εκπαίδευση εξ αποστάσεως,  δ. 

το κινητό σχολείο και ε. το ιδιαίτερο μάθημα (Χατζησαββίδης, 1999). Στην παρούσα 

εργασία αναφερόμαστε σε σχολική μονάδα που βρίσκεται εντός του οικισμού που 

κατοικούν Ρομά. 

 

Η λειτουργία ενός σχολείου που βρίσκεται σε περιοχή όπου ζουν οι Ρομ είναι η ίδια 

με αυτή των σχολείων του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος κι εκεί εγγράφονται 

αποκλειστικά Ρομά μαθητές. Παρόλο που απευθύνεται σε «μειονοτικούς» μαθητές το 

γνωστικό αντικείμενο και οι κοινωνικοπολιτισμικές αξίες που διδάσκει είναι ίδιες με 
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αυτές που διδάσκονται τα πλειονοτικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά δεν λαμβάνουν 

υπόψη την ιδιαιτερότητα των Ρομά σε πολιτισμικό επίπεδο και δεν προσαρμόζεται το 

αναλυτικό τους πρόγραμμα και η μεθοδολογία τους (Χατζησαββίδης, 1999). Ο J. P. 

Liegois (1997) έχοντας υπόψη τον παραπάνω τρόπο εκπαίδευσης αναφέρεται σε 

τάξεις που δέχονται μόνο Τσιγγανόπαιδα. Είναι μια λύση γι αυτά τα παιδιά, αφού δε 

θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν σε κανονικό σχολείο. Όμως, ο τρόπος αυτός δεν 

ενσωματώνει κοινωνικά τα Τσιγγανόπαιδα και υπάρχει η πιθανότητα 

περιθωριοποίησης (Γκόφα, 2011). 

  

Οι συνθήκες εργασίας σε τέτοιου είδους σχολεία δεν έχουν αναλυθεί βιβλιογραφικά. 

Στην εκπαιδευτική έρευνα, όμως, που εκπονήθηκε από τον Μιχάλη Μλεκάνη, 

διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες εργασίας είναι μια σημαντική παράμετρος για την 

επίτευξη του εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα, με τον Μλεκάνη (2005), παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου είναι οι φυσικοί και οι 

ανθρώπινοι πόροι και τα μέσα, η κτιριακή υποδομή, τα μέσα διδασκαλίας, τα 

προγράμματα κ.ά. που παρέχονται (Μλεκάνης, 2005).  

 

Σε σχολικά περιβάλλοντα ετερότητας, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως 

γεωγραφικά- λειτουργία της σχολικής μονάδας στο περιβάλλον της ετερότητας- η 

σύσταση του μαθητικού δυναμικού, όπως στην περίπτωση του αμιγούς τσιγγάνικου 

μαθητικού πληθυσμού,  οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως στην 

περίπτωση των Αθίγγανων που έχουν χαμηλό οικονομικό επίπεδο, ενώ 

διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη πολιτιστικά ομάδα ως προς την παράδοση και τη 

γλώσσα, αποτελούν παράγοντα που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συμβάλλουν στα παραπάνω, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και η απουσία των 

κατάλληλων προγραμμάτων και μέσων διδασκαλίας (Γκόφα, 2011). 

 

3.2.3.3. Κίνητρα μάθησης 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μαθητές που μητρική τους γλώσσα 

δεν είναι η σχολική γλώσσα, χάνουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση, κυρίως λόγω 

της περιορισμένης κατανόησης των οδηγιών που λαμβάνουν  από τον εκπαιδευτικό. 

Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός προκειμένου να διατηρήσει θερμό το κλίμα μέσα 

στην αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να χρησιμοποιήσει κίνητρα. Το κίνητρο είναι ένας 
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βασικός παράγοντας μάθησης. Για την ολοκλήρωση μιας εργασίας οι μαθητές 

παρακινούνται από εξωτερικές ανταμοιβές όπως υψηλοί βαθμοί, δημόσια προσοχή 

και έπαινος, ή από εσωτερικές αμοιβές όπως η ικανοποίηση από την ολοκλήρωση της 

εργασίας, τα θετικά συναισθήματα για τη συνεργασία με συνομήλικους ή και 

ευχαρίστηση από την ίδια τη φύση της εργασίας (Coelho, 2007).    

 

Ο Kohn (1993) είναι αντίθετος με τα εξωτερικά κίνητρα και θεωρεί πως ενώ οι 

βαθμοί είναι μια πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει τη διδασκαλία και 

τις εργασίες εσωτερικά πιο σημαντικές και ελκυστικές. Έτσι, προτείνεται να 

αποφεύγονται ανταμοιβές όπως αυτοκόλλητα, αστεράκια, μολύβια, να μην 

χρησιμοποιούνται εργασίες ως τιμωρία, να μη δίνεται έμφαση στην κατάταξη των 

παιδιών ανάλογα με την επίδοση ούτε στους βαθμούς, να προσφέρεται 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση με ήρεμους κα μη προσβλητικούς τρόπους, να μην 

ασκείται δημόσια κριτική, να οργανώνονται ομαδικές εργασίες, να προσφέρονται στα 

παιδιά περιθώρια επιλογών σε εργασίες που έχουν σημαντικό περιεχόμενο και τέλος, 

να εκτιμάται η προσπάθεια, η ικανοποιητική ολοκλήρωση της εργασίας και όχι η 

καλύτερη απόδοση στην τάξη (Coelho, 2007).    

 

Άξιος αναφοράς είναι ο ρόλος της εικόνας στη διδασκαλίας. Οι εικόνες κερδίζουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών, οπότε αποτελούν και αυτές κίνητρα μάθησης, είτε αυτές 

βρίσκονται εντός των σχολικών εγχειριδίων είτε προβάλλονται στους μαθητές με 

διαφορετικούς τρόπους. Το παιδί νοηματοδοτεί την εικόνα και ταυτίζεται με αυτήν. 

Πέραν τούτου όμως, η εικόνα δημιουργεί κίνητρο για την κατάκτηση του αγνώστου, 

στην κατανόηση του νέου. Η κατανόηση αυτή επιτυγχάνεται με μέσω της σύγκρισης 

με το παλιό, με το βίωμα, με την προηγούμενη γνώση. Αυτό είναι έντονο στις 

περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν διαφορετικό πολιτισμικό κώδικα με το σχολείο, είτε 

επειδή ζούνε σε χώρους χωρίς ερεθίσματα, είτε επειδή η κουλτούρα τους δε 

ταυτίζεται με την κυρίαρχη κουλτούρα. Η εικόνα λοιπόν βοηθά στη μετάβαση από το 

γνωστό στο άγνωστο (Σφυρόερα, 2002). 

 

Η Α. Ανδρούσου (2002) μιλώντας για τα κίνητρα στην εκπαίδευση αναφέρεται, εκτός 

από την εικόνα και σε ταξίδια, σε χώρες μακρινές, με τα οποία κινητοποιούνται οι 

μαθητές ανασύροντας προσωπικές μνήμες, βιώματα και αποκτούν οι αναφορές του 

δασκάλου νόημα για τα παιδιά.  Επίσης, γίνεται λόγος για την απάντηση που δίνει το 
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σχολείο σε προσωπικές ανάγκες των μαθητών, αποδεικνύοντάς τους ότι όσα τους 

προτείνει μπορεί να τους είναι χρήσιμα στη ζωή τους. Έτσι, η διαδικασία αυτή τους 

δημιουργεί το κίνητρο και την επιθυμία να μάθουν (Ανδρούσου, 2002). 

 

Όμως, το κίνητρο μόνο δεν αρκεί. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να κινητοποιούν συνεχώς τους μαθητές δεν είναι αρκετή, αφού ο κάθε μαθητής 

ενεργοποιείται σε διαφορετικό χρόνο, σε καμία περίπτωση ταυτοχρόνως και 

αυτομάτως. Οπότε, ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει δραστηριότητες 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών και να έχει τη δυνατότητα 

αναπροσαρμογής τους, με βάση τις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά την 

υλοποίησή τους. Η αντίληψη ότι τα κίνητρα αποτελούν  «μαγικά φίλτρα» που 

μετατρέπουν μια τάξη από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικούς συμμέτοχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν ισχύει (Ανδρούσου, 2002). 

 

Τέλος, σημαντικό ρόλο έχει και η εμψύχωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έως 

τώρα ο δάσκαλος είχε τον πρωτεύοντα ρόλο στην τάξη, παίρνοντας αποφάσεις και 

δίνοντας εντολές. Αυτό διαφοροποιείται αφού γίνεται ο εμψυχωτής της ομάδας του 

όταν αισθάνεται ότι αυτή δε θα τα καταφέρει, διασκεδάζει, χαίρεται, δεν επιπλήττει, 

προσπαθεί να αποδεχθεί τις απόψεις των παιδιών και αποφασίζει για την κοινή 

πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Τα αλλόγλωσσα παιδιά που αδυνατούν να 

εκφραστούν στη δεύτερη γλώσσα, βοηθιούνται από τέτοιες παρεμβάσεις 

ξεπερνώντας τους φόβους τους. Έτσι, η δεύτερη γλώσσα προσεγγίζεται άμεσα και 

αποτελεσματικά δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σεβαστεί τους 

ατομικούς ρυθμούς κάθε μαθητή και να συντονίσει την εργασία της τάξης σε 

διαφορετικά επίπεδα (Δημητρίου, Λαγοπούλου, Νικολάου, 2002). 

 

 

4
ο
: Ρομά κι εκπαίδευση στο Δροσερό  

 

4.1. Οι Ρομά της Θράκης 

 

Η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία για την εμφάνιση των Ρομά στη Θράκη είναι αυτή 

του Αγίου Γεωργίου του Αθωνίτη (1068 μ.Χ.), όπου αναφέρεται η πρόσληψη των 

«Ατσίγγανων» ή «Ατζίγγανους», που ήταν γνωστοί για τις μαντείες και τα μαγικά 

τους, από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ΄ το Μοναχό το 1050 μ.Χ., με 
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σκοπό την εξόντωση των αγριμιών του αυτοκρατορικού δάσους της 

Κωνσταντινούπολης (Λιάπης, 1998). 

 

Συνεπώς, η Θράκη αποτέλεσε την αφετηρία των Αθίγγανων, από όπου και 

εγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Οι ερευνητές 

θεωρούν πως ο τόπος καταγωγής τους είναι οι Ινδίες, οι απόψεις διίστανται όμως, 

όσον αφορά την πορεία που ακολούθησαν ώστε να βρεθούν στις σημερινές 

γεωγραφικές περιοχές όπου διαμένουν (Ζεγκίνης, 1994). Όσοι εγκαταστάθηκαν σε 

χωριά και πόλεις της Θράκης προσαρμόστηκαν εύκολα στο νέο περιβάλλον, 

εγκαταλείποντας τη ρομανί και υιοθετώντας την τούρκικη. Η επιλογή της θρησκείας 

τους χωρίζει σε μουσουλμάνους και χριστιανούς, η γλώσσα σε τουρκόφωνους και 

τσιγγανόφωνους και η επιλογή του τρόπου διαβίωσής τους σε νομάδες και 

εγκατεστημένους (Λιάπης, 1998).  

 

Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης συγκεντρώνονται κυρίως σε περιθωριακούς 

συνοικισμούς και συνοικίες, που βρίσκονται σε πολλές επαρχιακές πόλεις και χωριά 

της Θράκης και σε υποβαθμισμένες περιοχές του κάμπου (Τρουμπέτα, 2001). Οι 

εγκαταστάσεις των Ρομά βρίσκονται πλέον σε όλη τη Θράκη, αλλά και στην 

ανατολική και βόρεια Θράκη, σε Τουρκία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Στο νομό 

Ξάνθης οι Ρομά έχουν εγκατασταθεί μέσα στην πόλη της Ξάνθης, στο συνοικισμό 

Δροσερό και στους οικισμούς Κύρνο, Εύλαλο, Ζηλωτή, Συδινή κ.ά.. Στο νομό 

Ροδόπης εμφανίζονται μέσα στην πόλη της Κομοτηνής, στο συνοικισμό Ήφαιστο, 

στις Σάπες κ.ά. Τέλος, στο νομό Έβρου διαμένουν μέσα στη πόλη της 

Αλεξανδρούπολης, στο Διδυμότειχο, στην Αγριανή κ.ά. (Λιάπης, 1998:20). 

 

Στους περισσότερους οικισμούς και συνοικισμούς, κυρίως σε αυτούς που 

δημιουργήθηκαν μετά το 1923, υπάρχει ένα πολεοδομικό καθεστώς που θεωρείται 

«ημινόμιμο», αφού σπίτια τα οποία δεν βρίσκονται στο σχέδιο πόλης και δεν έχουν 

νόμιμα έγγραφα, είναι υδροδοτούμενα και ηλεκτροδοτούμενα, χωρίς οι ιδιοκτήτες 

τους να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας (Τρουμπέτα, 2001). Ο πληθυσμός των Αθίγγανων 

στη Θράκη δεν υπολογίζεται ακριβώς, αλλά θεωρείται ότι φτάνει περίπου στις 20.000 

άτομα (Λιάπης, 1998:20). 
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Στη σημερινή ελληνική Θράκη συναντώνται ιδιώματα της ρομανί από τρεις 

διαφορετικούς γεωγραφικούς και πολιτισμικούς χώρους, της κεντρικής χερσονήσου 

του Αίμου, τα ρομανί της ανατολικής Θράκης και τα ρομανί των «εγχώριων 

Τσιγγάνων. Σύμφωνα με τον Gilliat-Smith, υπάρχει η διάκριση σε Βλαχ και μη Βλαχ 

ιδιώματα ή διαλέκτους. Βλαχ είναι αυτές οι διάλεκτοι που επηρεάστηκαν από η 

ρουμάνικη γλώσσα και ταυτίζονται με αυτές που ο Πασπάτης χαρακτήρισε ως 

νομαδικές διαλέκτους, ενώ οι μη Βλαχ είναι οι διάλεκτοι των μόνιμα εγκατεστημένων 

(Λιάπης, 1998:25). 

 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να μελετήσουμε το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνά μας, που είναι οι Ρομά οι οποίοι ανήκουν στη Μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης. Το 1923, με τη Συνθήκη της Λοζάνης αποδέχονται για 

πρώτη φορά την ύπαρξη μειονοτήτων στην επικράτειά τους τα δύο κράτη, της 

Ελλάδας και της Τουρκίας. Έως και σήμερα αναγνωρίζουν αποκλειστικά τις 

μειονότητες που συνδέονται με τη Συνθήκη αυτή (Τρουμπέτα, 2001:31). Η 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, λοιπόν, είναι η μοναδική που αποτελείται 

από τρεις εθνοτικές ομάδες: τους Τούρκους ή Τουρκόφωνους (Τουρκογενείς), τους 

Πομάκους και τους Ρομά. Με τη Συνθήκη της Λοζάνης θέτονται υπό το ίδιο θεσμικό 

πλαίσιο και οι τρεις αυτές ομάδες, που όμως δεν διαθέτουν κανένα άλλο κοινό 

στοιχείο εκτός αυτού της θρησκείας (Τρουμπέτα, 2001:34). Τον θεμέλιο λίθο της 

εκπαίδευσης την μειονοτήτων αποτελεί η εν λόγω Συνθήκη, καθώς προβλέπει το 

νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων (Τσιτσελίκης, 2007:15). 

 

Στο νομό της Ξάνθης κατοικούν Ρομά Χριστιανοί, που μπορεί κανείς να συναντήσει 

στα Κιμμέρια της Ξάνθης, και Μουσουλμάνοι που διαμένουν κυρίως σε οικισμούς 

κοντά ή μέσα στην πόλη. Υπάρχουν τρεις οικισμοί με μουσουλμάνους Ρομά στην 

πόλη της Ξάνθης το Πούρναλικ (Pournalik), ο μόνος που αποτελείται και από μέλη 

της πλειονότητας, ο Γκασχανές (Gashane) που βρίσκεται κοντά στις σιδηροδρομικές 

γραμμές και ο οικισμός του Δροσερού, όπου έλαβε χώρα και η έρευνά μας, και 

βρίσκεται στα σύνορα του Γκασχανέ, χωρίς να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των 

κατοίκων. Οι κάτοικοι των οικισμών αυτών αποκαλούνται από την ελληνική 

πλειονότητα «Ρομά» και από την τούρκικη μειονότητα «Cingene» (Τρουμπέτα, 

2001:166). 
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4.2. Οι Ρομά του Δροσερού  

 

4.2.1. Ο πληθυσμός και ο κοινωνικός διαχωρισμός 

 

Στη γεωγραφική κατανομή των Αθιγγάνων Μουσουλμάνων της Θράκης στο νομό 

Ξάνθης, μετά από μια αύξηση της τάξεως του 64% σε σχέση με το 1981 που είχε 

γίνει η τελευταία καταγραφή, ανέρχονται περίπου στα 9.000 άτομα με 950 μόνιμους 

κατοίκους, σύμφωνα με επιτόπια έρευνα του Ζεγκίνη. Ο ίδιος αναφέρει πως στη 

συνοικία του Δροσερού κατοικούν 100% Αθίγγανοι και είναι η μεγαλύτερη 

εγκατάσταση Αθιγγάνων του ν. Ξάνθης.  

 

Η συνοικία αυτή ιδρύθηκε πριν από 60-70 χρόνια από Αθιγγάνους του Εύλαλου της 

Ξάνθης, από Αθιγγάνους της Κομοτηνής, του Διδυμότειχου και ενδεχομένως της 

Φιλιππούπολης (Ζεγκίνης, 1994). Ωστόσο, στην καταγραφή του 2007, σε σύνολο 452 

νοικοκυριών καταμετρήθηκαν 2.447 Δροσερίτες. Ο πραγματικός αριθμός των 

κατοίκων του οικισμού δεν είναι εύκολο να καταγραφεί αφού είναι πολλοί αυτοί που 

μετακινούνται και υπάρχουν πολλά αδήλωτα παιδιά, αφού εγγράφονται στα 

δημοτολόγια στα 18 τους χρόνια (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011:36-37).  

Το Δροσερό της Ξάνθης είναι ένας μόνιμος οικισμός των Ρομά, που βρίσκεται 2χλμ. 

από το κέντρο της Ξάνθης. Όριά του αποτελούν οι σιδηροδρομικές γραμμές του 

τρένου και ο ποταμός Κόσυνθος. Η πρώτη εγκατάσταση των Ρομά στον οικισμό του 

Δροσερού πραγματοποιείται το 1950 μετά από έγκριση του Δημάρχου της Ξάνθης. 

Πολλοί από τους Δροσερίτες, βέβαια, ισχυρίζονται ότι ο οικισμός είναι πιο παλιός 

«τρεις φορές ξεκίνησαν να φτιάχνουν οι πρόγονοί μας τον οικισμό και όλο χαλούσε» 

(Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011:63). 

 

Ο οικισμός του Δροσερού αποτελεί ένα παράδειγμα των μουσουλμανικών οικισμών 

που δημιουργήθηκαν στη Θράκη, λίγο πριν ή και έπειτα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

πόλεμο από πλανόδιες ομάδες. Εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα προερχόμενοι από τη 

Βουλγαρία, θεωρώντας πως υπήρχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

(Τρουμπέτα, 2001:165). 

 

Έως το 1985 για την κατασκευή των σπιτιών-παραγκών χρησιμοποιούνταν τέντες 

από νάιλον ή αλουμίνιο. Πλέον, οι περισσότεροι ζουν σε σπίτια χωρίς να βρίσκονται 
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εντός σχεδίου πόλης. Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς που να περνούν από 

τον οικισμό, γεγονός που τους απομονώνει εντός ορίων του οικισμού (Συμεωνίδου, 

Παπαμιχαήλ, 2003).  

 

Ο Ζεγκίνης αναφέρει πως η κοινωνία του Δροσερού αποτελείται από πέντε 

διαφορετικές ράτσες ή φυλές, αυτές είναι: 

1. Η ράτσα των Τσιρπαντζή. Τα μέλη της έχουν επηρεαστεί από τον τουρκισμό. 

Διαμένουν όλοι μαζί στον Τσιρμπαντζή Μαχαλά και η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν περισσότερο είναι η τούρκικη και λιγότερο η μητρική τους. 

2. Η ράτσα των Μπαλκαντζή. Οι Αθίγγανοι αυτοί εικάζονται πως οι πρόγονοί τους 

προέρχονται από τα Βουνά της Θράκης και είχαν μια οικεία σχέση με τους 

Πομάκους της Ξάνθης. Η σχέση αυτή οφείλεται στην παράδοσή τους, αφού 

λέγεται πως οι Πομάκοι είναι απόγονοι των Απόμαχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και οι Μπαλκαντζή οι πρώτοι Αθίγγανοι από την Ινδία που ακολούθησαν τους 

στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την επιστροφή τους στον ελλαδικό 

χώρο. Οι Μπαλκαντζή βρίσκονται συγκεντρωμένοι στη γειτονιά των 

Μπαλκαντζή. 

3. Η ράτσα των Πεσεβέρ. Τα μέλη και αυτής την ομάδας έχουν δεχτεί έντονες 

επιρροές τουρκισμού, η διαφορά τους είναι στο ότι δεν δέχονται την κοινή τους 

καταγωγή. 

4. Η ράτσα των Αρναβούτα. Οι Αθίγγανοι αυτοί θεωρούνται ως οι πιο γνήσιοι. 

5. Η ράτσα των Γκιούμπρετζη. Η ράτσα αυτή θεωρείται η πιο υποβαθμισμένη όχι 

μόνο του Δροσερού, αλλά ολόκληρης της Θράκης. Κατοικούν στον Γιούμπρετζη 

Μαχαλά στο τέλος του οικισμού, αμέσως μετά το δημοτικό σχολείο του 

Δροσερού. Η γειτονιά αυτή ήταν ανέκαθεν σκουπιδότοπος, οποίος το χειμώνα 

μετατρέπεται σε έλος (Ζεγκίνης, 1994).  

 

Οι Αδαμαντίδου και Χαζάπη προσθέτουν με την έρευνά τους δυο ακόμη ομάδες 

Αθίγγανων που διαμένουν στο Δροσερό, τους Σεπετζή και τους Κολιμπατζίκ. Οι 

πρώτοι είναι καλαθοποιοί από παράδοση και διαμένουν σε συγκεκριμένη γειτονιά 

και συνεχίζουν να ζουν από την κατασκευή καλαθιών, αυτοί θεωρούνται από τους 

Ξανθιώτες που συναλλάσσονται με τους Δροσερίτες και οι πιο τίμιοι. Οι 

Κολιμπατζίκ κατοικούν σε παλαιότερο τμήμα του οικισμού. Τα τελευταία χρόνια 

συνεχώς προστίθενται οικογένειες Τσιγγάνων που προέρχονται από τη Βουλγαρία 
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και την Αλβανία τους οποίους οι ντόπιοι δεν καλοδέχονται (Αδαμαντίδου, 

Χαζάπη, 2011). 

 

Η Τρουμπέτα διαχωρίζει τους Δροσερίτες δίνοντας έμφαση στην καταγωγή τους 

και στην κοινοτική οργάνωσή τους. Έτσι, θεωρεί ότι ο πληθυσμός του Δροσερού 

αποτελείται από ομάδες που υπήρξαν ημι-νομάδες με ονομασίες όπως Arnavut 

(a), που σημαίνει Αλβανός, Balkanci, που είναι κάποιος που κατάγεται από τα 

Βαλκάνια, Gubreci, από την τούρκικη λέξη gubre που σημαίνει «ο κόπρος, το 

λίπασμα», Peshewer, που είναι ο τεχνίτης στα τούρκικα και στα περσικά, και 

τέλος Tirpanci, που σημαίνει «δρεπάνι» και αναφέρεται στα επαγγέλματα του 

θεριστή και του κατασκευαστή δρεπανιών (Τρουμπέτα, 2001). 

 

4.2.2. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

 

Οι Δ. Αδαμαντίδου και Ε. Χαζάπη (2011) ερεύνησαν σε βάθος την επαγγελματική 

δραστηριότητα των κατοίκων του Δροσερού και κατάφεραν να έχουν μια αρκετά 

εμπεριστατωμένη άποψη όσον αφορά την επιβίωση των Δροσεριτών. Η Σ. 

Τρουμπέτα αναφέρει πως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Αθίγγανων της 

Μουσουλμανικής μειονότητας είναι ότι στο οικογενειακό εισόδημα προσφέρουν 

οι γυναίκες και τα παιδιά με αρκετά μεγάλη συμμετοχή (Τρουμπέτα, 2001).  

 

Τα παιδιά που συμμετέχουν στα οικογενειακά εισοδήματα χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 1. Τα παιδιά των «λουλουδιών», που εργάζονται κυρίως με τους 

γονείς τους πουλώντας λουλούδια ή παιχνίδια και είναι περιποιημένα. 2. Τα 

«βενζινόπαιδα», παιδιά χωρίς οικογένεια που προσπαθούν να επιβιώσουν 

ενστικτωδώς, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όντας εξαρτημένα από ουσίες. Τα 

χαρακτηρίζει η παραβατικότητα και κυκλοφορούν με ένα πλαστικό μπουκάλι με 

βενζίνη στο χέρι την οποία αρέσκονται να μυρίζουν. 3. Τα παιδιά «με ή χωρίς 

οικογένεια», που εργάζονται ορισμένους μήνες του χρόνου, αξιοπρεπώς, ως 

μικροπωλητές λουλουδιών, μπαλονιών ή χαρτομάντιλων, δεν ανήκουν στις δύο 

παραπάνω κατηγορίες, αφού εργάζονται για να συγκεντρώσουν ένα συγκεκριμένο 

ποσό και να το εναποθέσουν σε κάποιο συγγενή που τους προσφέρει στέγη. Τα 

παιδιά αυτά είναι περισσότερο εξοικειωμένα με την πλειονότητα περνώντας πολύ 
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χρόνο με ανθρώπους εκτός Δροσερού. Έτσι, έχουν καλύτερη επαφή με την 

Ελληνική (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011:128-130).  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι έφηβοι, ηλικίας 13-14, επειδή προετοιμάζονται για 

γάμο δεν εργάζονται. Τα αγόρια ασχολούνται με την εξωτερική τους εμφάνιση 

και τα συναντάς σε καφενεία και σε καφετέριες, ενώ τα κορίτσια δεν βγαίνουν 

έξω αλλά ασχολούνται με το νοικοκυριό, τα μικρότερα αδέλφια και την 

εξωτερική τους εμφάνιση (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011:131).  

 

Αναφερόμενοι στην επαγγελματική ενασχόληση των ενήλικων Τσιγγάνων του 

Δροσερού, θα πρέπει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία δουλεύει ως εργατικό 

δυναμικό σε εποχικές δουλειές, κάποιοι ασχολούνται με το εμπόριο, άλλοι με τη 

μουσική, όντας οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, άλλοι είναι ναυτικοί και 

ορισμένοι ακολουθούν ακόμα το παραδοσιακό επάγγελμα των Αθιγγάνων, την 

καλαθοπλεκτική. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που ως επάγγελμα έχουν την επαιτεία 

(Ζεγκίνης, 1994). Όσοι Αθίγγανοι είναι εργάτες γης, συνήθως απασχολούνται 

εποχικά σε καλλιέργειες βαμβακιού, σπαραγγιών, καπνού, καλαμποκιού κ.ά. 

(Τρουμπέτα, 2001). 

 

 Επαγγέλματα που προστίθενται είναι αυτά των σιδεράδων, των τοκογλύφων και 

του δάσκαλου. Οι σιδεράδες συλλέγουν κομμάτια σίδερου που βρίσκουν στα 

σκουπίδια, αλλά και καπάκια φρεατίων και πόρτες σχολείων και τα πουλούν στο 

μη Ρομά διαμεσολαβητή, ο οποίος τα πουλάει με πολλαπλάσιο κέρδος σε 

εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων. Η τοκογλυφία στο Δροσερό θεωρείται 

επάγγελμα και μάλιστα αποφέρει πολλά κέρδη σε όσους ασχολούνται με αυτή. 

Τέλος, υπάρχει κι ένας Δροσερίτης δάσκαλος, ο οποίος δεν διδάσκει στα σχολεία 

του Δροσερού (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011). Πλέον, υπάρχει κι ένας νηπιαγωγός 

από το Δροσερό που διδάσκει σε σχολείο της Ξάνθης. 

 

Γενικότερα, οι συνθήκες εργασίας για τους Αθίγγανους δεν είναι καλές και 

χαρακτηρίζονται από περιστασιακή, ασυνεχή και κακοπληρωμένη απασχόληση. 

Επίσης, υφίσταται η έλλειψη υποτυπώδους ασφάλισης και κοινωνικής 

προστασίας. Οι περισσότεροι εργάζονται εκτός οικισμού, εκτός αν διατηρούν 

κατάστημα εντός οικισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πελάτες προέρχονται από 
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τον οικισμό, λόγω της γκετοποίησης, και τα έσοδα είναι λιγοστά (Τρουμπέτα, 

2001:173-175). 

  

4.2.3. Η θρησκεία 

 

Οι Τσιγγάνοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το Θεό που κάποιος ο οποίος είναι 

μυημένος σε οργανωμένες θρησκείες δεν μπορεί να κατανοήσει. Πιστεύουν στο Θεό, 

Ντελ (Θεός ση Ρομανί) κι έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό, δικό τους σύστημα 

αξιών που ορίζει το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος. Ακολουθούν 

ορισμένες πρακτικές λατρείας όπως τις κοινωνίες που συναναστρέφονται, έχουν όμως 

και τις δικές τους πρακτικές που τους κάνει να ξεχωρίζουν και συνθέτουν το δικό 

τους πολιτισμό (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011). 

 

Οι Δροσερίτες χαρακτηρίζονται ως Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, 

επομένως, οι περισσότεροι ασπάζονται το μουσουλμανισμό, εκτός από 2-3 

οικογένειες χριστιανών. Οι ίδιοι δεν τηρούν με ευλάβεια τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα ούτε αποστρέφονται το χριστιανισμό (Ζεγκίνης, 1994). Γενικότερα, 

προβάλλεται μια πιο «χαλαρή σχέση» με τη θρησκεία και τις τελετουργίες της 

(Τρουμπέτα, 2001:189). Υπάρχει ένα στερεότυπο εναντίον των Τσιγγάνων, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ως άτομα με μειωμένη θρησκευτική συνείδηση και ελλιπή ευσέβεια 

(Jersch-Wenzel, 1983). 

 

Οι Ρομά του Δροσερού έχουν υιοθετήσει πολλά έθιμα που προέρχονται από τη 

λατρευτική ζωή των Μπεκτασήδων-Κιζιλμπάσηδων της Θράκης. Εορτάζουν τη 

γιορτή του Αγίου Γεωργίου (Hidirellez) στις 6 του Μάη, όπως και οι Μπεκτασήδες 

της Θράκης κι έχουν αυτήν ως απαρχή (Ζεγκίνης, 1991). Την ημέρα εκείνη 

πραγματοποιούν κουρμπάνια (ζωοθυσίες), γλεντάνε με κλαρίνα, τύμπανα και 

επισκέπτονται εξωκλήσια του Αγίου Γεωργίου. Άλλη μία χριστιανική εορτή που 

ακολουθούν είναι αυτή της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο, που την εορτάζουν στις 

28 του Αυγούστου, αφού ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο στις ακίνητες εορτές 

(Ζεγκίνης, 1994). Εξαίρεση αποτελεί το Πάσχα, που το εορτάζουν την ίδια ημέρα και 

βάφουν κόκκινα αβγά και ψήνουν αρνιά. Τα Χριστούγεννα ακολουθούν ορισμένα 

από τα έθιμα, την παραμονή τραγουδούν τα κάλαντα στην πόλη της Ξάνθης 

(Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011). 
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Οι Δροσερίτες είναι «Μουσουλμανοφανείς», όπως τους χαρακτηρίζει ο Ζεγκίνης 

(Ζεγκίνης, 1994). Ασπάζονται την θεσμικά καθιερωμένη θρησκεία, προσδοκώντας να 

αποκομίσουν οφέλη και αποφεύγουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. 

Συμμετέχουν στις εορτές χωρίς να ανταποκρίνονται σε νηστείες και προσευχές ή ότι 

άλλο θεωρούν επίπονο, αυτή την εικόνα λαμβάνει η πλειονοτική κοινωνία 

(Τρουμπέτα, 2001).  

 

Οι Μουσουλμανικές εορτές που ασπάζονται είναι το Σεκέρ Μπαϊραμί, που είναι η 

εορτή που ξεκινά μετά το τέλος του ραμαζανιού (νηστείας) και διαρκεί τρεις μέρες 

και το Κουρμπάν Μπαϊραμί, κατά το οποίο πραγματοποιούνται θυσίες, σφάζονται 

δηλαδή ζώα. Τις εορτές αυτές, εφόσον είναι κινητές τις εορτάζουν δέκα μέρες 

νωρίτερα. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πραγματοποιούν προσευχή πέντε 

φορές την ημέρα, ούτε ακολουθούν την προσευχή της Παρασκευής που λαμβάνει 

χώρα υποχρεωτικά στο τζαμί. Η νηστεία του ραμαζανιού, η οποία έχει διάρκεια 30 

ημερών, δεν τηρείται (Ζεγκίνης, 1994).  

 

Έχουν υιοθετήσει κάποια έθιμα όπως το σαράντισμα που αφορά το νεογέννητο και 

τις ευχές που δίνονται σε αυτό από τις γυναίκες της οικογένειας, με καθοδηγητή τη 

γιαγιά (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011). Ο γάμος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 

ζωής τους. Δίνουν ένα μεγάλο ποσό για προίκα στον πατέρα του κοριτσιού, εφόσον 

δοθεί η συγκατάθεσή του για το γάμο. Στη συνέχεια, οδηγούνται στο χότζα (ιμάμη), ο 

οποίος τους παντρεύει και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταβολή ενός 

χρηματικού ποσού στη μουφτεία για τις άδειες του γάμου. Ακολουθεί γλέντι με 

πλούσιο φαγητό και η εξακρίβωση της αμόλυντης νύφης από το γαμπρό (Ζεγκίνης, 

1994). 

 

 

4.2.4. Η γλώσσα 

 

Η πλειοψηφία των Δροσεριτών είναι τρίγλωσσοι, μιλούν δηλαδή τρεις γλώσσες, 

τούρκικα, ρομανί και ελληνικά. Ένα μικρό ποσοστό μιλάει και τα πομάκικα, κυρίως 

οι Μπαλκαντζή μεγαλύτερης ηλικίας. Οι τρεις αυτές γλώσσες χρησιμοποιούνται 

κυρίως προφορικά, λόγω του μεγάλου ποσοστού αναλφάβητων που υπάρχουν. Έτσι, 
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υπάρχει σημαντική αλλοίωση στις γλώσσες και τα παιδιά, πριν φοιτήσουν στο 

σχολείο, μιλούν ένα κράμα ρομανί και τούρκικων. Τα ρομανί τα μιλούν στη γειτονιά 

και στην οικογένεια, ενώ τα τούρκικα κυρίως στην τηλεόραση, μέσω των 

δορυφορικών κεραιών που έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 

2011). 

 

Τα ρομανί της Θράκης εντάσσονται στα ευρωπαϊκά ρομανί και αντιπροσωπεύουν τα 

ρομανί πέντε διαφορετικών περιοχών, του Δροσερού, του Αλάν Κουγιού, της 

Μελέτης, του Πολύανθου και του Ρήγιου. Χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε αυτά του 

Δροσερού και του Αλάκ Κουγιού και σε αυτά των άλλων τριών περιοχών. Λόγω των 

πολλών διαφορετικών επιρροών, από Τσιγγάνους που προέρχονται από διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές, η ρομανί του Δροσερού υπέστη φθορές σε λεξιλόγιο και 

φωνητικό επίπεδο, έτσι δεν υπάρχει ενιαία προφορά. 

 

 Η ρομανί του Δροσερού έχει κοινά στοιχεία με τη Β΄ ευρωπαϊκή διάλεκτο που 

διαμορφώθηκε μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (Λιάπης, 1998). Έχοντας 

υπόψη τη διάκριση του Gilliat-Smith (1915-16) των Βλαχ και μη Βλάχ διαλέκτων, ο 

Λιάπης εντάσσει τα ρομανί του Δροσερού σε Βλαχ (Λιάπης, 1998). Σύμφωνη βρίσκει 

η παραπάνω διάκριση και την Ε. Αδάμου (2010), που ερευνά τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά στο Αλάκ Κουγιού της Κομοτηνής. Ο Πασπάτης (1995) αντιστοιχεί 

τα ιδιώματα-διαλέκτους των Βλαχ με αυτά των νομάδων (Πασπάτης, 1995).  

 

Η τούρκικη γλώσσα που χρησιμοποιούν ορισμένες φυλές στο Δροσερό, στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον, είναι διάλεκτος της τουρκικής που χρησιμοποιείται 

στην Τουρκία. Έχει δεχθεί επιρροές από την ελληνική γλώσσα από όπου κι έχει πάρει 

κάποια δάνεια όχι μόνο στο διοικητικό σημασιολογικό περιεχόμενο (adja-άδεια, 

panepistimjo) αλλά και στο καθημερινό τους λεξιλόγιο (pirun-πιρούνι, porta-πόρτα) 

(Σελλά-Μάζη, 2002:88). Ορισμένες οικογένειες του Δροσερού που έχουν στενές 

σχέσεις με την τουρκική ηγεσία της μειονότητας προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη 

χρήση της και να την παγιώσουν ως ένδειξη ανώτερης κοινωνικής θέσης 

(Αδαμαντίδου Χαζάπη, 2011:44).  

 

Η ελληνική του Δροσερού έχει δεχθεί επιρροές από την τουρκική, καθώς δε 

χρησιμοποιούνται τα άρθρα και υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στη σύνταξη. 



54 
 

«Πρόκειται για μία λειτουργική ποικιλία της ελληνικής, καθώς ομιλείται από έναν 

πληθυσμό που ζει υπό συγκεκριμένες κοινωνιογλωσσικές και κοινωνιοπολιτισμικές 

συνθήκες» (Σελλά-Μαζή, 2002). Οι οικογένειες που έχουν βγει από το Δροσερό, για 

επαγγελματικές συναλλαγές μιλούν καλύτερα την ελληνική γλώσσα (Αδαμαντίδου, 

Χαζάπη, 2011). Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη χρήση της, καθώς 

αναγκάζονται να τη μιλήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία συνεννόησης και σε καθημερινό επίπεδο, εφόσον δεν μπορούν να 

συνεννοηθούν ούτε με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

 

4.2.5. Η εκπαίδευση 

 

Στον οικισμό του Δροσερού ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το δημοτικό σχολείο την 

άνοιξη του 1992, σε ένα διώροφο κτίριο μέσα στον οικισμό. Έως τότε, οι Ρομά 

μαθητές καλούνταν να φοιτήσουν στο 2
ο
 Μειονοτικό Σχολείο Ξάνθης, που βρισκόταν 

αρκετά μακριά από τον οικισμό και η προσέλευση των μαθητών δεν ήταν μεγάλη 

(Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011).  

 

Η πρώτη σχολική χρονιά που λειτούργησε επίσημα το 15
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, 

στον οικισμό του Δροσερού, ήταν το 1992-1993, που ξεκίνησε με πέντε τμήματα. 

Στην πορεία του χρόνου, ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε σταδιακά με συνέπεια τη 

δημιουργία του συστεγαζόμενου 20
ου

 Δημοτικού Σχολείου και του 8
ου

 Γυμνασίου 

(Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011). Βέβαια, η δημιουργία του δεύτερου σχολείου στο ίδιο 

κτίριο δημιούργησε προβλήματα, καθώς με την προσθήκη προκατασκευασμένων 

αιθουσών στην αυλή του σχολείου ελαττώθηκε αισθητά ο χώρος των μαθητών.  

 

Τα δυο δημοτικά σχολεία, παρόλο το μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών, 

συλλειτουργούν ομαλά. Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «μειονοτικά», παρά το γεγονός 

ότι λειτουργούν με αμιγώς Ρομά μαθητές εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι 

μουσουλμάνοι, και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει για όλα τα 

ελληνόπουλα, χωρίς να διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών.  

 

Σύμφωνα με το αρχείο των σχολείων, το μαθητικό δυναμικό τους τη σχολική χρονιά 

2016-2017, έφτασε συνολικά τους 644 μαθητές. Την ίδια χρονιά φαίνεται πως το 23% 

των μαθητών δε φοίτησαν καθόλου ή φοίτησαν για μικρά και άτακτα χρονικά 



55 
 

διαστήματα. Τους δυο πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς 2017-2018, ο αριθμός 

των φοιτούντων μαθητών φαίνεται αυξημένος, αφού το σύνολο των μαθητών 

ανέρχεται στους 711. Ο λόγος της αυξημένης προσέλευσης, είναι η κρούση του 

εισαγγελέα, ο οποίος απειλεί τους γονείς με προσαγωγές σε περίπτωση μη τήρησης 

του νόμου περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να 

υπάρχουν ακόμη Ρομά μαθητές εκτός σχολείου. 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν τη δημιουργία του δημοτικού σχολείου οι 

περισσότεροι Ρομά μαθητές δεν φοιτούσαν στο σχολειό. Σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήγαγε ο Δ. Ντούσας, πριν τη δημιουργία του σχολείου, 400 μαθητές βρίσκονταν 

εκτός της εκπαίδευσης (Ντούσας, 1995, Κάτσικα, 1996). Εδώ φαίνεται ο ρόλος που 

έχει η οικογένεια στο να προάγει τα παιδιά της στο αγαθό της «εκπαίδευσης». Με τον 

παράγοντα «οικογένεια» συναρτάται, επίσης, και η θέση που καταλαμβάνει το 

σχολείο ως αξία στην κοινωνικοποίηση των παιδιών (Τρουμπέτα, 2001). 

 

Με την ίδρυση του σχολείου, λειτούργησαν ταυτόχρονα και μαθήματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας για τους μαθητές. Τη σχολική χρονιά 2006-07, στα δημοτικά σχολεία 

του Δροσερού συλλειτουργούσαν το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων» και το «Πρόγραμμα ένταξης Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο». 

Τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010, λειτούργησαν μαθήματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας υπό την αιγίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και του 

σχολικού συμβούλου κ. Πατσιούρα. Το 2010 ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΕΣΠΕΜ 

στο Δροσερό, από το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων», το οποίο 

λειτουργεί έως και σήμερα. Εδώ, η εκπαιδευτική προσέγγιση διαφέρει, αφού 

χρησιμοποιούνται η μέθοδος project, θεατρικά-μουσικοκινητικά παιχνίδια, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των 

μαθητών και σε δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών του 

Δροσερού, «Ελπίδα» (Αδαμαντίδου, Χαζάπη, 2011).  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
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5. Κεφάλαιο 5
ο
: Μεθοδολογία ερευνάς  

 

5.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει γίνει εκτενής αναφορά 

στα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των Ρομά του ελληνικού χώρου. Δόθηκε 

έμφαση στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ελληνικού συστήματος 

εκπαίδευσης και του μειονοτικού πληθυσμού Ρομά που διαμένει στο γεωγραφικό 

χώρο της Ελλάδας. Επιπλέον, επικεντρωθήκαμε στους Ρομά της Θράκης και 

ιδιαίτερα σε αυτούς που κατοικούν στην πόλη της Ξάνθης, στον οικισμό του 

Δροσερού. Τέλος, σκιαγραφήθηκε η εικόνα που επικρατεί στην εκπαίδευση των 

Τσιγγανοπαίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αυτή 

παρουσιάζει.   

 

Η διαδικτυακή και η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν ανέδειξε την εκπαιδευτική 

κατάσταση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ούτε την εικόνα που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί γι’ αυτήν. Επιπλέον, η μη προηγούμενη διερεύνηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που ακολουθείται στο Δροσερό και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν, καθιστά αναγκαία τη διερεύνησή της με σκοπό τη βελτίωσή της. Τέλος, 

η επαγγελματική ενασχόληση της ερευνήτριας συνετέλεσε, μαζί με τους 

προαναφερθέντες λόγους, στη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος.    

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

όπως αυτή πραγματοποιείται εντός των σχολικών μονάδων του Δροσερού, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα συγκεκριμένα σχολεία αλλά 

και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των σχολείων και των γονέων των μαθητών 

που φοιτούν εκεί. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποτυπώσουν οι ίδιοι 

απόψεις για τους τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στα εν λόγω σχολεία.  

 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 
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 Να διερευνηθεί ο βαθμός δυσκολίας στην επικοινωνία του εκπαιδευτικού με 

τους μαθητές του, οι παράγοντες που την επηρεάζουν αλλά και οι γλωσσικές 

δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

  Να ανιχνευθεί, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η σχέση που έχουν 

οι γονείς των μαθητών με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και σε ποιους 

τομείς δείχνουν ενδιαφέρον. 

 

 Να διαπιστωθούν τυχών παράγοντες που επηρεάζουν είτε θετικά είτε 

αρνητικά το εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων. 

 

 Να αναδειχθούν οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των 

συγκεκριμένων μαθητών και να επισημανθεί ποιοι θα ήταν λειτουργικοί για 

τη βελτίωση του διδακτικού έργου σε Ρομά μαθητές. 

 

 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Οι παραπάνω στόχοι που τέθηκαν ωθούν στην αναφορά των ερευνητικών 

ερωτημάτων της εργασίας: 

 

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία 

οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δροσερού; 

 

 Ποια είναι η σχέση των γονέων των μαθητών των σχολείων του Δροσερού με 

το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά  ή αρνητικά το 

εκπαιδευτικό έργο  των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων; 

 

 Ποιους τρόπους διδασκαλίας χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων 

του Δροσερού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά και για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών τους, σύμφωνα με τις απόψεις 

των ίδιων; 
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 Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό το 

διδακτικό έργο σε Ρομά μαθητές σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

του Δροσερού; 

 

5.3. Τα εργαλεία της έρευνας 

 

5.3.1. Εκπαιδευτική έρευνα 

 

Οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να περιγράψουν, να ερμηνεύσουν, να 

προβλέψουν και να ελέγξουν τα κοινωνικά φαινόμενα καταφεύγουν σε διάφορες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες ορίζονται από τον Παρασκευόπουλο ως 

ιδιαίτερα συστήματα σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι επιστημονικές 

ερευνητικές μέθοδοι επαληθεύονται από τα εμπειρικά δεδομένα και αποσκοπούν στη 

γενίκευση θεωριών αλλά και αρχών, συνεπώς αποκτάται από τη συγκεκριμένη 

διαδικασία απρόσωπη γνώση, που αντιστοιχεί στην αντικειμενική πραγματικότητα, 

αποκτώντας μεγάλη καθολική ισχύ (Παρασκευόπουλος, 1993:14). 

 

Οι Cohen & Manion (2000:66) ορίζουν τις μεθόδους ως «το φάσμα των προσεγγίσεων 

οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να συλλέγουν 

δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, 

εξηγήσεις και πρόβλεψης». 

 

Στη εν λόγω εκπαιδευτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, αφού 

αναφέρεται στο είδος και στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου που 

ερευνάται (Kvale, 1996) στο (Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008). Έτσι, 

συστηματοποιούνται κι εξασφαλίζονται έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα. Δεν 

πραγματοποιήθηκε προηγούμενη μελέτη που να πραγματεύεται το ίδιο θέμα για τη 

συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα και η προσέγγιση των συνεντευξιαζόμενων έγινε σε 

βάθος αποκτώντας ερμηνευτικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας νέα δεδομένα. Σύμφωνα 

με τον Ιωσηφίδη, εφαρμόζεται η ποιοτική μέθοδος σε έρευνες με κύριο στόχο να 

διερευνηθεί ο τρόπος που τα υποκείμενα νοηματοδοτούν κοινωνικά φαινόμενα και 

διαδικασίες (Ιωσηφίδης, 2008:20).  
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5.3.2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Στην παρούσα εκπαιδευτική έρευνα επιλέχθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος μελέτης 

κι έρευνας η ποιοτική. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι το δείγμα των υποκειμένων 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν περιορισμένο, το ίδιο και η σχετική βιβλιογραφία. Με την 

επιλογή αυτή θα απαντηθούν ορθά και αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν εξαρχής, αλλά και θα συλλεχθούν πλούσια ποιοτικά δεδομένα. 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική συνέντευξη ή 

συνέντευξη σε βάθος, η οποία σύμφωνα με τους Canell και Kahn, είναι «η συζήτηση 

μεταξύ δύο ατόμων που ξεκινά από τον συνεντευκτή, με σκοπό την απόκτηση 

πληροφοριών που είναι σχετικές με την έρευνα, και επικεντρώνεται σε περιεχόμενο 

που το καθορίζουν οι στόχοι της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή 

ερμηνεία». Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται και συνδυαστικά με άλλες 

μεθόδους συλλογής δεδομένων(Cohen & Manion, 2000:374).  

 

5.3.3. Η ημιδομημένη συνέντευξη-ερωτήσεις 

 

Η συνέντευξη που θεωρήθηκε καταλληλότερη για τη συλλογή δεδομένων από τα 

υποκείμενα της έρευνας είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη, η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως  στην κοινωνική ποιοτική έρευνα. Η ευελιξία που δίνεται από αυτό τον τύπο 

συνέντευξης, ως προς τη διατύπωση και τη σειρά των ερωτήσεων (Ιωσηφίδης, 2008), 

αλλά και η δυνατότητα αναδιατύπωσης των ερωτήσεων μαζί με εξηγήσεις(Robson, 

2010:321), αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στο να επιλεχθεί το συγκεκριμένο 

ερευνητικό εργαλείο για τους σκοπούς και τους στόχους της παρούσας εργασίας.  

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα σύμφωνα με τη Σαραφίδου 

(2011:59) είναι: 

 Ερωτήσεις που αφορούν εμπειρίες και συμπεριφορές. 

 Ερωτήσεις γνώμης και αξιών. 

 Ερωτήσεις που αφορούν συναισθήματα. 

 Ερωτήσεις που αφορούν γνώσεις. 

 Ερωτήσεις που αφορούν αισθητηριακές αντιλήψεις. 

 Δημογραφικές ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέντευξη ανήκουν στις περισσότερες 

από τις παραπάνω κατηγορίες. 
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5.3.4. Το δείγμα 

 

Εξίσου σημαντική με την επιλογή της μεθοδολογίας και της διαμόρφωσης των 

ερευνητικών εργαλείων είναι και η στρατηγική δειγματοληψίας που έχει υιοθετηθεί 

για τη διεξαγωγή της έρευνας, υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές. Οι Cohen,  Manion & 

Morrison (2012:151) υποστηρίζουν πως το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται από τους 

στόχους της έρευνας αλλά και από την ιδιαίτερη φύση του υπό εξέταση πληθυσμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού των Ρομά και της ιδιαίτερης 

διδακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν  στους 

εν λόγω μαθητές, η παρούσα εργασία διεξήχθη με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν στα σχολεία του Δροσερού, όπου οι μαθητές είναι αμιγώς Ρομά (βλ. 

κεφ. 4).  

 

 Για την επιλογή του δείγματος οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι τόσο αυτή του 

διαθέσιμου δείγματος (availability sample) (Robson, 2010:314-315), όσο και αυτή 

της σκόπιμης δειγματοληψίας (Ιωσηφίδης, 2008:64).  Το γεγονός ότι η ερευνήτρια 

ήταν καθημερινά παρούσα, καθώς εργαζόταν ως εκπαιδευτικός στα σχολεία του 

Δροσερού τα τελευταία δέκα χρόνια, βοήθησε στην επιλογή των εκπαιδευτικών και 

στο να είναι αυτοί διαθέσιμοι και θετικοί ως προς τη συμμετοχή τους στην έρευνα 

(Κυριαζή, 1999:117-118. Robson, 2010, 314-315). Στην επιλογή των εκπαιδευτικών 

πραγματοποιήθηκε προσπάθεια να συμμετάσχουν δάσκαλοι με διαφορετικές ηλικίες 

και προϋπηρεσία στα σχολεία του Δροσερού με σκοπό την διεξαγωγή αντικειμενικών 

και αξιόπιστων ευρημάτων της παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας.  

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2017 στην 

πόλη της Ξάνθης, στην περιοχή του Δροσερού. Η οργανικής θέσης της ερευνήτριας 

στο 15
ο
 Δημοτικό Σχολείο (Δροσερό), ώθησε τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε 

αίθουσες ή στο γραφείο των εκπαιδευτικών των σχολείων του Δροσερού. Οι ώρες και 

ο τόπος διεξαγωγής διασφάλιζαν στο βαθμό που ήταν εφικτό ησυχία.  
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5.4. Μεθοδολογία ανάλυσης συνεντεύξεων και διεξαγωγής συμπερασμάτων 

 

Η καταγραφή των ποιοτικών δεδομένων εκ μέρους του ερευνητή πραγματοποιήθηκε 

στην απόλυτη πλειοψηφία των συνεντεύξεων, με τη χρήση της τεχνικής της 

ηχογράφησης. Το επόμενο στάδιο ήταν η απομαγνητοφώνηση σε χειρόγραφο 

κείμενο. Η διαχείριση και η εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα είναι η 

προϋπόθεση για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2008:174).  

Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν τα εξής επτά στάδια από τα οποία περνά μια έρευνα 

με συνεντεύξεις, από το σημείο που ξεκινά έως την ολοκλήρωσή της. Έτσι, σύμφωνα 

με τον Kvale έχουμε: 

 Ερευνητικό πρόβλημα ή ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος (thematizing). Στο 

στάδιο αυτό διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, σχηματίζονται οι 

υποθέσεις και οι ερευνητικές ερωτήσεις. Αυτές πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να 

διαψευστούν από την έρευνα πεδίου. Τέλος, τεκμηριώνεται η καταλληλότητα 

της εφαρμογής της μεθοδολογίας της συνέντευξης για το ερευνητικό 

εγχείρημα. 

 Σχεδιασμός (designing). Στο στάδιο αυτό σχεδιάζεται η συνέντευξη με βάση 

τα επτά στάδια. 

 Πραγματοποίηση συνεντεύξεων (interviewing). Είναι το στάδιο όπου 

διεξάγονται οι συνεντεύξεις, με βασικό γνώμονα την άμεση αλληλεπίδραση 

ερευνητή και ερωτώμενου, με σκοπό την άντληση πληροφοριών. 

 Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία υλικού για ανάλυση (transcribing). Στο 

στάδιο αυτό μετατρέπεται ο προφορικός λόγος σε γραπτό κείμενο με τις 

κατάλληλες διαδικασίες και οι ενέργειες.  

 Ανάλυση (analyzing). Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο, καθώς αφορά την 

απόδοση νοήματος (ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση 

των δεδομένων) στα εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί 

μέσω των συνεντεύξεων. 

 Έλεγχος (verifying). Στο στάδιο πραγματοποιείται ο  έλεγχος της αξιοπιστίας 

και της εγκυρότητας των ευρημάτων της έρευνας. 

 Δημοσιοποίηση (reporting). Είναι το στάδιο όπου πραγματοποιείται η όσο το 

δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίηση των ευρημάτων της έρευνας στην 
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επιστημονική κοινότητα ή/και σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

(Ιωσηφίδης, 2003: 43-48). 

 

5.4.1. Η πορεία της έρευνας 

 

Διατυπώθηκε ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Στη 

συνέχεια, αφού συντάχθηκαν οι ερωτήσεις της συνέντευξης και ορίστηκε το δείγμα, 

διεξήχθη η ημι-δομημένη συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση των 20 συνεντεύξεων, 

απομαγνητοφωνήθηκε το ηχητικό υλικό που συλλέχθηκε σε σημειώσεις. Εν συνεχεία, 

καταγράφηκαν και ομαδοποιήθηκαν τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας, τα οποία 

κατατάχθηκαν σε πίνακες ή σε γραφήματα, στην περίπτωση των δημογραφιών 

στοιχείων,  που ακολούθως αναλύθηκαν. Εν κατακλείδι, πραγματοποιήθηκε η 

επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας τω αποτελεσμάτων, στηριζόμενη 

στη σχετική βιβλιογραφία ή σε άλλες σχετικές έρευνες και αναμένεται η 

δημοσιοποίησή τους. 

 

5.4.2. Ανάλυση περιεχομένου 

 

Η προϋπόθεση για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι η διαχείριση και η 

εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα αυτά (Ιωσηφίδης, 2008:175). Έτσι, κατά τη 

διάρκεια της απομαγνητοφώνησης των ηχητικών δεδομένων κρατήθηκαν σε 

σημειώσεις εντυπώσεις και ιδέες που συμπεραίνονταν από τα δεδομένα.   

Για την επεξεργασία των δεδομένων που απέρρεαν από τις δημογραφικές ερωτήσεις 

που τέθηκαν, έγινε χρήση του προγράμματος Microsoft Office Word σε συνδυασμό 

με το Microsoft Office Microsoft Office Excel 2007. Ενώ, η τεχνική ανάλυσης 

περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των κειμένων. Η τεχνική αυτή 

αφορά κυρίως τις ιδέες που εκφράζονται στα κείμενα.  

Σύμφωνα με την Κυριαζή (2002:299) η ανάλυση περιεχομένου «είναι μια διαδικασία 

κατηγοριοποίησης που επιτρέπει τη μετατροπή λεκτικού ή άλλου συμβολικού 

περιεχομένου σε ποσοτικά δεδομένα». Συνεπώς, προηγείται η κωδικοποίηση των 

συνεντεύξεων από λέξεις ή φράσεις που ανήκουν σε μια πιο ευρεία κατηγορία και 

ακολουθεί η μετατροπή τους σε αριθμητικά δεδομένα. Για την ολοκλήρωση της 

παραπάνω διαδικασίας ακολουθούνται ορισμένα βήματα: 1. Ορισμός και επιλογή της 

ενότητας ανάλυσης, που αφορά «στα σημασιολογικά στοιχεία του περιεχομένου». 2. 
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Ορισμός και επιλογή της μονάδας μέτρησης που αφορά τον τρόπο μέτρησης των 

δεδομένων. 3. Δημιουργία ενός συστήματος κατηγοριών. Η έννοια του όρου 

«κατηγορία» «δηλώνεται μια ομάδα αντικειμένων, πραγμάτων, καταστάσεων, που 

έχουν έναν ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τα οποία τη 

διαφοροποιούν από τις άλλες ομάδες με κριτήρια ποιοτικά» (Τζανή, 2005:5-7). 

 

Τέλος, στην παρούσα έρευνα η διατύπωση των κατηγοριών και υποκατηγοριών 

πραγματοποιήθηκε ο επαγωγικός τρόπος, καθώς η έρευνά μας είναι ποιοτική. 

Συνεπώς, το σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών συγκροτήθηκε κατά τη 

διάρκεια εξέτασης της έρευνας.  
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6.    Κεφάλαιο 6
ο
:   Αποτελέσματα 

6.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα παρατηρούμε τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους 

χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο Ε (Εκπαιδευτικός) και έναν αριθμό από το 1 έως 

το 20. 

                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

ΕΚ
Π

Α
ΙΔ

ΕΥ
Τ

ΙΚ
Ο

Σ 

Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

 ΦΥΛΟ 

Α
Ν

Α
Π

Λ
Η

Ρ
Ω

ΤΗ
Σ 

(Α
)/

 

Μ
Ο

Ν
ΙΜ

Ο
Σ 

(Μ
) 

Μ
ΕΤ

Α
Π

ΤΥ
Χ

ΙΑ
Κ

ΕΣ
 

ΣΠ
Ο

Υ
Δ

ΕΣ
 

ΣΤ
ΙΣ

 

ΕΠ
ΙΣ

ΤΗ
Μ

ΕΣ
 

Α
ΓΩ

ΓΗ
Σ 

ΕΚ
Π

Α
ΙΔ

ΕΥ
ΤΙ

Κ
Α

 
ΣΕ

Μ
ΙΝ

Α
Ρ

ΙΑ
 

ΓΙ
Α

 
ΤΗ

Ν
 

Μ
ΕΙ

Ο
Ν

Ο
ΤΗ

ΤΑ
 

Χ
Ρ

Ο
Ν

ΙΑ
 

Π
Ρ

Ο
Ϋ

Π
Η

Ρ
ΕΣ

ΙΑ
Σ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙ
ΑΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΟΥ 
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 

 

Ε1 57 Άνδρας Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 16 14 

 

Ε2 49 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 26 2 

 

Ε3 38 Άνδρας Μ ΌΧΙ ΌΧΙ 11 9 

 

Ε4 32 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 11 9 

 

Ε5 32 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 11 9 

 

Ε6 44 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 16 1 

 

Ε7 48 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 21 3 

 

Ε8 37 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΌΧΙ 13 9 

 

Ε9 48 Άνδρας Μ ΌΧΙ ΌΧΙ 14 10 

 

Ε10 35 Γυναίκα Μ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 8 

 

Ε11 29 Γυναίκα Α ΝΑΙ ΌΧΙ 8 1 

 

Ε12 32 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 10 4 

 

Ε13 29 Γυναίκα Α ΝΑΙ ΝΑΙ 8 1 

 

Ε14 33 Γυναίκα Μ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 10 

 

Ε15 36 Γυναίκα Μ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 7 

 

Ε16 52 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 28 7 

 

Ε17 45 Άνδρας Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 13 9 

 

Ε18 36 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 10 4 

 

Ε19 48 Άνδρας Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 20 7 

 

Ε20 49 Γυναίκα Μ ΌΧΙ ΝΑΙ 16 13 
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Στα γραφήματα που ακολουθούν γίνεται αναφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γράφημα 1. Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

Όπως προκύπτει από το γράφημα 1, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

είναι γυναίκες με ποσοστό 75% και η μειοψηφία είναι άνδρες με ποσοστό μόλις 25%. 

 

Γράφημα 2. Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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Ως προς την ηλικία το δείγμα είναι ομαλά κατανεμημένο στις ηλικίες μεταξύ 29 και 

57 ετών. Έχοντας ομαδοποιήσει τις ηλικίες ανά πενταετία, με εξαίρεση την τελευταία 

κατηγορία (από 50 και πάνω), διαπιστώνεται πως σε κάθε ομάδα βρίσκονται 2 έως 5 

συμμετέχοντες. Οι γυναίκες ξεκινούν από μικρότερες ηλικίες (29 έτη), αντίθετα οι 

άνδρες έχουν μεγαλύτερες ηλικίες, 36 έτη και πάνω, όπου βρίσκεται και η 

μεγαλύτερη ηλικία που φαίνεται στον πίνακα 1, η ηλικία των 57 ετών. Αντίθετα, η 

μικρότερη τιμή ανήκει στο γυναικείο πληθυσμό.  

 

 

 Γράφημα 3. Η μονιμότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας. 

 

Από το γράφημα 3 φαίνεται πως οι συμμετέχοντες ως προς τη μονιμότητά τους 

φαίνεται πως η πλειοψηφία είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 90% και μόνο το 

10% είναι αναπληρωτές. Επίσης, διαπιστώνεται πως όλοι οι άνδρες συμμετέχοντες 

είναι μόνιμοι, ενώ οι δύο αναπληρωτές είναι γυναίκες.   
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Γράφημα 4. Έτη γενικής προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων. 

 

Από το γράφημα 4 παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχουν πάνω 

από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στη πλειονοτική εκπαίδευση με ποσοστό 75%, ενώ 

μόλις το 25% των συμμετεχόντων έχουν από 6 έως 10 έτη. Επίσης, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με ποσοστό 40 % έχουν από 11 έως 15 έτη προϋπηρεσίας.  

 

 

Γράφημα 5. Έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στα σχολεία του Δροσερού. 
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Στο γράφημα 5 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 55% 

έχει από 6 έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας στα σχολεία του Δροσερού, πράγμα που 

φανερώνει την μεγάλη εμπειρία των εκπαιδευτικών στα εν λόγω σχολεία. 

Επιπρόσθετα, ένα μικρό ποσοστό μόλις το 10 % των συμμετεχόντων έχει 

προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 10 χρόνων στα σχολεία του Δροσερού. Τέλος, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν προϋπηρεσία μικρότερη των έξι ετών 

ανέρχεται στο ποσοστό της τάξεως του 35 %. 

Ακολουθούν γραφήματα που αφορούν τα προσόντα των συμμετεχόντων που είναι 

σχετικά με την ετερογένεια και την πολυπολιτισμικότητας, σε επίπεδο ειδικών 

σεμιναρίων και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  

 

Γράφημα 6. Κατοχή μεταπτυχιακού σχετικού με την ετερότητα και την πολυπολιτισμικότητα από             

τους συμμετέχοντες. 

 

Από το παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 

ποσοστό 75% δεν κατέχει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την 

πολυπολιτισμικότητα και την ετερογένεια. Αντίθετα, μόλις το 25% των 

συμμετεχόντων έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες της 

αγωγής που ήταν σχετικές με την πολυπολιτισμικότητα και την ετερογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού. 
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Γράφημα 7. Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με τη μειονότητα από τους συμμετέχοντες. 

 

Παρατηρώντας το γράφημα 7 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε 

ποσοστό  80%, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη μειονότητα, 

συγκεκριμένα παρακολούθησαν τα σεμινάρια των Κέντρων Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων της Θράκης (ΚΕΣΠΕΜ). Μόλις το 20% των συμμετεχόντων 

δεν έχουν παρακολουθήσει καθόλου σεμινάρια σχετικά με τη μειονότητα. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι πίνακες που περιέχουν τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις της συνέντευξης που δημιουργήθηκαν βάση των 

ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν εξ αρχής. Στο τέλος θα δημιουργηθούν από το 

ερευνητικό υλικό οι θεματικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες.  

 

6.2. Απαντήσεις στις ειδικές ερωτήσεις της συνέντευξης 

 

6.2.1. Το ζήτημα της επικοινωνίας.  

Απαντήσεις στην ερώτηση 6 της συνέντευξης 

 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές σας σε ότι αφορά τη χρήση 

της ελληνικής γλώσσας και σε τι βαθμό; 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, οι 15 στους 20 εκπαιδευτικούς (95%), απάντησε 

θετικά, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές του. Ο Ε1 
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αποτέλεσε εξαίρεση, αφού απάντησε «Όχι, γιατί γνωρίζω εκτός από την ελληνική και 

την τούρκικη, οπότε δεν έχω πρόβλημα.». Το υπόλοιπο 20% δεν έδωσε μια σαφή 

απάντηση. 

 
Γράφημα 7. Προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές. 

 Όσοι απάντησαν θετικά, αναφέρθηκαν κυρίως στη μη γνώση της ελληνικής από τους 

μαθητές. Συγκεκριμένα, ο Ε16 αναφέρει «Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ελληνικά όταν 

έρχονται στο σχολείο. Η πρώτη τους επαφή με την ελληνική γλώσσα είναι το σχολείο.». 

Επίσης, επικεντρώθηκαν στη μεγάλη γλωσσική διαβάθμιση που υπάρχει μεταξύ των 

μαθητών, γεγονός που εντοπίζεται κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. 

Ενδεικτικά, ο Ε6 αναφέρει «Στην αρχή της χρονιάς δεν μπορούσαμε να 

επικοινωνήσουμε σχεδόν καθόλου, αφού χρησιμοποιούσαν ελάχιστα την ελληνική 

γλώσσα». Επιπλέον, ο Ε14 αναφέρει «Κυρίως στις Α΄ και  Β΄ τάξεις υπάρχει μεγάλο 

πρόβλημα. Στις μεγαλύτερες τάξεις δεν είναι τόσο έντονο.». 

 

Γράφημα 8. Ο βαθμός στον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα επικοινωνίας. 
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Στο γράφημα 8 φαίνεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε 

αρνητικά στο ερώτημα, ενώ οι 4 στους 20 (20%) δεν έδωσαν μια σαφή απάντηση. Το 

υπόλοιπο 75%, η πλειοψηφία, απάντησε θετικά. Συγκεκριμένα, το 10% ανέφερε πως 

αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας σε μέτριο βαθμό, το 25% σε μεγάλο βαθμό, 

το 10% σε αρκετά μεγάλο βαθμό και το 30% σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

6.2.2. Παράγοντες που δυσκολεύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους 

μαθητές.   

Απαντήσεις στην ερώτηση 8 της συνέντευξης 

 

Στο πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής σας πράξης, ποιοι πιστεύετε πως είναι οι 

παράγοντες που αυξάνουν τη δυσκολία επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές 

σας;  

Οι συμμετέχοντες, όταν ερωτήθηκαν για τους παράγοντες που αυξάνουν τη δυσκολία 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές τους, επικεντρώθηκαν κυρίως σε 

οικογενειακούς και σε εκπαιδευτικούς παράγοντες. Οι 17 από τους 20 (85%) 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη διαφορετική γλώσσα που ομιλούν οι μαθητές στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον έως τη στιγμή που θα βρεθούν στο περιβάλλον του 

σχολείου. Συγκεκριμένα ο  Ε5 αναφέρει «Τα παιδιά δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μόνο στην τάξη μαζί μου. Αυτό κάνει την 

επικοινωνία δύσκολή». Στο ίδιο ύφος ο Ε7 αναφέρει «Δεν χρησιμοποιούν την  

ελληνική εκτός σχολείου ή μεταξύ τους.». ο Ε16 προσθέτει «… έχουν φτωχό λεξιλόγιο 

και στη δική τους γλώσσα…». Τέλος, αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι η ελληνική 

γλώσσα για τους Ρομά του Δροσερού είναι ουσιαστικά η δεύτερη ξένη γλώσσα που 

καλούνται να μάθουν. Συγκεκριμένα, ο Ε19 αναφέρει ότι «Η ελληνική γλώσσα είναι η 

Τρίτη τους γλώσσα και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα.». Τα Ρομά παιδιά του 

Δροσερού είναι τρίγλωσσα και μιλάνε την ελληνική, την τούρκικη αλλά και τη 

ρομανί, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας (Αδαμαντίδου & Χαζάπη, 2011). 

 

Οι 15 από τους 20 συμμετέχοντες, ποσοστό 75%, θεωρούν πως το οικογενειακό 

περιβάλλον επηρεάζει την επικοινωνία με τους μαθητές τους αφού οι γονείς δε 

φροντίζουν να υπάρχει προηγούμενη επαφή με τη ελληνική, ούτε για την τακτική 

φοίτηση των παιδιών τους. Συγκεκριμένα ο Ε12 ανέφερε «Το οικογενειακό 
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περιβάλλον… δεν τα στέλνουν στο σχολείο τακτικά,…». Επίσης, ο Ε13 αναφέρει «Δεν 

τους ενδιαφέρει το σχολείο, γιατί έχουν προκαθορισμένο το μέλλον τους και δεν τους 

ενδιαφέρει να εξελιχθούν. Έρχονται για κάποια επιδόματα, για να περάσουν την ώρα 

τους, δεν πιστεύουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή 

τους.». Ο Ε19 ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς οι οποίοι 

δε θέτουν το σχολείο ως προτεραιότητα των παιδιών τους». 

 

Επιπρόσθετα, έγινε λόγος για τη συμπεριφορά των μαθητών που δεν είναι η 

πρέπουσα και αυτό δυσχεραίνει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί τους. Ο Ε18 

αναφέρει «Έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία… είναι υπερκινητικά και καθόλου 

συνεργάσιμα…». Επίσης, ο Ε17 συμπληρώνει αναφέροντας «Η βία και οι εντάσεις 

μεταξύ των μαθητών που πέρα από λεκτική είναι και σωματική, η αδιαφορία, η συνεχής 

απουσία από τα μαθήματα, η έλλειψη διαφόρων δεξιοτήτων, λόγω της κατάστασης της 

οικογένειάς τους…».  

 

Σημαντική αναφορά πραγματοποιήθηκε και σε ότι έχει σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο την επικοινωνία τους με τους  μαθητές τους 

αλλά και τη μάθηση. Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 90% απάντησαν πως η μαθητική 

διαρροή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία με τους μαθητές. Ο Ε19 

αναφέρει «Λόγω της ελλιπής φοίτησης των μαθητών δεν υπάρχει συνέχεια της 

διδακτικής πράξης». Ο Ε5 συμπληρώνει «οι μαθητές που έρχονται καθημερινά στο 

σχολείο είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτούς που κάνουν πολλές απουσίες». Στο 

ίδιο ύφος ο Ε6 αναφέρει «Η σχολική διαρροή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, αφού οι 

μαθητές που έρχονται συστηματικά στο σχολείο έχουν εξομαλύνει σημαντικά τις 

δυσκολίες τους.». Ο Ε13 αναφέρει «… ». 

 

Οι 4 από τους 20 συμμετέχοντες (20%) αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 

μαθητές Ρομά. Συγκεκριμένα, ο Ε16 αναφέρει «Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να μάθουμε 

την ελληνική γλώσσα σ’ αυτά τα παιδιά. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε 

είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και στα υπόλοιπα παιδιά που ήδη ξέρουν την 

ελληνική.». Έμφαση χρειάζεται να δοθεί σε διδακτικές μεθόδους, όσον αφορά την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που θα εστιάζονται κυρίως σε Τσιγγανόπαιδα 

(Γκόφα, 2011) Επίσης, αναφέρθηκε από τον Ε6 ότι «Υπάρχει η ανάγκη της 
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εξατομικευμένης διδασκαλίας, όμως δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της λόγω του μεγάλου 

αριθμού των παιδιών. Δεν αρκεί η ώρα για να ασχοληθείς έστω και 10 λεπτά με το 

κάθε παιδί.». 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναφορά σε δυο επιπλέον εκπαιδευτικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την επικοινωνία, στην έλλειψη ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου 

αναφέρθηκε μόνο το 5% (1/20) των συμμετεχόντων και η μη επαρκής υλικοτεχνική 

υποδομή, οπού επίσης έγινε αναφορά μόνο από το 5% (1/20). 

 

Πίνακας 2. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 6  

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Παράγοντες που αυξάνουν τη δυσκολία επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους μαθητές 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Οικογενειακοί παράγοντες 

 Γλώσσα 

 Οικογενειακό περιβάλλον 

 Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών  

 

17 

15 

4 

 

85% 

75% 

20% 

 Εκπαιδευτικοί παράγοντες 

 Ελλιπής φοίτηση των μαθητών 

 Ανύπαρκτες εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 

 Έλλειψη ενισχυτικής διδασκαλίας 

 Μη επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 

 

18 

4 

1 

1 

 

90% 

20% 

5% 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

6.2.3. Οι γλωσσικές δυσκολίες που παρατηρούνται. 

 Απαντήσεις στην ερώτηση 7 της συνέντευξης 

 

Σε ποιους τομείς  έχετε διαπιστώσει ότι εστιάζονται οι γλωσσικές δυσκολίες των 

μαθητών σας και σε τι βαθμό τις εντοπίζετε; 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι μαθητές δυσκολεύονται και στον γραπτό αλλά και 

στον προφορικό λόγο, συγκεκριμένα, το 80% (16/20) ανέφερε τον προφορικό λόγο 

και το 70% (14/20) τον γραπτό λόγο. Ενδεικτικά, ο Ε4 αναφέρει «Το μεγαλύτερο 
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πρόβλημα είναι στον προφορικό λόγο, όπου δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε… 

στο μεγαλύτερο ποσοστό καθόλου. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μέσα στην τάξη, 

όπου μπορούμε απλά να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά στην πλειοψηφία 

τους όχι, καθόλου.». Επίσης, ο Ε6 αναφέρει ένα παράδειγμα λέγοντας «Στον 

προφορικό λόγο παρατήρησα ότι μπροστά από διπλά σύμφωνα, βάζουν το «ι», πχ 

ισπίτι. Δε λένε κάποιους φθόγγους, αντί για «γ» χρησιμοποιούν το «γκ», αντί για «δ» 

το «ντ».». Στην έρευνα των Σαραφίδου & Ζερδέλη αναφέρεται πως λόγω της 

έλλειψης των μεσοδοντικών φθόγγων [θ] και [δ] στο φωνητικό σύστημα της 

τούρκικης οδηγούνται στην επιλογή του πλησιέστερου φθόγγου. Έτσι, 

παρατηρούνται λάθη όπως «τάρρος» αντί «θάρρος» ή «ντέντρο» αντί 

«δέντρο»(Σαραφείδου & Ζερδέλη, 2007: 741). Ο Ε13 αναφέρει «Στην κατανόηση 

του προφορικού λόγου, δηλαδή τους λες κάτι και δεν το καταλαβαίνουν. Στην 

έκφραση, δηλαδή, οι ίδιοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν να πουν, 

το λένε στα τούρκικά, το λένε στα ρομανί, το λένε στα γερμανικά πολλές φορές, αλλά 

στα ελληνικά δεν μπορούν να το εκφράσουν». 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό, το 65% (13/20), αναφέρει ότι οι μαθητές δεν κατανοούν τις 

έννοιες των λέξεων και των κειμένων που διαβάζουν. Ο Ε14 αναφέρει «Στον 

προφορικό λόγο μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν τις έννοιες. Μπορεί να μαθαίνουν 

τα παιδιά να διαβάζουνε, αλλά να μην καταλαβαίνουν τι διαβάζουνε.». Ο Ε6 

αναφέρει «… στη χρήση των λέξεων, δηλαδή, μπορεί να βάλουνε μια λέξη, χωρίς να 

ξέρουν τι σημαίνει αυτή η λέξη και να θέλουν να πουν άλλο πράγμα από αυτό που 

δηλώνει η λέξη.», κάνουν δηλαδή λάθη σημασιολογικής φύσης, π.χ. αντί για 

«χαρτοπετσέτες» λένε «χαρτιά τεστ», ή αντί για «κόβουμε ξύλα» να πουν «σκίζουμε 

ξύλα» κ.ά. (Παυλίδου, 2017: 73-74).  Επιπλέον, έγινε αναφορά και στο φτωχό 

λεξιλόγιο, σε ποσοστό 40% (8/20), που κατέχουν οι μαθητές, πράγμα που συνάδει με 

την κατανόηση των εννοιών και των κειμένων. Ο Ε5 αναφέρει «Κατέχουν την 

ανάγνωση και την ορθογραφία. Όταν όμως διαβάζουμε ένα κείμενο, υπάρχει 

πρόβλημα στην κατανόηση εννοιών, πρέπει δηλαδή, να το διαβάσουμε πολλές φορές 

και να το εξηγήσουμε για να το κατανοήσουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο 

απλές λέξεις για να κατανοήσουν το κείμενο.». Ο Ε1 αναφέρει «Έχουμε μεγάλο 

πρόβλημα στην κατανόηση των βιβλίων του σχολείου και το λεξιλόγιό τους είναι 

πολύ φτωχό». Παράδειγμα για το φτωχό λεξιλόγιο που έχουν οι μαθητές Ρομά είναι 
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και το γεγονός ότι δε γνωρίζουν απλές λέξεις όπως «πιάτα», «σαλάτα», «βιβλίο» κ.ά. 

(Παυλίδου, 2017:67). 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν και τα προβλήματα που έχουν παρατηρήσει στη 

γραμματική, σε ποσοστό 30% (6/20) και στη σύνταξη σε ποσοστό 50% (10/20). 

Συγκεκριμένα, ο Ε2 αναφέρει «… δε βάζουν άρθρα, δε μπορούν να γράψουν 

προτάσεις, δε μπορούν να συντάξουν μια πρόταση.». Επίσης, ο Ε5 αναφέρει 

«Υπάρχουν προβλήματα και στη σύνταξη, δεν είναι εύκολο να συντάξουν  μια 

ολοκληρωμένη πρόταση, υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο. Η έλλειψη άρθρων στην 

τούρκικη και ο τρόπος που σχηματίζεται η αιτιατική της (η πρόσθεση της κατάληξης 

i στο τέλος της λέξης) δυσκολεύουν του ομιλητές της τούρκικης να κατανοήσουν την 

ελληνική αιτιατική, που λόγω του άρθρου, είναι διαφορετική κάθε φορά (Σαραφίδου 

& Ζερδέλη, 2007:743). Χρησιμοποιούν λέξεις για να σου περιγράψουν κάτι, 

παραδείγματος χάρη δε λένε «Κυρία, μπορώ να πάω στην τουαλέτα;», θα σου πούνε 

«Κυρία, τουαλέτα.». Αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε 

τα λάθη των Ρομά, χρησιμοποιώντας δείγμα μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του 

Δροσερού, εντοπίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των  λαθών να υπάρχουν στη 

γραμματική με ποσοστό 36,99% και στη σύνταξη με 23, 99% (Παυλίδου, 2017). 

 

Επιπλέον, αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι οι μαθητές κάνουν αρκετά ορθογραφικά 

λάθη σε ποσοστό 40% (8/20), ότι υπάρχει δυσχέρεια στην ανάπτυξη ενός κειμένου σε 

ποσοστό 25 % (5/20) κυρίως στις μεγάλες τάξεις, αλλά και ότι δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν και να εμπεδώσουν όλα τα γράμματα της αλφαβήτου κυρίως στις 

μικρές τάξεις σε ποσοστό 30% (6/20). Ενδεικτικά, ο Ε19 αναφέρει «Υπάρχει μεγάλη 

δυσχέρεια στο να αναπτύξουν μόνα τους ένα κείμενο ή έννοιες και στη ορθογραφία 

υπάρχουν πολλά λάθη.». ο Ε18 αναφέρει «… και στο γραπτό λόγο γιατί κάποια 

γράμματα πχ ξ, ψ, τους είναι δύσκολο και στην αναγνώριση αλλά και στο να το 

γράψουν.». 
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Πίνακας 3. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 7. 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Τομείς όπου παρουσιάζονται γλωσσικές δυσκολίες 

στους μαθητές 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Τομέας γραπτού λόγου 

 Στο γραπτό λόγο 

 Ανορθόγραφη γραφή 

 Δυσκολία στην αναγνώριση κι εμπέδωση της 

αλφαβήτου 

 Προβλήματα στη σύνταξη 

 Μη γνώση γραμματικής 

 Δυσχέρεια στην ανάπτυξη κειμένου  

 

14 

8 

6 

 

10 

6 

5 

 

 

70% 

40% 

30% 

 

50% 

30% 

25% 

 Τομέας προφορικού λόγου 

 Στον προφορικό λόγο 

 Μη κατανόηση εννοιών και κειμένων  

 Φτωχό λεξιλόγιο 

 

16 

13 

8 

 

80% 

65% 

40% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

6.2.4. Το ζήτημα του ενδιαφέροντος των γονέων.  

Απαντήσεις στην ερώτηση 9 της συνέντευξης 

 

Πόσο συχνά επισκέπτονται (κατά μέσο όρο) οι γονείς των μαθητών σας το σχολείο για 

να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους από τους εκπαιδευτικούς;  

 

Οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε ποσοστό 90%, απάντησε πως οι γονείς των 

μαθητών τους έρχονται σπάνια στο σχολείο για να ενημερωθούν, συνήθως στα 

τρίμηνα, όταν δίνονται οι βαθμοί και όχι όλοι. Ενδεικτικά, οι Ε4, Ε5 και Ε10 

αναφέρουν «Δεν επισκέπτονται συχνά το σχολείο. Οι περισσότεροι εμφανίζονται στις 

τρίμηνες συναντήσεις που τους καλεί το σχολείο.», «Οι γονείς δεν έρχονται στο σχολείο 

παρά μόνο τις τρεις φορές που τους καλούμε για τους ελέγχους των παιδιών.» και 

«Έρχονται μόνο στους βαθμούς και όχι όλοι». Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από την 

έρευνα των Τρέσσου και Μητακίδου (2007), αναφέροντας πως οι γονείς Ρομά δεν το 

επισκέπτονται, παρά μόνο όταν καλούνται από τους δασκάλους για να πάρουν τους 

βαθμούς του τριμήνου, επειδή τους διακατέχει το συναίσθημα της ντροπής. 
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Ντρέπονται που είναι αναλφάβητοι και δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις να 

συνεννοηθούν στην ελληνική γλώσσα με τους εκπαιδευτικούς (Τρέσσου-Μητακίδου, 

2007). 

 

Επίσης, αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό γονέων δεν έχει έρθει ποτέ 

στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες που το ανέφεραν αποτελούν το ποσοστό της τάξεως 

του 85% (17/20), από τους οποίους οι Ε14, Ε20 και Ε18 αναφέρουν «Ένα μικρό 

ποσοστό δεν έχουν έρθει ποτέ.», «Σχεδόν καθόλου[…], υπάρχουν γονείς που δεν έχουν 

εμφανιστεί ποτέ.», και «Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν έρθει ποτέ.». 

 

Το 45% των συμμετεχόντων (9/20), τονίζουν πως οι γονείς έρχονται στο σχολείο 

όταν τους καλούν οι δάσκαλοι των μαθητών ή οι διευθύντριες. Ο Ε5 αναφέρει «Οι 

γονείς δεν έρχονται στο σχολείο παρά μόνο τις τρεις φορές που τους καλούμε για τους 

ελέγχους προόδου των παιδιών. Σε κάθε τρίμηνο κάνουμε μια συγκέντρωση γονέων, 

αλλά από τα 20 παιδιά που έχουμε μέσα στην τάξη έρχονται 5-6 γονείς, που είναι οι 

γονείς των πιο καλών μαθητών.». ο Ε10 αναφέρει «Αν προκύψουν προβλήματα 

συμπεριφοράς και καλέσω τους γονείς, πάλι υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν, 

βρίσκοντας μια δικαιολογία.». Ο Ε13 αναφέρει  «Συνήθως έρχονται κάθε τρίμηνο 

στους βαθμούς εκτός αν γίνει κάτι ιδιαίτερο και τους καλέσουμε στο τηλέφωνο μια, δυο, 

τρεις φορές, αν τους βρούμε κι αν τους βολέψει θα έρθουν.».  

 

Το 20% των συμμετεχόντων απάντησε πως υπάρχουν γονείς που επισκέπτονται 

τακτικά το σχολείο. Συγκεκριμένα, ο Ε11 αναφέρει «Υπάρχουν και γονείς σε μικρό 

ποσοστό που έρχονται πιο τακτικά[…]». Ένα μικρό ποσοστό, το 10% (2/20) ανέφερε 

πως έρχονται στην αρχή της χρονιάς, ο Ε18 αναφέρει «Σπάνια, κυρίως στους βαθμούς 

και όταν γίνονται συναντήσεις στην αρχή της χρονιάς[…]».  

 

Παρόμοια αποτελέσματα φέρει και η έρευνα της Μαρούδα, όσον αφορά την 

επίσκεψη των γονέων στο σχολείο, όπου η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει ότι οι 

γονείς επισκέπτονται το σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις 

εκπαιδευτικών γονέων, σε μικρότερο ποσοστό οι γονείς ενημερώνονται σπάνια, ενώ 

μόλις το 8,7% βρίσκει τις επισκέψεις τους συχνές (Μαρούδα, 2011). Παρατηρούμε 

συγκρίνοντας ότι μια από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της 

παρούσας έρευνας, δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας της Μαρούδα και 
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είναι ότι ένα μικρό ποσοστό των γονέων των μαθητών δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο 

σχολείο. Μάλιστα, η απάντηση αυτή εμφανίστηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό των 

ερωτηθέντων.  

 

Πίνακας 4. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 9. 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Συχνότητα επίσκεψης των γονέων στο σχολείο 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Δεν έχουν έρθει ποτέ 

 Σπάνια- Στους βαθμούς των τριμήνων 

 Όταν καλούνται από το σχολείο 

 Τακτικά 

 Στην αρχή της χρονιάς  

17 

18 

9 

4 

2 

85% 

90% 

45% 

20% 

10% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.5. Το ζήτημα της συμπεριφοράς στην τάξη.  

Απαντήσεις στην ερώτηση 10 της συνέντευξης 

 

Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε προβλήματα συμπεριφοράς από τη μεριά των μαθητών σας 

μέσα στην τάξη και ποια είναι αυτά;  

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως τα προβλήματα συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν 

μέσα στην τάξη είναι αρκετά. Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 95% (19/20) 

ανέφερε πως ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά είναι η φραστική 

επίθεση ή η αυθάδεια κάποιων μαθητών προς τους συμμαθητές του, που πολλές 

φορές συμβαίνει και προς τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, ο Ε3 αναφέρει 

«Καθημερινά, το πιο βασικό είναι η άσκηση βωμολοχίας το ένα στο άλλο.». Ο Ε1 

αναφέρει «Εύκολα βωμολοχούν, έχουν αντιπαλότητες μεταξύ τους.». Επίσης, ο Ε20 

αναφέρει «Μεταξύ τους υπάρχει το βρίσιμο, […], υπάρχουν οι διαμάχες, οι κόντρες 

μεταξύ τους που συνεχίζουν να μαλώνουν και μέσα στην τάξη.». Αντίθετα στην έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στο 1
ο
 Δ.Σ. Ζευγολατιού σημειώνεται η πειθαρχημένη 

συμπεριφορά των μαθητών εντός της σχολικής αίθουσας, ενώ η ύπαρξη επιθετικών 

συμπεριφορών εντοπίζεται μόνο στα διαλείμματα (Γκόφα, 2011).  
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Το 65% (13/20) των συμμετεχόντων παρατηρεί καθυστερημένη προσέλευση από 

τους μαθητές του, πράγμα που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Ε16 

αναφέρει «το πιο σημαντικό πρόβλημα συμπεριφοράς όσων αφορά το σχολείο είναι ότι 

δεν έρχονται στην ώρα τους, καθυστερημένη προσέλευση θα λέγαμε. Δεν υπακούν σε 

ξυπνητήρια, δεν έχουνε ίσως ξυπνητήρια κι έρχονται ό, τι ώρα ξυπνήσουνε. Μπαίνουν 

δηλαδή στην τάξη ενώ ήδη έχει χτυπήσει το κουδούνι κι έχει αρχίσει το μάθημα.». 

Επίσης, ο Ε10 αναφέρει «Ένα άλλο θέμα συμπεριφοράς τους είναι ότι καθυστερούνε 

πολύ να προσέλθουν τις πρωινές ώρες στην τάξη. Ενώ το κουδούνι[…]χτυπάει 8.10΄΄ 

πολλοί μαθητές εμφανίζονται 9.00΄΄ μπορεί και 9.30΄΄ η ώρα […], προσωπικά τους 

δέχομαι μέσα στην τάξη για να μην φανεί ότι δεν τους αποδέχομαι και πάρουνε 

απουσίες[…], τους θέλω μέσα στην τάξη για να μάθουν.»  

 

Το 60% (12/20) των συμμετεχόντων αναφέρει βία μεταξύ των μαθητών ή ακόμη και 

προς τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, ο Ε17 αναφέρει «Καθημερινά. Το χειρότερο 

είναι η βία, η σωματική αλλά και η λεκτική,[…], έχω δεχτεί και λεκτική επίθεση και 

σωματική.». Επίσης, ο Ε12 αναφέρει «Η συμπεριφορά τους γενικά είναι λίγο επιθετική, 

παραπάνω από ότι θα ήταν σε κάποια άλλα  σχολεία […], φραστικά και με χειρονομίες, 

και βίαια, ναι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις… δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι, αλλά 

υπάρχουν 2-3 μέσα στην τάξη τα οποία μπορούν να σου χαλάσουν το κλίμα[…]».  

 

Επιπλέον, το 55% (11/20) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν υπακούν στους 

κανόνες της τάξης. Ο Ε14 αναφέρει «Δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες της τάξης 

και του σχολείου. Τα περισσότερα δεν έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, οπότε 

δυσκολεύονται ακόμη και να καθίσουν στο θρανίο τους.». Ο Ε11 αναφέρει «Υπάρχει 

και μια μερίδα μαθητών που δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχολείο, το 

αντιμετωπίζει σαν υποχρεωτική την παρουσία τους εδώ, οπότε δεν μπορούν να 

συμμορφωθούν εύκολα και με τους κανόνες της σχολικής καθημερινότητας.»  

 

Το 35% (7/20) επισημαίνει ότι οι μαθητές είναι ανυπάκουοι και αδιαφορούν στις 

εντολές των δασκάλων τους και το 30% (6/20) ότι υπάρχει φασαρία μέσα στην τάξη 

που δυσκολεύει τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι Ε10 και Ε4 αναφέρουν αντίστοιχα 

«Αρκετοί μαθητές σε αυτά τα χρόνια δε με άκουγαν, αδιαφορούσαν.», «Θεωρώ  […] η 

φασαρία μέσα στην τάξη. Βέβαια, αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα ότι δεν με 

καταλαβαίνουν και δεν τους τραβάω ιδιαιτέρως την προσοχή».  
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Επιπλέον, έχει γίνει αναφορά της τάξεως του 20% (4/20), ότι οι μαθητές μιλούν χωρίς 

να παίρνουν την άδεια του εκπαιδευτικού. Ένα 15% (3/20) αναφέρει πως παρατήρησε 

bulling μέσα στην τάξη. Ένα άλλο 15% (3/20) αναφέρει πως οι μαθητές δεν 

συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος κι ένα ακόμη 15% (3/20) πως οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τους μαθητές τους αλλά και οι 

μαθητές μεταξύ τους. Ο Ε10 αναφέρει «Μπορεί το ένα παιδί να κοροϊδέψει, να 

κακολογήσει το άλλο παιδί, υπάρχουν δηλαδή και ζητήματα bulling εντός της αίθουσας 

[…] Πολύ σημαντικό θεωρώ ότι πολλοί δεν συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος.», ο Ε7 αναφέρει «Η κυριότερη είναι η δυσκολία που έχουν να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και με τον εκπαιδευτικό». Τέλος, ένας 

εκπαιδευτικός (1/20) (5%) παρατήρησε ότι υπάρχουν ορισμένοι μαθητές που είναι 

απομονωμένοι από τους υπόλοιπους ή είναι υπερβολικά ντροπαλοί. 

Στην έρευνα της Μαρούδα, που αφορά όμως μειονοτικούς μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί σε μεγαλύτερη συχνότητα από 

τους εκπαιδευτικούς είναι η ομιλία χωρίς άδεια, η ενόχληση των άλλων μαθητών και 

η έλλειψη συγκέντρωσης στο μάθημα. Πιο σπάνια η καθυστερημένη προσέλευση 

μαθητών στην τάξη και η φραστική επίθεση προς τους συμμαθητές του(Μαρούδα, 

2011). Βέβαια, δεν είναι εφικτή η απόλυτη σύγκριση των δύο εργασιών, παρόλο που 

πραγματεύονται παρόμοιο αντικείμενο, λόγω της διαφορετικότητας του δείγματος.   

 

Πίνακας 5. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 10. 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών μέσα 

στην τάξη 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

σε ποσοστό 

 Φραστική επίθεση ή αυθάδεια προς τους 

συμμαθητές του ή τον εκπαιδευτικό 

  Καθυστερημένη προσέλευση 

 Χρήση βίας μεταξύ μαθητών 

 Ανυπάκουοι στους κανόνες της τάξης 

 Ανυπακοή ή αδιαφορία στις εντολές του 

εκπαιδευτικού 

 Φασαρία μέσα στην τάξη 

 Ομιλία χωρίς άδεια 

 Ενόχληση των άλλων μαθητών- bulling 

 

19 

13 

12 

11 

 

7 

6 

4 

 

95% 

65% 

60% 

55% 

 

35% 

30% 

20% 
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 Έλλειψη συγκέντρωσης  στο μάθημα 

 Δυσκολία συνεργασίας με τους συμμαθητές 

του ή τον εκπαιδευτικό 

 Απομόνωση ή υπερβολική ντροπή 

3 

3 

 

3 

1 

15% 

15% 

 

15% 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

6.2.6. Ενδιαφέρον των γονέων για τη σχολική φοίτηση των παιδιών.  

Απαντήσεις στην ερώτηση 11 της συνέντευξης 

 

Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται οι γονείς των μαθητών σας κατά την επίσκεψή τους  

στο σχολείο; 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 70% (14/20) επισήμαναν πως οι 

γονείς, κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, ενδιαφέρονται να μάθουν για την 

πρόοδο των παιδιών τους, Συγκεκριμένα, ο Ε4 αναφέρει «Υπάρχουν και γονείς που 

ενδιαφέρονται για την επίδοση των μαθητών όμως δε γνωρίζουν τη διαδικασία του 

μαθήματος πχ. ένας γονιός ήρθε να μου πει ότι το παιδί του δεν κάνει καλά γράμματα. 

Αυτό μπορούσε να αναγνωρίσει και γι’ αυτό ήρθε να με ρωτήσει και όχι το κατά πόσο 

μπορεί να αναγνωρίσει τα γράμματα και να συνθέσει συλλαβές και λέξεις. Αυτό 

συμβαίνει, πιστεύω, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης στους γονείς.». Ο Ε5 αναφέρει «Δεν 

έχουν τις γνώσεις για να κάνουν περαιτέρω ερωτήσεις. Ρωτάνε άμα διαβάζουν, άμα 

γράφουν και πως είναι η συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη. Οι περισσότεροι γονείς δεν 

ενδιαφέρονται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.» Επίσης, ο Ε6 αναφέρει «Αναφέρουν 

αν το παιδί μαθαίνει, όμως δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επίδοσή τους, με εξαίρεση 

1-2 μαθητών. Τους ενδιαφέρει αν θα καταφέρουν να περάσουν την τάξη ακόμα κι αν 

δεν έχει μάθει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ένα χαρτί ότι τελείωσαν το σχολείο κι ας μην 

ξέρει το παιδί να γράφει και να διαβάζει.». Οι Ρομά αντιλαμβάνονται το σχολείο και 

την εκπαίδευση ως ένα τρόπο εκμάθησης γραμμάτων, τα οποία θα τους 

εξασφαλίσουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την εύρεση εργασίας. Έχοντας 

στα χέρια τους το χαρτί, όπως αναφέρουν, θα μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή 

δουλειά, να βγάλουν ένα δίπλωμα (Πέτρου, 2016). 
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Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 60% (12/20) συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες που 

επισήμαναν ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο 

σχολείο. Ιδιαίτερα, ο Ε10 αναφέρει «Όταν έρχεται κάποιος γονέας μόνος του να με δει, 

έρχεται συνήθως γιατί έχει προκύψει κάποιο ζήτημα συμπεριφοράς, είτε μάλωσαν και 

χτύπησαν το παιδί τους[…]. Έρχονται επειδή έγινε κάποιος καβγάς ανάμεσα στο παιδί 

τους και κάποιους άλλους μαθητές.». Ο Ε12 αναφέρει «τους ενδιαφέρει να μην 

κάνουνε καβγάδες με τους άλλους[…]. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η συμπεριφορά και 

όχι τόσο εάν θα μάθουν.» 

 

Το 20% (4/20) των συμμετεχόντων παρατήρησε πως όταν οι γονείς έρχονται στο 

σχολείο για να ρωτήσουν για τα παιδιά τους επικεντρώνονται στην απρεπή 

συμπεριφορά  των άλλων παιδιών προς τα δικά τους. Έτσι, ο Ε16 αναφέρει «Οι 

γονείς επικεντρώνονται να ρωτήσουν για ποιο λόγο έχει μαλώσει το παιδί τους με 

κάποιο άλλο παιδί. Για τη συμπεριφορά που έχουν δείξει τα άλλα παιδιά προς τα δικά 

τους και για το τι έκαναν οι δάσκαλοι για να λύσουν αυτή τη διαφορά.». Επίσης, ο Ε19 

αναφέρει «Πολλές φορές επισκέπτονται το σχολείο για να κάνουν παράπονα γιατί 

κάποιος χτύπησε ή έβρισε τα παιδιά τους.». Στην έρευνά της η Πέτρου που εξετάζει 

την πλευρά των γονέων αναφέρεται στο γεγονός ότι οι γονείς δε στέλνουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο είτε γιατί εμπλέκονται σε καυγάδες με τους συμμαθητές τους είτε 

γιατί δημιουργείται κλίμα φόβου εξαιτίας αυτών των καυγάδων (Πέτρου, 2016). 

 

Το ποσοστό της τάξεως του 10% (2/20) κάνουν λόγο για τη δικαιολόγηση των 

παιδιών από τους γονείς της παραβατικής συμπεριφοράς τους. Ο Ε17 αναφέρει 

«Ρωτάνε […]και αν είναι εντάξει η συμπεριφορά τους, πολλές φορές δικαιολογούν την 

κακή συμπεριφορά των παιδιών τους και την αργοπορία τους».  

 

Πίνακας 6. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 11 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Τομείς όπου επικεντρώνονται οι γονείς των 

μαθητών κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

  Στη σχολική πρόοδο των παιδιών τους 

 Στη συμπεριφορά/ διαγωγή των παιδιών τους 

 Στην απρεπή συμπεριφορά των άλλων 

παιδιών προς τα δικά τους 

14 

12 

 

4 

 

70% 

60% 

 

20% 
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 Στην δικαιολόγηση της απρεπούς 

συμπεριφοράς / της αργοπορίας / της 

ελλιπούς φοίτησης των παιδιών τους 

 

2 

 

10% 

 *Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

6.2.7. Απόψεις γονέων για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Απαντήσεις στην ερώτηση 12 της συνέντευξης 

 

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας στην εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων μπορείτε 

να αναφέρετε εάν οι γονείς των συγκεκριμένων μαθητών εμπλέκονται και έχουν μια 

ολοκληρωμένη άποψη όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό υλικό 

και τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που αφορούν τη σχολική ζωή των παιδιών τους; 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 60% (12/20) απάντησε αρνητικά σε σχέση με την εμπλοκή 

των Ρομά γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους, δίνοντας ως αιτία το ότι δεν 

τους ενδιαφέρει. Συγκεκριμένα, ο Ε15 αναφέρει «[…]Δεν ενδιαφέρονται, γιατί δε 

θεωρούν ότι θα βελτιώσει το παιδί τη ζωή του πηγαίνοντας στο σχολείο.». Ο Ε8 

αναφέρει «Όχι, γιατί δεν ενδιαφέρονται, δεν γνωρίζουν καν αν έρχονται τα παιδιά τους 

στο σχολείο, δε γνωρίζουν καν τι κάνουν στο σχολείο, οπότε αδιαφορούν και στο να 

μάθουν τι γίνεται.». Ο Ε5 αναφέρει «Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, δεν έχουν 

άποψη ούτε για τα βιβλία, ούτε για το τι κάνουμε μέσα στην τάξη, ούτε συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ελάχιστοι γονείς ρωτάνε για το πώς γίνεται το μάθημα 

μέσα στην τάξη.». 

 

Το 40% (8/20) των συμμετεχόντων υποστηρίζει πως δεν υπάρχει εμπλοκή των 

γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους 

επιπέδου. Ο Ε4 αναφέρει «όχι απλά δεν εμπλέκονται αλλά δε τους ενδιαφέρει. Αυτό 

συμβαίνει διότι δεν έχουν πάει στο σχολείο οι ίδιοι, οπότε το μόνο που τους ενδιαφέρει 

είναι τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν.». Ο Ε17 αναφέρει « Δεν 

υπάρχουν πολλοί με ολοκληρωμένη άποψη, λόγω μορφωτικού επιπέδου δεν μπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους σε ό, τι αφορά το σχολείο.» 
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Για το ποσοστό της τάξεως του 30% (6/20) το σχολείο δε βρίσκεται στις άμεσες 

προτεραιότητές του, δε νοούν την αναγκαιότητά του.  Ο Ε6 αναφέρει «Δεν 

ενδιαφέρονται, διότι το σχολείο είναι έξω από τους στόχους ζωής που έχουν και αυτό 

περνάει στους μαθητές. Ιδιαίτερα στα κορίτσια που στόχος ζωής δεν είναι να 

μορφωθούν, είναι να φτάσουν σε κάποια ηλικία και να παντρευτούν. Τα αγόρια θέλουν 

να τελειώσουν το σχολείο για να μπορούν να βρουν μια δουλειά πχ. Να φύγουν στα 

καράβια ή να μπορούν να βγάλουν ένα δίπλωμα, δεν έχουν κάτι περισσότερο.». Ο Ε9 

αναφέρει «Εφόσον το σχολείο δεν είναι η βασική προτεραιότητά τους στη ζωή τους, 

υπάρχει το σχολείο, πηγαίνουν τα παιδιά, μαθαίνουν κάποια πράγματα και πέραν αυτού 

…όχι κάτι ιδιαίτερο.» 

 

Το 15% (3/20) των συμμετεχόντων απάντησαν ότι ένας άλλος λόγος που οι γονείς 

δεν έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει στο σχολείο είναι ότι το σχολείο 

ως θεσμός είναι έξω από την κουλτούρα τους. Επίσης, ένα 10% (2/20) των 

συμμετεχόντων θεωρεί πως τα παιδιά επηρεάζονται από το σχολείο και οι ίδιοι δεν 

επιθυμούν αυτά να αποκλίνουν από την κουλτούρα τους. Συγκεκριμένα, οι Ε13 και  

Ε3 αναφέρουν αντίστοιχα «Θεωρώ ότι σαν κουλτούρα και σαν πολιτισμός δεν τους 

αφορά η παιδεία ως θεσμός, δεν το έχουν στη νοοτροπία τους ότι το παιδί πρέπει να 

πάει σχολείο, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Το βλέπουν κάτι έξω από αυτούς, ούτε καν 

διαδικαστικό, γιατί αν το έβλεπαν έτσι θα έφερναν τουλάχιστον τα παιδιά τους στο 

σχολείο.», και «Ελάχιστοι γονείς έχουν, γιατί πολλοί γονείς πιστεύουν πως αν το παιδί 

τους πηγαίνει συστηματικά στο σχολείο θα ξεφύγει από την κατάσταση που ζουν και δε 

το θέλουν αυτό. Έχουν αντιλήψεις που είχαν οι γονείς μας πριν 30-40 χρόνια.». 

 

Το 10% (2/20) των συμμετεχόντων θεωρεί ότι υπάρχουν γονείς με ολοκληρωμένη 

άποψη για το σχολείο, που είναι όσοι φοίτησαν σε αυτό. Άλλο ένα 10% (2/20) 

αναφέρει πως οι γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σχολείου όταν 

καλούνται από αυτό. Αντίστοιχα, οι Ε6 και Ε14 αναφέρουν «Υπάρχουν γονείς που 

ενδιαφέρονται γιατί και οι ίδιοι έχουν φοιτήσει στο σχολείο και τους ενδιαφέρει να 

μάθει και να διαβάζει το παιδί τους.», «Μερικές φορές συμμετέχουν βέβαια. Όταν τους 

καλούμε στις γιορτές, έρχονται τους αρέσει.». 

 

Ένα 10% (2/20) των συμμετεχόντων παρατήρησε και ανέφερε πως όσο περνούν τα 

χρόνια, εμπλέκονται όλο και περισσότεροι γονείς. Επίσης, το 5% (1/20) θεωρεί πως 
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οι γονείς που εμπλέκονται στη σχολική ζωή των παιδιών τους είναι αυτοί που έχουν 

ζήσει και εκτός του οικισμού του Δροσερού. Έτσι οι Ε5 και Ε1 αναφέρουν 

αντίστοιχα «Όσο περνάν τα χρόνια, διότι, είμαι και 9 χρόνια στο σχολείο, υπάρχει 

πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τα πρώτα χρόνια. Συμμετέχουν πιο ενεργά και 

ενδιαφέρονται περισσότερο. Αλλά πάλι θέλουμε πολύ δρόμο.» και «Δεν έχουν νοήσει 

ακόμα την αναγκαιότητα του σχολείου, εκτός από τους γονείς οι οποίοι έχουν περάσει 

από το σχολείο ή έχουν βγει εκτός Δροσερού.». Δεν έχει αποκτηθεί από τους 

τσιγγάνους η συνείδηση για την υποχρεωτικότητα, τη χρησιμότητα και τη 

συστηματικότητα της φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο (Γκόφα, 2011).  

 

Σε αντίθεση έρχονται οι απόψεις των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους 

αφού οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως επιθυμούν το παιδί τους να ολοκληρώσει την 

9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με σκοπό την ανεύρεση εργασίας. Φαίνεται πως οι 

γονείς επιθυμούν την αλλαγή νοοτροπίας στα παιδιά τους με σκοπό να καταφέρουν ό, 

τι  δεν κατάφεραν οι ίδιοι αλλά και να βελτιώσουν τη ζωή τους (Πέτρου, 2016).  

 

Πίνακας 7. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 12 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή των 

παιδιών, λόγοι που αιτιολογούν τη συμπεριφορά 

τους 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Αρνητική άποψη 

 Δεν τους ενδιαφέρει/ δεν ασχολούνται 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων 

 Δεν έχουν νοήσει την αναγκαιότητα του 

σχολείου/ δεν ανήκει στις προτεραιότητές 

τους  

 Το σχολείο είναι θεσμός έξω από την 

κουλτούρα τους 

 Δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να αποκλίνουν 

από την κουλτούρα τους 

 

12 

8 

 

6 

 

3 

 

2 

 

60% 

40% 

 

30% 

 

15% 

 

10% 

 Θετική άποψη  

 Εμπλέκονται όσοι έχουν φοιτήσει στο 

σχολείο 

 Έρχονται στις γιορτές όταν καλούνται από το 

 

 

2 

 

 

 

10% 
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σχολείο 

 Όσο περνούν τα χρόνια, εμπλέκονται 

περισσότεροι γονείς 

 Εμπλέκονται όσοι έχουν ζήσει εκτός οικισμού 

2 

 

2 

1 

10% 

 

10% 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

6.2.8. Παράγοντες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτικού 

Απαντήσεις στην ερώτηση 13 της συνέντευξης 

 

Μπορείτε να αναφέρετε ποιοι παράγοντες ενισχύουν καθημερινά το διδακτικό σας έργο;    

 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν κυρίως σε τρεις  κατευθύνσεις στην εκπαίδευση, 

στην ατομική προσπάθεια και στην καθοδήγηση από ειδικούς ή από συναδέλφους με 

ίδια ή και περισσότερη διδακτική εμπειρία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 

ποσοστό 80% (16/20) ισχυρίστηκαν πως ο βασικότερος παράγοντας που ενισχύει το 

διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών είναι η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί στα 

σχολεία του Δροσερού ή σε σχολεία με παρόμοιες συνθήκες εργασίας. Συνεπώς, 

κατευθύνθηκαν στην ατομική προσπάθεια που καταβάλει κανείς για την εργασία του. 

Σε παρόμοια έρευνα που εκπονήθηκε στα μειονοτικά γυμνάσια της Θράκης, από την 

Μαρούδα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν με την παρούσα έρευνα όσον 

αφορά την ενίσχυση του διδακτικού έργου, αφού η πλειοψηφία με ποσοστό 100% 

θεωρεί πως η εμπειρία που έχει αποκομίσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός από τη 

διδασκαλία του σε σχολεία με ίδιες συνθήκες εργασίας (Μαρούδα, 2011). Ο Ε3 

αναφέρει «Πιο πολύ η εμπειρία γιατί βοηθάει σε θέματα υπομονής, αλλά και η 

αντίληψη που θα έχεις όταν θα έρθεις σε ένα τέτοιο σχολείο. Πρέπει να τα 

αντιμετωπίζεις (τα παιδιά) όπως θα αντιμετώπιζες οποιοδήποτε παιδί και να μην πας 

με την αντίληψη ότι θα πας να κάνεις μάθημα σε ένα «γυφτάκι».». Ο Ε17 αναφέρει «Η 

εμπειρία μου[…], πάνω από όλα η εμπειρία, γιατί αλλιώς είναι στην πράξη και άλλο 

στη θεωρία τα πράγματα.». Ο Ε6 αναφέρει «Η διδακτική εμπειρία παίζει σημαντικό 

ρόλο για να μπορείς να βάλεις σωστούς διδακτικούς στόχους με βάση το επίπεδο των 

παιδιών.» 
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Στην ίδια στάση βρέθηκε και το 20% (4/20) των συμμετεχόντων που θεωρεί πως το 

διδακτικό του έργο ενισχύεται από το ενδιαφέρον που δείχνει ο ίδιος προς τους 

μαθητές του. Ο Ε6 αναφέρει «Η φυσική μου παρουσία και ο τρόπος που επιλέγω να 

επιμένω να έρχονται στο σχολείο. Ότι προσπαθώ να τους πω ότι κι εδώ μπορούμε να 

κάνουμε ωραία πράγματα, μπορούμε να περάσουμε καλά. Το ενδιαφέρον που δείχνεις 

για τα παιδιά.». Με την ίδια λογική  ένα 5% (1/20) θεωρεί πως βοηθάει πολύ η 

προσωπική μελέτη που θα κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Σε ανάλογη έρευνα το 69, 5% 

των εκπαιδευτικών θεωρούν πως η προσωπική μελέτη βοηθά (Μαρούδα, 2011). 

 

Ορισμένες απαντήσεις κατευθύνθηκαν προς την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από 

κάποιον ειδικό ή από συναδέλφους με μεγαλύτερη ή ίδια εμπειρία. Το 75% (15/20) 

των συμμετεχόντων θεωρεί βοηθητικές τις συμβουλές και την καθοδήγηση από 

συναδέλφους με μεγαλύτερη ή ίδια εμπειρία. Ο Ε4 αναφέρει «Την πρώτη χρονιά που 

ήρθα με βοήθησαν οι παλαιότεροι συνάδελφοι, διότι μπαίνοντας σε μια τάξη θεώρησα 

πως πρέπει να ανοίξω τα σχολικά εγχειρίδια και να διδάξω από κει. Φυσικά 

απογοητεύτηκα και άρχισα να παράγω δικό μου υλικό.». Ο Ε6 αναφέρει «Οι 

συνάδελφοι με βοήθησαν στο να αναπροσδιορίσω τους διδακτικούς μου στόχους σε 

σχέση με αυτούς που είχα όταν ήρθα εδώ.». Ο Ε11 αναφέρει «η συνεργασία με άλλους 

συναδέλφους με μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης.». Το 

5% (1/20) θεωρεί ενισχυτική την καθοδήγηση από τους σχολικούς συμβούλους. 

 

Τέλος, λίγοι ήταν οι συμμετέχοντες που τόνισαν το γεγονός του ότι οι σπουδές τους 

τούς βοήθησαν στο διδακτικό τους έργο στα σχολεία του Δροσερού. Το 40% (8/20) 

θεωρούν ότι τα σεμινάρια που έκαναν σε σχέση με τη μειονότητα τους βοήθησαν σε 

μεγάλο βαθμό. Ο Ε16 αναφέρει «τα σεμινάρια με έχουν βοηθήσει αρκετά, αυτά που 

είχα κάνει τότε στα ΠΕΜ, μπορώ να πω… τα έχω ξεχάσει λίγο… θα ήθελα να 

επαναλαμβάνονται ανά διαστήματα.». το 20% (4/20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως 

έχει βοηθηθεί από τις σπουδές του. Συγκεκριμένα, ο Ε13 αναφέρει «Οι σπουδές με 

βοήθησαν σε κάποιο βαθμό, γιατί η πτυχιακή μου ήταν στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση». Ελάχιστα, ωφελούνται και οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί από την 

καθοδήγηση που δέχονται από τους σχολικούς συμβούλους ή άλλα στελέχη της 

εκπαίδευσης και από το ΥΠΕΠΘ αφού το 69,5% και το 60,8% απαντά ότι το 

διδακτικό έργο τους δεν ενισχύεται «καθόλου» ή «σε μικρό βαθμό» από τους 

παραπάνω παράγοντες (Μαρούδα, 2011). 
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Πίνακας 8. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 13 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Παράγοντες που ενισχύουν το διδακτικό έργο των 

εκπαιδευτικών  

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

σε ποσοστό 

 Εκπαίδευση 

 Σπουδές  

 Σεμινάρια σχετικά με τη μειονότητα 

 

4 

8 

 

20% 

40% 

 Ατομική προσπάθεια 

 Προσωπική μελέτη 

 Διδακτική εμπειρία 

 Το ενδιαφέρον που δείχνει ο εκπαιδευτικός προς 

τους μαθητές του 

 

1 

16 

 

4 

 

5% 

80% 

 

20% 

 Καθοδήγηση  

 Καθοδήγηση από σχολικούς συμβούλους 

 Συμβουλές και υποδείξεις  συναδέλφων με 

μεγαλύτερη ή ίδια εμπειρία 

 

1 

 

15 

 

5% 

 

75% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.9. Παράγοντες που δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών 

του Δροσερού. 

Απαντήσεις στην ερώτηση 14 της συνέντευξης 

 

Με βάση την εμπειρία σας στην εκπαίδευση των Ρομά μαθητών ποιοι παράγοντες 

δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό σας έργο; 

 

Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο των μαθητών, αναφερόμενοι 

από τους συμμετέχοντες, κατηγοριοποιήθηκαν σε γνωστικούς, εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικο-πολιτισμικούς. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε πως είναι 

εκπαιδευτικοί οι παράγοντες που δυσκολεύουν τη διδασκαλία τους. Το 60% των 

συμμετεχόντων (12/20) θεωρούν πως αυτό που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι τα σχολικά εγχειρίδια με τα οποία καλούνται να διδάξουν. 

Συγκεκριμένα, ο Ε4 αναφέρει «Τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται 

θεωρώ σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες (του σχολείου)». Ο Ε5 αναφέρει «[…], είναι 
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δύσκολο να δουλέψεις με τα βιβλία του αναλυτικού προγράμματος, είναι πάρα πολύ 

δύσκολα γι’ αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε τα βιβλία να είναι πιο κοντά στο γνωστικό τους 

επίπεδο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γενικά δεν υπάρχει υλικό. Ο συνάδελφος 

πρέπει να ψάξει μόνος του να βρει το υλικό του ανάλογα με το τμήμα του.».  Ο Ε6 

αναφέρει «Τα σχολικά εγχειρίδια δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτών των 

παιδιών. Όταν ένα παιδί Γ΄ και Δ΄ τάξης δεν κατέχει το βασικό λεξιλόγιο, εννοείται ότι 

δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα σχολικά εγχειρίδια που τους δίνονται.». Σε ποσοστό 

73,9% οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας της Θράκης θεωρούν ότι 

παράγοντας που δυσχεραίνει το έργο του είναι το περιεχόμενο των διδακτικών 

εγχειριδίων, αν και οι σύγκρισή τους δεν μπορεί να είναι απόλυτη εφόσον 

αναφέρονται σε διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια από της παρούσας έρευνας 

(Μαρούδα, 2011). 

 

Το 55% (11/20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως η υλικοτεχνική δομή του σχολείου 

είναι ένας εκπαιδευτικός παράγοντας που δυσκολεύει το έργο τους. Ο Ε6 αναφέρει «η 

υλικοτεχνική δομή, τα κτίρια, ο χώρος του σχολείου θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας 

που δυσχεραίνει τη διαδικασία.[…]Αν κάθε τάξη είχε έναν υπολογιστή και μπορούσες 

αυτό που τους λες και δεν καταλαβαίνουν τι είναι, να το δείχνεις, και το ενδιαφέρον 

των μαθητών θα υπήρχε και θα μπορούσες να κάνεις κι εσύ εύκολα τη δουλειά σου. Το 

ότι οι αίθουσες το καλοκαίρι ας πούμε ή τους ζεστούς μήνες δεν κλιματίζονται και 

υπάρχει μέσα μια θερμοκρασία μεγάλη, δε βοηθάει τα παιδιά να συγκεντρωθούνε και 

να θέλουν να κάνουνε μάθημα,[…] το χειμώνα το ίδιο.» 

 

Το 20% (4/20) τονίζει τα αναλυτικά προγράμματα, ότι θα έπρεπε να είναι 

διαφορετικά από αυτά των δημοτικών σχολείων των αστικών περιοχών. Ο Ε19 

αναφέρει  «Δεν υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση από την πολιτεία, δηλαδή βάζουν 

στο σχολείο μας, που είναι ιδιαίτερο να κάνουμε την ύλη που κάνουν και τα υπόλοιπα 

σχολεία.». 

 

Οι κοινωνικοί –πολιτισμικοί παράγοντες θεωρείται ότι επηρεάζουν αρνητικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ποσοστό 40% (8/20) οι συμμετέχοντες θεωρούν το 

οικογενειακό –κοινωνικό περιβάλλον υπαίτιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

στα σχολεία του Δροσερού. Ο Ε8 αναφέρει «Κυρίως το οικογενειακό και κοινωνικό 

τους περιβάλλον.». Επίσης, ο Ε9 αναφέρει «Το ότι το σχολείο εδώ είναι μέσα στον 
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οικισμό, το ότι απαρτίζεται αμιγώς από μαθητές Ρομά, δηλαδή η περιοχή είναι λίγο σαν 

γκέτο, πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα ώστε να μοιράζονται οι 

μαθητές στα σχολεία.[…] η κοινωνική νοοτροπία που υπάρχει εδώ, μπαίνει και μέσα 

στο σχολειό, το σχολείο προσπαθεί [..]να αλλάξει την τοπική κοινωνία, πράγμα το 

οποίο είναι πολύ δύσκολο.».  

 

Άλλο ένα 40%  (8/20) κάνει λόγο για την ελλιπή φοίτηση των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, ο Ε3 αναφέρει «Το βασικό είναι η ελλιπής φοίτηση. Πολλά παιδιά 

έρχονται στο δημοτικό χωρίς να έχουν μια πλήρη φοίτηση στο νηπιαγωγείο και αυτό 

δυσχεραίνει την ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό.». ο Ε14 αναφέρει «Δυσχεραίνει το 

γεγονός ότι τα ίδια τα παιδιά δεν έρχονται κάθε μέρα και δεν υπάρχει μια συνέχεια από 

την προηγούμενη μέρα στην επόμενη στο τι διδάσκουμε στα παιδιά.». Το 10% (2/20) 

θεωρεί τη συμπεριφορά των μαθητών υπαίτια των δυσκολιών που επιβαρύνουν το 

εκπαιδευτικό έργο στους Ρομά μαθητές. 

 

 Το 36 % (7/20) των εκπαιδευτικών επισημαίνει τη διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας 

μαθητών και δασκάλων, ως παράγοντα που δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό τους έργο. Ο 

Ε1 αναφέρει «Ότι ζούνε τα παιδιά σε ένα γκέτο με αποτέλεσμα να μιλούν μέσα στην 

τάξη κυρίως τούρκικα ή τσιγγάνικα και να μην έρχονται σε επαφή με την ελληνική. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στην τάξη. Όλο αυτό 

δυσχεραίνει το έργο του δασκάλου, γιατί δεν καταλαβαίνει ποιοι μαθητές μπορούν να 

παρακολουθήσουν και ποιοι όχι.». Ο Ε5 αναφέρει «Η γλώσσα. Τα παιδιά δε γνωρίζουν 

την ελληνική γλώσσα, οπότε είναι δύσκολο να δουλέψεις με τα βιβλία του αναλυτικού 

προγράμματος.».  

 

Το 25% (5/20) των συμμετεχόντων θεωρούν πως ένας από τους παράγοντες που 

δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δροσερού είναι το χαμηλό 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Ο Ε4 αναφέρει «Το γνωστικό επίπεδο είναι σίγουρα 

ένα μεγάλο πρόβλημα και κυρίως η έλλειψη ελληνομάθειας.». Μόνο ένας στους 20 

(5%) ανέφερε ως παράγοντα που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών, το γεγονός 

ότι οι Ρομά μαθητές δεν επιλέγουν να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο. 
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Πίνακας 9. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 14 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Παράγοντες που δυσχεραίνουν το διδακτικό έργο 

των εκπαιδευτικών σε Ρομά μαθητές  

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

σε ποσοστό 

 Γνωστικοί παράγοντες 

  Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών  

 Η γλώσσα 

 Η ανύπαρκτη προσχολική αγωγή 

 

5 

7 

1 

 

25% 

35% 

5% 

 Εκπαιδευτικοί παράγοντες 

 Τα αναλυτικά προγράμματα 

 Το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 

 Η υλικοτεχνική δομή του σχολείου 

 

4 

12 

11 

 

20% 

60% 

55% 

 Κοινωνικοί-πολιτισμικοί παράγοντες 

 Το οικογενειακό –κοινωνικό περιβάλλον 

 Η συμπεριφορά των μαθητών 

 Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών 

 

8 

2 

8 

 

40% 

10% 

40% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.10. Παράγοντες που οδηγούν στην ελλιπή φοίτηση.  

Απαντήσεις στην ερώτηση 15 της συνέντευξης 

 

 

Με βάση την εμπειρία σας στην εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων ποιοι πιστεύετε πως 

είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν στην ελλιπή φοίτηση των μαθητών σας;  

 

Οι απαντήσεις των  συμμετεχόντων στην παραπάνω ερώτηση κινήθηκαν σε δυο 

κατευθύνσεις, σε κοινωνικούς-οικονομικούς παράγοντες και σε γνωστικούς 

παράγοντες. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με ποσοστό 90%  (18/20) επισήμαναν 

το οικογενειακό περιβάλλον ως παράγοντα που επηρεάζει τη μη τακτική φοίτηση των 

παιδιών τους στο σχολείο. Ο Ε2 αναφέρει «Η αδιαφορία των γονιών προς το σχολείο, 

το ότι δεν έχουν πρόγραμμα στα παιδιά τους». Ο Ε18 αναφέρει «Το οικογενειακό 

περιβάλλον […]δε σέβεται τόσο το θεσμό του σχολείου και δεν τους ενδιαφέρει τόσο η 

απόδοση των παιδιών[…]». Ο Ε6 αναφέρει «Οι διαφορετικές προτεραιότητες που 
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τίθενται από το οικογενειακό περιβάλλον[…]Αν οι ίδιοι σηκώνονται πολύ πρωί για να 

πάνε σε δουλειά, τα παιδιά δεν ξυπνούν από μόνα τους, δεν υπάρχει φροντίδα των 

παιδιών να ξυπνήσουν και να έρθουν σχολείο[…]». Στην έρευνά της η Πέτρου 

αναδεικνύει τις απόψεις των γονιών που είναι «Θέλει να κοιμηθεί παραπάνω», «λόγω 

για το μικρό, δεν άφηνε, έκλαιγε πάρα πολύ», «από τον καιρό». (Πέτρου, 2016).  Ο 

Ε10 αναφέρει «Νομίζω ότι όλα ξεκινάν από την οικογένεια από τη στιγμή που οι ίδιοι 

οι γονείς των παιδιών δεν έχουνε φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο, δεν το θεωρούν 

προτεραιότητά τους άρα[…] δεν θα ωθήσουν τα παιδιά τους να έρθουνε στο σχολείο. 

Ευτυχώς, υπάρχουνε και κάποιοι  γονείς που έχουνε βγει έξω από το Δροσερό, είτε στην 

Ξάνθη είτε στο εξωτερικό, δουλεύουνε έξω, άρα έχουν και λεφτά, συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους, που κατανοούν ότι το σχολείο θα βοηθήσει στην ανέλιξη των παιδιών 

τους, στην οικονομική κυρίως ανέλιξη, και άρα προσπαθούν γι’ αυτά και τα στέλνουνε 

καθημερινά στο σχολείο[…].». Υπάρχει η τάση από τους Ρομά να μην 

αντιλαμβάνονται το σχολείο ως μια καθημερινή υποχρέωση των παιδιών τους και για 

ασήμαντους λόγους να παρουσιάζεται μια άτακτη φοίτηση (Πέτρου, 2016). 

 

Το 70% (14/20) των συμμετεχόντων πιστεύουν πως ένας λόγος που δε στέλνουν οι 

Ρομά τα παιδιά τους στο σχολείο είναι το χαμηλό οικονομικό τους επίπεδο. Ο Ε18 

αναφέρει «Αυτά τα παιδιά βγαίνουν και στη δουλεία, τα χρησιμοποιούν δηλαδή οι 

γονείς τους για μεροκάματα[…]Κάποια παιδάκια δεν έρχονται στο σχολείο γιατί δεν 

έχουν τα βασικά στο σπίτι τους, δηλαδή, δεν έχουν φαγητό.». Ο Ε19 αναφέρει «Η 

χαμηλή οικονομική τους στάθμη[…]αυτές οι οικογένειες…  κυρίως τους ενδιαφέρει 

πώς να βιοπορισθούνε να δουλέψουνε.». Ο Ε3 αναφέρει «Άλλες οικογένειες μπορεί ας 

πούμε άμα βρέξει έχει το ρούχο έξω, το παπούτσι βράχηκε, δεν έχει παπούτσι να έρθει. 

Υπήρχαν περιπτώσεις άλλων παιδιών, πιο εξαθλιωμένες οικογένειες, δεν ερχότανε, 

«Δεν έχω τσάντα, δεν έχω παπούτσια».». Οι Ρομά γονείς ναι μεν φροντίζουν για την 

τακτική φοίτηση των παιδιών τους, αλλά δεν έχουν στείλει τα παιδιά τους στο 

σχολείο για μεγάλα διαστήματα λόγω οικονομικών προβλημάτων (Πέτρου, 2016). 

 

Το 55% (11/20) των συμμετεχόντων θεωρεί υπαίτια την κουλτούρα των γονέων, το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο Ε3 αναφέρει «Σε σχέση με το πώς βλέπει ο γονιός ότι 

μπορεί να έχει κρυώσει λίγο και «Δε το στέλνω για να μην αρρωστήσει», άλλωστε είναι 

συνηθισμένο να σου πει ότι «Έχει μύξες έχει πυρετό, δε το στέλνω», σε άλλα σχολεία 

μπορεί να το στέλνανε, εδώ πέρα δε το στέλνουν.». Ο Ε4 αναφέρει «Η κουλτούρα… 
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που είναι πιο ελεύθεροι, δεν αναγνωρίζουν την αξία του σχολείου.». Ο Ε13 αναφέρει 

«Η νοοτροπία, γιατί δεν έχουν μάθει από το σπίτι τους ότι η υποχρέωσή τους είναι να 

έρθουν στο σχολείο. Υπάρχουν και παιδιά που κάθονται στο σπίτι για να κρατήσουν τα 

μικρότερα παιδιά.». 

 

Το 30% (6/20) των συμμετεχόντων υποστηρίζουν πως ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ελλιπή φοίτηση των μαθητών είναι η εργασία των γονέων εκτός του 

συνοικισμού του Δροσερού. Ο Ε14 αναφέρει «Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους 

γονείς να τα φέρουν στο σχολείο. Πολλές φορές τα παίρνουν κιόλας χωρίς να 

ενημερώσουν για να πάνε για δουλειά εκτός Δροσερού. Συχνά δουλεύουν και οι ίδιοι οι 

μαθητές.». Ο Ντούσας αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη κατανόησης του σχολείου από 

μέρους τους, λόγω της νομαδικότητας που τους χαρακτηρίζει, η οποία συμβαίνει για 

λόγους εύρεσης εργασίας και την εξάσκηση των επαγγελματικών, εποχικών 

δραστηριοτήτων τους (Ντούσας, 1997:140). 

 

Όσον αφορά τους γνωστικούς παράγοντες, το 50% (10/20) των εκπαιδευτικών θεωρεί 

πως το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει την ελλιπή φοίτηση των 

παιδιών τους. Ο Ε7 αναφέρει «Όσοι έχουν φοιτήσει οι ίδιοι στο σχολείο στέλνουν τα 

παιδιά τους στο σχολείο, έχουν θετική εικόνα για το σχολείο. Γονείς που δεν έχουν 

φοιτήσει στο σχολείο, δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν και βιώνουν σήμερα 

στην καθημερινότητά τους αυτή τη δυσκολία, προσπαθούν τα παιδιά τους να 

αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να μη δυσκολευτούν όπως και οι ίδιοι τους.»  Ο Ε20 

αναφέρει «Το επίπεδο των γονιών.[…] Οι περισσότεροι γονείς είναι αμόρφωτοι, 

αναλφάβητοι ή έχουν πάει σε κάποιες τάξεις του δημοτικού.». Ένας στους 20 (5%) 

αναφέρθηκε στον παράγοντα της διαφορετικής γλώσσας, που κάνει τι περιβάλλον του 

σχολείου ξένο ως προς αυτούς. Η Πέτρου αναφέρει πως οι λόγοι σχολικής διαρροής 

από την πλευρά των γονέως, είναι οι οικονομικοί με ποσοστό 38,9%, ακολουθούν τα 

προβλήματα σίτισης με ποσοστό 22,20%, οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους με 

19,40% και οι πολιτισμικές συνήθειες με 19,40%. (Πέτρου, 2016). 
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Πίνακας 10. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 15 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ελλιπή φοίτηση 

των μαθητών 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

σε ποσοστό 

 Κοινωνικοί-οικονομικοί παράγοντες 

 Το οικογενειακό περιβάλλον 

  Το χαμηλό οικονομικό επίπεδο των γονέων 

 Η κουλτούρα- κοινωνικό περιβάλλον 

 Η εργασία των γονέων σε περιοχές εκτός 

Δροσερού  

 

18 

14 

11 

 

6 

 

90% 

70% 

55% 

 

30% 

 Γνωστικοί παράγοντες 

 Το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των γονέων 

 Η γλώσσα 

 

10 

1 

 

50% 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.11. Τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 

 Απαντήσεις στην ερώτηση 16 της συνέντευξης 

 

Ποιες μορφές-τεχνικές διδασκαλίας χρησιμοποιείται στην τάξη για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας; 

  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με ποσοστό 75% (15/20) χρησιμοποιεί την 

εξατομικευμένη διδασκαλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, ο Ε13 αναφέρει «Εξατομικευμένα, κυρίως, δηλαδή το κάθε παιδί 

ξεχωριστά, γιατί το κάθε παιδί έχει τελείως διαφορετική ανάγκη[…] Βοηθάει πολύ το 

ότι η τάξη υποδοχής έχει λίγα παιδιά.». Ο Ε12 αναφέρει «Προσπαθούμε ένας,  

ένας[…] αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιο πρόβλημα να είμαι εκεί για να το βοηθήσω σε 

κάτι που οι άλλοι μπορεί να το έχουν καταλάβει πιο εύκολα[…]».  Ο Ε20 αναφέρει 

«[…]την εξατομικευμένη διδασκαλία, για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν πιο 

εύκολα, αφού το επίπεδο του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό, κυρίως στις μεγάλες 

τάξεις[…]». Ο Ε7 αναφέρει «Χρησιμοποιώ την εξατομικευμένη διδασκαλία, διότι τα 

επίπεδα είναι πολλά και διαφορετικά. Όταν τη χρησιμοποιώ, οι υπόλοιποι βαριούνται 

και κάνουν φασαρία.». Τέλος, ο Ε4 αναφέρει «[…]κυρίως εξατομικευμένη διδασκαλία, 
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γιατί τι επίπεδο του κάθε μαθητή στην τάξη είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει 

περίπτωση να έχω 20 παιδιά και 10 διαφορετικά επίπεδα γνώσης».   

 

Το 60 % (12/20) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί τη 

μετωπική- δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας. Οι κυριότεροι λόγοι  φαίνεται να είναι το χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο και η 

φασαρία που επικρατεί στην αίθουσα. Συγκεκριμένα, ο Ε6 αναφέρει «Αν εισάγουμε 

καινούρια έννοια είναι δασκαλοκεντρική η διδασκαλία, αφού πρέπει πρώτα κάτι να 

ακούσουν, αφού δεν υπάρχει το γνωστικό υπόβαθρο[…]Η δασκαλοκεντρική 

περισσότερο αφορά τη μετάδοση γνώσεων αλλά και τη συγκέντρωση του παιδιού σε 

αυτό που του λέει ο άλλος, γιατί το θέμα της συγκέντρωσης είναι ένα «θέμα» σε αυτά τα 

παιδιά, που δεν  μπορούν να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα για πολλή ώρα, 

κουράζονται εύκολα.».  Ο Ε9 αναφέρει «Κυρίως χρησιμοποιώ τη μετωπική διδασκαλία 

για να μπορέσω να τους έχω περισσότερο υπό τον έλεγχό μου για να μην έχουμε 

προβλήματα απειθαρχίας…[…]». Ο Ε16 αναφέρει «Μετωπική διδασκαλία, γιατί δε 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και με αυτόν τον τρόπο ενισχύω τον προφορικό τους 

λόγο.» 

 

Το 60% (12/20) χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία συχνά κυρίως για 

την εμπέδωση νέων εννοιών και για να μάθουν να συνεργάζονται οι μαθητές. Ο Ε10 

αναφέρει «Αρχικά, προτιμώ, μέχρι να γνωρίσω τα παιδιά, την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο. Πιστεύω ότι βοηθάει και τους ίδιους τους μαθητές, κυρίως των μικρών 

τάξεων, που όταν δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα οπότε στην ομαδούλα τους 

μπορεί να υπάρχει κάποιο παιδί που θα γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και θα τους 

βοηθήσει, και θα βοηθήσει και εμένα στην επικοινωνία με αυτά τα παιδιά[…]».  Ε7 

αναφέρει «Χρησιμοποιώντας την ομαδοσυνεργατική, υπάρχει περισσότερη φασαρία. 

Όταν αυτό παρεκτραπεί, τότε αλλάζω τρόπο διδασκαλίας.». Ο Ε6 αναφέρει «[…]σε 

κάποιες ελεύθερες δραστηριότητες μπορεί να είναι ομαδοσυνεργατική, γιατί μπορούν να 

το κάνουν αυτό σε ομάδες και αυτό τους χαροποιεί ιδιαίτερα, χωρίς να σημαίνει ότι 

γίνεται τέλεια. Υπάρχουν συγκρούσεις στις ομάδες, αλλά προσπαθούμε να τα 

δοκιμάσουμε όλα για να μάθουν και αυτά να δουλεύουν μαζί, ότι δεν μπορεί να γίνεται 

πάντα το δικό τους αλλά και αυτό που θέλει ο συμμαθητής τους.». Εκπαιδευτικοί στο 

σχολείο του Ζευγολατιού αναφέρουν πως παρά τις προσπάθειές τους για εργασία σε 
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ζευγάρια και σε μικρές ομάδες, μόνο στη Γ΄ _Δ΄ τάξη έχει λειτουργήσει με κάποια 

επιτυχία η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (Γκόφα, 2011).   

 

Η μειοψηφία των συμμετεχόντων, το 5% (1/20) αναφέρθηκα στην επανάληψη. 

Συγκεκριμένα, ο Ε13 αναφέρει «Χρησιμοποιώ πάρα πολύ την επανάληψη. Καθημερινά 

επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια […]πράγματα, γιατί[…] αυτό βοηθάει πάρα πολύ, 

γιατί στο σπίτι δεν έχουν κάποια βοήθεια, δεν ασχολείται στο σπίτι κανένας με αυτούς. 

Οπότε, ό, τι γίνεται, θα γίνει στο σχολείο[…].». 

 

Πίνακας 11. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 16 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Μορφές – τεχνικές διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας  

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Εξατομικευμένη διδασκαλία 

 Μετωπική διδασκαλία 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Επανάληψη 

15 

12 

12 

1 

75% 

60% 

60% 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.12. Προσέλκυση του ενδιαφέροντος- κίνητρα για τους μαθητές. 

Απαντήσεις στην ερώτηση 17 της συνέντευξης 

 

Ποιοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιείτε για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών σας με σκοπό την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία; 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση κινήθηκαν σε τρεις άξονες, 

στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, στη βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ μαθητών και δασκάλων και στην εισαγωγή διαφορετικών επιστημών 

στη διάρκεια της διδασκαλίας. Έτσι, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 

80% (16/20) επικεντρώθηκαν στη χρήση εποπτικού υλικού. Ο Ε4 αναφέρει 

«Χρησιμοποιώ εποπτικό υλικό, εικόνες κυρίως, για την εκμάθηση λεξιλογίου». Ο  Ε5 

αναφέρει «[…]να δούνε κάποιες εικόνες, να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό για παιδιά, 
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γιατί με τις εικόνες μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα κάποιες έννοιες.». Τέλος, ο 

Ε6 αναφέρει «Όσον αφορά τη γλώσσα, λόγω του χαμηλού γνωστικού επιπέδου των 

μαθητών ήταν οι εικόνες. Με εποπτικό υλικό να τραβήξουμε την προσοχή τους, με 

φωτογραφίες και περιοδικά, με αντικείμενα.».  

 

Το 25% (5/20) χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά παιχνίδια για να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών τους. Έτσι, ο Ε3 αναφέρει «Με εικόνες, με διάφορες 

δραστηριότητες και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.». το 20% (4/20) συνδέει τα 

καθημερινά μάθημα με την πραγματικότητα των μαθητών. Ο Ε4 αναφέρει 

«Προσπαθώ να συνδέσω τα μαθήματα με τη δική τους πραγματικότητα. Για 

παράδειγμα, γνωρίζουν πολύ καλά το παζάρι, άρα χρησιμοποιώ το παζάρι για να 

διδάξω μαθηματικά, για να διδάξω γλώσσα.». Το 5% (1/20) αναφέρθηκε στη 

διεξαγωγή project, ένα άλλο 5% (1/20) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί 

περισσότερο τον προφορικό λόγο, όπως αναφέρει ο Ε18 «Χρησιμοποιώ πιο πολύ τον 

προφορικό λόγο για να μην κουράζονται με το γραπτό.». Ένα ακόμη 5% (1/20) 

αναφέρει ότι διεξάγει Φιλαναγνωσία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών.  

 

Όσον αφορά τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, το 20% (4/20) 

επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις με τους 

μαθητές τους. Ο Ε1 αναφέρει «Το πλησίασμα των μαθητών και το πόσο κοντά 

νιώθουν το δάσκαλό τους, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών.». Το 10 % (2/20) 

αναφέρει ότι προσπαθεί να επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα, το 10 % 

(2/20) ότι η επιβράβευση των  μαθητών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος και, 

τέλος, ένα 5% (1/20) τονίζει πως η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου και 

μαθητών προσελκύει το ενδιαφέρων  των δεύτερων, στο μάθημα. 

 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί στόχευσαν κυρίως στην εισαγωγή διαφορετικών επιστημών 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το 35% (7/20) των συμμετεχόντων αναφέρουν πως 

εισάγουν μουσική και εικαστικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Ο Ε2 

αναφέρει «Μέσω του τραγουδιού και των ζωγραφιών προσπαθώ να τους εντάξω στο 

προφορικό και το γραπτό λόγο.». Το 25% (5/20) χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. 

Ο Ε4 αναφέρει «Χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

προτζέκτορα, που τους ελκύουν το ενδιαφέρον.». τέλος, το 10% (2/20) χρησιμοποιούν 



99 
 

τη δραματοποίηση. Ο Ε17 αναφέρει «Το πιο σημαντικό είναι η δραματοποίηση, είτε 

από μέρους μου είτε από τα παιδιά.». Εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων του σχολείου 

Ζευγολατιού με Τσιγγανόπαιδα εφαρμόζουν συστήματα επιβράβευσης της καλής 

συμπεριφοράς και επίδοσης με τη χρήση αυτοκόλλητων (Γκόφα, 2011).  

 

 

 

Πίνακας 12. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 17 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Τρόποι προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των 

μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

σε ποσοστό 

 Εναλλακτικές  μέθοδοι διδασκαλίας  

 Χρήση εικόνων-εποπτικού υλικού 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια-δραστηριότητες 

 Σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα 

των μαθητών 

 Διεξαγωγή project 

 Χρήση περισσότερο προφορικού λόγου 

 Φιλαναγνωσία  

 

16 

5 

 

4 

1 

1 

1 

 

80% 

25% 

 

20% 

5% 

5% 

5% 

 Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων 

 Οικειότητα-καλή σχέση των μαθητών με το 

δάσκαλο 

 Ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα 

 Επιβράβευση 

 Επικοινωνία 

 

 

4 

2 

2 

1 

 

 

20% 

10% 

10% 

5% 

 Εισαγωγή  διαφορετικών επιστημών  

 Μουσική-εικαστικά στη διάρκεια του μαθήματος 

 Χρήση νέων τεχνολογιών 

 Δραματοποίηση 

 

 

7 

5 

2 

 

 

35% 

25% 

10% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

 

6.2.13. Αύξηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. 

Απαντήσεις στην ερώτηση 18 της συνέντευξης 
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Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικό το 

διδακτικό έργο σε Ρομά μαθητές; 

 

Οι τρόποι για αποτελεσματικότερο διδακτικό έργο σε Ρομά μαθητές που προτάθηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς, κατευθύνονται σε τέσσερις τομείς, στο να βελτιωθούν οι 

συνθήκες εργασίας και φοίτησης, να βελτιωθούν οι κτιριακές δομές του σχολείου, να 

εφαρμοστούν διαφοροποιημένες διδακτικές και να βελτιωθεί το προσωπικό του 

σχολείου. 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 65% (13/20) ισχυρίζονται πως η 

δημιουργία ολιγομελών τμημάτων θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό την διεξαγωγή της 

διδασκαλίας. Ο Ε17 αναφέρει «Χρειάζονται ολιγομελής τάξεις[…] 8 με 12, 13 

μαθητές, που να έρχονται όμως κάθε μέρα σχολείο[…]». Ο Ε19 αναφέρει «Θα έπρεπε 

να υπάρχει μια μικρή αναλογία δασκάλων-μαθητών, έτσι ώστε ο δάσκαλος να μπορεί 

να αντιμετωπίζει εξατομικευμένα όλα τα παιδιά[…]νομίζω ότι ακόμα και 10 παιδιά 

μπορεί να είναι και πολλά κατά περίπτωση,[…] τα νούμερα 15 και 20 είναι πάρα πολλά 

γι’ αυτά τα παιδιά.». Ο Ε11 αναφέρει «θα επιμείνω στο μικρότερο αριθμό τμημάτων, 

γιατί αποδεικνύεται καθημερινά ότι όσο πιο λίγα είναι τα παιδιά τόσο πιο 

συγκεντρωμένα είναι και μπορούν να δεχτούν αυτό που τους διδάσκεις.». 

 

Το 25% (5/20) των συμμετεχόντων θεωρούν απαραίτητο να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες δομές ώστε οι μαθητές να φοιτούν τακτικά. Ο Ε3 αναφέρει «Πρέπει να 

δημιουργηθούν δομές τέτοιες οι οποίες να βοηθούν τα παιδιά να έχουν μια σταθερή 

φοίτηση.». Το 5% (1/20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως θα βοηθούσε η ύπαρξη 

τμημάτων ένταξης- υποδοχής και άλλο ένα 5% (1/20) ότι βοηθάει πολύ η συνεργασία 

με τους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου. 

 

Το 55%  (11/20) των συμμετεχόντων πιστεύουν πως η βελτίωση της υλικοτεχνικής 

δομής του σχολείου θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε Ρομά 

μαθητές. Ο Ε12 αναφέρει «και η υλικοτεχνική υποδομή θα βοηθήσει[…]. Ο Ε6 

αναφέρει «Είναι απαραίτητη η υλικοτεχνική υποδομή σε αυτά τα σχολεία. Θεωρώ αν 

τα παιδιά είχανε εικόνες δεν ήταν μια τάξη που έχει μόνο ότι δίνει η δασκάλα ή ότι 

κουβαλά η δασκάλα. Η χρήση δηλαδή τεχνολογιών, υπολογιστών με προτζέκτορα, του 
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διαδικτύου, νομίζω ότι θα τους έδινε ερεθίσματα. Όταν μιλάς για την Αθήνα, ας πούμε, 

ή για τη Θεσσαλονίκη ή για το Παρίσι ή για τη Γερμανία, αν τους δείξεις εικόνες, αν 

τους δείξεις τι υπάρχει εκεί, νομίζω ότι αυτό τους βοηθάει να ανοίξει το μυαλό τους και 

να δούνε  και πέρα από το Δροσερό ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο ή ότι υπάρχει και 

κάτι διαφορετικό[…]». Το 5% (1/20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως πρέπει να 

βελτιωθούν οι οικονομικοί πόροι του σχολείου. 

 

Στον τομέα των απαντήσεων που αφορούν τη διαφοροποιημένη διδακτική, το 50% 

(10/20) επικεντρώθηκε στα σχολικά εγχειρίδια και στο ειδικό διδακτικό υλικό που 

δεν υφίσταται. Ο Ε9 αναφέρει «Θα γινόταν […]πιο εύκολο το να πετύχουμε τους 

διδακτικούς στόχους αν είχαμε υλικό προσαρμοσμένο για τη συγκεκριμένη κοινωνική 

ομάδα[…]». Ο Ε18 αναφέρει «Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά βιβλία για τα παιδιά 

Ρομά και διάφορα εγχειρίδια για να κατανοήσουν καλύτερα τους σχολικούς όρους.». 

Επιπλέον, ο Ε19 αναφέρει «Να υπάρχει μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, με την 

επιστημονική κοινότητα και έτσι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα με σχολικά 

βιβλία[..]έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες αυτών των παιδιών.» 

 

Το 15% (3/20) θεωρούν πως πρέπει να εκπαιδευτούν και οι γονείς των παιδιών 

κατάλληλα έτσι ώστε να γίνουν σύμμαχοι της εκπαίδευσης, φροντίζοντας για την 

τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Ο Ε12 αναφέρει «Θα βοηθήσει[…]και αν 

ενημερωθούν σωστά και οι γονείς, γιατί είπαμε ότι το οικογενειακό περιβάλλον 

επηρεάζει[…]». Ο Ε20 προσθέτει «Πρέπει να βοηθήσει η κοινωνία στο να μάθουν οι 

γονείς των μαθητών Ρομά, πόσο σημαντικό είναι το σχολείο για τη μετέπειτα ζωή των 

παιδιών τους, ώστε από το σπίτι ακόμα να τους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.».  Το 

5% (1/20) θεωρεί πως πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά η εξατομικευμένη 

διδασκαλία, ένα 5% (1/20) τονίζει πως κύριος εκπαιδευτικός στόχος θα πρέπει να 

είναι η απόκτηση παιδείας από τους μαθητές κι ένα ακόμα 5% (1/20) θεωρεί πως η 

διαφοροποίηση του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να βοηθήσει. Στο τελευταίο 

αναφέρεται ο Ε8 αναφέρει «Διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα με περισσότερη 

γυμναστική και μουσική, ώστε να είναι πιο ελκυστικό.». 

 

Όσον αφορά τη βελτίωση προσωπικού που εμφανίστηκε στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, μιλούν κυρίως για συνειδητοποιημένους, ειδικά εκπαιδευμένους και 

ψυχολογικά προετοιμασμένους εκπαιδευτικού, λόγω των δύσκολων συνθηκών που 
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επικρατούν στο σχολείο και για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων που θα βρίσκονται στο σχολείο για να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ 

σχολείου- γονέων- μαθητών. Έτσι, ο Ε2 αναφέρει «Οι δάσκαλοι που έρχονται σε 

τέτοια σχολεία, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι για το που πάνε και πρέπει να το 

θέλουν πολύ.».  

 

Ο Ε16 αναφέρει «Πρέπει να σκεφτούμε ότι γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

ως δεύτερης γλώσσας, δηλαδή να εστιάσουμε και να βρούμε πώς γίνεται αυτό[…]να 

επιμορφωθούμε, όλοι οι δάσκαλοι που πηγαίνουμε[…]σ’ αυτά τα σχολεία. 

Παρακολούθηση πολλών σεμιναρίων και κυρίως επιμόρφωση.[…]μάλιστα η 

ενδοσχολική επιμόρφωση καλύτερα, δηλαδή […]να γίνεται μόνο για τους 

εκπαιδευτικούς που δουλεύουν σε αυτά τα σχολεία, γιατί εμείς έχουμε διαφορετικά 

προβλήματα από άλλα ίσως σχολεία με Ρομά μαθητές[…]Γιατί έχω καταλάβει ότι 

διαφορετικά λειτουργούν οι Ρομά μαθητές στη Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως έχουν και άλλη 

θρησκεία, σε μας είναι και η θρησκεία ένας παράγοντας που αλλάζει ίσως και τη 

νοοτροπία  των μαθητών, και διαφορετικά είναι οι μαθητές που είναι στα 

Κιμμέρια.[…]Καλά θα ήταν να μας ενημερώσουν για συγκεκριμένες συμπεριφορές και 

διδακτικές.». Τέλος, το 5% (1/20) θεωρεί απαραίτητη την πρόσληψη κοινωνικών 

λειτουργών και ψυχολόγων στο σχολείο. 

 

Πίνακας 13. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 18 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Τρόποι αποτελεσματικότερου διδακτικού έργου σε 

Ρομά μαθητές 

Συχνότητα 

εμφάνισης  

Συχνότητα 
εμφάνισης 
σε ποσοστό 

 Βελτίωση συνθηκών εργασίας και φοίτησης 

 Ολιγομελή τμήματα 

 Δημιουργία δομών για σταθερή φοίτηση μαθητών 

 Τμήματα υποδοχής (ενισχυτική διδασκαλία) 

 Συνεργασία με συναδέλφους   

 

13 

 

5 

1 

1 

 

65% 

 

25% 

5% 

5% 

 Βελτίωση κτιριακών δομών  

 Βελτίωση υλικοτεχνικής δομής  

 Βελτίωση οικονομικών πόρων του σχολείου 

 

11 

1 

 

55% 

5% 

 Διαφοροποιημένη διδακτική 

 Ειδικά εγχειρίδια για Ρομά μαθητές 

 

10 

 

50% 
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 Εκπαίδευση γονέων στη χρησιμότητα και την 

αναγκαιότητα του σχολείου 

 Χρήση εξατομικευμένης διδασκαλίας 

 Κύριος εκπαιδευτικός στόχος, η απόκτηση 

παιδείας από τους μαθητές 

 Διαφοροποίηση του ωρολογίου προγράμματος 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

15% 

5% 

 

5% 

5% 

 Βελτίωση προσωπικού  

  Συνειδητοποιημένοι, ειδικά εκπαιδευμένοι και 

ψυχολογικά προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί 

 Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στο 

σχολείο 

 

 

8 

 

1 

 

 

40% 

 

5% 

*Μία απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία-υποκατηγορία 

ταυτοχρόνως. 

 

Οι  θεματικές κατηγορίες που αναδύθηκαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων, 

φαίνονται στο παρακάτω σύστημα των κατηγοριών και των υποκατηγοριών.  

1. Η επικοινωνία με τους Ρομά μαθητές- προβλήματα  

a. Προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές 

b. Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με 

τους μαθητές 

c. Οι γλωσσικές δυσκολίες των μαθητών Ρομά 

d. Προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη 

2. Το ζήτημα του ενδιαφέροντος των γονέων  

a. Συχνότητα επίσκεψης γονέων στο σχολείο 

b. Ενδιαφέρον των γονέων για τη σχολική φοίτηση των παιδιών 

c. Απόψεις των γονέων για τη εκπαιδευτική διαδικασία 

3. Παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών 

a. Παράγοντες που ενισχύουν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών 

b. Παράγοντες που δυσχεραίνουν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών 

c. Ελλιπής φοίτηση μαθητών, οι παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτήν 

4. Τρόποι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 

a. Τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 

b. Προσέλκυση του ενδιαφέροντος- κίνητρα για τους μαθητές 

c. Αύξηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. 
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7. Κεφάλαιο 7
ο
: Συμπεράσματα εκπαιδευτικής έρευνας  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το μαθησιακό 

περιβάλλον και το εκπαιδευτικό έργο στα δύο σχολεία του Δροσερού της Ξάνθης, 

τα 15
ο
 και 20

ο
. Με τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν στο 

περιβάλλον του σχολείο με τη συμμετοχή είκοσι εκπαιδευτικών, έγινε η 

προσπάθεια να διερευνηθεί η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους Ρομά 

μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η στάση και η σχέση της 

οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που 

εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιλογή τους, τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ετερογένειας και της 

κουλτούρας των μαθητών, τους παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό 

έργο των εκπαιδευτικών κι επίσης τους τρόπους που δύναται να ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών των δύο 

δημοτικών σχολείων.  

 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν κυρίως γυναίκες από 29 

έως 57 ετών με γενική προϋπηρεσία 8 έως 28 χρόνια και υπηρεσία στα δυο 

σχολεία του Δροσερού από 1 έως 14 χρόνια. Όσον αφορά τη μονιμότητα των 

συμμετεχόντων η πλειοψηφία ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί με εξαίρεση δύο 

γυναίκες αναπληρώτριες. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο που να έχει σχέση με την πολυπολιτισμικότητα και την 

ετερογένεια, ενώ μόλις πέντε εκπαιδευτικοί έχουν πραγματοποιήσει 

μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες της αγωγής που είναι σχετικές με την 

πολυπολιτισμικότητα και την ετερογένεια. Όμως, οι περισσότεροι έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη μειονότητα.  

 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας με τους 

μαθητές τους σε ό’ τι αφορά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα στις 

μικρές τάξεις. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότεροι μαθητές δεν έρχονται σε 

επαφή με την ελληνική γλώσσα παρά μόνο όταν φοιτήσουν στο σχολείο. Τα 

Τσιγγανόπαιδα έρχονται για πρώτη φορά σχολείο, δίχως να γνωρίζουν τη γλώσσα 

του δασκάλου, ο οποίος για να επικοινωνήσει μαζί του, απευθύνεται σε ένα 
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μεγαλύτερο παιδί που καλείται να κάνει το διερμηνέα (Λιεζουά, 1999:25).  

Ελάχιστοι είναι οι μαθητές που φοιτούν στο νηπιαγωγείο της περιοχής. 

Προβλήματα επικοινωνίας που αφορούν τη γλώσσα παρατηρούνται κυρίως στην 

Α΄ δημοτικού, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι, τουλάχιστον έως τις 

διακοπές των Χριστουγέννων, να ασχοληθούν με την εκμάθηση βασικών εννοιών 

και εντολών. Επίσης, τους διευκολύνει η γνώση ορισμένων βασικών εννοιών και 

εντολών στην τούρκικη ή στη ρομανί, η οποία αποκτάται με τα χρόνια εμπειρίας 

στα συγκεκριμένα σχολεία, διαφορετικά χρησιμοποιούν μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας που έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο κι έχουν μεγαλύτερη 

εξοικείωση με τα ελληνικά, ως διερμηνείς.   

 

 Όσον αφορά τους παράγοντες που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι αυξάνουν τη 

δυσκολία επικοινωνίας με τους μαθητές, ως επί το πλείστο αναφέρθηκαν στην 

ελλιπή φοίτηση των μαθητών, στη διαφορετική μητρική γλώσσα και στο 

οικογενειακό περιβάλλον, γενικότερα σε οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς 

παράγοντες. Λιγότερο αναφέρθηκαν στην απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας, στην ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, στην έλλειψη 

ενισχυτικής διδασκαλίας και στη μη επαρκή υλικοτεχνική υποδομή. Τα εμπόδια 

στην επικοινωνία οφείλονται στην αδυναμία αντίληψης του νοήματος ή στην 

έλλειψη δυνατότητας αποκωδικοποίησής του (άγνωστες βασικές έννοιες, πολύ 

περίτεχνη, επεξεργασμένη γλώσσα και ξένη στους μαθητές κλπ.) (Postic, 1995). 

Ο κυριότερος παράγοντας που αυξάνει τη δυσκολία επικοινωνίας με τους μαθητές 

είναι η άγνοια της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά. Αυτό όμως προκαλείται από 

το οικογενειακό περιβάλλον, πρωτίστως, και από την περιορισμένη επαφή τους 

με ανθρώπους εκτός του οικισμού. Μεγάλη διαφορά παρατηρείται σε μαθητές 

που έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, όχι μόνο στην επικοινωνία, αλλά και στην 

προσαρμογή που έχουν στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να παρατηρούν μεγάλη δυσκολία στον προφορικό 

λόγο, καθώς η πλειοψηφία αναφέρθηκε σε αυτό. Βέβαια, υποστηρίχθηκε ότι 

υπάρχουν προβλήματα στο γραπτό λόγο, στην ορθογραφία, στη γραμματική, στο 

λεξιλόγιο, στην κατανόηση εννοιών και στη σύνταξη. Έτσι, επιβεβαιώνεται η 

έρευνα των Σαραφίδου και Ζερδέλη (2007), αλλά και τα λάθη που αναφέρθηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδοτούν την έρευνα της Παυλίδου (2017). 
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Όσον αφορά το ζήτημα του ενδιαφέροντος των γονέων των Ρομά μαθητών για 

την εκπαίδευση των παιδιών τους, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να έχουν μια όχι 

τόσο θετική άποψη, αφού θεωρούν πως είναι ελάχιστοι οι γονείς που 

ενδιαφέρονται πραγματικά, έχοντας φοιτήσει και οι ίδιοι στο δημοτικό σχολείο. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία αναφέρεται σε ένα μικρό ποσοστό γονέων οι οποίοι δεν 

έχουν εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο και ότι οι περισσότεροι γονείς το 

επισκέπτονται σπάνια, στις προγραμματισμένες συναντήσεις που ορίζει το 

σχολειό, χωρίς βέβαια την παρουσία όλων. Λιγότεροι αναφερθήκαν στο ότι οι 

γονείς έρχονται όταν καλούνται από το σχολείο, τακτικά και στην αρχή της 

χρονιάς.  Οι γονείς, όταν έρχονται, επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα που 

αφορούν τη σχολική πρόοδο των παιδιών τους  και τη συμπεριφορά τους κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Αυτό επιβεβαιώνει την έρευνα της Μαρούδα (2011). 

Ελάχιστα φαίνεται να τους ενδιαφέρει η συμπεριφορά των άλλων παιδιών προς τα 

δικά τους και σπάνια δικαιολογούν την απρεπή συμπεριφορά των παιδιών τους, 

την αργοπορία, την ελλιπή φοίτηση. 

  

Όπως και στα πλειονοτικά σχολεία, έτσι και στο Δροσερό μπορεί να συναντήσει 

κανείς διάφορες συμπεριφορές γονέων. Υπάρχουν οι γονείς που ενδιαφέρονται 

για την πρόοδο των παιδιών τους, που λόγο της δουλείας τους δεν έχουν το χρόνο 

να ασχοληθούν, αυτοί στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο κάθε μέρα. Υπάρχουν 

γονείς που έχουν την επιθυμία να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα, όμως δεν 

έχουν τις γνώσεις για να τα βοηθήσουν.  

 

Βέβαια, υπάρχει κι ένα ποσοστό γονέων που ο μόνος λόγος που στέλνει τα παιδιά 

του στο σχολείο είναι τα επιδόματα και δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον. Ίσως 

πολλοί γονείς να μην γνωρίζουν τον τρόπο να ενδιαφερθούν και να βοηθήσουν, 

είτε λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων, είτε λόγω άγνοιας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  Η βία που πολλές φορές παρατηρείται στο σχολείο, κυρίως μεταξύ 

των παιδιών, προκαλεί βίαιες αντιδράσεις και από τους γονείς που μπορεί να 

εισέλθουν πάνω από τα κάγκελα και να επιτεθούν ακόμη και να χειροδικήσουν 

ενάντια άλλων μαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

είναι πολύ δύσκολος κι επικίνδυνος.  
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική άποψη όσον αφορά την εμπλοκή 

των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους, αφού θεωρούν πως δεν τους 

ενδιαφέρει ή δεν ασχολούνται με αυτό. Θεωρούν πως το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδό τους δεν τους επιτρέπει να έχουν άποψη και ότι δεν έχουν κατανοήσει την 

αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, οπότε και δεν ανήκει στις προτεραιότητές τους. 

Επίσης, λιγότερο αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί στο ότι το σχολείο είναι ένας 

θεσμός έξω από την κουλτούρα τους, και δεν επιθυμούν να αποκλίνουν από 

αυτήν. Δεν έχει αποκτηθεί από τους τσιγγάνους η συνείδηση για την 

υποχρεωτικότητα, τη χρησιμότητα και τη συστηματικότητα της φοίτησης των 

παιδιών τους στο σχολείο (Γκόφα, 2011).  

 

Υπάρχει κι ένα μικρό ποσοστό συμμετεχόντων που παρουσιάζει θετική άποψη ως 

προς την εμπλοκή των γονέων στη σχολική διαδικασία θεωρώντας ότι 

εμπλέκονται όσοι έχουν φοιτήσει οι ίδιοι τους στο σχολειό και έρχονται στις 

γιορτές όταν καλούνται από το σχολείο. Επιπλέον, εκφράστηκε η άποψη ότι όσο 

περνούν τα χρόνια, εμπλέκονται περισσότεροι γονείς. Τέλος, εμπλέκονται και 

όσοι γονείς έχουν ζήσει εκτός οικισμού. Παρατηρείται ότι οι γονείς που έχουν 

περάσει από το σχολείο ως μαθητές, έχουν καλύτερη σχέση και άποψη γι αυτό 

και τους αρέσει να εμπλέκονται όσο αυτό είναι εφικτό. 

 

Οι παράγοντες που προβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ότι ενισχύουν το 

διδακτικό τους έργο αφορούν την εκπαίδευσή τους, την ατομική προσπάθεια που 

καταβάλλουν αλλά και την καθοδήγηση από τρίτους. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία θεωρεί πως ο παράγοντας που επηρεάζει θετικά σε μεγάλο βαθμό 

αποτελεί η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτήσει ο καθένας από τη διδασκαλία 

σε σχολεία με παρόμοιες συνθήκες εργασίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην έρευνα 

της Μαρούδα (2011). Όσο μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία έχει ένας 

εκπαιδευτικός στα σχολεία του Δροσερού, τόσο ευκολότερα μπορεί να 

διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά.    

 

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν με μικρότερα ποσοστά παράγοντες όπως τα 

σεμινάρια που είναι σχετικά με τη μειονότητα, οι σπουδές, το ενδιαφέρον που 

δείχνει ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές του, η καθοδήγηση από τους 

σχολικούς συμβούλους αλλά και η προσωπική μελέτη. Τα σεμινάρια που θα 
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μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ήταν αυτά που θα 

αφορούσαν αποκλειστικά τα σχολεία του Δροσερού. Πολύ συχνά καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν ορισμένα σεμινάρια γενικού περιεχομένου τα 

οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν στις ξεχωριστές 

συνθήκες διδασκαλίας στα σχολεία αυτά. Η συμμετοχή ορισμένων εκπαιδευτικών 

στα ΚΕΣΠΕΜ και η διδασκαλία εκεί έχει βοηθήσει στην υιοθέτηση 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας.  

 

Αντίθετα, οι παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών φαίνεται 

να είναι γνωστικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικο-πολιτιστικοί. Συγκεκριμένα, 

περισσότερο φαίνεται να επηρεάζει το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και 

η υλικοτεχνική δομή του σχολείου αν και τα υπό μελέτη σχολέια βρίσκονται σε 

καλύτερη κατάσταση από ορισμένα που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, που 

έχουν σημαντικές ελλείψεις, όπως αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος (Ανδρούσου, 

2008). Έπειτα, αναφέρεται η γλώσσα, το ότι έχουν  ως μητρική μια γλώσσα 

διαφορετική από τους ίδιους και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν γεγονός που 

συμπληρώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται ότι είναι 

αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να αποδεχτούν την ετερότητα των μαθητών τους με 

διαφορετική μητρική γλώσσα και εθνοτική ταυτότητα (Ανδρούσου, 2008).  

 

Το οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον θεωρείται ότι δε βοηθάει αλλά 

δυσχεραίνει το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε με ό, τι προαναφέρθηκε για τη 

γλώσσα των μαθητών, η ανύπαρκτη προσχολική αγωγή και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα.   

 

Στην ερώτηση που έγινε στο δείγμα και αφορούσε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ελλιπή φοίτηση των Ρομά μαθητών τους απάντησαν 

προσανατολισμένοι σε δυο κατευθύνσεις, σε κοινωνικο-οικονομικούς και σε 

γνωστικούς παράγοντες. Το οικογενειακό περιβάλλον θεωρείται ότι επηρεάζει 

την ελλιπή φοίτηση των μαθητών από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, καθώς 

η πολιτισμική ιδιαιτερότητα, η κουλτούρα τους δεν θεωρεί υποχρεωτικό το θεσμό 

του σχολείου στην καθημερινότητα και για ασήμαντους λόγους παρουσιάζει μια 

άτακτη φοίτηση (Πέτρου, 2016). Ορισμένοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να 
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είναι ένας τσακωμός με κάποιον συμμαθητή τους την προηγούμενη ημέρα, ο 

βροχερός καιρός, το ότι δεν έχουν παπούτσια, το ότι ήθελε να κοιμηθεί 

περισσότερο ή το ότι έχουν γάμο στο σπίτι ή σε κάποιο συγγενικό. Γενικότερα, το 

χαμηλό οικονομικό επίπεδο των γονέων και η εργασία των γονέων εκτός του 

Δροσερού θεωρείται ότι επηρεάζουν την άτακτη φοίτηση των παιδιών. Επίσης, σε 

μεγάλο βαθμό πιστεύεται ότι επηρεάζει το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των γονέων 

και ελάχιστα η διαφορετική γλώσσα που μιλούν οι μαθητές. Ορισμένοι από τους 

παραπάνω λόγους ενισχύουν την έρευνα της Γιακουμάκη (2007). 

 

Το δείγμα ερωτήθηκε για τους τρόπους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί 

προκειμένου να μάθουν οι Ρομά μαθητές την ελληνική γλώσσα. Οι απαντήσεις 

δεν ανέδειξαν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο  που να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά, αντίθετα περίπου στα ίδια ποσοστά κυμάνθηκαν οι απαντήσεις που 

περιείχαν την εξατομικευμένη διδασκαλία, με ελάχιστα πιο κάτω τη μετωπική 

διδασκαλία και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Έγινε και μια αναφορά στη 

χρήση της επανάληψης. Λόγω του ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν μελετούν 

στο σπίτι, θα πρέπει ο δάσκαλος να βρει τρόπους εμπέδωσης της νέας γνώσης 

μέσω δραστηριοτήτων την ώρα της διεξαγωγής της διδασκαλίας. Η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος βοηθά τους μαθητές με χαμηλότερο γνωστικό 

επίπεδο, καθώς βοηθιούνται από τους συμμαθητές που τα καταφέρνουν καλύτερα 

και τους εξηγούν τις δραστηριότητες στη γλώσσα τους. Βέβαια, το γεγονός ότι 

δεν έχουν προηγούμενη επαφή με το σχολείο, δυσκολεύει τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας με το συγκεκριμένο τρόπο, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την 

έννοια των κανόνων. Έτσι, ανεβαίνουν οι τόνοι και δημιουργείται φασαρία η 

οποία ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού.   

 

Ο Νικολάου (2011) προτείνει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για δίγλωσσους 

μαθητές και η E. Coelho (2007) θεωρεί πως,  όταν συνεισφέρει κανείς στην 

ομάδα ενισχύει την αυτοεκτίμησή του, ενώ οι αυξημένες δυνατότητες για 

προφορική αλληλεπίδραση ενισχύουν την εκμάθηση της γλώσσας. Στην παρούσα 

έρευνα ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται αρκετά, θεωρείται ότι 

προκαλεί αναστάτωση και φασαρία. Στο σημείο αυτό, οι εκπαιδευτικοί 

προχωρούν σε μετωπική διδασκαλία, με σκοπό να επαναφέρουν στην τάξη 

πειθαρχία. Ιδανική, θεωρείται από αρκετούς εκπαιδευτικούς η εξατομικευμένη 
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διδασκαλία λόγω των πολλών διαφορετικών γνωστικών επιπέδων που έχουν οι 

μαθητές ενός τμήματος. Συχνά είναι αδύνατη η χρήση της λόγω πολυάριθμων 

τμημάτων σε μαθητές και έλλειψης διδακτικού χρόνου.  Ο μεγάλος αριθμός των 

τμημάτων δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Όσων 

αφορά τα γνωστικά επίπεδα των μαθητών, έχει γίνει μία προσπάθεια ελάττωσης 

της γνωστικής διαφοράς των μαθητών, χωρίζοντάς τους σε τμήματα ανάλογα με 

το επίπεδο γλωσσομάθειας που έχουν κατακτήσει. Αυτό έχει βοηθήσει σε μεγάλο 

βαθμό το έργο των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις σε αρκετά τμήματα, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή 

λόγω έλλειψης χώρου κι εκπαιδευτικών. Πιθανόν, αν λυνόταν το πρώτο, θα 

υπήρχε πιθανότητα να λυθεί και το δεύτερο. 

 

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για τα κίνητρα που χρησιμοποιούν στην τάξη, για 

τους τρόπους που προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

τους και η πλειοψηφία αναφέρθηκε στη χρήση εικόνων και γενικότερα στη χρήση 

εποπτικού υλικού, όπως αναφέρει και η Σφυρόερα, η εικόνα αποτελεί κίνητρο για 

την κατάκτηση του άγνωστου, στην κατανόηση του νέου (Σφυρόερα, 2002). 

Πολλές φορές οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω από τον οικισμό 

του Δροσερού και παραστάσεις που θεωρούνται δεδομένες για τα άλλα παιδιά, 

όπως μια παράσταση του Καραγκιόζη, εδώ δεν υπάρχουν. Συνεπώς, η προβολή 

μιας βιντεοσκοπημένης παράστασης, μέσω ενός υπολογιστή και με τη βοήθεια 

ενός προβολέα, δίνει το ερέθισμα για τη νέα γνώση που μάλιστα με το 

συγκεκριμένο τρόπο κατακτάται ευκολότερα.    

 

Άλλοι τρόποι προσέλκυσης του ενδιαφέροντος  είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, η 

σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα των μαθητών και η διεξαγωγή 

project, τη συχνότερη χρήση προφορικού λόγου, και η φιλαναγνωσία, όσον 

αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους  διδασκαλίας, ένα από τα πεδία αναφορών. Η 

σύνδεση του μαθήματος με τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών δημιουργεί το 

κίνητρο και την επιθυμία να μάθουν (Ανδρούσου, 2002). Επειδή, το σχολείο ως 

θεσμός έχει μεγάλη απόσταση από την κουλτούρα τους, είναι πολύ σημαντικό να 

συνδεθεί η γνώση με την καθημερινότητά τους αλλά και με τις συνήθειές τους. 

Με τον τρόπο αυτό θα νιώσουν την αναγκαιότητα να κατακτήσουν τη γνώση 

αυτή, καθώς θα τη θεωρήσουν χρήσιμη για τη ζωή τους.  Ένα μέρος του 
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δείγματος επισήμανε τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, συγκεκριμένα, 

την οικειότητα- καλή σχέση των μαθητών με το δάσκαλο, το ευχάριστο κλίμα 

στην αίθουσα, στην επιβράβευση και την επικοινωνία. Η εμψύχωση έχει 

σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν ο εκπαιδευτικός γίνει ο 

εμψυχωτής της «ομάδας» του, οι αλλόγλωσσοι μαθητές βοηθιούνται, ξεχνούν 

τους φόβους τους και η δεύτερη γλώσσα προσεγγίζεται άμεσα και 

αποτελεσματικά (Δημητρίου, Λαγοπούλου, Νικολάου, 2002). Στα συγκεκριμένα 

σχολεία, λόγο των ιδιαιτεροτήτων που τους διέπουν, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός 

να έχει την ικανότητα διατήρησης των ορίων μεταξύ της οικειότητας και της 

θέσης που πρέπει να έχει ο ίδιος ώστε να τον σέβονται και να τον ακούν οι 

μαθητές του. Είναι εύκολο να χαθούν τα όρια αυτά, αφού η κουλτούρα των 

παιδιών τα κάνει να έχουν εξ αρχής μια τάση αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού  

σαν φίλο ή συγγενή τους. Οπότε, αν υπάρχει μεγάλη ανεκτικότητα στην 

υπερβολική οικειότητα, ο εκπαιδευτικός θα χάσει το ρόλο του με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να επιβάλει την τάξη και η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει 

«μαρτύριο». 

 

Τέλος, μικρότερο μέρος του δείγματος αναφέρθηκε στην εισαγωγή διαφορετικών 

επιστημών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως μουσική και εικαστικά, 

δραματοποίηση (θεατρική αγωγή) και χρήση νέων τεχνολογιών. Η μουσική είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά τους, είναι καλλιτέχνες από τη φύση 

τους, οπότε η μουσική και το θέατρο είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να 

προσεγγιστεί η νέα γνώση. 

 

Οι τρόποι για αποτελεσματικότερο διδακτικό έργο σε Ρομά μαθητές που 

προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες αφορούν τέσσερις τομείς, τη βελτίωση 

συνθηκών εργασίας και φοίτησης, τη βελτίωση των κτιριακών δομών του 

σχολείου, την εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών και τη βελτίωση του 

προσωπικού της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρούν πως η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων θα βοηθούσε 

πολύ για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει φανεί στην πράξη η 

αποτελεσματικότητα που θα είχε η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων, αφού τις 

μέρες που ο καιρός είναι βροχερός και αντί για 25-27 μαθητές, έρχονται 12 το 

μάθημα έχει τελείως διαφορετική μορφή. Οι μαθητές δεν κάνουν φασαρία, είναι 
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πιο συγκεντρωμένοι, ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και ο εκπαιδευτικός έχει το 

χρόνο να επικεντρωθεί στις αδυναμίες των μαθητών και να τους ενισχύσει 

ατομικά όπου χρειάζεται. 

 

Δεύτερη σε σειρά πρόταση με βάση τα ποσοστά είναι η δημιουργία νέων 

εγχειριδίων που να αφορούν αποκλειστικά Ρομά μαθητές. Τα διδακτικά υλικά που 

δεν είναι γνώριμα και οικεία για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικές 

κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και το περιεχόμενό τους αγνοεί τα 

χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες αυτών των κοινωνικών ομάδων παρουσιάζοντάς 

τες με αρνητικό τρόπο. Οι μαθητές δεν τα κατανοούν και δεν τους κινούν το 

ενδιαφέρον, τους προκαλούν σύγχυση και αντίδραση με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η σχολική τους επίδοση (Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου, Παπαγιάννη, 

Παυλή-Κορρέ & Χαλκιά, 2011). 

 

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να εργάζονται στα σχολεία συνειδητοποιημένοι, 

ειδικά εκπαιδευμένοι και ψυχολογικά προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί, διότι 

συχνά η απογοήτευση των εκπαιδευτικών από τις συνθήκες δουλειάς τους 

αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των μαθητών τους. Για 

παράδειγμα, πόσοι εκπαιδευτικοί προτιμούν να εργάζονται σε ένα σχολείο 

απομονωμένης αγροτικής περιοχής ή σε ένα σχολείο που φοιτούν κυρίως 

Τσιγγανόπαιδα παρά σε κάποιο “καλό” σχολείο ενός αστικού κέντρου; 

(Λευθεριώτου, Μαντζαβίνου, Παπαγιάννη, Παυλή-Κορρέ & Χαλκιά, 2011).  

Ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συνθήκες εργασίας 

των σχολείων και να έχει το ψυχικό σθένος να αντιμετωπίσει τις δύσκολες 

καταστάσεις που θα προκύψουν. Έχουν περάσει από το σχολείο εκπαιδευτικοί 

που έβγαιναν από  την αίθουσα κλαίγοντας ή δεν ανεχόταν την επαφή με τους 

μαθητές. Τέτοιου είδους καταστάσεις δεν ωφελούν ούτε τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς αλλά ούτε και τα σχολεία.  

 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως πρέπει να υπάρχουν μόνιμα εργαζόμενοι 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στο σχολείο. Η άμεση επέμβαση αυτών των 

ανθρώπων ακόμα και στα σπίτια των παιδιών θα βελτίωνε τις σχέσεις γονέων 

σχολείου και θα έλυνε πολλές δύσκολες καταστάσεις, που οι εκπαιδευτικοί από 

δεν είναι αρμόδιοι ούτε έχουν τις γνώσεις να επέμβουν. 
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Σε μικρότερα ποσοστά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως καλό θα είναι να υπάρξει 

δημιουργία δομών για σταθερή φοίτηση, να υπάρχουν τμήματα υποδοχής 

(ενισχυτική διδασκαλία) και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Πλέον 

σημαντικό είναι το καλό κλίμα μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων, όταν οι 

δάσκαλοι είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν κάθε 

δυσκολία και εμπόδιο. Εάν εξασφαλιστεί η σταθερή φοίτηση των μαθητών, θα 

υπάρξει μεγάλη βελτίωση στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών αλλά και  στη 

συμπεριφορά τους. 

 

 Επιπλέων, θα πρέπει να βελτιωθούν τα οικονομικά του σχολείου, να 

εκπαιδευτούν οι γονείς στη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του σχολείου, να 

γίνεται χρήση της εξατομικευμένης διδασκαλίας, να είναι κύριος εκπαιδευτικός 

στόχος η απόκτηση παιδείας από τους μαθητές, να γίνει διαφοροποίηση του 

ωρολογίου προγράμματος.  

 

Πολύ σημαντική είναι η εξασφάλιση ενός νέου σχολείου, το οποίο ακούγεται ότι 

θα γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι γνωστά τα εμπόδια την ανέγερσης ενός 

νέου κτιρίου στα πλαίσια του οικισμού, αφού είναι δύσκολη η ανεύρεση νόμιμου 

και διαθέσιμου οικοπέδου. Όμως, η αποσυμφόρηση  του κτιρίου που ήδη υπάρχει 

και φιλοξενεί το δεύτερο σχολείο από το μεγάλο πλήθος των μαθητών θα λύσει 

πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Ο αύλιος χώρος που υπάρχει 

είναι πολύ μικρός και η φιλοξενία 400-500 μαθητών καθημερινά τον καθιστά έως 

και επικίνδυνο. Επίσης, οι προκατασκευασμένες αίθουσες  που φιλοξενούν τους 

μαθητές είναι μικρές και δεν χωράν τα πολυπληθή τμήματα. Με τα χρήματα που 

αντιστοιχούν στα σχολεία δεν είναι δυνατή ούτε η συντήρηση των υπαρχόντων.  

 

Συνοψίζοντας, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα 

σχολεία του Δροσερού, θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα από τους υπεύθυνους 

φορείς, ώστε να δημιουργηθούν δύο νέα σχολεία, ελκυστικά στους Ρομά μαθητές 

που φοιτούν εκεί αλλά και στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν σε 

αυτά τα παιδιά.  Έτσι, θα φροντίσουμε κανένας μαθητής να μη μένει εκτός του 

σχολείου και της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα εν λόγω 

σχολεία δίνουν αγώνα καθημερινά παρά τις αντιξοότητες και προσπαθούν να 

κάνουν αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο και να μάθουν γράμματα. Μια 
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χείρα βοηθείας κρίνεται απαραίτητη με σκοπό να μετατραπεί αυτό το 

λειτούργημα σε μια αποδοτικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.   
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