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Σκοπός της εργασίας μας είναι η μελέτη της ενσωμάτωσης των παιδιών που

προέρχονται από μικτούς γάμους στη σχολική μονάδα και κατ’ επέκταση, την

ενσωμάτωσή τους, στην τοπική κοινωνία γύρω από την σχολική μονάδα.

Περίληψη

Οι μετακινήσεις πληθυσμών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ή την αποφυγή διώξεων και

πολιτικών συγκρούσεων είναι ένα οικουμενικό και διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο παρουσιάζει

ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν μετατραπεί σε

χώρες αποδοχής ή αποστολής μεταναστών με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πλουραλιστικών

κοινωνιών, όπου ποικίλες, πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά ήθη, έθιμα και

παραδόσεις συνυπάρχουν στα πλαίσια της ίδιας κοινότητας. Ένα ενδιαφέρον υποσύνολο του πιο

πάνω πληθυσμού είναι τα παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους μεταναστών και γηγενή

πληθυσμού, ειδικά στην κλειστή μέχρι πρόσφατα Κυπριακή κοινωνία.

Μεθοδολογία

Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια μέσω του Google Form, διαφορετικό από γηγενείς

μαθητές και διαφορετικό από μαθητές που προέρχονται από μεικτούς γάμους. Όσον

αφορά τα κριτήρια επιλογής του δείγµατος θα πρέπει να αναφερθεί πως έγινε τυχαία

επιλογή των γηγαινών μαθητών και των μαθητών που προέρχονται από μεικτούς

γάμους.

Πριν την τελική τους μορφή τα ερωτηματολόγια, προκειμένου να διασφαλιστεί η

καταλληλότητα των ερωτήσεων, προηγήθηκαν συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς

μας, ενώ διανεμήθηκε ένας πολύ μικρός αριθμός σε μαθητές ως πιλοτική έρευνα.

Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, καθώς και

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Αναλύθηκαν με περιγραφική στατιστική.

Από σύνολο 546 μαθητών του σχολείου μας απάντησαν σαράντα επτά γηγενείς και

δεκαοκτώ παιδία μεικτών γάμων.

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε πέντε μέρη.

Γενικά χαρακτηριστικά (τάξη, φύλο, Κύπριοι, αλλοδαποί, μεικτών γάμων),

ακαδημαϊκή επίδοση, τέλεση θρησκευτικών καθηκόντων, στάσεις και αντιλήψεις όσον

αφορά την αποδοχή μεταξύ μαθητών, καθηγητών, και τελευταίο τη σύνδεση με την

χώρα προέλευσης των γονέων.
Αποτελέσματα ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε παιδιά μεικτών γάμων

Οι βαθμολογίες των παιδιών αυτών στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Θρησκευτικά, όπως

και η μέση γενική βαθμολογία τους, ακολουθούν τους βαθμούς των γηγαινών παιδιών του

σχολείου μας.

-Ποσοστό 90% τυχάνουν αποδοχής από τους γηγαινείς συμμαθητές/τριες τους, με το 56%

των φίλων τους στον σχολικό χώρο να είναι παιδία που και οι δύο γονείς τους είναι Κύπριοι,

ενώ εκτός σχολικού χώρου 61% συναναστρέφεται με παιδιά των όποιων ένας τουλάχιστον

γονέας τους δεν είναι Κύπριος.

Τα παιδία των μεικτών γάμων δεν βρίσκουν συμπεριφορές των υπολοίπων συνομήλικων

τους που να μην συμφωνούν, ούτε οι εκπαιδευτικοί τους συμπεριφέρονται διαφορετικά σε

σχέση με τους γηγαινείς μαθητές/τριες.

Κατά την διάρκεια των διακοπών τους ποσοστό 78% των παιδιών αυτών θέλουν να

επισκέπτονται τη χώρα του γονέα τους.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου  που χορηγήθηκε σε παιδιά γηγενών γονέων

- Ποσοστό 24% των γηγαινών μαθητών/τριών θεωρεί τα παιδιά μεικτών γάμων ως μη 

Κύπριους. 

- Ποσοστό 49% των γηγαινών μαθητών/τριών θεωρεί τα παιδιά που και οι δύο γονείς είναι 

αλλοδαποί, αλλά έχουν Κυπριακή υπηκοότητα, ως μη Κύπριους.

Στάση καθαρά ρατσιστική που απορρέει από την κλειστή κοινωνία της Κύπρου της 

προηγούμενης δεκαετίας.

-Ποσοστό 75% πιστεύει ότι τα παιδιά από μεικτούς γάμους και κυρίως εάν ο αλλοδαπός 

γονέας του προέρχεται από μη χριστιανή ορθοδοξη κοινωνία πρέπει να έχουν απαλλαγή 

από το μάθημα των Θρησκευτικών μια και δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.

-Ποσοστό 100% των γηγενών παιδιών εκκλησιάζονται, αλλά μόνο το 47 % το πράττουν 

επειδή το θέλουν οι ίδιοι.

-Ποσοστό 92% κάνουν παρέα με παιδιά μεικτών γάμων εντός του σχολικού χώρου, με το 

ποσοστό να μειώνεται στο 85% για παρέα εκτός του σχολικού χώρου.

-Ποσοστό 55% θα έβλεπαν θετικά την περίπτωση που παιδί μεικτού γάμου κρατούσε το 

λάβαρο του σχολείου.

Όπως και στις απαντήσεις των παιδιών που προέρχονται από μεικτούς γάμους και οι 

οποίες αφορούσαν συνήθειες ή συμπεριφορές σε σχέση με τους γηγαινείς μαθητές / 

μαθήτριες, έτσι και στις αντιλήψεις των γηγενών παιδιών. 

Συμπεράσματα

Δεν φαίνεται να υπάρχει ρατσισμός ή απομόνωση των παιδιών μικτών γάμων,

εντούτοις μας προβληματίζει η αντίληψη των γηγενών μαθητών για το ποιος είναι

Κύπριος. Σε κάποιες από τις απαντήσεις τους κρύβουν ξενοφοβία όπως:

- είναι συμμαθητές μου και δεν υπάρχει κίνδυνος

- αξίζουν την φιλία μας έστω αν κάποιοι άλλοι ντροπιάζουν τη χώρα τους

Η ενσωμάτωση των παιδιών μικτών γάμων στη σχολική κοινότητα φαίνεται να μην

παρουσιάζει προβλήματα, είτε ακαδημαϊκά, είτε συναναστροφής με γηγενή παιδιά.

Παρόλα αυτά στο σπίτι δεν μιλούν Ελληνικά και στις διακοπές τους θέλουν να

επισκέπτονται τις χώρες των γονιών τους.

Δεν βρήκαμε να ισχύει στο σχολείο μας για τα παιδία μικτών γάμων από αυτά που

παραθέτονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Εισηγήσεις

Καλλιέργεια των γηγενών μαθητών σε θέματα ξενοφοβίας και αποδοχής της

διαφορετικότητας.

Στο επίπεδο των παιδιών μικτών γάμων εισηγούμαστε την ανάπτυξη και την

ψυχολογική επάρκεια τους, όπως αυτά ορίζονται από τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει.
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