
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Στο πλαίσιο της  ημέρας κατά του σχολικού Ρατσισμού στις 21 Μαρτίου, στο 1ο 

ΓΕΛ Λυκόβρυσης  πραγματοποιήθηκε μια  έρευνα από τους μαθητές του υπό την 

καθοδήγηση των καθηγητών τους Αριστείδη Κώτση και Κωνσταντίνας Κολύβα. 

      Η έρευνα αυτή, αξίζει να σημειωθεί, ότι διεξήχθη μετά από προβολή σχετικής 

ταινίας στους μαθητές όλων των τάξεων καθώς και υπό την επίδραση των 

πρόσφατων εκδηλώσεων κατά του Σχολικού Εκφοβισμού(6 Μαρτίου) που 

περιλάμβαναν επίσης προβολή ταινίας και  σύντομη ανώνυμη συνέντευξη όλων 

των μαθητών με τη μορφή ερωτηματολογίου. Τα παραπάνω αναφέρονται, 

καθώς θεωρούμε ότι ευαισθητοποίησαν και κινητοποίησαν τους μαθητές στην 

κατεύθυνση της συνειδητοποίησης των διάφορων μορφών 

διακρίσεων(ρατσισμού), αφού και ο σχολικός εκφοβισμός είναι προϊόν κάποιας 

μορφής διακρίσεων. 

   Η έρευνα για τον σχολικό ρατσισμό, αποσκοπούσε στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για το αν υφίσταται ρατσισμός, σε ποιες μορφές(εθνολογικός, 

κοινωνικός , θρησκευτικός),καθώς και σε προβληματισμό για την ανάληψη 

δράσης με βάση αυτά τα συμπεράσματα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε  στις 

20 Μαρτίου και το δείγμα ήταν 140 μαθητές με σχεδόν ίση κατανομή σε αγόρια 

και κορίτσια. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε ανώνυμα, περιλάμβανε 

κλειστού τύπου ερωτήσεις και ήταν κοινό και για τις τρεις τάξεις του λυκείου 

μας. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από 5μελή  ομάδα μαθητών. 

   Με δυο λόγια  οι μαθητές του σχολείου μας θα χαρακτηρίζονταν σε αρκετά 

καλό ποσοστό (3 στους  4) ανεκτικοί και αντίθετοι σε   κάθε μορφής διάκριση 

κυρίως σε ότι αφορά τους συμμαθητές τους. Γενικότερα όμως έχουν αρκετές  

επιφυλάξεις, αφού αναγνωρίζουν σε ποσοστό 38% ότι είναι λίγο ή πολύ 

ρατσιστές. 

   Οι ίδιοι σε συντριπτική πλειοψηφία (4 στους 5) δηλώνουν ότι δεν υφίστανται 

καμιά μορφή ρατσισμού, αλλά σε περίπτωση εκδήλωσής της, αυτός αφορά 

λεκτική βία. 

   Συγκεκριμένα στον τομέα του εθνολογικού ρατσισμού   η συντριπτική 

πλειοψηφία των μαθητών αποδέχεται σε θέση διάκρισης αλλοδαπούς 

συμμαθητές τους και αρκετά υψηλό ποσοστό πιστεύει ότι οι μετανάστες δεν 



δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ενώ ρητά αντιτίθενται στην οικονομική 

εκμετάλλευσή τους από τους ντόπιους. 

  Σχετικά με το θρησκευτικό ρατσισμό οι μαθητές επιδεικνύουν αρκετά 

μεγάλη ανεκτικότητα σε θέματα σεβασμού της   θρησκευτικής ζωής αλλοδαπών, 

αλλά 1 στους 2 εκδηλώνουν επιφυλακτικότητα στο θέμα του γάμου με 

ετερόδοξους. 

  Στον κοινωνικό τέλος τομέα τα δύο   τρίτα των μαθητών καταγράφεται ότι 

αποδέχονται αρκετά τα άτομα με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό, με 

πολύ χαμηλό όμως το ποσοστό των μαθητών να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα 

παραπάνω άτομα. Πάντως σε ποσοστό 96% οι μαθητές θεωρούν ότι κάποια 

χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ΑΜΕΑ, ναρκομανείς κλπ.) οδηγούν σε δυσκολίες 

εξεύρεσης εργασίας. 

 

  Ως παράγοντες διαμόρφωσης ρατσιστικής  νοοτροπίας-συμπεριφοράς   τα 

ποσοστά μοιράζονται στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και τα 

ΜΜΕ. 

 

  Για την αντιμετώπιση ρατσιστικών φαινομένων συντριπτικά υιοθετείται από 

τους μαθητές η λύση των τιμωριτικών μέτρων στο χώρο του σχολείου. 

 

  Υπό το φως των παραπάνω ευρημάτων   θεωρούμε ότι απαραίτητη είναι  η 

ανάληψη δράσης στα πλαίσια  του Σχολείου στη κατεύθυνση της ανάπτυξης  

αντιρατσιστικής κουλτούρας και αντιμετώπισης  τυχόν ρατσιστικών 

φαινομένων. 

Το πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άλλης 

έρευνας και συνεργασία όλων των παραγόντων  της σχολικής 

κοινότητας(εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς) και του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος(τοπική αυτοδιοίκηση) 

 

  Συμπερασματικά το σχολείο μας πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση της 

καλλιέργειας στους μαθητές μας μιας γενικότερης ανεκτικότητας και 

αισθήματος ασφάλειας.                                                     


