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Περίληψη  

 

Η Κοινωνική Εργασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυεπίπεδο 

πεδίο παρέμβασης των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

προσφέρουν το έργο τους στους μαθητές, τις οικογένειές τους, αλλά και στους 

εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών 

δυσκολιών που παρεμποδίζουν την προσαρμογή και την επίδοση των παιδιών στο 

σχολείο. Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ σχετικά με το ρόλο τους, τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την εκπαίδευσή τους. Για τις ανάγκες της έρευνας 

επιλέχθηκαν δεκατρείς (13) Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ, με 

τους οποίους πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες συνεντεύξεις. Τα ευρήματα ανέδειξαν 

τον πολυδιάστατο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού, τη σύγχυση του ρόλου με άλλες 

ειδικότητες, τις δυσκολίες που αυτός αντιμετωπίζει, την αναγκαιότητα ύπαρξης 

διεπιστημονικής συνεργασίας, τις δεξιότητες που καλό είναι να έχει για να εργασθεί σε 

μια ΣΜΕΑΕ και την αναγκαιότητα εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται προτάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ.    

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνική Εργασία, ΣΜΕΑΕ, Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση, ρόλος 
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Abstract 

 

Special School Social Work, both as a discipline and implementation scope, forms a 

multifaceted intervention field for professionals. It is general knowledge that social 

workers in special education schools provide direct as well as indirect services to 

students, families and school personnel to promote and support students’ adaptation 

process and performance. In the present study thirteen (13) special school social 

workers were interviewed. The core questions were related to (a) the realization of their 

role, (b) the difficulties they face and (c) their opinion about their education/specialized 

training standards. Survey findings show that i) special school social work is a complex 

and specialized field of practice, ii) there are conflicting expectations by other 

specialists, iii) a variety of problems can emerge for social workers to deal with, within 

schools and iv) there is a constant need for more qualified professionals. Finally, 

proposals are presented which aim at improving the services of social workers who 

work in Special Education School Units. 

 

 

Keywords: Social Worker, Social Work, Special Education School Units, Special 

Education, role 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Τα 

εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται, πρέπει να σχεδιάζονται κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες, 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τη σημερινή 

εποχή, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του γενικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Αναφέρεται σε ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία, σε 

κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, σε ειδικές παροχές διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης, 

αξιολόγησης και υποστήριξης από διάφορες ειδικότητες όπως οι ψυχολόγοι, οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Λογοθεραπευτές και οι Εργοθεραπευτές, σε συνεργασία 

των εκπαιδευτικών με το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, σε ιατρικές 

και ψυχολογικές υπηρεσίες και τέλος σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες. Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει ολιστικά το 

μαθητή για να είναι ικανός να λειτουργεί ως ενεργό και αυτόνομο μέλος της κοινωνίας 

στην οποία ζει. 

Η Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πεδίο 

παρέμβασης των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης της τυπικής και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ο ρόλος του 

Κοινωνικού Λειτουργού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

είναι διευρυμένος, όπου πρωταρχικό μέλημα του είναι η επίτευξη ισότιμης πρόσβασης 

και ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, ο 

Κοινωνικός Λειτουργός δουλεύει ατομικά με το παιδί, τους γονείς του και τους 

εκπαιδευτικούς και επίσης με την κοινότητα ώστε να ευαισθητοποιήσει την κοινή 

γνώμη για την αναπηρία. Ακόμη, δουλεύει με ομάδες παιδιών μέσα στο σχολείο με 

στόχο να τα βοηθήσει να μάθουν να αξιοποιούν όσο περισσότερες από τις δυνατότητές 

τους μπορούν, μέσα από διάφορες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, να 

ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους, να 

δημιουργήσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και να αναπτύξουν κοινωνικά 

παραδεκτές συμπεριφορές. 
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Η επαγγελματική μου εμπειρία τα τελευταία χρόνια ως Κοινωνική Λειτουργός σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Αττικής, σε 

συνδυασμό με την αγάπη μου για το επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας, με ώθησαν 

να επιλέξω ως αντικείμενο έρευνας συναδέλφους μου Κοινωνικούς Λειτουργούς που 

εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ και να μελετήσω τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο τους σε 

αυτές. Διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της έρευνας μου σε διάφορες πηγές, όπως το 

διαδίκτυο, τα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά Κοινωνικής Εργασίας και των 

εκπαιδευτικών θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πως στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν αρκετές μελέτες και δεν έχουν διερευνηθεί οι απόψεις και οι αντιλήψεις των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

για το ρόλο τους επαρκώς.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθεί η σημαντικότητα του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ μέσω των απόψεων που οι ίδιοι θα καταθέσουν 

με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και τα βιώματα που έχουν. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ, η διερεύνηση των μεθόδων Κοινωνικής Εργασίας και 

εργαλείων που χρησιμοποιεί,  η διερεύνηση των γνώσεων που καλό θα ήταν να κατέχει 

ο Κοινωνικός Λειτουργός στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το να γίνουν εμφανείς 

όλες εκείνες οι δυσκολίες που ο Κοινωνικός Λειτουργός συναντά στην επαγγελματική 

του καθημερινότητα στο ειδικό σχολείο και τέλος τυχόν περαιτέρω προτάσεις που 

δύνανται να αναδειχθούν μέσω της συζήτησης για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

 

1.1 Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού 

 

1.1.1. Ορισμός του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού 

Η Κοινωνική Εργασία ανήκει στις εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες, με 

παγκόσμια αναγνώριση και εφαρμογή. Θεωρείται ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που 

διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ανθρωπιστικά επαγγέλματα στο ότι επικεντρώνεται 

τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του. Το θεωρητικό υπόβαθρο της Κοινωνικής 

Εργασίας βρίσκεται στις επιστήμες του ανθρώπου, στη φιλοσοφία, την ιατρική, την 

ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική πολιτική, το δίκαιο και την οικονομία. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός, ασκεί την Κοινωνική Εργασία και προσφέρει 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με σκοπό την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την Κοινωνική Εργασία. Ειδικότερα, όπως η 

Παπαϊωάννου (1998) αναφέρει, η Κοινωνική Εργασία είναι μια παρέμβαση στην 

πορεία όπου το άτομο και η κοινωνία αναζητούν ο ένας τον άλλο για την αυτοπλήρωσή 

τους, ενώ συγχρόνως αμβλύνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται και απελευθερώνει 

το άτομο ώστε να του εξασφαλίσει υγεία, σωματική και ψυχική. Ο επικρατέστερος και 

πιο σύγχρονος ορισμός του έτους 2014, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία των 

Κοινωνικών Λειτουργών IFSW (International Federation of Social Workers) και τη 

Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας IASSW (International Association 

of Schools of Social Work), αναφέρει πως η Κοινωνική Εργασία είναι ένα 

εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική 

αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των 

ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην 

Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, 

των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και 

συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά 

και να ενισχύσει την ευημερία τους. Η Κασσέρη (2014) χαρακτηριστικά αναφέρει πως 
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οι Κοινωνικοί Λειτουργοί προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργούν και να 

υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση των πρακτικών τους, η οποία να περιλαμβάνει τη 

συνεχή διερεύνηση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους γύρω από την 

αναπηρία. 

Αναφορικά με την Κοινωνική Εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης και σύμφωνα με 

το “School Social Work Association of America” (2012), η Κοινωνική Εργασία στο 

χώρο της εκπαίδευσης είναι ένας εξειδικευμένος τομέας, ο οποίος προσφέρει μοναδικές 

γνώσεις και δεξιότητες στο σχολικό σύστημα. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούνται 

καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του σκοπού των σχολείων: να παρέχουν ένα 

πλαίσιο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, καθώς και για την επίτευξη της επάρκειας και 

της εμπιστοσύνης.  

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον Πιλήση (2011), η σχολική Κοινωνική Εργασία 

ορίζεται ως μια εξειδικευμένη πρακτική στο ευρύ πεδίο της, καθώς οι σχολικοί 

Κοινωνικοί Λειτουργοί συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του σκοπού των 

σχολείων, δηλαδή παρέχουν ένα πλαίσιο στήριξης στο σχολείο και τους 

εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ 

ταυτόχρονα προωθούν και τη συνεργασία οικογένειας, σχολείου και κοινότητας. 

1.1.2. Ιστορικό πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας στο εξωτερικό και στην 

Ελλάδα 

Οι Πανουτσοπούλου (1984) και Καλλινικάκη (1998) αναφέρουν ότι η Κοινωνική 

Εργασία ως επάγγελμα αρχίζει από το τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα και έχει 

τις ρίζες της στις φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές αντιλήψεις της αρχαιότητας, στην 

ιουδαϊκή και τη χριστιανική θρησκεία και παράδοση, στη φιλανθρωπία και στην 

αγαθοεργία. Στα Ευρωπαϊκά κράτη όπως π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και 

στη Γερμανία αναπτύχθηκαν ιδιότυπα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που απέβλεπαν 

στην εδραίωση και επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ αντίθετα στην Αμερική, 

δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Εργασίας. Έτσι 

λοιπόν στην Αμερική, η Κοινωνική Εργασία εξελίχθηκε νωρίτερα και πληρέστερα από 

κάθε άλλη χώρα, σε μια νέα εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά συστηματικά και 

επιλύει κοινωνικά και ατομικά προβλήματα που απασχολούν το άτομο, την οικογένεια 

και την ομάδα, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους. Επιπλέον, στην Αμερική η 

άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας εγκαινιάστηκε στους τομείς της ιατρικής 
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Κοινωνικής Εργασίας, της ψυχιατρικής Κοινωνικής Εργασίας και στον τομέα της 

παιδικής προστασίας, ενώ από το 1900 ακολούθησε η ανάπτυξη του τομέα της 

Κοινωνικής Εργασίας σε σχολικά πλαίσια. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Σταθόπουλο (1999) και Constable (2008), η 

Κοινωνική Εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης στην Αμερική, άρχισε κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 1906-1907, ταυτόχρονα στη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, το 

Χάρτφορντ και το Σικάγο. Οι συγκεκριμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που 

προσλήφθηκαν, δεν είχαν προσληφθεί από το σχολικό σύστημα, αλλά εργάζονταν στο 

σχολείο υπό την αιγίδα άλλων οργανισμών. Ειδικότερα, στη Νέα Υόρκη, ήταν ένας 

οικισμός που διόριζε τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Ο σκοπός τους ήταν να 

εργαστούν σε διάφορα εκπαιδευτικά έργα (projects) μεταξύ του σχολείου και των 

κοινοτήτων των νέων μεταναστών, με στόχο την προώθηση της κατανόησης και της 

επικοινωνίας. Στη Βοστώνη, υπήρχαν οι "επισκέπτες δάσκαλοι" που μπορούσαν να 

εργαστούν ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας 

τους. Στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ, μια κλινική ψυχολόγος ανέπτυξε ένα 

πρόγραμμα επισκέψεων δασκάλων για να βοηθήσουν τον ψυχολόγο στην εξασφάλιση 

των κοινωνικών ιστοριών των παιδιών και την εφαρμογή σχεδίων θεραπείας. Στο 

Σικάγο, η Louise Montgomery ανέπτυξε ένα είδος κοινωνικής διευθέτησης στη σχολή 

Hamline που προσέφερε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών στην επαρχιακή 

κοινότητα Stockyards, ενώ η ίδρυση μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας με το όνομα Hull 

House επίσης στο Σικάγο από την πρωτοπόρο Κοινωνική Λειτουργό Jane Addams,  

θεωρήθηκε βασικός σταθμός για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια. Αυτά τα διαφορετικά μεταξύ τους πρώτα προγράμματα 

πλαισίωσαν όλα τα στοιχεία της μετέπειτα πρακτικής της σχολικής Κοινωνικής 

Εργασίας. Κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα, οι ανησυχίες για την ένταξη και την 

αναγνώριση των ατομικών διαφορών, η έννοια της εκπαίδευσης ως μια σχεσιακή 

διαδικασία και η ανάπτυξη των σχολείων θα διαμόρφωνε τελικά το ρόλο του 

Κοινωνικού Λειτουργού στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Αναφορικά με τη συμμετοχική εκπαίδευση στην Αμερική, στη δεκαετία του 1980 

δόθηκε έμφαση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, ώστε να 

ενσωματωθούν στην τυπική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Pryor, Kent, McGunn και 

Leroy (1996), οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία συμμετοχικής εκπαίδευσης 

πρέπει να διευκολύνουν, να εφαρμόζουν, να επεκτείνουν και να προωθούν την 
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συνεκπαίδευση. Ειδικότερα, οι παραπάνω ερευνητές προτείνουν πως οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί θα πρέπει να παρέχουν ειδική υποστήριξη, να χρησιμοποιούν στρατηγικές 

για την παροχή βοήθειας, να συμβάλλουν στην κοινωνική και συναισθηματική 

προσαρμογή των μαθητών, να προετοιμάζουν τους μαθητές να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα, να διευκολύνουν τη διαδικασία μετάβασης για τους νέους μαθητές 

που θα ενταχθούν, να συνεργάζονται με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου και με τις οικογένειες των μαθητών, αλλά και να αναθεωρούν και να 

ανασυντάσσουν το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών. Επιπλέον μέσα στο ρόλο 

τους είναι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους μαθητές που βρίσκονται στην 

τυπική εκπαίδευση, να επεκτείνουν την έννοια της συμμετοχικής εκπαίδευσης σε 

ολόκληρο το σχολείο, να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετη δημιουργική απασχόληση και 

αποτελεσματικές μεθόδους ως συμπληρωματικές για την κατάλληλη εκπαίδευση των 

μαθητών και τέλος, να φροντίζουν να δημιουργούν ένα λιγότερο περιοριστικό 

περιβάλλον σχολείου. 

Όσον αφορά στο θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού στην Ελλάδα, όπως οι 

Πανουτσοπούλου (1984) και Καλλινικάκη (1998) αναλύουν, από το 1945 έγιναν οι 

πρώτες προσπάθειες για δημιουργία σχολών στελεχών κοινωνικής πρόνοιας, ενώ το 

Αμερικανικό Κολλέγιο θηλέων Ελληνικού οργάνωσε ειδικό τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας για αποφοίτους γυμνασίου με τριετή φοίτηση. Παράλληλα, το 1948 ιδρύθηκε 

η σχολή Κοινωνικών Λειτουργών της ΧΕΝ στην Κηφισιά Αττικής. Το έτος 1954 

ιδρύθηκε και ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, με σκοπό τη συμβολή 

στην εφαρμογή επιστημονικών αρχών και μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας, την 

προαγωγή του έργου των Κοινωνικών Λειτουργών και των επαγγελματικών τους 

συμφερόντων. Το 1956 λειτούργησε η σχολή κοινωνικής πρόνοιας του Βασιλικού 

Εθνικού Ιδρύματος και το ίδιο έτος με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

άρχισε η σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών στα γενικά νοσοκομεία της χώρας. Το έτος 

1957 άρχισε να λειτουργεί η σχολή Διακονισσών Κοινωνικών Λειτουργών στην Αγία 

Βαρβάρα – Αιγάλεω Αττικής. Στην Ελλάδα, ο θεσμός του επαγγελματία Κοινωνικού 

Λειτουργού αναπτυσσόταν με πιο αργούς ρυθμούς και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

άρχισαν τη δεκαετία 1950-1960 να χρησιμοποιούνται αποδοτικά από τους φορείς 

κοινωνικής προστασίας (πρόνοιας, υγείας, κ.α.) για την εφαρμογή προγραμμάτων. 

Τελικά, ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ελλάδα 
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το 1959 με την έκδοση του Ν.Δ. 4018 «Περί του θεσμού των Κοινωνικών 

Λειτουργών», με το οποίο κατοχυρώθηκε το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, 

ενώ το 1961 εκδόθηκε το δεύτερο διάταγμα «Περί της ασκήσεως του επαγγέλματος 

των Κοινωνικών Λειτουργών». Τέλος, το 1962 λειτούργησε η σχολή Κοινωνικών 

Λειτουργών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και το 1965 το επάγγελμα του 

Κοινωνικού Λειτουργού αναβαθμίστηκε στην υπαλληλική ιεραρχία. Ακόμη, κλάδος 

και τακτικές θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών συστάθηκαν στα Υπουργεία Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και Δικαιοσύνης με τα Ν.Δ. 1375/1973 και 272/1974 αντίστοιχα. Ειδικά 

λοιπόν μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, προέκυψε και στην Ελλάδα η ανάγκη για 

χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων στη διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Η επέκταση του κράτους πρόνοιας και η 

κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη 

της Κοινωνικής Εργασίας. Τον Ιούνιο του 1975 είχαν λάβει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος 1.251 Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Ελλάδα, οι οποίοι κλήθηκαν να 

υλοποιήσουν τους στόχους του κράτους πρόνοιας και να επιφέρουν τις απαραίτητες 

κοινωνικές αλλαγές. 

Όπως αναφέρει η Κατσαμά (2014), οι πρώτες παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας 

με αντικείμενο την εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορούσαν σε παιδιά άπορων 

οικογενειών, σε παιδιά που ζούσαν σε ορφανοτροφεία, τα τωρινά ιδρύματα παιδικής 

προστασίας και σε παιδιά με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μέσω των 

ιδρυμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 

Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ), του ιδρύματος κωφαλάλων και του Φάρου Τυφλών. 

Συστηματική συνεργασία Κοινωνικών Λειτουργών με εκπαιδευτικούς καθιερώθηκε με 

την ίδρυση του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Αθηνών του Τομέα Ψυχικής Υγιεινής το 

1956, ενώ αργότερα ιδρύθηκαν τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής, όπου οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί ήταν μέλη των διεπιστημονικών ομάδων και μαζί με τους ψυχολόγους 

κυρίως ανέπτυσσαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα σε σχολικά πλαίσια 

θεσμοθετήθηκε με τα Π.Δ. 891/1978 και 50/1985, ωστόσο δεν έχει μέχρι σήμερα 

εφαρμοστεί και κανένας Κοινωνικός Λειτουργός δεν έχει διοριστεί μόνιμα σε σχολεία, 

ενώ μόλις το έτος 2014, όπως επισημαίνει η Κασσέρη (2014), διορίστηκαν με 

καθεστώς αναπλήρωσης Κοινωνικοί Λειτουργοί σε γενικά σχολεία ως μέλη των 
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νεοσύστατων Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ενώ εισήλθαν ταυτόχρονα με εξάμηνες συμβάσεις Κοινωνικοί 

Λειτουργοί σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης μέσω κοινωφελών προγραμμάτων του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Απεναντίας, εξαίρεση 

αποτελεί η στελέχωση των ειδικών σχολείων με Κοινωνικούς Λειτουργούς σε μόνιμες 

θέσεις εργασίας, η οποία έλαβε χώρα το έτος 1985, ενώ το έτος 2005 έγιναν οι 

τελευταίοι μόνιμοι διορισμοί Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και κατ΄επέκταση 

Κοινωνικών Λειτουργών σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των 

Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Υπουργείου 

Παιδείας, οι μόνιμοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης ανέρχονται στην Αττική στους 184, ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός 

για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν σε μια μεγάλη περιφέρεια όπως είναι η 

Αττική. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1989 «Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

πτυχιούχων του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», οι πτυχιούχοι του τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με βάση τις 

εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και εφαρμοσμένες - ασχολούνται, 

είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε όλους εκείνους τους 

τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών 

προβλημάτων, αλλά και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής 

λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα 

στην κοινότητα. Τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία «θεραπεύουν» οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί αφορούν στη διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης 

του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους, 

τη διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν και την εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και 

ενεργειών για την αντιμετώπιση μιας  συγκεκριμένης κατάστασης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., οι πτυχιούχοι των τμημάτων 

Κοινωνικής Εργασίας ασκούν ποικίλες δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, οι 

οποίες αφορούν στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως σε προγράμματα παιδικής 

προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές 
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ανάγκες, στον τομέα Υγείας, με τη παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον 

ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, θεραπευτικούς 

ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα και μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού, στον 

Τομέα Ψυχικής Υγείας, με την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού, συμβουλευτικού και 

θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε 

κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων και 

Συμβουλευτικούς Σταθμούς, στον Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα 

σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς 

π.χ. Ι.Κ.Α. και Ο.Γ.Α., στον Τομέα επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας, με 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια των φορέων επαγγελματικού 

προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης 

Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις, στον Τομέα εκπαίδευσης, με 

παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στον 

Τομέα πρόληψης και καταστολής της ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και 

εγκληματικότητας, με παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και 

επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Δικαστήρια 

Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, 

Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και 

υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά, στον Τομέα 

Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, με παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο 

την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων και 

τέλος στον Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

Να σημειωθεί πως όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, απόφοιτοι ΑΕΙ του Τμήματος 

Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των ΑΤΕΙ 

Αθήνας, Πάτρας και Κρήτης, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, όπως αυτά 

καθορίζονται με το Π.Δ. 23/1992 «Άσκηση του Επαγγέλματος του Κοινωνικού 

Λειτουργού». Ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση 

Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και 
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διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 του Νόμου 

3918/2011. 

 

1.2. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

 

1.2.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο εξωτερικό 

Όπως οι Altshuler & Kopels (2003) αναφέρουν, στην Αμερική, ο Νόμος P.L. 94-

142 του 1975 (Education for All Handicapped Children Act) ήταν ο πρώτος Νόμος που 

όρισε ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες δικαιούνταν να 

λάβουν ειδική εκπαίδευση, ενώ σχεδιάστηκαν και προγράμματα ειδικά για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο Νόμος αυτός αρχικά ταξινομούσε 11 κατηγορίες 

μειονεκτούντων (τυφλοκώφωση, πρόβλημα στην ακοή-κώφωση, συναισθηματική 

διαταραχή, προβλήματα στην ακοή, νοητική αναπηρία, πολλαπλές αναπηρίες, 

κινητικές αναπηρίες, άλλα προβλήματα υγείας, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

διαταραχές λόγου – ομιλίας και πρόβλημα στην όραση – τύφλωση). Ένας από τους 

σκοπούς της αρχικής νομοθεσίας ήταν να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν 

θα εξαιρεθούν από τα δημόσια σχολεία. Επιπλέον, διασφάλιζε πως τα παιδιά με 

αναπηρίες θα προστατεύονται από ακατάλληλες ή υπερβολικές περιοριστικές 

τοποθετήσεις, από τις αξιολογήσεις των διακρίσεων με την προϋπόθεση ότι μια 

διεπιστημονική ομάδα θα ολοκληρώνει μια σειρά αξιολογήσεων ειδικά για τα παιδιά 

και τέλος, θα προστατεύονται από ακατάλληλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς τα 

σχολεία θα δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

Επιπρόσθετα, οι Crouch (1981) και Rosenkoetter, Hains και Dogaru (2007),κάνουν 

αναφορά στο συγκεκριμένο Νόμο και τις διοικητικές ρυθμίσεις του και παραθέτουν το 

καθηκοντολόγιο που έχει οριστεί για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται 

σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, ο Κοινωνικός Λειτουργός, 

χρησιμοποιώντας τις αναγνωρισμένες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας με άτομα, 

ομάδες και κοινότητα, παρέχει βοήθεια ατομικά ή σε ομάδες όσον αφορά την 

κοινωνική, συναισθηματική, εκπαιδευτική και επαγγελματική προσαρμογή και 

ανάπτυξη των παιδιών, κάνει τις κατάλληλες παραπομπές, καταρτίζει το ατομικό και 
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κοινωνικό ιστορικό, βοηθάει στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, βοηθάει στη διασφάλιση της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο για 

θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την 

επίλυση διαφορών που αφορούν το σχολείο, τους γονείς ή/και τους μαθητές, είναι ο 

σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου, των γονέων και των εξωτερικών φορέων και τέλος, 

τοποθετείται ως συνήγορος για τους γονείς για να εξασφαλίσει τις επιθυμίες και τις 

ανησυχίες τους σχετικά με τα παιδιά τους. Ακόμη, όπως οι Pryor και συνεργάτες (1996) 

αναφέρουν, με τον Νόμο P.L. 94-142 του 1975, ορίστηκε η «συνεκπαίδευση» ως η 

εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στην 

τυπική εκπαίδευση σε κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας βάση ηλικίας, με την 

υποστήριξη της ειδικής αγωγής. Στη συνέχεια ο Νόμος P.L. 94-142 του 1975 

τροποποιήθηκε το 1990 και μετονομάστηκε σε “Individuals with Disabilities Education 

Act - IDEA” (P.L. 101-476), στον οποίο επιπλέον από τις παραπάνω 11 κατηγορίες 

προστέθηκαν ο αυτισμός και οι εγκεφαλικές βλάβες, ενώ θεωρήθηκε ένας από τους πιο 

διαρθρωτικούς Νόμους που προστάτευε τα παιδιά με αναπηρίες. Δεύτερη τροποποίηση 

του Νόμου έγινε το 1997 και με την προσθήκη των κανονιστικών διατάξεων, 

καθορίστηκε τον Οκτώβριο του 1999, με προσθήκες την αναπτυξιακή διαταραχή και 

το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (Altshuler & Kopels, 2003). 

Ειδικότερα, οι παραπάνω ερευνητές αναφέρουν ότι είναι επιτακτικό για όλους τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται με παιδιά και οικογένειες, να έχουν 

επίγνωση των σημαντικών εκπαιδευτικών δικαιωμάτων τα οποία τα παιδιά με 

αναπηρία και οι οικογένειές τους δικαιούνται. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικός ρόλος 

των Κοινωνικών Λειτουργών είναι να προστατεύσει τα παιδιά από κάποια πιθανά 

λανθασμένη διάγνωση της αναπηρίας τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά των οποίων η 

κύρια γλώσσα δεν είναι η αγγλική, συχνά εσφαλμένα τοποθετούνται σε δομές ειδικής 

αγωγής λόγω της περιορισμένης αγγλικής γλώσσα τους και όχι επειδή έχουν 

πραγματικά μια αναπηρία. Έτσι λοιπόν και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται στη 

μητρική γλώσσα του παιδιού.  

Όπως συμπληρώνει η Lind (2012) για την Αμερική, ο Κοινωνικός Λειτουργός μέσα 

στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

συγκεκριμένες πρακτικές και να παρέχει βοήθεια στους μαθητές και τις οικογένειές 

τους μέσα από ποικίλα μοντέλα ενδυνάμωσης. Έτσι λοιπόν, είναι άκρως σημαντικό να 

έχει ο Κοινωνικός Λειτουργός άμεση συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή, να 



20 
 

έχουν και οι δύο κοινή σύλληψη του προβλήματος και να έχουν κοινό στόχο για την 

περαιτέρω πρακτική που θα ακολουθηθεί, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη γονική 

αυτονομία εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Η Lind (2012) υπογραμμίζει μια μελέτη που 

έγινε στην Αμερική, η οποία εξέτασε τις πρακτικές ενδυνάμωσης της οικογένειας από 

τον Κοινωνικό Λειτουργό. Από αυτή τη μελέτη αναδείχθηκαν τρεις (3) τύποι βοήθειας 

από τον Κοινωνικό Λειτουργό, οι οποίοι σχετίζονταν α) με την εκπαίδευση του μαθητή 

μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του, β) με την συμμετοχή, η οποία περιελάμβανε 

δραστηριότητες που επέτρεπαν σε μια οικογένεια να αναλάβει ενεργό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων και τέλος γ) με τη διαδικασία ενδυνάμωσης του μαθητή. Στόχος των 

ανωτέρω ήταν η αυξημένη ευαισθητοποίηση και οι ευκαιρίες να συμμετέχουν οι γονείς 

ενεργά στη λήψη αποφάσεων για να παρέχουν στις οικογένειές τους μια αίσθηση 

ελέγχου, αλλά και ασφάλειας, κάτι που θα βοηθούσε το ίδιο το παιδί μέσα στο σχολικό 

του περιβάλλον. 

Αναφορικά με τις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης, όπως ο Huxtable (1998) 

επισημαίνει, στη Γερμανία η σχολική Κοινωνική Εργασία αναπτύχθηκε αρχικά ως 

επέκταση της «κοινωνικής παιδαγωγικής», ένα παραδοσιακό επάγγελμα στην Ευρώπη 

που παρέχει συμβουλευτική, παροχή συμβουλών και διδασκαλία σχετικά με την 

κοινωνική ζωή. Επιπλέον, υπήρχε μια έμφαση στην πρόληψη και την παροχή 

υπηρεσιών σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, αλλά λόγω των περιορισμών στη 

χρηματοδότηση, τελικά οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εξυπηρετούσαν μόνο τους μαθητές 

που είχαν άμεση ανάγκη για παρέμβαση, αλλά και σύμφωνα με το κοινωνικό-ατομικό-

σχολικό ιστορικό του. Επιπρόσθετα, ο Ζωγράφου (1990), φέρνει ως παράδειγμα την 

Γερμανία, στην οποία η Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση είχε καθιερωθεί ως 

μόνιμος θεσμός. Ο ίδιος παρουσιάζει τρία μοντέλα εφαρμογής της Κοινωνικής 

Εργασίας στα γερμανικά σχολεία. Το μοντέλο της «υπαγωγής» της Κοινωνικής 

Εργασίας στους σκοπούς του σχολείου, το μοντέλο της «κριτικής ένταξης», όπου η 

Κοινωνική Εργασία ενσωματώνεται μεν στο σχολείο, αλλά διατηρεί και την ελευθερία 

της ως επιστήμη και επάγγελμα και τέλος το μοντέλο της «απορριπτικής απόστασης», 

όπου η Κοινωνική Εργασία είναι πλήρως ανεξάρτητη από το σχολείο και λειτουργεί 

μέσα από πλαίσια άλλων φορέων. 

Από την άλλη, στη Φιλανδία, χώρα με ιδιαίτερη παράδοση στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας σύμφωνα με τους Anastasiou και 

Keller (2010), ακολουθεί με επιτυχία μια διαφοροποιημένη εθνική στρατηγική στην 



21 
 

ειδική εκπαίδευση των μαθητών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, 

ορίζοντας ένα μοντέλο με την ονομασία «Το Φιλανδικό μοντέλο της Ειδικής Αγωγής». 

Αυτή η επιτυχία οφείλεται στην ειδική εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές και η 

οποία ονομάζεται «μερικού-χρόνου» ειδική εκπαίδευση (Part-Time Special 

Education). Στα πλαίσιά της προσφέρεται συστηματική εκπαιδευτική στήριξη στους 

μαθητές με ήπιες δυσκολίες για περίπου 2-4 ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής. Ακολουθείται ένα μοντέλο συν-διδασκαλίας ή ένα μοντέλο «resource-

room», στο οποίο η διδασκαλία παραδίδεται κυρίως σε μικρές ομάδες 2-5 μαθητών ή 

σε μια διδασκαλία έναν προς έναν (1:1) και ξεχωριστά από το υπόλοιπο της γενικής 

κατηγορίας. Στόχος είναι η καλυτέρευση της επίδοσης των μαθητών που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και η ισότητά τους με τους υπόλοιπους μαθητές. 

Ειδικότερα, ο Κοινωνικός Λειτουργός που εργάζεται σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης έχει εξέχων ρόλο μέσα στα σχολεία αυτά. Πιο συγκεκριμένα, και 

σύμφωνα με το Eurydice (2003), o Κοινωνικός Λειτουργός παρέχει συμβουλευτική 

υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και ασχολείται με την  

προετοιμασία του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, στο οποίο εμπλέκει 

τον μαθητή, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Επίσης, μέσα στο σχολείο υπάρχει μία «ομάδα υποστήριξης του μαθητή» 

που περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες, αλλά και τον διευθυντή του σχολείου, για 

να διασφαλίσει καλές εκπαιδευτικές συνθήκες και πρόοδο στους μαθητές. 

Στην Αυστραλία πάλι, υπάρχει ισχυρή παράδοση στο χώρο της Κοινωνικής 

Εργασίας στα εκπαιδευτικά πλαίσια της τυπικής, αλλά και της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών της Αυστραλίας 

(Australian Association of Social Workers) και τον οδηγό που εξέδωσαν οι Canatselis 

& Willi (2012).Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού επαφίεται στην εργασία του με 

ομάδες, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη γονέων, διάφορα μαθήματα π.χ. 

μαγειρικής, εργαστήρια σχετικά με κοινωνικά ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, η 

ανάπτυξη της αντοχής, διερεύνηση συναισθημάτων, συνεργασία, ευημερία και ομάδες 

φιλίας, καθώς και μικρές ομάδες/εργαστήρια (workshops) για τη διαχείριση του θυμού. 

Όσον αφορά στην Κοινοτική Εργασία, ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να κάνει 

κοινωνική δικτύωση, δηλαδή διασύνδεση σχολείων με εξωσχολικές υπηρεσίες, να 

προσφέρει άμεση και συχνή πρόσβαση των εξωτερικών φορέων στο πλαίσιο του 

σχολείου με στόχο την ενημέρωση σε ευαίσθητα θέματα, να δημιουργήσει ένα ανοικτό 
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σχολείο για όλους, π.χ. ανταλλακτικά παζάρια με άλλα σχολεία της γειτονιάς και να 

ευαισθητοποιήσει την κοινότητα σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευημερία των 

μαθητών. Επιπλέον, ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να διεξάγει ο ίδιος προγράμματα 

ευαισθητοποίησης για κοινωνικά θέματα, όπως είναι ο εκφοβισμός, η έκφραση 

συναισθημάτων, η διαχείριση του θυμού, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η 

αυτοεκτίμηση και η εγκαθίδρυση φιλίας. Ακόμη, ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να 

έχει το ρόλο του «μέντορα» για τους μαθητές (Role Modelling). Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την μεταξύ τους συζήτηση πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα που 

ανακύπτουν, να κάνουν μαζί δραστηριότητες διαχείρισης θυμού ή ακόμα και κάποιο 

σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κ.α.), να δημιουργούν μαζί διάφορες καλλιτεχνικές 

δημιουργίες, ενώ πολύ σημαντικό είναι να τους βοηθάει ο Κοινωνικός Λειτουργός 

μέσα στην τάξη αλλά και να κάνουν μαζί δράσεις και να συνομιλούν ως «φίλοι». Τέλος, 

όσον αφορά στον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στην Αυστραλία, όπως αναφέρουν 

οι Meekosha και Dowse (2007), οι Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν ένα κρίσιμο ρόλο να 

διεξάγουν, ο οποίος συνδέεται με την αξιολόγηση του ατόμου κατά μήκος των 

βιολογικών, ψυχολογικών, εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών διαστάσεων. Οι 

ατομικές παρεμβάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών μπορούν να περιλαμβάνουν 

βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αυτοεκτίμησης, την ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού έχει 

λάβει ιδιαίτερη αναγνώριση, γεγονός που έχει ορισθεί με Νόμους, οι οποίοι έχουν ως 

στόχο την προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Η Αμερική είναι 

πρωτοπόρα σε εξατομικευμένα προγράμματα και ακολουθούν χώρες όπως είναι η 

Φιλανδία και η Αυστραλία, οι οποίες έχουν υιοθετήσει στην εκπαίδευσή τους 

πετυχημένες, αλλά και διαφοροποιημένες στρατηγικές η κάθε μία στην ειδική 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, με τον 

Κοινωνικό Λειτουργό μέσα στη διεπιστημονική ομάδα να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη 

δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων.  
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1.2.2. Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Το έτος 1981 ψηφίζεται ο πρώτος ολοκληρωμένος Νόμος για την Ειδική Αγωγή, ο 

Ν. 1143/1981 «Περί Ειδικής Αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

απασχόλησης και κοινωνικής μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού 

ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται 

στο Άρθρο 1, ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η παροχή ειδικής αγωγής και ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτομα, η λήψη 

μέτρων κοινωνικής μέριμνας και η αντίστοιχη προς τις δυνατότητες ένταξης αυτών των 

ατόμων στην κοινωνική ζωή και την επαγγελματική δραστηριότητα, με την εφαρμογή 

ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνδυασμό προς ιατρικά και άλλα κοινωνικά 

μέτρα. Επιπλέον, με το Άρθρο 3 καθορίζονται η μορφή και το πλαίσιο της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται δωρεάν από το ελληνικό 

κράτος σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες η εκπαίδευση αποκλινόντων ατόμων.  

Τέλος, ο Νόμος αναφέρει ότι η Ειδική Αγωγή και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 

παρέχεται αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ καθορίζονται και τα 

προσόντα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. 

Το έτος 1985 δημοσιοποιείται νέο σχέδιο Νόμου, ο Ν. 1566/1985: «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

όπου η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως τμήμα της Γενικής 

Εκπαίδευσης. Μερικές αξιοπρόσεκτες ρυθμίσεις του Νόμου είναι η κατάταξη παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες σε κανονικά σχολεία, η 

ιατροδιαγνωστική εξέταση όσων παιδιών φοιτούν σε κανονικά σχολεία, η δωρεάν 

παροχή εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες και η εφαρμογή στα σχολεία ειδικών προγραμμάτων. 

Το έτος 2000 συντάχθηκε ο Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», στον οποίο αναφέρονται πως ως άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, θεωρούνται τα άτομα που έχουν 

σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, 

ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Αναφέρονται επίσης 

οι αρμοδιότητες των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και 

ποιες ειδικότητες υπηρετούν σε αυτά, η αύξηση του ορίου ηλικίας για την παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα 22 χρόνια, η εξάπλωση της φιλοσοφίας της ένταξης με 
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την φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στη  

συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, η 

αναφορά στην εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων εξατομικευμένων υποστηρικτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στα άλλα 

σχολεία γενικής και τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ισοτιμία των σχολείων 

ειδικής αγωγής με αυτά της γενικής αγωγής, η ίδρυση Τμήματος Ειδικής Αγωγής στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και κάποια οργανωτικά θέματα προσωπικού ειδικής 

αγωγής, όπως η δυνατότητα των εκπαιδευτικών που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές να 

στελεχώσουν τις Σ.Μ.Ε.Α. και τα Κ.Δ.Α.Υ. 

Το έτος 2008 ψηφίζεται το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή, ο 

Νόμος 3699/2008: «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες», ο οποίος επαναδιατυπώνει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 

της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με το Ν. 3699/2008, 

ο όρος «ειδική αγωγή» αντικαταστάθηκε από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

(ΕΑΕ), ως «διάγνωση» νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση, οι Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) έχουν μετονομαστεί σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης), τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΚΔΑΥ) έχουν μετονομαστεί σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος 

«διαφορική διάγνωση», μέσω του οποίου αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια 

συμπτώματα, ώστε να καταλήξουν οι ειδικοί στην επικρατέστερη διάγνωση και τέλος 

επαναπροσδιορίζονται τα εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία μπορούν να φοιτούν 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όπως είναι οι ΣΜΕΑΕ, το 

γενικό σχολείο με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και το τμήμα ένταξης. 

 

1.2.3. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις οποίες 

εργάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός στην Ελλάδα 

Η ύπαρξη Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες τυπικής αλλά και Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτική, καθώς η παροχή εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών είναι ένας από τους βασικούς στόχους της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. 

Η λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στην προσχολική, 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Οι Κοινωνικοί 
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Λειτουργοί εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

προσφέρουν το έργο τους στους μαθητές, τις οικογένειές τους, αλλά και στους 

εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών 

δυσκολιών που παρεμποδίζουν την προσαρμογή και την επίδοσή τους στο σχολείο. 

Η Μαρκοπούλου (2006) παρουσιάζει το ειδικό σχολείο και αναφέρει πως συνήθως 

αποτελεί το κέντρο για τη χάραξη της πορείας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες. Εκεί ο μαθητής, ανάλογα με την αναπηρία του, έχει ειδική 

μεταχείριση στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής δραστηριότητας και λαμβάνει 

ειδική διδασκαλία από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η υλικοτεχνική 

υποδομή και σχετικά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας είναι 

αναγκαία στο ειδικό σχολείο, στο οποίο ο στόχος είναι η ανάπτυξη της μαθησιακής 

ικανότητας, η συναισθηματική ωρίμανση και απεξάρτηση, αλλά και η κοινωνική 

συμμετοχή – ενσωμάτωση των μαθητών στην κοινότητα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

διαδραματίζουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι οποίοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα, με απώτερο στόχο την 

ολιστική πρόοδο του κάθε παιδιού μέσα και έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 3699/2008 

(Άρθρο 8), ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να εργασθεί σε ΣΜΕΑΕ και 

συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε Νηπιαγωγεία ΕΑΕ και Δημοτικά 

Σχολεία ΕΑΕ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Γυμνάσια ΕΑΕ και σε Λύκεια ΕΑΕ 

και στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, σε Ειδικά Επαγγελματικά 

Γυμνάσια, σε Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, σε Ειδικές Επαγγελματικές Σχολές και 

τέλος σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο, τα ΕΕΕΕΚ είναι 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που παρέχουν ειδική εκπαίδευση 

με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών και τη συμμετοχή τους στην 

παραγωγική διαδικασία. Στα ΕΕΕΕΚ εγγράφονται απόφοιτοι πρωτοβάθμιας γενικής ή 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, όπως 

μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό, σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες, ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην όραση και ακοή και σύνθετες 

γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Η εγγραφή τους γίνεται ύστερα 

από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ γίνεται μέχρι και το δέκατο 

έκτο (16ο) έτος της ηλικίας, ενώ σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν 

ΕΕΕΕΚ, η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει και έως το εικοστό (20ό) έτος. Η φοίτηση 

στο ΕΕΕΕΚ διαρκεί από πέντε (5) μέχρι οκτώ (8) χρόνια. Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ 

διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική και 

Μουσική, ενώ παράλληλα αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτόνομης 

διαβίωσης και προ επαγγελματικές-επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι μαθητές 

του ΕΕΕΕΚ παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα, με πιο συνηθισμένα την 

ξυλουργική (όπως κατασκευή ξύλινων μουσικών οργάνων, κατασκευή εικόνων, κ.α.), 

την κεραμική (όπως δημιουργία επιγραφών-ψηφιδωτών), την κηπουρική (όπως 

εγκατάσταση συστήματος άρδευσης, καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, συγκομιδή 

λαχανικών, κ.α.), τη μαγειρική-ζαχαροπλαστική (όπως πρακτική άσκηση σε 

αρτοποιείο, δημιουργία μπουφέ σε εκδηλώσεις, κ.α.), τη χειροτεχνία, την υδραυλική 

(όπως επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, εκδρομή στο Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ψυττάλειας, κ.α.), την αγγειοπλαστική, την υφαντική και την κηροπλαστική 

ανάλογα πάντα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ. Τέλος, οι μαθητές των 

ΕΕΕΕΚ συμμετέχουν και σε προγράμματα συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού, σε πολλές δημιουργικές δραστηριότητες αλλά και σε θεραπευτικά 

προγράμματα, όπως λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, θεραπευτική κολύμβηση και 

θεραπευτική ιππασία. Οι μαθητές των ΕΕΕΕΚ αποφοιτώντας, αποκτούν απολυτήριο 

τίτλο εργασιακά ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο όμως δεν επιτρέπει τη 

συνέχιση των σπουδών τους στο Λύκειο και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για 

εργασία σε θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο και τους ΟΤΑ. 

Ταυτόχρονα οι μαθητές αποκτούν και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης 

επιπέδου 1με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Νόμο 

2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α). 

Ειδικότερα, στην Αττική λειτουργούν έντεκα (11) ΕΕΕΕΚ, τα οποία έχουν αρκετά 

μεγάλο πληθυσμό μαθητών. Καθώς ένα μεγάλο δείγμα από Κοινωνικούς Λειτουργούς 

που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ υπάρχει στην Αττική, στο Παράρτημα Ι 

παρατίθεται πίνακας με τις ΣΜΕΑΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 
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1.2.4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ 

Όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 891/1978 «Περί καθορισμού του 

αντικειμένου εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών», αλλά και από τους Staudt and 

Kerle (1987) και Constable (2008) μετέπειτα, η ανάπτυξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών 

στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θεωρείται επιτακτική. 

Ειδικότερα, ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, 

οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα με τις 

οικογένειες των μαθητών του σχολείου, επιδιώκοντας τη θετική στάση της οικογένειας 

στο πρόβλημα του μαθητή και επιδιώκει την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών 

σχέσεων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο Κοινωνικός Λειτουργός χρησιμοποιεί 

στο έργο του στις ΣΜΕΑΕ και τις τρεις μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας με άτομα, 

ομάδες και κοινότητα. Συγκεκριμένα, αρχικά διερευνά όλες τις ανάγκες και τη 

δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων, που υποβάλλονται από τους γονείς κατά την 

εγγραφή παιδιών στο ειδικό σχολείο, τους ενημερώνει, τους υποδέχεται στο σχολικό 

περιβάλλον και τους παραπέμπει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον 

κρίνεται αδύνατη η εγγραφή τους στο ειδικό σχολείο. Στη συνέχεια, καταρτίζει το 

κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή και ενημερώνει τους γονείς 

για το κοινωνικό – παιδαγωγικό έργο της εκάστοτε ΣΜΕΑΕ, τους στόχους της και τους 

υποστηρίζει στην καλύτερη προσαρμογή στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του 

σχολείου. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ο Κοινωνικός Λειτουργός 

επισκέπτεται τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, προκειμένου να διερευνήσει τις 

συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλει στη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων. 

Επιπλέον, παραπέμπει την οικογένεια σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Νομαρχία, τα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, κ.α., όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας. 

Επιπρόσθετα, προετοιμάζει τους γονείς και τους μαθητές για την αποφοίτησή τους από 

το ειδικό σχολείο και φροντίζει για την προ επαγγελματική και επαγγελματική 

κατάρτισή τους καθώς και την αποκατάστασή τους σε συνεργασία με αρμόδιες 

υπηρεσίες. Μέσα στο χώρο του ειδικού σχολείου, ο Κοινωνικός Λειτουργός 

συνεργάζεται σε ατομική ή ομαδική βάση (μικρές ομάδες) με τους μαθητές και 

ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο κάθε μαθητή, ενώ συνεργάζεται στενά 
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με το λοιπό διδακτικό προσωπικό του σχολείου με στόχο την καλύτερη υποστήριξη 

του μαθητή. Τέλος, συμμετέχει στη διενέργεια ερευνών, που αφορούν το παιδί με 

αναπηρίες, την αγωγή και εκπαίδευση, όταν αυτό είναι δυνατό και μεριμνά για την 

πρακτική άσκηση των τοποθετούμενων Κοινωνικών Λειτουργών στο χώρο του 

σχολείου και οργανώνει αυτή σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής 

τους. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρέμβαση του Κοινωνικού Λειτουργού στην 

οικογένεια που έχει παιδί με αναπηρία και φοιτά σε ΣΜΕΑΕ, η Κασσέρη (2014) 

παραθέτει κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τον Κοινωνικό Λειτουργό 

στην εργασία του με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της οικογένειας, αλλά και τη 

βοήθεια του παιδιού για καλύτερη προσαρμογή στο σχολείο. Ένας από τους βασικούς 

ρόλους του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η κατανόηση και αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με αναπηρία στις 

ΣΜΕΑΕ. Η σχολική φοίτηση των παιδιών αυτών διέπεται συχνά από δυσκολίες και 

εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα οι οικογένειές τους προσπαθούν με πολύ μεγάλη δυσκολία 

να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και χρειάζονται να έχουν πολύ μεγάλα αποθέματα 

ψυχικής δύναμης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο κοινωνικός περίγυρος και οι ίδιες 

οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται για βοήθεια, να κρατούν μια στάση 

περιθωριοποίησης. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού έγκειται στο να εντοπίζει τα 

κοινωνικά αίτια διαμόρφωσης των ατομικών προβλημάτων της οικογένειας, ενώ 

οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση του πόσο υποφέρει μια οικογένεια, με στόχο την «άρση 

της παθολογικοποίησης» της. Εξίσου σημαντική αρχή είναι αυτή της «υιοθέτησης 

ευαισθητοποιημένων έμφυλων οπτικών», σύμφωνα με την οποία ο Κοινωνικός 

Λειτουργός έχει ως ρόλο την κατανόηση και την επεξεργασία των κοινωνικών 

εμπειριών των γονέων, αλλά και των δυνατοτήτων που αναπτύσσονται στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, στην εργασία του με τις οικογένειες πρέπει 

να εντάσσει και τους δύο γονείς, τόσο την μητέρα που έτσι και αλλιώς υιοθετεί μια πιο 

θετική στάση στην αναπηρία του παιδιού της, αλλά και τον πατέρα, η άποψη του 

οποίου επηρεάζει την ισορροπία της οικογένειας, αλλά και την ευημερία των μελών 

της. Επιπλέον πολύ σημαντική αρχή είναι αυτή της «αναγνώρισης θετικών ανταμοιβών 

στο μεγάλωμα παιδιών με αναπηρία», με βάση την οποία ο Κοινωνικός Λειτουργός 

στις ΣΜΕΑΕ μπορεί να εργαστεί με τους γονείς σε ομαδική βάση για να τους βοηθήσει 

να μην χάνουν το κουράγιο τους και να μη νιώθουν θλίψη, θυμό και απελπισία. Αυτό 
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θα το κερδίσει με το να τους βοηθήσει να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, να μην 

νιώθουν πληγωμένοι, να έχουν μια αίσθηση ελέγχου των προβλημάτων τους και να 

έχουν μια στήριξη και συμπαράσταση από άλλους γονείς που βρίσκονται στην ίδια 

θέση και τους κατανοούν απόλυτα. Τέλος, πολύ σημαντική θεωρείται και η αρχή της 

«ενίσχυσης της συλλογικότητας μέσα από τη σύσταση ομάδων». Εδώ ο Κοινωνικός 

Λειτουργός μπορεί να ενισχύσει την οικογένεια μέσω δημιουργίας ομάδας στο χώρο 

του σχολείου, η οποία μπορεί να αποτελείται από γονείς ή και τα αδέλφια των παιδιών 

με αναπηρία. Στόχος του είναι η άρση της κοινωνικής απομόνωσης της οικογένειας και 

η αντιμετώπιση των άδικων πρακτικών που οδηγούν στο στιγματισμό της. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει έναν ρόλο μη κατευθυντικό, αλλά 

διευκολυντικό και καλείται να είναι αυθόρμητος και αυθεντικός, δηλαδή να μην 

φέρεται ως ο ειδικός μέσα στην ομάδα, αλλά ως συνεργάτης της οικογένειας που θέλει 

να προάγει την αμοιβαιότητα και την ισοτιμία. 

Επιπρόσθετα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σταθόπουλος (1999), στο πλαίσιο 

της εργασίας του με ανάπηρους και άτομα με χρόνιες παθήσεις, ο Κοινωνικός 

Λειτουργός καλείται να παρέμβει τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο μακρο-επίπεδο. 

Στο μικρο-επίπεδο, ο Κοινωνικός Λειτουργός συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με το 

ανάπηρο άτομο προκειμένου αυτό να εκφράσει τα συναισθήματά του και στη συνέχεια 

να κινητοποιηθεί ώστε να δημιουργήσει φιλίες, να αποκτήσει ενδιαφέροντα και όσο 

είναι δυνατό να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Ο Κοινωνικός Λειτουργός 

συνεργάζεται επίσης με τους γονείς, ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να στηρίξουν το παιδί 

τους και να εξετάσουν τις πιθανές λύσεις που υπάρχουν προκειμένου αυτό να βοηθηθεί 

αποτελεσματικά. Όσο πιο μεγάλο βαθμό αναπηρίας έχει το παιδί, τόσο μεγαλύτερη 

στήριξη χρειάζεται η οικογένειά του για να αποδεχτεί την κατάσταση και να 

συνειδητοποιήσει ότι μπορεί και πρέπει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή ώστε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στον εαυτό της αλλά και στις υποχρεώσεις 

που έχει και στα άλλα παιδιά της, αν υπάρχουν. Σε μακρο-επίπεδο, γίνεται η 

παρέμβαση του Κοινωνικού Λειτουργού στην κοινότητα, με στόχο την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού για την πρόληψη ή 

αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Η διαμόρφωση θετικής στάσης και αποδοχής 

των ατόμων αυτών από την κοινή γνώμη, συνδέεται με την καλή πληροφόρηση, την 

εκπαίδευση του κοινού στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και την ενεργοποίηση 
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της κοινής γνώμης, όσο και των επίσημων δικτύων κοινωνικής φροντίδας για τη 

δημιουργία, χρηματοδότηση και πολιτική υποστήριξη των αναγκαίων υπηρεσιών.    

Συμπληρωματικά, όπως η Καλλινικάκη (1998) και Πιλήσης (2011) τονίζουν, η 

θεραπευτική παρέμβαση του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους φοίτησης των μαθητών σε ΣΜΕΑΕ, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση όχι μόνο 

του ίδιου του μαθητή, αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Αυτό 

επιτυγχάνεται α) με την εξατομικευμένη εργασία με τους ίδιους τους μαθητές με στόχο 

την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και την ανάπτυξη αισθήματος 

ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, μέσα σε ένα θετικό κλίμα μάθησης, 

β) με ομαδικά προγράμματα στο χώρο του σχολείου με στόχο τη δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων και την αποφυγή της απομόνωσης και της παθητικότητας, 

αλλά και προγράμματα που σχετίζονται με δημιουργική απασχόληση με στόχο την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και συναισθηματικής νοημοσύνης 

και γ) με συνεργασία με την οικογένεια, δηλαδή ο Κοινωνικός Λειτουργός ενημερώνει 

τους γονείς για την εκπαιδευτική διαδικασία, τους ενισχύει συναισθηματικά απέναντι 

στο πρόβλημα του παιδιού, τους συμβουλεύει και τους καθοδηγεί για κατάλληλους 

χειρισμούς, τους παραπέμπει σε ειδικούς και τους κινητοποιεί για συστηματική 

συνεργασία με το σχολείο.  

Όσον αφορά στη συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τους εκπαιδευτικούς 

μέσα στο σχολικό πλαίσιο, όπως η Καλλινικάκη (2014) υπογραμμίζει, η πρώτη επαφή 

του Κοινωνικού Λειτουργού και του εκπαιδευτικού είναι η συμπλήρωση ενός εντύπου 

παραπομπής για κάποιο μαθητή τους, το οποίο συνήθως το συμπληρώνουν μαζί για 

άμεση αποσαφήνιση του περιεχομένου του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κοινωνικός 

Λειτουργός έχει πλήρη εικόνα των δυσκολιών του μαθητή και μπορεί να διαχειρισθεί 

καλύτερα το αναφερόμενο γεγονός/πρόβλημα. Το δελτίο αυτό θα πρέπει να 

εμπλουτίζεται συνέχεια, να ενημερώνεται ο φάκελος του μαθητή και στη συνέχεια ο 

Κοινωνικός Λειτουργός να προβαίνει στο σχεδιασμό συστηματικής παρατήρησης για 

το κάθε συμβάν και να καταγράφει τις συνθήκες του, τις άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις του και την απόκριση των συμμαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτό. 

Όπως η Μαρκοπούλου (2006) συμπληρώνει, η παρέμβαση του Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: 1) Στην 

Παραπομπή, όπου γίνεται η πρώτη διαγνωστική εξέταση από Κοινωνικούς 
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Λειτουργούς που εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας για την ένταξη 

του μαθητή στην κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Για αυτό το λόγο, ο Κοινωνικός Λειτουργός χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις και 

τεχνικές για τη σωστή παραπομπή του μαθητή στο κατάλληλο ιατροπαιδαγωγικό 

κέντρο ή σε ΚΕΔΔΥ, 2) στη Διάγνωση – Προγραμματισμό, όπου γίνεται αρχικά η 

λήψη ιατροκοινωνικού ιστορικού από τον Κοινωνικό Λειτουργό, ενώ στη συνέχεια 

γίνονται διαγνωστικές συνεντεύξεις με το παιδί από σχολικό ψυχολόγο με στόχο την 

εξαγωγή πορίσματος και προγραμματισμό για την ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και σε ανάλογη ομάδα, 3) στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη, με στόχο την 

ολόπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή και 

την μετέπειτα ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνική του 

ενσωμάτωση και 4) στη Ψυχοκοινωνική ολοκλήρωση του μαθητή, με στόχο τη 

δικαιωματική ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό σύνολο. 

Ακόμη, ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να συμμετάσχει και στο ενταξιακό 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο την προσαρμογή του προγράμματος 

σπουδών της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Όπως προαναφέρθηκε, οι ΕΔΕΑΥ, αποτελούν ένα 

νεοσύστατο θεσμό, στον οποίο ο Κοινωνικός Λειτουργός μαζί με τον Ψυχολόγο 

απασχολούνται ως ομάδα συστηματικά. Σύμφωνα με την Κασσέρη (2014), αυτός ο 

θεσμός, καλείται να υπηρετήσει, να υποστηρίξει και να προωθήσει την ιδέα της 

συμπερίληψης μέσω της συνεργατικής διεπιστημονικής αντιμετώπισης των δυσκολιών 

των μαθητών της τυπικής εκπαίδευσης, με τα μέσα και τους πόρους που είναι 

διαθέσιμοι στο εκάστοτε σχολείο. 

Όπως ο Hepler (1994) επισημαίνει, η έννοια της ένταξης μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση όχι μόνο του ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν καθημερινά. Ωστόσο, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά 

με την ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων για αυτά τα παιδιά σε σχολεία 

τυπικής εκπαίδευσης, ενώ μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν γίνονται αποδεκτά από συνομηλίκους τους που δεν έχουν 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και συχνά απορρίπτονται από αυτούς με αποτέλεσμα να 

απομονώνονται. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού σε αυτή την περίπτωση είναι 

εξέχων, καθώς καλείται να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση και να δημιουργήσει 
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ιδανικές συνθήκες προσαρμογής των παιδιών αυτών στη τυπική εκπαίδευση με στόχο 

να οδηγήσει τα παιδιά στο να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μάθουν 

να αλληλοεπιδρούν μέσα στο περιβάλλον που βρίσκονται, να βελτιώσουν τις σχέσεις 

τους με τους συνομηλίκους τους και να δημιουργήσουν φιλίες. Αυτοί οι στόχοι θα 

επιτευχθούν μέσω των προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων που ο Κοινωνικός 

Λειτουργός θα δημιουργήσει στο χώρο του σχολείου, κυρίως δουλεύοντας με ομάδα 

παιδιών ομηλίκων και τις οικογένειές τους, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, αλλά και 

την εμπειρία του σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες. Η συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

του τυπικού σχολείου είναι επίσης υψίστης σημασίας, καθώς λόγω του επαγγέλματός 

του ο Κοινωνικός Λειτουργός βρίσκεται σε θέση να τους παρέχει τις κατάλληλες 

εκείνες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τα ειδικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  

Επιπλέον, όπως ο Σούλης (2014) προσδιορίζει, η συνεκπαίδευση αναφέρεται στη 

μέριμνα για την παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών σε όλους 

τους μαθητές, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τα όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν. Στόχος 

της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί 

να υποδέχεται κάθε μαθητή της συνοικίας, χωρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα 

ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Σύμφωνα με τον Σούλη (2002), τα 

βασικά χαρακτηριστικά της συνεκπαίδευσης συνοψίζονται στα εξής: α) Επιδιώκει τη 

ριζική αναθεώρηση της κυρίαρχης κοινωνικής ιδεολογίας για τον προσδιορισμό των 

εννοιών της επιτυχίας και αποτυχίας στο σχολικό πλαίσιο, β) επιχειρεί να γεφυρώσει 

το χάσμα μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών, γ) θέτει υψηλούς στόχους για όλους 

τους μαθητές με απώτερο στόχο μελλοντικά, ως ενήλικοι πολίτες, να συμμετέχουν 

ενεργά και ισότιμα στην κοινωνία και δ) η συνεκπαίδευση δεν αποτελεί στόχο αλλά 

αντίθετα το μεθοδολογικό εργαλείο, τη μέθοδο για να αναπτύξει κάθε μαθητής τις 

δυνατότητες που έχει. Σύμφωνα μάλιστα με την αρχή της ένταξης, οι μαθητές με 

ιδιαιτερότητες πρέπει να τοποθετηθούν σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης με στόχο την 

επίτευξη όχι μόνο της φυσικής τους ένταξης αλλά και της ένταξής τους σε κοινωνικό 

και ακαδημαϊκό επίπεδο. Επομένως, η επιτυχία της σχολικής ένταξης έγκειται στην 

ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων στην εκάστοτε σχολική 
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μονάδα, καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.  

Διάφορες έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αποτελεσματικότητα της 

ενταξιακής εκπαίδευσης μέσα από τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων 

εκ μέρους κυρίως των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα 

αποτελέσματα των οποίων καταδεικνύουν τη σημασία της εδραίωσης της 

συνδιδασκαλίας ως εναλλακτική μέθοδο που ανταποκρίνεται καλύτερα στα παιδιά με 

ιδιαιτερότητες. Μια σχετική μελέτη της Καπελλάκη (2011), δείγματος 10 

εκπαιδευτικών και 10 γονέων, διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη μέθοδο των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, με στόχο να εξετάσει τις αντιλήψεις κάποιων 

εκπαιδευτικών και γονέων στην Ελλάδα ως προς την ένταξη. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής έδειξαν ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

οι οποίοι σχετίζονται έντονα μεταξύ τους, όπως είναι η νομοθεσία, οι πόροι, οι 

υποδομές, το κράτος, οι τοπικές αρχές, καθώς και οι άνθρωποι που εμπλέκονται άμεσα 

με αυτή, δηλαδή οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

σαν τα δαχτυλίδια μιας αλυσίδας. Αν η ένταξη είναι η αλυσίδα και οι παράγοντες αυτοί 

τα δαχτυλίδια της, τότε αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως, όταν ένα από αυτά 

σπάσει. Σε αυτή τη μελέτη αναδείχθηκε από τους εκπαιδευτικούς πως εξειδικευμένο 

προσωπικό στην εκπαίδευση, όπως είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, και η ομαλή 

συνεργασία αυτών με τους εκπαιδευτικούς, το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό και τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, 

αλλά και η συνδιδασκαλία ως εναλλακτική μέθοδος, συνθέτουν το παζλ της 

επιτυχημένης ένταξης. Ακόμη, όπως οι Κουκουβίνου, Μπούρας και Πηλείδου (2011) 

τονίζουν, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης θεωρείται σημαντική 

παράμετρος μίας επιτυχημένης κοινωνικοποίησης για την πλειονότητα των παιδιών με 

ιδιαιτερότητες, και ιδιαίτερα παιδιών με διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Σε αυτή την εφαρμογή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών, αλλά και 

του υποστηρικτικού ιστού, ιδιαιτέρως των ψυχολόγων και των Κοινωνικών 

Λειτουργών, οι οποίοι αποτελούν τους πυλώνες στη στήριξη των προγραμμάτων 

συνεκπαίδευσης, έτσι ώστε η συνεκπαίδευση να έχει θετικές συνέπειες και σε ευρύτερα 

κοινωνικό επίπεδο, καθώς με την κατάργηση των διακρίσεων, καλλιεργείται ένα κλίμα 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλλά και ο Σούλης (2002) επισημαίνει, ότι εξασφαλίζοντας 

τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και θέτοντας τις βάσεις 
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για τη συγκρότηση μιας κοινωνίας συνεργασίας και κατανόησης, η συνεκπαίδευση 

συμβάλλει στην εξάλειψη των προκαταλήψεων με στόχο την άρση του αποκλεισμού, 

την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της γενικότερης κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  

Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντική η κοινωνική διάσταση της ένταξης. Ειδικότερα, 

η απουσία προσδιορισμού συγκεκριμένων στόχων για την κοινωνική ένταξη των 

μαθητών με αναπηρίες στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες αποτυπώνεται, στους ρόλους, τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις των ειδικών που απασχολούνται σε δομές με μαθητές με 

αναπηρία, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και το Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό(Βασιλειάδης, 2014). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται θετικά 

απέναντι στην ένταξη των μαθητών με αναπηρίες, ενώ πιστεύουν πως οι ενταξιακές 

διαδικασίες βοηθούν στην ομαλή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη όλων των 

μαθητών και ιδιαιτέρως των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες. Αντίθετα, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα οι 

ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν συνεργάζονται συστηματικά ως προς 

αυτή την κατεύθυνση με τους εκπαιδευτικούς, ενώ δεν εφαρμόζουν σε τακτική βάση 

προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Ακόμη, μεταξύ αυτών των ειδικοτήτων πρέπει να 

υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία και διαρκή παρουσία μέσα στα σχολεία, έτσι ώστε 

να υπάρξει προώθηση ενταξιακών πρακτικών (Βασιλειάδης, 2014).  

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να 

ακολουθήσει τις αποφάσεις της, η υπάρχουσα κατάσταση στα ελληνικά σχολεία και 

την τυπική εκπαίδευση έχει δείξει ότι η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετώπισε 

πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να δεχθεί ένα τόσο μεγάλο 

βήμα ως προς την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες στην τυπική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί στα τυπικά σχολεία δεν έχουν 

την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουν από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ δεν τους 

δίδονται τα κίνητρα για μια τέτοια σημαντική αλλαγή (Γεωργιάδη, Κουρκούτας & 

Καλύβα, 2007). Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση 

προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης στην Ελλάδα καθίσταται δυσχερής καθώς τα 

κενά και οι αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου, η αποσπασματικότητα και η 

οργανωτική ασυνέχεια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους τρόπους επίτευξης των στόχων, 

δεν επιτρέπουν την ουσιαστική εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, ενώ 

συνυπολογίζονται και παράγοντες που αναφέρονται στις κτιριακές υποδομές, στο 
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εκπαιδευτικό υλικό, όπως είναι τα έντυπα και τα ψηφιακά μέσα, στην επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, στη πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του 

ευρύτερου γονεϊκού περιβάλλοντος, στην ευελιξία των αναλυτικών προγραμμάτων 

καθώς και σε διοικητικούς λόγους όπως αυτούς της ελλιπούς χρηματοδότησης, της 

γραφειοκρατίας και της ευθυνοφοβίας (Κουκουβίνου, Μπούρας & Πηλείδου, 2011). 

Οι Τζιβινίκου και Κουτσοκώστα (2012), διεξήγαγαν έρευνα στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη με δείγμα 89 Ειδικούς Παιδαγωγούς Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας 

και Προσχολικής Εκπαίδευσης και 10 Σχολικούς Συμβούλους τυπικής εκπαίδευσης 

που είχαν την ευθύνη της παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών αυτών. Τα 

ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι παρά τις δυσκολίες λειτουργίας, τα Τμήματα 

Ένταξης θεωρούνται πολύ σημαντικά κυρίως ως προς τη διαχείριση των δυσκολιών 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στο τυπικό σχολείο, 

ενώ πολύ μεγάλος παράγοντας για την επιτυχία της ένταξης θεωρήθηκε η παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης από την πλευρά των Ειδικών Παιδαγωγών προς τους 

συναδέλφους τους τόσο για την ευαισθητοποίηση όσο και τη διαχείριση των διαφόρων 

μαθησιακών δυσκολιών.  

Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας παίζει καταλυτικό ρόλο 

στον τομέα της συμπερίληψης, καθώς η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ακολουθεί τις 

οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Όταν όμως το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα 

προωθεί ένα άκαμπτο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και μια διδασκαλία που 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του καθενός, τότε η προώθηση συμπεριληπτικών πρακτικών γίνεται 

ιδιαίτερα δύσκολη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναφορά σε περιστατικά 

εκπαιδευτικών που ένιωσαν θυμό και απογοήτευση όταν η ηγεσία του σχολείου τους 

αντί να τους στηρίξει, τους κατηγόρησε ότι παραμελούν τις υποχρεώσεις τους προς 

τους μαθητές ή φυγοπονούν όταν επιλέγουν να διδάξουν εκτός τάξης σε άτυπα 

περιβάλλοντα μάθησης (Αγγελίδης, 2011). 

1.2.5. Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στη διεπιστημονική ομάδα στις 

ΣΜΕΑΕ (Ειδικά Σχολεία – ΕΕΕΕΚ) στην Ελλάδα 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός καλείται να συμβάλλει στη διάγνωση, τη θεραπεία και 

την αποκατάσταση, ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας. Η ομάδα αυτή, απαρτίζεται 

από μέλη σχετικών ειδικοτήτων. Ειδικότερα, στο Ειδικό Σχολείο η ομάδα αυτή μπορεί 
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να αποτελείται από εκπαιδευτικούς και κάποιες από τις παρακάτω ειδικότητες Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ανάλογα με τις προς αξιολόγηση περιπτώσεις, 

σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 

ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: ΠΕ26 ή ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-

Εργοθεραπευτών, ΠΕ24-Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35-Παιδιάτρων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, 

ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ28-

Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ31-Εξειδικευμένο είτε στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό των τυφλών είτε στην κινητικότητα, τον 

προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών είτε στην 

ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών είτε στη γραφή Braille των τυφλών και ΠΕ36-

Μουσικοθεραπευτών. 

Η διεπιστημονική ομάδα είναι μια σχετικά μικρή ομάδα επαγγελματιών από τον 

χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών και της 

υγείας, η οποία έχει καλά καθορισμένα όρια και τα μέλη της μοιράζονται έναν κοινό 

σκοπό, παρόμοιες αξίες και κατέχουν κάποια ξεχωριστή γνώση και δεξιότητες. Η 

συνεργασία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας διευκολύνει τη σφαιρική 

ολιστική κατανόηση των προβλημάτων και των αναγκών των μαθητών, έτσι λοιπόν 

γίνεται δυνατή η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, βλέποντας το παιδί 

από κάθε πλευρά: εκπαιδευτική, ψυχολογική, κοινωνική, ψυχιατρική και οι αποφάσεις 

παίρνονται σε συνεργασία με τους γονείς και το παιδί, ώστε να διαμορφωθεί ένα 

ολιστικό πλαίσιο παρέμβασης (Σαραβελάκης, 2013). 

Επιπλέον, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στις ΣΜΕΑΕ καλούνται να αναλάβουν δράση 

«πρώτης γραμμής» για την ενδυνάμωση των μαθητών και των οικογενειών τους. Μέσα 

στη διεπιστημονική ομάδα, ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει πολύ ξεκάθαρη θέση, όμως 

αυτή δεν είναι πάντα κατανοητή στους υπόλοιπους επαγγελματίες της ομάδας, δηλαδή 

για το «ποιος κάνει τι». Έτσι, μεταξύ των επαγγελματιών υπάρχουν ακόμα και 

διαφωνίες, καθώς δεν δίδεται η δυνατότητα στους Κοινωνικούς Λειτουργούς να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι ίδιοι  αναγκάζονται έτσι να περιορίσουν το ρόλο τους 

και τη δράση τους σε μικρο- και μέσο-επιπέδου παρεμβάσεις, όπως είναι η παροχή 

συμβουλευτικής βοήθειας (Κασσέρη, 2014).  

Επιπρόσθετα, αρκετοί ερευνητές (Καλλινικάκη, 1998. Στρογγυλός & Ξανθάκου, 

2007) επισημαίνουν ότι η διεπιστημονική ομάδα δεν υφίσταται μόνο για την 
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πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών του εκάστοτε μαθητή που αξιολογείται, αλλά 

και για την υποστήριξη των ίδιων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας στις 

δύσκολες επαγγελματικές της εμπειρίες. Έτσι, η εργασία προχωρεί σε θετικό κλίμα και 

η διεπιστημονική εργασία εξελίσσεται και αναπτύσσεται. 

Μάλιστα, από τις πιο σημαντικές διεργασίες της διεπιστημονικής ομάδας είναι: α) 

η λήψη του κοινωνικού ιστορικού του μαθητή από τον Κοινωνικό Λειτουργό, β) ο 

καθορισμός του νοητικού του δυναμικού από τον Ψυχολόγο με σταθμισμένα τεστ 

νοημοσύνης, ώστε να καθοριστεί σε ποιο βαθμό η νοητική ανάπτυξη του παιδιού 

συμβαδίζει και με τη χρονολογική του ηλικία για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με 

τους συνομηλίκους του, γ) οι τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις από τον Ειδικό 

Παιδαγωγό για να εντοπιστούν τομείς δυνατοτήτων και αδυναμιών στη γνωστική και 

μαθησιακή λειτουργία του (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, κατανόηση κειμένων, 

γραπτή αφήγηση γεγονότων, μαθηματικά, κ.α.) και τέλος, δ) η αξιολόγηση με τυπικά 

και άτυπα κριτήρια όχι μόνο της επίδοσης αλλά και της εν γένει μαθησιακής 

συμπεριφοράς του μέσα στο πλαίσιο της σχολικής του βαθμίδας (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991). 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθητή, ανακοινώνονται στους γονείς στην 

επίδοση της γνωμάτευσης, η οποία περιέχει τη διαπίστωση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών του μαθητή και η οποία κοινοποιείται και στη σχολική μονάδα στην οποία 

φοιτά.  Στην γνωμάτευση εκτίθεται με σαφήνεια και ακρίβεια και το Εξατομικευμένο 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του κάθε μαθητή. Η σύνταξη του ΕΠΕ πρέπει να 

γίνεται με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης και αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια 

της διεπιστημονικής ομάδας, η οποία πρέπει: α) να εστιάζει στις ανάγκες του παιδιού, 

αλλά να δίνει έμφαση και στα δυνατά του σημεία., β) οι δραστηριότητες παρέμβασης 

να έχουν μία συνέχεια στο πλαίσιο της οικογένειας, γ) να συνδέει τους εκπαιδευτικούς 

στόχους με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος και να κάνει τόσες 

προσαρμογές όσες είναι αναγκαίες και δ) να καταλήγει σε μια ουσιαστική βελτίωση, η 

οποία είναι εμφανής όχι μόνο στα σχολικά μαθήματα, αλλά και στο ευρύτερο 

περιβάλλον του μαθητή (Σαραβελάκης, 2013).  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.3699/2008, το ΕΠΕ σχεδιάζεται από τη 

διεπιστημονική ομάδα και συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό 

Ειδικής Αγωγής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον σχολικό 
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σύμβουλο Ειδικής Αγωγής. Τέλος, το ΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει το πλαίσιο 

υποστηρικτικής διδακτικής και άλλης βοήθειας που χρειάζεται ο μαθητής, καθώς και 

τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν για να βοηθηθεί όσο το δυνατό καλύτερα, 

τα ειδικά θεραπευτικά ή διορθωτικά επιμέρους προγράμματα και τα πρόσωπα που 

πρέπει να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως οι γονείς και άλλοι ειδικοί, 

π.χ. λογοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής κτλ. (Σαραβελάκης, 2013). 

Επιπρόσθετα, οι Lim και Adelman (1997) αναγνωρίζουν την αξία της 

διεπαγγελματικής συνεργασίας ως άκρως σημαντική για την οργάνωση των 

προγραμμάτων και των υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός σχολείου, που προσφέρονται 

από ψυχολόγους, νοσηλευτές, συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, Κοινωνικούς Λειτουργούς και το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό. Αυτές οι ομάδες των επαγγελματιών έχουν ως σκοπό τον συντονισμό και 

την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης ενός σχολείου, ενώ ο ρόλος του Κοινωνικού 

Λειτουργού σε αυτές τις ομάδες είναι εξίσου σημαντικός όπως και των υπόλοιπων 

ειδικοτήτων. Επιπλέον, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας καλό θα ήταν να 

αντιλαμβάνονται τη συνεργασία τους θετικά και να συνεχίζουν να εργάζονται μαζί με 

συνεργατικό τρόπο στοχεύοντας στην καλύτερη αντιμετώπιση των ειδικών 

μαθησιακών –και όχι μόνο- δυσκολιών του κάθε μαθητή. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι ανωτέρω συγγραφείς, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ως μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο πλέον σε αυτή, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι θα πρέπει να γίνουν γνώστες του προσανατολισμού και των αξιών 

των άλλων επαγγελματιών που εργάζονται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ ο 

ενεργός διάλογος μαζί τους είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητος. 

Από την άλλη, η διεπιστημονική ομάδα δεν παύει να έχει και κάποιες δυσκολίες, 

όπως είναι αυτή της επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών της ομάδας, της έλλειψης χρόνου 

των μελών, τα στερεότυπα ρόλων που υπάρχουν και το απόρρητο των πληροφοριών, 

ενώ όσο και να είναι επιθυμητή η διεπιστημονική συνεργασία, δεν πετυχαίνει πάντοτε 

και εύκολα. Το πρώτο βήμα για την επιτυχία της ομάδας είναι να ξεπεραστεί ο 

επαγγελματικός σοβινισμός και εγωκεντρισμός και να αναγνωριστούν, από όλες τις 

ειδικότητες, οι διαφορές που οφείλονται στο υπόβαθρο της εκπαίδευσής τους και στις 

επαγγελματικές τους αξίες (Παπαϊωάννου, 1994). 
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Επιπρόσθετα, όσον αφορά στα ΕΕΕΕΚ στην Ελλάδα, η διεπιστημονικότητα στη 

σχολική αυτή δομή, είναι ιδιάζουσας σημασίας. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ 449/2007 (Αριθμ.27922/Γ6) 

«Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής», ο 

Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ α) ορίζει, συγκαλεί και προεδρεύει στη διεπιστημονική ομάδα 

του σχολείου, για τη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διαδικασία 

ένταξης τους και το σχεδιασμό προγραμμάτων κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στη 

σχολική μονάδα και β) προσκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του συλλόγου, 

εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

και διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία.  

Οι Σκουλίδη και συνεργάτες (2015), στην έρευνά τους με δείγμα 101 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εργάζονται σε ΕΕΕΕΚ του Ν. 

Αττικής, διερεύνησαν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, με στόχο να διατυπωθεί μία 

ολοκληρωμένη πρόταση ενός επιμορφωτικού προγράμματος που βασίζεται στις 

καταγεγραμμένες ανάγκες και προτάσεις των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέδειξαν τη σημαντικότητα της συνεχούς - δια βίου - επιμόρφωσης σε θέματα 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τον δύσκολο και πολυσύνθετο ρόλο των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΕΕΕΕΚ, την απουσία συστηματικής διερεύνησης 

αναγκών κατά τον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, με απαραίτητη την 

ανάμειξη έμπειρων συναδέλφων στον σχεδιασμό, καθώς και την αναγκαία 

επιμόρφωσή τους στο πεδίο της διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης και της 

διαχείρισης συγκρούσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα μεγαλύτερα ΕΕΕΕΚ της Αττικής, και μάλιστα το 

μεγαλύτερο της κατηγορίας του στην Ελλάδα, είναι αυτό του Αγ. Δημητρίου. Στο 

σχολείο αυτό φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-2016, 240 έφηβοι μαθητές, ηλικίας από 

13 έως 20 ετών, με νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολυαναπηρίες. Όλο το μόνιμο 

προσωπικό του σχολείου δεν ξεπερνά τα 30 άτομα, εκ των οποίων 16 είναι διδακτικό 

προσωπικό και 12 είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό (ΕΒΠ), ενώ η λειτουργία του σχολείου στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Όπως τονίζει στο «Έθνος» (2015) ο 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Στάθης Καρπενησιώτης, για τη διεπιστημονικότητα στα 

σχολεία αυτά: «Η ειδική αγωγή είναι ένα δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσης όσον 
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αφορά την προσέγγιση των παιδιών, την υποστήριξη των οικογενειών, τους τρόπους 

εκπαιδευτικής ή θεραπευτικής παρέμβασης που θα χρειαστεί να ασκήσουμε στις 

σχολικές μονάδες. Είναι απαραίτητη η διεπιστημονικότητα, ώστε κάθε ειδικός να 

βοηθάει στο κομμάτι του».  

1.2.6. Λήψη Ατομικού και Κοινωνικού Ιστορικού στις ΣΜΕΑΕ από τον 

Κοινωνικό Λειτουργό 

Η λήψη του κοινωνικού και ατομικού ιστορικού από τον Κοινωνικό Λειτουργό 

είναι υψίστης σημασίας για την διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, στην οποία ο 

Κοινωνικός Λειτουργός ακολουθεί τη διαδικασία της Κοινωνικής Εργασίας για τη 

συλλογή και την εκτίμηση των διαγνωστικών στοιχείων. Αυτή επιτυγχάνεται με τη 

συμβολή των τεχνικών της γενικής Κοινωνικής Εργασίας και με μέσο αξιολόγησης το 

κοινωνικό και ατομικό ιστορικό. Το κοινωνικό ιστορικό είναι η συστηματική 

ταξινόμηση των πληροφοριών που δίνει ο εκάστοτε εξυπηρετούμενος, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση οι γονείς του μαθητή υπό αξιολόγηση, σχετικά με το 

παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη διάρκεια λήψης του 

κοινωνικού και ατομικού ιστορικού, ο Κοινωνικός Λειτουργός να τηρεί επίσημα 

διακριτική, αντικειμενική και ουδέτερη στάση, δείχνοντας εμπιστοσύνη στα λεγόμενα 

και σεβασμό στο πρόβλημα της οικογένειας, ενώ της γνωστοποιεί το στόχο που έχουν 

τα ερωτήματα που πρόκειται να υποβάλει καθώς και την αξία των συλλεγόμενων 

πληροφοριών για τη διατύπωση της διάγνωσης. Ακόμη, για τη συμπλήρωση του 

ιστορικού, ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν διατυπώνει κλειστές ερωτήσεις, αλλά παίρνει 

τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν στο πλαίσιο μιας συζήτησης, η οποία επιτρέπει 

στον εξυπηρετούμενο να εκφράσει τα συναισθήματά του για αυτά που περιγράφει, 

αλλά και για το ίδιο το πρόβλημα (Καλλινικάκη, 1998). 

Επιπρόσθετα, για να υπάρξει πληρέστερη και ακριβέστερη διερεύνηση του 

κοινωνικού και ατομικού ιστορικού, καλό θα ήταν ο Κοινωνικός Λειτουργός να 

εμπλουτίσει τα εργαλεία εκτίμησης και διάγνωσής του ανάλογα με αυτό που ταιριάζει 

στα κριτήρια που βάζει, αλλά και στο ταπεραμέντο του, και να χρησιμοποιήσει 

εργαλεία όπως είναι η συστηματική παρατήρηση, το αναπτυξιακό ιστορικό, το 

γενεόγραμμα και ο οικολογικός χάρτης οικογένειας, όπου αναγράφονται πληροφορίες 

σχετικά με τα μέλη της οικογένειας και της σχέσης των μελών, για χρονικό διάστημα 
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τριών γενεών, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και το βιώνουν ένα ή περισσότερα μέλη 

της (Καλλινικάκη, 2014).  

Επιπλέον, άλλα εργαλεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Κοινωνικός 

Λειτουργός είναι η παρατήρηση του «παιδιού-στο-περιβάλλον του», το μοντέλο 

ROPES (Resources, Opportunities, Possibilities, Exceptions and Solutions) για τον 

προσδιορισμό των δυνατών σημείων του παιδιού, το παιδικό και εφηβικό 

ιχνογράφημα, δηλαδή η αξιολόγηση του τρόπου που ζωγραφίζουν τα παιδιά, τις 

προβολικές ερωτήσεις και τέλος το κλινικό εργαλείο εκτίμησης δυνατοτήτων και 

επικινδυνότητας - CASPARS (Clinical Assessment Tools for Client Risks and 

Strengths), το οποίο εμπεριέχει εργαλεία αξιολόγησης για παιδιά μέχρι 12 ετών για τη 

συναισθηματική εκφραστικότητα, τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους, τη σεξουαλικότητα, την οικογένεια και την εδραίωση στην κοινότητα 

(Καλλινικάκη, 2014). 

Ειδικότερα, στο ατομικό και κοινωνικό ιστορικό ζητούνται πληροφορίες κυρίως 

από τους γονείς, αλλά εφόσον κρίνεται απαραίτητο και από άλλα σημαντικά πρόσωπα 

του περιβάλλοντος του παιδιού. Η διαδικασία αυτή, όπως και οι υπόλοιπες αξιολογικές 

εκτιμήσεις, μπορεί να γίνουν με τυπικά ή/και άτυπα κριτήρια. Καλό είναι οι 

αξιολογήσεις να χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων και προσεγγίσεων για να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλουσιότερες πληροφορίες για τους μαθητές. Τέτοιες 

εκτιμήσεις μπορεί να ξεκινούν από συνεντεύξεις, ειδικές λίστες, αλλά και μελέτη 

στοιχείων του μαθητή από το βιβλιάριο υγείας μέχρι τα αρχεία του σχολείου, τα οποία 

μπορεί να δώσουν σημαντικά στοιχεία στον Κοινωνικό Λειτουργό. Τέτοιες 

πληροφορίες μπορεί να είναι οι συχνές αλλαγές σχολείων του μαθητή, οι συνεχόμενες 

απουσίες του, αλλά και οι βαθμοί. Για οποιαδήποτε πάντως πληροφορία λαμβάνεται, 

αλλά και καταγράφεται στο ιστορικό του μαθητή, καλό θα ήταν ο Κοινωνικός 

Λειτουργός να μεριμνά να τηρείται η δεοντολογία που προβλέπεται, καθώς πρόκειται 

για προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των οικογενειών τους (Τζουριάδου, 2011). 

Αναλυτικότερα, πολλοί ερευνητές (Καλλινικάκη, 1990, 1998 & Τρίγκα, 2005) 

επεξηγούν πως το ατομικό ιστορικό αρχίζει με πληροφορίες από την προγεννητική και 

την περιγεννητική περίοδο του μαθητή και δίνει έμφαση στη ψυχοκινητική του 

ανάπτυξη, την εμφάνιση και εξέλιξη της ομιλίας του και τη σωματική του υγεία 

γενικότερα (παιδικές αρρώστιες, τραυματισμοί, εγχειρήσεις, νοσηλείες), ιδίως κατά τα 
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τρία πρώτα χρόνια της ζωής του. Σημαντικό μέρος αφιερώνεται στις σχέσεις του 

παιδιού με τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος, όπως γονείς, αδέλφια, κ.α. και 

τις τυχόν αγχογόνες καταστάσεις που το έχουν επηρεάσει (αποχωρισμοί, παραμέληση, 

κακοποίηση, αλλαγές κατοικίας, αλλαγές σχολείων). Παράλληλα, σημειώνονται 

στοιχεία από τα πρώιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και τις κοινωνικές 

του σχέσεις (ομαδικό παιχνίδι, φίλοι). 

Όσον αφορά στο κοινωνικό-οικογενειακό ιστορικό, περιλαμβάνει πληροφορίες για 

το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. Συγκεκριμένα, το κοινωνικό ιστορικό δίνει 

τη σύνθεση της οικογένειας, τις συνθήκες ζωής και την ατμόσφαιρα των 

ενδοοικογενειακών σχέσεων. Διερευνά τα ερεθίσματα για μάθηση και ανάπτυξη της 

αναγνωστικής δεξιότητας που έχει δώσει η οικογένεια στο παιδί, το κοινωνικό και 

μορφωτικό επίπεδο, το γλωσσικό περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα της 

οικογενειακής επικοινωνίας. Επιπλέον, μελετά τις προσωπικές σχολικές εμπειρίες των 

γονιών, τη στάση τους στις γραμματικές γνώσεις, τις προσδοκίες-απαιτήσεις τους από 

τη σχολική επίδοση του παιδιού και την αντίστοιχη επίδοση των αδερφών, εάν 

υπάρχουν. Επίσης, ασχολείται με την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της 

δημιουργικότητας στο παιδί. Περιγράφει τη στάση της οικογένειας στο πρόβλημα, 

ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις στην αρχική του εκδήλωση, και ποιες είναι οι 

ενέργειές της. Ακόμη, αναζητά πληροφορίες για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα 

μέλη της οικογένειας που να είχαν ή να εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες 

μάθησης ή άλλα εξελικτικά ή ψυχιατρικά προβλήματα (Καλλινικάκη, 1998). 

Όσον αφορά στο σχολικό ιστορικό, ο Κοινωνικός Λειτουργός αναζητά όσες 

διαθέσιμες πληροφορίες υπάρχουν από την προσχολική ηλικία του μαθητή και 

μετέπειτα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που μπορεί να δώσει η νηπιαγωγός για τη 

γλωσσική ικανότητα και τις δεξιότητες του παιδιού είναι πολύ σημαντικές. 

Οπωσδήποτε, έμφαση δίνεται στην πορεία του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. 

Σημειώνεται η ηλικία που πήγε στην πρώτη δημοτικού, αν είχε τακτική φοίτηση, η 

γενικότερη προσαρμογή του, η επίδοση και οι παρατηρήσεις του δασκάλου, σε ποια 

μαθήματα παρουσιάζει πρόβλημα η επίδοσή του, πόσο υπολείπεται μαθησιακά από το 

γενικότερο επίπεδο της τάξης του, πως είναι οι διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και η 

συνολική συμπεριφορά του στο σχολείο. Τέλος, αναφορικά με το ιατρικό ιστορικό του 

μαθητή που λαμβάνει ο Κοινωνικός Λειτουργός, περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές 
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εξετάσεις ή/και εγχειρίσεις που έχει κάνει το παιδί από τη γέννησή του, καθώς και τη 

φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνει (Καλλινικάκη, 1998). 

Επιπρόσθετα, μέσα από το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή γίνεται διερεύνηση: α) 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος με έμφαση στη σύνθεση της οικογένειας και 

κυρίως στη τυχόν απουσία των γονέων, στη σειρά των αδελφών μέσα στην οικογένεια 

και σε άλλα πρόσωπα που τυχόν διαμένουν μαζί με την οικογένεια του μαθητή, β) της 

κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, με διερεύνηση του 

επαγγέλματος και των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας, αλλά και της 

κατοικίας (συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος, μόνιμη ή όχι διαμονή, προσωπικός 

χώρος μαθητή, κ.α.) και γ) των κύριων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 

γονέων (εθνικότητα, υπηκοότητα, θρήσκευμα, μόρφωση, παιδευτικές αρχές, σωματική 

υγεία και ψυχική ισορροπία, σημαντικά συμβάντα που επηρέασαν την ομαλή πορεία 

οικογενειακής ζωής). Επιπλέον, μέσα από το ατομικό ιστορικό, διερευνάται η 

ψυχοσωματική ανάπτυξη του μαθητή. Συγκεκριμένα, η περίοδος κύησης και τοκετού, 

η προσχολική ζωή του παιδιού, όπως είναι η συμπεριφορά, η εκπαίδευση, τυχόν 

ασθένειες, σημαντικά γεγονότα και η σχολική ζωή του, πχ η ηλικία εγγραφής, ο 

αριθμός σχολείων φοίτησης, η κατ΄οίκον υποβοήθηση και η εξέλιξη της 

προσωπικότητας (Κρουσταλάκης, 2000).  

Ακόμη, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη «σημερινή» κατάσταση του μαθητή, 

σωματική, ψυχική και συναισθηματική. Όσον αφορά στη σωματική κατάσταση, 

γίνεται διερεύνηση της γενικής κατάστασης της υγείας του μαθητή, των 

αισθητηριακών και των φυσιολογικών του λειτουργιών. Όσον αφορά στη ψυχική 

κατάσταση, θα εξεταστεί η διανοητική του κατάσταση (νοημοσύνη, αντίληψη, 

φαντασία, μνήμη, δεξιοτεχνία) και τέλος όσον αφορά στη συναισθηματική κατάσταση, 

θα διερευνηθεί ο ψυχικός κόσμος του μαθητή, τα συναισθήματά του και ο τρόπος 

εκδήλωσής τους, η ψυχική του διάθεση και τυχόν διαταραχές συναισθήματος. 

Επιπρόσθετα, μέσω του ατομικού ιστορικού, ο Κοινωνικός Λειτουργός θα διερευνήσει 

και θα ανακαλύψει τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα του μαθητή στον ελεύθερο χρόνο του, 

τις ικανότητές του, τις ελπίδες του, τους προβληματισμούς του, τα μελλοντικά του 

σχέδια και τη γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά του μέσα στο σχολείο 

(Κρουσταλάκης, 2000).  
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Πιο αναλυτικά, η Καλλινικάκη (1998, 2014) παραθέτει ένα αδρό δείγμα των 

περιεχομένων ενός κοινωνικού και ατομικού ιστορικού, το οποίο δύναται να 

περιλαμβάνει: 1) Την οικογενειακή κατάσταση και συγκεκριμένα των αριθμό μελών, 

την ηλικία τους, τυχόν σπουδές, τον αριθμό αδελφών, τυχόν συγκατοικούντα ή 

προστατευόμενα μέλη και την κατάσταση υγείας τους, 2) την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση-κοινωνική τάξη και συγκεκριμένα τις συνθήκες κατοικίας, το επάγγελμα 

των γονέων και το εισόδημά τους, 3) τις ενδοοικογενειακές σχέσεις-δυναμική της 

οικογένειας, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, ρόλοι και κατανομή ευθυνών, δεσμοί, 

όρια, την εξέλιξη της συζυγικής σχέσης, την επικοινωνία συναισθημάτων μέσα στην 

οικογένεια, τα τυχόν τραυματικά γεγονότα και την τυχόν επίδραση του προβλήματος 

στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, 4) την κληρονομικότητα και συγκεκριμένα τη τυχόν 

ύπαρξη άλλου ατόμου με το ίδιο ή συναφές πρόβλημα (χρόνιο/μεταδοτικό νόσημα, 

νοητική υστέρηση, σχολική αποτυχία, κ.α.), 5) τις παρούσες συνθήκες ζωής των 

γονέων, όπως τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους το βαθμό ικανοποίησης από το 

τρέχον επίπεδο ζωής τους και τα μελλοντικά τους σχέδια-προσδοκίες, 6) την περιγραφή 

του προβλήματος και τις επιπτώσεις του στη συναισθηματική κατάσταση και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, 7) τις συνθήκες απόκτησης του παιδιού, όπως για το εάν η 

κύηση ήταν επιθυμητή/προγραμματισμένη ή ανεπιθύμητη, για τις συνθήκες 

εγκυμοσύνης, για τον τοκετό (ηλικία, συνθήκες, μαιευτικοί τραυματισμοί, κατάσταση 

νεογνού, προωρότητα, κλάμα, βάρος, κ.α.), για τον θηλασμό (διάρκεια, συνθήκες 

απογαλακτισμού), για τα χαρακτηριστικά του βρέφους, αλλά και το πρόσωπο ή 

πρόσωπα που είχαν την ευθύνη της φροντίδας του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής 

του, 8) τη φυσική απουσία ή συναισθηματική αποστέρηση γονέα στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του παιδιού, 9) τη ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, δηλαδή την ηλικία 

βάδισης, τις πρώτες λέξεις και την εξέλιξη λόγου-ομιλίας, την αγωγή σφιγκτήρων-

τουαλέτας και τις ιδιαιτερότητες του στη διατροφή και στον ύπνο, 10) τα τυχόν 

τραυματικά γεγονότα στη ζωή του παιδιού, όπως παιδικές αρρώστιες, διαζύγιο γονέων, 

φυλάκιση ή δικαστική επιμέλεια γονέα, χρήση ουσιών ή αλκοολισμός, θάνατος γονέα, 

σοβαρή ψυχική ή σωματική ασθένεια γονέα με νοσηλεία ή φαρμακευτική αγωγή, 

μετακόμιση οικογένειας, κ.α., 11) την εκπαίδευση του παιδιού, δηλαδή την προσχολική 

και σχολική αγωγή, την προσαρμογή του, τις συνθήκες προετοιμασίας των μαθημάτων, 

τυχόν απουσίες και μετεγγραφές, αλλαγές σχολείων ή δασκάλων και την παρούσα 

σχολική κατάσταση (τάξη, σχολείο, αριθμός μαθητών, βαθμοί, θέση στην τάξη και 

συμπεριφορά, ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων, κ.α.), 12) την παρακολούθησή του 
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από άλλη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία (διάγνωση και τυχόν φαρμακευτική αγωγή), 13) 

τις εκδηλώσεις κοινωνικής συμπεριφοράς του, όπως η πρωτοβουλία οργάνωσης και 

συμμετοχής ομαδικών δραστηριοτήτων άθλησης, διακρίσεις και επιδόσεις, 14) τη 

στάση των γονέων προς το παιδί, όπως μια στάση ασταθής, προστατευτική, 

απορριπτική, αλλά και τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτούς, 15) τη σεξουαλική 

συμπεριφορά του παιδιού-εφήβου, 16) το επάγγελμα των γονέων, εάν η απασχόληση 

είναι μόνιμη, πλήρης ή μερική και την αξιοποίηση του εισοδήματος, 17) τα μελλοντικά 

σχέδια του παιδιού για εκπαίδευση και άσκηση επαγγέλματος και κατά πόσο 

συνδέονται αυτά με τις γονεϊκές προσδοκίες, 18) τις παρατηρήσεις του Κοινωνικού 

Λειτουργού, 19) την αξιολόγηση των στοιχείων-συμπέρασμα του Κοινωνικού 

Λειτουργού και 20) τις υποθέσεις εργασίας και προτεινόμενο σχέδιο παρέμβασης. 

Ενδεικτικό έντυπο ατομικού και κοινωνικού ιστορικού που λαμβάνεται από τον 

Κοινωνικό Λειτουργό, παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ α) για την Ελλάδα και β) για 

το εξωτερικό (Canatselis & Willis, 2012). 

 

1.3 Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών και των Κοινωνικών Λειτουργών για τον ρόλο 

των τελευταίων στις ΣΜΕΑΕ 

Αναφορικά με το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών στις ΣΜΕΑΕ και το κατά 

πόσο αυτός είναι διακριτός ή όχι μέσα στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, έχει 

παρατηρηθεί πως ανακύπτουν πολλά προβλήματα και ασάφειες. Στο εξωτερικό έχουν 

γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών στις ΣΜΕΑΕ, 

ενώ δυστυχώς στην Ελλάδα η διερεύνηση του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως περιορισμένη, παρόλο που η άσκηση της 

Κοινωνικής Εργασίας στην εκπαίδευση είναι συνυφασμένη από την ραγδαία αλλαγή 

των κοινωνικών συνθηκών που επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών και των οικογενειών 

τους.  

Ειδικότερα, οι ερευνητές Staudt και Craft (1983), αναφέρουν μια μελέτη που έλαβε 

χώρα στο βόρειο τμήμα της Αϊόβα στην Αμερική σε είκοσι οχτώ (28) σχολικές περιοχές 

της, η οποία αναλύει τις απόψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού -Διευθυντών και 

ειδικών παιδαγωγών- σχετικά με το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού και το κατά 

πόσο τα προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας που εφαρμόζονται στα σχολεία 

αξιολογούνται μόνο από την έκβαση της παρέμβασης που γίνεται προς τους μαθητές 
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ή/και από τις αντιλήψεις των μελών του εκάστοτε σχολείου. Για το σκοπό αυτό, ένα 

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε, το οποίο θα εξέταζε σε ποιο βαθμό το προσωπικό του 

σχολείου γνώριζε τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο και σε ποιο 

βαθμό οι εκπαιδευτικοί αυτοί ήταν ικανοποιημένοι με τις ίδιες υπηρεσίες. Όσον αφορά 

στη χρήση των υπηρεσιών από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνταν συχνότερα από τους ερωτηθέντες ήταν η ατομική συμβουλευτική 

των μαθητών, η συνεργασία, η συνεννόηση με το προσωπικό του σχολείου, καθώς και 

η αξιολόγηση. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούνταν οι εργασίες στην τάξη, ο σχεδιασμός 

του προγράμματος, καθώς και η εργασία με ομάδες γονέων. Κάτω από το είκοσι τοις 

εκατό (20%) των ερωτηθέντων είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις τρεις τελευταίες 

υπηρεσίες, ενώ πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) είχαν χρησιμοποιήσει τις 

τέσσερις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες. Ακόμη και όταν υπήρχε ένα χαμηλό ποσοστό 

χρησιμοποίησης, οι ερωτηθέντες είχαν ακόμη επίγνωση της υπηρεσίας. Οι λόγοι που 

πιο συχνά δόθηκαν για τη μη χρήση των υπηρεσιών ήταν ότι δεν ήταν αναγκαία η 

υπηρεσία και ότι το εκπαιδευτικό του σχολείου δεν έχει επίγνωση της υπηρεσίας. 

Σχετικά λίγοι πίστευαν ότι καμία από τις υπηρεσίες δεν ήταν κατάλληλη να προσφερθεί 

από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ το υψηλότερο ποσοστό σε αυτή την 

κατηγορία είναι το επτά τοις εκατό (7%) που θεωρεί πως ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

δεν είναι υπηρεσία της Κοινωνικής Εργασίας. Όσον αφορά στο ρόλο του Κοινωνικού 

Λειτουργού, οι ερωτηθέντες ήθελαν πιο άμεση εξυπηρέτηση από τον Κοινωνικό 

Λειτουργό και λιγότερο βραχυπρόθεσμη παρέμβαση της κρίσης, επιθυμούσαν δηλαδή 

να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται παραδοσιακά από τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, όπως η άμεση διαχείριση των υποθέσεων και των 

υπηρεσιών διασύνδεσης. Επιπλέον επιθυμούσαν να γίνεται παρέμβαση πρώτα στους 

μαθητές οι οποίοι εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς και στη συνέχεια στους 

υπόλοιπους μαθητές. Όσον αφορά στην ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Κοινωνικός Λειτουργός στο σχολείο, οι ίδιοι ήταν γενικά 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Όσον 

αφορά στην προτεραιότητα που δίνεται στην Κοινωνική Εργασία μεταξύ των άλλων 

κλάδων, αναγνωρίστηκε από τους ερωτηθέντες ότι όλες οι υπηρεσίες είναι σημαντικές, 

ανάλογα με τον τύπο της ανάγκης των μαθητών, αλλά και την προηγούμενη εμπειρία 

τους με τις υπηρεσίες αυτές. Υψηλότερα ποσοστά έλαβαν οι ψυχολογικές υπηρεσίες 

(75%), οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Λειτουργού (51%) και η συμβουλευτική (49%). 

Τέλος, όσον αφορά γενικότερα στο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού σε εκπαιδευτικά 
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πλαίσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί καλό θα ήταν να πληρούν τα εξής κριτήρια μέσα στις σχολικές 

μονάδες: 1) να είναι συστηματικοί, 2) να παρέχουν μια ποσοτική παρουσίαση των 

δεδομένων και των σχετικών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών στόχων που θέτουν 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 3) να παρέχουν αντικειμενική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτών και 4) να ενσωματώνουν την αξιολόγηση ως μέρος της κάθε 

λειτουργίας σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του ατόμου, της ομάδας, της 

κοινότητας και της οργάνωσης. 

Επιπρόσθετα, οι Staudt και Kerle (1987) σε άρθρο τους χαρακτηρίζουν τον ρόλο 

του Κοινωνικού Λειτουργού ως «διφορούμενο», καθώς το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου πολλές φορές τον θεωρεί παρεξηγημένο. Από την μία πλευρά 

δεν μπορεί να τον καταλάβει πλήρως και από την άλλη τον συγχέει με άλλες 

ειδικότητες. Ακόμη, επεξηγούν πως μέσα στο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ είναι να παρέχει αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, με στόχο την 

ομαλή λειτουργία όχι μόνο των ατομικών προγραμμάτων, αλλά και των ομαδικών. Ως 

σημαντικό επίσης παρουσιάζουν την αξιολόγηση των μαθητών μέσω της 

«παρατήρησης», τη συνεχή επαναξιολόγηση, αλλά και η διευκόλυνση των γονέων για 

συνεργασία με το σχολείο για θέματα που αφορούν στα παιδιά τους. Μάλιστα, όπως η 

Garrett (2006) επισημαίνει, είναι άκρως σημαντικό για τον Κοινωνικό Λειτουργό να 

ενημερώνει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό για τις ενέργειες που έχει κάνει για 

τους μαθητές, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει, τις παραπομπές που έχει 

προτείνει και ο,τιδήποτε άλλο παρέχει αποδείξεις για τη δουλειά που παρέχει. Γι’ αυτό 

χρειάζεται να τηρούνται αρχεία των παρεμβάσεων και της εξέλιξης των υποθέσεων 

που έχει αναλάβει, με στόχο να αναδείξει την δουλειά του. 

Επιπλέον, η Staudt (1991) διεξήγαγε μια μελέτη στην Αϊόβα της Αμερικής με στόχο 

να εξεταστούν οι αντιλήψεις των διευθυντών και των ειδικών παιδαγωγών για την 

ιδανική εκτέλεση των καθηκόντων του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ. Από τη 

μελέτη βρέθηκε ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν κάνουν συνήθως ομάδες γονέων 

ή/και εκπαιδευτικών, δεν διοργανώνουν εργαστήρια (workshops) και δεν συμμετέχουν 

συνήθως σε έρευνες ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ηγεσία, παρόλο 

που αυτά αναφέρονται στα καθήκοντά τους μέσα στις ΣΜΕΑΕ. Επίσης, βρέθηκε πως 

σπάνια οι Κοινωνικοί Λειτουργοί σχεδίαζαν εξειδικευμένα προγράμματα μέσα στο 

σχολείο αλλά και στην κοινότητα, δεν έκαναν έρευνες ή άλλες δραστηριότητες που να 
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συνδέονται με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και δεν συμμετείχαν ενεργά στην 

ανάπτυξη του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή. Τέλος, οι 

ερωτηθέντες διευθυντές και δάσκαλοι ειδικής αγωγής επιθυμούσαν οι υπηρεσίες των 

Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία να συνεχιστούν, επιζητούσαν όμως περισσότερη 

Κοινωνική Εργασία με ομάδες μαθητών, αλλά και περισσότερη συμβουλευτική 

γονέων. 

Ακόμη, η Tower (2000) διεξήγαγε έρευνα στη Νεβάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις 

στάσεις των ειδικών παιδαγωγών και των Κοινωνικών Λειτουργών ως προς το ρόλο 

της Κοινωνικής Εργασίας στις ΣΜΕΑΕ. Από τα αποτελέσματα της μελέτης 

διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ειδικευμένων Κοινωνικών Λειτουργών και κατ΄επέκταση 

η έλλειψη ειδικών γνώσεων σχετικά με το επάγγελμά τους, δημιούργησε παρεξηγήσεις 

και συγκρούσεις μεταξύ των ειδικών παιδαγωγών και των Κοινωνικών Λειτουργών. 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, από την άλλη, αντιμετώπισαν αντίσταση και δυσπιστία από 

τους δασκάλους των σχολείων και ήταν πλήρως απογοητευμένοι με το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Νεβάδα, ενώ είχαν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στις προσπάθειές 

τους να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους στο σχολείο. Πολλοί ειδικοί παιδαγωγοί στη 

Νεβάδα φάνηκε να μην καταλαβαίνουν επακριβώς το ρόλο των Κοινωνικών 

Λειτουργών στο ειδικό σχολείο. Επιπλέον, οι περισσότεροι ειδικοί παιδαγωγοί στη 

Νεβάδα είχαν λίγες ευκαιρίες για θετικές και ουσιαστικές εμπειρίες με εξειδικευμένους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, και ως εκ τούτου, η στάση τους σχετικά με την αξία του 

επαγγέλματος γενικά ήταν αρνητική. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μόνο μία ή δύο επαφές, αλλά η αρνητική ποιότητα των εμπειριών τους άφησε τις 

σχετικές εντυπώσεις. Αντίθετα, η έρευνα κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν 

πιο θετική και υποστηρικτική στάση ήταν εκείνοι με τις περισσότερες γνώσεις σχετικά 

με το ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ήταν 

δηλαδή κυρίως εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήρθαν στη Νεβάδα από κράτη στα οποία ο 

ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών ήταν πιο διακριτός στα σχολεία και είχαν την 

ευκαιρία για συνεχείς επαφές μαζί τους, με αποτέλεσμα αυτό να αντανακλάται και στα 

θετικά σχόλιά τους.  

Παρόμοια, οι Higy, Haberkorn, Pope & Gilmore (2012), διεξήγαγαν έρευνα στη Β. 

Καρολίνα των ΗΠΑ σχετικά με το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία. 

Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές ενός μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης 

Σχολικών Μονάδων. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως μέσα στο ρόλο 
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του Κοινωνικού Λειτουργού είναι να ενισχύει τον ακαδημαϊκό στόχο του σχολείου, 

παρέχοντας υπηρεσίες που ενδυναμώνουν το σχολείο, αλλά και την οικογένεια, με 

στόχο την ανάπτυξη ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι τη 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

παράλληλα με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών παρέμβασης, φάνηκε να 

εστιάζουν στην αλληλεπίδραση σχολείου-κοινωνίας-οικογένειας-μαθητή προκειμένου 

να βοηθήσουν τον τελευταίο και να αξιοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 

οι δυνατότητές του μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, αναδύθηκε το 

πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας των Κοινωνικών 

Λειτουργών με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες των σχολικών 

μονάδων, καθώς πάρα πολύ εύκολα μπορούν να παρεξηγηθούν οι στόχοι και οι 

προθέσεις του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού. Αυτή η δυσκολία συνεργασίας 

μπορεί να υπάρξει και ανάμεσα στον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου και στον 

Κοινωνικό Λειτουργό, καθώς ο Κοινωνικός Λειτουργός στην εκπαίδευση, συνήθως 

δεν έχει ικανοποιητική επικοινωνία με το Διευθυντή, με αποτέλεσμα ο ρόλος του στη 

διασφάλιση της συναισθηματικής υγείας και ευημερίας των μαθητών και των 

οικογενειών τους συχνά να παρεξηγείται. Επιπρόσθετα, διευθυντικά στελέχη που δεν 

ήταν ενημερωμένα για το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού, έτειναν να υιοθετούν 

αρνητικές στάσεις απέναντί τους. Επομένως, η σύγχυση και η έλλειψη γνώσης για το 

ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στην εκπαίδευση πλήγωναν την αξιοπιστία του 

επαγγέλματος και δεν επέτρεπαν στους μαθητές να απολαύσουν τις υπηρεσίες των 

Κοινωνικών Λειτουργών. Επομένως, θετικά αποτελέσματα στη μεταξύ τους 

επικοινωνία και συνεργασία θα επιτευχθούν, μόνο εάν και εφόσον ο Διευθυντής 

αποδεχθεί την αξία του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Τέλος, συμπληρωματικά στα προηγούμενα όσον αφορά στο εξωτερικό, ο Agresta 

(2004) στις ΗΠΑ κάνει αναφορά στην έλλειψη σαφήνειας μεταξύ του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού, του Σχολικού Ψυχολόγου και του Σχολικού Συμβούλου που 

εργάζονται σε σχολικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, ο ίδιος πραγματοποίησε μια μελέτη 

απόψεων και αντιλήψεων των συγκεκριμένων επαγγελματιών για να καθορίσει τους 

επαγγελματικούς τους ρόλους και το βαθμό στον οποίο τα μέλη των τριών 

επαγγελμάτων βιώνουν συναισθήματα ανταγωνιστικότητας. Στη μελέτη πήραν μέρος 

183 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 137 Σχολικοί Ψυχολόγοι και 166 Σχολικοί Σύμβουλοι, 

μέσα από ένα τυχαίο δείγμα μελών του Συνδέσμου Κοινωνικής Εργασίας της 



50 
 

Αμερικής, της Εθνικής Ένωσης των Σχολικών Ψυχολόγων της Αμερικής και του 

Αμερικανικού Συνδέσμου Σχολικών Συμβούλων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αφιέρωναν σημαντικό χρόνο για 

την παροχή συμβουλών, ενώ οι Σχολικοί Ψυχολόγοι περνούσαν περισσότερο χρόνο 

κάνοντας τα ψυχομετρικά τεστ και τη σύνταξη της ψυχολογικής έκθεσης του κάθε 

μαθητή. Και οι τρεις ομάδες ήθελαν να παρέχουν περισσότερες συμβουλές, ενώ 

δήλωσαν ότι σπανίως ένιωθαν ανταγωνιστικά προς τα μέλη των άλλων ομάδων. 

Ειδικότερα, ο μέσος Κοινωνικός Λειτουργός ανέφερε πως περνάει τουλάχιστον το 

δέκα τοις εκατό του επαγγελματικού του χρόνου σε τρεις ρόλους: ατομική 

συμβουλευτική, συμβουλευτική ομάδας και συμβουλευτική προς τους εκπαιδευτικούς, 

ενώ δήλωσε ότι θα ήθελε να περάσει ακόμη περισσότερο χρόνο σε ατομική 

συμβουλευτική και συμβουλευτική ομάδας. Τέλος, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν 

έδειξαν την επιθυμία να περνούν πολύ χρόνο στον τομέα της «Κοινωνικής 

Προσφοράς», παρόλο που είναι ένας τομέας άρρηκτα συνδεδεμένος με την Κοινωνική 

Εργασία. 

Στην Ελλάδα, ο Χατζηπέμος (2001) διενήργησε μια μελέτη αντιλήψεων για τη 

διεπαγγελματική συνεργασία Κοινωνικών Λειτουργών και εκπαιδευτικών, για την 

εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στις ΣΜΕΑΕ, αλλά και για την ανάδειξη του 

ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στο χώρο του ειδικού σχολείου. Στην έρευνα πήραν 

μέρος 31 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 32 εκπαιδευτικοί και 86 γονείς μαθητών από 32 

σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της χώρας, οι οποίοι απάντησαν σε 

ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν, όσον αφορά στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 

Κοινωνικών Λειτουργών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, πως οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί που έχουν δημοσιευμένες μελέτες, σε ποσοστό 71%, υποστηρίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν «πολύ έως πάρα πολύ» την επιστημονική τους κατάρτιση. 

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις των Διευθυντών στο ρόλο των Κοινωνικών 

Λειτουργών, το 67,7% των Διευθυντών πιστεύουν ότι πρέπει έστω και λίγο να 

παρεμβαίνουν στο έργο τους, ενώ οι Κοινωνικοί Λειτουργοί υποστηρίζουν το αντίθετο. 

Όσον αφορά στο κατά πόσο μετά τη στελέχωση των ειδικών σχολείων με Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, άλλαξαν οι μέθοδοι εργασίας του ειδικού σχολείου προς όφελος των 

μαθητών, η πλειοψηφία και των Κοινωνικών Λειτουργών και των Διευθυντών ήταν 

θετική ως προς αυτή την αλλαγή. Επιπλέον, συμφωνούν και οι δύο πλευρές ότι είναι 
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καθήκον και υποχρέωση των Κοινωνικών Λειτουργών να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες 

που αφορούν την οργάνωση και καλή λειτουργία του σχολείου. Αντίθετα, οι 

Διευθυντές και οι γονείς θεωρούν πως είναι αρμοδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού 

η οργάνωση και η κάλυψη του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, ενώ οι ίδιοι οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν πιστεύουν το ίδιο. Επιπλέον, τα ευρήματα κατέδειξαν την 

ανάγκη που νιώθουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί να συζητούν και να συνεργάζονται με 

όλο το προσωπικό του σχολείου για τη διαχείριση των περιστατικών τους, εν ελλείψει 

συμβούλων Κοινωνικής Εργασίας. Το 40% όμως των Κοινωνικών Λειτουργών δήλωσε 

πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αποδεχθεί καθόλου ή έχουν αποδεχθεί λίγο το ρόλο 

των Κοινωνικών Λειτουργών στο ειδικό σχολείο. Τέλος, και οι τρεις ομάδες των 

ερωτηθέντων, στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες του Κοινωνικού 

Λειτουργού αξιοποιούνται στο ειδικό σχολείο από «πολύ έως πάρα πολύ». Εν 

κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η στελέχωση των ειδικών 

σχολείων με Κοινωνικούς Λειτουργούς πέτυχε τον επιδιωκόμενο σκοπό, παρά τις 

δυσκολίες της διεπαγγελματικής συνεργασίας. Κάποιες από τις προτάσεις που έγιναν 

ήταν οι κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Λειτουργών 

(προπτυχιακές και μεταπτυχιακές), κοινά επιμορφωτικά και βιωματικά σεμινάρια, 

θεσμοθέτηση Συμβούλων Κοινωνικής Εργασίας, κ.α. 

Συμπληρωματικά, αξιοσημείωτη είναι μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από τον 

ερευνητή Μαλαδένη (2013) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, με στόχο να 

διερευνήσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των Κοινωνικών Λειτουργών που 

στελεχώνουν τα ΚΕΔΔΥ για το ρόλο τους, τις δεξιότητες και τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού αυτού. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 

δέκα (10) Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονταν σε ΚΕΔΔΥ. Τα ευρήματα ανέδειξαν 

τον πολυδιάστατο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στα ΚΕΔΔΥ, τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει αλλά παράλληλα και τις ελλείψεις στην επιμόρφωσή του, ενώ έγιναν και 

προτάσεις που είχαν ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΚΕΔΔΥ. Ειδικότερα, το σύνολο των 

ερωτώμενων ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που έχει ο Κοινωνικός Λειτουργός στην 

πρώτη υποδοχή της οικογένειας στην υπηρεσία και τη λήψη ενός πλήρους κοινωνικού 

και ατομικού ιστορικού σε συνεργασία με τους γονείς, ενώ επίσης σημαντικό 

θεωρήθηκε ο διασυνδετικός ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού με άλλες υπηρεσίες 

και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει σε παιδιά και γονείς. Εξίσου σημαντικός 
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βρέθηκε να είναι ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στη λήψη αποφάσεων μέσα στη 

διεπιστημονική ομάδα, στην οργάνωση ομάδων, προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, 

στην εισήγηση για τη δημιουργία νέων δομών και στην εξατομικευμένη 

παρακολούθηση περιστατικών (follow up). Ως πηγή πληροφόρησης για τις 

αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού στα ΚΕΔΔΥ, οι περισσότεροι ερωτώμενοι 

απάντησαν από τη μελέτη του σχετικού ΦΕΚ, από τον προϊστάμενό τους και τους 

συναδέλφους τους και από την καθημερινή τους τριβή με την υπηρεσία. Όσον αφορά 

στις δεξιότητες και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Κοινωνικός Λειτουργός, οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι απάντησαν τις σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, 

απαραίτητες γνώσεις συμβουλευτικής, ειδικής αγωγής και ενδιαφέρον για το 

επάγγελμα. Επίσης, έγινε λόγος για εχεμύθεια, ενσυναίσθηση, για γνώση δεξιοτήτων 

συνέντευξης, καθώς και για ευελιξία και οργανωτικότητα. Όσον αφορά στα 

απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στα 

ΚΕΔΔΥ, το σύνολο των ερωτώμενων αναφέρθηκε στο κοινωνικό ιστορικό, ως το 

πλέον απαραίτητο εργαλείο στη φαρέτρα του, κάποιοι αναφέρθηκαν στην αξία της 

συνέντευξης, άλλοι ανέφεραν τις γνώσεις συμβουλευτικής, ενώ άλλοι την ικανότητα 

για επαφή με τους γονείς. Επιπλέον, οι περισσότεροι ερωτώμενοι χαρακτήρισαν 

ανεπαρκή την εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο και επισήμαναν την απουσία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, θεωρούσαν ότι το 

εκπαιδευτικό κομμάτι επαφίεται στην ευσυνειδησία και στον προσωπικό ζήλο που 

επιδεικνύει ο εκάστοτε Κοινωνικός Λειτουργός. Τέλος, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο Κοινωνικός Λειτουργός κατά την άσκηση του ρόλου του στα ΚΕΔΔΥ φάνηκε να 

σχετίζεται με την έλλειψη επιμόρφωσης-κυρίως-από το Υπουργείο Παιδείας, με την 

υποστελέχωση των ΚΕΔΔΥ, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, της ανεπαρκούς 

υλικοτεχνικής υποδομής, της αμφισβήτησης για το ρόλο τους και του διαφορετικού 

τρόπου λειτουργίας κάθε ΚΕΔΔΥ. Όσον αφορά στις διευκολύνσεις στην άσκηση του 

ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το καλό 

εργασιακό περιβάλλον, η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και οργάνωσης, αλλά και οι 

αγαστές σχέσεις με συναδέλφους και με τον προϊστάμενο διευκολύνουν πολύ το ρόλο 

τους.  

Συνοψίζοντας, στα παραπάνω υποκεφάλαια αναδείχθηκε η ποικιλομορφία του 

ρόλου και των δεξιοτήτων του Κοινωνικού Λειτουργού. Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες 

στην άσκηση του έργου του και τονίστηκε η σημασία της επιμόρφωσής του για την 
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ανάδειξη του ρόλου του και την αποδοχή του από τους άλλους επαγγελματίες που 

εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα που παρατίθενται στη συνέχεια, σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο του 

τρέχοντος κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Το προηγούμενο κεφάλαιο έδωσε την ευκαιρία να αναλυθεί η βιβλιογραφία που 

σχετίζεται με το ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 

αλλά και έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

σχετικά με τις απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για το ρόλο τους στις Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

αναπτύχθηκε μια κριτική κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να 

σχεδιαστεί η παρούσα έρευνα.  

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την έρευνα,  

προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις που σχετίζονται με τη 

μελέτη αυτή, καθώς και το σκεπτικό για την επιλογή του ερευνητικού εργαλείου. 

Επιπλέον, αναφέρονται οι λόγοι για την διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, 

παρουσιάζεται η συνέντευξη ως το ερευνητικό εργαλείο, αναφέρεται το αντικείμενο 

της έρευνας, ο σκοπός της και οι επιμέρους στόχοι της, γίνεται αναφορά στον 

πληθυσμό της έρευνας και παρουσιάζεται η περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, η 

συλλογή των δεδομένων, η μέθοδος ανάλυσης και η επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων και τέλος γίνεται αναφορά στα κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας, στα 

ηθικά ζητήματα της έρευνας, στις δυσκολίες και τους περιορισμούς που υπήρξαν. 

 

2.1 Σκοπός και στόχοι 

Οι Cohen και Manion (1994) επεξηγούν ότι οι ερευνητικές μέθοδοι ορίζονται ως 

οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα ως βάση του 

πορίσματος, της ερμηνείας, της εξήγησης και της πρόβλεψης. Οι τεχνικές αυτές είναι 

στενά συνδεδεμένες με την απάντηση των ερωτήσεων, καταγράφοντας μέτρα και 

περιγράφοντας φαινόμενα.  

Σύμφωνα με τον Κορρέ (2007), τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή προς τις 

ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις στις έρευνες της εκπαίδευσης. Η ποιοτική έρευνα 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι η γνώση για τους ανθρώπους είναι αδύνατη χωρίς την 
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περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αυτή βιώνεται και περιγράφεται από τους 

ίδιους τους πρωταγωνιστές. Η ποιοτική έρευνα δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη 

συζήτηση να καταγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυσμού, 

τα οποία μέσω της ποσοτικής έρευνας δεν αναδεικνύονται. Επιπλέον, όπως ο Κορρές 

(2007) επεξηγεί, η συλλογή των δεδομένων μέσω της ποιοτικής προσέγγισης είναι πιο 

ελεύθερη, μπορεί να οδηγήσει τον ερευνητή σε απαντήσεις που δεν τις είχε προβλέψει, 

ώστε να μελετήσει καλύτερα το φαινόμενο υπό διερεύνηση και τέλος μπορεί να έχει 

συγκεκριμένο στόχο προς διερεύνηση. 

    Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναδειχθεί η σημαντικότητα του 

ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ με σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς 

απόψεων που οι ίδιοι θα καταθέσουν με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και τα 

βιώματα που έχουν.  

    Συγκεκριμένα, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα γίνεται προσπάθεια να 

καταγραφούν: 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για το ρόλο τους στις ΣΜΕΑΕ. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη συμμετοχή τους στη 

διεπιστημονική ομάδα. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

σε μια ΣΜΕΑΕ. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τις διευκολύνσεις που έχει σε μια 

ΣΜΕΑΕ. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τις μεθόδους Κοινωνικής 

Εργασίας που χρησιμοποιούν. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τις γνώσεις που καλό θα ήταν να 

κατέχουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τα προσόντα και τις δεξιότητες 

τους. 
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 Οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για επιπλέον προτάσεις τους για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ. 

 

2.2 Συμμετέχοντες 

      Το δείγμα αποτέλεσαν 13 επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί, όλες γυναίκες. Η 

επιλογή των συγκεκριμένων Κοινωνικών Λειτουργών έγινε μέσω άτυπου προσωπικού 

δικτύου. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι διέμεναν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Στα ακόλουθα εννέα (9) γραφήματα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του δείγματος: 

1) το φύλο, 2) η ηλικία, 3) η εργασιακή σχέση, 4) οι βασικές σπουδές, 5) η παιδαγωγική 

επάρκεια,6) οι επιπρόσθετες σπουδές, 7) το 2ο πτυχίο, 8) το σεμινάριο 400 ωρών και 

9) τα έτη προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ. Πιο αναλυτικά: 

 

Γράφημα 1: Φύλο Δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας ήταν 13 Κοινωνικοί Λειτουργοί, όλες γυναίκες. 

 

 

Γράφημα 2α: Ηλικία Δείγματος 
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Γράφημα 2β: Ηλικία Δείγματος Αναλυτικά 

Στο δείγμα μας, τρεις (3) ερωτώμενοι ήταν μεταξύ 21 και 30 ετών και συγκεκριμένα 

ένας (1) ήταν 26 ετών και οι άλλοι δύο (2) ήταν 29 ετών. Οκτώ (8) συμμετέχοντες ήταν 

μεταξύ 31 και 40 ετών και συγκεκριμένα τρεις (3) συμμετέχοντες ήταν 33 ετών, ένας 

(1) ήταν 34 ετών, ένας (1) ήταν 36 ετών, δύο (2) ήταν 38 ετών και ένας (1) ήταν 39 

ετών. Δύο (2) συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 41 και 50 ετών και συγκεκριμένα και οι δύο 

(2) ήταν 45 ετών.  

 

 

Γράφημα 3:Εργασιακή Σχέση Δείγματος 

Οι τέσσερις (4) συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν μόνιμοι στην εργασία τους, ενώ οι 

υπόλοιποι εννέα (9) ήταν αναπληρωτές.  
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Γράφημα 4: Βασικές Σπουδές Δείγματος 

Όσον αφορά στις σπουδές, δύο (2) συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία και οι υπόλοιποι 

έντεκα (11) συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι του ΑΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας.  

 

 

Γράφημα 5: Παιδαγωγική Επάρκεια των ΑΤΕΙ 

Επιπλέον, έξι (6) από τους έντεκα (11) συμμετέχοντες που έχουν τελειώσει το ΑΤΕΙ 

Κοινωνικής Εργασίας και δεν είχαν παιδαγωγική επάρκεια, έχουν παρακολουθήσει το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ.  
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Γράφημα 6: Επιπρόσθετες Σπουδές Δείγματος 

Από τους συμμετέχοντες, μόνο τέσσερις (4) από τους δεκατρείς (13) έχουν 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από ελληνικά Πανεπιστήμια. Ένας (1) συμμετέχων 

έχει στην Κοινωνική Ψυχιατρική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ένας (1) 

στην εγκληματολογία από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, δύο (2) έχουν στην 

Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα με κατεύθυνση Κοινωνικές Διακρίσεις του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Νηπιαγωγών, ένας (1) έχει στο 

Φύλο και Νέα Εργασιακά και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ένας (1) έχει δύο (2) μεταπτυχιακά από 

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην Ψυχική Υγεία και στην Κοινωνιολογία. Τρεις (3) 

από τους δεκατρείς (13) συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα.  

 

 

Γράφημα 7: Κατοχή 2ου Πτυχίου 
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Ακόμη, τρεις (3) από τους δεκατρείς (13) συμμετέχοντες έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ, η πρώτη 

έχει πτυχίο Ψυχολογίας, η δεύτερη πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής 

Πολιτικής και η τρίτη πτυχίο Κοινωνιολογίας.  

 

 

Γράφημα 8: Σεμινάριο 400 ωρών στην ΕΑΕ 

Επίσης, κανένας από τους τέσσερις (4) συμμετέχοντες μόνιμους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς δεν έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, ενώ από τους εννέα (9) αναπληρωτές, το έχουν παρακολουθήσει και 

έχουν λάβει επιμόρφωση οι επτά (7).  

 

 

Γράφημα 9α: Έτη Προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ 
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Γράφημα 9β: Έτη Προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ Αναλυτικά 

Τέλος, από τους δεκατρείς (13) συμμετέχοντες, οι επτά (7) έχουν συνολικά έτη 

υπηρεσίας από 1 έως 5 έτη και συγκεκριμένα δύο (2) έχουν ένα (1) έτος εμπειρία, μία 

(1) έχει δύο (2) έτη εμπειρίας και τέσσερις (4) έχουν πέντε (5) έτη εμπειρίας. Τρεις (3) 

έχουν 6 έως 10 έτη και συγκεκριμένα δύο (2) έχουν επτά (7) χρόνια εμπειρίας και ένας 

(1) έχει δέκα (10) χρόνια εμπειρίας. Τέλος, τρεις (3) συμμετέχοντες έχουν από έντεκα 

(11) έως δεκαπέντε (15) έτη και συγκεκριμένα ένας συμμετέχων έχει δώδεκα (12) 

χρόνια εμπειρίας και δύο έχουν δεκατέσσερα (14) έτη εμπειρίας. 

 

2.3 Ερευνητικό Εργαλείο 

Ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Γρίβα (2015), η ημιδομημένη συνέντευξη είναι ένας τύπος 

συνέντευξης που απαρτίζεται από ένα δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη 

θεματολογία, δηλαδή περιλαμβάνει μία σειρά ερωτημάτων που έχουν τη μορφή 

γενικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη σειρά των 

ερωτημάτων και διαθέτει την ευχέρεια να θέσει επιπλέον συμπληρωματικές  ερωτήσεις 

στην πορεία της συνέντευξης, αν το κρίνει απαραίτητο. Όπως ο Φίλιας (2001) 

συμπληρώνει, η ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη «οδηγού 

συνέντευξης» και ο σκοπός της είναι εντοπισμένος, χωρίς όμως το αντικείμενο να είναι 
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περιορισμένο. Η τεχνική αυτή στηρίζεται σε μια πιο ελεύθερη συζήτηση και προσφέρει 

μεγάλη ευελιξία, όπου κύριο μέλημα του συνεντευκτή πάντα είναι να επαναφέρει τη 

συζήτηση στο πλαίσιο της έρευνας. Η ελευθερία αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη φύση 

της μη δομημένης συνέντευξης και έτσι διακρίνουμε την ελεύθερη και την εντοπισμένη 

συνέντευξη. Στην ελεύθερη συνέντευξη δεν σημαίνει ότι οι ερωτήσεις θα γίνουν σε 

οποιοδήποτε θέμα και όπως τύχει. Αυτό που ξεχωρίζει τις ελεύθερες συζητήσεις είναι 

ο βαθμός, λιγότερο ή περισσότερο μεγάλος, της δόμησης. Η ακραία μορφή αυτού του 

είδους συνέντευξης είναι οι συζητήσεις, οι μη κατευθυνόμενες, που καθιερώθηκαν 

στην ψυχοθεραπεία. Όσον αφορά στην εντοπισμένη συνέντευξη, μελετήθηκε ιδιαίτερα 

από τον Merton το 1967. Η συνέντευξη αυτού του τύπου έχει σκοπό να εντοπίσει την 

προσοχή σε μια εμπειρία και στα αποτελέσματα που έφεραν ένα ή περισσότερα 

ιδιαίτερα ερεθίσματα. Η διαδικασία της μοιάζει να είναι πιο αυστηρή από τη διαδικασία 

της συνέντευξης με ελεύθερες απαντήσεις, επειδή η επιλογή των ερωτώμενων και 

κυρίως το αντικείμενο της έρευνας είναι πιο συγκεκριμένο. 

Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα της 

ημιδομημένης συνέντευξης πρέπει να καθοδηγούν και όχι  να υπαγορεύουν την πορεία 

της συζήτησης. Βασικές της αρχές είναι ότι α) γίνεται απόπειρα εδραίωσης μιας σχέσης 

με τον ερωτώμενο, β) η σειρά των ερωτήσεων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, γ) ο 

συνεντευξιαστής αισθάνεται ελεύθερος να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μη 

προγραμματισμένων θεμάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δ) η συνέντευξη 

συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα ή τις ανησυχίες που εκφράζει ο συνεντευξιαζόμενος 

(Αβραμίδης και Καλύβα, 2006).  

Μέσα από τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις δίνεται η δυνατότητα να εξακριβωθούν 

οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για το ρόλο τους στις ΣΜΕΑΕ. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γιατί αυτές επιτρέπουν τη διερεύνηση 

σε μεγαλύτερο βάθος και βοηθούν στη συλλογή πλούσιου υλικού ποιοτικών 

δεδομένων. Έγιναν λοιπόν ερωτήσεις που επικεντρώθηκαν στις απόψεις των 

επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίες έδιναν στον ερωτώμενο την 

ελευθερία να αναπτύξει τις απόψεις του με βάση τις εμπειρίες του και τις ανησυχίες 

του. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά στις ερωτήσεις εκφράσεις όπως: 

«Τι θεωρείς…», «Ποια είναι η άποψή σου…» και «Με ποιους τρόπους πιστεύεις…». 

Στόχος είναι να καλυφθούν στοιχεία που είναι σημαντικά για την έρευνα, αλλά και για 
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να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να μιλήσει ελεύθερα για ό,τι κρίνει ο ίδιος 

σημαντικό. Ολόκληρος ο «οδηγός συνέντευξης» παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Οι συνεντεύξεις των Κοινωνικών Λειτουργών δομήθηκαν γύρω από τους 

παρακάτω θεματικούς άξονες: 

Α. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

Τα  κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν: 

1. Ποιος είναι ο ρόλος σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι και πώς εσύ τον 

αντιλαμβάνεσαι / χαρακτηρίζεις; 

2. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς κατά την άσκηση του ρόλου σου στη 

ΣΜΕΑΕ, που οφείλονται και πώς τις αντιμετωπίζεις; 

3. Τι θεωρείς πως σε διευκολύνει στην άσκηση του ρόλου σου μέσα στη 

ΣΜΕΑΕ; 

4. Θεωρείς πως υπάρχει με το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού σχολείου 

διεπιστημονική συνεργασία; Μπορείς να μου δώσεις κάποια 

παραδείγματα; 

5. Με ποιους τρόπους πιστεύεις πως θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η 

συνεργασία; 

6. Ποια είναι η άποψή σου για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το 

υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού σχολείου όπου εργάζεσαι; 

 

Β. Τα εργαλεία και τα προσόντα του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

Τα  κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν: 

1. Ποιες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας χρησιμοποιείς κατά την άσκηση του 

ρόλου σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι;    

2. Ποια εργαλεία, προγράμματα ή/και στρατηγικές παρέμβασης θεωρείς 

απαραίτητα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών σου στους μαθητές του 

ειδικού σχολείου και τις οικογένειές τους; 

3. Ποιες δεξιότητες και ποια προσόντα καλό θα ήταν να έχει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του σε μια ΣΜΕΑΕ; 

4. Θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για το συγκεκριμένο πλαίσιο 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπου εργάζεσαι και γιατί; 
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5. Τί είδους εκπαίδευση καλό θα ήταν να έχει λάβει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός για να εργασθεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης; 

 

Γ. Προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ. 

Τα  κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν: 

1. Με ποιους τρόπους θεωρείς πως θα μπορούσες να βελτιώσεις και να 

αναδείξεις στους συναδέλφους σου το ρόλο σου στο ειδικό σχολείο όπου 

εργάζεσαι; Μπορείς να μου δώσεις κάποια παραδείγματα; 

2. Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται μέσα στο χώρο του 

ειδικού σχολείου με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των μαθητών; 

3. Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την κοινότητα θα μπορούσες να κάνεις στο 

σχολείο που εργάζεσαι με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 

4. Ποιοι φορείς πιστεύεις πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση 

όλων των δυνατοτήτων της Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης και με ποιο τρόπο; 

 

2.4 Συλλογή δεδομένων 

 

      Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2016. Η δειγματοληψία βασίστηκε στη συγκατάθεση των 

ερωτώμενων να δώσουν συνέντευξη με κριτήριο το ενδιαφέρον τους για το θέμα που 

διαπραγματεύονταν η έρευνα. Πιο αναλυτικά, έγινε προσπάθεια εύρεσης και επιλογής 

των ερωτώμενων και τηλεφωνική προσέγγιση για την διεξαγωγή της έρευνας και την 

επιθυμία τους συμμετοχής σε αυτή. Τα άτομα τα οποία προσεγγίσθηκαν, 

ανταποκρίθηκαν από την αρχή θετικά για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, με μεγάλη 

προθυμία. Στη συνέχεια, με τους ερωτώμενους που επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους 

έγινε προσπάθεια εύρεσης κοινής διαθέσιμης ώρας και μετάβασης στο χώρο που 
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διευκόλυνε καλύτερα τους ερωτώμενους είτε εκτός είτε εντός σχολικού τους πλαισίου, 

σε κάποιο ήσυχο γραφείο χωρίς πιθανές διακοπές.  

      Στην αρχή κάθε συνέντευξης, ο ερωτώμενος ενημερώθηκε διεξοδικά για την 

παρούσα συνέντευξη, στα πλαίσια ποιας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και από 

ποιο πανεπιστήμιο, για το τι ακριβώς ερευνάται, για το πόσο σημαντική είναι η 

συμβολή του κάθε ένα συμμετέχοντα ξεχωριστά και τέλος πως η συνέντευξη είναι 

ανώνυμη και προσωπική, ενώ οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

       Στη συνέχεια ο κάθε συνεντευξιαζόμενος περιέγραφε τα δημογραφικά του 

στοιχεία, όπως την ηλικία του, τις βασικές και πρόσθετες σπουδές του, την υπηρεσιακή 

του κατάσταση και τα συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση. Στη συνέχεια τέθηκαν οι βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης, οι οποίες 

ήταν ταξινομημένες σε τρεις θεματικούς άξονες, όπως έχουν προαναφερθεί.   

       Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις με στόχο τη 

διερεύνηση της ποσότητας και ποιότητας των απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τους στόχους. Εξετάστηκαν οι απαντήσεις, ο βαθμός 

στον οποίο απαντούσαν στα ερωτήματα που μας ενδιέφεραν και εντοπίστηκαν 

δυσκολίες και ασάφειες στην έκφραση. Μετά από μικρές διαφοροποιήσεις οι 

συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν και με τους υπόλοιπους ερωτώμενους. 

       Επιπλέον, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους η συναίνεσή τους για να 

μαγνητοφωνηθεί η συνέντευξη. Όλοι οι συμμετέχοντες το αποδέχτηκαν. Η  

μαγνητοφώνηση θα βοηθούσε πολύ στο να καταγραφούν επακριβώς όλες οι 

λεπτομέρειες που θα χρειαζόταν για την περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των 

δεδομένων. Δείγμα από δύο απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙV. 

 

2.5 Ανάλυση των δεδομένων 

      Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των Κοινωνικών 

Λειτουργών, αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για τις απόψεις τους όσον αφορά το 

ρόλο τους στις ΣΜΕΑΕ. Η επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε 
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πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Miles και 

Huberman (1994). 

       Σύμφωνα με τη Γρίβα (2015), η θεματική ποιοτική ανάλυση είναι μια τριεπίπεδη 

ανάλυση: 1) Αναγωγή των δεδομένων, 2) Έκθεση των δεδομένων και 3) Παρουσίαση 

και Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων. Σε αυτή την ποιοτική θεματική ανάλυση 

ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει ανοιχτή κωδικοποίηση και 

απαιτεί κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, ενώ οι έννοιες/κατηγορίες που 

προκύπτουν είναι ευέλικτες και τροποποιούνται όσο προχωρά η ανάλυση των 

δεδομένων.  

     Κατά την ανάλυση των δεδομένων στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης «Αναγωγή των 

δεδομένων» ακολουθήθηκε η εξής πορεία: Έγινε μια πρώτη ανάγνωση για 

διαμόρφωση μιας γενικής ιδέας του προς εξέταση υλικού, αναγνώριση σημαντικών 

πληροφοριών, καταγραφή σημειώσεων (αρχικές ιδέες για κωδικούς). Στη συνέχεια 

έγινε μια συστηματική ανάγνωση και κωδικοποίηση που περιλαμβάνει την προσεχτική 

ανάγνωση υλικού, δημιουργία κωδικών μέσω τήρησης σημειώσεων, αναθεώρηση των 

κωδικών, ανάπτυξη κωδικών για κατηγοριοποίηση των δεδομένων, σύμπτυξη του 

όγκου των ποιοτικών δεδομένων και τέλος τους Κωδικούς = «Ετικέτες» για απόδοση 

νοήματος σε διάφορα τμήματα των δεδομένων. Οι κωδικοί αυτοί φέρουν ένα 

«λειτουργικό ορισμό» και κάποια κεφαλαία αρχικά γράμματα που σχετίζονται με τους 

υπόλοιπους κωδικούς και το συνολικό κείμενο. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η 

ταξινόμηση των κωδικών σε κατάλληλες κατηγορίες, με βάση τους άξονες της 

συνέντευξης και του σκοπούς της έρευνας. Γίνεται επανέλεγχος των κωδικών και μια 

προσπάθεια ομαδοποίησής τους σε κοινές κατηγορίες που περιέχουν πληροφορίες που 

ταυτίζονται εννοιολογικά.  

      Τέλος δημιουργείται ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση δεδομένων 

των Κοινωνικών Λειτουργών που περιέχει τους κωδικούς με τους εννοιολογικούς 

ορισμούς τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες και τους θεματικούς άξονες. 

       Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης «Έκθεση των δεδομένων», δημιουργούνται οι 

φόρμες έκθεσης δεδομένων που περιλαμβάνουν πίνακες που αναφέρονται σε κάθε 

Κοινωνικό Λειτουργό του δείγματος ξεχωριστά (βλπ. παράρτημα V). 

 

       Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα μιας κατηγορίας των 

Κοινωνικών Λειτουργών με την κωδικοποίησή του. 
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Θεματικός άξονας Α: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

2. Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του 

ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

▫ ΕΝΔΙΑΦΡΟΛ: ενδιαφέρον ρόλος 

▫ΠΟΛΥΔΡΟΛ: πολυδιάστατος ρόλος 

▫ΔΥΣΚΡΟΛΣΥΝΕ: δύσκολος ρόλος σε 

σχέση με τη συνεργασία με το υπόλοιπο 

προσωπικό 

▫ΒΟΗΘΕΚΠΑΙ: βοηθητικός για τους 

εκπαιδευτικούς 

▫ΒΟΗΘΔΙΕΥΘ: βοηθητικός για το 

Διευθυντή 

▫ΑΝΑΓΚΡΟΛ: αναγκαίος ρόλος 

▫ΣΗΜΑΝΤΡΟΛ: σημαντικός ρόλος 

▫ΥΠΟΣΤΡΟΛ: υποστηρικτικός ρόλος  

▫ΠΥΡΟΣΡΟΛ: πυροσβεστικός ρόλος 

3. Δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση 

του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΔΥΣΚΠΑΡΑ: δυσκολία στην 

παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΣΥΝΑ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τους συναδέλφους  

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΓΟΝ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τους γονείς 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΔΙΕΥΘ: δυσκολία στη 

συνεργασία με το Διευθυντή 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΨΥΧΟΛ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τον ψυχολόγο 

▫ ΔΥΣΚΣΧΕΤΠΑΙ: δυσκολίες σχετικά 

με τα παιδιά 

▫ ΑΠΟΥΣΓΡΑΦΣΥΝ: απουσία 

γραφείου συνεργασίας με τους γονείς 

και τα παιδιά 

▫ ΔΥΣΚΤΙΡΥΠΟΔ: δυσκολία στην 

κτιριακή υποδομή 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΘΕΡΓΑ: δυσκολία στις 

συνθήκες εργασίας 

 

       Στη συνέχεια, έγινε Ανάλυση Λόγου των συνεντεύξεων των Κοινωνικών 

Λειτουργών, με βάση την Κριτική Ανάλυση Λόγου του Fairclough (1995). Σύμφωνα 

με τη Στάμου (2015), η ανάλυση λόγου είναι μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση 
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που επιχειρεί να συνδέσει τη γλωσσική με την κοινωνική ανάλυση. Σύμφωνα με αυτή, 

η γλωσσική ποικιλότητα δεν είναι τυχαία, αλλά αναπαριστά διαφορετικές οπτικές της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Εφαρμόζεται το αναλυτικό πλαίσιο της Συστημικής-

Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday (1994), που είναι απολύτως συμβατό με τις 

θεωρητικές αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, καθώς υποστηρίζει ότι το νόημα 

διαμορφώνεται από τις επιλογές που γίνονται ή δεν γίνονται κάθε φορά από τους 

ομιλητές. Ο Halliday έχει αναπτύξει ένα λεπτομερές αναλυτικό πλαίσιο για την 

ανάλυση των τριών διαφορετικών λειτουργιών που επιτελεί η γλώσσα κατά την 

επικοινωνία ταυτόχρονα σε αναπαραστατικό,  διαπροσωπικό και κειμενικό επίπεδο. 

     Στη συγκεκριμένη κριτική ανάλυση λόγου έγινε προσπάθεια εύρεσης αξιολογικών 

λέξεων και εκφράσεων που χρησιμοποίησαν οι συνεντευξιαζόμενοι μέσα στη 

συνέντευξη και είχαν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον για σχολιασμό. Ιδιαίτερη βάση 

δόθηκε στη γλωσσική εκφορά του περιεχομένου των κειμένων της  συνέντευξης και 

συγκεκριμένα στην ανάλυση της διαπροσωπικής σημασίας στο λόγο των 

συνεντευξιαζόμενων και κυρίως την εμπλοκή τους στις απόψεις που εκφράζουν, με 

σκοπό την ανακάλυψη ιδεολογικών νοημάτων. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρουν τα 

αξιολογικά στοιχεία και τα στοιχεία της δείξης προσώπου,  που εξετάζουν τη στάση 

του κειμενικού παραγωγού προς τα λεγόμενά του. Στον Πίνακα Α, παρουσιάζονται 

συνοπτικά  τα γλωσσικά στοιχεία που καταγράφονται, με βάση τα ζητήματα που 

διαπιστώθηκε ότι απασχολούν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς.    

    Ο μηχανισμός της αξιολόγησης εκφράζει την εμπλοκή του ομιλητή και τη δήλωση 

στάσης προς το εκφερόμενο μήνυμα. Αφορά την παρεμβολή των συναισθημάτων, 

σχολίων και υποκειμενικών κρίσεων των Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ μέσω της 

αξιολόγησης οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δείχνουν την επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία 

τους για τα συγκεκριμένα θέματα. 

     Η δείξη προσώπου αποτελεί μέρος του ευρύτερου γλωσσικού φαινομένου της 

«δείξης», η οποία αναφέρεται στα γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να 

συνδέσουν ένα κείμενο με τον χρόνο (το «τώρα»: χρονική δείξη), τον χώρο (το «εδώ»: 

χωρική δείξη) και τους συμμετέχοντες/ουσες («εμένα» και «εσένα»: δείξη προσώπου) 

της επικοινωνίας. Επομένως, η δείξη προσώπου αφορά ειδικότερα όλες τις αναφορές 

που γίνονται σε ένα κείμενο στον ομιλητή/συγγραφέα ή/και ακροατή/ αναγνώστη. 

Αυτές οι αναφορές εκφράζονται με την επιλογή αριθμού προσώπου (δηλ. α΄, β΄, γ΄ 
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πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού) στις προσωπικές (π.χ. «εγώ», «εσύ», «εμείς») 

και κτητικές (π.χ. «μου», «σου», «μας») αντωνυμίες, καθώς και στα ρήματα. Ένας 

παραγωγός κειμένου μπορεί να επιλέξει να συμπεριλάβει ή να απαλείψει δεικτικά 

στοιχεία προσώπου, ανάλογα με τη σχέση που επιθυμεί να οικοδομήσει με τον 

αποδέκτη του κειμένου (π.χ. υιοθέτηση προσωπικού ύφους με την επιλογή α΄ 

προσώπου ή απρόσωπου ύφους με τη χρήση του γ΄ προσώπου). 

     Από την ανάλυση των ατομικών πινάκων ανάλυσης του λόγου των Κοινωνικών 

Λειτουργών διακρίνεται το ενδιαφέρον τους για το ρόλο τους, τις δυσκολίες που 

συναντούν κατά την άσκηση του ρόλου τους στις ΣΜΕΑΕ, τη διεπιστημονική 

συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τις υπόλοιπες ειδικότητες, τις δεξιότητες 

που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός, την εκπαίδευση που χρειάζεται για να 

εργασθεί σε ΣΜΕΑΕ και τέλος τη συνεισφορά διαφόρων φορέων στην ενίσχυση των 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. 

     Έγινε εκ νέου προσεκτική ανάγνωση των κειμένων και καταγράφηκαν σε ατομικούς 

πίνακες τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν με βάση τα ζητήματα που διαπιστώθηκε ότι 

απασχολούν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς (βλπ. Παράρτημα VΙ). 

 

Πίνακας Α. Αξιολογικά και στοιχεία δείξης προσώπου ζητημάτων που απασχολούν τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 
Ο ρόλος τους 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 

Οι δυσκολίες που συναντούν κατά 

την άσκηση του ρόλου τους στις 

ΣΜΕΑΕ 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 

Η διεπιστημονική συνεργασία του 

Κοινωνικού Λειτουργού με τις 

υπόλοιπες ειδικότητες 
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     Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Γίνεται σχολιασμός 

που βασίζεται στους πίνακες και στα κείμενα των συνεντευξιαζόμενων. Ακολουθούν 

τα πρώτα ερμηνευτικά σχόλια και παρατίθενται αυτούσια κομμάτια από τις απόψεις 

των Κοινωνικών Λειτουργών, ώστε να ενισχυθούν και να εξηγηθούν οι προτάσεις που 

γίνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 

Οι δεξιότητες που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός Λειτουργός 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 

Η εκπαίδευση που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός Λειτουργός για να 

εργασθεί σε ΣΜΕΑΕ 

1. αξιολόγηση  

2. δείξη προσώπου 

Η συνεισφορά διαφόρων φορέων 

στην ενίσχυση των υπηρεσιών των 

Κοινωνικών Λειτουργών που 

εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης συνεντεύξεων Κοινωνικών Λειτουργών 

      Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις των Κοινωνικών Λειτουργών 

απομαγνητοφωνήθηκαν και αρχικά αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles & Humberman, 

1994). Εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν 

οι κατάλληλοι «κωδικοί» οι οποίοι φέρουν λειτουργικούς ορισμούς. Κατόπιν οι 

κωδικοί ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αυτές εντάχθηκαν σε ευρύτερους 

θεματικούς άξονες. Από την ποιοτική αυτή ανάλυση των συνεντεύξεων των 

Κοινωνικών Λειτουργών προέκυψαν 192 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 19 

κατηγορίες και εντάχθηκαν σε 3 θεματικούς άξονες ως εξής: 

Α) Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

Β) Τα εργαλεία και τα προσόντα του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

Γ) Προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση των παρεχόμενων  

υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ 

Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής: 

1) Περιγραφή ρόλου Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

2) Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ 

3) Δυσκολίες που συναντά ο Κοινωνικός Λειτουργός κατά την άσκηση του ρόλου του 

στις ΣΜΕΑΕ 

4) Λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσκολίες που συναντά ο Κοινωνικός 

Λειτουργός  κατά την άσκηση του ρόλου του στις ΣΜΕΑΕ 

5) Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντά ο Κοινωνικός Λειτουργός κατά 

την άσκηση του ρόλου του στις ΣΜΕΑΕ 

6) Διευκολύνσεις που βοηθούν τον Κοινωνικό Λειτουργό κατά την άσκηση του  

ρόλου του στις ΣΜΕΑΕ 
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7) Παραδείγματα ύπαρξης διεπιστημονικής συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού  

με άλλες ειδικότητες στις ΣΜΕΑΕ 

8) Παραδείγματα μη ύπαρξης διεπιστημονικής συνεργασίας του Κοινωνικού  

Λειτουργού με άλλες ειδικότητες στις ΣΜΕΑΕ 

9) Τρόποι βελτίωσης της διεπιστημονικής συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού  

με το υπόλοιπο προσωπικό στις ΣΜΕΑΕ 

10) Αντίληψη του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού από τις άλλες ειδικότητες στις 

ΣΜΕΑΕ 

11) Οι Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός  

στις ΣΜΕΑΕ 

12) Τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός  

στις ΣΜΕΑΕ 

13) Τα προσόντα και οι δεξιότητες που χρησιμεύουν στον Κοινωνικό Λειτουργό που  

εργάζεται στις ΣΜΕΑΕ 

14) Η επιστημονική κατάρτιση που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να  

εργαστεί στις ΣΜΕΑΕ πέραν του βασικού πτυχίου 

15) Η αντίληψη των Κοινωνικών Λειτουργών για τη δική τους επαρκή εκπαίδευση  

για τη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζονται και λόγοι τεκμηρίωσης της 

16) Ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού 

17) Εφαρμογή προγραμμάτων μέσα στη ΣΜΕΑΕ 

18) Δράσεις διασύνδεσης σχολείου με την κοινότητα 

19) Συνεισφορά φορέων στην ενίσχυση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικό άξονα. 

3.1.1 Θεματικός άξονας: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

       Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης κρίνεται από τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς ως άκρως 

σημαντικός για τη λειτουργία του ειδικού σχολείου, καθώς πάνω σε αυτόν το ρόλο 
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στηρίζονται ο μαθητής, η οικογένεια, το προσωπικό του σχολείου και η κοινότητα. 

Αυτό ολοένα και περισσότερο γίνεται κατανοητό από τις άλλες ειδικότητες και 

αντιλαμβάνονται το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού ως έναν ρόλο βοηθητικό προς 

όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει μέσα στο ειδικό σχολείο. Για αυτό το λόγο η 

ύπαρξη του Κοινωνικού Λειτουργού στα πλαίσια της ΣΜΕΑΕ είναι πλέον 

αναμφισβήτητα αναγκαία, όπως δείχνουν και τα τελευταία δεδομένα ερευνών πάνω 

στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. 

      Ο θεματικός άξονας Α περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης 

σχετικά με το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ. Στον πίνακα 1 δίνεται 

μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους 

κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν. 

 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Α. 

Θεματικός άξονας Α: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

1. Περιγραφή ρόλου ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΕΠΑΟΙΚΣΧΟ: πρώτη επαφή 

οικογένειας με το σχολείο 

▫ ΔΙΑΜΟΙΚΣΧΟΜΑΘΚΟΙ: 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 

οικογένεια, το σχολείο, το μαθητή και την 

κοινότητα 

▫ΛΗΚΟΙΝΙΣΤΟ: λήψη κοινωνικού 

ιστορικού 

▫ΕΝΗΜΦΑΚΕΛ: ενημέρωση φακέλου 

των μαθητών 

▫ΣΥΝΕΡΓΟΙΚ: συνεργασία με την 

οικογένεια 

▫ΣΥΝΡΓΕΕΠ: συνεργασία με το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

▫ΣΥΝΡΓΔΙΕΥΘ: συνεργασία με τον 

Διευθυντή 

▫ΣΥΝΕΡΓΕΚΠΑΙ: συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς 

▫ΟΜΑΔΠΑΙ: δημιουργία ομάδων με τα 

παιδιά 

▫ΟΜΑΔΓΟΝ: δημιουργία ομάδων με 

τους γονείς 
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▫ΑΤΟΜΣΥΝΑΝΠΑΙ: ατομικές 

συναντήσεις με τα παιδιά 

▫ΚΑΤΟΙΚΕΠΙΣΚ: κατ’οίκον επισκέψεις 

όταν κρίνεται αναγκαίο 

▫ΣΥΝΟΔΠΑΙ: συνοδεία παιδιών όποτε 

είναι αναγκαίο 

▫ΠΑΡΥΠΗΡ: παραπομπή σε υπηρεσίες 

▫ΔΙΑΣΥΠΗΡ: διασύνδεση με υπηρεσίες 

▫ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΚ: συμβουλευτικός στην 

οικογένεια 

▫ΣΥΜΒΟΥΛΠΑΙ: συμβουλευτικός στα 

παιδιά 

▫ΣΥΜΒΟΥΛΣΥΝ: συμβουλευτικός 

στους συναδέλφους 

2. Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του 

ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

▫ ΕΝΔΙΑΦΡΟΛ: ενδιαφέρον ρόλος 

▫ΠΟΛΥΔΡΟΛ: πολυδιάστατος ρόλος 

▫ΔΥΣΚΡΟΛΣΥΝΕ: δύσκολος ρόλος σε 

σχέση με τη συνεργασία με το υπόλοιπο 

προσωπικό 

▫ΒΟΗΘΕΚΠΑΙ: βοηθητικός για τους 

εκπαιδευτικούς 

▫ΒΟΗΘΔΙΕΥΘ: βοηθητικός για το 

Διευθυντή 

▫ΑΝΑΓΚΡΟΛ: αναγκαίος ρόλος 

▫ΣΗΜΑΝΤΡΟΛ: σημαντικός ρόλος 

▫ΥΠΟΣΤΡΟΛ: υποστηρικτικός ρόλος  

▫ΠΥΡΟΣΡΟΛ: πυροσβεστικός ρόλος 

3. Δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση 

του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΔΥΣΚΠΑΡΑ: δυσκολία στην 

παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΣΥΝΑ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τους συναδέλφους  

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΓΟΝ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τους γονείς 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΔΙΕΥΘ: δυσκολία στη 

συνεργασία με το Διευθυντή 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΕΨΥΧΟΛ: δυσκολία στη 

συνεργασία με τον ψυχολόγο 

▫ ΔΥΣΚΣΧΕΤΠΑΙ: δυσκολίες σχετικά με 

τα παιδιά 
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▫ ΑΠΟΥΣΓΡΑΦΣΥΝ: απουσία γραφείου 

συνεργασίας με τους γονείς και τα παιδιά 

▫ ΔΥΣΚΤΙΡΥΠΟΔ: δυσκολία στην 

κτιριακή υποδομή 

▫ ΔΥΣΚΣΥΝΘΕΡΓΑ: δυσκολία στις 

συνθήκες εργασίας 

4. Λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσκολίες που 

συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του ρόλου του στη 

ΣΜΕΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΕΙΔΣΧΟΛΔΥΣΚΠΛΑΙ: τα ειδικά 

σχολεία είναι δύσκολα πλαίσια  

▫ ΠΡΟΣΛΣΥΝΔΙΑΦΠΛΑΙ: στη 

πρόσληψη αναπληρωτών συνεχώς σε 

διαφορετικά πλαίσια 

▫ ΠΑΡΕΜΔΙΕΥΘ: στη παρέμβαση 

Διευθυντή στο έργο του ΚΛ 

▫ ΣΥΜΜΟΑΠΑΙΤΔΙΕΥΘ: στη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

Διευθυντή 

▫ ΘΕΣΜΠΛΑΙΡΟΛΚΛ: στο θεσμικό 

πλαίσιο του ρόλου του ΚΛ 

▫ ΑΓΝΓΝΩΡΟΛ: στην άγνοια γνώσης 

του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού 

▫ΜΗΕΥΔΙΑΚΡΟΛ: στο μη ευδιάκριτο 

ρόλο του ΚΛ  

▫ΜΗΞΕΚΑΘΑΡΜΟΔ: στις μη 

ξεκάθαρες αρμοδιότητες του ΚΛ 

▫ ΑΝΑΧΡΑΝΤΙΛΣΥΝ: στις 

αναχρονιστικές αντιλήψεις συναδέλφων 

για το ρόλο του ΚΛ 

▫ ΔΙΑΦΑΝΤΙΛΣΥΝ:  στη διαφορετική 

αντίληψη του κάθε επαγγελματία μέσα 

στη συνεργασία 

▫ ΔΙΑΦΝΟΟΤΡΣΥΝ: στη διαφορετική 

νοοτροπία του κάθε επαγγελματία μέσα 

στη συνεργασία 

▫ ΟΡΕΞΣΥΝΕΡ: στην όρεξη συναδέλφων 

για συνεργασία 

▫ ΟΡΓΑΝΣΧΟ: στην οργάνωση του 

εκάστοτε σχολείου 
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▫ ΕΡΓΣΧΕΣ: στις εργασιακές σχέσεις που 

υπάρχουν 

▫ ΔΙΑΠΡΣΧΕΣ: στις διαπροσωπικές 

σχέσεις που υπάρχουν 

▫ ΧΑΜΚΟΙΝΕΠΙΠΓΟΝ: στο χαμηλό 

κοινωνικό επίπεδο των γονέων 

▫ ΜΗΚΑΤΓΟΝΔΥΣΠΑΙ: στη μη 

κατανόηση των γονέων για τις δυσκολίες 

του παιδιού 

▫ ΜΗΔΕΚΤΙΚΓΟΝΑΛΛ: στη μη 

δεκτικότητα των γονέων στις αλλαγές 

▫ ΟΙΚΟΚΑΤΑΧΩ: στην οικονομική 

κατάσταση χώρας 

▫ ΕΛΛΠΡΟΝΣΥΣΤ: στο ελλιπές 

προνοιακό σύστημα 

5. Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που 

συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του ρόλου του στη 

ΣΜΕΑΕ 

 

▫ ΚΑΜΑΝΤΙΜΕΤΩ: καμιά 

αντιμετώπιση 

▫ ΛΗΨΠΡΩΤΟΒ: με λήψη 

πρωτοβουλιών 

▫ ΠΡΟΣΑΜΒΛΔΥΣΚ: με προσπάθεια 

άμβλυνσης δυσκολιών 

▫ ΒΟΗΘΓΟΝΚΑΤΑΔΥΣΚΠΑΙ: με 

βοήθεια γονέων στην κατανόηση των 

δυσκολιών του παιδιού τους 

▫ ΑΝΤΙΜΥΠΟΜ: αντιμετώπιση με 

υπομονή 

▫ ΑΝΤΙΜΔΙΑΛ: αντιμετώπιση με 

διάλογο 

▫ ΑΝΤΙΜΔΙΠΛ: αντιμετώπιση με 

διπλωματία 

▫ ΑΝΤΙΜΗΡΕΜ: αντιμετώπιση με 

ηρεμία 

▫ ΑΝΤΙΜΡΕΑΛΙΣΜ: αντιμετώπιση με 

ρεαλισμό 

▫ ΣΥΝΕΡΓΣΥΝΕΡΓ: με συνεργασία με 

τους ήδη συνεργάσιμους 

▫ ΔΗΜΕΥΚΣΥΝΕ: με δημιουργία 

ευκαιριών για συνεργασία 

▫ ΠΡΟΣΑΝΑΔΡΟΛ: με προσπάθεια 

ανάδειξης του ρόλου του ΚΛ 
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▫ ΥΠΕΝΘΚΑΘΗΚ: με υπενθύμιση του 

καθηκοντολόγιου του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ ΑΝΤΙΜΣΥΖΗΤ: αντιμετώπιση με 

συζήτηση 

▫ ΑΝΤΙΜΕΥΡΕΛΥΣ: αντιμετώπιση με 

εύρεση λύσεων 

▫ ΑΝΤΙΜΕΡΓΑΣ: αντιμετώπιση με τη 

συνεχή εργασία 

▫ ΑΝΤΙΜΕΧΡΟΝ: αντιμετώπιση με την 

πάροδο του χρόνου 

▫ ΔΗΜΚΑΛΚΛΙΜ: δημιουργία καλού 

κλίματος 

6. Διευκολύνσεις που βοηθούν τον Κοινωνικό 

Λειτουργό κατά την άσκηση του ρόλου του στη 

ΣΜΕΑΕ 

▫ΠΡΟΣΚΟΙΝΛΕΙΤ: η προσωπικότητα 

του Κοινωνικού Λειτουργού 

▫ΞΕΚΑΘΡΟΛ: ο ξεκάθαρος ρόλος του 

Κοινωνικού Λειτουργού  

▫ΑΝΑΔΚΟΙΝΛΕΙΤ: η ανάδειξη του 

Κοινωνικού Λειτουργού ως επαγγελματία 

▫ΚΑΛΓΝΩΕΠΑΓ: η καλή γνώση του 

επαγγέλματος του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΣΥΝ: η καλή συνεργασία με 

τους συναδέλφους 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΔΙΕΥΘ: η καλή συνεργασία 

με το Διευθυντή 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΨΥΧ: η καλή συνεργασία με 

τον ψυχολόγο του σχολείου 

▫ΥΛΙΚΤΕΧΝΥΠΟΔ: η υλικοτεχνική 

υποδομή 

▫ΥΠΑΡΞΠΡΟΣΓΡΑΦ: η ύπαρξη 

προσωπικού γραφείου για τις συνεργασίες 

▫ΠΡΟΣΘΕΡΑΠ: η προσωπική θεραπεία 

του Κοινωνικού Λειτουργού 

▫ΕΚΠΑΙΟΙΚΘΕΡ: η εκπαίδευση στην 

οικογενειακή θεραπεία 

7. Παραδείγματα ύπαρξης διεπιστημονικής 

συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού με άλλες 

ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΣΥΛΟΓΔΙΔΑΣΚ: οι σύλλογοι 

διδασκόντων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα 
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▫ΑΤΟΜΕΒΔΟΜΣΥΝΑΠΡΟ: οι 

ατομικές εβδομαδιαίες συναντήσεις με το 

προσωπικό του σχολείου  

▫ΟΜΑΔΠΡΟΣΩ: οι συχνές ομάδες με το 

υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου 

▫ΠΡΟΓΡΑΜΣΤΟΠΑΙ: ο 

προγραμματισμός στόχων για κάθε παιδί 

από όλες τις ειδικότητες 

▫ΑΝΑΠΡΣΤΟΠΑΙ: η αναπροσαρμογή 

των στόχων για κάθε παιδί μέσα στη 

σχολική χρονιά από όλες τις ειδικότητες 

▫ΧΑΡΑΞΚΟΙΝΣΤΡΑΤ: η χάραξη κοινής 

στρατηγικής για όφελος του παιδιού 

▫ΣΥΝΕΡΓΕΞΑΤΠΡΟ:  η συνεργασία με 

το υπόλοιπο προσωπικό για 

εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή 

8. Παραδείγματα μη ύπαρξης διεπιστημονικής 

συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού με άλλες 

ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΔΥΣΠΜΟΝΣΥΝΑΝΑΠΛ: η δυσπιστία 

των μονίμων συναδέλφων για τους 

αναπληρωτές ΚΛ 

▫ΣΤΑΔΙΕΥΘΕΠΗΡΣΥΝ: η στάση του 

Διευθυντή επηρεάζει την συνεργασία και 

τη ποιότητά της 

▫ΑΔΙΑΦΕΚΠΑΙΣΥΝΕΕΠ: η αδιαφορία 

των εκπαιδευτικών για συνεργασία με το 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

▫ΕΜΠΛΡΟΛΠΡΟΕΝΤ: η εμπλοκή των 

ρόλων του προσωπικού δημιουργεί 

εντάσεις 

▫ΑΓΝΚΑΘΗΚΟΙΝΛΕΙΤ: η άγνοια του 

υπόλοιπου προσωπικού για τα καθήκοντα 

του Κοινωνικού Λειτουργού 

▫ΔΥΣΚΕΚΠΑΙΡΟΛΚΟΙΝΛΕΙΤ: η 

δυσκολία των εκπαιδευτικών να 

κατανοήσουν το ρόλο του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ΑΠΟΜΚΟΙΝΛΕΙΤ: η απομόνωση του 

Κοινωνικού Λειτουργού στο γραφείο του 

9. Τρόποι βελτίωσης της διεπιστημονικής 

συνεργασίας του ΚΛ με το υπόλοιπο προσωπικό στη 

ΣΜΕΑΕ 

▫ΤΗΡΟΡΙΩΡΟΛ: με την τήρηση των 

ορίων στο ρόλο κάθε ειδικότητας 
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 ▫ΞΕΚΑΘΡΟΛ: με το να υπάρχουν 

ξεκάθαροι ρόλοι 

▫ΑΝΑΔΡΟΛΚΟΙΝΛΕΙΤ: με το να 

αναδείξουμε στους συναδέλφους το ρόλο 

του ΚΛ 

▫ΚΛΓΝΩΡΟΛΕΙΔ: με το να είναι ο 

Κοινωνικός Λειτουργός και ο ίδιος 

γνώστης του ρόλου των υπολοίπων 

ειδικοτήτων 

▫ΧΡΗΣΔΙΑΛ: με τη χρήση διαλόγου 

▫ΔΙΑΘΣΥΝΕΡΟΛΠΡΟ: με το να 

υπάρχει διάθεση συνεργασίας από όλο το 

προσωπικό 

▫ΣΥΝΕΝΗΜΣΥΝΕΝΕΡ: με τη συνεχή 

ενημέρωση των συναδέλφων για τις 

ενέργειες που κάνει ο ΚΛ 

▫ΑΠΑΡΠΡΟΣ: με το να δίνεται η 

απαραίτητη προσοχή από όλα τα μέλη της 

ομάδας 

▫ΑΠΑΡΧΡΟ: με το να δίνεται ο 

απαραίτητος χρόνος από όλα τα μέλη της 

ομάδας 

▫ΠΕΡΙΘΠΡΟΣΕ: με το να δίνεται 

περιθώριο προσέγγισης από τις άλλες 

ειδικότητες 

▫ΔΙΑΘΕΣΠΑΣΤΙΓ: με το να δείξει ο ΚΛ 

ότι είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή 

▫ΕΠΙΔΣΥΝΣΥΝΕΡ: με την επιδίωξη 

συνεχούς συνεργασίας με το υπόλοιπο 

προσωπικό 

▫ΣΤΟΧΣΥΝΕΡ: με το να θέτουμε 

στόχους στη συνεργασία μας με τα άλλα 

μέλη της ομάδας 

▫ΣΥΧΝΣΥΛΛΔΙΔΑΣ: με συχνούς 

συλλόγους διδασκόντων 

▫ΥΠΑΡΚΛΙΜΕΜΠΙΣΤ: με την ύπαρξη 

κλίματος εμπιστοσύνης 

▫ΥΠΑΡΞΣΥΝΑΔ: με την ύπαρξη 

συναδελφικότητας 
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10. Αντίληψη του ρόλου του ΚΛ από τις άλλες 

ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΞΕΚΑΘΡΟΛ: είναι ένας ξεκάθαρος 

ρόλος 

▫ΑΠΟΔΡΟΛ: υπάρχει αποδοχή του ρόλου 

του Κοινωνικού Λειτουργού από τους 

εκπαιδευτικούς 

▫ΣΗΜΡΟΛ: είναι ένας σημαντικός ρόλος 

▫ΒΟΗΘΡΟΛ: είναι ένας βοηθητικός 

ρόλος 

▫ΑΠΕΙΛΡΟΛ: είναι ένας απειλητικός 

ρόλος 

▫ΠΑΡΕΜΒΡΟΛ: είναι ένας 

παρεμβατικός ρόλος 

▫ΑΓΝΓΝΩΣΡΟΛ: υπάρχει άγνοια 

γνώσης του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ΟΧΙΞΕΚΑΘΟΛ: δεν είναι ξεκάθαρος 

από όλους 

▫ΣΥΓΧΡΟΛΨΥΧ: γίνεται σύγχυση του 

ρόλου με αυτόν του ψυχολόγου 

▫ΣΥΓΧΡΟΛΚΟΙΝ: γίνεται σύγχυση του 

ρόλου με αυτόν του κοινωνιολόγου 

▫ ΛΑΝΘΕΝΤΥΠΡΟΛ: υπάρχει 

λανθασμένη εντύπωση του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού 

▫ΕΚΠΘΕΩΡΚΑΝΠΑΝΤ: οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ένας ΚΛ κάνει 

τα πάντα 

 

 

     Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και αντιστοιχούν 

στους κωδικούς του άξονα Α έχουν ως εξής: 

 

Περιγραφή ρόλου ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

    Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μέσω των απαντήσεών τους, έδειξαν πως περιγράφουν 

το ρόλο τους με ξεκάθαρο τρόπο. Φάνηκε να γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος 

τους και μέσα σε ποια καθορισμένα πλαίσια εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση με στόχο πάντα το συμφέρον του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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ή/και αναπηρίες. Οι περισσότεροι (8) Κοινωνικοί Λειτουργοί επισημαίνουν μόνο τα 

βασικά σημεία του ρόλου τους, καθώς πιθανά αυτά χρησιμοποιούν περισσότερο, 

καθώς και κάποια πιο διαδικαστικά θέματα που διαχειρίζονται. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν: «είναι η λήψη του κοινωνικού ιστορικού για το κάθε παιδί και μετά είναι η 

ενημέρωση του φακέλου του», «ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο είναι ο 

ρόλος του διαμεσολαβητή ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, είναι ο πρώτος που 

βλέπει, που συναντά ο γονιός που έρχεται στο σχολείο, αυτός θα κάνει την πρώτη 

γνωριμία με το χώρο, με το πλαίσιο, θα πάρει τα δικαιολογητικά του παιδιού και θα 

συμπληρώσει το ιστορικό και όλα αυτά που χρειάζεται και σε συνεννόηση με τον 

Διευθυντή θα περάσει στην εγγραφή του παιδιού», «να επικοινωνήσω με τους γονείς, να 

ενημερώσω τους γονείς για οτιδήποτε δυσκολία παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί και μου 

τη λένε», «το βασικό και το πρώτο πράγμα που κάνω ως Κοινωνική Λειτουργός εδώ 

είναι η λήψη του κοινωνικού ιστορικού στο οποίο βασίζεται όλη η δουλειά μου στη 

συνέχεια», «ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού είναι περισσότερο ρόλος 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδικότητες, τους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, 

στα παιδιά και στην κοινότητα», «γίνεται η λήψη του κοινωνικού ιστορικού και στη 

συνέχεια αξιολογούμε την κάθε περίπτωση», «η επαφή με τους γονείς και η λήψη του 

κοινωνικού ιστορικού», «η επαφή και με τα παιδιά και με την οικογένεια, τους γονείς, 

κηδεμόνες, με το σύλλογο διδασκόντων, και βέβαια με τη διεπιστημονική ομάδα στην 

οποία ανήκουμε». 

    Τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί όμως επεκτείνουν πιο βαθιά τις αρμοδιότητές τους και 

δεν αναφέρουν μόνο τις πιο συνηθισμένες αρμοδιότητες του ρόλου τους. Σχετικά με 

τους γονείς, επικεντρώνονται στα εξής: «είναι να έχουμε επαφή με τους γονείς, να 

συνεργαζόμαστε με τους γονείς όταν προκύπτει ένα θέμα με τα παιδιά», «παράλληλα 

συνεχίζεται ακόμα μια ομάδα γονέων, πάλι των παιδιών του πρώτου έτους, για να 

βοηθήσουμε τους γονείς να περάσουν αυτό το στάδιο της μετάβασης από το ένα σχολείο 

στο άλλο και τις αλλαγές που φέρνει έτσι κι αλλιώς η βιολογική ηλικία των παιδιών», «ο 

ρόλος μου ήταν να έρχομαι σε επαφή με τους γονείς για εμψύχωση, ενθάρρυνση, να 

μοιράζονται μαζί μου τους προβληματισμούς τους». Σχετικά με τους συναδέλφους τους 

αναφέρουν: «είναι να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους για την αξιολόγηση των 

νέων μαθητών», «ήμουν ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του γονιού και του 

δασκάλου. Γιατί σίγουρα ο γονιός μιλάει και με το δάσκαλο, αλλά με εμένα έχει τη 

δυνατότητα να αναπτύξει θέματα, έτσι, συναισθηματικά, που έχουν να κάνουν πιο πολύ 
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με την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση του παιδιού, αλλά και με την προσαρμογή 

του στο σχολικό περιβάλλον», «να συνεργαστώ με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πολλές 

φορές δυσκολεύονται με κάποια παιδιά, να συνεργαστώ και με το ΕΕΠ, με όλους, με τους 

έργο, τους λόγο, εννοείται με τον ψυχολόγο». Τέλος, σχετικά με τα παιδιά και την 

προσδοκία των Κοινωνικών Λειτουργών για ένταξη τους στην ομάδα συνομήλικων και 

κατ’επέκταση στην κοινωνία, ένας Κοινωνικός Λειτουργός αναφέρει: «πήραμε παιδιά 

από το πρώτο έτος που ήταν πιο λειτουργικά και μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια τέτοια 

ομάδα, και δουλέψαμε τα συναισθήματα, την αναγνώριση και την έκφραση 

συναισθημάτων και κοινωνικές δεξιότητες». 

    Ακόμη, ένας Κοινωνικός Λειτουργός επισημαίνει ότι θα αναφέρει μόνο τα βασικά 

σημεία του ρόλου του και παρόλα αυτά αναφέρει μια πληθώρα από αυτά, δίνοντας έτσι 

έμφαση στα λεγόμενά του: «Συνάδελφε να σου πω πως θα αναφέρω μόνο τα βασικά 

στοιχεία του ρόλου μου στο ειδικό σχολείο… είναι αδύνατον να ειπωθούν όλα γιατί 

είμαστε μέσα σ’ όλα!... μια όσο το δυνατό πληρέστερη συνέντευξη με τους γονείς για τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους στο σπίτι και στο σχολείο, 

πώς είναι οι ενδοοικογενειακές τους σχέσεις και πολλά άλλα που παίζουν ρόλο στην 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού… κατ’οίκον επισκέψεις για να 

διερευνήσω τις συνθήκες διαβίωσης… συνοδεία ενός παιδιού σε νοσοκομείο… 

παραπομπή σε διάφορες υπηρεσίες πρόνοιας… η δημιουργία ομάδων παιδιών… η 

συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού σχολείου για την καλύτερη 

προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο και την κοινωνικοποίησή του, η διασύνδεση με 

άλλες υπηρεσίες». 

     Ελάχιστοι είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μόνο δύο, που επισημαίνουν μέσα στο 

ρόλο τους τη συνεργασία τους με τη Διεύθυνση του σχολείου, δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο έμφαση στη σημασία που δίνουν στο ρόλο τους κυρίως ως προς τη βοήθεια των 

παιδιών και των οικογενειών τους και όχι τόσο στο ποιος είναι ο Διευθυντής του 

σχολείου, τη συνεργασία τους μαζί τους και εάν παρεμποδίζει ή όχι το έργο τους: «είναι 

πολύ σημαντική και ουσιαστική η επαφή με τη Διεύθυνση», «επαφή με τον Διευθυντή, 

όπου δυστυχώς πρέπει να είναι σε ότι κάνω σύμφωνος και ο ίδιος, αν δεν είναι έχω 

πρόβλημα», «σε συνεννόηση με τον Διευθυντή θα περάσει (ο Κοινωνικός Λειτουργός) 

στην εγγραφή του παιδιού». 
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    Ακόμη, ένας Κοινωνικός Λειτουργός τονίζει τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου 

του στο ειδικό σχολείο και τη διαχωρίζει από τη θεραπευτική, η οποία είναι όντως 

αδύνατο να γίνει μέσα στο χώρο του ειδικού σχολείο υπό τις υπάρχουσες συνθήκες: 

«Ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός σε σχέση με τις οικογένειες και τα παιδιά και τους 

συναδέλφους, κυρίως συμβουλευτικός, σίγουρα όχι θεραπευτικός…». 

    Τέλος, μόνο ένας Κοινωνικός Λειτουργός αναφέρθηκε πολύ συνοπτικά στο ρόλο 

του για το τι κάνει σε περίπτωση κρίσης, παρόλο που ο Κοινωνικός Λειτουργός 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για άμεσες λύσεις και παρεμβάσεις στην κρίση: «να 

πάρω ένα τηλέφωνο όταν υπάρξει ένα περιστατικό που χρειάζεται άμεση λύση».  

 

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

    Η σημαντικότητα του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού για τους ερωτώμενους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς είναι αδιαμφισβήτητη, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά τους. 

Οι ίδιοι χρησιμοποιούν κυρίως προσδιοριστικά επίθετα για να δηλώσουν τις απόψεις 

τους για το ρόλο τους μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, αλλά και να προσδώσουν την 

απαραίτητη σημασία στα λεγόμενά τους. Έτσι λοιπόν δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί 

επικεντρώνονται στο πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους από άποψη 

ενδιαφέροντος και δυσκολίας του ίδιου του ρόλου και χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως: 

«ενδιαφέρον ρόλος θα έλεγα», «θα χαρακτήριζα τη δουλειά πιο δύσκολη, εεε, σε σχέση 

με τη συνεργασία περισσότερο, όχι με το ρόλο της δουλειάς αυτής καθαυτής». Εδώ 

μάλιστα, ο συγκεκριμένος Κοινωνικός Λειτουργός, τονίζει και συνδέει το 

χαρακτηρισμό της δυσκολίας της εργασίας του με τι κατά πόσο είναι καλή ή όχι η 

συνεργασία του με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και όχι τόσο με τον ίδιο το ρόλο, 

κάτι που είναι άκρως ενδιαφέρον.  

    Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί δηλώνουν την άποψή 

τους πως ο ρόλος τους μέσα στο ειδικό σχολείο είναι άκρως βοηθητικός πρωτίστως για 

τα παιδιά, αλλά και για όλο το προσωπικό, για τον εκάστοτε Διευθυντή, για τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς και για το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 

αφού με την καθημερινή τους τριβή είναι φανερό πως ο Κοινωνικός Λειτουργός 

συνεργάζεται με όλους και προσπαθεί να βρει άμεσες λύσεις για τις ανάγκες της κάθε 

ειδικότητας ξεχωριστά με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού. Για αυτό 

αναφέρουν: «βοηθητικός ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και ως προς τη 
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Διεύθυνση», «είναι υποστηρικτικός προς τις οικογένειες και τα παιδιά και τους 

συναδέλφους», «πολύ υποστηρικτικός». 

    Άλλοι (3) πάλι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρουσιάζουν το ρόλο τους ως έναν ρόλο με 

πολλές διαστάσεις: «ο ρόλος μου στο σχολείο είναι πολυδιάστατος», «ο ρόλος μου είναι 

πολύπλευρος στο ειδικό σχολείο όπου εργάζομαι», «ο ρόλος των Κοινωνικών 

Λειτουργών όπως εγώ τον αντιλαμβάνομαι και όπως τον βιώνω στο σχολείο τα χρόνια 

αυτά, είναι πολύπλευρος». Αυτό εξηγείται καθώς ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού 

εμπλέκεται με την οικογένεια, τα παιδιά, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους 

συναδέλφους του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, το Διευθυντή, 

την κοινότητα και πολλά άλλα που ο Κοινωνικός Λειτουργός αντιμετωπίζει και 

συνεργάζεται σε καθημερινή βάση. Χαρακτηριστικά ένας Κοινωνικός Λειτουργός 

θεωρεί πώς: «είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική η επαφή και με τα παιδιά και με την 

οικογένεια, τους γονείς, κηδεμόνες, με το σύλλογο διδασκόντων, με τη Διεύθυνση και 

βέβαια με τη διεπιστημονική ομάδα στην οποία ανήκουμε». 

    Επιπλέον, ορισμένοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποιούν επιθετικούς 

προσδιορισμούς που επιδεικνύουν τη σημαντικότητα που θέλουν να αποδώσουν στις 

απόψεις τους για το ρόλο τους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο τους απασχολεί 

το θέμα αυτό σε μεγάλο βαθμό: «αναγκαίος για την υπηρεσία και σημαντικός», «είναι 

πάρα πολύ σημαντικός», «ο ρόλος ο δικός μας σε σχέση με το σχολείο είναι ένας πολύ 

σημαντικός ρόλος και σε σχέση με την οικογένεια».   

    Επιπρόσθετα, ένας Κοινωνικός Λειτουργός δηλώνει χαρακτηριστικά πως: «είμαι το 

σημείο αναφοράς στο σχολείο, για όλους τους συναδέλφους», ενώ ένας άλλος 

Κοινωνικός Λειτουργός ενστερνίζεται την εξής άποψη: «από εμάς τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς περνάνε τα πάντα, από παράπονο μέχρι το οτιδήποτε σοβαρό μπορεί να 

προκύψει στη σχολική μονάδα».  

    Ένα πιο δραστικό επίθετο, το «πυροσβεστικός», χρησιμοποιεί ένας άλλος 

Κοινωνικός Λειτουργός θέλοντας έτσι να δείξει πως ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι 

αρκετά παρεμβατικός και γρήγορος στις αποφάσεις που λαμβάνει μέσα στο ειδικό 

σχολείο: «είναι αρκετά πυροσβεστικός σε ένα ειδικό σχολείο, δηλαδή ότι προκύπτει θέμα, 

εγώ σαν Κοινωνική Λειτουργός πρέπει να πηγαίνω και να το επιλύω με όσο το δυνατόν 

καλύτερο τρόπο, είτε έχει να κάνει με συνεργασία, με επικοινωνία, για ότι προκύψει».  
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     Ένας Κοινωνικός Λειτουργός χρησιμοποιεί τρία επίθετα χαρακτηρισμού σε μια 

φράση για να χαρακτηρίσει το ρόλο του δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιάζουσα 

σημασία στο ρόλο του: «είναι πολύπλευρος, πάρα πολύ σημαντικός, αλλά ταυτόχρονα 

και πολύ δύσκολος».  

 

Δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

    Οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρουν αρκετές δυσκολίες που 

συναντούν μπροστά τους καθημερινά. Αυτές οι δυσκολίες λαμβάνουν χώρα σε 

τέσσερα επίπεδα, δηλαδή δυσκολίες σε λειτουργικά ζητήματα χώρου και υποδομής, 

δυσκολίες που αφορούν σε θέματα προνοιακών και κρατικών ζητημάτων, δυσκολίες 

σε θέματα διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους γονείς και δυσκολίες συνεργασίας με 

τους συναδέλφους και τη Διεύθυνση. Όλες αυτές οι δυσκολίες, η κάθε μία στο δικό της 

βαθμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την άσκηση του ρόλου των Κοινωνικών 

Λειτουργών στο ειδικό σχολείο, οι οποίες εάν δεν αντιμετωπιστούν με κάποιο τρόπο, 

τελικά αποβαίνουν εις βάρος ολόκληρου του σχολικού πλαισίου και βεβαίως εις βάρος 

των ίδιων των παιδιών.   

    Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά σε δυσκολίες κτιριακής υποδομής, από τα λόγια των 

Κοινωνικών Λειτουργών, διαπιστώνουμε πόσο καίριο είναι να έχει ο Κοινωνικός 

Λειτουργός το δικό του προσωπικό χώρο, να αισθάνεται ο ίδιος άνετα για να μπορέσει 

στη συνέχεια να μεταδώσει ένα συναίσθημα εμπιστοσύνης στους γονείς και στα παιδιά 

του σχολείου. Υπάρχει μια μερίδα Κοινωνικών Λειτουργών που πχ η έλλειψη ενός 

γραφείου θα τους έκανε να το δουν εγωιστικά και με πείσμα και θα έβρισκαν τρόπο να 

κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει όμως και μια μερίδα Κοινωνικών Λειτουργών που 

ίσως βίωνε τη ματαίωση και αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις υπηρεσίες που θα 

παρείχε στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί επεξηγούν με 

παραστατικό τρόπο πως: «για μένα είναι πολύ σημαντικό εάν έχω ένα δικό μου γραφείο 

να μπορώ να δέχομαι τους γονείς και τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Μου έχει 

τύχει συνάδελφε να με έχουν βάλει σε μια αχανής τάξη, χωρίς τα απαραίτητα, με 

πεταμένες παλιές καρέκλες και θρανία, βρώμικη, χωρίς τηλέφωνο να επικοινωνώ με τους 

γονείς ή άλλες υπηρεσίες, και εγώ να πρέπει να κάνω τη δουλειά μου», «έχουν να κάνουν 

με την κτιριακή υποδομή. Έχει πάρα πολύ κρύο, δεν έχουμε θέρμανση, ιδανική, με 
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αποτέλεσμα και τα παιδιά και εμείς να είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εργαζόμαστε 

κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες». 

    Ορισμένοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί επισημαίνουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν όσον αφορά στις παραπομπές των γονέων σε άλλες υπηρεσίες, αλλά 

και τη διασύνδεση που οι ίδιοι προσπαθούν να κάνουν με άλλες κρατικές υπηρεσίες: 

«τη μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησα στο ειδικό σχολείο, τώρα, την περίοδο της 

κρίσης, ήταν αυτό το πρόβλημα των παραπομπών. Δηλαδή, υπήρχαν οικογένειες από 

διάφορα κοινωνικά στρώματα, αυτές λοιπόν που ήταν οικογένειες σε κρίση, ειδικές 

κατηγορίες, είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία να τις παραπέμψουμε είτε για Κοινωνικά 

Παντοπωλεία είτε για Κοινωνικά Ιατρεία είτε για επιδόματα, δεν είχανε χαρτιά, δεν 

είχανε ασφάλεια, δεν είχανε βιβλιάρια…», «δεν υπάρχουν αρκετοί φορείς στο ευρύτερο 

προνοιακό σύστημα, ώστε κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να εξυπηρετηθούν, εκεί που 

θα’πρεπε να εξυπηρετηθούν…», «δυσκολίες υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο, όταν πρέπει 

να κάνω διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες πρόνοιας». 

    Κάποιοι (4) Κοινωνικοί Λειτουργού εκφράζουν τις σκέψεις τους για τη δυσκολία 

που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους με τους γονείς των παιδιών που φοιτούν 

στο ειδικό σχολείο και πώς αυτή η δυσλειτουργική σχέση δυσχεραίνει στην ουσία την 

άσκηση του έργου τους: «μια άλλη δυσκολία ως Κοινωνικός Λειτουργός στο χώρο του 

σχολείου ήταν η επικοινωνία με τους γονείς, όταν οι γονείς δεν είχαν αποδεχθεί ιδιαίτερα 

το πρόβλημα και την κατάσταση του παιδιού», «δεν υπάρχει κάθε φορά συνεργασία με 

την οικογένεια για την επίτευξη των στόχων των παιδιών», «επειδή έχουμε να κάνουμε 

κυρίως με γονείς… να συνεννοηθούμε, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις από κοινού… οι 

δυσκολίες που συναντώ συνήθως οφείλονται στους γονείς… δεν είναι πολύ δεκτικοί για 

αλλαγές πολλές φορές προς όφελος του παιδιού τους…», «σε σχέση με τις οικογένειες 

που καλούμαστε να ανταποκριθούμε». 

   Επιπλέον, από τα λόγια των Κοινωνικών Λειτουργών γίνεται διαπίστωση πως οι ίδιοι 

έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες που σχετίζονται με το πρόσωπο του Διευθυντή και 

πώς ο ίδιος έχει την δύναμη να ορίζει τη λειτουργία της μονάδας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης με συγκεκριμένο τρόπο, με τον οποίο πρέπει οι υφιστάμενοι συνάδελφοι 

να συμβαδίζουν, αλλιώς όπως αναφέρει ένας Κοινωνικός Λειτουργός: «κατά βάση με 

τον Διευθυντή, όπου δυστυχώς πρέπει να είναι σε ότι κάνω σύμφωνος και ο ίδιος, αν δεν 

είναι έχω πρόβλημα». Συγκεκριμένα τα λόγια που χρησιμοποίησαν τρεις Κοινωνικοί 
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Λειτουργοί είναι: «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω είναι αρχικά με τη Διεύθυνση όπου 

πρέπει αρχικά να συμμορφωθείς με τις επιταγές και τις απαιτήσεις του κάθε Διευθυντή», 

«έχει τύχει να μην είναι τόσο συνεργάσιμος ο Διευθυντής», «εμείς μπορεί να είμαστε πιο 

καταρτισμένοι, ο Διευθυντής να μην είναι, αλλά να έχει τον πρώτο ρόλο ο Διευθυντής». 

    Γενικά, από ότι φαίνεται από τις απαντήσεις πέντε Κοινωνικών Λειτουργών, έχουν 

αντιμετωπίσει δυσκολίες και κατά τη συνεργασία τους με το εκπαιδευτικό αλλά και το 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό: «ως προς την επικοινωνία με τους συναδέλφους», 

«δυσκολίες κυρίως προέρχονται από επαγγελματίες και συναδέλφους κυρίως είτε 

εκπαιδευτικούς είτε από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό», «οι συνάδελφοι να μην 

είναι καλά καταρτισμένοι και να μην γνωρίζουν επακριβώς το ρόλο του Κοινωνικού 

Λειτουργού και να νομίζουν ότι είσαι βοηθός τους, ενώ εσύ είσαι εκεί για να βοηθάς τα 

παιδιά, να βοηθάς τις καταστάσεις», «δυσκολίες που αφορούν συναδέλφους και τα 

δυναμικά μεταξύ τους», «επειδή είμαι αναπληρώτρια, κάθε χρόνο πηγαίνω σε ένα νέο 

πλαίσιο, πρέπει να γνωρίσω τους συναδέλφους από την αρχή», «η αλήθεια είναι 

συνάδελφε πως δεν κάνω τη δουλειά μου όπως ακριβώς θα ήθελα… επειδή κάθε χρόνο 

ως αναπληρώτρια πηγαίνω σε διαφορετικές σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, έχω να σου πω πως παίζει σημαντικό ρόλο ποιος είναι ο διευθυντής και το 

υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου και τι είδους συνεργασία υπάρχει με τους 

εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδίως τον ψυχολόγο του 

σχολείου». Μάλιστα, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί συγκεκριμενοποιούν τις απαντήσεις 

τους και αναφέρονται στη δυσκολία που υπάρχει μεταξύ Κοινωνικού Λειτουργού και 

ψυχολόγου, όπου όταν ευδοκιμεί αυτή η επαγγελματική σχέση μπορούν να 

δημιουργηθούν εξαιρετικά πράγματα μέσα στο χώρο του σχολείου, ενώ αντίθετα όταν 

δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, αυτό δυσχεραίνει αυτόματα και το έργο του Κοινωνικού 

Λειτουργού. Αναφέρουν λοιπόν πως: «έχει να κάνει με τη συνεργασία με τους 

ψυχολόγους...αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις», «δυσκολία συνεργασίας με 

την ψυχολόγο. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με την ψυχολόγο, δεν 

μπορούσαμε να συνεννοηθούμε να το πω, σε βασικά θέματα, εκείνη είχε την τάση να 

βλέπει ένα θέμα επιφανειακά και να το προσπερνάει». 

    Τέλος, μόνο ένας Κοινωνικός Λειτουργός συνδέει τις δυσκολίες που έχει 

αντιμετωπίσει με τα παιδιά τα ίδια, πιθανά επειδή ο συγκεκριμένος αναφέρει πως 

εργάζεται σε μια από τις πιο δύσκολες δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία 

έχει πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών με πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Έτσι 
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λοιπόν αναφέρει τις δυσκολίες του: «σε σχέση με την ομάδα των παιδιών, οι 

συγκρούσεις που έχουν και τα προβλήματα τα ιδιαίτερα που έχουν». 

 

Λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση 

του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

   Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εντοπίζουν πολλούς λόγους στους οποίους οφείλονται οι 

δυσκολίες που συναντούν κατά την άσκηση του ρόλου τους στο ειδικό σχολείο. Μια 

γενική παρατήρηση που κάνουν δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, συνδέεται με την 

πεποίθηση για κάποιους πως ο χώρος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θεωρείται 

ένας δύσκολος χώρος, ειδικά για κάποιον που εργάζεται χρόνια σε παρόμοιες δομές. 

Έτσι λοιπόν αναφέρουν ότι κάποιες φορές οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων μπορεί 

να είναι δυσλειτουργικές: «ως προς την επικοινωνία με τους συναδέλφους, γνωρίζουμε 

ότι είναι ένα πλαίσιο δύσκολο, υπάρχουν και οι καλές επικοινωνίες και οι κακές, 

εντάξει…», «οι δυσκολίες κυρίως προέρχονται από επαγγελματίες και συναδέλφους 

κυρίως είτε εκπαιδευτικούς είτε από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο εγώ 

θα έλεγα έχει λίγο αναχρονιστικές αντιλήψεις πάνω στην άσκηση του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού…εμ… αυτές είναι οι δυσκολίες, αυτές είναι οι αγκυλώσεις…». 

    Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη δυσκολία που συναντούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

στη συνεργασία τους με τους συναδέλφους, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρονται 

στο καθεστώς της αναπλήρωσης ως σημαντικό λόγο που υπάρχουν δυσκολίες κατά την 

άσκηση του ρόλου: «πρέπει να γνωρίσω τους συναδέλφους από την αρχή, και μέχρι να 

δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και να σχετιστούμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα 

κοινό κώδικα αντιμετώπισης, παίρνει αρκετό χρόνο, τον οποίο και θεωρώ πολύτιμο». 

Αυτό συνδέεται άμεσα και με την άγνοια γνώσης του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού από τους νέους κυρίως συναδέλφους εκπαιδευτικούς: «χρειάζεται να 

διευκρινίσω το ρόλο μου εδώ πέρα, γιατί συχνά έρχονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

και διάφορες άλλες ειδικότητες όπου δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει να είσαι 

Κοινωνικός Λειτουργός, έτσι; Δηλαδή πολύ συχνά χρειάζεται να υπενθυμίζω και το 

καθηκοντολόγιο που υπάρχει στο Νόμο, αλλά και να αποδεικνύω ποιος είναι ακριβώς ο 

ρόλος μου εδώ». Ένας άλλος Κοινωνικός Λειτουργός τονίζει πως οι ρόλοι των 

ειδικοτήτων δεν είναι ξεκάθαροι και για αυτό δημιουργούνται δυσκολίες στη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:  «γιατί 
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δεν είναι πολύ ευδιάκριτοι οι ρόλοι μας, ούτε και οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες, εεε… 

στο μυαλό των συναδέλφων κατά τη δική μου άποψη, κι αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες 

παρεξηγήσεις». Άλλος (1) πάλι Κοινωνικός Λειτουργός θεωρεί πως αυτή η δυσκολία 

στη συνεργασία οφείλεται: «στη διαφορετική αντίληψη, νοοτροπία…» του κάθε 

επαγγελματία ξεχωριστά. 

    Επιπλέον, τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρονται στις δυσκολίες τους με το 

Διευθυντή του σχολείου και αυτό το αιτιολογούν αναφερόμενοι στις παρεμβάσεις που 

ο ίδιος τυχόν κάνει στη δουλειά τους και δεν τους αφήνει να εργαστούν αβίαστα: 

«πρέπει να συμμορφωθείς με τις επιταγές και τις απαιτήσεις του κάθε Διευθυντή», 

«πολλές φορές ασκώ μόνο τα βασικά στοιχεία του ρόλου μου, καθώς δεν μου δίνεται 

πάντα η δυνατότητα να κάνω αυτά που θα ήθελα», «οφείλεται στον Διευθυντή και κατά 

πόσο αυτός είναι παρεμβατικός». 

    Κάποιοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί περιγράφουν τους λόγους στους οποίους 

οφείλεται η δυσκολία στη συνεργασία με τους γονείς: «οι γονείς δεν είχαν αποδεχθεί 

ιδιαίτερα το πρόβλημα και την κατάσταση του παιδιού…θα’πρεπε οι γονείς να 

καταλάβουν ότι το παιδί τους ανήκει σ’αυτό το χώρο…», «ίσως επειδή είναι καμιά φορά 

χαμηλού κοινωνικού επιπέδου, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία για την 

πρόοδο των παιδιών», «δεν είναι πολύ δεκτικοί για αλλαγές πολλές φορές προς όφελος 

του παιδιού τους…».  

   Ένας Κοινωνικός Λειτουργός εντοπίζει το λόγο της δυσκολίας των παραπομπών 

στην: «περίοδο της κρίσης» που διανύεται στον ελλαδικό χώρο, ενώ δύο άλλοι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί την εντοπίζουν στο: «ελλιπές κοινωνικό και προνοιακό 

σύστημα, στην έλλειψη δομών…» και στο ότι: «δεν υπάρχουν αρκετοί φορείς στο 

ευρύτερο προνοιακό σύστημα, ώστε κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να εξυπηρετηθούν, 

εκεί που θα’πρεπε να εξυπηρετηθούν…», τα οποία βέβαια σχετίζονται άμεσα με την 

περίοδο κρίσης και της άσχημης οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και στο 

γεγονός ότι ποτέ η Ελλάδα δεν θεωρούνταν χώρα πρόνοιας, όπως πχ η Σουηδία.  

   Τέλος, ορισμένοι (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί εκτιμούν πως γενικά οι δυσκολίες μέσα 

στο χώρο του σχολείου: «οφείλονται στην όλη οργάνωση του εκάστοτε σχολείου, στις 

εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις, στην «όρεξη» των άλλων συναδέλφων για 

δουλειά και συνεργασία μαζί σου», «οι δυσκολίες έχουν να κάνουν σίγουρα και με το 

θεσμικό πλαίσιο του ρόλου μας, που πολλές φορές μας περιορίζει σε κάποια πράγματα». 
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Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του 

ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

    Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρουν στη συνέχεια με ποιους τρόπους 

αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που συναντούν κατά την άσκηση του ρόλου 

τους. Ένας  Κοινωνικός Λειτουργός περιγράφει την αδυναμία του για αντιμετώπιση 

της δυσκολίας των παραπομπών σε δομές που έχει ανάγκη να εξυπηρετηθεί όλη η 

οικογένεια, με αποτέλεσμα να ματαιώνεται και να μην προσπαθεί να κάνει κάτι 

περαιτέρω: «αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι πάνω σε αυτό». Αντίθετα, υπήρξε ένας 

Κοινωνικός Λειτουργός που πήρε την πρωτοβουλία και ουσιαστικά την κατάσταση 

στα χέρια του και μέσω του δικού του προσωπικού δικτύου, βοήθησε την οικογένεια: 

«όταν δεν μπορούμε να βρούμε κάτι στο ευρύτερο προνοιακό σύστημα, παράδειγμα να 

κλείσουμε εγκαίρως ένα ραντεβού σε έναν οδοντίατρο που χρειάζεται ένα παιδί, για να 

πάει άμεσα, έγκαιρα και σωστά, ερευνούμε στο δικό μας ιδιωτικό δίκτυο, για να 

μπορούμε να καλύψουμε τέτοιες ανάγκες». 

    Όσον αφορά στη δυσκολία που συναντούν αρκετοί (7) Κοινωνικοί Λειτουργοί στη 

συνεργασία τους με το Διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό, δείχνουν κάποιες απόψεις να συγκλίνουν: «προσπαθείς να 

τις αμβλύνεις», «βασικά κατά κύριο λόγο με υπομονή, προσπαθώ, εεε, να κάνω και αυτό 

που θεωρώ εγώ σωστό, και όχι μόνο να αρκούμαι στη γνώμη και στις επιταγές του 

Διευθυντή, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα έρθω σε άμεση αντιπαράθεση, γιατί πιστεύω 

ότι τότε θα κάνω ακόμα πιο δύσκολη τη συνεργασία και το ρόλο μου και δεν θα μπορέσω 

να βοηθήσω και να κάνω πράγματα όπου θα ήθελα και που εγώ θεωρώ ότι βάση της 

ειδικότητας μου ότι πρέπει να γίνουν, κάποιες ας πούμε συγκεκριμένες κινήσεις, εεε… 

πάω ίσως με πιο διπλωματικό τρόπο, με πιο ηρεμία, με πιο διαλλακτικότητα, εεε… γενικά 

δεν θα πάω με επίθεση κατά μέτωπο, εεε… στην αρχή, τώρα εάν δω ότι δεν υπάρχει 

καμία προοπτική, ε τότε αναγκαστικά ίσως αντιδράσω έτσι πολύ πιο…. (μορφασμός)…», 

«ο τρόπος που τον αντιμετωπίζω στην παρούσα φάση, είναι συνεργάζομαι με αυτούς που 

μπορούν να συνεργαστούν και προσπαθώ να δημιουργήσω ευκαιρίες συνεργασίας με 

αυτούς που έχουν δημιουργηθεί ήδη δυσκολίες», «το συζητάω πάρα πολύ συχνά με τους 

εκπαιδευτικούς, έτσι;, το συζητάω και προσπαθώ να βρω λύσεις… διευκρινήσεις και 

επεξηγήσεις…», «νομίζω ότι ξεπερνιούνται με τη δουλειά και με την πάροδο του 

χρόνου», «το αντιμετωπίζω με συζήτηση», «με μεγάλη υπομονή, προσπαθούμε να έχουμε 

καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους και να δημιουργούμε ένα σωστό κλίμα, 
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προκειμένου να μας εμπιστεύονται και να μας βοηθάνε στο να μπορούμε κι εμείς να 

ασκούμε το ρόλο μας όσο γίνεται καλύτερα». 

    Από την άλλη, στην απάντηση ενός Κοινωνικού Λειτουργού φαίνεται ξεκάθαρα η 

παραίτησή του στη δυσκολία που αντιμετώπιζε στη συνεργασία του με τον ψυχολόγο: 

«για κακή τύχη των παιδιών δεν το αντιμετώπισα, αλλά το αποδέχτηκα και προσπαθούσα 

να συνεργάζομαι μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή εμένα δεν μου έλεγε κάτι, αυτό 

που κάναμε, η επιφανειακή συζήτηση, αλλά υποχρεωτικά συμμετείχα σε αυτό και 

προσπαθούσα αφού εκείνη καθόριζε το ραντεβού, γιατί εκείνη ήταν και μόνιμη, ε… 

προσπαθούσα σε αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσω». 

   Όσον αφορά στη δυσκολία που συναντούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ως προς την 

άγνοια του ρόλου τους από το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, δύο Κοινωνικοί 

Λειτουργοί αναφέρουν πως το αντιμετωπίζουν με τον εξής τρόπο: «θα φροντίσω να τον 

ξεκαθαρίσω αμέσως και να δείξω την αναγκαιότητα της ύπαρξής μου στην υπηρεσία», 

«πολύ συχνά χρειάζεται να υπενθυμίζω και το καθηκοντολόγιο που υπάρχει στο Νόμο, 

αλλά και να αποδεικνύω ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος μου εδώ». 

    Στη σημαντική δυσκολία που συναντούν τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί στη 

συνεργασία τους με τους γονείς, προσπαθούν: «με διάφορους τρόπους να έρθω σε 

επαφή με την οικογένεια για να επιτεύξω τους στόχους μου», ενώ ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός εκφράζει χαρακτηριστικά: «εσύ έπρεπε σιγά-σιγά να τους βάλεις στο χώρο 

της Ειδικής Αγωγής…κάνεις ότι μπορείς για να βοηθήσεις το παιδί και μαθησιακά και 

κοινωνικά για να ενταχθεί…εκεί προσπαθούσες και ο δάσκαλος αλλά και με τη βοήθεια 

του δασκάλου να επικεντρωθείς στις ανάγκες και να επικεντρωθούν και οι γονείς στις 

ανάγκες του παιδιού, ότι το σημαντικό για ένα παιδί ας πούμε δεν είναι τόσο να ξέρει να 

γράφει και να διαβάζει, όσο να έχει μια καλή κοινωνική στάση και συμπεριφορά και 

σιγά-σιγά θα μπει και το μαθησιακό, όσο το να μην κάνει χαμό όταν υπάρχει στο χώρο 

του σχολείου». 

    Τέλος, στη δυσκολία που συναντούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στις συνθήκες 

εργασίας τους, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο καθημερινό έργο τους στο σχολείο, ένας 

Κοινωνικός Λειτουργός αντιδρά, λέγοντας: «…και εγώ να πρέπει να κάνω τη δουλειά 

μου. Κι όμως συνάδελφε, εγώ θα την κάνω! Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να 

μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως έχουν και να μην παραιτούμαστε!». 
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Διευκολύνσεις που βοηθούν τον Κοινωνικό Λειτουργό κατά την άσκηση του ρόλου 

του στη ΣΜΕΑΕ 

   Αξιόλογες είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί σχετικά με το τι 

είναι αυτό που τους διευκολύνει κατά την άσκηση του ρόλου τους στη ΣΜΕΑΕ. Η 

καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, με τον Διευθυντή και τον ψυχολόγου του 

σχολείου παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο για τους περισσότερους (10) 

Κοινωνικούς Λειτουργούς όσον αφορά στο τι τους διευκολύνει: «εμένα γενικά με 

διευκολύνει στη δουλειά να έχω μια καλή συνεργασία και με τους υπολοίπους και γενικά 

με το ΕΕΠ, ειδικά με το ΕΕΠ, γιατί εάν έχουμε και κοινή γραμμή, πιστεύω ότι θα 

μπορέσω να κάνω το επάγγελμά μου πιο σωστά και πιο εύκολα», «Στο σχολείο με 

διευκολύνει πολύ η Διεύθυνση του σχολείου, εεε… γιατί μας έχει αφήσει το περιθώριο να 

οργανώσουμε την Κοινωνική Υπηρεσία όπως θέλουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, το 

οποίο είναι πολύ βοηθητικό», «η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και με το 

Διευθυντή», «με διευκόλυνε πάρα πολύ η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, είχα μια 

καλή συνεργασία, οι οποίοι ήταν όλοι αναπληρωτές, εκτός από τον Διευθυντή, ο οποίος 

είχε κι αυτός την ίδια νοοτροπία και κουλτούρα συνεργασίας (με εμάς), οπότε με 

διευκόλυνε και αυτός στο ρόλο μου», «από την εμπειρία μου, θεωρώ πως οι καλές 

εργασιακές σχέσεις είναι το παν, οπότε τις επιζητώ! Θέλω να συνεργάζομαι με σωστούς 

επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό των μαθητών και των οικογενειών 

τους», «με διευκολύνει το ότι υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο, όπου μπορούμε και 

επικοινωνούμε και μαζί και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τη ψυχολόγο και με 

κάποιους εκπαιδευτικούς βέβαια, επίσης και ο Διευθυντής τυχαίνει και να είναι 

συνεργάσιμος και να κατανοεί και τα όρια των ειδικοτήτων…είναι διευκολυντικός ο 

Διευθυντής…», «με διευκολύνει πάρα πολύ το να είναι ο Διευθυντής ανοιχτός σε 

καινοτόμα προγράμματα, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, εεε εάν ο Διευθυντής 

θεωρεί ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει μόνο το ρόλο των επιδομάτων και το ρόλο της 

οικονομικής ενίσχυσης μέσα στις οικογένειες, εεε… δεν μπορείς να δουλέψεις 

ουσιαστικά… και φυσικά και όλη η συνεργασία με όλο το προσωπικό, το να δίνονται 

δηλαδή ευκαιρίες στο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό  και ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό», «η καλή συνεργασία με τον διευθυντή μου και με την 

ψυχολόγο…», «ένας καλός Διευθυντής. Αλλά και η πολύ καλή συνεργασία με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους», «η συναδελφικότητα… νομίζω ότι το να δουλεύεις καλά με 
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την ομάδα σου και τους συναδέλφους σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα που εμένα με 

διευκολύνει τουλάχιστον…». 

    Κάποιοι (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν πως οι ίδιοι, αυτοί καθαυτοί, ως 

άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες, ως σωστοί επαγγελματίες κάνοντας τη 

δική τους προσωπική θεραπεία, έχουν τα πιο σημαντικά στοιχεία που τους 

διευκολύνουν να παράγουν ένα σωστό έργο και να είναι πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο 

τους: «με διευκόλυνε η προσωπικότητά μου, θα έλεγα… (χαμογελώντας), έτσι χωρίς να 

θέλω να περιαυτολογώ, δηλαδή η προσωπικότητα του καθενός είναι αυτή που θα τον 

βοηθήσει να εδραιωθεί και να εδραιώσει το χώρο του στο σχολείο», «κακά τα ψέματα 

είναι ένας χώρος όπου κυριαρχούν οι δάσκαλοι, οπότε κι εσύ πρέπει κάπως να 

αναδειχθείς», «πιστεύω ότι παίζει ρόλο και λίγο η προσωπικότητα του καθενός, του κάθε 

ατόμου, πέρα από τις γνώσεις που παίρνουμε και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος», 

«χμ… νομίζω ο χαρακτήρας μου και η προσωπικότητά μου! (γέλια). Είμαι ευέλικτη, 

αισιόδοξη και προσπαθώ να ανταπεξέρχομαι θετικά σε όλες τις περιστάσεις, εύκολες και 

δύσκολες… αυτό φαίνεται στη συνεργασία μου με τους γονείς, όπου προσπαθώ να 

φέρομαι πάντα ευχάριστα, με ειλικρίνεια, θετικά, κάτι το οποίο εκτιμούν και αυτό με 

διευκολύνει πολύ!», «εμένα αυτό που με έχει διευκολύνει πάρα πολύ στην άσκηση του 

ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού, είναι η προσωπική θεραπεία, ψυχοθεραπεία που έχω 

κάνει στον εαυτό μου, και η εκπαίδευση στην οικογενειακή θεραπεία, εδώ είναι ωραίο 

που μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι δε νοείται Κοινωνικός Λειτουργός πια στις μέρες 

μας να δουλεύει σε κάποια δομή είτε εκπαίδευσης είτε ψυχικής υγείας, και να μην έχει 

κάνει προσωπική θεραπεία ο ίδιος». 

    Ένας Κοινωνικός Λειτουργός επεξηγεί πως μια σημαντική διευκόλυνση για αυτόν 

είναι η γνώση του ρόλου του από τους συνάδελφους του, έτσι ώστε να κινείται με 

ελευθερία και να μην χρειάζεται συνεχώς να αποδείξει ποιος είναι και τι κάνει στο 

ειδικό σχολείο: «συχνά στα σχολεία οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούνται οι άνθρωποι 

που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, που μπορούν να ασχοληθούν με πολλά, που 

μπορούν να είναι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, εεε… όταν έχεις ξεκάθαρο ρόλο και ξέρεις τι 

ζητάς από αυτό το χώρο και ποια είναι η θέση σου, βοηθάει να εδραιωθείς…». 

   Τέλος, ένας είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός, που λόγω πιθανά και των βιωμάτων του 

αναφέρει την υλικοτεχνική υποδομή και την αναγκαιότητα ύπαρξης δικού του 

προσωπικού χώρου για τις συνεργασίες του ως διευκολυντικό στοιχείο στην άσκηση 
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του ρόλου του: «μπορεί να θεωρείται δεδομένο για κάποιους ανθρώπους, αλλά για μας 

που δουλεύουμε στα σχολεία, δεν είναι δεδομένο, ας πούμε ακόμα και η υποδομή η 

υλικοτεχνική, να έχεις το δικό σου γραφείο, να έχεις το δικό σου αρχείο, να είναι αυτός 

ο χώρος δικός σου που να μπορείς να οργανώσεις τη δουλειά σου, είναι κάτι πολύ βασικό, 

το οποίο δεν υπάρχει σε όλα τα σχολεία, ακόμα και να κρατάς ένα φάκελο απόρρητο, 

μπορεί να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα, να παρακαλάς να είναι σε ένα ντουλαπάκι και 

να πηγαινοέρχεσαι για αυτό το πράγμα. Θεωρώ πως αυτό θα μας διευκόλυνε στο να 

έχουμε ένα δικό μας χώρο καθαρά για εμάς, που να μην μπαίνει κανένας και να μπορούμε 

να οργανώνουμε τη δουλειά μας».  

 

Παραδείγματα ύπαρξης διεπιστημονικής συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού 

με άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

   Η διεπιστημονική συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τις υπόλοιπες 

ειδικότητες μέσα στο ειδικό σχολείο είναι άκρως βοηθητική και για τους ίδιους τους 

επαγγελματίες αλλά και για τη βελτίωση των δυσκολιών των ίδιων των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, καθώς όλες οι ειδικότητες  από κοινού 

προσπαθούν να κατανοήσουν τις ατομικές διαφορές και τις ανάγκες του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά. Οι περισσότεροι (10) Κοινωνικοί Λειτουργοί φάνηκε να ενστερνίζονται 

αυτή την άποψη και θεωρούν πως όντως υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία. 

Παραθέτουν λοιπόν τις απόψεις τους μέσω κάποιων παραδειγμάτων για να τις 

ενισχύσουν περαιτέρω: «υπάρχει… υπάρχει…υπάρχει γιατί βλέπουμε το παιδί όλοι στο 

σχολείο εεε… συστημικά… ότι το παιδί θα το αξιολογήσουμε και στο νοητικό του και στο 

συναισθηματικό του και στο κοινωνικό του και σαν μέλος μιας οικογένειας, οπότε ο 

καθένας ανάλογα με το που βρίσκεται συμβάλει σε αυτό και είναι πολύ βοηθητικές οι 

ομάδες, οι σύλλογοι που γίνονται να τακτά διαστήματα, με το προσωπικό του σχολείου 

και το Διευθυντή, όπου θέτονται οι στόχοι και γίνεται μια συζήτηση αυτών μες τη χρονιά 

και γίνεται αναπροσαρμογή, οπότε η συνεργασία υπάρχει, η διεπιστημονικότητα», 

«υπάρχει, ναι, διοργανώνουμε, ας πούμε, συναντήσεις των εργαστηρίων, γιατί το σχολείο 

μας χωρίζετε σε πέντε εργαστήρια, και είμαι υπεύθυνη για τα τρία από αυτά, και στις 

συναντήσεις με τους συναδέλφους όλου του προσωπικού που ασχολείται με τα παιδιά, 

και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί, συζητάμε αναλυτικά για το κάθε παιδί και ιδίως για τα παιδιά που έχουνε 

προκύψει διάφορα ζητήματα, και από κοινού χαράζουμε μια στρατηγική για το πώς θα 
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βοηθήσουμε το παιδί, την οικογένειά του, και πώς θα το χειριστούμε μέσα στην τάξη και 

στο διάλειμμα και αυτό είναι πολύ βοηθητικό», «είτε οι τακτικές συναντήσεις που είναι 

σε εβδομαδιαία βάση είτε και όταν κάνουμε ομάδα με όλους τους συναδέλφους, όπου 

συζητάμε τα θέματά μας», «υπήρχε διεπιστημονική συνεργασία, και μάλιστα υπήρχε μια 

πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Δηλαδή υπήρχε λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, 

δύο ψυχολόγοι και δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, δεν είχαμε μεταξύ μας θέματα. Δηλαδή 

και με τους ψυχολόγους ήταν πολύ καλή η συνεργασία και με την υπόλοιπη 

διεπιστημονική ομάδα. Ας πούμε για την οργάνωση μιας εκδρομής, γιατί η εκδρομή σε 

ένα ειδικό σχολείο είναι κάτι το δύσκολο. Υπήρχε συνεργασία, δηλαδή θα παίρναμε εμείς 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα παίρναμε τηλέφωνο τους γονείς για να δούμε τι κατάσταση 

επικρατεί στο σπίτι, εάν είναι σε θέση το παιδί να έρθει στην εκδρομή, η εργοθεραπεύτρια 

θα έφτιαχνε τα καρτελάκια του κάθε παιδιού, ο λογοθεραπευτής προετοίμαζε τα παιδιά 

για το τι θα δουν και τι θα πουν, πως θα συμπεριφερθούν, η ψυχολόγος ήταν σε θέση να 

υποστηρίξει τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί φυσικά ήταν πολύ συνεργάσιμοι…», «υπάρχει 

διεπιστημονική συνεργασία…όταν υπάρχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάποιο 

μαθητή, πολύ συχνά ο εκπαιδευτικός ζητάει και τη δική μου άποψη, κυρίως για το 

κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως και της ψυχολόγου, και γίνεται αυτό…κάθε 

δεκαπέντε ημέρες κάνουμε ομάδα», «σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει σε γενικές γραμμές, 

εντάξει, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά γενικότερα υπάρχει διεπιστημονική 

συνεργασία, παραδείγματος χάριν, ας πούμε αν ένα παιδί έρχεται στο σχολείο βρώμικο, 

εσύ σαν Κοινωνικός Λειτουργός θα πρέπει να διερευνήσεις για ποιο λόγο το παιδί έρχεται 

βρώμικο, ας πούμε, υπάρχουν κάποια θέματα στην οικογένεια; Η οικογένεια είναι σε 

τέτοια οικονομική ανέχεια που δεν έχει τη δυνατότητα ακόμα και αυτό το πράγμα, να 

ασχοληθεί με αυτό το θέμα; Εεε… θα πρέπει να πάρουμε πληροφορίες από τους 

δασκάλους, από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, από την Ψυχολόγο που κοιτάει το 

παιδί, θεωρώ ότι ναι, ότι είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχει αυτό το πράγμα στο σχολείο, 

και βοηθάει όλους μας, όχι μόνο εμάς, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, αλλά όλο το 

προσωπικό», «ναι, εγώ νιώθω ότι υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία, όταν χρειάζομαι 

κάτι που αφορά το μαθησιακό κομμάτι και την πρόοδο, να δούμε την εικόνα του παιδιού 

στο μαθησιακό, που αυτό σημαίνει και κάτι για το συναισθηματικό, ρωτήσω τους 

καθηγητές και είναι σε θέση να μου απαντήσουν, καθώς επίσης και με τη συνάδελφο τη 

θεραπεύτρια, την ψυχολόγο, έχουμε συνεργασία και σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο 

ομάδων», «τα αιτήματα που έρχονται σε εμάς είτε από τα ίδια τα παιδιά είτε τους γονείς 

είτε τη Διεύθυνση, είτε το σύλλογο διδασκόντων, θα τα συζητήσουμε και με τη 
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λογοθεραπεύτρια και με τη ψυχολόγο, ακόμα και για το προνοιακό σύστημα και τη 

διασύνδεση με διάφορους φορείς, οπότε σταθερά, αν όχι μια φορά την εβδομάδα, όποτε 

υφίσταται μια ανάγκη, δύο και τρεις φορές την εβδομάδα, σίγουρα θα συζητήσουμε όλη 

η ομάδα όλα τα αιτήματα μαζί. Θα ενημερωθεί ο Διευθυντής και λοιπά». 

 

Παραδείγματα μη ύπαρξης διεπιστημονικής συνεργασίας του Κοινωνικού 

Λειτουργού με άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

    Από τις απαντήσεις των Κοινωνικών Λειτουργών είναι φανερό πως μόνο τρεις από 

το σύνολο των ερωτώμενων θεωρούν πως δεν υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία των 

ίδιων με τις υπόλοιπες ειδικότητες μέσα στη ΣΜΕΑΕ. Το συλλογισμό τους τον εξηγούν 

παραθέτοντας τα εξής παραδείγματα: «δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα… Η διεπιστημονική 

συνεργασία είναι πολύ δύσκολη να επιτευχθεί χωρίς προβλήματα… Κατά την άποψή μου, 

ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει μεγάλο ρόλο μέσα στη διεπιστημονική ομάδα και μπορεί 

εφόσον είναι καταρτισμένος να προτείνει ο ίδιος μέχρι και προγράμματα. Όμως από τη 

δική μου εμπειρία έχω να σου πω, πως όσες φορές και να έχω προσπαθήσει να πω την 

άποψή μου, όλο και με κάποιον συνάδελφο θα κοντραριστώ, αισθάνομαι δηλαδή σαν να 

μην με ακούνε, με καταλαβαίνεις; Σε μια περίπτωση που είχαμε πέρυσι, ήθελα να 

προτείνω για το μαθητή μας ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, όμως υπήρξε συνάδελφος 

που μου είπε πως κάτι τέτοιο δεν είναι μέσα στα καθήκοντά μου… από την άλλη ο 

ψυχολόγος του σχολείου θεώρησε πως θα μπορούσαμε μαζί να το κάνουμε και το βρήκε 

πολύ καλή ιδέα… όμως τελικά δεν προχώρησε… το ζητούμενο είναι πως πολλές φορές 

αισθάνθηκα να μην μπορώ να πάρω πρωτοβουλίες και τελικά να μην συμμετέχω όπως 

θα ήθελα μέσα στην ομάδα…», «όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο… υπήρχε ελάχιστη 

συνεργασία ανάμεσα στους Κοινωνικούς Λειτουργούς και στους υπόλοιπους 

συναδέλφους… ο Κοινωνικός Λειτουργός κλείδωνε τους φακέλους μέσα στο γραφείο του 

και κανένας δεν είχε πρόσβαση σε αυτό...», «η δυσκολία στην συνεργασία έγκειται 

συνήθως με τους εκπαιδευτικούς και όχι τόσο με το ΕΕΠ… το λέω γιατί πολλές φορές οι 

εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο μας… ότι είναι πιο υποστηρικτικός και 

απαιτούν από μας να λειτουργούμε πυροσβεστικά π.χ. μπαίνουν στο γραφείο και σου 

αφήνουν όποιο παιδί έχει ένταση επειδή δε μπορούν να το διαχειριστούν ή απαιτούν…  

πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό… να επισκεφθώ οπωσδήποτε κάποιο μαθητή σπίτι 



97 
 

για να ελέγξω αν τον φροντίζουν ή αν παίρνει την αγωγή του, πριν ακόμα καλέσω τους 

γονείς στο σχολείο… κάπως έτσι….». 

 

Τρόποι βελτίωσης της διεπιστημονικής συνεργασίας του ΚΛ με το υπόλοιπο 

προσωπικό στη ΣΜΕΑΕ 

   Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που θεωρούν πως υπάρχει 

διεπιστημονική συνεργασία και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που θεωρούν το αντίθετο, 

εκφράζουν τις σκέψεις τους και εξηγούν τρόπους για βελτίωση αυτής της συνεργασίας. 

Έτσι, αρκετοί (7) Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρονται και πάλι στο πόσο σημαντικό 

θεωρούν να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος όχι μόνο ο δικός τους, αλλά όλων των 

ειδικοτήτων: «ουσιαστικά με το να εδραιωθεί και να ξεκαθαριστεί η θέση του καθενός, 

δηλαδή εάν κάποιος απειλείται ότι ο ένας παρεμβαίνει στη θέση του άλλου, ε… τότε είναι 

καλό να ξεκαθαρίζονται τα όρια και πού μπορεί να παρέμβει ο ένας, που μπορεί ο άλλος, 

δηλαδή εγώ δεν θα κάνω μαθησιακό όπως κι εσύ δάσκαλε δεν θα κάνεις την επαφή με 

την οικογένεια και τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού και να μαθαίνω τις πληροφορίες 

από σένα και να περιφέρονται σε όλο το προαύλιο και να στήνονται στα πηγαδάκια», 

«πιστεύω πως θα έπρεπε αναγκαστικά να κάνω ξεκάθαρο εγώ η ίδια το ρόλο μου και τις 

αρμοδιότητές μου, τις οποίες συνήθως τις παίρνω και από το ΦΕΚ, γιατί πολλοί 

ασχολούνται και με τη νόμιμη οδό, και καλά κάνουν, ένας τρόπος δηλαδή είναι να δω τις 

αρμοδιότητές μου και να κινηθώ βάση ΦΕΚ», «σίγουρα με μια συνεχή προσπάθεια 

ανάδειξης της σημαντικότητας του ρόλου μας μέσα στην ομάδα, κάτι το οποίο θα 

επιτευχθεί εφόσον ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει τις απαραίτητες γνώσεις να αποδείξει 

κάτι τέτοιο με την προσφορά του και τις προτάσεις του στην ομάδα», «να είναι και ο ίδιος 

ο Κοινωνικός Λειτουργός γνώστης του ρόλου των άλλων ειδικοτήτων», «με το να 

υπάρχουν κατανοητά όρια ανάμεσα στους συναδέλφους και να μην παραβιάζονται. 

Νομίζω ότι έτσι μπορεί να βγει μια πολύ καλή συνεργασία», «νομίζω γνωρίζοντας ο ένας 

καλύτερα το ρόλο του άλλου… γνωρίζοντας τι μπορεί να προσφέρει σε ένα σχολείο, και 

όταν χρειαζόμαστε την αντίστοιχη ειδικότητα, τον αντίστοιχο τομέα, να μπορούμε να 

απευθυνόμαστε με ανοιχτή επικοινωνία». 

    Οκτώ Κοινωνικοί Λειτουργοί συνδέουν τη βελτίωση της διεπιστημονικής 

συνεργασίας με τη χρήση διαλόγου, με την ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης, με την 

ύπαρξη συναδελφικότητας, με το να δίνεται περιθώριο προσέγγισης από την πλευρά 
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του Κοινωνικού Λειτουργού προς τις άλλες ειδικότητες και γενικότερα με την επιδίωξη 

συνεχούς συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό: «είναι σίγουρα ο διάλογος», «ίσως 

με συχνότερες συναντήσεις των εργαστηρίων, γιατί προς το παρόν έχουμε κάνει δύο σε 

κάθε εργαστήριο, αλλά θα μπορούσε να γίνεται και πιο συχνά αυτό», «εάν υπάρχει 

διάθεση συνεργασίας από όλες τις πλευρές, μόνο τότε…», «με το να ενημερώνει συνεχώς 

τους συναδέλφους του για όλες τις επικοινωνίες και ενέργειες που έχει κάνει για κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. Εξίσου σημαντικά θεωρώ το συνεχή διάλογο και τη θετική 

συνεργασία των μελών χωρίς προκαταλήψεις, την παροχή της απαραίτητης προσοχής και 

του απαραίτητου χρόνου των μελών για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά», «αυτό μπορεί να 

γίνει εάν δίνεις περιθώρια να σε προσεγγίσουν οι υπόλοιποι, έτσι;, για να αποδείξεις όχι 

απαραίτητα ποιος είσαι και πόσο σημαντικός είσαι, αλλά να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορούν να απευθυνθούν σε εσένα εάν υπάρξει κάτι…με όρια βέβαια, αλλά σίγουρα ότι 

είσαι διαθέσιμος και ανοιχτός να συζητήσεις οτιδήποτε τους απασχολεί…», «το 

μοίρασμα και το άνοιγμα το δικό μας ως Κοινωνικοί Λειτουργοί και το να θεωρούμε ότι 

είναι σημαντική η συνεργασία και το να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, καθορίζοντας 

συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες ημέρες, κάνοντας συναντήσεις…η συνεργασία πρέπει 

να είναι συνεχής, πρέπει να έχει στόχους, δεν πρέπει δηλαδή απλώς να μιλάμε για τα 

παιδιά, αλλά πρέπει να θέτουμε στόχους στην αρχή της χρονιάς, στο μέσο της χρονιάς 

και στο τέλος της χρονιάς», «με συχνούς συλλόγους και διάλογο…», «το βασικό είναι να 

αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αυτό που θα θεωρούσα εγώ καλό, μια φορά την 

εβδομάδα ή μια φορά στις δεκαπέντε μέρες, να συναντιόμαστε ως προσωπικό, να λέμε 

ότι μας απασχολεί, αν έχει προκύψει κάποιο θέμα, αν υπάρχει κάποιο παράπονο, ούτως 

ώστε να λύνονται τα θέματα ενώπιον όλης της ομάδας, να λέγονται και οι δυο απόψεις, 

να συζητιούνται, έτσι ώστε να προλαμβάνονται κι άλλα τέτοια περιστατικά στο μέλλον, 

που έχουν συζητηθεί, που έχουν αναλυθεί, και όλα είναι καλά», «είναι να μπορούσαμε 

να αφιερώσουμε πιο πολύ προσωπικό χρόνο, που ο χρόνος του σχολείου είναι πιεσμένος, 

γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα παράλληλα, πιο πολύ χρόνο για να μπορούμε να 

εκθέτουμε τις απόψεις μας ακόμα πιο βαθιά, δηλαδή μας λείπει ο χρόνος, μερικές φορές 

νιώθω ότι γίνεται, όχι ακριβώς πρόχειρα, αλλά πιεσμένα, γρήγορα». 
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Αντίληψη του ρόλου του ΚΛ από τις άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

    Τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί εκτιμούν ότι υπάρχουν συνάδελφοι στη ΣΜΕΑΕ που 

γνωρίζουν επακριβώς το ρόλο τους, κυρίως λόγω των πολλών χρόνων εμπειρίας τους 

στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τον αποδέχονται πλήρως και η συνεργασία τους 

είναι άψογη αφού τον θεωρούν βοηθητικό και σημαντικό: «πάλι εξαρτάται από την 

προσωπικότητα του καθενός εε;; (με έμφαση). Άλλοι αισθάνονται ότι τους 

βοηθάμε…νομίζω ότι άνθρωποι που λειτουργούν χρόνια στην Ειδική Αγωγή, δάσκαλοι 

χρόνια στην Ειδική Αγωγή, ε τον έχουν ξεκαθαρίσει το ρόλο, δεν συγχέεται ο ρόλος του 

Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο, νομίζω ότι είναι καλά εδραιωμένος», «αυτό είναι 

ένα μεγάλο θέμα και πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το 

ρόλο του, σαν επαγγελματίας, ναι, ίσως έχει να κάνει και με πιο ψυχολογικά θέματα, με 

την αυτοεικόνα του. Στο συγκεκριμένο θέμα με την επαγγελματική του εικόνα, αλλά ας 

πούμε ακόμα και στο περσινό σχολείο, νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν 

σημαντική την παρουσία μου», «μμμ… νομίζω ότι το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος το 

ρόλο μας έχει να κάνει με το πώς εμείς τον παρουσιάζουμε και το πώς εμείς στεκόμαστε 

στο πλαίσιο, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποια είναι 

η δουλειά μου και τι καλούμαι να κάνω εγώ, και νιώθω αποδεκτή». 

   Από την άλλη, υπάρχουν δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί που θεωρούν πως οι άλλες 

ειδικότητες συγχέουν το ρόλο τους κυρίως με αυτόν του ψυχολόγου και του 

κοινωνιολόγου, όπου ο δεύτερος ειδικά δεν ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό, αλλά στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου που διδάσκει το μάθημα 

της κοινωνιολογίας: «πιστεύω ότι το υπόλοιπο προσωπικό δεν έχει καταλάβει επακριβώς 

το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού… ε πολλοί τον συγχέουν με τον ψυχολόγο, άλλοι 

νομίζουν ότι θα κάνουν μάθημα κοινωνιολογίας, γενικά είναι λίγο μπερδεμένα τα 

πράγματα. Δεν ξέρουνε τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω, πολλές φορές έχω 

βρεθεί λες και είμαι εκεί για όλους και για όλα και για όλες τις δουλειές, να το πω έτσι 

πιο λαϊκά, ενώ εγώ κανονικά θα πρέπει να κάνω τη σύνδεση με την κοινότητα, τη σύνδεση 

με την οικογένεια, τη σύνδεση με το προσωπικό, εεε… τέτοια πράγματα, πιστεύω ότι πιο 

λανθασμένη εντύπωση έχουν οι εκπαιδευτικοί, εμ, μετά είναι και πόσο ο καθένας ξέρει, 

δηλαδή έχουν ασχοληθεί και οι εκπαιδευτικοί με το τι κάνει ο Κοινωνικός Λειτουργός, 

φαντάζομαι ότι όχι, γιατί δεν τους αφορά; Απλά έρχονται και σου λέει ο καθένας το 

παράπονό του, περιμένουν από σένα μια πυροσβεστική λύση, χωρίς να ασχολούνται ας 

πούμε με την ουσία του πράγματος, γενικά πιστεύω ότι ο ρόλος του Κοινωνικού 
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Λειτουργού δεν είναι ξεκάθαρος από τους υπολοίπους», «δεν είναι πολύ ευδιάκριτο για 

τους εκπαιδευτικούς τι κάνει ο Κοινωνικός Λειτουργός και τι κάνει ο Ψυχολόγος και 

καμιά φορά υπάρχει σύγχυση σε ποιον θα απευθυνθούν πρώτα και για ποιο λόγο». 

    Επιπλέον, ένας Κοινωνικός Λειτουργός θεωρεί πως υπάρχουν συνάδελφοί του που 

βλέπουν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ως «απειλητικούς» και «παρεμβατικούς» στη 

λειτουργία του ειδικού σχολείου, πιθανά λόγω παντελούς άγνοιας του ρόλου τους, 

θεωρώντας μάλιστα πως ξεφεύγουν με κάποιες παρεμβάσεις που κάνουν από τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους: «άλλοι αισθάνονται ότι απειλούνται, άλλοι 

αισθάνονται ότι παρεμβαίνουμε…». 

   Τέλος, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί πιστεύουν ότι οι συνάδελφοί τους έχουν 

λανθασμένη εντύπωση για το ρόλο τους: «ειλικρινά θεωρώ πως το υπόλοιπο 

προσωπικό νομίζει πως ο ρόλος μου έγκειται μόνο στο να κάνω την πρώτη επαφή με 

τους γονείς και μετά να παρέχω εφόσον χρειαστεί συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τίποτα 

περισσότερο. Γι’ αυτό είναι στο χέρι μου να τους αποδείξω πως μπορώ να κάνω 

πράγματα στο χώρο του σχολείου», «οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ρόλος μου είναι να 

κάνω την πρώτη επαφή με τους γονείς και σταματάει εκεί ο ρόλος μου… εμ, … 

(παύση)…ναι, είναι και κάτι παραπάνω ο ρόλος μου. Εδώ μπορώ να ασχοληθώ και με 

τα παιδιά, να κάνω ομάδες παιδιών…», «γνωρίζουν λίγα πράγματα για το ρόλο, αυτό 

που ενδιαφέρει κυρίως τους εκπαιδευτικούς είναι να τους διευκολύνω στο δικό τους το 

έργο. Δίνω ένα παράδειγμα… έχασε το παιδί το μπουφάν, πρέπει να πάρεις τη μαμά, 

λείπει το παιδί πολύ καιρό από το σχολείο, πρακτικά θέματα… έχασε το παιδί το 

τετράδιο… διευκολύνουν τους ίδιους στο έργο, εεε… πρέπει όμως να νιώσουν αυτό, 

πρέπει να νιώσουν ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να τους διευκολύνει στο έργο 

τους, έτσι ώστε να περάσουμε μετά σε επόμενες δράσεις», «πιστεύω ότι δεν έχουν 

αντιληφθεί επαρκώς τον ρόλο μου… θεωρούν ότι άπαξ και υπάρχει πρόβλημα με κάποιο 

παιδί πρέπει να λυθεί κατευθείαν μετά από την συνάντηση με τον γονέα… γενικά 

πιστεύουν ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να εισχωρεί ή να εισβάλλει όποτε θέλει 

στο οικογενειακό άσυλο… δε γνωρίζουν τη νομοθεσία… δε γνωρίζουν αρκετά 

πράγματα…», «εγώ θεωρώ πώς εμάς τους Κοινωνικούς Λειτουργούς μας έχουν το παιδί 

για όλες τις δουλειές, είμαστε λίγο απ’ όλα, λίγο γραμματείς, λίγο δάσκαλοι, λίγο 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, λίγο Ψυχολόγοι, λίγο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, νομίζω ότι 

είμαστε σαν πυροσβεστήρες, ό,τι και να προκύψει «Α! Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα 

τρέξει να το επιλύσει! (γέλια)». Αυτό…». 
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3.1.2 Θεματικός άξονας: Τα εργαλεία και τα προσόντα του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ 

    Οι ξεκάθαρες απαντήσεις των Κοινωνικών Λειτουργών μας οδηγούν στην εξαγωγή 

σαφών συμπερασμάτων για το ποια είναι τα εργαλεία εκείνα που θεωρούν οι ίδιοι 

απαραίτητα να χρησιμοποιεί ένας Κοινωνικός Λειτουργός που εργάζεται σε μια 

ΣΜΕΑΕ, αλλά και ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες που πρέπει να 

κατέχει ο Κοινωνικός Λειτουργός, ώστε να μπορεί να εξασκεί αποτελεσματικά το έργο 

του. Επιπλέον, μέσω των απόψεων που εκφράζουν διακρίνεται η σημασία που δίνουν 

στην επιστημονική κατάρτιση που καλό θα ήταν να έχει ένας Κοινωνικός Λειτουργός 

που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και το κατά πόσο θεωρούν 

τη δική τους εκπαίδευση επαρκή ή όχι. 

    Ο θεματικός άξονας Β περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης που 

αφορά τα εργαλεία και τα προσόντα του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ. Στον 

Πίνακα 2 δίνεται μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις 

κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν. 
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Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Β. 

Θεματικός άξονας Β: Τα εργαλεία και τα προσόντα του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

11. Οι Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός στις 

ΣΜΕΑΕ 

 

▫ ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΑΤΟΜ: Κοινωνική 

Εργασία με Άτομα  

▫ ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΟΜΑ: Κοινωνική 

Εργασία με Ομάδα 

▫ ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΚΟΙΝ: Κοινωνική 

Εργασία με Κοινότητα 

12. Τα εργαλεία και τα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός στις 

ΣΜΕΑΕ 

▫ ΦΟΡΜΚΟΙΝΩΝΙΣΤΟΡ: τη φόρμα του 

κοινωνικού ιστορικού 

▫ ΕΡΓΑΛΣΥΝΤΕΥΞ: το εργαλείο της 

συνέντευξης 

▫ ΠΑΡΑΤΗΡΟΜΑΔ: την παρατήρηση 

μέσα στην ομάδα 

▫ ΠΑΡΑΤΗΡΣΥΝΕΝΤ: την παρατήρηση 

στη συνέντευξη 

▫ ΨΥΧΟΠΑΙΔΕΡΓΑΛ: 

ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία 

▫ ΧΟΡΗΓΔΙΑΓΝΤΕΣΤ: η χορήγηση 

διαγνωστικών τεστ 

▫ ΧΡΗΣΓΕΝΕΟΓΡΑΜ: η χρήση 

γενεογράμματος 

▫ ΧΡΗΣΕΠΟΠΤΥΛΙΚ: η χρήση 

εποπτικού υλικού 

▫ ΑΝΑΛΩΣΥΛΙΚ: αναλώσιμα υλικά 

▫ ΥΛΙΚΚΑΤΑΣΚ: υλικά κατασκευών 

▫ ΧΡΗΣΠΑΙΧΝ: χρήση παιχνιδιών 

▫ ΠΡΟΓΡΑΜΔΙΑΤΡ: προγράμματα 

διατροφής 

▫ ΠΡΟΓΡΑΜΣΕΞΔΙΑΠΑΙ: 

προγράμματα σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης 

▫ ΠΡΟΓΡΑΜΑΥΤΟΝΔΙΑΒΙΩ: 

προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης 
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Ακολούθως αναλύονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Β: 

 

 

 

13. Τα προσόντα και οι δεξιότητες που χρησιμεύουν 

στον Κοινωνικό Λειτουργό που εργάζεται στις 

ΣΜΕΑΕ 

▫ ΚΟΙΝΩΝΔΕΞ: κοινωνικές δεξιότητες 

▫ ΔΕΞΕΠΙΚΟΙ: δεξιότητες επικοινωνίας 

▫ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ: να έχει ενσυναίσθηση 

▫ ΣΕΒΑΣΔΙΑΦΟΡΑΛ: σεβασμό στη 

διαφορετικότητα του άλλου 

▫ ΑΠΟΔΟΧΑΛ: αποδοχή του άλλου 

14. Η επιστημονική κατάρτιση που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός Λειτουργός για να εργαστεί στις 

ΣΜΕΑΕ πέραν του βασικού πτυχίου 

 

 

 

▫ ΓΝΩΣΨΥΧ: γνώσεις ψυχολογίας 

▫ ΓΝΩΣΨΥΧΟΠΑΘ: γνώσεις 

ψυχοπαθολογίας 

▫ ΓΝΩΣΠΑΙΔΑΓ: γνώσεις παιδαγωγικών 

▫ ΓΝΩΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛ: γνώσεις 

κοινωνιολογίας 

▫ ΕΙΔΙΚΕΙΔΑΓΩΓΕΚΠΑΙ: ειδίκευση 

στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση  

▫ ΕΚΠΑΙΔΣΥΜΒΟΥΛ: εκπαίδευση στη 

συμβουλευτική 

15. Η αντίληψη των Κοινωνικών Λειτουργών για τη 

δική τους επαρκή εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ όπου 

εργάζονται και λόγοι τεκμηρίωσης της 

 

▫ΕΠΑΡΚΕΚΠΑΙΔ: επαρκής εκπαίδευση 

για τη ΣΜΕΑΕ 

▫ΛΟΓΣΥΝΑΦΜΕΤΑΠ: λόγω συναφούς 

μεταπτυχιακού 

▫ΛΟΓΕΠΑΓΓΕΛΜΕΜΠ: λόγω 

επαγγελματικής εμπειρίας 

▫ ΛΟΓΕΙΔΙΚΕΥΣ: λόγω ειδικεύσεων 

▫ΛΟΓΕΚΠΑΙΔΕΙΔΑΓΩΓ: λόγω 

εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή 

▫ΛΟΓΔΕΞΙΟΤΗΤ: λόγω ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

▫ΜΗΕΠΑΡΚΕΚΠΑΙΔ: μη επαρκής 

εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ 

▫ΠΕΡΙΘΒΕΛΤΙΩ: υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης 
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Οι Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός στις 

ΣΜΕΑΕ 

 

   Από τις απαντήσεις και των δεκατριών Κοινωνικών Λειτουργών αναδεικνύεται πως 

και οι τρεις μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας χρησιμοποιούνται στις δομές Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης και λαμβάνουν ίσης χρήσης από τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς: «τις χρησιμοποιείς όλες… και ΚΕΑ και ΚΕΟ και ΚΕΚ. ΚΕΑ κάνεις με 

τους γονείς με τη λήψη του ιστορικού, εσύ είσαι ο άνθρωπος που όπως είπαμε είσαι 

ανάμεσα στο σχολείο που σε σένα απευθύνονται όταν κάτι συμβεί, όταν υπάρχει κάποια 

δυσκολία, όπως κι εσύ πάλι ενημερώνεις αντίστοιχα τους γονείς, πολλές φορές μπορείς 

να κάνεις και προγράμματα με το παιδί οπότε να δουλεύεις ατομικά..εεε… την ΚΕΟ 

μπορείς να την χρησιμοποιείς σε ομάδες γονέων που κάνεις για διάφορα ζητήματα, 

ακόμα και σε ομάδες παιδιών που μπορείς να κάνεις σε συνεργασία με ψυχολόγο, με 

σχολικό νοσηλευτή, εεε… και η ΚΕΚ βεβαίως, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας που βρίσκεται το σχολείο», «θα κάνω ας πούμε την ατομική μου επαφή με το 

παιδί…να δω λίγο τις ανάγκες του παιδιού, τι ανάγκη έχει ένα παιδί… με την οικογένεια, 

μπορώ να πω ότι ήμουν με ένα τηλέφωνο πολλές φορές στο χέρι να μιλάω με τους γονείς 

για θέματα που προκύπτουν όσον αφορά τα παιδιά, εεε… και επίσης κάνω και επαφή με 

την κοινότητα, γιατί στο ΕΕΕΕΚ που είμαι πρέπει τα παιδιά να κάνουν πρακτική άσκηση, 

οπότε η επαφή με την κοινότητα είναι ένας από τους καθημερινούς μου στόχους», «με 

την Κοινότητα, γιατί προσπαθούμε το σχολείο να είναι ανοικτό προς την τοπική 

κοινωνία, άρα δουλεύουμε πολύ με όλα τα τυπικά σχολεία και όλες τις δημόσιες 

υπηρεσίες που υπάρχουν στο δρόμο μας γιατί ζητάμε τη συνεργασία τους σε διάφορα 

ζητήματα, και για παιδιά που θέλουν να κάνουν πρακτική και για παιδιά που θέλουμε να 

βγάλουμε έξω και να έρθουν σε επαφή με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, εεε… και ατομική 

συμβουλευτική και ομάδες εργασίας, όπως σου περιέγραψα προηγουμένως ομάδες 

κοινωνικών δεξιοτήτων», «χρησιμοποιώ και την Κοινωνική Εργασία με Άτομα, 

υπάρχουν μαθητές που αναζητούν τη βοήθειά μου, και πολύ συγκεκριμένα θέματα, τα 

οποία δεν εμπλέκονται με το ρόλο των ψυχολόγων, εεε… χρησιμοποιώ την Κοινωνική 

Εργασία με ομάδες, κάνω μια ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, μαθητών, και μια ομάδα 

μαθητών που είναι στην πρακτική για την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας… και μια 

ομάδα γονέων, για την υποστήριξή τους και την ενδυνάμωσή τους στο ρόλο τους. Και με 

την Κοινότητα, έχουμε πάρα πολλές δράσεις, δράσεις κυρίως που αφορούν τη 

συμπερίληψη, επαφές με υπηρεσίες, διασύνδεση κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε 
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δραστηριότητες απογευματινές για τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα παιδιά μένουνε μόνα 

τους μέσα στο σπίτι, οπότε είναι μια συνεχής διαδικασία σε όλα τα επίπεδα», «όλες οι 

μέθοδοι είναι απαραίτητοι και αναλόγως με τις περιπτώσεις ασχολούμαστε με όλες», 

«χρησιμοποιώ και τις τρεις, δουλεύουμε με κοινότητα γιατί προσπαθούμε να παίρνουμε 

χορηγίες για το σχολείο για τα παιδιά για πρωινό ή για το σχολείο, όπως λαμπάδες, για 

δραστηριότητες που κάνουν και επίσης επαφή με δομές εξωσχολικές για 

κοινωνικοποίηση, οπότε και με κοινότητα, και εννοείται με ομάδα σε σχέση με τις 

οικογένειες και σε σχέση με τα παιδιά, και σε ατομικό επίπεδο, βλέπω και ατομικά, 

παιδιά», «σίγουρα κάνω ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

δουλεύω μέσα σε ομάδα με τους εφήβους, με τους γονείς, γιατί κάνω και ομάδα γονέων 

στο σχολείο, υπάρχουν εξωτερικές συνεργασίες όποτε χρειάζεται με διάφορους φορείς 

τοπικούς και μη». 

 

Τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός στις 

ΣΜΕΑΕ 

   Οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί παραθέτουν τις απόψεις τους για το ποια 

εργαλεία χρησιμοποιούν οι ίδιοι μέσα στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζονται, αλλά και ποια 

προγράμματα θεωρούν απαραίτητα να γίνονται μέσα στο σχολείο με συμμετοχή των 

ίδιων. Η συντριπτική πλειοψηφία των δεκατριών Κοινωνικών Λειτουργών κάνουν 

αναφορά στη σημασία ύπαρξης συγκεκριμένης και πρότυπης φόρμας κοινωνικού 

ιστορικού, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα τα ειδικά σχολεία, με μικρές παραλλαγές. 

Βέβαια, γίνεται αναφορά και στο εργαλείο της συνέντευξης, που φυσικά είναι χρήσιμο 

για τη συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού: «χρησιμοποιώ το κοινωνικό ιστορικό, 

τη φόρμα του κοινωνικού ιστορικού, για τις πρώτες πληροφορίες, για να ξέρουμε από 

πού προέρχεται ένα παιδί, τι δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει, έτσι, κατά τη διάρκεια της 

μέχρι τώρα ζωής του», «το κυριότερο εργαλείο του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η 

φόρμα του κοινωνικού - ατομικού ιστορικού που χρησιμοποιεί και τον βοηθά να 

καταγράψει όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί χρήσιμα για να μπορέσει να κατανοήσει 

τις ανάγκες τις οικογένειας και των μαθητών. Αυτό βέβαια θα γίνει μέσω της συνέντευξης 

με τους γονείς», «το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό οπωσδήποτε, που είναι πάρα πολύ 

βασικό εργαλείο, από αυτό ξεκινάμε, που θα γίνει μέσω συνέντευξης με τους γονείς», 

«κοινωνικό ιστορικό, σε όλα… υπάρχουν φόρμες και υπάρχουν πρωτοτυπημένες 
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διαδικασίες για όλα… και οι ομάδες είναι έτοιμες από την προηγούμενη… και όλα αυτά 

είναι έτοιμα προς ενημέρωση για όποιον θέλει…», «για μας τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το κοινωνικό ιστορικό που θα πάρουμε από 

την οικογένεια, το οποίο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ αναλυτικό». 

    Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν παραλείπουν να αναφέρουν την αξία της 

παρατήρησης είτε των ίδιων των γονέων που προσέρχονται για συνέντευξη ή 

συμβουλευτική, μέσω της οποία θα κατανοήσουν πολλά για την ίδια την οικογένεια, 

τη στάση της και τα πιστεύω της, είτε των ίδιων των παιδιών μέσα στη ΣΜΕΑΕ, για να 

μπορέσουν να ερμηνεύσουν κάποιες συμπεριφορές τους: «αυτό βέβαια θα γίνει μέσω 

της συνέντευξης με τους γονείς αλλά και της παρατήρησης κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης», «τη παρατήρηση των παιδιών μέσα στην τάξη, για να μπορέσει να 

κατανοήσει βαθύτερα τις δυσκολίες του», «μέσω συνέντευξης με τους γονείς, αλλά και 

παρατήρησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης». 

   Κάποιοι (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί εντοπίζουν επίσης κάποια εργαλεία που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους και έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Τέτοια 

εργαλεία μπορεί να είναι κάποια διαγνωστικά τεστ, εποπτικό υλικό ή μπορεί να είναι 

κάποιο εξειδικευμένο ψυχοπαιδαγωγικό υλικό ή ακόμα και απλό αναλώσιμο υλικό που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο 

Κοινωνικός Λειτουργός: «χρειάζομαι σίγουρα κάποιες κάρτες, μαρκαδόρους, μπογιές, 

χαρτιά να ζωγραφίζουν τα παιδιά, γιατί κάποια παιδιά που δεν μπορούν να 

λεκτικοποιήσουν κάποια πράγματα, επικοινωνούν μέσα από τη ζωγραφική, κάποια ίσως 

αντικείμενα εύκολα για να γίνουν κάποιες πολύ μικρές κατασκευές κατά τη διάρκεια μιας 

ώρας για να δω και τις δεξιότητες του παιδιού, κάποια επιτραπέζια, ίσως θα ήθελα, 

εντάξει αυτό είναι ιδεατό, και έναν διαδραστικό πίνακα. Αυτά πιστεύω ότι είναι 

απαραίτητα», «στο ειδικό σχολείο θεωρώ απαραίτητα εργαλεία για έναν Κοινωνικό 

Λειτουργό, το γενεόγραμμα γιατί τον βοηθάει πολύ στη δουλειά του», «δεν είναι μόνο το 

κοινωνικό ιστορικό, δηλαδή και στις ομάδες υπάρχει εποπτικό υλικό, υπάρχουν 

πράγματα τα οποία τα κατασκευάζουμε εμείς με βάση τους στόχους της ομάδας…», «εγώ 

ας πούμε έχω εκπαιδευτεί και στο Achenbach, μπορώ να κάνω κάποια τεστ και κάποια 

προγράμματα συμπεριφοράς για παιδιά». 

    Τέλος, ένας μικρός αριθμός (2) Κοινωνικών Λειτουργών αναφέρεται στα 

προγράμματα που ο ίδιος χρησιμοποιεί μέσα στο ειδικό σχολείο. Τέτοια προγράμματα 
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είναι: «προγράμματα κοινωνικοποίησης, αυτόνομης διαβίωσης και σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης», «σε προγράμματα διατροφής για τους μαθητές, γιατί ως γνωστόν τα 

παιδιά αυτά έχουν μια βουλιμία, μια ανάγκη να τρώνε διάφορα και τροφές, σκουπίδια, 

που δεν συμβάλουν έτσι στην καλή τους λειτουργία, πώς να το πούμε…πρόγραμμα 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με τα μεγαλύτερα τα παιδιά, πώς να γνωρίσουν το σώμα 

τους, πώς να λένε όχι σε κινδύνους που παραμονεύουν, όχι στο να μην παρεμβαίνει 

κάποιος άλλος στο σώμα τους, πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης, δεν είχαμε βέβαια τους 

χώρους που να μπορούν να μοιάζουνε με ένα σπίτι που να μπορούν να κάνουν πράγματα, 

να στρώνουν κρεβάτια ή να φροντίζουν το χώρο, όμως κάναμε πρόγραμμα μαγειρικής, 

αγοράς, σούπερ μάρκετ, προμήθειας υλικών μαγειρέματος, τρώγαμε, κερνούσαμε, οπότε 

όλα αυτά ήταν απ’τα προγράμματα που δούλεψαν πολύ καλά». 

 

Τα προσόντα και οι δεξιότητες που χρησιμεύουν στον Κοινωνικό Λειτουργό που 

εργάζεται στις ΣΜΕΑΕ 

    Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί (7) Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν πως για να 

εργαστούν σε μια ΣΜΕΑΕ πρέπει να έχουν κυρίως δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και 

κοινωνικές δεξιότητες: «καταρχήν να έχει κοινωνικές δεξιότητες. Βασικό. Πολύ 

σημαντικό. Δηλαδή να μπορεί να «στέκεται» σε αυτό το χώρο, να είναι ένας άνθρωπος 

που να μπορεί να πλησιάσει τον κόσμο, να αλληλεπιδράσει…δεξιότητες 

επικοινωνίας…να έχει ευελιξία στον τρόπο που φέρεται, στον τρόπο που σκέφτεται, στον 

τρόπο που συναλλάσσεται, να έχει το αίσθημα της συνεργασίας, πολύ σημαντικό και 

αυτό… νομίζω βασικές δεξιότητες αυτές της επικοινωνίας, τα περικλείουν όλα», «πρέπει 

να είναι άμεσος, ότι πρέπει να είναι δραστήριος, εμ, πρέπει να μπορεί να βρει λύσεις στο 

εδώ και τώρα, ε, να είναι καλός ακροατής ώστε να ακούσει και το αίτημα του 

εκπαιδευτικού και των γονέων, και το μήνυμα που θα του δώσει το παιδί, και των 

υπόλοιπων συναδέλφων, εεε… να είναι ας πούμε ιδιαίτερα επικοινωνιακός και πιο πολύ 

ας πούμε…, δηλαδή να επικοινωνεί ανά πάσα ώρα και στιγμή με την οποιαδήποτε δομή 

και υπηρεσία, ώστε να βρει μια λύση στο πρόβλημα που προκύπτει», «να είναι ευγενικός, 

ευέλικτος, οργανωτικός, επικοινωνιακός, να αγαπάει αυτό που κάνει και να έχει ομαδικό 

πνεύμα», «να είναι ευέλικτος, συνεργάσιμος και να διευκολύνει την επαφή του σχολείου 

με την υπόλοιπη κοινότητα, να είναι δηλαδή ανοιχτός στη συνεργασία με την υπόλοιπη 

κοινότητα», «υπομονή… διότι τα αποτελέσματα του έργου του θα τα δει μακροπρόθεσμα 
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και όχι άμεσα…να είναι πάνω απ’ όλα ευγενικός και όπου χρειάζεται αυστηρός για το 

καλό του παιδιού», «υπομονή, επιμονή, ειδικά επιμονή και δημιουργικότητα», «νομίζω 

θα πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή, να έχει πολύ ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες», 

«νομίζω ότι πρέπει να είναι επικοινωνιακός, πρέπει να είναι ανοιχτός στη συνεργασία 

και με τους συναδέλφους και με τους γονείς». 

    Εξίσου σημαντικές είναι οι απόψεις δέκα Κοινωνικών Λειτουργών για τη στάση 

συμπεριφοράς που πρέπει να καταδεικνύουν στα παιδιά και τις οικογένειες τους. Για 

αυτό αναφέρονται στην «ενσυναίσθηση» (empathy), που είναι η ικανότητα του 

θεραπευτή να καταλαβαίνει το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του πελάτη με ακρίβεια 

και με τα συναισθηματικά και νοητικά στοιχεία που εμπεριέχονται σαν να ήταν ο 

θεραπευτής το ίδιο το άτομο, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να χάνει την ιδιότητα του (Carl 

Rogers, προσωποκεντρική προσέγγιση). Επιπλέον, αναφέρονται και στο σεβασμό που 

πρέπει να υπάρχει και στην «αποδοχή του άλλου χωρίς όρους» (unconditional positive 

regard), που σημαίνει απεριόριστη δεκτικότητα και ευνοϊκή προδιάθεση προς τον 

πελάτη. Ακόμη και όταν οι πράξεις του πελάτη δεν είναι κατά τα κριτήρια του 

θεραπευτή οι αρμόζουσες, οι "σωστές", ο θεραπευτής δεν πρέπει να του ασκεί κριτική, 

αφού άλλωστε ο πελάτης βρίσκεται στην θεραπευτική διαδικασία για να αλλάξει, να 

πετύχει την βελτίωση και την αυτοπραγμάτωση του (Carl Rogers, προσωποκεντρική 

προσέγγιση): «πολύ βασικό είναι να αποδέχεται την αναπηρία», «να δείχνει σεβασμό 

προς την ιστορία του κάθε ατόμου και της οικογένειας», «την ενσυναίσθηση… δηλαδή 

να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι και την πλευρά των γονιών και των μαθητών σου», «να 

έχει ενσυναίσθηση, που αυτό είναι γενικά στοιχείο του Κοινωνικού Λειτουργού», «ο 

σεβασμός προς το παιδί και προς τους συναδέλφους», «να έχει ενσυναίσθηση», «να είναι 

υποστηρικτικός απέναντι στους γονείς, να έχει κατανόηση για το δύσκολο ρόλο που έχουν 

να τελέσουν κι αυτοί…», «ενσυναίσθηση», «να έχει πολύ την “empathy” προς τον άλλο, 

να προσπαθεί να μπει στη θέση του άλλου και να προσπαθεί να κατανοεί μια κατάσταση 

και να μην κρίνει, αλλά να την κατανοεί και να κατανοεί τις πράξεις των ανθρώπων και 

να προσπαθεί να τους βοηθήσει, να τα δουν διαφορετικά κάποια θέματα», «να έχει 

ενσυναίσθηση, δηλαδή δε νομίζω ότι διαφέρει πολύ και σε σχέση με τα άλλα πλαίσια, 

νομίζω ότι εάν έχεις μάθει να ακούς καλά, ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, λύνεις 

πολλά από τα προβλήματα! (χαμόγελο)».  

 



109 
 

Η επιστημονική κατάρτιση που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να εργαστεί 

στις ΣΜΕΑΕ πέραν του βασικού πτυχίου 

   Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, φαίνεται πως έχουν 

διαμορφώσει θετική άποψη, πως πέραν του βασικού τους πτυχίου χρειάζονται 

περαιτέρω γνώσεις για να μπορέσουν να εργαστούν στις ΣΜΕΑΕ, όχι τόσο στο τυπικό 

κομμάτι της πρόσληψης όσο στο ουσιαστικό κομμάτι, του να μπορούν δηλαδή να 

αξιοποιούν τις γνώσεις που έχουν καθημερινά προς όφελος των παιδιών ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Η πλειοψηφία (8) των Κοινωνικών 

Λειτουργών αναφέρει την ειδίκευση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είτε 

προερχόμενη από Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είτε από πολύμηνο σεμινάριο 

πχ στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, στον αυτισμό, αλλά και σε άλλα θέματα 

ειδικής αγωγής: «χρειάζεται οπωσδήποτε μία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή πολύωρη 

σεμιναριακή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, για το τι είναι η αναπηρία και πως ο 

Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να είναι βοηθητικός σε έναν τέτοιο χώρο», «μια 

εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είναι απαραίτητη», «θεωρώ πως είναι αναγκαίο ένα 

μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή!», «θα πρέπει να έχει κάποια εκπαίδευση στην Ειδική 

Αγωγή», «νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπαίδευση που να περιέχει στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία εάν δεν κάνει κάποιος ένα σεμινάριο ειδικής 

εκπαίδευσης ή ένα μεταπτυχιακό δεν τα κατέχει», «μεταπτυχιακό στην Ειδική αγωγή… 

σίγουρα!!!!  Και σεμινάρια φυσικά…», «εννοείται, θεωρώ, ότι θα ήταν πολύ σημαντικό, 

να γνωρίζει από ειδική αγωγή, το βασικότερο, να γνωρίζει από στοιχειώδη πράγματα της 

ειδικής αγωγής», «στο κομμάτι της ειδικής αγωγής καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποιες 

γνώσεις», «εξαρτάται σε ποιο πλαίσιο Ειδικής Αγωγής δουλεύει, αν δουλεύει πχ με τους 

κωφούς, όπως εγώ, ειδίκευση σε σεμινάρια και σίγουρα την επάρκεια της γλώσσας είναι 

πολύ σημαντικό, αν δουλεύει σε πλαίσια αυτισμού, σε κάτι άλλο, κάτι αντίστοιχο, είναι 

πολύ σημαντικό». 

   Από την άλλη, ορισμένοι (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν απαραίτητες και άλλες 

γνώσεις πλην της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: «να γνωρίζει ψυχολογία και 

ψυχοπαθολογία. Όταν εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης είναι βασικό να γνωρίζει και 

παιδαγωγικά, ως προς την προσέγγιση του παιδιού στο νοητικό του επίπεδο, δηλαδή πώς 

προσεγγίζουμε και τι ζητάμε από χαμηλώς γνωστικά άτομα, πώς το ζητάμε, είναι κάποιες 

γνώσεις που δεν τις έχουμε εμείς, τις μαθαίνεις με την εμπειρία όταν δουλεύεις σε αυτά 

τα πλαίσια, πώς να απευθύνεσαι με συγκεκριμένο λόγο, να είναι λιτός ο λόγος σου, να 
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είναι κατανοητός, με λίγες λέξεις και βεβαίως αυτό πια κατ’ επέκταση το χρησιμοποιείς 

και στους γονείς, γιατί έχουμε και περιπτώσεις γονέων με γνωστικό χαμηλό και 

αλλοδαπών οπότε πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ και να προσαρμόσεις και το πλαίσιο 

της επικοινωνίας σου, ώστε να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι τους λες», «θεωρώ ότι η 

ειδική αγωγή περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα δυσκολιών, δηλαδή θα έπρεπε να 

επιδιώκουν συνέχεια την εκπαίδευση και στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία και στην 

κοινωνιολογία και σε κοινωνικά θέματα, ας πούμε το δικό μου μεταπτυχιακό είναι στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση. Αυτό αφορά και τη γενική αγωγή και την ειδική 

αγωγή, έχει να κάνει με τα δικαιώματα του παιδιού και το κατά πόσο αυτά καταπατώνται 

και στο γενικό και στο ειδικό σχολείο… όταν ένα παιδί υφίσταται μια διάκριση, 

οποιαδήποτε κοινωνική διάκριση, έχει συνέπειες αυτό, στην ψυχολογία του, στη σχολική 

προσαρμογή…», «κατάρτιση του Κοινωνικού Λειτουργού στα παιδαγωγικά και σε θέματα 

ψυχολογίας», «ανάλογα με την κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει περισσότερο, μπορεί να 

πάρει οποιαδήποτε εκπαίδευση, από οποιαδήποτε σχολή, ας πούμε ψυχαναλυτική», 

«θεωρώ ότι το κομμάτι το παιδαγωγικό είναι πολύ σημαντικό και ίσως κάποια 

εκπαίδευση που έχει σχέση με συμβουλευτική οικογένειας, με ομάδα, κάτι τέτοιο, γιατί το 

δουλεύουμε αρκετά…». 

 

Η αντίληψη των Κοινωνικών Λειτουργών για τη δική τους επαρκή εκπαίδευση για 

τη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζονται και λόγοι τεκμηρίωσης της 

    Από τα λόγια των Κοινωνικών Λειτουργών διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία (12) 

θεωρεί πως η εκπαίδευση που έχει λάβει είναι επαρκής για το πλαίσιο Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης όπου εργάζεται, αν και πρέπει να τονισθεί πως και οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί που ενστερνίζονται αυτή την άποψη, αλλά και ο Κοινωνικός Λειτουργός 

που ισχυρίζεται το αντίθετο, όλοι σχεδόν εκτιμούν ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης, δίνοντας έτσι βαρύτητα στην δια βίου εκπαίδευση. Αυτές τους τις απόψεις 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τις τεκμηριώνουν ως εξής: «επαρκής ήταν η εκπαίδευση και 

το μεταπτυχιακό που έκανα ήταν συναφές, που ήταν μεταπτυχιακό στην κοινωνική 

ψυχιατρική, όπου αναφέρεται στην ενσωμάτωση του ψυχικά αρρώστου στην κοινωνία, 

ήταν σχετικό και βοήθησε, επίσης και το πτυχίο της ψυχολογίας το δεύτερο…»,«επειδή 

ερχόμενη εδώ έχουν προηγηθεί δεκατρία χρόνια εμπειρίας σε διάφορα πλαίσια, που τα 

προηγούμενα έξι ήταν στο δημόσιο και αφορούσαν στη διάγνωση και αξιολόγηση, 
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επομένως έχω μια εμπειρία ευρύτερη ως προς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών και για την αναπηρία γενικότερα, αλλά και οι προηγούμενες εργασιακές μου 

εμπειρίες ήταν πολύ βοηθητικές, δούλευα σε κέντρο πρόληψης και έχω εκπαιδευτεί σε 

υλικά που αφορούν σε κοινωνικές δεξιότητες παιδιών, άρα μπορώ να εφαρμόσω 

προγράμματα αγωγής υγείας, έχω την εκπαίδευση, έχω εργαστεί σε κοινωνικοπρονοιακά 

προγράμματα και συνοδευτικές υπηρεσίες, άρα μπορώ να βοηθήσω και επιμέρως γονείς 

που είναι άνεργοι και έχουν δυσκολίες τέτοιου τύπου, έχω δουλέψει και στο βοήθεια στο 

σπίτι όπως έχω δουλέψει και άτομα με αναπηρίες μεγαλύτερα, αλλά και ηλικιωμένους, 

επομένως γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα κοινωνικοπρονοιακά, και έχω μεγάλη εμπειρία 

σε συνοδείες ατόμων, σε νοσοκομεία, σε υπηρεσίες, επομένως όλη αυτή η εμπειρία ήταν 

πάρα πολύ χρήσιμη… όλες οι εμπειρίες ήταν πολύ χρήσιμες και τις χρησιμοποιώ όλες στο 

σχολείο όπου δουλεύω…», «πιστεύω ότι έχω κάποια κατάρτιση, αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι πρέπει να σταματήσω να εκπαιδεύομαι γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι 

ζωντανός, όλο εξελίσσεται, οπότε πρέπει και εμείς να εξελισσόμεθα», «τη θεωρώ αρκετά 

καλή, τώρα κάνω και μια μετεκπαίδευση στις αναγνωστικές δυσκολίες και την ειδική 

αγωγή στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, εμ, θεωρώ ότι μου είναι απαραίτητη η εκπαίδευση, 

δεν θα μπορούσα να είμαι σε τόσο απαιτητικό πλαίσιο και να μην κάνω τίποτα», «πάντα 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης… όμως θεωρώ πως ναι… είναι επαρκής η δική μου 

εκπαίδευση καθώς έχω κάνει αρκετές σπουδές που αφορούν στην εκπαίδευση και 

ειδικότερα την ειδική αγωγή», «υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης σε αυτό, θεωρώ 

όμως ότι είναι επαρκής, λόγω των δεξιοτήτων που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια», 

«ναι, θεωρώ επαρκή την εκπαίδευσή μου γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο 

της Ειδικής Εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή η εκπαίδευσή μου είναι στην Ειδική Ενιαία 

Εκπαίδευση και νομίζω ότι τουλάχιστον είμαι αρκετά καταρτισμένη στο κομμάτι αυτό», 

«εγώ όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδεύομαι και στη δουλειά αλλά και με σπουδές… έχω κάνει 

δυο μεταπτυχιακά γι’ αυτό το λόγο, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και 

να σταματάμε την εκπαίδευσή μας καθώς πάντα έρχονται νέες μελέτες και έρευνες στο 

φως και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όσο μπορούμε για τις νέες εξελίξεις…», «δεν 

νομίζω ότι μπορεί να θεωρεί κάποιος νοήμονας επαρκή την εκπαίδευσή του. Πάντοτε 

θέλουμε να εξελισσόμαστε, πάντοτε μαθαίνουμε πράγματα και όχι μόνο από εκπαίδευση, 

αλλά και από τους συναδέλφους, και πάντα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, γιατί οι 

ανάγκες είναι διάφορες και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε τους 

ανθρώπους και τα παιδιά μας, εννοείται», «ναι, νιώθω ότι η δική μου εκπαίδευση μέχρι 

στιγμής με καλύπτει σε αυτό, το παιδαγωγικό κομμάτι ΑΣΠΑΙΤΕ με έχει βοηθήσει πολύ 
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σε θέματα παιδαγωγικά και ψυχολογίας παιδιών, το κομμάτι το πιο κλινικό που έχω 

κάνει με βοηθάει σε ένα πρώτο επίπεδο διαγνωστικό σε κάποιες παθολογίες που ίσως τα 

παιδιά έχουν, ώστε να παραπέμψω ανάλογα, οπότε, ναι, επαρκή, αν και θα ήθελα να 

κάνω κι άλλα πράγματα! (γέλια)», «νιώθω καλά, πάντα χρειάζεται η βελτίωση, νιώθω 

καλά γιατί νιώθω καλά με τις σπουδές τις κλασικές τις πανεπιστημιακές, νιώθω καλά 

γιατί έχω την επάρκεια της νοηματικής γλώσσας, στη νοηματική όμως χρειάζομαι 

περαιτέρω εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσω, αν τελικά βρίσκομαι εκεί και 

τα επόμενα χρόνια, πολύ καλύτερο επίπεδο, να καλυτερεύσω και νομίζω και το κομμάτι 

της εκπαίδευσης της συστημικής, επειδή το σχολείο είναι υπερσύστημα, θεωρώ ότι με έχει 

βοηθήσει πολύ». 

 

3.1.3 Θεματικός άξονας: Προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ 

   Οι προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους 

μέσα στις ΣΜΕΑΕ σχετίζονται με θέματα όπως είναι η ανάδειξη του ρόλου τους και 

κατ΄επέκταση η αποδοχή τους από τους συναδέλφους τους, η εφαρμογή προγραμμάτων 

από τους ίδιους μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, αλλά και η ενίσχυση των υπηρεσιών τους μέσω διαφόρων φορέων, τυπικών 

και άτυπων.   

    Στο θεματικό άξονα Γ περιέχονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης 

σχετικά με τις προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ. Στον πίνακα 3 δίνεται μια συνοπτική 

εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους 

εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

των γονέων. 

 

 

 

 

 



113 
 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Γ. 

Θεματικός άξονας Γ: Προτάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

16. Ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΑΙΣΘΗΤΠΑΡΟΥΣ: με το να είναι 

αισθητή η παρουσία του στο σχολείο 

▫ ΕΥΚΟΛΠΡΟΣΒ: με το να είναι εύκολα 

προσβάσιμος στο σχολείο 

▫ΣΥΝΕΧΕΝΗΜΕΝΕΡΓ: με τη συνεχή 

ενημέρωση των ενεργειών του στους 

συναδέλφους 

▫ΑΝΑΛΠΡΩΤΟΒ: με το να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες 

▫ΠΡΟΒΕΠΑΓΓΕΛΜ: με την προβολή 

του επαγγέλματος του 

▫ΒΟΗΘΕΚΠΑΙΔ: με το να είναι 

βοηθητικός προς τους συναδέλφους 

17. Εφαρμογή προγραμμάτων μέσα στη ΣΜΕΑΕ ▫ ΕΦΑΠΡΟΓΡΚΟΙΝ: εφαρμογή 

προγραμμάτων κοινωνικοποίησης 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΑΥΤΔΙΑΒ: εφαρμογή 

προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΣΥΜΠΕΡ: εφαρμογή 

προγράμματος συμπεριφοράς 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΥΓΙΕΙΝ: εφαρμογή 

προγράμματος υγιεινής 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΣΕΞΔΙΑΠΑΙ: εφαρμογή 

προγράμματος σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης  

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΚΟΙΝΔΕΞ: εφαρμογή 

προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΚΥΚΛΟΦΑΓΩ: 

εφαρμογή προγράμματος κυκλοφοριακής 

αγωγής 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΕΥΑΙΣΘΗ: εφαρμογή 

προγράμματος ευαισθητοποίησης 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΔΙΑΧΕΙΡΣΥΝΑΙ: 

εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης 

συναισθημάτων 
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▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΣΥΜΠΓΟΝ: εφαρμογή 

προγράμματος συμπερίληψης γονέων 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΔΙΑΘΕΜ: εφαρμογή 

προγράμματος με διαθεματική προσέγγιση 

18. Δράσεις διασύνδεσης σχολείου με την κοινότητα 

 

 

 

 

 

 

▫ ΕΚΠΑΙΔΡΑΣ: εκπαιδευτικές δράσεις 

▫ΔΡΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚ: δράσεις 

κοινωνικοποίησης 

▫ΚΑΛΛΙΤΔΡΑΣ: καλλιτεχνικές δράσεις 

▫ΨΥΧΑΓΩΔΡΑΣ: ψυχαγωγικές δράσεις 

▫ΔΡΑΣΣΥΝΕΚΠΑΙΔ: δράσεις 

συνεκπαίδευσης 

▫ΔΡΑΣΑΝΑΠΤΚΟΙΝΔΕΞ: δράσεις 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

▫ΔΡΑΣΔΙΑΣΕΞΩΦΟΡ: δράσεις 

διασύνδεσης με εξωτερικούς φορείς 

19.   Συνεισφορά φορέων στην ενίσχυση των 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών 

 

 

 

 

 

 

 

▫ ΣΥΝΕΡΓΤΟΠΦΟΡ: συνεργασία με 

τοπικούς φορείς 

▫ΔΗΜΦΟΡΕΠΟΠΤ: δημιουργία φορέα 

για εποπτείες 

▫ΔΗΜΦΟΡΕΠΙΜΟΡΦΚΛ: δημιουργία 

φορέα επιμόρφωσης Κοινωνικών 

Λειτουργών 

▫ΔΗΜΦΟΡΑΝΑΔΚΟΙΝΕΡΓ: 

δημιουργία φορέα ανάδειξης της 

Κοινωνικής Εργασίας 

▫ΘΕΣΜΣΥΜΒΚΟΙΝΛΕΙΤ: 

θεσμοθέτηση Συμβούλου Κοινωνικών 

Λειτουργών 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο θεματικό 

άξονα: 
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Ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού 

   Η σημασία της ανάδειξης του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού σε μια ΣΜΕΑΕ για 

τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του είναι ιδιαίτερα καθοριστική σύμφωνα 

με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Για τους περισσότερους (7) Κοινωνικούς 

Λειτουργούς είναι άκρως σημαντικό να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα στο 

σχολείο και να είναι βοηθητικοί προς τους συναδέλφους τους και όχι να κλείνονται 

μέσα στο γραφείο τους και να μην επικοινωνούν με το υπόλοιπο προσωπικό: 

«βελτιώνεις το ρόλο σου όταν ξέρεις που πατάς. Εμ, όταν τους κάνεις να πιστέψουν ότι 

δεν είσαι απειλητικός απέναντί τους, ότι δεν πας για να δεις, για να τους ελέγξεις πώς 

κάνουν το μάθημά τους, πως επικοινωνούν με το παιδί, αλλά ότι είσαι εκεί κοντά για να 

βοηθήσεις και αυτόν και ουσιαστικά το παιδί να προσαρμοστεί στο πλαίσιο και στην 

κατάσταση του σχολείου», «επιπλέον, θα μπορούσα να τους καλώ ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα για να τους δείχνω συγκεκριμένες προτάσεις για τη διασύνδεση του σχολείου 

με την κοινότητα και προτάσεις για εφαρμογή προγραμμάτων. Με λίγα λόγια, να είμαι 

εμφανής στο σχολείο και όχι κλεισμένη πίσω από την πόρτα του γραφείου μου…», 

«πολλές φορές, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ, είναι η συμμετοχή η δική μου μέσα στην 

τάξη. Όχι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, η παρατήρηση, η επαφή με τα παιδιά, το να δουν 

ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν είναι κλεισμένος μέσα στο γραφείο του, αλλά είναι μέσα 

στο χώρο του σχολείου, στα περισσότερα διαλείμματα είμαι έξω και είμαι μαζί με τα 

παιδιά και τους συναδέλφους, η παρουσία γενικά μέσα στο σχολικό και στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική», «μπορούμε για παράδειγμα να 

συμμετέχουμε σε προγράμματα (projects) τα οποία αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με 

τρόπο βοηθητικό ως προς αυτούς… επίσης να συζητάμε αρκετά μαζί τους για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να τους καθοδηγούμε εκεί που χρειάζονται βοήθεια και 

δε ξέρουν πώς να χειριστούν κάποιες καταστάσεις… γενικά να είμαστε δίπλα τους και 

όχι απέναντί τους, να λειτουργούμε συμβουλευτικά και σ’ αυτούς γιατί πολλές φορές 

χρειάζονται ψυχολογική ενίσχυση και ενθάρρυνση και αυτοί…», «ο ρόλος μας 

αναδεικνύεται μέσα από το έργο που έχουμε εμείς, δηλαδή από την παρουσία μας στο 

σχολείο, εεε… νομίζω η παρουσία μας είναι αυτή στην οποία βοηθάει ο ρόλος μας να 

παγιωθεί. Και θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται, και αυτό θέλει 

χρόνο και θέλει δουλειά», «θα ήθελα να κάνω κάποιες ομάδες ενημερωτικές σε σχέση με 

ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων ας πούμε, πως μπορούν να αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την ψυχολόγο πάντα, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν 
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συγκεκριμένα προβλήματα μέσα στη σχολική τάξη, τη διαχείριση συμπεριφοράς, αυτό θα 

μπορούσε ως μια ενημέρωση στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, θα ήταν πολύ καλό και 

θα τους κατηύθυνε και θα έκανε και πιο ξεκάθαρη και τη δική μας βοήθεια», «μέσα από 

την επαφή που έχουμε την προσωπική, ας πούμε, κυρίως ως προς τους συναδέλφους που 

λες, να τους γυρνάει πίσω το καλό που κάνω και γίνεται…». 

   Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί τονίζουν ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από όλο το 

προσωπικό πως μπορούν να βρουν άμεσα τον Κοινωνικό Λειτουργό όταν χρειάζονται 

τις υπηρεσίες του, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό πως θα καταπατούν και τα όρια της 

συνεργασίας τους ανά πάσα στιγμή χωρίς να τον σέβονται: «θεωρώ με το να είμαι 

εύκολα προσβάσιμη στους συναδέλφους μου για οτιδήποτε χρειάζονται για τους ίδιους 

και το δύσκολο έργο τους. Για παράδειγμα θα μπορούσα να έχω ένα ωρολόγιο 

πρόγραμμα στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς να μπορεί 

να σημειώσει το όνομά του σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Έτσι τους δείχνω την άμεση 

ανταπόκρισή μου στην ανάγκη που τυχόν έχουν είτε να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα 

προκύπτει για τους ίδιους ή τους μαθητές τους. Οπότε μπορεί κάποιοι συνάδελφοι που 

δεν έχουν κατανοήσει πλήρως το ρόλο μου, σιγά σιγά με την επαφή μαζί μου να 

ξεδιαλύνουν το έργο μου μέσω της προσωπικής μας επικοινωνίας», «εάν είμαι εύκολα 

προσβάσιμη στους συναδέλφους νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ…». 

   Κάποιοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν επίσης πως είναι επιτακτικό να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του ρόλου τους, αλλά και να 

ενημερώνουν συνεχώς για τις ενέργειές τους γιατί αλλιώς υπάρχει περίπτωση το 

υπόλοιπο προσωπικό να μην αντιλαμβάνεται πχ όλες τις επικοινωνίες που έχει κάνει ο 

Κοινωνικός Λειτουργός με την οικογένεια, την κοινότητα, ιατροπαιδαγωγικές 

υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ.: «αναδεικνύεις μετά τη δουλειά σου με το να τους 

ενημερώνεις τι κάνεις. Δεν είσαι μέσα σε ένα κλειστό γραφείο, κλειστές πόρτες, εεε… “α! 

βλέπω το γονιό αλλά δεν σου λέω τίποτα…”, εγώ πάντα ενημέρωνα τους δασκάλους τι 

επικοινωνία είχα με το γονιό, βεβαίως ήξερα τι θα κρατήσω για μένα, ήξερα τι θα πω 

στο γονιό, αλλά πάντα είχα το αίσθημα του μοιράζεσθε με τον δάσκαλο ότι δεν σου 

κρατάω πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσω μετά και να σου κάνω τον έξυπνο, αλλά 

μοιράζομαι τις πληροφορίες αυτές για να βοηθηθείς και εσύ και να βοηθήσουμε και το 

παιδί να πάει παραπέρα», «αναλαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες αναφορικά με 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν τα παιδιά εκτός του σχολικού 

πλαισίου και διοργανώνοντας περισσότερες ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων», 
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«χρειάζεται αρχικά να μεταφέρω ως Κοινωνική Λειτουργός όλη την ενημέρωση που έχω 

λάβει από το κοινωνικό ιστορικό, προς τους συναδέλφους, αυτό το χρειάζονται, 

χρειάζονται πάρα πολύ να μεταφέρουν αυτή την εικόνα του παιδιού στο σπίτι, του παιδιού 

το τι κάνει, ενδεχόμενες δυνατότητες, αδυναμίες, τι το ενοχλεί, τι το παρεμποδίζει, πολύ 

σημαντικό, μετά θέλει καθόλη τη διάρκεια και της χρονιάς συνεργασία, να γνωρίζουν ότι 

είναι κοντά, και ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε από κοινού, εεε… βάζοντας ο καθένας τους 

δικούς του στόχους». 

   Τέλος, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί προτείνουν ακόμη και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών για να αναδείξουν το ρόλο τους με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους: «θα έκανα μια προβολή των απαιτήσεων του επαγγέλματός μου», «μια 

παρουσίαση σε power point που να τους δείχνω επακριβώς το ρόλο μου». 

 

Εφαρμογή προγραμμάτων μέσα στη ΣΜΕΑΕ 

   Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί προτείνουν μια πληθώρα προγραμμάτων, ομαδικών και 

ατομικών, με στόχο τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Στα ΕΕΕΕΚ 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είθισται να εφαρμόζουν προγράμματα μέσα στη ΣΜΕΑΕ, 

ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά, 

παρατηρείται πως δεν εφαρμόζουν κατεξοχήν προγράμματα και μένουν μόνο σε πιο 

βασικά στοιχεία του ρόλου τους. Αρκετοί (6) Κοινωνικοί Λειτουργοί προτείνουν 

προγράμματα κοινωνικοποίησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτόνομης διαβίωσης, 

υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής: 

«πρόγραμμα κοινωνικοποίησης, πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης, όπως είπα πριν, 

μαγειρέματος, αυτοεξυπηρέτησης», «πρόγραμμα υγιεινής. Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε 

πάρα πολλά παιδιά και με ψείρες και παιδιά που δεν μπορούν να πλύνουν πολύ καλά τα 

χέρια τους, και θέμα με το βούρτσισμα των δοντιών, στη τουαλέτα και πολλά άλλα… 

Επίσης πρόγραμμα για τις σχέσεις των αντίθετων φύλων, της προφύλαξης, γιατί εγώ 

τυγχάνει και είμαι σε ΕΕΕΕΚ και έχουμε παιδιά που είναι μεγάλα, η εφηβεία λοιπόν 

φαίνεται πάρα πολύ έντονα, και πρέπει κάπως αυτά τα παιδιά να προφυλαχτούν. Επίσης, 

πρέπει να μαθαίνουν τη χρήση των χρημάτων και θεωρώ αυτό ότι είναι και κάτι που 

πρέπει να γίνεται συνδυαστικά και με τους μαθηματικούς, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν 

να μάθουν μαθηματικά με την έννοια των μαθηματικών, πρέπει να κάνουν πρόγραμμα 

και με τον μαθηματικό διαχείρισης των χρημάτων, τα παιδιά πρέπει να μάθουν ποια είναι 
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τα χρήματα, πώς δίνουμε ρέστα, πρέπει να το κάνουμε να βγουν και έξω να το δουν, επι 

του πρακτέου, εεε… πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής οπωσδήποτε, 

ένα πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή βγαίνω έξω, χαιρετάω, πάμε ας πούμε 

στο φούρνο να πάρουμε ένα κουλούρι, πρέπει αυτά να γίνουν», «από ένα απλό 

πρόγραμμα όπως είναι η δημιουργία εφημερίδας, μέχρι και πρόγραμμα κυκλοφοριακής 

αγωγής ή και γενικότερα κοινωνικών δεξιοτήτων. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν 

ήδη σε κάποια σχολεία, αλλά θα πρέπει να τα αυξήσουμε», «θα πρότεινα να υλοποιούνται 

ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέτοια προγράμματα είναι τα 

προγράμματα κοινωνικοποίησης», «ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα είναι της υγιεινής 

των μαθητών… αυτό της αυτόνομης διαβίωσης είναι εξίσου σημαντικό γιατί προάγει την 

αυτονομία και αυτοεξυπηρέτησή τους και κάποια ομαδικά βιωματικά παιχνίδια με στόχο 

την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης τους», «πέρα από τα βασικά που θεωρώ, 

σεξουαλικότητας και υγιεινής, όσο πρωτοποριακό κι αν ακούγεται, θα μπορούσε να 

ενταχθεί η επαφή των παιδιών με ζώα, για παράδειγμα μια φορά την εβδομάδα να έρχεται 

ένας εκπαιδευτής ή ειδικός και να φέρνει κάποια ζώα με τα οποία να ασχολούνται τα 

παιδιά, να τα φροντίζουν, και έτσι θα αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους, να μπαίνουν σε 

μια θέση υπευθυνότητας και συνεργασίας». 

   Τρεις πάλι Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή 

προγραμμάτων συμπεριφοράς, ευαισθητοποίησης και διαχείρισης συναισθημάτων: 

«αυτοελέγχου μετά σε μεγαλύτερα παιδιά, των ορμών, των συμπεριφορών, του θυμού, 

όσο δηλαδή σε βοηθάει το νοητικό επίπεδο των παιδιών, μπορείς να προχωρήσεις και 

να κάνεις προγράμματα, καλό είναι να τα κάνεις με τη συνεργασία των δασκάλων, οι 

δάσκαλοι ξέρουν πως συμπεριφέρονται τα παιδιά, τις τάξεις, οπότε βοηθάνε σε αυτό», 

«προγράμματα ευαισθητοποίησης για κοινωνικά θέματα σε μεγαλύτερα παιδιά, όπως για 

τον σχολικό  εκφοβισμό, για τη διαχείριση του θυμού, για την έκφραση συναισθημάτων, 

για τη φιλία κ.α.», «νομίζω ότι το να έρχονται, ενδοσχολικά, σε επαφή παιδιά ετερογενών 

καταβολών είναι πολύ βοηθητικό γιατί αναγνωρίζουν τη μεταξύ τους διαφορετικότητα 

και την αποδοχή, οπότε προγράμματα που ενισχύουν αυτό το κομμάτι, ενισχύουν το 

‘γνωρίζω το διαφορετικό’». 

    Ένας Κοινωνικός Λειτουργός, με μεγάλη εμπειρία σε ΕΕΕΕΚ, προτείνει 

προγράμματα συμπερίληψης των γονέων στο ειδικό σχολείο όπου πηγαίνει το παιδί 

τους και εφαρμογή προγράμματος διαθεματικής προσέγγισης: «οι προτάσεις μου είναι 
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κυρίως με ομάδες, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τα παιδιά στο ειδικό 

σχολείο, ε το να κάνουμε ομάδες με συγκεκριμένους στόχους, δουλεύουμε με ένα 

διαφορετικό τρόπο από την εκπαίδευση, το δεύτερο είναι να κινούμαστε διαθεματικά, 

δηλαδή αυτά που μπορεί, λέω ένα παράδειγμα, κάνανε στην αρχή του χρόνου το μάζεμα 

της ελιάς, και εγώ μαζί με τους γονείς στο εργαστήριο μαγειρικής, φωνάξαμε τους γονείς 

μια μέρα και ήρθανε και αυτοί και κάναμε μια δράση που φτιάξανε πάστα ελιάς μαζί με 

τα παιδιά τους. Αυτό, είχε πολύ πολύπλευρους στόχους και πολύπλευρη παρέμβαση… στα 

παιδιά, τους γονείς, στη συμπερίληψη των γονιών μέσα στο σχολείο, και σαφώς και τα 

προγράμματα συνεκπαίδευσης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, οι μαθητές μας είναι 

πάρα πολύ χαρούμενοι όταν βγαίνουν σε άλλα σχολεία και τα άλλα σχολεία είναι πάρα 

πολύ χαρούμενα όταν έρχονται εδώ. Και όταν λέω συμπερίληψη εννοώ και τους γονείς, 

δηλαδή σκοπεύουμε να έρθουν οι γονείς εδώ από ένα σχολείο και να ενταχθούν στη 

μαγειρική και να φτιάξουνε μαζί μας πράγματα…». 

 

Δράσεις διασύνδεσης σχολείου με την κοινότητα 

   Η πλειοψηφία (13) των Κοινωνικών Λειτουργών θεωρεί απαραίτητο να γίνονται 

πολλές δράσεις που να συνδέουν το σχολείο με την κοινότητα με στόχο την ισότιμη 

πρόσβαση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες. Έτσι λοιπόν κάποιοι (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί προτείνουν τις 

παρακάτω δράσεις, οι οποίες εφόσον διοργανώνονται από τον ίδιο τον Κοινωνικό 

Λειτουργό, βελτιώνουν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στη ΣΜΕΑΕ όπου 

εργάζονται: «πρόγραμμα επισκέψεων, περιπάτων, εκδρομών, εμ… σούπερ μάρκετ, 

λαϊκή, καφέ, γνωριμία με τη γειτονιά, το πώς κινείται η γειτονιά», «είναι πολύ σημαντικό 

το σχολείο να μην είναι ξεκομμένο από την κοινότητα, είναι πολύ σημαντικό το ότι θα 

πας να εκκλησιαστείς στη γειτονιά, ο παπάς ήξερε τα παιδιά, εμ, τα παιδιά είχαν 

αποκτήσει αυτή την εξοικείωση με όλα αυτά γύρω της γειτονιάς, τα μαγαζιά, τους φορείς, 

δεν είναι ξεκομμένο… κι έτσι μαθαίνεις, γίνεσαι κι ένα πρότυπο για το γονιό ότι βοηθάς 

το παιδί να βγει στη γειτονιά, να κοινωνικοποιηθεί, να πάτε μαζί να ψωνίσετε, μεταφέρει 

το παιδί εμπειρίες από τα ψώνια, από τις επισκέψεις, οπότε… είναι βοηθητικό όλο αυτό», 

«να πάμε για φαγητό έξω, να ψωνίσουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, μέχρι και να 

συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα, σε ένα παιχνίδι, μαζί και με παιδιά από τυπικά σχολεία 
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για να γίνει και ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση», «θα πρότεινα να γίνονται 

εκδρομές…». 

   Πέντε Κοινωνικοί Λειτουργοί περιγράφουν καλλιτεχνικές δράσεις και ψυχαγωγικές 

δράσεις που δεν εμπεριέχουν απαραίτητα το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά πάντα είναι 

χρήσιμες: «το πιο απλό είναι να γίνονται εκδηλώσεις στο σχολείο, εκτός από κάποια 

bazaar Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι, θα μπορούσε να γίνονται κάποια θεατρικά 

απ’τα παιδιά, όπως μπορούν, θεατρικά δρώμενα, με μουσική, με χορό κτλ., κάποια 

παιδιά έχουν αυτά τα ταλέντα, κάποιες εκθέσεις ζωγραφικής, γιατί στο σχολείο έχουμε 

έξι τμήματα καλλιτεχνικών οπότε μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, επίσης θα μπορούσαν 

αυτά τα παιδιά να κανονίσουμε με κάποια ας πούμε με το Γουλανδρή, με μουσεία, να 

πηγαίνουμε θέατρο, μέγαρο μουσικής, δηλαδή να κάνουμε και ότι κάνει ένα τυπικό 

σχολείο, μόνο έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά είναι ισότιμα, ότι γίνεται 

σε ένα τυπικό σχολείο, να γίνει και σε ένα ειδικό σχολείο», «αυτό που είναι περισσότερο 

βοηθητικό για τα παιδιά θα είναι η συστηματική παρακολούθηση εξωτερικών 

προγραμμάτων, να βγαίνουν έξω από το σχολείο και να έρχονται σε επαφή όχι μόνο με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά τα μεγαλύτερα παιδιά με δημόσιες υπηρεσίες τις οποίες 

κάποια στιγμή θα χρειαστεί να απευθυνθούν, και σε μέρη ψυχαγωγίας όπως είναι να πάμε 

να παραγγείλουμε έναν καφέ, όπως να παραγγείλουμε φαγητό, πώς να κινηθούμε με τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, και να κάνουμε χρήση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών, όχι 

μόνο υπηρεσιών, αλλά και τρόπων διασκεδάσεων όπου είναι διαθέσιμοι», «bazaar για 

όλες τις γιορτές, δηλαδή των Χριστουγέννων, του Πάσχα και για το κλείσιμο του σχολικού 

έτους το καλοκαίρι, έτσι ώστε τα γύρω σχολεία της περιοχής να έρθουν στο ειδικό σχολείο 

και να συναναστραφούν με τα παιδιά μας. Επίσης, θα φρόντιζα σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς να κάνουν διάφορες κατασκευές τα παιδιά του ειδικού σχολείου και να 

τα εκθέτουμε σε διάφορους χώρους για να δει η κοινότητα τις δυνατότητες αυτών των 

παιδιών…», «θα φρόντιζα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να πηγαίνουμε εκδρομές με τα 

παιδιά μας, στις οποίες ταυτόχρονα θα υπήρχαν και άλλα σχολεία… αυτές οι εκδρομές 

δεν θα ήταν κατά ανάγκη εκπαιδευτικές, αλλά κυρίως για την έξοδο των παιδιών και τη 

συναναστροφή τους με την κοινότητα… εμ, τέτοιες εκδρομές θα μπορούσαν να είναι από 

μουσεία μέχρι και τη θάλασσα για πικνίκ…», «θα μπορούσε να γίνει μια θεατρική ομάδα, 

μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία με τον Δήμο, που θα καλεστούν όλα τα σχολεία 

του Δήμου για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Και το αντίστροφο». 
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   Τέλος, τέσσερις Κοινωνικοί Λειτουργοί προτείνουν δράσεις συνεκπαίδευσης και 

διασύνδεσης με εξωτερικούς φορείς: «δράσεις διασύνδεσης με την κοινότητα είναι 

πρώτον σε επίπεδο υπηρεσιών, το να έχουμε μια πάρα πολύ σταθερή και μόνιμη 

συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Δεύτερον, οι υπηρεσίες του Δήμου ή οι εθελοντικές 

οργανώσεις, όπου θα μπορούσαν τα παιδιά μας να κάνουν πρακτική, ήδη τα παιδιά 

πηγαίνουν σε ένα φούρνο στη γειτονιά και κάνουν πρακτική, ήδη πηγαίνουν σε ένα 

τραπέζι αγάπης, σε μια εκκλησία και κάνουν πρακτική έξω…εμ, προσπαθούμε να πάμε 

στο χώρο πρασίνου του Δήμου και να κάνουν πρακτική εκεί, άρα αυτή η μετάβαση, 

υπάρχουν παιδιά που κάνουν πρακτική σε καφετέρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η 

διασύνδεση με την κοινότητα είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικό…εεε… το άλλο είναι 

δράση με τους γονείς, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να κινητοποιηθούν, έχουμε έναν 

πολύ κινητοποιημένο σύλλογο, ο οποίος είναι και από εμάς κινητοποιημένος, από τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, ο οποίος κάνει προγράμματα…», «κάποιες κοινές γιορτές με 

τα σχολεία της γενικής αγωγής, κοινές εκδρομές εκπαιδευτικές, π.χ. σε 

μουσεία…εκδηλώσεις μέσα στην πόλη π.χ. bazaar….», «είναι πολύ σημαντικό νομίζω να 

συνεργαζόμαστε με τα σχολεία γενικής αγωγής, να υπάρχει ενημέρωση και σε αυτά τα 

σχολεία σχετικά με τις ανάγκες ενός ειδικού σχολείου, αλλά και να υπάρχουν αμοιβαία 

επισκέψεις, να πάμε εμείς στο γενικό πλαίσιο, να έρθει το γενικό πλαίσιο σε εμάς, να 

υπάρχουν κοινές δράσεις των παιδιών μας, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να είναι 

ομαλό και να μπορεί να υπάρχει ενσωμάτωση, ομαλή κοινωνικοποίηση και από τις δύο 

πλευρές», «αυτό που σκέφτομαι ότι είναι καλό να υπάρχει, είναι η καλύτερη σύνδεση με 

φορείς ψυχικής υγείας και παραπομπής και συμβουλευτική γονέων, είναι ένας ρόλος που 

δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πλήρως στο σχολείο, οπότε ψυχική υγεία για παιδιά 

και εφήβους, καλύτερη διασύνδεση, καλύτερη επαφή με την κοινότητα», «επαφή με άλλα 

σχολεία, κοινές δράσεις, είτε σε αθλητικό επίπεδο είτε σε πολιτιστικό, θα ήταν πολύ 

σημαντικό, εμ, προγράμματα ψυχικής υγείας, θα’ταν καλό να γίνονται μέσα στο σχολείο, 

παράδειγμα να φέρνουμε φορείς απέξω στο σχολείο, παράδειγμα το ΚΕΘΕΑ ας πούμε, 

πρόληψη, προβληματική χρήση του διαδικτύου, ουσίες, σκέφτηκα τώρα αυτό, και τα 

παιδιά να βγαίνουν εκτός σχολείου, οι μαθητές να γνωρίζουν διαφορετικούς χώρους-

πλαίσια, αλλά και τους φορείς να μπορούμε να τους φέρνουμε στη δική μας κοινωνική 

ομάδα». 

 

 



122 
 

Συνεισφορά φορέων στην ενίσχυση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών 

    Στη συγκεκριμένη πρότασή τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί διαχωρίζονται σε δύο 

απόψεις. Κάποιοι (6) Κοινωνικοί Λειτουργοί εντοπίζουν τη σημασία της συνεργασίας 

με τους τοπικούς φορείς για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους: «οι Δήμοι κυρίως… ο 

Δήμος όπου υπάρχει το σχολείο, βοηθάει με όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρέχει, με τα 

Παντοπωλεία, με τους ξενώνες, με τα φαρμακεία σε περίοδο κρίσης, εμ τα σχολεία της 

γειτονιάς είναι πολύ σημαντικό να εμπλακούν με το ειδικό σχολείο, όπου θα μπορούσαν 

να γίνονται κάποιες κοινές επισκέψεις, κάποια μαθήματα για παιδιά που έχουν υψηλό  

νοητικό, συνεκπαίδευσης, αν ένα σχολείο συστεγάζεται μπορεί ένα παιδί που είναι καλό 

στη ζωγραφική να πάει να παρακολουθεί κάποιες ώρες εκεί μαθήματα σε αντίστοιχη 

ηλικία, σε παιδιών αντίστοιχης ηλικίας… εμ…η εκκλησία… εμ… σύλλογοι… θυμάμαι 

πηγαίναμε σε ένα σύλλογο κεραμικής, σε ένα εργαστήρι κεραμικής…κι αυτό βοηθούσε τα 

παιδιά στην κοινωνικοποίηση και στο να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους…αυτοί οι 

φορείς είναι που χρησιμοποιούνται στο χώρο. Τώρα σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις 

το σχολείο πρέπει να έχει πρόσβαση στο Νοσοκομείο που υπάρχει κοντά στη γειτονιά 

του, να βοηθήσει τους γονείς, να κάνουν τα παιδιά τα εμβόλια, να έχουν έναν έλεγχο, 

έναν έλεγχο στα δόντια τους, έναν έλεγχο στη διατροφή τους, κατά περίπτωση μετά 

επιλέγεις και τους φορείς που χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις για να εξυπηρετηθείς», 

«νομίζω πως σε όλους τους κοινωνικοπρονοιακούς φορείς η Κοινωνική Εργασία είναι 

απαραίτητη και θα έπρεπε να αξιοποιείται.. από φορείς που προσφέρουν εργασιακή 

εκπαίδευση και αποκατάσταση στον επαγγελματία, στα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά 

είτε με αναπηρία είτε χωρίς, σ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες η διευκόλυνση και 

εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών αλλά και άλλων κατηγοριών, 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και σίγουρα στα σχολεία κοινωνικής εκπαίδευσης», 

«ο σύλλογος γονέων, εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες θέλουμε πάρα πολύ να μας 

βοηθήσουν, για να πάρουν να παιδιά το απόγευμα και να τα βγάζουν έξω, διότι πολλοί 

γονείς δεν μπορούν να το κάνουν, αυτό…είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο… κυρίως 

αυτό που παλεύουμε είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί θεωρούμε ότι εκεί 

μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα», «κάποιοι φορείς της πόλης θα μπορούσαν 

να είναι πιο κοντά στην ειδική αγωγή όπως τα ΔΗΠΕΘΕ, θα μπορούσαν να παρέχουν 

δωρεάν παραστάσεις για τους μαθητές μας, ο Δήμος να απασχολεί δωρεάν τα παιδιά το 

απόγευμα με δραστηριότητες… και φυσικά όταν τα παιδιά αποφοιτήσουν από το σχολείο 

να μην είναι αναγκασμένα να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στο σπίτι αλλά να τους 
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στηρίξει η κοινωνία να μπορούν να εργαστούν σε κάποια εργασία σύμφωνα πάντα με τις 

δυνατότητές τους… να έχουν κάποιο εισόδημα, να νιώσουν παραγωγικοί ως ενήλικες… 

η Κοινωνική Εργασία ως επιστήμη έχει τα εφόδια να το παλέψει αυτό, αλλά δυστυχώς 

ζούμε σε μια κοινωνία που έχει υποβιβάσει αρκετά τις ανάγκες των παιδιών αυτών… 

αυτά θεωρώ…», «σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν φορείς που να 

απευθύνονται καθαρά σε βιολογικές ανάγκες, ας πούμε έχουμε παιδιά που υποσιτίζονται, 

θα μπορούσε να είναι οπότε ένας φορέας υγείας και πρόνοιας, ένας προνοιακός για να 

καλύψει αυτό το κομμάτι», «πολιτιστικοί φορείς, θέατρο, κινηματογράφος, χορός, ότι 

ταιριάζει στην κάθε ομάδα που έχει το κάθε ειδικό σχολείο, εμ, την τοπική κοινότητα, 

πάρα πολύ σημαντικό και στη δική μας περίπτωση, με την κοινότητα των κωφών». 

    Αντίθετα, οι πιο πολλοί (9) Κοινωνικοί Λειτουργοί εντοπίζουν τη σημασία 

δημιουργίας φορέων για την επιμόρφωσή τους και την ανάδειξή τους είτε μέσω 

σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων είτε μέσω των εποπτειών που 

προτείνουν ως άκρως αναγκαίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ: 

«όπως ξέρω ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων κάνει σεμινάρια εποπτείας, γιατί όλοι 

χρειαζόμαστε εποπτεία, για όσους είναι ψυχολόγοι μέσα στα σχολεία. Πιστεύω λοιπόν 

ότι και ο Σύλλογος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, θα έπρεπε σε όλες τις 

περιφέρειες και σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες να έχει κάποιους Κοινωνικούς Λειτουργούς 

που είναι χρόνια στα σχολεία, που ξεκίνησαν και που μπήκαν πρώτοι, που ξέρουν τις 

ανάγκες πιο πολύ απ΄τον καθένα, πριν μπούμε σε ένα σχολείο, σε όλους τους 

αναπληρωτές, να μας κάνουν κάτι σαν εποπτεία, και όχι μόνο στην αρχή, να κάνουμε μια 

φορά το μήνα εποπτεία, και αν μπορούν και κάθε δεκαπέντε μέρες. Να φέρνουμε λοιπόν 

όλοι, ότι αντιμετωπίζουμε, να το συζητάμε, γιατί μπορεί σαν εποπτεία να πιαστεί και η 

κουβέντα μεταξύ των συναδέλφων και ένα περιστατικό που θα αφηγηθεί κάποιος, να το 

αντιμετωπίζει και κάποιος άλλος, και να βρουν μια κοινή λύση και μπροστά στον επόπτη 

και μαζί με τον επόπτη… πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ σημαντικό και θα 

αποφεύγαμε και την εμπλοκή που κάποιες φορές συναδέλφων που βλέπω με παιδιά και 

θα βλέπαμε πιστεύω τα πράγματα πιο σωστά και πιο αντικειμενικά, και θα βοηθούσε και 

τα παιδιά και τους συναδέλφους και εμάς, όλο το σύστημα του σχολείου», «είναι πολύ 

σημαντικές οι επιμορφώσεις που να παρέχονται σε κρατικό επίπεδο, να διοργανώνονται 

από τα πανεπιστήμια και να υπάρχει μια μετεκπαίδευση και μια συστηματικότητα στην 

παροχή τέτοιων υπηρεσιών…Κάτι τέτοιο δεν γίνεται… γίνεται αποσπασματικά από 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες που δεν αφορούν όμως μόνο τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, 



124 
 

είναι πιο ανοιχτά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως είναι και μερικά προγράμματα που 

αποκλείουν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ δεν θα’πρεπε, τους ξεχωρίζουν από τους 

ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τους αφήνουν 

απ’έξω… πιστεύω θα’πρεπε να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα ασχολείται 

αποκλειστικά με την εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών, στους επιμέρους φορείς 

που εργάζονται στην ειδική αγωγή και να παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για 

αυτούς που πρωτομπαίνουν, να υπάρχει κι ένα follow up με την έννοια ότι επειδή τα 

πράγματα αλλάζουν διαρκώς, αλλάζει και το κράτος πρόνοιας, συρρικνώνεται, 

μετασχηματίζεται, και δημιουργούνται διαρκώς καινούριες οργανώσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες, χρειάζεται μια εκ νέου πληροφόρηση και ενημέρωση των συναδέλφων κι αυτό 

πρέπει να γίνεται με μια συστηματικότητα και μια περιοδικότητα για όλους», «όπως έχω 

ακούσει ότι κάνουν για τους ψυχολόγους, σε τακτικά διαστήματα εποπτείες, αυτό να γίνει 

και για εμάς. Επίσης μπορούν να γίνουν ημερίδες, ή θα πω διαφημιστικά σποτάκια, δεν 

ξέρω, λίγο να προωθηθεί ο ρόλος μας», «σίγουρα βέβαια θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

το Υπουργείο Παιδείας και ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών, με επιμορφώσεις. 

Εεε… τώρα… το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχω δει τελευταία κάτι, αλλά ναι, σίγουρα θα 

μπορούσε να βοηθήσει», «… οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι φορείς! Ένας 

τέτοιος φορέας, ο οποίος πρέπει να είναι επιστημονικός, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή 

δημιουργείται από τον σύλλογο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού… στόχος αυτού του 

συλλόγου έτσι ώστε να προωθήσει τις δυνατότητες της κάθε ειδικότητας, αλλά και της 

Κοινωνικής Εργασίας ειδικότερα, πρέπει να είναι η διαμόρφωση του καθηκοντολόγιου, 

η επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση, η σύλληψη, ανάπτυξη, υλοποίηση, 

προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, έργων και 

δράσεων που σχετίζονται με θέματα ειδικής εκπαίδευσης κ.α. Σε όλη αυτή όμως την 

προσπάθεια πρέπει να υπάρχουν ενεργά μέλη Κοινωνικοί Λειτουργοί, γιατί αυτά που λέω 

εννοείται ότι αφορούν άμεσα τους Κοινωνικούς Λειτουργούς! Οπότε, με πιο συστηματικό 

και συλλογικό τρόπο να γίνονται προσπάθειες για εξέλιξη του ΕΕΠ, αλλά και των 

Κοινωνικών Λειτουργών ειδικότερα…. σε αυτό θα βοηθούσε επίσης σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, η εποπτεία των Κοινωνικών Λειτουργών από συναδέλφους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς που έχουν πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης… πχ ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων κάνει εποπτείες σε συναδέλφους που 

εργάζονται σε σχολεία… δεν πρέπει και ο σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών να κάνει 

κάτι αντίστοιχο; Μέχρι τώρα πάντως, τίποτα…», «θα μπορούσε να βοηθήσει ο 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας… και οι εποπτείες, το συζητάνε χρόνια 
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τώρα…», «ευελπιστούμε ότι ο επιστημονικός φορέας που φτιάχνεται τώρα από την 

Ομοσπονδία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έχει αυτούς τους στόχους και 

ελπίζουμε ότι μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης και προγράμματα εποπτειών, θα 

μπορούσε να βοηθήσει. Από την άλλη, σε επίπεδο Υπουργείου δεν υπάρχει καμία 

υποστήριξη», «απαραίτητα, θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν εποπτεία, γιατί είναι πάρα 

πολύ σημαντικό», «Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα 

μπορούσε να παρέχει εποπτικό ρόλο στους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και σε εμάς 

τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα μπορούσε να παρέχει, να δημιουργεί κάποια 

σεμινάρια, κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, κάποιες ημερίδες για καλύτερη 

ενημέρωση, εεε.. και συμβουλευτική σε εμάς γιατί και εμείς έχουμε την ανάγκη να 

πάρουμε το ανάλογο feedback, να δούμε αν πραγματικά αυτό που κάνουμε όντως είναι 

το σωστό (γέλιο), και μπορεί να το νιώθουμε εμείς, αλλά πολλές φορές να μην είναι και 

το σωστό, είναι πολύ βασικό να υπάρχει και ένας τέτοιος φορέας που θα μας βοηθούσε 

να νιώθουμε ασφάλεια σε αυτό που κάνουμε και έτσι, μεγαλύτερη σιγουριά στο ότι θα 

μας καλύψουν και θα πάρουμε ότι γίνεται καλύτερο για να είμαστε σωστοί 

επαγγελματίες», «υπάρχουν άλλα παιδιά με δυσκολίες ψυχικού τύπου, θα έπρεπε να 

γίνονται παρεμβάσεις τέτοιες ενημερωτικές, δηλαδή εμένα από το σχολείο μου λείπει η 

ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικότητας, με ινστιτούτα ίσως ψυχικής υγείας εφήβων, αυτά 

τα κομμάτια νομίζω ότι θα ήθελα στο σχολείο περισσότερο… ΚΑΙ επιμόρφωσης! Να 

μπορώ να διαχειριστώ αυτά τα θέματα στα οποία εργάζομαι…», «οπωσδήποτε να μην 

ξεχάσω να αναφέρω ότι χρειαζόμαστε εποπτεία οι Κοινωνικοί Λειτουργοί! Επιπλέον, 

σίγουρα το Πανεπιστήμιο, θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει, και σε επίπεδο ερευνητικό να 

δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά». 

   Τέλος, τρεις είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που επισημαίνουν πόσο σημαντική είναι 

η θεσμοθέτηση Συμβούλου Κοινωνικών Λειτουργών, όπως υπάρχει αντίστοιχα 

Σύμβουλος Γενικής Αγωγής για τους εκπαιδευτικούς και Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: «θεωρώ 

πως πρέπει να υπάρχει και για την ειδικότητά μας, Σύμβουλος Κοινωνικών Λειτουργών, 

όπως υπάρχει αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς Σύμβουλος Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής… πολύ βασικό, αλλά ούτε αυτό έχουμε… δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω 

ακόμη…», «θα μπορούσε να υπάρχει Σύμβουλος Κοινωνικών Λειτουργών…», «θα 

μπορούσε να υπάρχει και Σύμβουλος Κοινωνικών Λειτουργών, όπου θα μπορούμε να 

απευθυνθούμε εκεί». 
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3.2 Αποτελέσματα κριτικής ανάλυσης του λόγου των γονέων 

    Η κριτική ανάλυση του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών ανέδειξε ορισμένα 

σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν και τα οποία ερμηνεύονται με τη βοήθεια 

της δείξης προσώπου και της αξιολόγησης. Από την ανάλυση των ατομικών πινάκων 

ανάλυσης του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών διακρίνεται το ενδιαφέρον τους για 

τα εξής ζητήματα που τους απασχολούν: το ρόλο τους, τις δυσκολίες που συναντούν 

κατά την άσκηση του ρόλου τους στις ΣΜΕΑΕ, τη διεπιστημονική συνεργασία του 

Κοινωνικού Λειτουργού με τις υπόλοιπες ειδικότητες, τις δεξιότητες που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός Λειτουργός, την εκπαίδευση που χρειάζεται για να εργασθεί σε ΣΜΕΑΕ 

και τέλος τη συνεισφορά διαφόρων φορέων στην ενίσχυση των υπηρεσιών των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. Παρακάτω αναλύονται για το 

σύνολο των Κοινωνικών Λειτουργών κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά. Ενδεικτικοί 

ατομικοί πίνακες ανάλυσης του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών παρατίθενται στο 

Παράρτημα VΙ. 

 

3.2.1 Ο ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών 

    Από την ανάλυση του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών διαπιστώνεται πως η 

άποψή τους γενικά για το ρόλο τους μέσα στη ΣΜΕΑΕ είναι πως ο ρόλος τους είναι 

πολύπλευρος και πάρα πολύ σημαντικός. Μας πληροφορούν για το ρόλο τους και 

μάλιστα τον περιγράφουν επακριβώς μέσα στη ΣΜΕΑΕ, κάνοντας αναφορές και 

εκφράζοντας κρίσεις για να καταδείξουν όλα εκείνα τα κομμάτια που συνθέτουν το 

ρόλο τους. Η ανάλυση της δείξης προσώπου των Κοινωνικών Λειτουργών κατέδειξε 

χρήση γ’ ενικού προσώπου με γενικευτική σημασία, για το ποιος είναι ο ρόλος των 

Κοινωνικών Λειτουργών στη ΣΜΕΑΕ: «ο ρόλος μου στην Κοινωνική Υπηρεσία του 

ειδικού σχολείου όπου εργάζομαι είναι πολύπλευρος», «πολύ σημαντικό κομμάτι του 

ρόλου μας και των αρμοδιοτήτων μας είναι η παραπομπή σε διάφορες υπηρεσίες 

πρόνοιας», «ο ρόλος μου είναι να έχουμε επαφή με τους γονείς, να συνεργαζόμαστε με 

τους γονείς όταν προκύπτει ένα θέμα με τα παιδιά και να συνεργαζόμαστε με τους 

συναδέλφους για την αξιολόγηση των νέων μαθητών», «η δημιουργία ομάδων παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μέρος των καθηκόντων μας», «σημαντικό 

κομμάτι του ρόλου μας είναι η συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού 

σχολείου», «ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο θα έλεγα είναι…», «ο 
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ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού είναι περισσότερο ρόλος…», «είναι 

υποστηρικτικός προς τις οικογένειες και τα παιδιά και στους συναδέλφους», «στόχος 

του είναι κυρίως να…», «ο Κοινωνικός Λειτουργός σε ένα σχολείο βιώνει πάρα πολλές 

χαρές διότι…». Αυτό εκφράζει μια άποψη αποδοχής του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού και τοποθετεί τα λεγόμενα σε ένα πλαίσιο «μη αμφισβήτησης τους», λόγω 

ακριβώς αυτής της γενικής αποδοχής. Όσον αφορά την αξιολόγηση, οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί χρησιμοποιούν επίθετα όπως: «βοηθητικός», «σημαντικός», «δύσκολος», 

«πολυδιάστατος», «αναγκαίος», «υποστηρικτικός» και «πυροσβεστικός», ακριβώς για 

να δηλώσουν και να χαρακτηρίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το ρόλο τους 

αποδίδοντας το κατάλληλο νόημα για αυτόν.  

    Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι πώς αντιλαμβάνονται οι άλλες ειδικότητες το ρόλο 

του Κοινωνικού Λειτουργού: «άλλοι αισθάνονται ότι τους βοηθάμε, άλλοι 

αισθάνονται ότι απειλούνται, άλλοι αισθάνονται ότι παρεμβαίνουμε…», «τον συγχέουν 

με τον ψυχολόγο, άλλοι νομίζουν ότι θα κάνουν μάθημα κοινωνιολογίας», 

«θεωρούσαν ότι έκανα κάτι σημαντικό, γιατί το έβλεπαν, δεν ήξεραν επακριβώς ποια 

είναι η δουλειά μου», «δεν έχουν αντιληφθεί επαρκώς τον ρόλο μου…», «θεωρούν ότι 

άπαξ και υπάρχει πρόβλημα με κάποιο παιδί πρέπει να λυθεί κατευθείαν μετά από την 

συνάντηση με τον γονέα», «πιστεύουν ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να 

εισχωρεί ή να εισβάλλει όποτε θέλει στο οικογενειακό άσυλο», «δε γνωρίζουν τη 

νομοθεσία… δε γνωρίζουν αρκετά πράγματα…», «το υπόλοιπο προσωπικό νομίζει 

πως ο ρόλος μου έγκειται μόνο στο να κάνω την πρώτη επαφή με τους γονείς». Από 

τα λόγια των Κοινωνικών Λειτουργών είναι εμφανές πως υπάρχει μια σύγχυση για τον 

τρόπο που βλέπει το υπόλοιπο προσωπικό το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού. 

Αναφέρονται στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό με χρήση γ’ ενικού και γ’ 

πληθυντικού προσώπου και αυτό δείχνει μια δυσκολία και μια αποστασιοποίηση ως 

προς το να αντιληφθούν αυτή τη στάση του υπολοίπου προσωπικού. Αξιολογώντας το 

λόγο των Κοινωνικών Λειτουργών παρατηρούνται στοιχεία τροπικότητας στις 

αποφαντικές πράξεις ομιλίας τους και συγκεκριμένα επιστημικά τροπικά ρήματα για 

την απομάκρυνση από τα λεγόμενά τους, τα οποία δηλώνουν την αβεβαιότητά τους: 

«πιστεύω», «θα έλεγα», «συγχέουν», «θεωρούσαν», «νομίζουν», «δεν ήξεραν», «δεν 

έχουν αντιληφθεί». 

    Αντίθετα, ορισμένοι (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί δείχνουν γλωσσικά ότι δεσμεύονται 

για τα λεγόμενά τους στις απόψεις τους για το πώς αντιλαμβάνεται το υπόλοιπο 
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εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού, κάνοντας 

χρήση επιστημικών τροπικών ρημάτων, επιρρημάτων και επιθέτων όπως: «ουσιαστικά 

είναι ξεκάθαρος», «ξέρουν το ρόλο μου, πόσο ξεχωριστός είναι…», «είναι πολύ 

ξεκάθαρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποια είναι η δουλειά μου και τι καλούμαι 

να κάνω εγώ, και νιώθω αποδεκτή», μέσα από τα οποία δηλώνουν τις απόψεις τους με 

σιγουριά και βεβαιότητα. 

   Η ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στη ΣΜΕΑΕ προτείνεται 

από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς μέσα από φράσεις όπως: «βελτιώνεις το ρόλο σου 

όταν ξέρεις που πατάς», «όταν τους κάνεις να πιστέψουν ότι… είσαι εκεί κοντά για να 

βοηθήσεις…», «αναδεικνύεις μετά τη δουλειά σου με το να…», «να συζητάμε αρκετά 

μαζί τους», «να τους καθοδηγούμε εκεί που χρειάζονται βοήθεια», «να είμαστε δίπλα 

τους και όχι απέναντί τους», «να λειτουργούμε συμβουλευτικά», «να είμαι εύκολα 

προσβάσιμη στους συναδέλφους μου», «τους δείχνω την άμεση ανταπόκρισή μου», 

«τους καλώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα», «να είμαι εμφανής στο σχολείο», «να 

δουν ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός…», «να γνωρίζουν ότι είναι κοντά…», «όταν τους 

κάνεις να πιστέψουν ότι…», «να ξεδιαλύνουν το έργο μου…». Με χρήση κυρίως α’ και 

β’ ενικού, αλλά και α’ πληθυντικού οι Κοινωνικοί Λειτουργοί περιγράφουν τους 

τρόπους με τους οποίους θα αναδείξουν το ρόλο τους στους συναδέλφους τους μέσα 

στη ΣΜΕΑΕ και με τη χρήση γ’ πληθυντικού περιγράφουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα 

αυτών των τρόπων ανάδειξης για το υπόλοιπο προσωπικό. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

αξιολογούν τους τρόπους αυτούς χρησιμοποιώντας κυρίως  περιγραφικές φράσεις και 

λέξεις για να αποδώσουν καλύτερα τις προτάσεις τους για την ανάδειξη του ρόλου 

τους, όπως: «δεν είσαι μέσα σε ένα κλειστό γραφείο, κλειστές πόρτες…», «κοιτάξτε, 

εγώ είμαι εδώ ως Κοινωνική Λειτουργός για την επικοινωνία, για τα προβλήματα που 

έχετε, για την επαφή με την κοινότητα, και με εσάς και με την οικογένεια», «θα 

μπορούσα να έχω ένα ωρολόγιο πρόγραμμα στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, έτσι 

ώστε ο καθένας από αυτούς να μπορεί να σημειώσει το όνομά του σε συγκεκριμένη 

μέρα και ώρα», «να είμαι εμφανής στο σχολείο και όχι κλεισμένη πίσω από την πόρτα 

του γραφείου μου…», «να μεταφέρω ως Κοινωνική Λειτουργός όλη την ενημέρωση 

που έχω λάβει από το κοινωνικό ιστορικό, προς τους συναδέλφους, αυτό το 

χρειάζονται, χρειάζονται πάρα πολύ να μεταφέρουν αυτή την εικόνα του παιδιού στο 

σπίτι, του παιδιού το τι κάνει, ενδεχόμενες δυνατότητες, αδυναμίες, τι το ενοχλεί, τι 

τον παρεμποδίζει, πολύ σημαντικό, μετά θέλει καθόλη τη διάρκεια και της χρονιάς 
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συνεργασία, να γνωρίζουν ότι είναι κοντά, και ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε από 

κοινού», «ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν είναι κλεισμένος μέσα στο γραφείο του, αλλά 

είναι μέσα στο χώρο του σχολείου, στα περισσότερα διαλείμματα είμαι έξω και είμαι 

μαζί με τα παιδιά και τους συναδέλφους». 

 

3.2.2 Οι δυσκολίες που συναντούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κατά την άσκηση του 

ρόλου τους στις ΣΜΕΑΕ 

    Αξίζει ακόμη να σημειωθεί η βαρύτητα που δίνεται από τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς στις δυσκολίες που συναντούν κατά την άσκηση του ρόλου τους στις 

ΣΜΕΑΕ, για τις οποίες όμως η συναισθηματική φόρτιση των χρησιμοποιούμενων 

φράσεων είναι πολύ έντονη: «τη μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησα στο ειδικό 

σχολείο, τώρα, την περίοδο της κρίσης, ήταν αυτό το πρόβλημα των παραπομπών», 

«πρέπει αρχικά να συμμορφωθείς με τις επιταγές και τις απαιτήσεις του κάθε 

Διευθυντή», «πρέπει να γνωρίσω τους συναδέλφους από την αρχή, και μέχρι να 

δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και να σχετιστούμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε 

ένα κοινό κώδικα αντιμετώπισης, παίρνει χρόνο…», «με την ψυχολόγο, δεν 

μπορούσαμε να συνεννοηθούμε να το πω, σε βασικά θέματα, εκείνη είχε την τάση να 

βλέπει ένα θέμα επιφανειακά και να το προσπερνάει», «χμ… ναι… η αλήθεια είναι 

συνάδελφε πως δεν κάνω τη δουλειά μου όπως ακριβώς θα ήθελα…», «μου έχει τύχει 

συνάδελφε να με έχουν βάλει σε μια αχανής τάξη, χωρίς τα απαραίτητα, με πεταμένες 

παλιές καρέκλες και θρανία, βρώμικη, χωρίς τηλέφωνο να επικοινωνώ με τους γονείς 

ή άλλες υπηρεσίες, και εγώ να πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Κι όμως συνάδελφε, 

εγώ θα την κάνω! Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε 

τα πράγματα όπως έχουν και να μην παραιτούμαστε!», «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω 

εγώ προσωπικά στο σχολείο στο οποίο εργάζομαι, στο συγκεκριμένο σχολείο, έχει να 

κάνει με τη συνεργασία με τους ψυχολόγους, γιατί δεν είναι πολύ ευδιάκριτοι οι ρόλοι 

μας, ούτε και οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες», «οι δυσκολίες μου, στην παρούσα 

φάση στο σχολείο όπου είμαι τώρα, έχουν να κάνουν με την κτιριακή υποδομή. Έχει 

πάρα πολύ κρύο, δεν έχουμε θέρμανση, ιδανική, με αποτέλεσμα και τα παιδιά και εμείς 

να είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εργαζόμαστε κάτω από πολύ δύσκολες 

συνθήκες», «δυσκολίες κυρίως προέρχονται από επαγγελματίες και συναδέλφους 

κυρίως είτε εκπαιδευτικούς είτε από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό… εμ… αυτές 

είναι οι δυσκολίες, αυτές είναι οι αγκυλώσεις, οι οποίες όμως νομίζω ότι ξεπερνιούνται 
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με τη δουλειά και με την πάροδο του χρόνου». Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί επιλέγουν 

κυρίως να κάνουν χρήση α’ ενικού και α’ πληθυντικού. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι 

η λέξη «αγκυλώσεις», που χρησιμοποιεί ένας από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Όσο 

αφορά στην αξιολόγηση είναι εμφανές πως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εκφράζονται με 

παράπονο, αγωνία και στενοχώρια για τις δυσκολίες αυτές, αλλά και για το γεγονός ότι 

ειδικά κάποιες δεν μπορούν καν να τις αντιμετωπίσουν: «αλλά δεν μπορούσα να κάνω 

κάτι πάνω σε αυτό», «για κακή τύχη των παιδιών δεν το αντιμετώπισα, αλλά το 

αποδέχτηκα και προσπαθούσα να συνεργάζομαι μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, 

δηλαδή εμένα δεν μου έλεγε κάτι, αυτό που κάναμε, η επιφανειακή συζήτηση, αλλά 

υποχρεωτικά συμμετείχα σε αυτό», «πολλές φορές ασκώ μόνο τα βασικά στοιχεία του 

ρόλου μου, καθώς δεν μου δίνεται πάντα η δυνατότητα να κάνω αυτά που θα ήθελα». 

Αυτές οι φράσεις δείχνουν την αποδοχή των δυσκολιών από τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, αλλά και την παραίτησή τους και τη ματαίωσή τους ως επαγγελματίες.  

 

3.2.3 Η διεπιστημονική συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τις υπόλοιπες 

ειδικότητες 

    Αναφορικά με την ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας στο χώρο του ειδικού 

σχολείου, φαίνεται από τις απαντήσεις των Κοινωνικών Λειτουργών ότι είναι ένα 

ζήτημα που τους απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποιοι (7) Κοινωνικοί 

Λειτουργοί εκφράζουν μια σιγουριά πως υπάρχει μεταξύ των ειδικοτήτων 

διεπιστημονική συνεργασία και εκφράζονται ως εξής: «θεωρώ πως ναι…», «υπάρχει! 

υπάρχει! (κουνώντας με σοβαρό ύφος το κεφάλι…)», «υπάρχει! ναι!», «ναι, ναι, ναι! 

Κάθε δεκαπέντε ημέρες κάνουμε ομάδα», «σε γενικές γραμμές, ναι! υπάρχει σε γενικές 

γραμμές!», «ναι! εγώ νιώθω ότι υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία!», «βεβαίως! 

ξεκάθαρα…». Όσον αφορά τη δείξη προσώπου, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

χρησιμοποίησαν α’ ενικό και α’ πληθυντικό για να αποδώσουν τη θετική στάση τους 

απέναντι στην ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας. Φαίνεται πάντως στην 

αξιολόγηση των λεγομένων τους πως θεωρούν σίγουρη τη διεπιστημονική συνεργασία. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενες φράσεις για να 

σκιαγραφήσουν την άποψή τους: «υπάρχει! υπάρχει!» «ναι, ναι, ναι!», αλλά και 

επιστημικά τροπικά επιρρήματα (βεβαίως!). Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε ότι οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποιούν τον επιτονισμό (ο οποίος μετατράπηκε σε 

σημεία στίξης στην απόδοση του γραπτού λόγου), δηλαδή παύσεις, αυξομειώσεις στην 



131 
 

ένταση της φωνής, διάφορους χρωματισμούς της φωνής, κινήσεις σώματος και έτσι 

καταφέρνουν να αποδώσουν το ύφος τους και τα έντονα συναισθήματά τους, όπως εδώ 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, βεβαιότητα, την αποφασιστικότητα και πεποίθηση.  

   Αντίθετα, άλλοι (6) Κοινωνικοί Λειτουργοί εκφράζουν μια συστολή και μια 

αβεβαιότητα και εκφράζονται ως εξής: «κοίτα… (παύση)», «δυστυχώς δεν υπάρχει 

πάντα… η διεπιστημονική συνεργασία είναι πολύ δύσκολη να επιτευχθεί χωρίς 

προβλήματα…», «όσες φορές και να έχω προσπαθήσει να πω την άποψή μου, όλο και 

με κάποιον συνάδελφο θα κοντραριστώ, αισθάνομαι δηλαδή σαν να μην με ακούνε, με 

καταλαβαίνεις;», «ναι… (διστακτικά)…», «ναι… θεωρώ πως ναι… μερικές φορές 

βέβαια… μερικές όχι…», «εντάξει… υπάρχουν και οι εξαιρέσεις…». Εδώ οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποιούν στοιχεία τροπικότητας στις αποφαντικές 

πράξεις ομιλίας τους και συγκεκριμένα επιστημικά τροπικά ρήματα και εκφράσεις για 

την απομάκρυνση από τα λεγόμενά τους, όπως φαίνεται από τις παραπάνω εκφράσεις. 

Αξίζει και εδώ να παρατηρήσουμε ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποιούν πάλι  

τον επιτονισμό (παύσεις, αυξομειώσεις στην ένταση της φωνής, διάφορους 

χρωματισμούς της φωνής, κινήσεις σώματος) και καταφέρνουν να αποδώσουν το ύφος 

τους και τα έντονα συναισθήματά τους, όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 

δισταγμό τους και την αβεβαιότητά τους. 

 

3.2.4 Οι δεξιότητες που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός 

   Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί πολύ τους Κοινωνικούς Λειτουργούς 

είναι οι δεξιότητες που θεωρούν πως είναι καλό να έχει ένας Κοινωνικός Λειτουργός 

για να εργαστεί σε ΣΜΕΑΕ. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση γ’ ενικού αριθμού της δείξης 

προσώπου από την πλειοψηφία των Κοινωνικών Λειτουργών: «να έχει κοινωνικές 

δεξιότητες», «να μπορεί να «στέκεται» σε αυτό το χώρο», «να αποδέχεται την 

αναπηρία», «να δείχνει σεβασμό προς την ιστορία του κάθε ατόμου και της 

οικογένειας», «να είναι ευγενικός, ευέλικτος, οργανωτικός, επικοινωνιακός», «να είναι 

ευέλικτος, συνεργάσιμος», «να είναι ανοιχτός στη συνεργασία με την υπόλοιπη 

κοινότητα», «να έχει υπομονή», «να είναι πάνω απ’ όλα ευγενικός». Αυτό εκφράζει 

μια άποψη αποδοχής αυτών των δεξιοτήτων ως «γενικότερο καλό» και τοποθετεί τα 

λεγόμενα των Κοινωνικών Λειτουργών σε ένα πλαίσιο «μη αμφισβήτησης τους», λόγω 

ακριβώς αυτής της γενικής αποδοχής. Επιπλέον, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 
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χρησιμοποιούν εκτεταμένα το ρήμα «είναι» με απόλυτο τρόπο, εκφράζοντας έτσι τη 

σιγουριά τους για αυτή τους την άποψη. Η έλλειψη στοιχείων επιστημικής 

τροπικότητας ενισχύει αυτή τη θέση. 

   Ακόμη, αρκετοί (6) Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποιούν συχνά τη λέξη «πρέπει» 

για να δηλώσουν την άποψή τους και να περιγράψουν τις δεξιότητες: «πρέπει να είναι 

άμεσος», «πρέπει να είναι δραστήριος», «πρέπει να μπορεί να βρει λύσεις στο εδώ και 

τώρα», «πρέπει να έχει και έναν τρόπο να συνεργάζεται με όλους», «θα πρέπει να έχει 

μεγάλη υπομονή», «πρέπει να είναι επικοινωνιακός, πρέπει να είναι ανοιχτός στη 

συνεργασία και με τους συναδέλφους και με τους γονείς». Φαίνεται λοιπόν πως μεταξύ 

των Κοινωνικών Λειτουργών επικρατεί η πεποίθηση πως οι δεξιότητες που αναφέρουν 

είναι απαραίτητες για έναν Κοινωνικό Λειτουργό και όχι απλά προαιρετικές. Με τη 

χρήση του «πρέπει», ενισχύουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αυτή τους την άποψη.  

 

3.2.5 Η εκπαίδευση που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να εργασθεί σε 

ΣΜΕΑΕ 

    Από την ανάλυση του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών διαπιστώνεται πως η 

στάση τους γενικά για την εκπαίδευση που χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να 

εργαστεί σε ΣΜΕΑΕ, είναι θετική ως προς το ότι η βασική εκπαίδευση που λαμβάνει 

ο Κοινωνικός Λειτουργός από τις βασικές σπουδές του είτε είναι ΑΕΙ είτε ΑΤΕΙ, δεν 

είναι επαρκής. Η άποψή τους αυτή διαφαίνεται από τα εξής: «χρειάζεται οπωσδήποτε 

μία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή πολύωρη σεμιναριακή εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή», «σίγουρα το πτυχίο το βασικό της Κοινωνικής Εργασίας δεν φτάνει», «μια 

εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είναι απαραίτητη», «είναι αναγκαίο ένα μεταπτυχιακό 

στην ειδική αγωγή», «το βασικό πτυχίο είτε είναι από το ΤΕΙ είτε από το ΑΕΙ σίγουρα 

δεν επαρκεί», «πρέπει να έχει κάποια εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή», «χρειάζεται μια 

εκπαίδευση που να περιέχει στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας», «μεταπτυχιακό 

στην Ειδική αγωγή… σίγουρα!!!!  Και σεμινάρια φυσικά…», «εννοείται ότι θα ήταν 

πολύ σημαντικό, να γνωρίζει από ειδική αγωγή, το βασικότερο, να γνωρίζει από 

στοιχειώδη πράγματα της ειδικής αγωγής, το θεωρώ πολύ σημαντικό». Από τη χρήση 

γ’ ενικού αριθμού της δείξης προσώπου, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ορίζουν την 

περαιτέρω εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών ως κάτι το απόλυτα συνυφασμένο 

με την εργασία τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Στο κομμάτι της 
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αξιολόγησης, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εκφράζονται με θετικά φορτισμένες λέξεις 

όπως: «σίγουρα», «φυσικά», «εννοείται» και έτσι δηλώνουν την πεποίθησή τους για 

την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους. Τέλος, παρατηρούμε πως χρησιμοποιείται ο 

επιτονισμός, ο οποίος μετατράπηκε στον γραπτό λόγο σε θαυμαστικά, και έτσι ο 

Κοινωνικός Λειτουργός αποδίδει το ύφος που θέλει και εκθέτει τα έντονα 

συναισθήματά του όπως είναι αυτό της βεβαιότητας.  

 

3.2.6 Η συνεισφορά διαφόρων φορέων στην ενίσχυση των υπηρεσιών των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ 

   Αξίζει να σημειωθεί πως γίνεται συχνή αναφορά σε δύο κυρίως ζητήματα που 

απασχολούν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, αυτό της δημιουργίας επιστημονικού 

φορέα για εποπτείες των Κοινωνικών Λειτουργών και αυτό της θεσμοθέτησης 

Συμβούλων Κοινωνικών Λειτουργών. Εκφράζουν γενικά οι περισσότεροι (8)  

Κοινωνικοί Λειτουργοί την δυσαρέσκειά τους για τη μη ύπαρξη των παραπάνω και 

κάνουν χρήση α’ ενικού και α’ πληθυντικού αριθμού για να δηλώσουν αυτό το 

προσωπικό έντονο συναίσθημα: «έχω ακούσει ότι κάνουν για τους ψυχολόγους, σε 

τακτικά διαστήματα εποπτείες, αυτό να γίνει και για εμάς…», «η Κοινωνική Εργασία 

είναι απαραίτητη και θα έπρεπε να αξιοποιείται», «οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν 

τέτοιοι φορείς!», «ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων κάνει εποπτείες σε συναδέλφους 

που εργάζονται σε σχολεία… δεν πρέπει και ο σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών να 

κάνει κάτι αντίστοιχο; Μέχρι τώρα πάντως, τίποτα…», «πρέπει να υπάρχει και για την 

ειδικότητά μας, Σύμβουλος Κοινωνικών Λειτουργών, όπως υπάρχει αντίστοιχα για 

τους εκπαιδευτικούς Σύμβουλος Γενικής και Ειδικής Αγωγής… Πολύ βασικό, αλλά 

ούτε αυτό έχουμε… δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω ακόμη…», «θεωρώ ότι καλό θα ήταν 

να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει εποπτικό ρόλο στους 

επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και σε εμάς τους Κοινωνικούς Λειτουργούς… γιατί 

και εμείς έχουμε την ανάγκη να πάρουμε το ανάλογο feedback, να δούμε αν πραγματικά 

αυτό που κάνουμε όντως είναι το σωστό (γέλιο), και μπορεί να το νιώθουμε εμείς, αλλά 

πολλές φορές να μην είναι και το σωστό, είναι πολύ βασικό να υπάρχει και ένας τέτοιος 

φορέας που θα μας βοηθούσε να νιώθουμε ασφάλεια σε αυτό που κάνουμε», 

«οπωσδήποτε να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι χρειαζόμαστε εποπτεία οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί!», «θα μπορούσε να υπάρχει σύμβουλος Κοινωνικών Λειτουργών… θα 
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ήταν πολύ σημαντικό…», «είναι και μερικά προγράμματα που αποκλείουν τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ δεν θα’πρεπε, τους ξεχωρίζουν από τους ψυχολόγους 

και τους ψυχιάτρους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τους αφήνουν απ’έξω…». 

Όπως παρατηρούμε, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αξιολογούν αυτές τους τις απόψεις 

χρησιμοποιώντας περιγραφικές φράσεις και λέξεις και επιτονισμούς, δηλαδή παύσεις, 

αυξομειώσεις στην ένταση της φωνής, διάφορους χρωματισμούς της φωνής, κινήσεις 

σώματος, οι οποίοι μετατράπηκαν σε σημεία στίξης στην απόδοση του γραπτού λόγου 

(τελεία, κόμμα, θαυμαστικά, αποσιωπητικά) και έτσι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  

αποδίδουν τα έντονα συναισθήματά τους όπως θυμό, ειρωνεία, αγωνία και απορία για 

την έλλειψη αυτών των φορέων, αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους για 

ενίσχυση των υπηρεσιών τους μέσα στη ΣΜΕΑΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

    Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 

των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο τους σε αυτές.  

 

4.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων ποιοτικής ανάλυσης 

   Η παρούσα έρευνα φαίνεται πως ενισχύει αρκετά αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών του εξωτερικού και της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του Κοινωνικού 

Λειτουργού μέσα στη ΣΜΕΑΕ φαίνεται να είναι πολυδιάστατος. Σύμφωνα με τις 

απόψεις των ερωτώμενων Κοινωνικών Λειτουργών, ο επαγγελματίας Κοινωνικός 

Λειτουργός μέσα στη ΣΜΕΑΕ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην 

οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα, με απώτερο στόχο την ολιστική πρόοδο του 

κάθε παιδιού μέσα και έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον (Μαρκοπούλου, 

2006).  

     Η πλειοψηφία των Κοινωνικών Λειτουργών μάλιστα, χρησιμοποιεί τη λέξη 

«διαμεσολαβητής» για να δείξει ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συνδετικός 

κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με 

επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεργάζεται συστηματικά και 

προγραμματισμένα με τις οικογένειες των μαθητών του σχολείου και επιδιώκει τη 

θετική στάση της οικογένειας στο πρόβλημα του μαθητή και την ανάπτυξη υγιών 

ενδοοικογενειακών σχέσεων (Staudt & Kerle, 1987). 

    Επιπλέον, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού ως «σύνθετος» και «πολύπλευρος»  

συναντάται πολύ συχνά στη σύγχρονη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, όπου ερευνητές 

παρουσιάζουν πως το πεδίο δράσης του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτεί μεγάλο 

φάσμα ικανοτήτων από εκείνον και συχνή συνεργασία με άλλες ειδικότητες που 

εργάζονται στην ίδια δομή. Στόχος όλων των ειδικοτήτων είναι η ενίσχυση της σχέσης 

μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να ορίσουν κοινές 

στρατηγικές και να βοηθήσουν το μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
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αναπηρίες να ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία με επιτυχία (Constable, 2008. 

Lynn, McKay & Atkins, 2003).  

     Από την άλλη, όπως η έρευνα ανέδειξε, ελάχιστοι είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

που οργανώνουν ομάδες γονέων μέσα στη ΣΜΕΑΕ, με στόχο την εξασφάλιση της 

ενεργητικής τους συμμετοχής στη θεραπευτική διαδικασία και τη βοήθεια του κάθε 

παιδιού ξεχωριστά να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον, να μειώσει το άγχος του 

και να επωφεληθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία (Lind, 2012). Παρόλο που ο 

Κοινωνικός Λειτουργός μέσα στις ΣΜΕΑΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες 

πρακτικές και να παρέχει βοήθεια στους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσα από 

ποικίλα μοντέλα ενδυνάμωσης, φαίνεται πως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν υιοθετούν 

αυτές τις πρακτικές μέσα στις αρμοδιότητές τους στη ΣΜΕΑΕ και δουλεύουν πιο 

ατομικά με τον κάθε μαθητή και την οικογένειά του. Ελάχιστοι είναι, επίσης, οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί που ανέφεραν πως οργανώνουν ομάδες εκπαιδευτικών μέσα 

στη ΣΜΕΑΕ, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Eurydice (2003), όπου 

αναφέρεται πως κύριο στοιχείο του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού είναι να 

παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, το 

αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ενισχύεται από προηγούμενη έρευνα στην Αϊόβα 

της Αμερικής, η οποία κατέδειξε πως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν οργανώνουν 

ομάδες εκπαιδευτικών, παρόλο που αυτό αναφέρεται στα καθήκοντά τους μέσα στις 

ΣΜΕΑΕ (Staudt, 1991). 

    Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων Κοινωνικών 

Λειτουργών αναδεικνύει πως ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο πρώτος μέσα στη 

ΣΜΕΑΕ που θα έρθει σε επαφή με την οικογένεια και το παιδί. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στην κατάρτιση και λήψη του κοινωνικού και ατομικού ιστορικού από τον Κοινωνικό 

Λειτουργό, οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί ήταν όλοι θετικοί στη χρήση του ως 

το πιο πολύτιμο εργαλείο για να συλλέξει και να εκτιμήσει όλα εκείνα τα διαγνωστικά 

στοιχεία που επιθυμεί για την οικογένεια και το μαθητή. Όπως κάποιοι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί πρόσθεσαν, χρησιμοποιούν και άλλα εργαλεία, όπως η παρατήρηση και το 

γενεόγραμμα, για να εμπλουτίσουν το κοινωνικό και ατομικό ιστορικό, αυτοί όμως 

είναι ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο. Άλλωστε, για να υπάρξει πληρέστερη και 

ακριβέστερη διερεύνηση του κοινωνικού και ατομικού ιστορικού, καλό θα ήταν ο 

Κοινωνικός Λειτουργός να εμπλουτίσει τα εργαλεία εκτίμησης και διάγνωσής του 

ανάλογα με αυτό που ταιριάζει στα κριτήρια που εκείνος βάζει, αλλά και στο 
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ταπεραμέντο του. Στην παρούσα έρευνα φάνηκε πως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι η συστηματική παρατήρηση, το αναπτυξιακό 

ιστορικό, το γενεόγραμμα και ο οικολογικός χάρτης οικογένειας, όπου αναγράφονται 

πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειας και της σχέσης των μελών μεταξύ 

τους για χρονικό διάστημα τριών γενεών, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και το βιώνουν  

ένα ή περισσότερα μέλη της. Όσον αφορά σε άλλα εργαλεία, όπως είναι η παρατήρηση 

του «παιδιού-στο-περιβάλλον του», το μοντέλο ROPES, το παιδικό και εφηβικό 

ιχνογράφημα, τις προβολικές ερωτήσεις και το κλινικό εργαλείο εκτίμησης 

δυνατοτήτων και επικινδυνότητας – CASPARS (βλ. και Καλλινικάκη, 2014), κανένας 

από τους ερωτώμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς δεν έκανε αναφορά σε κάποιο από 

αυτά.  

    Όπως φάνηκε επίσης από τα λεγόμενα των Κοινωνικών Λειτουργών, οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί μέσα στις ΣΜΕΑΕ χρησιμοποιούν και τις τρεις μεθόδους Κοινωνικής 

Εργασίας, με άτομα, με ομάδες και με κοινότητα, παρέχουν βοήθεια ατομικά ή σε 

ομάδες όσον αφορά την κοινωνική, συναισθηματική, εκπαιδευτική και επαγγελματική 

προσαρμογή και ανάπτυξη των παιδιών, κάνουν τις κατάλληλες παραπομπές, 

καταρτίζουν το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό, βοηθούν στην ανάπτυξη 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βοηθούν στη διασφάλιση της 

συμμετοχής των γονέων στο σχολείο για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, 

παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών που αφορούν το 

σχολείο, τους γονείς ή/και τους μαθητές και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου, 

των γονέων και των εξωτερικών φορέων (Crouch, 1981. Rosenkoetter, Hains & 

Dogaru, 2007).  

    Άξιο λόγου είναι επίσης οι αναφορές που έκαναν αρκετοί ερωτώμενοι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί αναφορικά με την παρέμβαση των Διευθυντών των ΣΜΕΑΕ στο ρόλο τους 

και κατά πόσο διαθέσιμοι είναι οι Διευθυντές για συνεργασία με τον Κοινωνικό 

Λειτουργό ή απλά παρεμβαίνουν στο έργο τους χωρίς να τους δίνουν τη δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενισχύουν 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Higy, Haberkorn, Pope & Gilmore, 2012. 

Χατζηπέμος, 2001) σχετικά με το ρόλο που παίζει ο Διευθυντής σε μια ΣΜΕΑΕ, τη 

γνώμη που έχει για την αξία του Κοινωνικού Λειτουργού στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις παρεμβάσεις που κάνει στον Κοινωνικό 

Λειτουργό και το κατά πόσο αυτές παρακωλύουν το έργο του και δημιουργούν 
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δυσλειτουργία στη συνεργασία του με τους υπολοίπους συναδέλφους και κατά 

συνέπεια σε όλη τη σχολική μονάδα. Για την αποτροπή των παραπάνω, καλό θα ήταν 

ο εκάστοτε Διευθυντής να έχει πλήρη γνώση για το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών 

στην εκπαίδευση και δη στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και να τους αναθέτει 

αρμοδιότητες που βασίζονται στο αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα (1978) με στόχο 

την αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων και αποφυγή σχηματισμού αρνητικής εικόνας 

εκατέρωθεν. 

    Ακόμη, ένα θέμα που οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναδεικνύουν για το 

ρόλο τους, είναι η οργάνωση και εφαρμογή από αυτούς μέσα στη ΣΜΕΑΕ διαφόρων 

προγραμμάτων που αφορούν τα παιδιά. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι περισσότεροι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί προωθούν τα προγράμματα κοινωνικοποίησης, κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αυτόνομης διαβίωσης και για τα μεγαλύτερα παιδιά επικεντρώνονται στα 

προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης συναισθημάτων. Τα 

ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη ταύτιση με τους Canatselis & Willi (2012), σχετικά 

με το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στη ΣΜΕΑΕ, ο οποίος σχετίζεται με την  

εργασία του με ομάδες παιδιών και οργάνωση διαφόρων μαθημάτων, όπως π.χ. 

μαγειρικής και σούπερ μάρκετ, αλλά και εργαστηρίων σχετικά με κοινωνικά ζητήματα,  

όπως για τον εκφοβισμό, τη διερεύνηση συναισθημάτων, ομάδες φιλίας, καθώς και 

μικρές ομάδες/εργαστήρια (workshops) για τη διαχείριση του θυμού και άλλων 

θετικών ή/και αρνητικών συναισθημάτων.  

    Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι Κοινωνικοί Λειτουργοί εξέφρασαν τις θετικές τους 

απόψεις για τα bazaar μέσα στο ειδικό σχολείο, για καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές 

δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και πρόσβαση άλλων φορέων ψυχικής 

υγείας μέσα στο σχολείο για ενημέρωση των μαθητών σε ποικίλα θέματα, όπως είναι 

ο σχολικός εκφοβισμός, η χρήση ουσιών και θέματα που έχουν να κάνουν με τα 

συναισθήματα και τη διαχείρισή τους. Από τα παραπάνω ευρήματα, φαίνεται πως όλες 

οι προαναφερθείσες δράσεις φαίνεται να κατέχουν σημαντική θέση μέσα στο ρόλο των 

Κοινωνικών Λειτουργών.  

    Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις απόψεις των ερωτώμενων Κοινωνικών 

Λειτουργών, η πλειοψηφία θεωρεί πως μέσα στο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού 

που εργάζεται σε μια ΣΜΕΑΕ είναι η συνεχής συνεργασία με τους γονείς, η ενημέρωσή 

τους για το ψυχοεκπαιδευτικό και κοινωνικοπαιδαγωγικό έργο που υιοθετείται στο 
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ειδικό σχολείο που φοιτά το παιδί τους, καθώς και για τους στόχους των σχολικών 

προγραμμάτων προς όφελος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις αναφορές των Κασσέρη (2014) και 

Σταθόπουλου (1999) σχετικά με τη σημαντικότητα της συνεργασίας του Κοινωνικού 

Λειτουργού με το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή και τα σταδιακά οφέλη που 

αναδύονται από αυτή τη συνεργασία.  

   Η συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό 

του σχολείου κρίνεται από τις απόψεις των ερωτώμενων Κοινωνικών Λειτουργών ως 

πολύ σημαντική, διότι γίνεται πλήρης και συνεχής ενημέρωση από τον ίδιο τον 

Κοινωνικό Λειτουργό για τις πληροφορίες που συλλέγει, ενώ αντίστοιχα ενημερώνεται 

και ο ίδιος για την εξέλιξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αυτά τα ευρήματα έρχονται 

σε συμφωνία με την Garrett (2006), σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία 

του Κοινωνικού Λειτουργού με το υπόλοιπο προσωπικό, κυρίως για ενημέρωσή του 

που αφορά στις ενέργειες που έχει κάνει για τους μαθητές, τις τηλεφωνικές 

επικοινωνίες που έχουν γίνει, τις παραπομπές που έχει προτείνει και οτιδήποτε άλλο 

παρέχει αποδείξεις για τη δουλειά που προσφέρει. Αυτό, διαφαίνεται να το 

αναγνωρίζουν οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και επιδιώκουν να το 

εφαρμόζουν στο ειδικό σχολείο σε καθημερινή βάση. Αντίθετα, τα αποτελέσματα δεν 

στηρίζουν την αναφορά της Καλλινικάκη (2014) σχετικά με την πρώτη επαφή του 

Κοινωνικού Λειτουργού με τον εκπαιδευτικό και της από κοινού συμπλήρωσης ενός 

σχετικού εντύπου παραπομπής, καθώς μέσα από τις απαντήσεις τους οι ερωτώμενοι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν φάνηκε να γνωρίζουν και να κάνουν χρήση αυτού του 

εντύπου, παρόλο που με αυτό τον τρόπο ο Κοινωνικός Λειτουργός θα είχε πλήρη 

εικόνα των δυσκολιών του μαθητή και θα μπορούσε να διαχειρισθεί καλύτερα το 

αναφερόμενο γεγονός/πρόβλημα. 

    Αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού σχολείου 

το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού, οι απόψεις των ερωτώμενων Κοινωνικών 

Λειτουργών ήταν διφορούμενες, καθώς ορισμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί ανέφεραν 

πως ο ρόλος τους είναι ξεκάθαρος, ενώ κάποιοι πως ο ρόλος τους είναι παρεξηγημένος 

και συγχέεται με άλλες ειδικότητες. Συγκριτικά με προηγούμενες έρευνες, αυτή η 

ασάφεια του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού, διαφάνηκε μέσα από έρευνες στην 

Αμερική και στην Ελλάδα. Αναφορικά με την Αμερική, η σύγχυση του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού με αυτόν άλλων ειδικοτήτων, ανέδειξε πως επιφέρει αρνητικά 
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αποτελέσματα στη συνεργασία των Κοινωνικών Λειτουργών με τους υπολοίπους 

συναδέλφους, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο μέσω αυτής της παρερμηνείας του 

ρόλου, να γενικεύεται η εικόνα του Κοινωνικού Λειτουργού και να δημιουργούνται 

προκαταλήψεις για το επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας (Higy et al., 2012. Richard 

& Sosa, 2014. Staudt & Kerle, 1987. Tower, 2000). Το ίδιο ακριβώς αναφέρεται πως 

συμβαίνει και στην Ελλάδα αναφορικά με το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις 

ΣΜΕΑΕ, αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτό. Πολλές φορές ο ρόλος 

του συγχέεται από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή/και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο 

Κοινωνικός Λειτουργός και τι μπορεί να προσφέρει στο χώρο του σχολείου και στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς και ως αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά προβλήματα 

μέσα στη σχολική μονάδα (Χατζηπέμος, 2001). 

    Ειδικότερα, όπως παρατηρήθηκε από αναφορές στην Αμερική (Altshuler & Kopels, 

2003. Constable, 2008. Lind, 2012), ακόμα και εκεί όπου η ίδια θεωρείται πρωτοπόρος 

στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας σε ΣΜΕΑΕ, παρουσιάζονται δυστοκίες για 

το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού σε εκπαιδευτικά πλαίσια Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Διαφαίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση σαν να μην ήταν αρκετή μόνο 

αυτή η επίσημη αναγνώριση. Η προσφορά του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού 

δεν ήταν σε όλους τους συναδέλφους του κατανοητή, εφόσον ο ίδιος ο Κοινωνικός 

Λειτουργός δεν τους είχε αποδείξει πως όντως είναι σε θέση μέσω των εξειδικευμένων 

γνώσεων που έχει λάβει κατά την εκπαίδευσή του, να είναι εξαιρετικά χρήσιμος όχι 

μόνο για τα προγράμματα που μπορεί να εφαρμόσει στο σχολείο, αλλά και για τους 

ίδιους τους συναδέλφους του. 

   Ακόμη, ο Κοινωνικός Λειτουργός σπάνια συμμετέχει ή διεξαγάγει ερευνητικά έργα 

που σχετίζονται με το σχολείο στο οποίο εργάζεται και τους στόχους της Κοινωνικής 

Εργασίας, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Επίσης, ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν έχει 

ενεργή συμμετοχή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και 

των υπηρεσιών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υλοποιούνται μέσα στις 

δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αλλά απλά συμμετέχει σε αυτή (Staudt & 

Craft, 1983).  

    Από την άλλη, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στην αξιολόγηση του κάθε 

μαθητή ως ξεχωριστή οντότητα, διαφάνηκε από την παρούσα έρευνα να είναι άκρως 
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βοηθητικός για την γενικότερη αξιολόγηση του μαθητή μέσα στη σχολική μονάδα. Το 

αποτέλεσμα αυτό ταυτίζεται με τη σύγχρονη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, στην οποία 

από τη μία η έννοια της αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική και από την άλλη 

προβάλλεται ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός με την αξιολόγησή του συμβάλει και 

παρεμβαίνει με ουσιαστικό τρόπο μέσα στη διεπιστημονική ομάδα. Η αξιολόγηση των 

αναγκών είναι η βάση για τη διαμόρφωση προγραμμάτων και προώθηση πολιτικών 

στα σχολεία, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Όλα αυτά αναπτύσσονται 

σε συνεργασία με τους μαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους και προϋποθέτουν 

κλινική παρατήρηση, συμβουλευτική, ομαδική εργασία, συντονισμό και ανάπτυξη 

προγραμμάτων ένταξης και αντιμετώπισης κρίσεων (Constable, 2008. Tyrney, Platt, 

Selwyn & Farmer, 2011). 

    Όσον αφορά στη διεπιστημονική συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τις 

άλλες ειδικότητες μέσα στη ΣΜΕΑΕ, κατέστη φανερό από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας ότι οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τη 

διεπιστημονικότητα είναι μεν θετικές, εντούτοις οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναφέρουν 

ότι δεν είναι πάντα εφικτή η διεπιστημονική συνεργασία. Τα ευρήματα αυτά 

συμβαδίζουν με τις απόψεις των Lim & Adelman (1997) και Σαραβελάκη (2013), 

σχετικά με τη διεπιστημονικότητα και την αξία της για την οργάνωση προγραμμάτων 

και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ειδικού σχολείου. Ειδικότερα, τα 

ευρήματα έδειξαν πως η συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων στη διεπιστημονική ομάδα 

διευκολύνει τη σφαιρική και ολιστική κατανόηση των προβλημάτων και των αναγκών 

των μαθητών και ως αποτέλεσμα γίνεται δυνατή η διάγνωση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, βλέποντας το παιδί από κάθε πλευρά: εκπαιδευτική, 

ψυχολογική, κοινωνική, ψυχιατρική, ενώ οι αποφάσεις παίρνονται σε συνεργασία με 

τους γονείς και το παιδί, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολιστικό πλαίσιο παρέμβασης. Όσον 

αφορά στις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν στη διεπιστημονική συνεργασία, οι 

ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί παραδέχονται ως πιο σημαντικές αυτές της 

επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών της ομάδας, της έλλειψης χρόνου των μελών, τις 

σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και τα στερεότυπα ρόλων 

που υπάρχουν, ευρήματα που συγκλίνουν με την Παπαϊωάννου (1994) και με έρευνα 

της Θρασυβουλίδου (2005), όπου το έργο των ΣΜΕΑΕ γενικά το δυσκολεύουν η 

έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ο αυξημένος αριθμός των αρμοδιοτήτων, 

τα προβλήματα στέγασης και συνθηκών εργασίας και η ισχνή υλικοτεχνική υποδομή. 
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Αντίθετα, τη δυσκολία που υπάρχει στο απόρρητο των πληροφοριών, οι ερωτώμενοι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν την αναδεικνύουν. 

    Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί τονίζουν την ανάγκη για 

επιμόρφωση και εξειδίκευση των Κοινωνικών Λειτουργών στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, στην παιδαγωγική και τη ψυχολογία. Διαφαίνεται μάλιστα από τις δικές 

τους σπουδές πως έχουν εμβαθύνει στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, έχουν 

λάβει γνώσεις παιδαγωγικής επάρκειας και έχουν κάνει μεταπτυχιακά και πολύωρες 

επιμορφώσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Όλα αυτά έρχονται σε συμφωνία 

με σύγχρονες έρευνες του εξωτερικού (Franklin, 2001. Tower, 2000), σχετικά με την 

αναγκαιότητα επιμόρφωσης των Κοινωνικών Λειτουργών και όλων των ειδικοτήτων 

γενικότερα. Η έλλειψη, μάλιστα, ειδικευμένων Κοινωνικών Λειτουργών και 

κατ΄επέκταση η έλλειψη ειδικών γνώσεων σχετικά με το επάγγελμά τους κατέδειξε πως 

δημιουργεί παρεξηγήσεις και συγκρούσεις μεταξύ των ειδικών παιδαγωγών και των 

Κοινωνικών Λειτουργών. Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

τονίζουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει διεξάγει εδώ και 

πολλά χρόνια οργανωμένα επιμορφωτικά προγράμματα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό γενικά, αλλά και για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ειδικότερα, και ότι 

επαφίεται στην προσωπική διάθεση και οικονομική δυνατότητα του κάθε Κοινωνικού 

Λειτουργού η ενασχόλησή του με επιμορφωτικά προγράμματα και εξειδικεύσεις. 

    Επιπλέον, αναφορικά με την επιμόρφωση των Κοινωνικών Λειτουργών στις δομές 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τα 

ευρήματα άλλων ερευνών και στην Ελλάδα, καθώς αναδείχθηκε η αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης των Κοινωνικών Λειτουργών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είτε 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι επαγγελματίες με πολυετή πείρα στην Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση είτε με λιγότερη εργασιακή εμπειρία (Θρασυβουλίδου, 2005. 

Μαλαδένης, 2013. Χατζηπέμος, 2001). Άλλωστε, η συνεχής επικαιροποίηση των 

γνώσεων των Κοινωνικών Λειτουργών σε σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτική και στοχεύει στην αναγνώρισή τους ως σωστούς 

επαγγελματίες μέσα στη ΣΜΕΑΕ, αφού με αυτόν τον τρόπο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

επιτυγχάνουν καλή συνεργασία και θετικό κλίμα με τους συναδέλφους και με τις 

οικογένειες των μαθητών. 
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     Ακόμη, από τις προτάσεις των ερωτώμενων Κοινωνικών Λειτουργών κατέστη 

φανερή η ανάγκη των Κοινωνικών Λειτουργών για δημιουργία επιστημονικού φορέα 

που θα προσφέρει εποπτείες στους Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ ταυτόχρονα  

επισήμαναν την απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιμόρφωσή τους και τέλος ανέδειξαν την ανάγκη 

θεσμοθέτησης συμβούλων Κοινωνικών Λειτουργών, γεγονός που είχε αναδειχθεί και 

στο παρελθόν από την μελέτη του Χατζηπέμου (2001). Τα ανωτέρω ενισχύονται και 

από σύγχρονες έρευνες του εξωτερικού, στις οποίες τονίζονται η αναγκαιότητα 

δημιουργίας υποδομών και στήριξης του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού στην  

εκπαίδευση, η λειτουργία ενός δικτύου Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται 

στην εκπαίδευση όπως το “School Social Work Association of America (SSWAA)”, 

μια ειδική υπηρεσία που διοργανώνει συνέδρια και επιμορφώνει τους επαγγελματίες 

και η αναγκαιότητα συνεργασίας της Κοινωνικής Εργασίας στην εκπαίδευση με 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και καθηγητές των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον 

άπτεται του ανωτέρω αντικειμένου (Franklin, 2001).  

    Επιπρόσθετα, στο εγχειρίδιο “Social Work in Schools: Occupational Profile” του 

2010, της Εθνικής Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών στην Αμερική (National 

Association of Social Workers – NASW), περιγράφεται το εργασιακό προφίλ του 

Κοινωνικού Λειτουργού στην εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει τη διεξαγωγή βιο-

ψυχοκοινωνικών αξιολογήσεων και κοινωνικών ιστοριών, την αξιολόγηση μαθητών 

σε θέματα χρήσης ουσιών, εμποδίων στη μάθηση, σε θέματα συναισθηματικής 

λειτουργίας και σχέσεων με ομηλίκους και σε θέματα αυτοκτονικού ιδεασμού. Ο 

Κοινωνικός Λειτουργός αναπτύσσει και εφαρμόζει θεραπευτικά πλάνα τα οποία 

ενισχύουν την αυτοδιάθεση των μαθητών. Προσφέρει ατομική, ομαδική και 

οικογενειακή συμβουλευτική, υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων και υποστηρίζει τα 

συμφέροντα του μαθητικού πληθυσμού και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και 

εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό του σχολείου καθώς και τους 

γονείς. 

     Επιπλέον, στον οδηγό που επεξεργάστηκε επίσης η Εθνική Ένωση Κοινωνικών 

Λειτουργών στην Αμερική (National Association of Social Workers – NASW) 

“Standards for School Social Work Services” το 2012, γίνεται αναφορά σε θέματα 

δεοντολογίας, σε θέματα ακαδημαϊκών προσόντων και αναζήτησης εποπτείας καθώς 
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και στη σωστή χρήση εργαλείων από την πλευρά του Κοινωνικού Λειτουργού, όπως 

είναι η συνέντευξη, η παρατήρηση και η έρευνα.  

    Συγκριτικά με τα παραπάνω θέματα που απασχολούν τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς στην Αμερική, στη συγκεκριμένη έρευνα στην Ελλάδα αναδείχθηκε η 

ανάγκη των Κοινωνικών Λειτουργών για περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα, κυρίως 

στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, και για επαγγελματική εποπτεία. Μάλιστα, η 

διαρκής επιμόρφωση του Κοινωνικού Λειτουργού και η παροχή εποπτείας, τον βοηθά 

στην κατάλληλη επιλογή στρατηγικών παρέμβασης μέσα στο σχολείο. Σημαντικός 

παράγοντας στο έργο του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η επιδίωξη για δημιουργία 

θετικού διαπροσωπικού κλίματος και προς αυτή την κατεύθυνση ο Κοινωνικός 

Λειτουργός πρέπει να στρέφεται για να διασφαλίσει πως όλοι οι μαθητές έχουν την ίδια 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέλος, θέματα όπως η 

αξιολόγηση των μαθητών σε διάφορα θέματα και η διοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε εκπαιδευτικούς ή γονείς, φάνηκε 

να ενδιαφέρει κυρίως εκείνους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που έχουν πολύ μεγάλη 

εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και πολλές εξειδικεύσεις, οπότε και δεν 

αναδείχθηκαν από την έρευνα.  

      Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως μέσω του παραπάνω οδηγού γίνεται 

φανερό πως για να εργαστεί ένας Κοινωνικός Λειτουργός στην εκπαίδευση στην 

Αμερική, πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές (standards). Για να εργαστεί 

όμως ένας Κοινωνικός Λειτουργός στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες προδιαγραφές. Στην Ελλάδα ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν χρειάζεται να 

έχει αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, πχ μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ πολλές φορές 

προσλαμβάνονται Κοινωνικοί Λειτουργοί λόγω μορίων από την μακροχρόνια ανεργία 

τους αλλά και κοινωνικών κριτηρίων. 

     Άλλα ζητήματα, όπως είναι η προστασία τα παιδιών από κάποια πιθανά λανθασμένη 

διάγνωση της αναπηρίας τους, η συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και 

η διοργάνωση διαλέξεων από τον ίδιο με σκοπό την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού 

του σχολείου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για το έργο και τους στόχους 

της κοινωνικής υπηρεσίας, δεν απασχόλησαν καθόλου ή θίχθηκαν ελάχιστα από τους 

ερωτώμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς, καθώς δεν συναντάται στην ελληνική 



145 
 

πρακτική συχνά να υπάρχουν στην πράξη τα παραπάνω μέσα στο ρόλο και τις 

αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού. 

 

4.2 Σχολιασμός κριτικής ανάλυσης λόγου 

     Οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί χρησιμοποίησαν τη λεκτική και τη μη 

λεκτική επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για να εκφράσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το ρόλο τους. 

    Αναφορικά με το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών στη ΣΜΕΑΕ, οι ερωτώμενοι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί τον αναγνωρίζουν ως πολυδιάστατο και άκρως σημαντικό 

μέσα στη ΣΜΕΑΕ. Υποστηρίζουν μάλιστα τη σημαντικότητα του ρόλου τους με τη 

χρήση επιθέτων, όπως «βοηθητικός», «σημαντικός», «πολυδιάστατος», «αναγκαίος», 

«υποστηρικτικός» και «πυροσβεστικός». Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από τη 

βιβλιογραφία (Altshuler & Kopels, 2003. Κουκουβίνου, Μπούρας & Πηλείδου, 2011), 

όπου αναδεικνύεται πως ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού είναι σημαντικός όχι 

μόνο μέσα στο χώρο του ειδικού σχολείου, αλλά και στην εφαρμογή προγραμμάτων 

συνεκπαίδευσης για καλλιέργεια κλίματος κοινωνικής αλληλεγγύης.  

      Εξίσου σημαντικός αναφέρεται από τους ερωτώμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς 

ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στη διεπιστημονική ομάδα, όπου ο 

Κοινωνικός Λειτουργός μαζί με τους υπόλοιπους επαγγελματίες έχουν ως σκοπό την 

υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όπως 

αναφέρεται και από τους Lim και Adelman (1997) και Μαλαδένη (2013). 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και στο τι πιστεύουν οι ερωτώμενοι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί για το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλες ειδικότητες το ρόλο του 

Κοινωνικού Λειτουργού. Αρκετοί Κοινωνικοί Λειτουργοί πιστεύουν πως υπάρχει μια 

σύγχυση για τον τρόπο που βλέπει το υπόλοιπο προσωπικό το ρόλο του Κοινωνικού 

Λειτουργού, ενώ άλλοι θεωρούν πως ο ρόλος τους είναι αρκετά ξεκάθαρος στους 

συναδέλφους του. Αναλόγως λοιπόν, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εκείνα γλωσσικά 

και μη στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους, οι οποίες ενισχύονται και 

ερευνητικά (Higy et al., 2012.Staudt & Craft, 1983. Staudt & Kerle, 1987. Tower, 

2000). 
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     Αξιοσημείωτη είναι επίσης η βαρύτητα που δίνεται από τους ερωτώμενους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς στις δυσκολίες που συναντούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  

κατά την άσκηση του ρόλου τους στις ΣΜΕΑΕ, για τις οποίες η συναισθηματική 

φόρτιση των χρησιμοποιούμενων φράσεων τους είναι έντονη. Ειδικότερα, αυτές οι 

φράσεις περικλείουν συναισθήματα όπως παράπονο, αγωνία και στενοχώρια, κυρίως 

γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν 

μπορεί να τις αντιμετωπίσει λόγω ποικίλων καταστάσεων που βρίσκεται αντιμέτωπος, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα αίσθημα παραίτησης, αλλά και ματαίωσης του έργου 

του. Οι δυσκολίες που αναδείχθηκαν από την παρούσα έρευνα επαληθεύονται μέσα 

από προηγούμενη έρευνα στην Ελλάδα (Μαλαδένης, 2013).  

    Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε πως μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών επικρατεί η 

πεποίθηση πως οι δεξιότητες που αναφέρουν στις συνεντεύξεις, όπως είναι αυτές της 

ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης, είναι απαραίτητες για έναν Κοινωνικό 

Λειτουργό και όχι απλά προαιρετικές για να εργασθεί στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση. Με τη χρήση του «πρέπει», ενισχύουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αυτή 

τους την άποψη, η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από έρευνες του εξωτερικού 

(Constable, 2008. Lynn et al., 2003) και της Ελλάδας (Μαλαδένης, 2013), οι οποίες 

κατέδειξαν πως ο Κοινωνικός Λειτουργός για να εργασθεί σε δομές Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης πρέπει να έχει οπωσδήποτε απαραίτητες γνώσεις συμβουλευτικής, 

ειδικής αγωγής, ενδιαφέρον για το επάγγελμα, εχεμύθεια, ενσυναίσθηση, γνώση 

δεξιοτήτων συνέντευξης, ευελιξία και οργανωτικότητα. 

    Από την ανάλυση του λόγου των Κοινωνικών Λειτουργών στην παρούσα έρευνα 

διαπιστώνεται πως οι απόψεις τους για την εκπαίδευση που χρειάζεται ένας 

Κοινωνικός Λειτουργός για να εργαστεί σε ΣΜΕΑΕ, είναι θετικές ως προς το ότι η 

βασική εκπαίδευση που λαμβάνει ο Κοινωνικός Λειτουργός από τις βασικές σπουδές 

του είτε είναι ΑΕΙ είτε ΑΤΕΙ, δεν είναι επαρκής. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να είναι 

σε θέματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, ειδικής αγωγής, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή 

ακόμη και σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αρκεί να υπάρχει μια 

εξειδίκευση για να μπορέσει ο Κοινωνικός Λειτουργός να ανταπεξέλθει και να 

συμμετέχει ενεργά μέσα στη διεπιστημονική ομάδα. Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 

Κοινωνικών Λειτουργών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στηρίζεται από σχετικές 

έρευνες στην Ελλάδα των Μαλαδένη (2013) και Χατζηπέμου (2001). 
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    Συμπερασματικά, μέσα από την παρούσα έρευνα, παρουσιάστηκαν και 

σχολιάστηκαν οι απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ για 

το ρόλο τους σε αυτές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο να εντοπιστούν τα ζητήματα 

εκείνα που απασχολούν τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, τα οποία 

διαφάνηκαν μέσα από τις εμπειρίες τους επάνω στη φύση της εργασίας τους.  

     Η γενικότερη εικόνα που επικράτησε από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πως 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θεωρούν το ρόλο τους πολύπλευρο και σημαντικό. Για τους 

ίδιους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ο ρόλος τους είναι ξεκάθαρος, ενώ αντίθετα για 

τους περισσότερους συναδέλφους τους είναι μπερδεμένος. Διαφάνηκε, επίσης, πως η 

επιμόρφωση θεωρείται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ως το πλέον σημαντικό 

εργαλείο εφόσον εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επιπλέον, οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί κατανοούν πως η έλλειψη προσωπικής επιμόρφωσης πάνω σε 

θέματα εξειδικευμένων γνώσεων, δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην «επιβίωση» τους 

μέσα στη ΣΜΕΑΕ, κυρίως σε επίπεδο συνεργασίας με τους συναδέλφους τους μέσα 

στη διεπιστημονική ομάδα, αλλά και οργάνωσης ομαδικών δραστηριοτήτων στο χώρο 

του σχολείου. Ακόμη, διαφάνηκε η ανάγκη των Κοινωνικών Λειτουργών να 

μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του ρόλου τους στις 

ΣΜΕΑΕ, περιγράφοντας προσωπικές τους εμπειρίες, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο 

να αναδείξουν την καθημερινότητά τους μέσα στο ειδικό σχολείο. 

     Τέλος, διαφάνηκε μέσα από την έρευνα η ανάγκη των Κοινωνικών Λειτουργών για 

υποστήριξη και ανάδειξη του ρόλου τους μέσα στη ΣΜΕΑΕ από φορείς που δύνανται 

να ενισχύσουν τους ίδιους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν. Όμως, οι περισσότεροι Κοινωνικοί Λειτουργοί ενώ επιθυμούν και 

αναζητούν την υποστήριξη, καταλήγουν με δυσαρέσκεια στο γεγονός πως ουσιαστικά 

κανένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν τους παρέχει αυτή την υποστήριξη. 

Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, παρατίθενται παρακάτω προτάσεις υποστήριξης του 

έργου του Κοινωνικού Λειτουργού που εργάζεται στις ΣΜΕΑΕ.  

 

4.3 Προτάσεις υποστήριξης του έργου του Κοινωνικού Λειτουργού που εργάζεται 

στις ΣΜΕΑΕ με βάση τα πορίσματα της έρευνας 

    Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας και το σχολιασμό τους, αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στις ΣΜΕΑΕ. Ο 
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Κοινωνικός Λειτουργός όμως, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός  

επαγγελματίας και να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο να λαμβάνει και την κατάλληλη υποστήριξη. Έτσι λοιπόν, 

για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε 

ΣΜΕΑΕ, προτείνονται τα παρακάτω: 

 Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις Διευθύνσεις του. Η επιμόρφωση θα πρέπει 

να γίνεται σε σταθερή βάση, να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και να καλύπτει 

κάθε φορά ένα συγκεκριμένο τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι 

επιμορφώσεις αυτές καλό θα ήταν να γίνονται και σε συνεργασία με τα ελληνικά 

πανεπιστήμια, αλλά και με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, στις 

επιμορφώσεις αυτές καλό θα ήταν να υπάρχουν Κοινωνικοί Λειτουργοί ως 

επιμορφωτές, οι οποίοι γνωρίζουν επακριβώς την επιστήμη της Κοινωνικής 

Εργασίας, αλλά και τις ανάγκες των επαγγελματιών συναδέλφων τους. Τέλος, η 

μεθοδολογία των σεμιναρίων να στηρίζεται σε εναλλακτικούς τρόπους 

εκπαίδευσης, όπως η βιωματική μάθηση και να περιλαμβάνει χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, δημιουργία project, δραστηριότητες και παιχνίδια 

ρόλων (roleplaying).  

 

 Άμεση έναρξη λειτουργίας του επιστημονικού φορέα της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΕΠ Ειδικής Αγωγής, καθώς μετά από χρόνια έγινε 

τελικά η σύστασή του. Στόχος είναι η αξιοποίηση του διεπιστημονικού δυναμικού 

των μελών ΕΕΠ του φορέα, ο οποίος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

επιστημονικής και ερευνητικής ανάπτυξης του κλάδου. Από τον επιστημονικό 

φορέα θα αναπτυχθεί και ο κλάδος των Κοινωνικών Λειτουργών στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση και θα υποστηριχθεί το δύσκολο έργο των επαγγελματιών 

Κοινωνικών Λειτουργών. Ειδικότερα, δράσεις του φορέα μπορούν να είναι η 

διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, η έκδοση επιστημονικού 

εντύπου, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, κ.ά. Επιπλέον, ο φορέας αυτός θα πρέπει να είναι νομικά σε θέση 

να αναλάβει την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με στόχο την επιμόρφωση 

των εργαζομένων στην ΕΑΕ, την παραγωγή ή/και τη στάθμιση εξειδικευμένου 
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διαγνωστικού, αξιολογικού και εκπαιδευτικού υλικού και την εκτέλεση 

ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

 Ίδρυση Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ), με στόχο την επιστημονική καθοδήγηση των κλάδων του ΕΕΠ, 

και των Κοινωνικών Λειτουργών ειδικότερα, σε θέματα αρμοδιοτήτων και τρόπου 

παροχής των υπηρεσιών τους στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και την  ανάπτυξη επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όλων των 

κλάδων. 

 

 Ο ρόλος του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) να είναι πιο 

ενεργός στην υποστήριξη του έργου και των υπηρεσιών των Κοινωνικών 

Λειτουργών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ο ΣΚΛΕ καλό θα ήταν να 

προσφέρει ουσιαστική και εξειδικευμένη υποστήριξη στα μέλη που εργάζονται σε 

δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να προσφέρει επαγγελματικές εποπτείες 

και να ενδυναμώνει το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ μέσα από 

επιμορφώσεις στην ΕΑΕ, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με παγκόσμια 

συμμετοχή. 

 

 

 Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων-

δράσεων συνεκπαίδευσης απο τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι εκδηλώσεις 

αυτές μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με τα τυπικά σχολεία της γειτονιάς που 

βρίσκεται η ΣΜΕΑΕ, με στόχο την αλληλοαποδοχή, την αλληλεγγύη και την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κοινωνικός Λειτουργός καταφέρνει να κάνει κοινωνική 

δικτύωση, διασύνδεση του ειδικού σχολείου με εξωσχολικές υπηρεσίες και να 

προσφέρει άμεση και συχνή πρόσβαση των εξωτερικών φορέων στο πλαίσιο του 

σχολείου με στόχο την ενημέρωση σε ευαίσθητα θέματα. Καταφέρνει επίσης να 

δημιουργήσει ένα ανοικτό σχολείο για όλους, οργανώνοντας ανταλλακτικά 

παζάρια με άλλα σχολεία της γειτονιάς ή υλοποιώντας δράσεις π.χ. για την 

παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, καταφέρνοντας έτσι να ευαισθητοποιήσει 

την κοινότητα σχετικά με την αναπηρία, την ψυχική υγεία και την ευημερία των 
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μαθητών. Ο Κοινωνικός Λειτουργός με αυτές τις ενέργειες ενδυναμώνει το ρόλο 

του μέσα στη ΣΜΕΑΕ και δημιουργεί ένα αίσθημα αναβάθμισης των υπηρεσιών 

που παρέχει, πέρα από τα βασικά στοιχεία του ρόλου του. 

 

 Κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών κενών των ΣΜΕΑΕ με μόνιμες 

θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών. Η κάλυψη αυτή ενισχύει τη σωστή λειτουργία 

των ΣΜΕΑΕ και εξασφαλίζει καλή διεπαγγελματική συνεργασία. Η σταθερότητα 

αυτή δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους συναδέλφους και με αυτόν 

τον τρόπο προάγεται η εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του 

Κοινωνικού Λειτουργού. Εφόσον λοιπόν υπάρχει σταθερό και μόνιμο προσωπικό 

μέσα στη ΣΜΕΑΕ, θα είναι πιο εύκολο να δημιουργείται και σταθερή 

διεπαγγελματική ομάδα, στην οποία θα έχει αξιοσημείωτη θέση ο Κοινωνικός 

Λειτουργός, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ένας κοινός άξονας και ένας κοινός 

σκοπός μεταξύ των επαγγελματιών προς όφελος πάντα των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. 

 

 Ενεργοποίηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων για το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και ειδικότερα για τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς. Η θεσμοθέτηση των Σχολικών Συμβούλων για το ΕΕΠ έχει γίνει με 

το Νόμο 3699/2008 (άρθρο 13), δυστυχώς όμως, έως και σήμερα, δεν έχει 

προκηρυχθεί καμία θέση για συμβούλους ΕΕΠ. Η άμεση ενεργοποίηση του 

θεσμού αυτού είναι επιτακτική για όλο το ΕΕΠ και ειδικότερα για τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. Η άσκηση της Κοινωνικής 

Εργασίας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον Κοινωνικό Λειτουργό που επιζητά 

να εργαστεί με δεοντολογική συνέπεια και επιστημονική ακρίβεια. Η 

επαγγελματική λοιπόν εποπτεία και η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση 

στο έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι αναγκαία και η συμβολή των 

συμβούλων ΕΕΠ είναι καθοριστική στην γενικότερη υποστήριξή τους. 

 

 Πραγματοποίηση περισσοτέρων και «εις βάθος» ερευνητικών προσπαθειών 

για την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας και το ρόλο των Κοινωνικών 

Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. Με την έρευνα θα αποτυπωθεί με 

επιστημονική εγκυρότητα ο πολύπλευρος ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα 

στη ΣΜΕΑΕ και οι ανάγκες τις οποίες έχει ως επαγγελματίας, με στόχο την 



151 
 

ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Επιπλέον, οι ερευνητικές αυτές 

προσπάθειες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

 

    Συμπερασματικά, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού πρέπει να επανασχεδιάζεται 

ανά διαστήματα για την καλύτερη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες. Μάλιστα, αυτή η επανεξέταση των μεθόδων και των 

υπηρεσιών πρέπει να είναι μια συνεχής πρόκληση για τον Κοινωνικό Λειτουργό, ο 

οποίος καλό θα ήταν να συμβαδίζει με την επιτάχυνση των αλλαγών στην εκπαίδευση 

και τη φιλοσοφία των εκάστοτε εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

     Εν κατακλείδι, ο Κοινωνικός Λειτουργός χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να 

μπορεί να ενδυναμώνει το ρόλο του και να βρίσκει καθολική αποδοχή και αναγνώριση 

στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως επαγγελματίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα βοηθήσει αδιαμφισβήτητα η δια βίου επιστημονική αναζήτηση, η οποία 

λειτουργεί αμφίδρομα, από τη μία πλευρά εδραιώνει την επαγγελματική 

αυτοπεποίθηση του Κοινωνικού Λειτουργού και από την άλλη αποσπά την εκτίμηση 

και τον σεβασμό των υπολοίπων συναδέλφων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα στη ΣΜΕΑΕ. 

 

4.4 Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

      Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντανακλούν τις απόψεις 

ενός μικρού αριθμού δείγματος των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών που 

εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ στην Αττική και έτσι το δείγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Επιπλέον, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των 

τυχόν διαφοροποιήσεων στις απόψεις που εκφράζονται από τους συμμετέχοντες σε 

διαφορετικό χρόνο. Μια διαχρονική έρευνα ή επανάληψη της παρούσας σε μελλοντικό 

χρόνο πιθανόν να εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα ή να καταλήξει σε 

διαφοροποίηση των απόψεων των συμμετεχόντων. 
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     Η επιλογή της ημιδομημένης συνέντευξης ως βασικό εργαλείο θεωρήθηκε ότι θα 

εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, αν και τα 

πλεονεκτήματα της συνέντευξης είναι πολλά, καταγράφονται και ορισμένα 

μειονεκτήματα, όπως το περιορισμένο δείγμα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας και η 

περιορισμένη δυνατότητα τυποποίησης των ερωτήσεων και των απαντήσεων. 

Εντούτοις, δόθηκε μεγάλη σημασία στην έρευνα να είναι Κοινωνικός Λειτουργός ο 

ίδιος ο ερευνητής, να εργάζεται ή να έχει εργαστεί στο παρελθόν σε ΣΜΕΑΕ και να 

έχει δεδομένη πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρεται. Αυτό, σύμφωνα με τους 

Cohen και Manion (1994), αναμένεται να εξασφαλίσει έντιμες και ακριβείς απαντήσεις 

των ερωτώμενων. Επιπλέον, παρουσιάστηκε αρχικά δυσκολία ως προς την εύρεση των 

συμμετεχόντων, ενώ ο αριθμός των συναδέλφων που συμμετείχε τελικά στην έρευνα 

ήταν περιορισμένος, καθώς κάποιοι δεν συμμετείχαν για προσωπικούς λόγους. 

      Επιπρόσθετα, είναι άκρως σημαντικό να αναφερθεί πως μελλοντικές έρευνες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν από ερευνητές, κάνοντας συνδυασμό της συνέντευξης 

με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως είναι η παρατήρηση και το 

ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, καλό θα ήταν οι μελλοντικές έρευνες να συνδυάσουν 

συνεντεύξεις όχι μόνο των Κοινωνικών Λειτουργών, αλλά και άλλων επαγγελματιών, 

όπως των ειδικών παιδαγωγών, αλλά και των γονέων, αναφορικά με το τι γνώμη έχουν 

για το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών. 

       Όλα τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικοί περιορισμοί για την 

πορεία της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι 

μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος των 

Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ, αφού προέκυψαν σημαντικά 

στοιχεία τα οποία αξίζει να διερευνηθούν σε μελλοντικές έρευνες. 
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«Ο ι  Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί  δ ρ ο υ ν   

ε κ ε ί  π ο υ  τ α  π α ι δ ι ά , ο ι  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ,  

 τ α  σ χ ο λ ε ί α  & ο ι  κ ο ι ν ό τ η τ ε ς   

σ υ ν α ν τ ι ο ύ ν τ α ι , 

ε κ ε ί   π ο  υ  ο ι  ε λ π ί δ ε ς  δ ι α ψ ε ύ δ ο ν τ α ι , 

ε κ ε ί  π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  κ ε ν ά  & 

 ε κ ε ί  π ο υ  η  ε κ π α ί δ ε υ σ η  δ υ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί»  

 

(Constable, 2008) 
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ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, http://www.minedu.gov.gr 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ.  

1 
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ στο 6ο 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΟΛΩΝΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 51  
210 5131785 

2 
1ο 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 

ΚΟΝΩΝΟΣ 16  

ΑΘΗΝΑ 
210 7225178 

3 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΔΔΕ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ 68 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
210 7252445  

4 
ΕΙΔΙΚΟ 2/Θ ΝΗΠ. ΠΙΚΠΑ 

ΒΟΥΛΑΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2  210 8958495 

5 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. Π.Ν.Α. 

ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΡΑΦΗΝΑΣ 
22940 79518 

6 
ΕΙΔΙΚΟ  ΝΗΠ. ΚΩΦΩΝ & 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΕΫΝΑΡΔΟΥ 16             

ΦΙΛΟΘΕΗ 
210 6810591 

7 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
210 6143660 

8 ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 21              

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
210 2716446 

9 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ & 

ΙΑΣΙΟΥ,  ΑΙΓΑΛΕΩ 
210 5621237 

10 
1ο ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΙΛΙΚΩΝ 65 210 5714104 

11 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 
12 

210 9414959 

12 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210, 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
210 9588066 

13 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210, 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
210 9588137 

14 

ΕΙΔ.ΝΗΠ. ΚΩΦΩΝ & 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 1-3 
210 9932814 

15 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΟΥΛΙΟΥ 49   210 9920604 

16 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 2, 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
210 5540423 

17 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
ΣΟΥΛΙΟΥ 9, ΖΕΦΥΡΙ 210 2386990 

18 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ- 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
& ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 1 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΑ.Κ.  

210 4616494  

19 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 94  

ΠΕΙΡΑΙΑ 
210 4204119 

20 
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
Α. ΜΙΑΟΥΛΗ 147  210 4311939 

21 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. 

ΚΟΡ/ΛΟΥ 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ & 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 
210 5620131 
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ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ.  

1 
6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 51 

ΚΟΛΩΝΟΣ  
210 5131785 

2 
12/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 
ΚΟΝΩΝΟΣ 16 ΑΘΗΝΑ 210 7225178 

3 
2o 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 
ΚΟΝΩΝΟΣ 16  ΑΘΗΝΑ 210 7225179 

4 
9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΟΝΤΟΥ & ΑΓ. ΘΩΜΑ     

ΓΟΥΔΙ  
210 7798704        

5 
ΕΘΝΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΖΑΧΑΡΩΦ 1, ΑΘΗΝΑ 210 6411940      

6 
8ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΕΩ 56 210 2921577 

7 
4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 33, ΑΘΗΝΑ 210 8610410 

8 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΔΔΕ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΡΟΖΑ 
ΙΜΒΡΙΩΤΗ" 

ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ 68 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
210 7211289  

9 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 

ΜΑΡΑΣΛΗ 4 ΑΘΗΝΑ 210 7240687 

10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΑΧΑΡΧΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ - 
ΕΡΓΑΤ. ΠΟΛΥΚ/ΕΣ 

210 2407388 

11 
ΕΙΔΙΚΟ 3/Θ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ 

ΒΟΥΛΑΣ 
ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1  210 8955615 

12 ΕΙΔΙΚΟ 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ  22920 25610 

13 
ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΣΧ.  Π.Ν.Α. 

ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ 22940 79518   

14 
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 22940 98212 

15 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΩΡΩΠΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 9 22950 79945 

16 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ      

ΠΕΝΤΕΛΗ 
210 8041433 

17 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 ΜΑΡΟΥΣΙ  

210 6143318 
 

18 
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 ΜΑΡΟΥΣΙ  2106143318 

19 ΣΜΕΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15  210 2770991 

20 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ & ΙΑΣΙΟΥ,  
ΑΙΓΑΛΕΩ 

210 5621253  

21 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ & ΙΑΣΙΟΥ,  

ΑΙΓΑΛΕΩ 
2105621177 
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22 1ο ΕΙΔ Δ.Σ ΠΕΡ. ΦΙΛΙΚΩΝ 65 210 5714104 

23 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 107 210 2625170 

24 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 12 210 9576855 

25 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

210 9588066 

26 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210, 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
210 9588137 

27 
Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 1-3 
210 9932814 

28 
Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 117 210 9627917 

29 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΣΟΥΛΙΟΥ 49   210 9920604 

30 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 2,  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
210 5540423 

31 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 

3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
210 4136774    

32 
1o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 1 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  

210 4616494 210 

4625778 

33 
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27  210 4519590 

34 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΣΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 94, ΠΕΙΡΑΙΑ 210 4204119 

35 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 94, ΠΕΙΡΑΙΑ 210 4210077 

36 ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.ΜΙΑΟΥΛΗ 147  210 4311939 

37 ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΟΛΗ & 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25  
210 4415600 

38 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΠΑΡΟΔΟΣ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 
210 5620131 

 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, http://www.minedu.gov.gr/ 

http://www.minedu.gov.gr/
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ΤΕΕ Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, http://www.minedu.gov.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (2) 

ΤΕΕ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ 

1 

ΤΕΕ/ΕΑ ΚΩΦΩΝ 

&ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΕ Α' & Β' 
ΠΙΝΔΟΥ 25  ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
210 6002024 

2 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΕ Β' 

Σ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

1&8Η ΣΤΑΣΗ Λ. 

ΧΑΣΙΑΣ ΙΛΙΟΝ  

2102314108  

3 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

ΤΕΕ Α' 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 65 

ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ.  

2109801581 
 

4 
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α' 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΤΕΕ Α' 

ΛΙΟΣΙΩΝ & 

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ            
2102477195 

5 
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
ΤΕΕ Α' 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
97 

ΚΟΡΩΠΙ 

2106020630 

6 
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α' 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΤΕΕ Α' 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 39 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
2105563010 

http://www.minedu.gov.gr/
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ΕΕΕΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής       

http://attik.pde.sch.gr/cms/κεδδυ/εεεεκ.html 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ 

1 

ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΦ 1 ΑΘΗΝΑ 210 6410532 

2 

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 18 210 2717345 

3 ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 15  210 5619550 

4 

ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα 

όρασης και πολλαπλές αναπηρίες 

(πρώην ΤΥΦΛΩΝ 

ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ) 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΙΝΩΟΣ & ΣΚΡΑ (από 

Θηβών 250)  210 5623560 

5 ΕΕΕΕΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 65  210 9422076 

6 

ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Ν. 

ΜΑΚΡΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 01  22940 98211 

7 

ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΙΚΠΑ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΡΑΦΗΝΑΣ  22940 33605 

8 ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ.ΚΟΥΒΙΔΗ 134  210 5543704 

9 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΞΗ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - ΚΕΧΑΓΙΑ 

6  210 4206007 

10 ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ  22980 42469 

11 ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 10  210 4614691 

http://attik.pde.sch.gr/cms/κεδδυ/εεεεκ.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
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Α) Στην Ελλάδα 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

 

Α) Γέννηση – Τοκετός 

 

Σειρά γέννησης: ……………..…  

Εγκυμοσύνη: …………………….  

Τοκετός:……………………………………………………………………………… 

Βάρος παιδιού στην γέννηση: ………..  θηλασμός: ………………..  

Περιγεννητική κατάσταση (επιπλοκές, νοσηλεία νεογνού, προβλήματα υγείας): 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Έλεγχος σφικτήρων:  

Έλεγχος ορθού : 

………………………………………………………………………………………… 

Έλεγχος κύστης : 

Ημέρα .................................................................................................................... 

Νύχτα……………………………………………………………………………… 

Αισθητηριακά προβλήματα: 

 

Β) Ψυχοκινητική Ανάπτυξη  

Στήριξε το κεφάλι  . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Κάθισε………………………………  

    Περπάτησε . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Πλαγίωση ……………………………  

 

  Ο μ ι λ ί α  :  

Πρώτες λέξεις με σημασία……………………………………………………….   

Προτάσεις ………………………………………………………………………….  
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Κατάσταση υγείας στην 1η παιδική ηλικία: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Νοσοκομεία – Εξετάσεις: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Διατροφή: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ύπνος: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συμπεριφορά – Κοινωνικότητα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ελεύθερος χρόνος απασχόληση-ψυχαγωγία: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συμπεριφορά παιδιού σε εκπαιδευτικούς χώρους: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Εκπαίδευση: 

………………………………………………………………………………………… 
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Τοποθέτηση γονέων απέναντι στο πρόβλημα και πως αντιμετωπίζουν το παιδί: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις και Προγραμματισμός R/V 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: 

 

Τουαλέτα:……………………………………………………………………………. 

Φαγητό:………………………………………………………………………………. 

Ντύσιμο:………………………………………………………………………………. 

Καθαριότητα:…………………………………………………………………………. 

Δουλειές στο σπίτι:…………………………………………………………………… 

Κυκλοφορία:………………………………………………………………………….. 

Συναλλαγές με χρήματα:……………………………………………………………… 

Ύπνος:………………………………………………………………………………… 

Παιγνίδι:………………………………………………………………………………. 

Ελεύθερος 

χρόνος:……………………………………………………………………………….. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο ατόμου που συνεργάστηκε……………………………………… 

Σχέση με το παιδί…………………………………………………………………. 

Ημερομηνία Γεννήσεως παιδιού………………………………………………….. 

Διεύθυνση Κατοικίας……………………………………………………………… 

Τηλέφωνα επικοινωνίας…………………………………………………………… 

Όνομα Κοινωνικού Λειτουργού…………………………………………………… 

Ημερομηνία συνεργασίας………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο παιδιού…………………………………………………………… 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Σύντομη αναφορά στο ιστορικό του ατόμου: 

Όνομα Ημ. 

Γέννησης 

Εκπ. Επίπεδο Εργασία Κατάσταση 

Υγείας 

Ασφάλεια 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Κατάσταση υγείας: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Κατάσταση κατοικίας: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Οικονομική κατάσταση – Εργασιακή απασχόληση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Προβλήματα που αναφέρονται – Σχέσεις οικογένειας: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ενέργειες: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Β) Στο Εξωτερικό 
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Πηγή: Canatselis & Willis (2012). A Social Workers Guide to working in Schools, 

http://www.aasw.asn.au/document/item/3153 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aasw.asn.au/document/item/3153


178 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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Αγαπητέ συνάδελφε, 

Η παρούσα συνέντευξη σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου 

εργασίας με θέμα: «Ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση: Απόψεις Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ» για το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Μέσω της παρούσας συνέντευξης θα ήθελα να διερευνήσω για το πώς εσύ ο 

ίδιος αντιλαμβάνεσαι το ρόλο σου, τα καθήκοντά σου και τις υποχρεώσεις σου ως 

επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης όπου εργάζεσαι, οπότε η αφιέρωση λίγου χρόνου για τη συνέντευξη αυτή 

αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, οι απόψεις σου και οι 

εμπειρίες σου θα μου ήταν εξαιρετικά πολύτιμες για τη διεξαγωγή της έρευνάς μου, 

καθώς ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και χρήζει περαιτέρω κατανόησης και διερεύνησης.  

Τέλος, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι η παρούσα συνέντευξη είναι ανώνυμη 

και προσωπική. Οι απαντήσεις σου είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς. 

Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σου και την πολύτιμη βοήθειά 

σου.  

 

 

       Η ερευνήτρια 

 

       Κουρή Ευφροσύνη 

 

 

 

 



180 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετέχοντα 

 

1. Φύλο: 

Άντρας   Γυναίκα      

 

2. Ηλικία: 

21-30     31-40    41-50    51-60  

 

3. Βασικές Σπουδές: 

 

ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης (Κατεύθυνση Κοινωνική Εργασίας)  

ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας  

 

4. Πρόσθετες Σπουδές: 

Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή  Διδακτορικό (άλλο)  

      Προσδιόρισε……………………. 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή  Μεταπτυχιακό (άλλο)  

      Προσδιόρισε……………………. 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Προσδιόρισε…………………………….   ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλο πρόγραμμα 

παιδαγωγικής κατάρτισης  

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή  

 

5. Υπηρεσιακή κατάσταση: 

Μόνιμος    Αναπληρωτής  

 

6. Συνολικά έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΣΜΕΑΕ και 

ΕΕΕΕΚ): 

1-5  6-10   11-15  16-20  21-25  25 & άνω  
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Βασικές Ερωτήσεις Ημι-δομημένης συνέντευξης 

 

1. Ποιος είναι ο ρόλος σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι και πώς εσύ τον 

αντιλαμβάνεσαι / χαρακτηρίζεις; 

 

2. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς κατά την άσκηση του ρόλου σου στη 

ΣΜΕΑΕ, που οφείλονται και πώς τις αντιμετωπίζεις;  

 

3. Τι θεωρείς πως σε διευκολύνει στην άσκηση του ρόλου σου μέσα στη ΣΜΕΑΕ; 

 

4. Θεωρείς πως υπάρχει με το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού 

σχολείουδιεπιστημονική συνεργασία; Μπορείς να μου δώσεις κάποια 

παραδείγματα;  

 

5. Με ποιους τρόπους πιστεύεις πως θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία; 

 

6. Ποια είναι η άποψή σου για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο 

προσωπικό του ειδικού σχολείου όπου εργάζεσαι; 

 

7. Ποιες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας χρησιμοποιείς κατά την άσκηση του ρόλου 

σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι;    

 

8. Ποια εργαλεία, προγράμματα ή/και στρατηγικές παρέμβασης θεωρείς απαραίτητα 

για την αξιοποίηση των υπηρεσιών σου στους μαθητές του ειδικού σχολείου και 

τις οικογένειές τους; 

 

9. Ποιες δεξιότητες και ποια προσόντα καλό θα ήταν να έχει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του σε μια ΣΜΕΑΕ; 

 

10. Θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για το συγκεκριμένο πλαίσιο Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης όπου εργάζεσαι και γιατί; 

 

11. Τί είδους εκπαίδευση καλό θα ήταν να έχει λάβει ένας Κοινωνικός Λειτουργός για 

να εργασθεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;  
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12. Με ποιους τρόπους θεωρείς πως θα μπορούσες να βελτιώσεις και να αναδείξεις 

στους συναδέλφους σου το ρόλο σου στο ειδικό σχολείο όπου εργάζεσαι; Μπορείς 

να μου δώσεις κάποια παραδείγματα; 

 

13. Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται μέσα στο χώρο του ειδικού 

σχολείου με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης και 

κοινωνικοποίησης των μαθητών; 

 

14. Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την κοινότητα θα μπορούσες να κάνεις στο σχολείο 

που εργάζεσαι με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα; 

 

15. Ποιοι φορείς πιστεύεις πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων της Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και με ποιο τρόπο;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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3η Συνέντευξη 

Ποιος είναι ο ρόλος σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι και πώς εσύ τον 

αντιλαμβάνεσαι / χαρακτηρίζεις; 

Ο ρόλος μου είναι, όπως μας τον περιέγραψε ο Διευθυντής όταν πρωτοήρθαμε στην 

υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του ’15, είναι να έχουμε επαφή με τους γονείς, να 

συνεργαζόμαστε με τους γονείς όταν προκύπτει ένα θέμα με τα παιδιά, εεε… και να 

συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους για την αξιολόγηση των νέων μαθητών. Εεε… 

εμείς όμως, γιατί διορίστηκα παράλληλα με μια συνάδελφο, εεε… είχαμε άλλα σχέδια, 

εεε… και κάνουμε παράλληλα κι άλλα πράγματα, διοργανώσαμε μια ομάδα 

κοινωνικών δεξιοτήτων, εεε… με δέκα συναντήσεις, η οποία πρόσφατα 

ολοκληρώθηκε, όπου πήραμε παιδιά από το πρώτο έτος που ήταν πιο λειτουργικά και 

μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια τέτοια ομάδα, και δουλέψαμε τα συναισθήματα, 

την αναγνώριση και την έκφραση συναισθημάτων και κοινωνικές δεξιότητες, και 

παράλληλα συνεχίζεται ακόμα μια ομάδα γονέων, πάλι των παιδιών του πρώτου έτους, 

για να βοηθήσουμε τους γονείς να περάσουν αυτό το στάδιο της μετάβασης από το ένα 

σχολείο στο άλλο και τις αλλαγές που φέρνει έτσι κι αλλιώς η βιολογική ηλικία των 

παιδιών, την οποία και συνεχίζουμε. 

Πώς θα χαρακτήριζες το ρόλο σου; 

Βοηθητικό ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και ως προς τη Διεύθυνση.  

 

Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς κατά την άσκηση του ρόλου σου στη 

ΣΜΕΑΕ, που οφείλονται και πώς τις αντιμετωπίζεις;  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζω και εγώ προσωπικά στο σχολείο 

στο οποίο εργάζομαι, στο συγκεκριμένο σχολείο, έχει να κάνει με τη συνεργασία με 

τους ψυχολόγους, γιατί δεν είναι πολύ ευδιάκριτοι οι ρόλοι μας, ούτε και οι 

αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες, εεε… στο μυαλό των συναδέλφων κατά τη δική μου 

άποψη, κι αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις, εεε… ο τρόπος που τον 

αντιμετωπίζω στην παρούσα φάση, είναι συνεργάζομαι με αυτούς που μπορούν να 

συνεργαστούν και προσπαθώ να δημιουργήσω ευκαιρίες συνεργασίας με αυτούς που 

έχουν δημιουργηθεί ήδη δυσκολίες.  
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Τι θεωρείς πως σε διευκολύνει στην άσκηση του ρόλου σου μέσα στη ΣΜΕΑΕ; 

Στο σχολείο με διευκολύνει πολύ η Διεύθυνση του σχολείου, εεε… γιατί μας έχει 

αφήσει το περιθώριο να οργανώσουμε την Κοινωνική Υπηρεσία όπως θέλουμε, να 

αναλάβουμε πρωτοβουλίες, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό. 

 

Θεωρείς πως υπάρχει με το υπόλοιπο προσωπικό του ειδικού 

σχολείουδιεπιστημονική συνεργασία; Μπορείς να μου δώσεις κάποια 

παραδείγματα; 

Υπάρχει! Ναι! διοργανώνουμε, ας πούμε, συναντήσεις των εργαστηρίων, γιατί το 

σχολείο μας χωρίζετε σε πέντε εργαστήρια, και είμαι υπεύθυνη για τα τρία από αυτά, 

και στις συναντήσεις με τους συναδέλφους όλου του προσωπικού που ασχολείται με 

τα παιδιά, και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί, συζητάμε αναλυτικά για το κάθε παιδί και ιδίως για τα 

παιδιά που έχουνε προκύψει διάφορα ζητήματα, και από κοινού χαράζουμε μια 

στρατηγική για το πώς θα βοηθήσουμε το παιδί, την οικογένειά του, και πώς θα το 

χειριστούμε μέσα στην τάξη και στο διάλειμμα και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.   

 

Με ποιους τρόπους πιστεύεις πως θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία; 

Ίσως με συχνότερες συναντήσεις των εργαστηρίων, γιατί προς το παρόν έχουμε κάνει 

δύο σε κάθε εργαστήριο, αλλά θα μπορούσε να γίνεται και πιο συχνά αυτό.  

 

Ποια είναι η άποψή σου για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο 

προσωπικό του ειδικού σχολείου όπου εργάζεσαι; 

Νομίζω ότι η εμπειρία μου από αυτούς τους πέντε μήνες που δουλεύω στο ειδικό 

σχολείο, ότι από τη συχνότητα που απευθύνονται σε μένα για τα προβλήματα που 

προκύπτουν ότι είμαι βοηθητική ως προς τη δουλειά τους, και επεμβαίνω άμεσα όταν 

προκύπτει κάποιο πρόβλημα και νιώθω ότι είμαι αρκετά βοηθητική, που είναι και ο 

στόχος μου αυτός. 

Συγχέουν δηλαδή το ρόλο σου με κάποιας άλλης ειδικότητας; 
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Ναι, νομίζω ότι δεν είναι πολύ ευδιάκριτο για τους εκπαιδευτικούς τι κάνει ο 

Κοινωνικός Λειτουργός και τι κάνει ο Ψυχολόγος και καμιά φορά υπάρχει σύγχυση σε 

ποιον θα απευθυνθούν πρώτα και για ποιο λόγο, αλλά νομίζω ότι σιγά – σιγά τους 

εκπαιδεύουμε ως προς την κατεύθυνση.  

 

Ποιες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας χρησιμοποιείς κατά την άσκηση του ρόλου 

σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι;    

Εργασία και με την Κοινότητα, γιατί προσπαθούμε το σχολείο να είναι ανοικτό προς 

την τοπική κοινωνία, άρα δουλεύουμε πολύ με όλα τα τυπικά σχολεία και όλες τις 

δημόσιες υπηρεσίες που υπάρχουν στο δρόμο μας γιατί ζητάμε τη συνεργασία τους σε 

διάφορα ζητήματα, και για παιδιά που θέλουν να κάνουν πρακτική και για παιδιά που 

θέλουμε να βγάλουμε έξω και να έρθουν σε επαφή με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, εεε… 

και ατομική συμβουλευτική και ομάδες εργασίας, όπως σου περιέγραψα 

προηγουμένως ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, εεε… αυτά… 

 

Ποια εργαλεία, προγράμματα ή/και στρατηγικές παρέμβασης θεωρείς 

απαραίτητα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών σου στους μαθητές του ειδικού 

σχολείου και τις οικογένειές τους; 

Δώσμου ένα παράδειγμα, τι εννοείς; 

Έχετε κάποια συγκεκριμένη φόρμα κοινωνικού ιστορικού που χρησιμοποιείτε, 

ιχνογραφήματα; 

Α ναι ναι ναι… κατάλαβα… κατάλαβα… από την αρχή που ήρθαμε στο σχολείο, 

επειδή δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα έντυπα, ε… ικανοποιητικά… δημιουργήσαμε ένα 

καινούριο κοινωνικό ιστορικό, δημιουργήσαμε έντυπα, όπου κρατάμε σημειώσεις 

αναλυτικές, καταγράφουμε τις συναντήσεις τις ατομικές με τους γονείς, οργανώναμε  

εξαρχής τους φακέλους όπου φτιάχνουμε τις καρτέλες των μαθητών ηλεκτρονικά και  

διατηρούμε τα πτυχία τους και τις διαγνώσεις όπου και υπάρχουν και σε ηλεκτρονικό 

αρχείο, εεε… και… ναι, αυτά.    
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Ποιες δεξιότητες και ποια προσόντα καλό θα ήταν να έχει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του σε μια ΣΜΕΑΕ; 

Ναέχει πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες, να είναι διπλωματικός, να μπορεί να 

προσεγγίζει τους γονείς, ανάλογα με το δυναμικό τους και τις δυσκολίες που έχει το 

κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και σαν οικογένεια, να δείχνει σεβασμό προς την ιστορία 

του κάθε ατόμου και της οικογένειας όμως, στο σύνολό της, εεε… αυτά… 

 

Θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για το συγκεκριμένο πλαίσιο Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης όπου εργάζεσαι και γιατί; 

Επειδή ερχόμενη εδώ έχουν προηγηθεί δεκατρία χρόνια εμπειρίας σε διάφορα πλαίσια, 

που τα προηγούμενα έξι ήταν στο δημόσιο και αφορούσαν στη διάγνωση και 

αξιολόγηση, επομένως έχω μια εμπειρία ευρύτερη ως προς τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών και για την αναπηρία γενικότερα, αλλά και οι προηγούμενες 

εργασιακές μου εμπειρίες ήταν πολύ βοηθητικές, δούλευα σε κέντρο πρόληψης και έχω 

εκπαιδευτεί σε υλικά που αφορούν σε κοινωνικές δεξιότητες παιδιών, άρα μπορώ να 

εφαρμόσω προγράμματα αγωγής υγείας, έχω την εκπαίδευση, έχω εργαστεί σε 

κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα και συνοδευτικές υπηρεσίες, άρα μπορώ να 

βοηθήσω και επιμέρως γονείς που είναι άνεργοι και έχουν δυσκολίες τέτοιου τύπου, 

έχω δουλέψει και στο βοήθεια στο σπίτι όπως έχω δουλέψει και άτομα με αναπηρίες 

μεγαλύτερα, αλλά και ηλικιωμένους, επομένως γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα 

κοινωνικοπρονοιακά, και έχω μεγάλη εμπειρία σε συνοδείες ατόμων, σε νοσοκομεία, 

σε υπηρεσίες, επομένως όλη αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη… όλες οι 

εμπειρίες ήταν πολύ χρήσιμες και τις χρησιμοποιώ όλες στο σχολείο όπου δουλεύω…  

 

Τί είδους εκπαίδευση καλό θα ήταν να έχει λάβει ένας Κοινωνικός Λειτουργός για 

να εργασθεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;  

Εάν δεν προκύψει η γνώση από την επαγγελματική κατάρτιση, όπως έτυχε και συνέβη 

σε μένα, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή πολύωρη 

σεμιναριακή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, για το τι είναι η αναπηρία και πως ο 

Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να είναι βοηθητικός σε έναν τέτοιο χώρο.    
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Με ποιους τρόπους θεωρείς πως θα μπορούσες να βελτιώσεις και να αναδείξεις 

στους συναδέλφους σου το ρόλο σου στο ειδικό σχολείο όπου εργάζεσαι; Μπορείς 

να μου δώσεις κάποια παραδείγματα; 

Εντός του σχολείου; 

Εντός! 

Ναι… εμ… (παύση) …. ίσως αναλαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες αναφορικά 

με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν τα παιδιά εκτός του σχολικού 

πλαισίου και διοργανώνοντας περισσότερες ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται μέσα στο χώρο του ειδικού 

σχολείου με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης και 

κοινωνικοποίησης των μαθητών; 

Νομίζω ότι αυτό που είναι περισσότερο βοηθητικό για τα παιδιά θα είναι η 

συστηματική παρακολούθηση εξωτερικών προγραμμάτων, να βγαίνουν έξω από το 

σχολείο και να έρχονται σε επαφή όχι μόνο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά τα 

μεγαλύτερα παιδιά με δημόσιες υπηρεσίες τις οποίες κάποια στιγμή θα χρειαστεί να 

απευθυνθούν, και σε μέρη ψυχαγωγίας όπως είναι να πάμε να παραγγείλουμε έναν 

καφέ, όπως να παραγγείλουμε φαγητό, πώς να κινηθούμε με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, και να κάνουμε χρήση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών, όχι μόνο 

υπηρεσιών, αλλά και τρόπων διασκεδάσεων όπου είναι διαθέσιμοι. 

Οπότε θεωρείς ότι καλύτερο και περισσότερο βοηθητικό είναι να γίνονται δράσεις 

διασύνδεσης με την κοινότητα παρά μέσα στο χώρου του ειδικού σχολείου; 

Ναι! 

 

Ποιοι φορείς πιστεύεις πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων της Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και με ποιο τρόπο;  

.... (παύση)… νομίζω πως σε όλους τους κοινωνικοπρονοιακούς φορείς η Κοινωνική 

Εργασία είναι απαραίτητη και θα έπρεπε να αξιοποιείται.. από φορείς που προσφέρουν 

εργασιακή εκπαίδευση και αποκατάσταση στον επαγγελματία, στα ιδρύματα που 
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φιλοξενούν παιδιά είτε με αναπηρία είτε χωρίς, σ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες η 

διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών αλλά και 

άλλων κατηγοριών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και σίγουρα στα σχολεία 

κοινωνικής εκπαίδευσης. 

Και για την ανάδειξη των Κοινωνικών Λειτουργών; 

Είναι πολύ σημαντικές οι επιμορφώσεις που να παρέχονται σε κρατικό επίπεδο, να 

διοργανώνονται από τα πανεπιστήμια και να υπάρχει μια μετεκπαίδευση και μια 

συστηματικότητα στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών… 

Γίνεται κάτι τέτοιο; 

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται… γίνεται αποσπασματικά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες που δεν 

αφορούν όμως μόνο τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, είναι πιο ανοιχτά στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως είναι και μερικά προγράμματα που αποκλείουν τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ δεν θα’πρεπε, τους ξεχωρίζουν από τους ψυχολόγους 

και τους ψυχιάτρους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τους αφήνουν απ’έξω… 

πιστεύω θα’πρεπε να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά 

με την εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών, στους επιμέρους φορείς που 

εργάζονται στην ειδική αγωγή και να παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για αυτούς 

που πρωτομπαίνουν, να υπάρχει κιένα followupμε την έννοια ότι επειδή τα πράγματα 

αλλάζουν διαρκώς, αλλάζει και το κράτος πρόνοιας, συρρικνώνεται, 

μετασχηματίζεται, και δημιουργούνται διαρκώς καινούριες οργανώσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες, χρειάζεται μια εκ νέου πληροφόρηση και ενημέρωση των συναδέλφων κι 

αυτό πρέπει να γίνεται με μια συστηματικότητα και μια περιοδικότητα για όλους. 

 

Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και την πολύτιμη βοήθειά σου! 

Να’στε καλά! 
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8η Συνέντευξη 

Ποιος είναι ο ρόλος σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι και πώς εσύ τον 

αντιλαμβάνεσαι / χαρακτηρίζεις; 

Εεε… ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού είναι περισσότερο ρόλος διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδικότητες, τους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στα παιδιά και 

στην κοινότητα. Εεε… είναι υποστηρικτικός προς τις οικογένειες και τα παιδιά, εεε… 

και στους συναδέλφους. Στόχος του είναι κυρίως να υπάρχει μια αμφίδρομη 

ενημέρωση, εεεμ, ανάμεσα στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στους 

εκπαιδευτικούς για τα παιδιά, εμ, και το ίδιο να γίνεται αντίστοιχα και με τις 

οικογένειες.  

 

Ωραία… Έχεις βρεις κάποιες δυσκολίες κατά την άσκηση του ρόλου σου στη 

ΣΜΕΑΕ, που οφείλονται και πώς τις αντιμετωπίζεις;  

Εεε… δεν έχω βρει πολλές δυσκολίες, οι δυσκολίες που… γιατί είναι ένα σχολείο πολύ 

ανοιχτό το συγκεκριμένο, στο να μπορέσει να δουλέψει ο Κοινωνικός Λειτουργός… 

Πες μου λίγο το σχολείο στο οποίο είσαι… 

Είμαι στο ΕΕΕΕΚ του Αγ. Δημητρίου 

Ωραία… 

Εμ… δυσκολίες κυρίως προέρχονται από επαγγελματίες και συναδέλφους κυρίως είτε 

εκπαιδευτικούς είτε από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο εγώ θα έλεγα 

έχει λίγο αναχρονιστικές αντιλήψεις πάνω στην άσκηση του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού…εμ… αυτές είναι οι δυσκολίες, αυτές είναι οι αγκυλώσεις, οι οποίες όμως 

νομίζω ότι ξεπερνιούνται με τη δουλειά και με την πάροδο του χρόνου.    

 

Μάλιστα… τι θεωρείς πως σε διευκολύνει στην άσκηση του ρόλου σου μέσα στη 

ΣΜΕΑΕ; 

Εεε… τι με διευκολύνει… με διευκολύνει πάρα πολύ το να είναι ο Διευθυντής ανοιχτός 

σε καινοτόμα προγράμματα, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, εεε εάν ο 

Διευθυντής θεωρεί ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει μόνο το ρόλο των επιδομάτων 
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και το ρόλο της οικονομικής ενίσχυσης μέσα στις οικογένειες, εεε… δεν μπορείς να 

δουλέψεις ουσιαστικά… και φυσικά και όλη η συνεργασία με όλο το προσωπικό, το 

να δίνονται δηλαδή ευκαιρίες στο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό  

και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Αυτό θα σε ρωτούσα… θεωρείς πως υπάρχει με το υπόλοιπο προσωπικό του 

ειδικού σχολείουδιεπιστημονική συνεργασία; Μπορείς να μου δώσεις κάποια 

παραδείγματα;  

Ναι… (διστακτικά)… όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο, ενώ προέρχομαι από τον χώρο 

του ΚΕΔΔΥ, όπου υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία, υπήρχε ελάχιστη συνεργασία 

ανάμεσα στους Κοινωνικούς Λειτουργούς και στους υπόλοιπους συναδέλφους… ο 

Κοινωνικός Λειτουργός κλείδωνε τους φακέλους μέσα στο γραφείο του και κανένας 

δεν είχε πρόσβαση σε αυτό... εμ… έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο αρχικά, και 

αυτό ίσως κολλάει στις δυσκολίες τις προηγούμενες, ωστόσο, αυτό το μοίρασμα και το 

άνοιγμα το δικό μας ως Κοινωνικοί Λειτουργοί και το να θεωρούμε ότι είναι σημαντική 

η συνεργασία και το να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, καθορίζοντας συγκεκριμένες ώρες, 

συγκεκριμένες ημέρες, κάνοντας συναντήσεις, ε, αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ… 

Και έτσι θα μπορούσε να βελτιωθεί και η συνεργασία λοιπόν…  

Ακριβώς… Η συνεργασία πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να έχει στόχους, δεν πρέπει 

δηλαδή απλώς να μιλάμε για τα παιδιά, αλλά πρέπει να θέτουμε στόχους στην αρχή της 

χρονιάς, στο μέσο της χρονιάς και στο τέλος της χρονιάς. 

Ωραία… 

 

Ποια είναι η άποψή σου για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο 

προσωπικό του ειδικού σχολείου όπου εργάζεσαι; 

Αρχικά, γνωρίζουν λίγα πράγματα για το ρόλο, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους 

εκπαιδευτικούς είναι να τους διευκολύνω στο δικό τους το έργο. Δίνω ένα 

παράδειγμα… έχασε το παιδί το μπουφάν, πρέπει να πάρεις τη μαμά, λείπει το παιδί 

πολύ καιρό από το σχολείο, πρακτικά θέματα… έχασε το παιδί το τετράδιο… 

διευκολύνουν τους ίδιους στο έργο, εεε… πρέπει όμως να νιώσουν αυτό, πρέπει να 
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νιώσουν ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να τους διευκολύνει στο έργο τους, έτσι 

ώστε να περάσουμε μετά σε επόμενες δράσεις.  

 

Μάλιστα… ποιες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας χρησιμοποιείς κατά την 

άσκηση του ρόλου σου στη ΣΜΕΑΕ όπου εργάζεσαι;  

Χρησιμοποιώ και την Κοινωνική Εργασία με Άτομα, υπάρχουν μαθητές που 

αναζητούν τη βοήθειά μου, και πολύ συγκεκριμένα θέματα, τα οποία δεν εμπλέκονται 

με το ρόλο των ψυχολόγων, εεε… χρησιμοποιώ την Κοινωνική Εργασία με ομάδες, 

κάνω μια ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, μαθητών, και μια ομάδα μαθητών που είναι 

στην πρακτική για την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας… και μια ομάδα γονέων, 

για την υποστήριξή τους και την ενδυνάμωσή τους στο ρόλο τους. Και με την 

Κοινότητα, έχουμε πάρα πολλές δράσεις, δράσεις κυρίως που αφορούν τη 

συμπερίληψη, επαφές με υπηρεσίες, διασύνδεση κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε 

δραστηριότητες απογευματινές για τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα παιδιά μένουνε 

μόνα τους μέσα στο σπίτι, οπότε είναι μια συνεχής διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. 

 

Ποια εργαλεία, προγράμματα ή/και στρατηγικές παρέμβασης θεωρείς 

απαραίτητα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών σου στους μαθητές του ειδικού 

σχολείου και τις οικογένειές τους; 

Νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρει ο κάθε συνάδελφος καλά το ρόλο του. Να ξέρει το 

καθηκοντολόγιο του, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει σε ρόλους και κομμάτια άλλων και 

να μη δημιουργούνται προστριβές, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έρχονται σιγά- 

σιγά με εμπειρία… 

Μμμ… Χρησιμοποιείς κάποια φόρμα; 

Ε… πάνω σε τι; 

Στο έργο σου… 

Βέβαια… Κοινωνικό ιστορικό, σε όλα… υπάρχουν φόρμες και υπάρχουν 

πρωτοτυπημένες διαδικασίες για όλα… και οι ομάδες είναι έτοιμες από την 

προηγούμενη… και όλα αυτά είναι έτοιμα προς ενημέρωση για όποιον θέλει… 

Εργαλεία χρησιμοποιούμε πολλά, έτσι; Δεν είναι μόνο… είναι και μέσο εποπτικού 
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υλικού και μέσω…. Δεν είναι μόνο το κοινωνικό ιστορικό, δηλαδή και στις ομάδες 

υπάρχει εποπτικό υλικό, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κατασκευάζουμε εμείς με 

βάση τους στόχους της ομάδας…  

 

Ποιες δεξιότητες και ποια προσόντα καλό θα ήταν να έχει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του σε μια ΣΜΕΑΕ; 

Οι δεξιότητες… τις ανέφερα και πριν, είναι ο σεβασμός προς το παιδί και προς τους 

συναδέλφους, εεε… και κυρίως το να ξέρει ο καθένας τα καθήκοντά του και το ρόλο 

του μέσα πρώτα σαν Κοινωνικός Λειτουργός και δεύτερον μέσα στο χώρο του 

σχολείου.  

 

Θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για το συγκεκριμένο πλαίσιο Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης όπου εργάζεσαι και γιατί; 

Ναι, θεωρώ επαρκή την εκπαίδευσή μου γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο 

χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή η εκπαίδευσή μου είναι στην Ειδική 

Ενιαία Εκπαίδευση και νομίζω ότι τουλάχιστον είμαι αρκετά καταρτισμένη στο 

κομμάτι αυτό.  

 

Γενικά λοιπόν, τί είδους εκπαίδευση καλό θα ήταν να έχει λάβει ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός για να εργασθεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;  

Εεε… πέρα από το βασικό πτυχίο του Κοινωνικού Λειτουργού… εεε.. νομίζω ότι 

χρειάζεται μια εκπαίδευση που να περιέχει στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα 

οποία εάν δεν κάνει κάποιος ένα σεμινάριο ειδικής εκπαίδευσης ή ένα μεταπτυχιακό 

δεν τα κατέχει, παράλληλα με κλινικά στοιχεία… Δεν μπορείς να έχεις… σαφώς δεν 

είναι κλινική η εργασία, αλλά δεν μπορείς να έχεις μόνο στοιχεία της εκπαίδευσης ούτε 

μπορεί να έχει μόνο κλινικά στοιχεία, θέλει ένα πάντρεμα, θέλει ένα ταίριασμα των 

δύο αυτών. 
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Με ποιους τρόπους θεωρείς πως θα μπορούσες να βελτιώσεις και να αναδείξεις 

στους συναδέλφους σου το ρόλο σου στο ειδικό σχολείο όπου εργάζεσαι; Μπορείς 

να μου δώσεις κάποια παραδείγματα; 

Νομίζω ότι είναι οι τρόποι που ήδη εφαρμόζω… (χαμογελώντας)! Εννοώ ότι 

χρειάζεται αρχικά να μεταφέρω ως Κοινωνική Λειτουργός όλη την ενημέρωση που 

έχω λάβει από το κοινωνικό ιστορικό, προς τους συναδέλφους, αυτό το χρειάζονται, 

χρειάζονται πάρα πολύ να μεταφέρουν αυτή την εικόνα του παιδιού στο σπίτι, του 

παιδιού το τι κάνει, ενδεχόμενες δυνατότητες, αδυναμίες, τι το ενοχλεί, τι τον 

παρεμποδίζει, πολύ σημαντικό, μετά θέλει καθόλη τη διάρκεια και της χρονιάς 

συνεργασία, να γνωρίζουν ότι είναι κοντά, και ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε από κοινού, 

εεε… βάζοντας ο καθένας τους δικούς του στόχους. Και πολλές φορές, κάτι που 

βοηθάει πάρα πολύ, είναι η συμμετοχή η δική μου μέσα στην τάξη. Όχι στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού, η παρατήρηση, η επαφή με τα παιδιά, το να δουν ότι ο Κοινωνικός 

Λειτουργός δεν είναι κλεισμένος μέσα στο γραφείο του, αλλά είναι μέσα στο χώρο του 

σχολείου, στα περισσότερα διαλείμματα είμαι έξω και είμαι μαζί με τα παιδιά και τους 

συναδέλφους, η παρουσία γενικά μέσα στο σχολικό και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, 

νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. 

 

Μάλιστα… ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται μέσα στο χώρο του 

ειδικού σχολείου με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης 

και κοινωνικοποίησης των μαθητών; 

Οι προτάσεις μου είναι κυρίως με ομάδες, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό για 

τα παιδιά στο ειδικό σχολείο, ε το να κάνουμε ομάδες με συγκεκριμένους στόχους, 

δουλεύουμε με ένα διαφορετικό τρόπο από την εκπαίδευση, το δεύτερο είναι να 

κινούμαστε διαθεματικά, δηλαδή αυτά που μπορεί, λέω ένα παράδειγμα, κάνανε στην 

αρχή του χρόνου το μάζεμα της ελιάς, και εγώ μαζί με τους γονείς στο εργαστήριο 

μαγειρικής, φωνάξαμε τους γονείς μια μέρα και ήρθανε και αυτοί και κάναμε μια 

δράση που φτιάξανε πάστα ελιάς μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό, είχε πολύ 

πολύπλευρους στόχους και πολύπλευρη παρέμβαση… στα παιδιά, τους γονείς, στη 

συμπερίληψη των γονιών μέσα στο σχολείο, και σαφώς και τα προγράμματα 

συνεκπαίδευσης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, οι μαθητές μας είναι πάρα πολύ 

χαρούμενοι όταν βγαίνουν σε άλλα σχολεία και τα άλλα σχολεία είναι πάρα πολύ 
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χαρούμενα όταν έρχονται εδώ. Και όταν λέω συμπερίληψη εννοώ και τους γονείς, 

δηλαδή σκοπεύουμε να έρθουν οι γονείς εδώ από ένα σχολείο και να ενταχθούν στη 

μαγειρική και να φτιάξουνε μαζί μας πράγματα… και… το μεγάλο θέμα εδώ για το 

ΕΕΕΕΚ είναι η πρακτική των παιδιών.       

 

Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την κοινότητα θα μπορούσες να κάνεις στο σχολείο 

που εργάζεσαι με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα; 

Δράσεις διασύνδεσης με την κοινότητα είναι πρώτον σε επίπεδο υπηρεσιών, το να 

έχουμε μια πάρα πολύ σταθερή και μόνιμη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. 

Δεύτερον, οι υπηρεσίες του Δήμου ή οι εθελοντικές οργανώσεις, όπου θα μπορούσαν 

τα παιδιά μας να κάνουν πρακτική, ήδη τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα φούρνο στη 

γειτονιά και κάνουν πρακτική, ήδη πηγαίνουν σε ένα τραπέζι αγάπης, σε μια εκκλησία 

και κάνουν πρακτική έξω…εμ, προσπαθούμε να πάμε στο χώρο πρασίνου του Δήμου 

και να κάνουν πρακτική εκεί, άρα αυτή η μετάβαση, υπάρχουν παιδιά που κάνουν 

πρακτική σε καφετέρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η διασύνδεση με την κοινότητα 

είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικό…εεε… το άλλο είναι δράση με τους γονείς, 

έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να κινητοποιηθούν, έχουμε έναν πολύ κινητοποιημένο 

σύλλογο, ο οποίος είναι και από εμάς κινητοποιημένος, από τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, ο οποίος κάνει προγράμματα…    

 

Ποιοι φορείς πιστεύεις πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων της Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και με ποιο τρόπο;  

Για το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού οι φορείς είναι και τυπικοί και άτυποι… 

δηλαδή ο σύλλογος γονέων, εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες θέλουμε πάρα πολύ να 

μας βοηθήσουν, για να πάρουν να παιδιά το απόγευμα και να τα βγάζουν έξω, διότι 

πολλοί γονείς δεν μπορούν να το κάνουν, αυτό…είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό 

επίπεδο… κυρίως αυτό που παλεύουμε είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί 

θεωρούμε ότι εκεί μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα.  
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Οπότε, κάποιος φορέας εξειδικευμένος θεωρείς ότι υπάρχει που να βοηθάει την 

Κοινωνική Εργασία και τους ίδιους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς να γίνουν 

καλύτεροι στο επάγγελμά τους; 

Ευελπιστούμε ότι ο επιστημονικός φορέας που φτιάχνεται τώρα από την Ομοσπονδία 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έχει αυτούς τους στόχους και ελπίζουμε ότι 

μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης και προγράμματα εποπτειών, θα μπορούσε να 

βοηθήσει. Από την άλλη, σε επίπεδο Υπουργείου δεν υπάρχει καμία υποστήριξη.  

 

Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και τη βοήθειά σου! 

Να’σαι καλά! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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ΚΛ 3  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία:39 ετών 

Βασικές Σπουδές: ΑΕΙ 

Πρόσθετες Σπουδές: 

μεταπτυχιακό στην 

Εγκληματολογία 

Υπηρεσιακή κατάσταση: 

μόνιμη 

Συνολικά έτη υπηρεσίας: 14 έτη 

Α. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού  

1. Περιγραφή ρόλου ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ ▫ΕΠΑΟΙΚΣΧΟ: πρώτη επαφή 

οικογένειας με το σχολείο  

▫ΣΥΝΕΡΓΟΙΚ: συνεργασία με 

την οικογένεια 

▫ΣΥΝΕΡΓΕΚΠΑΙ: συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς 

▫ΣΥΝΡΓΕΕΠ: συνεργασία με το 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

▫ΟΜΑΔΠΑΙ: δημιουργία 

ομάδων με τα παιδιά 

▫ΟΜΑΔΓΟΝ: δημιουργία 

ομάδων με τους γονείς 

2. Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο 

ρόλο του ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΒΟΗΘΕΚΠΑΙ: βοηθητικός για 

τους εκπαιδευτικούς 

▫ΒΟΗΘΔΙΕΥΘ: βοηθητικός για 

το Διευθυντή 
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3. Δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την 

άσκηση του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΔΥΣΚΣΥΝΕΨΥΧΟΛ: 

δυσκολία στη συνεργασία με τον 

ψυχολόγο 

4. Λόγοι στους οποίους οφείλονται οι 

δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την 

άσκηση του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΜΗΕΥΔΙΑΚΡΟΛ: μη 

ευδιάκριτος ρόλος του ΚΛ  

▫ΜΗΞΕΚΑΘΑΡΜΟΔ: μη 

ξεκάθαρες αρμοδιότητες του ΚΛ 

5. Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών 

που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του 

ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΣΥΝΕΡΓΣΥΝΕΡΓ: συνεργασία 

με τους ήδη συνεργάσιμους 

▫ΔΗΜΕΥΚΣΥΝΕ: δημιουργία 

ευκαιριών για συνεργασία 

6. Διευκολύνσεις που βοηθούν τον 

Κοινωνικό Λειτουργό κατά την άσκηση 

του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΔΙΕΥΘ: η καλή 

συνεργασία με το Διευθυντή 

7. Παραδείγματα ύπαρξης διεπιστημονικής 

συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού 

με άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΟΜΑΔΠΡΟΣΩ: οι συχνές 

ομάδες με το υπόλοιπο 

προσωπικό του σχολείου 

▫ΧΑΡΑΞΚΟΙΝΣΤΡΑΤ: η 

χάραξη κοινής στρατηγικής για 

όφελος του παιδιού 

8. Παραδείγματα μη ύπαρξης 

διεπιστημονικής συνεργασίας του ΚΛ με 

άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

 

----------------------------------------- 

9.Τρόποι βελτίωσης της διεπιστημονικής 

συνεργασίας του ΚΛ με το υπόλοιπο 

προσωπικό στη ΣΜΕΑΕ 

 

----------------------------------------- 

10.Αντίληψη του ρόλου του ΚΛ από τις 

άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΒΟΗΘΡΟΛ: είναι ένας 

βοηθητικός ρόλος 
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▫ΣΥΓΧΡΟΛΨΥΧ: γίνεται 

σύγχυση του ρόλου με αυτόν του 

ψυχολόγου 

Β. Τα εργαλεία και τα προσόντα του 

Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

 

11. Οι Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός 

στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΑΤΟΜ: 

Κοινωνική Εργασία με Άτομα 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΟΜΑ: Κοινωνική 

Εργασία με Ομάδα 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΚΟΙΝ: 

Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα 

12.Τα εργαλεία και τα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός 

στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΧΡΗΣΕΠΟΠΤΥΛΙΚ: χρήση 

εποπτικού υλικού 

13.Τα προσόντα και οι δεξιότητες που 

χρησιμεύουν στον Κοινωνικό Λειτουργό 

που εργάζεται στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΚΟΙΝΩΝΔΕΞ: κοινωνικές 

δεξιότητες 

▫ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ:να έχει 

ενσυναίσθηση 

▫ΣΕΒΑΣΔΙΑΦΟΡΑΛ: σεβασμό 

στη διαφορετικότητα του άλλου 

14.Η επιστημονική κατάρτιση που 

χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να 

εργαστεί στις ΣΜΕΑΕ πέραν του βασικού 

πτυχίου 

▫ΕΙΔΙΚΕΙΔΑΓΩΓΕΚΠΑΙ: 

ειδίκευση στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση 

15. Η αντίληψη των Κοινωνικών 

Λειτουργών για τη δική τους επαρκή 

εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ όπου 

εργάζονται και λόγοι τεκμηρίωσης της 

▫ΕΠΑΡΚΕΚΠΑΙΔ: επαρκής 

εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ 

▫ΛΟΓΕΠΑΓΓΕΛΜΕΜΠ: λόγω 

επαγγελματικής εμπειρίας 
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Γ.  Προτάσεις των Κοινωνικών 

Λειτουργών για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ 

 

16.Ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ΑΝΑΛΠΡΩΤΟΒ: με το να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

17.Εφαρμογή προγραμμάτων μέσα στη 

ΣΜΕΑΕ 

 

----------------------------------------- 

18. Δράσεις διασύνδεσης σχολείου με την 

κοινότητα 

▫ΔΡΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚ: δράσεις 

κοινωνικοποίησης 

▫ΨΥΧΑΓΩΔΡΑΣ: ψυχαγωγικές 

δράσεις  

19. Συνεισφορά φορέων στην ενίσχυση των 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών 

▫ΔΗΜΦΟΡΕΠΙΜΟΡΦΚΛ: 

δημιουργίαφορέα επιμόρφωσης 

Κοινωνικών Λειτουργών 

 

ΚΛ 8  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία:45 ετών 

Βασικές Σπουδές: ΑΤΕΙ 

Πρόσθετες Σπουδές: 2ο πτυχίο 

και μεταπτυχιακό Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Υπηρεσιακή κατάσταση: 

μόνιμη 

Συνολικά έτη υπηρεσίας: 14 έτη 

Α. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού  

1. Περιγραφή ρόλου ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ ▫ΔΙΑΜΟΙΚΣΧΟΜΑΘΚΟΙ: 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 
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οικογένεια, το σχολείο, το μαθητή 

και την κοινότητα 

2. Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο 

ρόλο του ΚΛ στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΥΠΟΣΤΡΟΛ: υποστηρικτικός 

ρόλος  

3. Δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την 

άσκηση του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΔΥΣΚΣΥΝΕΣΥΝΑ: δυσκολία 

στη συνεργασία με τους 

συναδέλφους  

4. Λόγοι στους οποίους οφείλονται οι 

δυσκολίες που συναντά ο ΚΛ κατά την 

άσκηση του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΑΝΑΧΡΑΝΤΙΛΣΥΝ: 

αναχρονιστικές αντιλήψεις 

συναδέλφων για το ρόλο του ΚΛ 

5. Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών 

που συναντά ο ΚΛ κατά την άσκηση του 

ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΑΝΤΙΜΕΡΓΑΣ: αντιμετώπιση 

με τη συνεχή εργασία 

▫ΑΝΤΙΜΕΧΡΟΝ: αντιμετώπιση 

με την πάροδο του χρόνου 

6. Διευκολύνσεις που βοηθούν τον 

Κοινωνικό Λειτουργό κατά την άσκηση 

του ρόλου του στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΣΥΝ: η καλή 

συνεργασία με τους συναδέλφους 

▫ΚΑΛΣΥΝΕΔΙΕΥΘ: η καλή 

συνεργασία με το Διευθυντή 

7. Παραδείγματα ύπαρξης διεπιστημονικής 

συνεργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού 

με άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

 

----------------------------------------- 

8. Παραδείγματα μη ύπαρξης 

διεπιστημονικής συνεργασίας του 

Κοινωνικού Λειτουργού με άλλες 

ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΑΠΟΜΚΟΙΝΛΕΙΤ: η 

απομόνωση του Κοινωνικού 

Λειτουργού στο γραφείο του 

9.Τρόποι βελτίωσης της διεπιστημονικής 

συνεργασίας του ΚΛ με το υπόλοιπο 

προσωπικό στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΠΕΡΙΘΠΡΟΣΕ: με το να δίνεις 

περιθώριο προσέγγισης από τις 

άλλες ειδικότητες 
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▫ΔΙΑΘΕΣΠΑΣΤΙΓ: με το να 

δείξεις ότι είσαι άμεσα 

διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή 

▫ΕΠΙΔΣΥΝΣΥΝΕΡ: με 

τηνεπιδίωξη συνεχούς 

συνεργασίας με το υπόλοιπο 

προσωπικό 

▫ΣΤΟΧΣΥΝΕΡ: με το να 

θέτουμε στόχους στη συνεργασία 

μας με τα άλλα μέλη της ομάδας 

10.Αντίληψη του ρόλου του ΚΛ από τις 

άλλες ειδικότητες στη ΣΜΕΑΕ 

▫ΑΠΟΥΣΓΝΩΣΡΟΛ: υπάρχει 

απουσία γνώσης του ρόλου του 

Κοινωνικού Λειτουργού 

Β. Τα εργαλεία και τα προσόντα του 

Κοινωνικού Λειτουργού στις ΣΜΕΑΕ 

 

11. Οι Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός 

στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΑΤΟΜ: 

Κοινωνική Εργασία με Άτομα 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΟΜΑ: Κοινωνική 

Εργασία με Ομάδα 

▫ΚΟΙΝΕΡΓΑΣΚΟΙΝ: 

Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα 

12.Τα εργαλεία και τα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί ο Κοινωνικός Λειτουργός 

στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΦΟΡΜΚΟΙΝΩΝΙΣΤΟΡ: τη 

φόρμα του κοινωνικού ιστορικού 

▫ΥΛΙΚΚΑΤΑΣΚ: υλικά 

κατασκευών 

▫ΧΡΗΣΕΠΟΠΤΥΛΙΚ: χρήση 

εποπτικού υλικού 
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13.Τα προσόντα και οι δεξιότητες που 

χρησιμεύουν στον Κοινωνικό Λειτουργό 

που εργάζεται στις ΣΜΕΑΕ 

▫ΣΕΒΑΣΔΙΑΦΟΡΑΛ: σεβασμό 

στη διαφορετικότητα του άλλου 

14.Η επιστημονική κατάρτιση που 

χρειάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός για να 

εργαστεί στις ΣΜΕΑΕ πέραν του βασικού 

πτυχίου 

▫ΓΝΩΣΠΑΙΔΑΓ: γνώσεις 

παιδαγωγικών 

▫ΕΙΔΙΚΕΙΔΑΓΩΓΕΚΠΑΙ: 

ειδίκευση στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση 

15. Η αντίληψη των Κοινωνικών 

Λειτουργών για τη δική τους επαρκή 

εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ όπου 

εργάζονται και λόγοι τεκμηρίωσης της 

▫ΕΠΑΡΚΕΚΠΑΙΔ: επαρκής 

εκπαίδευση για τη ΣΜΕΑΕ 

▫ΛΟΓΕΚΠΑΙΔΕΙΔΑΓΩΓ: λόγω 

εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή 

▫ΛΟΓΕΠΑΓΓΕΛΜΕΜΠ: λόγω 

επαγγελματικής εμπειρίας 

Γ.  Προτάσεις των Κοινωνικών 

Λειτουργών για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις ΣΜΕΑΕ 

 

16.Ανάδειξη του ρόλου του Κοινωνικού 

Λειτουργού 

▫ΣΥΝΕΧΕΝΗΜΕΝΕΡΓ: με τη 

συνεχή ενημέρωση των ενεργειών 

του στους συναδέλφους 

▫ΑΙΣΘΗΤΠΑΡΟΥΣ: με το να 

είναι αισθητή η παρουσία του στο 

σχολείο 

17.Εφαρμογή προγραμμάτων μέσα στη 

ΣΜΕΑΕ 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΣΥΜΠΓΟΝ: 

εφαρμογή προγράμματος 

συμπερίληψης γονέων 

▫ΕΦΑΠΡΟΓΡΔΙΑΘΕΜ: 

εφαρμογή προγράμματος με 

διαθεματική προσέγγιση 
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18. Δράσεις διασύνδεσης σχολείου με την 

κοινότητα 

▫ΔΡΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚ: δράσεις 

κοινωνικοποίησης 

▫ΔΡΑΣΣΥΝΕΚΠΑΙΔ: δράσεις 

συνεκπαίδευσης 

19. Συνεισφορά φορέων στην ενίσχυση των 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών 

▫ΣΥΝΕΡΓΤΟΠΦΟΡ: 

συνεργασία με τους τοπικούς 

φορείς 

▫ΔΗΜΦΟΡΕΠΙΜΟΡΦΚΛ: 

δημιουργία φορέα επιμόρφωσης 

Κοινωνικών Λειτουργών 

▫ΔΗΜΦΟΡΕΠΟΠΤ: δημιουργία 

φορέα για εποπτείες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ 
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Πίνακας κριτικής ανάλυσης λόγου – Κοινωνικός 

Λειτουργός No3  
  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 

  

  
Ο ρόλος 

τους 

Οι δυσκολίες 

που 

συναντούν 

κατά την 

άσκηση του 

ρόλου τους 

στις ΣΜΕΑΕ 

Η 

διεπιστημονικ

ή συνεργασία 

του 

Κοινωνικού 

Λειτουργού με 

τις υπόλοιπες 

ειδικότητες 

Οι δεξιότητες 

που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Η εκπαίδευση 

που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός 

Λειτουργός για 

να εργασθεί σε 

ΣΜΕΑΕ 

Η συνεισφορά 

διαφόρων 

φορέων στην 

ενίσχυση των 

υπηρεσιών των 

Κοινωνικών 

Λειτουργών που 

εργάζονται σε 

ΣΜΕΑΕ 

Δ
Ε

ΙΞ
Η

 Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
Υ

 

ο ρόλος μου 

είναι να 
έχουμε 

επαφή με 

τους γονείς, 
να 

συνεργαζόμα

στε με τους 
γονείς όταν 

προκύπτει 
ένα θέμα με 

τα παιδιά και 

να 
συνεργαζόμα

στε με τους 

συναδέλφους 
για την 

αξιολόγηση 

των νέων 
μαθητών 

οι δυσκολίες 
που 

αντιμετωπίζω 

εγώ 
προσωπικά 

στο σχολείο 

στο οποίο 
εργάζομαι, 

στο 

συγκεκριμένο 
σχολείο, έχει 

να κάνει με 
τη 

συνεργασία 

με τους 
ψυχολόγους, 

γιατί δεν είναι 

πολύ 
ευδιάκριτοι οι 

ρόλοι μας, 

ούτε και οι 
αρμοδιότητες 

είναι 

ξεκάθαρες 

 

να έχει πολύ 
καλές κοινωνικές 

δεξιότητες, να 

είναι 

διπλωματικός, να 

μπορεί να 

προσεγγίζει τους 
γονείς, ανάλογα 

με το δυναμικό 
τους και τις 

δυσκολίες που 

έχει το κάθε 
άτομο ξεχωριστά 

αλλά και σαν 

οικογένεια, να 
δείχνει σεβασμό 

προς την ιστορία 

του κάθε ατόμου 
και της 

οικογένειας στο 

σύνολό της 

χρειάζεται 

οπωσδήποτε μία, 

σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο ή 

πολύωρη 

σεμιναριακή 
εκπαίδευση στην 

ειδική αγωγή, για 
το τι είναι η 

αναπηρία και πως 

ο Κοινωνικός 
Λειτουργός 

μπορεί να είναι 

βοηθητικός σε 
έναν τέτοιο χώρο.    

 

η Κοινωνική 
Εργασία είναι 

απαραίτητη και θα 

έπρεπε να 
αξιοποιείται 

      

Α
Ξ

ΙΟ
Λ

Ο
Γ

Η
Σ

Η
 

βοηθητικό ως 

προς το 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

και ως προς 

τη Διεύθυνση 

 Υπάρχει! Ναι!    

είναι και μερικά 
προγράμματα που 

αποκλείουν τους 

Κοινωνικούς 
Λειτουργούς, ενώ 

δεν θα’πρεπε, τους 

ξεχωρίζουν από 
τους ψυχολόγους 

και τους 

ψυχιάτρους και 
τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς τους 

αφήνουν 
απ’έξω… 
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νομίζω ότι 

δεν είναι 

πολύ 

ευδιάκριτο 

για τους 
εκπαιδευτικο

ύς τι κάνει ο 

Κοινωνικός 
Λειτουργός 

και τι κάνει ο 

Ψυχολόγος 
και καμιά 

φορά υπάρχει 

σύγχυση σε 
ποιον θα 

απευθυνθούν 

πρώτα και 
για ποιο λόγο 

      

οπωσδήποτε 
πρέπει να 

υπάρξουν τέτοιοι 

φορείς! 

 

 
Πίνακας κριτικής ανάλυσης λόγου – Κοινωνικός Λειτουργός 

Νο8 
  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
  

  
Ο ρόλος 

τους 

Οι δυσκολίες 

που 

συναντούν 

κατά την 

άσκηση του 

ρόλου τους 

στις ΣΜΕΑΕ 

Η 

διεπιστημονικ

ή συνεργασία 

του 

Κοινωνικού 

Λειτουργού με 

τις υπόλοιπες 

ειδικότητες 

Οι δεξιότητες 

που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Η εκπαίδευση 

που χρειάζεται ο 

Κοινωνικός 

Λειτουργός για 

να εργασθεί σε 

ΣΜΕΑΕ 

Η συνεισφορά 

διαφόρων 

φορέων στην 

ενίσχυση των 

υπηρεσιών των 

Κοινωνικών 

Λειτουργών που 

εργάζονται σε 

ΣΜΕΑΕ 

Δ
Ε

ΙΞ
Η

 Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
Υ

 

ο ρόλος του 
Κοινωνικού 

Λειτουργού 

είναι 

περισσότερο 

ρόλος 

διαμεσολαβη
τή ανάμεσα 

στις 

υπόλοιπες 
ειδικότητες, 

τους 

εκπαιδευτικο
ύς, στους 

γονείς, στα 
παιδιά και 

στην 

κοινότητα 

δυσκολίες 

κυρίως 
προέρχονται 

από 

επαγγελματίε
ς και 

συναδέλφους 

κυρίως είτε 
εκπαιδευτικο

ύς είτε από το 

Ειδικό 
Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό, 

το οποίο εγώ 
θα έλεγα έχει 

λίγο 
αναχρονιστικ

ές αντιλήψεις 

πάνω στην 
άσκηση του 

ρόλου του 

Κοινωνικού 
Λειτουργού 

 

είναι ο σεβασμός 

προς το παιδί και 

προς τους 
συναδέλφους 

νομίζω ότι 

χρειάζεται μια 

εκπαίδευση που 
να περιέχει 

στοιχεία της 

εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, τα 

οποία εάν δεν 

κάνει κάποιος ένα 
σεμινάριο ειδικής 

εκπαίδευσης ή ένα 
μεταπτυχιακό δεν 

τα κατέχει 

 

στόχος του 

είναι κυρίως 

να υπάρχει 
μια 

αμφίδρομη 

ενημέρωση, 
εεεμ, 

ανάμεσα στο 

Ειδικό 
Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

και στους 
εκπαιδευτικο

ύς για τα 

παιδιά 

αυτές είναι οι 

δυσκολίες, 
αυτές είναι οι 

αγκυλώσεις 
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 να 
γνωρίζουν 

ότι είναι 

κοντά, και 
ότι ό,τι 

κάνουμε το 

κάνουμε από 
κοινού, εεε… 

βάζοντας ο 

καθένας τους 
δικούς του 

στόχους 

       

στα 

περισσότερα 
διαλείμματα 

είμαι έξω και 

είμαι μαζί με 
τα παιδιά και 

τους 

συναδέλφους 

        

       

Α
Ξ

ΙΟ
Λ

Ο
Γ

Η
Σ

Η
 

είναι 
υποστηρικτικ

ός προς τις 

οικογένειες 
και τα παιδιά 

 
ναι… 

(διστακτικά)… 
    

να μεταφέρω 

ως 
Κοινωνική 

Λειτουργός 

όλη την 
ενημέρωση 

που έχω 

λάβει από το 
κοινωνικό 

ιστορικό, 

προς τους 
συναδέλφους

, αυτό το 

χρειάζονται 

       

ο Κοινωνικός 

Λειτουργός 

δεν είναι 
κλεισμένος 

μέσα στο 

γραφείο του, 
αλλά είναι 

μέσα στο 

χώρο του 
σχολείου 

       

 

 

 


