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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η Εκπαίδευση, η Κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση είναι άμεση 

προτεραιότητα κάθε κράτους – μέλους, αλλά και της Ε.Ε. Η Κοινωνική Πολιτική 

αφορά στις κοινωνικές δράσεις με στόχο τη δικαιότερη διανομή της ευημερίας και 

την εφαρμογή πολιτικών καταπολέμησης των κοινωνικών προβλημάτων. 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην καταγραφή των αντιλήψεων και πρακτικών 

των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε σχολεία διάφορων ευρωπαϊκών χωρών, 

σχετικά με την έννοια και την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής σε επίπεδο τάξης 

ή/και σχολικής μονάδας. 

Αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και πιο συγκεκριμένα η ημι-δομημένη 

συνέντευξη με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, σε μη πιθανοτήτων ευκολίας δείγμα 24 

εκπαιδευτικών, που διδάσκουν σε σχολεία έξι (6) ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Φινλανδία, Ρουμανία, Γερμανία και Ισπανία), οι οποίοι συμμετείχαν τα 

σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με 

θέμα: «Discovering Europe».  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την έννοια 

και χρησιμότητα της Κοινωνικής Πολιτικής και γνωρίζουν σχετικά ικανοποιητικά την 

πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της ΕΕ για την Κοινωνική Πολιτική στην 

εκπαίδευση. Τα σχολεία επίσης όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα 

προωθούν την Κοινωνική Πολιτική, κυρίως με δράσεις που στοχεύουν στην 

προσφορά βοήθειας στους μαθητές που έχουν ανάγκη (π.χ. γεύματα, δωρεάν 

εξωσχολικές δραστηριότητες, μαθήματα γλώσσας, υποτροφίες κλπ). Τέλος, 

αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των 

μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική. 
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ABSTRACT 

 
Education, Training and Lifelong Learning constitute a direct priority of each 

Member State, but also of EU. Social Policy deals with social actions aimed at more 

equitable distribution of prosperity and implementing policies to combat social 

problems. 

The present study aims to capture teachers’ perceptions and practices of serving in 

schools of several European countries about the concept and implementation of Social 

Policy at class and /or school. 

Qualitative research and more specifically the semi-structured interview with open-

ended questions was used in a sample of 24 teachers who teach in six (6) European 

countries (Greece, Portugal, Finland, Romania, Germany and Spain), and participated 

the school years 2015-2016 and 2016-2017 in the European program Erasmus + on 

"Discovering Europe". 

The results demonstrate that teachers understand the meaning and utility of Social 

Policy and are relatively aware of the EU Member States' policy concerns on Social 

Policy in Education. The schools also of all countries surveyed promote Social Policy 

mainly through actions aimed at aiding students in need (e.g. meals, free 

extracurricular activities, language courses, scholarships, etc.). Finally, teachers 

recognize the importance of education for students in shaping positive attitudes 

towards Social Policy. 
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Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση θεωρείται μία κοινωνική λειτουργία η οποία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην κουλτούρα ενός λαού κι είναι καθοριστική για την οικονομική 

του ζωή και τη γενικότερη πρόοδο σε ατομικό κι εθνικό επίπεδο (Πετρίδου, 2005). 

Συνιστά μία οργανωμένη λειτουργία που για να επιτύχει τους στόχους της, να 

παράσχει δηλαδή παιδεία, πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα νομικό πλαίσιο. Είναι δημόσια 

υπηρεσία με συγκεκριμένο σύστημα δομών και αρμοδιοτήτων, ενώ η σχολική μονάδα 

είναι το μέσο για να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι (Χατζηπαναγιώτου, 

2005). 

Διανύοντας την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οποία χαρακτηρίζεται από 

πολυπολιτισμικότητα κι ελεύθερη μετακίνηση και συγκέντρωση κεφαλαίου, η 

εκπαίδευση είναι ένας τομέας που δεν έμεινε ανεπηρέαστος (Μαυρογιώργος, 1993). 

Συνεπώς το έργο των εκπαιδευτικών πρέπει πλέον να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές 

και διεθνείς εξελίξεις. 

Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν την ευθύνη των συστημάτων που εφαρμόζουν στον 

τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά η Ε.Ε. τις βοηθά όσον αφορά 

τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 1 

Η Ε.Ε. στην έκθεσή της, Ευρώπη 2020, αναφέρει ως έναν κύριο στόχο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τη μείωση της σχολικής διαρροής από το 15% στο 10% έως 

το 2020 και ταυτόχρονα την αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών με σπουδές 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 31% σε 40% . 2 

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι άμεση προτεραιότητα 

κάθε κράτους αλλά και της Ε.Ε.  Περίπου το 50% των εκπαιδευόμενων αποκτά 

μέτρια ακαδημαϊκά προσόντα με αποτέλεσμα να μη βρίσκει θέση στην αγορά 

εργασίας. Τα καλύτερα ακαδημαϊκά επίπεδα θα οδηγήσουν στη βελτίωση της 

απασχόλησης, στη μείωση της φτώχειας και σε ικανοποιητικά και ποιοτικά επίπεδα 

διαβίωσης.  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η εκπαιδευτική αποτυχία έχει ισχυρή επίπτωση στην 

κοινωνία. Περιορίζει τη δυνατότητα των οικονομιών να παράξουν, να αναπτυχθούν, 

να καινοτομήσουν. Καταστρέφει την κοινωνική συμμετοχή κι επιβάλλει επιπλέον 

                                                 
1 Πηγή: https://ec.europa.eu 
2 Πηγή: https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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οικονομικό κόστος για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας μειώνοντας 

κοινωνικές δαπάνες για καλύτερη δημόσια υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. 3 

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Κοινωνική Πολιτική μπορεί να έχει καταλυτικό 

ρόλο και να αποτρέψει τη σχολική αποτυχία εφαρμόζοντας πρακτικές 

καταπολέμησης ανισοτήτων και διακρίσεων. Να παράσχει ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές με αποτέλεσμα να έχουν κι ίσες ευκαιρίες στην 

αγορά εργασίας, δομώντας μία κοινωνία με λιγότερες κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες. Αν η εκπαίδευση είναι η βάση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου, τότε η Κοινωνική Πολιτική είναι το μέσο με το οποίο μπορεί κάθε 

άνθρωπος να έχει δικαίωμα στην παιδεία. Κάθε π\Πολιτεία λοιπόν οφείλει να 

εφαρμόζει πρακτικές Κοινωνικής Πολιτικής εντός των σχολικών μονάδων της για να 

δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της να αναπτύσσονται και να δρουν σε ένα πιο 

δίκαιο κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την κοινωνική ευημερία. 

Η παρούσα έρευνα δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό 

και το δεύτερο μέρος το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τρία 

κεφάλαια. Στο πρώτο αναπτύσσεται η Κοινωνική Πολιτική και η σχέση Κοινωνικής 

Πολιτικής κι Εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, στην αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα 

στο σχολείο και στον κοινωνιοκεντρικό σκοπό της Εκπαίδευσης. Τέλος, το τρίτο 

κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές από 

οργανισμούς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., η Ευρωπαϊκή Ένωση και η U.N.E.S.C.O.. 

Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας. 

Διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογική προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε, ο τρόπος επιλογής του δείγματος, η ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων, τα ζητήματα δεοντολογίας κι οι περιορισμοί της έρευνας. Στο τέλος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η ανάλυση των τελικών 

συμπερασμάτων.   

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό την καταγραφή των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία διάφορων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με 

την έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλα εξετάζει τις αντιλήψεις τους για 

την πρόβλεψη σε εθνικό επίπεδο για Κοινωνική Πολιτική μέσω της εκπαίδευσης, 

καθώς και πρακτικές προώθησης της Κοινωνικής Πολιτικής σε επίπεδο σχολικής 

                                                 
3 Πηγή: https://read.oecd-ilibrary.org 

https://read.oecd-ilibrary.org/
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μονάδας. Χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη με ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις για να καταγραφούν οι απόψεις 24 εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε 

σχολεία ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ρουμανία, Γερμανία 

και Ισπανία). Ως δείγμα επιλέχθηκαν με μη πιθανοτήτων ευκολίας δειγματοληψία 4 

εκπαιδευτικοί από την κάθε χώρα, με διαφορετικά κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας),  οι οποίοι συμμετείχαν τα σχολικά 

έτη 2015-2016 και 2016-2017 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: 

«Discovering Europe». Από την Ελλάδα συμμετείχε το 8/θ Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε, παρατηρήθηκε πως οι 

πρακτικές Κοινωνικής Πολιτικής σε σχολεία δεν έχουν μελετηθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και συγκριτικά ανάμεσα σε κράτη –μέλη. Αυτό ανέδειξε την αναγκαιότητα 

της ερευνητικής προσέγγισης κι ευελπιστούμε πως τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν κι η ανάλυσή τους, θα βοηθήσουν στην κατανόηση ,την αποδοχή και 

προώθηση της αξίας της Κοινωνικής Πολιτικής στον τομέα της Εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Ως Κοινωνικής Πολιτικής ορίζουμε τη διερεύνηση των κοινωνικών δράσεων για 

δικαιότερη διανομή της ευημερίας καθώς και τη διαδικασία ανάπτυξης και 

εφαρμογής πολιτικών καταπολέμησης των κοινωνικών προβλημάτων (Βενιέρης, 

2015:15). Μέσω της καταπολέμησης των κοινωνικών προβλημάτων προάγεται η 

ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική πολιτική οφείλει να εναρμονίζεται 

στις αλλαγές της κοινωνίας και να διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτές.  

Κράτος πρόνοιας ορίζεται «η χρησιμοποίηση της κρατικής εξουσίας για τον 

μετασχηματισμό της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και τη συντήρηση τού μη 

εργαζόμενου πληθυσμού σε μια καπιταλιστική κοινωνία» (Πετμεζίδου – Τσουλουβή, 

1992, όπως αναφ. στο Σωτηρόπουλος 2009:102). Ο Esping-Andersen έχει κατατάξει 

τα κράτη πρόνοιας σε τρεις κύριες κατηγορίες: τα σοσιαλδημοκρατικά, τα 

φιλελεύθερα και τα κορπορατιστικά. Τα σοσιαλδημοκρατικά δέχονται πως η πρόνοια 

είναι καθολικό δικαίωμα. Τα κορπορατιστικά θεωρούν πως η πρόνοια εξαρτάται από 

την επιρροή που ασκεί το κράτος πάνω της κι όχι από την άμεση παροχή υπηρεσιών. 

Τέλος τα φιλελεύθερα είναι υπολειμματικά, καθώς ο ρόλος του κράτους είναι 

περιορισμένος και η πρόνοια εξαρτάται από την οικονομία της αγοράς (Spicker, 

2004). Κάθε μορφή που υιοθετεί το κράτος πρόνοιας είναι προϊόν των στρατηγικών 

που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα, οι διοικητικές ελίτ και τα εργατικά και 

υπαλληλικά κινήματα (Σωτηρόπουλος, 2009).  

Η Κοινωνική Πολιτική πρέπει να είναι ευεργετική και να παρέχει ευημερία σε 

όλους του πολίτες ανεξαιρέτως. Πρέπει να είναι ένας συνδυασμός οικονομικών και 

μη οικονομικών μέσων και τέλος πρέπει να αναδιανέμει πόρους από τις ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις στις κατώτερες (Titmuss, 1974, όπως αναφ. στο Βενιέρης 2015:18-

19). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κι ο Rawls ο οποίος θεωρεί πως μία αναδιανομή 

είναι δίκαιη και αποδεκτή, όταν βελτιώνεται η θέση των ασθενέστερων (Rawls, 1971, 

όπως αναφ. στο Ματσαγγάνης 2009:147). Μερικά μέτρα επίτευξης αναδιανομής είναι 

η φορολογία του εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές (Παπαθεοδώρου, 2009). 

Η αναδιανομή διακρίνεται σε «οριζόντια» και «κάθετη». Η οριζόντια αναδιανομή 

πραγματοποιείται από μια κατηγορία ανθρώπων προς μία άλλη. Για παράδειγμα από 

τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικά ενεργοί προς τους ηλικιωμένους. Η 

κάθετη αναδιανομή αφορά τη διανομή εισοδήματος από τους έχοντες στους μη 

έχοντες (Spicker, 2004). Η γνώση των φαινομένων της φτώχειας και της ανισότητας 
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(οικονομικής και μη) συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην άσκηση κοινωνικών 

πολιτικών (Μητράκος & Τσακλόγλου, 2009). Με τον όρο «φτώχεια» περιγράφουμε 

τις σοβαρές ελλείψεις που μπορεί να έχει ένα άτομο για να ικανοποιήσει τις υλικές 

του ανάγκες (Spicker, 2004). 

Έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80 την Κοινωνική Πολιτική προσδιόριζαν δύο 

θεωρίες. Η μία είχε ως άξονα της τις σοσιαλδημοκρατικές προσεγγίσεις και η άλλη 

τις φιλελεύθερες. Δύο διαφορετικές θεωρίες που η μία εναντιωνόταν στη λογική της 

άλλης. επίσης, το λεξιλόγιο τους εντασσόταν σε αντίστοιχα δίπολα: δημόσιο – 

ιδιωτικό, κράτος – αγορά, αποεμπορευματοποίηση – εμπορευματοποίηση, 

αναδιανομή εισοδήματος – πρωτογενής διανομή, συλλογική ευθύνη – ατομική 

ευθύνη, κρατικές προνοιακές υπηρεσίες – εθελοντισμός και φιλανθρωπία, κεντρικός 

σχεδιασμός – μηχανισμοί της ελεύθερης αγοράς, παθητικές μορφές απασχόλησης – 

ενεργητικές μορφές απασχόλησης κ.ά. ( Ζάννης, 2017). 

Τις τελευταίες δεκαετίες υφίστανται ενδιάμεσα μείγματα κράτους, μη 

κερδοσκοπικού τομέα, αγοράς, άτυπου τομέα και οικογένειας. Η Κοινωνική Πολιτική 

λαμβάνει επιπλέον πόρους από ποικίλες πηγές, όπως φιλανθρωπία, υπερεθνικούς 

οργανισμούς, εθελοντισμό, εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτοχρηματοδότηση. Η 

παραγωγή των κοινωνικών υπηρεσιών έχει δικτυακό χαρακτήρα και μέρη που 

συμμετέχουν στα διάφορα στάδια από την παραγωγή έως και την κατανάλωση 

(Grimshaw & Jever, 2009). Η κυβέρνηση (goverment) και η διακυβέρνηση 

(governance) κάνουν λόγο για συνδιακυβέρνηση (co-governance) με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων (Zimmer, 2011). 

Υπερτερούν πλέον οι ημι-αγορές με διευθυνόμενο ανταγωνισμό κι όχι οι μη αγορές 

και ο μη εμπορευματικός χαρακτήρας των κοινωνικών υπηρεσιών (Kosar, 2011). 

Η ευημερία και η αναδιανομή είναι δύο πολύ σημαντικές έννοιες για την 

Κοινωνική Πολιτική. Στην ευημερία και την αναδιανομή βασίζονται οι τρεις πτυχές 

διερεύνησής της. Η πρώτη αφορά τους θεσμούς και τους οργανισμούς που 

λειτουργούν ως μέσα άσκησής της, η δεύτερη αφορά τα άτομα και τις ομάδες που 

ωφελούνται θετικά από την εφαρμογή της και η τρίτη αφορά τις κοινωνικές ανάγκες 

και τα προβλήματα τα οποία ξεπερνιούνται μέσω των πρακτικών της Κοινωνικής 

Πολιτικής. Θεωρείται πως μια Κοινωνική Πολιτική είναι κοινωνική όταν επιτυγχάνει 

να αναδιανέμει δίκαια ευημερία. Τον ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής βοηθούν τα 

“κοινωνικά δικαιώματα” τα οποία είναι καθολικά και παρέχουν “ισοδιανομή πόρων”, 

πρόσβασης και ευκαιριών. 
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Στην εποχή που διανύουμε η Κοινωνική Πολιτική ερευνά, κατά πόσο κι αν, οι 

κοινωνικοί φορείς καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων και προβάλλει τη 

διαφορετικότητα στο φύλο, στην εθνικότητα και σε άλλες κοινωνικές ιδιαιτερότητες. 

Η μετεξέλιξή της ολοκληρώνεται μέσα από τη σχέση της με την οικονομική και την 

κοινωνική ανάπτυξη. Η κοινωνιολογία αποτελεί σημαντικό εργαλείο καθώς βοηθά 

στην κατανόηση των μεταβολών που συντελούνται στην κοινωνία, ενώ η οικονομική 

και πολιτική επιστήμη συνεισφέρει στη δραστικότερη σύνδεση ανάμεσα στην 

Κοινωνική Πολιτική και στην πολιτικοοικονομική πραγματικότητα. Ως επιστήμη 

βρίσκεται στο κέντρο της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας, μια και χαρακτηρίζεται 

έντονα από τις κοινωνικές αλλαγές και παράλληλα βρίσκεται και στην πολιτική 

οικονομία διότι πραγματοποιείται μέσω των αναδιανεμητικών πολιτικών (Βενιέρης & 

Παπαθεοδώρου, 2009:28-29).  

Οι πολιτικές αυτές θεωρούνται ευεργετικές, όταν με την ισοκατανομή πόρων και 

ευκαιριών μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών τάξεων, επιτυγχάνεται 

πρόσβαση σε διάφορους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση. Άτομα από μη 

προνομιούχες κοινωνικοοικονομικές τάξεις μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες αρχικά 

στην εκπαίδευση κι αργότερα στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να διαβιούν μια 

ζωή κοινωνικά δικαιότερη. 

Η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζεται λοιπόν σημαντικά από την οικονομική και 

την κοινωνική πολιτική. Μορφοποιείται κάτω από ιδεολογικές συγκρούσεις, εθνικές 

ιδιαιτερότητες και αντιπαραθέσεις μεταξύ κομμάτων. Η εκπαίδευση επιβάλλεται να 

προσαρμόζεται στις κοινωνικές αλλαγές και να προετοιμάζει τους ανθρώπους να 

δεχθούν τις κυρίαρχες αξίες. Από αυτή την άποψη, η εκπαιδευτική πολιτική είναι οι 

πρακτικές που υλοποιούνται για να επιτύχει τον στόχο της η εκπαίδευση. Επίσης η 

εκπαιδευτική πολιτική απεικονίζει τη σύγκρουση των κοινωνικών τάξεων κι 

επιτρέπει την άνιση κατανομή προνομίων (Ball, 2012).  

 Το κράτος κατέχει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης, αφού 

διοικεί και οργανώνει τα εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα την χρησιμοποιεί για 

να αντιμετωπίσει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αναγνωρίζει τη 

συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη, γι’ αυτό πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις 

επιφέροντας αλλαγές που αντανακλούν την κοινωνική πραγματικότητα (Ball, 2012). 
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1.1 Κοινωνική Πολιτική και Εκπαίδευση 

Το κράτος ευημερίας αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών στις 

οποίες σημαντική θέση κατέχει η εκπαίδευση. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών στους 

πολίτες οδηγεί στην ευημερία και ευζωία (Dean, 2012, όπως αναφ. στο Βενιέρης 

2015:16). Η παροχή αυτή πρέπει να είναι καθολική και να αφορά όλους του πολίτες 

Κατά τον Spicker (2004) η υποχρεωτική εκπαίδευση δημιουργεί ανεξάρτητους 

ανθρώπους και με δύναμη να δράσουν σε κάθε περίσταση. 

Η εκπαίδευση ως ένα δωρεάν δημόσιο αγαθό κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή 

των ατόμων που τη λαμβάνουν και συμβάλει στην ανάπτυξη μίας χώρας, οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά. Η κοινωνία προοδεύει, όταν όλα τα άτομα έχουν 

δικαίωμα στην εκπαίδευση. Επίσης, προωθεί την ισότητα, αφού προσπαθεί να 

εξαλείψει τις κοινωνικές ανισότητες. Μαθητές με διαφορετική κοινωνική, οικονομική 

και θρησκευτική προέλευση εφοδιάζονται με τις κατάλληλες δεξιότητες απαραίτητες 

για την αναζήτηση εργασίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους 

επιπέδου και την ευημερία τους (Πρόκου, 2009). 

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες με υψηλά ποσοστά 

μακροχρόνιας ανεργίας νέων και γυναικών αφορούν μέτρα ανάπτυξης της δια βίου 

μάθησης (Βενιέρης, 2009). Η δια βίου μάθηση αποτελεί τη μετα-υποχρεωτική 

εκπαίδευση και σαν στόχο έχει τη μετάδοση γνώσεων σε ενήλικες, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν μία εργασία που θα τους αποφέρει ένα καλό επίπεδο διαβίωσης και 

πιθανώς την είσοδό τους σε μία ανώτερη κοινωνική τάξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποστηρίζει σθεναρά τη δια βίου μάθηση και την προωθεί μέσω των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και επικοινωνίας. Στόχος όλοι οι πολίτες να έχουν ίση και αντικειμενική 

πρόσβαση στις πληροφορίες. Συνεπώς η δια βίου μάθηση εκτός από μέτρο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι και μέτρο της Κοινωνικής Πολιτικής, αφού σε αυτή 

έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως (Osborne, 2018). 

Σ’ ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς, η υποχρεωτική και η μετα-

υποχρεωτική εκπαίδευση των ατόμων λειτουργεί ως επικαιροποίηση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων που οφείλουν να έχουν. Με αυτόν τον τρόπο άτομα από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες διασφαλίζουν την επαγγελματική τους ένταξη κι αποφεύγουν 

παράλληλα την κοινωνική και οικονομική τους υποβάθμιση (Livingstone, 2005).  

Με την οικονομική υποβάθμιση τα άτομα οδηγούνται στη φτώχεια. Η φτώχεια 

δεν οφείλεται στην έλλειψη πλούτου, αλλά στην άνιση κατανομή του και στην 

καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκπαίδευση είναι ένας 
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σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και για τη 

διεκδίκηση ίσων ευκαιριών. Μια σωστή λοιπόν πολιτική οφείλει να μορφώνει και να 

επιμορφώνει όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα όσους ζουν στις υποβαθμισμένες 

περιοχές (Gewirtz, 2017).  

Συμπερασματικά, μεταξύ της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εκπαίδευσης 

υπάρχει άρρηκτη σχέση και αλληλεπίδραση. Η εκπαίδευση απαιτεί κατάλληλη 

πολιτική για βέλτιστα αποτελέσματα και ταυτόχρονα οικονομική υποστήριξη για την 

επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Κοινωνικά προβλήματα όπως η κοινωνική 

ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια χρειάζονται ένα υγιές και αποδοτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι αντισταθμιστικός και στοχεύει στην προσωπική 

ολοκλήρωση του ανθρώπου και στην κοινωνική του ένταξη. Η μάθηση δεν 

ολοκληρώνεται κάποια δεδομένη στιγμή με ένα δεδομένο αποτέλεσμα, αλλά 

πρόκειται για μία διεργασία που λαμβάνει χώρα συνεχώς στη ζωή του ανθρώπου. Η 

Κοινωνική Πολιτική βοηθάει το έργο της εκπαιδευτικής πολιτικής παρέχοντας ίσες 

ευκαιρίες και εκπαιδευτική δικαιοσύνη σε όλους τους μαθητές με σκοπό τη 

μελλοντική τους ευημερία (Kogan, 2000). 

Παράλληλα, σε μία εποχή όπου μαστίζεται από τις κοινωνικές ανισότητες και 

την καταπάτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, απαιτείται άρση των διαφορών 

μεταξύ των πολιτών με τη συμμετοχή της Κοινωνικής Πολιτικής.  

Στις μέρες μας η Κοινωνική Πολιτική προσπαθεί να ανακουφίσει την ασθένεια, 

την αμάθεια και την ένδεια λαμβάνοντας άμεσα μέτρα προστασίας των ατόμων στα 

πρόθυρα κοινωνικών κινδύνων και μικραίνοντας το κοινωνικό έλλειμμα (Μάρδας, 

2000). 

Το κάθε κράτος έχει την ευθύνη για τις πολιτικές που θα εφαρμόσει για να 

εξαλειφθούν φαινόμενα όπως η κοινωνική ανισότητα, για να έχει ένα πιο αποδοτικό 

και πιο δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα που θα προλαμβάνει την κοινωνική 

αναπαραγωγή,  ώστε όλοι οι πολίτες του να έχουν δικαίωμα στην ευημερία και στην 

εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής και κανένας δεν θα είναι «κοινωνικά 

αποκλεισμένος».  

Η κοινωνιολογική θεωρία μπορεί να υποστηρίζει πως άτομα από προνομιούχες 

τάξεις έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, η Κοινωνική Πολιτική 

όμως αποδεικνύει στην πράξη πως όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα με 

επιστημονικές μεθόδους (Μυλωνάς Θ., 2003). 

Ο Durkheim διατύπωσε έναν ορισμό για την εκπαίδευση ο οποίος αποτέλεσε την 

αφετηρία πολλών θεωρητικών αναλύσεων και εμπειρικών ερευνών. «Εκπαίδευση 

είναι η ενέργεια που ασκούν οι γενιές των ωρίμων πάνω σ’ αυτές που δεν είναι ακόμα 

έτοιμες για την κοινωνική ζωή. Σκοπεύει να εγείρει και να αναπτύξει στο παιδί έναν 

ορισμένο αριθμό φυσικών, διανοητικών και ηθικών καταστάσεων, που απαιτούν από 

αυτό και η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της και το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα 

στο οποίο προορίζεται να ζήσει… Η κοινωνία με τη γέννηση παραλαμβάνει ένα 

βιολογικό, ένα ατομικό ον, που πάνω του επενδύει ένα άλλο, το κοινωνικό ον, τέτοιο 

που να τη διαιωνίζει» (Durkheim, 1973, σσ. 51, 55). 

Με τον Durkheim σφραγίστηκε η αφετηρία της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης. Με την ίδρυση όμως του Ο.Ο.Σ.Α. στις 14 Δεκεμβρίου 1960 εκτός από 

την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική αξία της εκπαίδευσης, αναδείχθηκε και 

η σημαντικότητα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης σε ζητήματα όπως οι 

κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και ενισχύθηκε η ιδεολογία της ισότητας των 

ευκαιριών (Becker, 1964. Μυλωνάς, 2003. Schultz. 1963). 

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης είναι ένας νέος επιστημονικός κλάδος που 

διαμορφώνει ικανότητες και δυνατότητες στο άτομο, οι οποίες θα το βοηθήσουν να 

μεταδώσει ψυχικές και νοητικές γνώσεις στις επόμενες γενεές (Kneller, 1971). 

Βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που 

επικρατούν κάθε εποχή στην κοινωνία (Giddens,2006). 

Ανέκαθεν υπήρχε η αντίληψη πως ένα άριστο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να 

αλλάξει τη μορφή της κοινωνίας, γιατί η δυναμική του ασκεί μία ενεργητική 

λειτουργία πάνω στην κοινωνία. Από την άλλη μεριά, υπάρχει κι η αντίληψη πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα υπηρετεί κι εξυπηρετεί το πολιτικό και οικονομικό σύστημα 

της εποχής (Anweiler, et al., 1987). Όμως κοινωνία κι εκπαίδευση πρέπει να 

συμβαδίζουν γιατί δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αν δεν 

στηριχθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές.  

Το σχολείο είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας και το πρώτο στάδιο στο οποίο 

οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για να ενταχθούν αργότερα σε αυτήν. Μέσα σε 
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αυτό καλλιεργούνται εκείνες οι ανθρώπινες αξίες που χρειάζεται το άτομο για να 

ικανοποιήσει αργότερα όλες του τις ανάγκες (Νικολάου, 2000). 

Είναι εμφανές πως το σχολείο στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών για 

μία μετέπειτα ομαλή κοινωνία μέσω της κοινωνικοποίησης και της μετάδοσης 

γνώσεων (Νόβα-Καλτσούνη, 2010). Το σχολείο δηλαδή βοηθά το άτομο να 

κοινωνικοποιηθεί και να αφομοιώσει τις κοινωνικές νόρμες (Ραμπίδης, 2007). Ως 

άτομο κοινωνικό ο άνθρωπος, με την ένταξή του σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, 

βελτιώνει κι αυξάνει τις κοινωνικές του ικανότητες και μαθαίνει να αλληλεπιδρά με 

τους συνανθρώπους του (Τσαούσης, 1984). Παράλληλα με την επαφή του με άλλα 

άτομα της κοινωνίας και τις εμπειρίες που ανταλλάσει, αναπτύσσει την 

προσωπικότητά του (Τερλεξής, 1999). 

 Υπάρχει η αντίληψη πως το σχολείο δεν σχετίζεται με την πολιτική, αντίληψη 

που μπορεί να ονομαστεί και παιδαγωγική ιδεολογία μια και αποκρύπτει τον 

κοινωνικό (ταξικό) χαρακτήρα του σχολείου. Επιστημονικές έρευνες έδειξαν πως το 

σχολείο δεν είναι ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος τόπος μάθησης, αλλά ένας 

μηχανισμός που συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων 

(Νούτσος, 1986).  

Ομοίως, ο Μυλωνάς (2003) αναφέρει τη στενή σχέση κοινωνικής προέλευσης 

του μαθητή και της επιτυχίας ή της αποτυχίας του στο σχολείο. Οι αναλύσεις που 

δόθηκαν γι’ αυτό το φαινόμενο είχαν ιδεολογική αφετηρία. Ο κοινωνικός 

ντετερμινισμός είναι προφανής και επιβεβαιώνει πως το σχολείο είναι 

κατασκευασμένο για να αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς δεν μπορεί να 

τις εξαλείψει.  

Οι κοινωνικές ανισότητες των μαθητών δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως, 

αλλά και πολιτισμικής. Η γλώσσα του σχολείου είναι συνήθως η γλώσσα των 

ευνοημένων κοινωνικοεπαγγελματικών στρωμάτων, στην οποία ένα άτομο από τα μη 

ευνοημένα κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν έχει πρόσβαση και γι’ αυτό δεν 

κατανοεί ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού. Συνεπώς, έχει μεγάλη 

σημασία το κοινωνικό περιβάλλον (γονείς, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι) στο οποίο ζει 

και μεγαλώνει το παιδί (Bourdieu, 1995. Σολομών, 1991. Vygotsky, 1993). 

Συμπερασματικά, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης είναι ο κλάδος που μελετά 

ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση. Το σχολείο αναπαράγει, 

ως ένα βαθμό, τις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, με συνέπεια να αναπαράγει και τις 

κοινωνικές ανισότητες. Σε μια εποχή όπου υπάρχει αύξηση της φτώχειας, της 
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πολυπολιτισμικότητας, της μετανάστευσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, το 

σχολείο οφείλει να έχει έναν πιο δημοκρατικό, δίκαιο και ισότιμο χαρακτήρα. Ο 

χαρακτήρας αυτός εγκαθιδρύεται μέσα από την Κοινωνική Πολιτική και τις πολιτικές 

που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. 

 

2.1 Αναπαραγωγή κοινωνικών τάξεων μέσα στο σχολείο 

Η κοινωνική αναπαραγωγή είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που όλοι 

μετέχουν περισσότερο ή λιγότερο σε αυτό (Μυλωνάς, 1992). Η πρωτογενής 

(οικογενειακή) και η δευτερογενής (θεσμική) εκπαίδευση διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο  μια και εξυπηρετούν εξωτερικές αναγκαιότητες (κοινωνικές) 

(Durkheim, 1973). Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μαρξιστική αντίληψη 

της άμεσης εξάρτησης του σχολείου από το σύστημα και συμπληρώνει την αντίληψη 

της σχετικά αυτόνομης διεργασίας «νομιμοποίησης» των πολιτιστικών 

πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων των μαθητών, με συνέπεια την ενίσχυση της 

κοινωνικής επιλογής και διάκρισής τους (Μυλωνάς, 2003). 

Ανέκαθεν υπήρχε ένα κριτήριο επιλογής βάσει του οποίου διαχωρίζονταν αυτοί 

που θα φοιτήσουν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και εκείνοι που δεν θα φοιτήσουν. 

Επικρατεί λοιπόν η άποψη ότι τα πρότυπα της κοινωνίας είναι αυτά που θέτουν όρια 

έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας και να 

προσαρμόζονται πιο εύκολα στο σύστημα (Φραγκουδάκη, 1985). 

Ακολουθώντας τα πρότυπα της κοινωνίας ένα εκπαιδευτικό σύστημα ρυθμίζει τις 

κοινωνικές σχέσεις που υφίστανται μέσα σε αυτό φροντίζοντας πάντα τα συμφέροντα 

της κυρίαρχης τάξης (Bourdieu & Passeron 1977). 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων 

επιλέγοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ευνοεί τις προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις. Το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα ναι μεν θα φαίνεται 

αξιοκρατικό, παράλληλα δε, θα προετοιμάζει τους νέους στη σκληρή εργασία και 

στην υπακοή και τον σεβασμό στην εξουσία. 

Το θέμα της κοινωνικής ανισότητας διαιωνίζεται, οι νέοι θεωρούν φυσιολογικό 

γεγονός πως ένα μέρος των ανθρώπων έχει δικαίωμα στην οικονομική άνεση και την 

κοινωνική εξουσία, ενώ ένα άλλο μέρος θα συμβιβάζεται με λιγότερα αγαθά και οι 

λαϊκές τάξεις δέχονται ένα status quo που τους προσβάλλει και ατομικά και 

κοινωνικά (Φραγκουδάκη, 1985). 
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2.2 Κοινωνιοκεντρικός σκοπός της Εκπαίδευσης 

Οι κοινωνίες με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποίησαν πως ο 

καταλληλότερος τρόπος επιβίωσης και συνέχειάς τους είναι η αγωγή – εκπαίδευση 

των νεότερων γενεών (Μυλωνάς, 2003). 

Η παιδεία δηλαδή έχει ως σκοπό της να προετοιμάσει το άτομο ώστε να είναι 

ικανό να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της κοινωνίας. Αν επιβιώσει η κοινωνία, 

θα επιβιώσει και το άτομο. Ομοίως η εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 

στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Βεργίδης, 2003). 

Σύμφωνα με τον Durkheim (όπως προαναφέρθηκε),  η εκπαίδευση σκοπεύει να 

εγείρει και να αναπτύξει στο παιδί έναν ορισμένο αριθμό φυσικών, διανοητικών και 

ηθικών καταστάσεων, που απαιτούν από αυτό και η πολιτική κοινωνία στο σύνολό 

της και το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο προορίζεται να ζήσει (ό.π., σς. 

51, 55Αντιμετώπισε το σχολείο ως έναν μηχανισμό εξισορρόπησης των 

ανισορροπιών που υπάρχουν στις κοινωνίες μια και συμβάλλει στη δημιουργία 

ηθικών αξιών (Ευαγγελόπουλος, 1998). Αυτό σημαίνει πως η μόρφωση είναι το 

εργαλείο για τη βελτίωση της κοινωνίας. Αποστολή της εκπαίδευσης είναι να εντάξει 

τα νέα μέλη στην υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση (Καντζάρα, 2008), δρώντας 

δημοκρατικά, εξισορροπητικά και δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους νέους 

(Φραγκουδάκη, 1985). 

Όταν αναφερόμαστε στο σχολείο, αναφερόμαστε σε αυτό ως θεσμικό όργανο 

που προετοιμάζει τους μαθητές για την ένταξή τους στην κοινωνία. Επειδή όμως 

επηρεάζεται από τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής, 

μεταβάλλεται ανάλογα την εποχή κι αυτό (Κωνσταντίνου, 1998. Ξωχέλλης, 1997). 

Επομένως σχολείο και κοινωνία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μια και το σχολείο 

προετοιμάζει τα άτομα για την ένταξή τους στην κοινωνία, ενώ η κοινωνία επηρεάζει 

τον τρόπο εκπαίδευσης των ατόμων (Κωνσταντίνου, 1998). 

Στην Ελλάδα, διανύοντας από το 2008 μία περίοδο οικονομικής κρίσης, πολλά 

άτομα βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση. 

Συμπερασματικά, η ανισότητα που βιώνουν οι προεχόμενοι από διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές τάξεις συνεχώς οξύνεται, αφού και η κοινωνική δομή αλλάζει, 

οπότε μετασχηματίζεται και η σχέση κοινωνικής τάξης και εκπαίδευσης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η κοινωνική δομή φανερώνει την άνιση κατανομή προνομίων που 
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δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να ανταπεξέρχεται στις όποιες δυσκολίες συναντά 

και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Η ισότητα των ευκαιριών στον τομέα της 

εκπαίδευσης θυσιάζεται στον βωμό της αγοράς, παρόλο που είναι αναφαίρετο 

δικαίωμα του ατόμου και δημόσιο αγαθό το οποίο προσφέρεται από το κοινωνικό 

κράτος. Το κοινωνικό κράτος υπερασπίζεται αυτό το δικαίωμα διότι έτσι βελτιώνεται 

η ποιότητα ζωής του ατόμου και γίνεται πιο εύκολη η απόκτηση ικανοτήτων 

πνευματικών, οικονομικών κλπ. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να έχει 

πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανεξάρτητα από την τάξη προέλευσής 

του και να τεθεί έτσι υπό έλεγχο το φαινόμενο της κοινωνικής αναπαραγωγής. 

Ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι σταθερός. Αρχικά αλλάζει μέσα στον χρόνο 

και αλλάζει όταν έχει αλλάξει η ίδια η κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει όταν αλλάξουν 

οι συνθήκες παραγωγής με αποτέλεσμα να αλλάξουν και οι κοινωνικές σχέσεις 

παραγωγής. Η πολιτική τής κατάρτισης βασίζεται πάνω στην αλλαγή των κοινωνιών. 

Ιδρύονται και λειτουργούν, για παράδειγμα, τεχνικές και επαγγελματικές σχολές για 

την πρόληψη μιας πιθανής διαρθρωτικής ανεργίας. Οι σχολές αυτές αφορούν 

μαθητικό δυναμικό που χαρακτηρίζονται έντονα από τη «σχολική αποτυχία» και δεν 

έχει άλλες επιλογές (Γραβάρης, 2009).  

Παράλληλα, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί παρέχουν προγράμματα με 

σκοπό να ενισχύσουν την εκπαίδευση, να προσφέρουν κατάλληλα εφόδια στους 

νέους για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία και να συνδυάσουν την 

παγκοσμιοποίηση με τη διατήρηση της κοινωνικής ταυτότητας των ατόμων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική ουσιαστικά προέκυψε κατά τον σχεδιασμό 

για μία Ενιαία Εσωτερική Αγορά και Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). 

Διατυπώθηκαν φόβοι ότι κατά την ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων, ατόμων, 

εμπορευμάτων και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις θα μεταφέρονταν στον Νότο όπου η 

εργασία, σε σχέση με τον Βορρά, είναι φθηνότερη και η φορολογία χαμηλότερη. Ο 

κίνδυνος ενός κοινωνικού ντάμπινγκ4 ήταν ορατός με δυσάρεστες συνέπειες στις 

κοινωνίες όπως αύξηση της ανεργίας, περιθωριοποίηση κ.ά. Από τη στιγμή που 

υπήρξε προβληματισμός, εκφράστηκαν έννοιες όπως κοινωνική συνοχή, κοινωνική 

διάσταση κ.ά. με σκοπό να προσδιοριστεί η δράση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Πολιτικής. (Σακελλαρόπουλος, 2001). 

Οι δύο οργανισμοί που διαμορφώνουν την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική είναι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στόχος και των δύο είναι η 

προαγωγή ενιαίας Κοινωνικής Πολιτικής, με βάση τα θεμελιώδη κοινωνικά 

δικαιώματα (Βενιέρης, 2013). 

Η αρχή λοιπόν της οικοδόμησης του «ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου» είναι ο 

ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης ο οποίος αναγνωρίζει τα στοιχειώδη κοινωνικά και 

οικονομικά δικαιώματα, τα οποία τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

αποδέχονται ως το κατώτατο όριο προστασίας των πολιτών τους. Είναι ευρωπαϊκό 

δημιούργημα και αντανακλά τις αντιλήψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρεται ως η παράλληλη εγκαθίδρυση του κράτους 

πρόνοιας σε υπερεθνικό επίπεδο και υιοθετήθηκε αρχικά από τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης και στη συνέχεια από τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης. Ο 

αναθεωρημένος Κοινωνικός Χάρτης δεν περιορίζεται μόνο στα κοινωνικά και 

οικονομικά δικαιώματα, αλλά προστατεύει την οικογένεια, τα γηρατειά, την υγεία, 

την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κατοικία (Βενιέρης, 2002). 

Οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στο θέμα της οικονομίας και οι 

επιπτώσεις της στη φτώχεια και την οικονομική στέρηση έθεσαν την ανάγκη 

                                                 
4 Ως κοινωνικό ντάμπινγκ ορίζεται η κμετάλευση του χαμηλότερου κόστους εργασίας σε μια 
χώρα (λόγω μειωμένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), με σκοπό την προσέλκυση σε 
αυτήν επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εις βάρος άλλων χωρών. 
(https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-

/resource/eurovoc/6105?target=Browse)  

https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-/resource/eurovoc/6105?target=Browse
https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-/resource/eurovoc/6105?target=Browse
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ενίσχυσης της Κοινωνικής Πολιτικής ως τρόπο εξάλειψης των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων. Ο νέος ρόλος της υπερεθνικής Κοινωνικής Πολιτικής δεν θα 

πρέπει να περιορίζεται στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων, αλλά να 

ενδυναμώνει την παγκόσμια κοινωνική συνοχή (Βενιέρης & Παπαθεοδώρου, 

2009:36).  

Η οικονομική και νομισματική ένωση επηρέασαν κι αυτές το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο σε ύψιστο βαθμό. Η Ευρώπη πλέον χαρακτηρίζεται από ανοικτά 

σύνορα και ανταγωνιστικές αγορές και το ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής 

προστασίας είναι το μέσο για χρηματοοικονομική ισορροπία και επέκταση της 

απασχόλησης (Ferrera & Rhodes, 2000 όπως αναφ. στο Βενιέρης 2009). Η σχέση 

μεταξύ των κρατών – μελών είναι στενότερη και αρμονικότερη κι αυτό διαφαίνεται 

στα ευέλικτα κοινωνικά συμβόλαια τα οποία πρωτίστως είναι προσαρμοσμένα στις 

εθνικές ιδιαιτερότητες (Rhodes, 2000 όπως αναφ. στο Βενιέρης 2009). Η επιτυχία του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου συνδέεται με τον σεβασμό στις εθνικές 

ιδιαιτερότητες και τον κοινό στόχο για ένα υπερεθνικό επαρκές ελάχιστο πλαίσιο 

(Βενιέρης, 2009). 

Από το φθινόπωρο του 2008, η διεθνής και η ευρωπαϊκή οικονομία πλήττονται 

από μία νέα οικονομική κρίση. Το ζητούμενο πλέον για την ευρωπαϊκή οικονομία 

είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. 

Επιβάλλεται πλέον τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής πολιτικής να εξελιχθούν και 

να εναρμονιστούν σε ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό σχηματισμό. Ο ρόλος του 

κοινωνικού κράτους αναδεικνύεται σημαντικός στον ευρωπαϊκό ή εθνικό σχηματισμό 

(Ρομπόλης, 2017). 

Η Στρατηγική, Ευρώπη 2020, έχει στόχο να «μετατρέψει τη Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, παρέχοντας υψηλά 

επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής» (European 

Commission, 2010a). Η νέα Στρατηγική υπόσχεται να βρει την ισορροπία μεταξύ 

οικονομικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής συνοχής, ισορροπία που δεν κατάφερε να 

βρει η προκάτοχός της Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000-2010). Η Ευρώπη 2020 

βασίζεται στον συντονισμό της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής και οργανώνεται 

γύρω από τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την απασχόληση, ο δεύτερος επίσης την 

απασχόληση, αλλά και την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη και ο τρίτος τη 

βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών (Φερώνας, 2017). 
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Ακολούθως αναφέρονται ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που 

πραγματοποιούνται από οργανισμούς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

U.N.E.S.C.O. που στόχο έχουν την ενδυνάμωση του ρόλου της εκπαίδευσης στην 

κοινωνία. 

 

3.1 Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με τους καλύτερους τρόπους 

και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη επίτευξή τους, εντάσσεται στο πλαίσιο της 

οικονομικής ανάπτυξης των χωρών από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και έχει άμεση σχέση με τα προγράμματα οικονομίας και 

τις προοπτικές βελτίωσης των εκπαιδευτικών συνθηκών. Η σχεδιαζόμενη στρατηγική 

για την απασχόληση θεωρεί πως η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο θεμέλιο της 

κοινωνικής ανάπτυξης. Παράλληλα ο Ο.Ο.Σ.Α. αναφέρει πως η έννοια της 

Κοινωνικής Πολιτικής είναι μία θεμελιώδη αναπτυξιακή δύναμη με τον όρο ότι η 

εκπαίδευση των ευπαθών πληθυσμιακών κατηγοριών τοποθετείται σε μια 

διασταλτική έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι 

απαραίτητες αλλαγές στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βελτιώσουν και 

θα αναπτύξουν τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού (Σακελλαρόπουλος, 2001). 

Το P.I.S.A. είναι ένα διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών (Programme 

for International Student Assessment), το οποίο από το 2000 έως σήμερα 

πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα υπό την 

επίβλεψη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Το πρόγραμμα, στο οποίο 

συμμετέχει με εκπρόσωπο και η χώρα μας, έχει σαν στόχο να αξιολογήσει τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες μαθητών που φοιτούν στην τελευταία τάξη της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα συλλέγει πληροφορίες βασιζόμενο στις επιδόσεις των 

μαθητών και ερευνά κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα εκπαιδευτικά συστήματα 

των χωρών που έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση. Στο τέλος της αξιολόγησης κάθε 

χώρα ενημερώνεται για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του εκπαιδευτικού της 

συστήματος. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά κι αυτό γιατί τα τεστ 

πραγματοποιούνται σε χώρες όπου οι κοινωνίες τους διαφέρουν σημαντικά, όπως και 

οι εκπαιδευτικές τους προτεραιότητες. Αυτό όμως που σίγουρα φαίνεται από τις 

αξιολογήσεις είναι πως οι κοινωνικά ασθενέστερες και ευάλωτες ομάδες πρέπει να 

ενισχυθούν και η ενίσχυση αυτή να γίνει προτεραιότητα του εκάστοτε κράτους. Το 
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παραπάνω απορρέει από το γεγονός ότι το P.I.S.A. αξιολογεί εκπαιδευτικά 

αντικείμενα που από ειδικούς θεωρούνται αναγκαία κατάκτηση για έναν νέο άνθρωπο 

για να ενταχθεί επιτυχώς στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα 

αποτελέσματα του P.I.S.A. 2015 βάσει των οποίων οι μαθητές που προέρχονται από 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, είτε είναι παιδιά μεταναστών έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να επιτύχουν καλή βαθμολογία στο τεστ. 5   

 

3.2 Η U.N.E.S.C.O. 

Η U.N.E.S.C.O. είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, 

την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization). Στόχος της είναι η ευημερία του ανθρώπου σε έναν ειρηνικό κόσμο. 

Προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε 193 κράτη και ενισχύει την ανταλλαγή 

πληροφοριών και γνώσεων. Βασικός ρόλος της U.N.E.S.C.O.  είναι ο εντοπισμός 

προβλημάτων στην κοινωνία και ο σχεδιασμός στρατηγικής για την επίλυσή τους. 

Επιδιώκει να μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 

φτώχειας κατά το ήμισυ, να υπάρχει καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, να εξαλειφθεί η ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση γενικά και να 

εφαρμοστεί μία στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.6  

Η U.N.E.S.C.O.  στο πλαίσιο της ιδεολογίας της, η οποία έχει ως σημείο 

αναφοράς τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα των παιδιών, 

προσεγγίζει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με απώτερο στόχο την 

εξάλειψη των κοινωνικών και των οικονομικών ανισοτήτων.  

Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που 

περιλαμβάνει σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 177 χώρες 

τα οποία προωθούν την ποιοτική εκπαίδευση. Τα σχολεία αυτά εντάσσονται στο 

πρόγραμμα της U.N.E.S.C.O. «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)». Σε διεθνές επίπεδο 

συντονίζονται από συντονιστή, ενώ υπάρχει και συντονιστής σε κάθε χώρα. Η 

U.N.E.S.C.O. σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας ιδρύει εθνικό δίκτυο 

σχολείων με σκοπό να εφαρμόσει πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Το δίκτυο αυτό έχει άλλον έναν σκοπό, τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων, ώστε κι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να πραγματοποιήσουν 

                                                 
5 Πηγή: http://www.iep.edu.gr 
6 Πηγή: http://www.unesco-hellas.gr 

http://www.iep.edu.gr/
http://www.unesco-hellas.gr/
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παρόμοιες δραστηριότητες. Η δέσμευση των συνεργαζόμενων σχολείων είναι η 

προώθηση των ιδανικών της U.N.E.S.C.O. πραγματοποιώντας πιλοτικά προγράμματα 

που βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής 

περίπλοκης κοινωνίας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα σχολεία παραδίδουν την 

τελική τους εργασία, για να μπορούν εκ νέου να συμμετάσχουν στο Δίκτυο .7 

 

3.3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

Το 1974 η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την 

εκπαιδευτική πολιτική και πλέον στις συνθήκες πρωταρχικό στόχο δεν αποτελεί μόνο 

η συνεργασία των χωρών – μελών, η ενοποίηση των αγορών και βελτίωση του 

οικονομικού τομέα. 

Με τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε ως στόχο 

την οικονομική και πολιτική ενοποίηση των κρατών – μελών. Το νομικό πλαίσιο με 

τίτλο: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Επαγγελματική Κατάρτιση και Νεολαία, 

ειδικότερα στα άρθρα 118, 123, 126 και 127, αποτελεί ένδειξη πως η εκπαιδευτική 

πολιτική είναι μέρος της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στον κοινωνικό και 

πολιτικό της χαρακτήρα (Τούλιας, 2005. Τσαούσης, 1996). Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης (2002) ορίζει πως τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη οφείλουν να διασφαλίσουν τη βασική εκπαίδευση στους νέους, αποτρέποντας 

να προσλαμβάνονται σε οποιαδήποτε απασχόληση η οποία θα τους στερούσε τα 

οφέλη της εκπαίδευσης (Βενιέρης 2002). 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να εναρμονίζεται με 

τις απαιτήσεις των καιρών. Ειδικότερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμορφώνουν προσωπικότητες σε μορφωτικό, κοινωνικό, 

πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο και οι οποίοι πλέον καλούνται να συνδυάσουν την 

εθνική με την ευρωπαϊκή εκπαίδευση, ώστε οι νέοι να έχουν περισσότερες 

δυνατότητες να καταξιώσουν τις επιδιώξεις τους και να γίνουν παράγοντες ευημερίας 

τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για την ευρωπαϊκή κοινωνία.  

Τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο 

εκπαιδευτικές πολιτικές που θεωρούν κατάλληλες για τους μελλοντικούς πολίτες 

τους. Η ευρωπαϊκή ένωση καθοδηγεί τα κράτη – μέλη να καθορίζουν σε υπερεθνικό 

                                                 
7 Πηγή: https://unesco-hellas.org 

https://unesco-hellas.org/
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επίπεδο κοινούς στόχους και να ανταλλάσουν ορθές πρακτικές. 8  Ένα από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ είναι το Erasmus+ και αφορά την εκπαίδευση τη 

νεολαία και τον αθλητισμό. Αναδεικνύει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και 

βοηθάει στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Η νέα στρατηγική για τη νεολαία κύριο μέλημά της έχει την ισότητα των 

ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην απασχόληση των νέων. Τα κράτη – μέλη έχουν 

την ευθύνη για την πολιτική που θα ακολουθήσουν και η συνεργασία των κρατών 

αφορά τα έτη 2010-2018. Κύριοι στόχοι της στρατηγικής είναι η παροχή ίσων 

ευκαιριών στους νέους και η ενθάρρυνσή τους στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 

Τον Μάιο του 2018 η Ε.Ε. υπέβαλε νέα πρόταση για μία πιο ενισχυμένη στρατηγική 

κατά τα έτη 2019-2027. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει στο να παροτρύνει τους νέους 

να συμμετέχουν στα κοινά της πολιτείας και της δημοκρατίας, να “συνδέσει” τους 

νέους της Ε.Ε. και να τους προωθήσει την ιδέα του εθελοντισμού, της μαθησιακής 

κινητικότητας, της αλληλεγγύης και της διαπολιτισμικότητας και να τους υποστηρίξει 

στην καινοτομία και στην αναγνώριση της εργασίας τους. Στη στρατηγική αυτή θα 

υπάρχει ανοιχτός διάλογος με τους νέους για να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και για 

να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη εμβέλεια στις καινοτόμους μορφές. Ένα καινοτόμο 

στοιχείο στη νέα στρατηγική είναι η διατομεακή της προσέγγιση. Συγκεκριμένα, 

άλλοι οκτώ τομείς που αφορούν τους νέους, θα ενσωματωθούν στη στρατηγική, όπως 

η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική ένταξη, η συμμετοχή, η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση, η υγεία και η ευεξία, ο εθελοντισμός, η νεολαία και ο 

πολιτισμός. Πρόταση σύσταση του Συμβουλίου είναι να προωθηθούν οι κοινές αξίες 

της εκπαίδευσης των κρατών – μελών της Ε.Ε. χωρίς αποκλεισμούς και να δοθεί 

ευρωπαϊκή διάσταση στη διδασκαλία. Μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και με 

ευρωπαϊκή διάσταση θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής κοινωνίας (European Commission, 2018). 

 

 

 

 

 

                                                 
8 https://europa.eu 

https://europa.eu/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην καταγραφή των αντιλήψεων και πρακτικών 

των εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν από την προσωπική τους εμπειρία, 

σχετικά με την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται σε επίπεδο τάξης ή/και σχολικής 

μονάδας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα, 

η οποία βασίζεται σε σχετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων, καθώς αποσκοπεί στην 

εμβάθυνση, συμβάλλει στην καλύτερη περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση 

κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων (Ιωσηφίδης, 2003. Κυριαζή, 

1999). Ως ερευνητικό εργαλείο αξιοποιείται η ημι-δομημένη συνέντευξη, η οποία 

στηρίζεται στη διαπροσωπική επικοινωνία και στοχεύει να αντλήσει σημαντικές κι 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το προς μελέτη θέμα. Πληθυσμός της εργασίας 

αποτελούν εκπαιδευτικοί 6 σχολείων από 6 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα,  Ρουμανία, 

Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) που συμμετείχαν τα σχολικά έτη 2015-2016 

και 2016-2017 στο Πρόγραμμα Erasmus +  με θέμα: «Discovering Europe». Ως 

δείγμα επιλέχθηκαν με, μη πιθανοτήτων ευκολίας  δειγματοληψία, 24 εκπαιδευτικοί, 

με διαφορετικά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, σπουδές) από 

τις 6 χώρες (4 από κάθε χώρα). Για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση (Κυριαζή, 2002). 

 

 

4.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Η μελέτη μας θα διερευνήσει τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1) Ποια η πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της Ε.Ε. για την κοινωνική 

πολιτική στην εκπαίδευση; 

2) Πώς εννοιολογούν οι εκπαιδευτικοί την έννοια «κοινωνική πολιτική»; 

3) Ποιες οι δράσεις των σχολικών μονάδων για την προώθηση της κοινωνικής 

πολιτικής; 

4) Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των 

μαθητών για την  κοινωνική πολιτική;  
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4.2 Ερευνητική μέθοδος 

Μία επιστημονική έρευνα αναζητά και αποκαλύπτει την αλήθεια και τη γνώση κι 

απαντά με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων σε καίρια ζητήματα. Η μεθοδολογία 

περιλαμβάνει τις μεθόδους και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ερευνητής καθ’ όλη 

τη διάρκεια της έρευνας με στόχο τη διερεύνηση ενός προβλήματος (Δημητρόπουλος, 

2004). Οι μέθοδοι έρευνας διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές. Μπορεί όμως να 

υπάρξει και συνδυασμός των δύο (Bryman, 2004). 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα  

διερευνά μη ποσοτικοποιήσιμες διαστάσεις της συμπεριφοράς του ατόμου, οι οποίες 

εξαρτώνται από κοινωνικές διαδικασίες και συνθήκες (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης, 

2006). Η έρευνα αυτή ενστερνίζεται την αντίληψη πως για να γίνει αντιληπτή η 

πολυπλοκότητα του κόσμου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα βιώματα των 

ανθρώπων (Σταλίκας, 2005). Παράλληλα επιτρέπεται η βαθύτερη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999), διακρίνεται από 

ευελιξία (Faulkner, Swan, Baker, Bird & Carty, 1999) και ανακαλύπτονται πτυχές 

των ερωτημάτων και των απαντήσεων τους που δεν είχαν προληφθεί (Κεδράκα, 

2008). 

Συνεπώς, στην παρούσα εργασία, η οποία καταγράφει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την Κοινωνική Πολιτική και πώς αυτή εφαρμόζεται σε επίπεδο 

σχολικής τάξης ή και σχολικής μονάδας, επιλέχθηκε η εφαρμογή της ποιοτικής 

έρευνας καθώς θεωρεί σημαντικό το προσωπικό βίωμα και παράλληλα κατανοεί το 

φαινόμενο που εξετάζει (Στάλικας, 2005). Η αυθεντικότητα και η ευελιξία που 

προσφέρει ταιριάζει στην αποτίμηση των φαινομένων και των διαδικασιών της 

εκπαίδευσης (Καραγιάννης, 2014). 

 

 

4.3 Ερευνητική διαδικασία 

Οι ποιοτικές έρευνες και τα αποτελέσματά τους κατηγορούνται πως δεν έχουν 

την εγκυρότητα των ποσοτικών ερευνών και πως δεν δύναται να επιβεβαιωθούν ως 

επιστημονική αλήθεια τα συμπεράσματα που εξάγουν (Denzin & Lincoln, 2000) με 

συνέπεια να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία τους. 
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Η αξιοπιστία αναφέρεται στην ισχύ του μεθοδολογικού σχεδιασμού της 

ποιοτικής έρευνας, στα δεδομένα που συλλέχτηκαν κατά την έρευνα και αν ο 

σχεδιασμός αυτός και τα δεδομένα οδηγούν τον ερευνητή σε αξιόπιστα ευρήματα 

(Levin & O’ Donnel, 1999∙ Lincoln, 2001). Η εγκυρότητα είναι ο βαθμός κατά τον 

οποίο μία άποψη είναι αληθής και παρουσιάζει με ακρίβεια το θέμα που βρίσκεται 

υπό εξέταση (Bird et al., 1999). 

Στην παρούσα έρευνα ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Λόγω απόστασης του 

ερευνητή και του συνομιλητή, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο. Η συνέντευξη είναι ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, που μέσα από τα 

άτομα και τις απόψεις τους, προσεγγίζει τη γνώση (Kvale, 1996). Ο ερευνητής 

προσπαθεί να αντιληφθεί τις αντιλήψεις και τις γνώσεις του συνομιλητή στο θέμα 

που ερευνάται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σχηματίζονται οι απόψεις του 

αποκρινόμενου για το θέμα μελέτης (Rubin & Rubin, 1995). 

 Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για να διερευνηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών 

ευρωπαϊκών σχολείων πάνω στο θέμα της Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και στους 

τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αυτοί εφαρμόζουν πρακτικές Κοινωνικής 

Πολιτικής στις τάξεις τους ή στις σχολικές μονάδες τους , καθώς εξασφαλίζει 

ταχύτερα εμπειρικές πληροφορίες. Παράλληλα καταγράφονται ευκολότερα οι 

προσωπικές απόψεις και πρακτικές για την Κοινωνική Πολιτική. 

 Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, μια 

ευέλικτη μορφή συνέντευξης, καθώς ο ερευνητής μπορεί να επεξεργαστεί βαθύτερα 

την απάντηση του ερωτώμενου (Berg, 2001∙ Cohen, Manion & Morison, 2008). Η 

ημι-δομημένη συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνει κι ερωτήσεις με ανοικτού τύπου 

απαντήσεις (Ιωσηφίδης, 2008), όπου ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει σκέψεις και 

συναισθήματα κι όπου κριθεί αναγκαίο ο ερευνητής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες 

πληροφορίες. Παράλληλα στις περιπτώσεις όπου η απάντηση εξαρτάται από τις 

γνώσεις του συμμετέχοντος, δεν πιέζεται χρονικά να δώσει κάποια απάντηση  

(Κυριαζή, 1999). Με αυτόν τον τρόπο συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες και 

συγχρόνως προκύπτουν νέα ζητήματα (Κυριαζή, 2001). Η ημι-δομημένη συνέντευξη 

επιλέγεται στην περίπτωση που ο ερευνητής θέλει να επεξεργαστεί σε βάθος τις 

απαντήσεις που συνέλεξε (Harrell & Bradley, 2009). 

 Το ερευνητικό εργαλείο βασίστηκε σ’ έναν οδηγό συνέντευξης που 

ολοκληρώθηκε βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων. Συγκρίθηκαν κι άλλοι οδηγοί 
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συνέντευξης παρόμοιων ερευνών κι ελέγχθηκε η αξιοπιστία του οδηγού συνέντευξης 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στη συλλογή 

δημογραφικών στοιχείων, όπως το φύλο, η ηλικία, η χώρα στην οποία διδάσκουν και 

οι προσωπικές σπουδές. Στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου, ο πρώτος άξονας 

αφορά την πολιτική μέριμνα των κρατών – μελών της Ε.Ε. για την κοινωνική 

πολιτική στην εκπαίδευση. Ο δεύτερος άξονας αφορά στο πώς οι εκπαιδευτικοί 

εννοιολογούν την Κοινωνική Πολιτική. Συγκεκριμένα, τι καταλαβαίνουν όταν ακούν 

τη λέξη «Κοινωνική Πολιτική», ποια πιστεύουν ότι είναι η χρησιμότητά της κι αν 

γνωρίζουν ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική. Ο τρίτος άξονας αφορά τις 

απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για τις δράσεις που πραγματοποιούν οι 

σχολικές μονάδες με στόχο την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, σε επίπεδο 

σχολικής τάξης ή/και σχολικής μονάδας. Καλούνται  να δώσουν κάποια 

παραδείγματα. Διερευνάται επίσης η συνεργασία του σχολείου  σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο για την οργάνωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων.  

Ο τέταρτος άξονας αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών 

στάσεων στους μαθητές για την κοινωνική πολιτική. Διερευνώνται οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και τη σχέση εκπαίδευσης 

και κοινωνικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με τον οδηγό συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε διαπιστώνεται πως οι 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις διερευνούν διεξοδικά ένα θέμα επειδή συνήθως 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ώστε οι απαντήσεις να είναι αυθόρμητες 

κι όχι κατευθυνόμενες.  

Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2018 σύμφωνα με 

τα κάτωθι στάδια. Αρχικά προηγήθηκε ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη φύση και τον σκοπό της έρευνας με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια και λεπτομέρεια. Σε δεύτερο στάδιο στάλθηκαν με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα ερωτηματολόγια και αναφέρθηκε η σημασία της 

συμμετοχής τους στη διεκπεραίωση της έρευνας. Τέλος υπήρξε η διαβεβαίωση για τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται κατά το σημείο του «θεωρητικού κορεσμού» (Polit & 

Hungler, 1999). Το συγκεκριμένο σημείο, υφίσταται όταν δεν προσφέρει τίποτα νέο 

και πρωτότυπο η συλλογή πρόσθετου υλικού (Ιωσηφίδης, 2008). Η έννοια του 

κορεσμού στη συγκεκριμένη έρευνα, επετεύχθη στα 24 ερωτηματολόγια, όπως 
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διαπιστώθηκε μέσω των απαντήσεων των ερωτώμενων και της επάρκειας των 

πληροφοριών τους τους σε ποιότητα.  

 

4.4 Πληθυσμός και δείγμα 

Πληθυσμός στην παρούσα έρευνα ορίστηκαν οι δυνητικοί ερωτώμενοι, δηλαδή 

οι εκπαιδευτικοί από 6 ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Τα 

σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στα εξής κράτη – μέλη: Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Φινλανδία, Καταλονία – Ισπανία, Ρουμανία και Γερμανία. Ο τρόπος 

δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι αυτός της δειγματοληψίας μη πιθανοτήτων 

ευκολίας. Η επιλογή του δείγματος έγινε με κριτήριο την ευκολία μια και οι 

συνεντεύξεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς άλλων χωρών και δεν ήταν εύκολη η 

πρόσβαση (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, στην έρευνα 

συμμετείχαν έξι (6) σχολεία από ευρωπαϊκές χώρες: ένα (1) από Ελλάδα, ένα (1) από 

Πορτογαλία, ένα (1) από Ρουμανία, ένα (1) από Γερμανία κι ένα (1) από Καταλονία – 

Ισπανία. Από τους είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευτικούς επτά (7) ήταν άντρες ήταν και 

δεκαεπτά (17) γυναίκες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το βασικό πτυχίο, δεκαεπτά 

(17) κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κι έξι (6) κατείχαν διδακτορικό τίτλο 

σπουδών. 

 

4.5 Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα 

γνωρίζοντας τον σκοπό κι έχοντας δεχθεί τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν εξετάστηκαν, ερμηνεύτηκαν και με τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα. Η ανάλυση 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Η 

μέθοδος αυτή  εντοπίζει, περιγράφει, αναφέρει και «θεματοποιεί» επαναλαμβανόμενα 

νοηματικά μοτίβα (Braun & Clarke, 2006). Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης 

εφαρμόστηκαν τα έξι στάδια των Braun και Clarke (2006). 

Κατά το πρώτο στάδιο υφίσταται η εξοικείωση με τα δεδομένα. Ο ερευνητής 

πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενη ανάγνωση των δεδομένων κι εντοπίζει μοτίβα 

σημαντικά για το υπό εξέταση θέμα. Ακολουθεί η κωδικοποίηση κι ο εντοπισμός 
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απαντήσεων που έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Στη συνέχεια ο ερευνητής 

αναζητά πιθανά θέματα ή υποθέματα που χρίζουν περαιτέρω ανάλυση. Ακολουθεί 

επανεξέταση των ερευνητικών κατηγοριών για εσωτερική ομοιογένεια κι εξωτερική 

ετερογένεια. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιείται ορισμός κι ονομασία των 

θεμάτων. Στην παρούσα έρευνα ορίστηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες.  Η πρώτη 

αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την πολιτική μέριμνα των κρατών – μελών 

της Ε.Ε. για την Κοινωνική Πολιτική στην εκπαίδευση. Η δεύτερη αφορά το πώς 

εννοιολογούν οι εκπαιδευτικοί την έννοια «Κοινωνική Πολιτική». Η τρίτη αφορά τις 

δράσεις που εφαρμόζουν οι σχολικές μονάδες για την προώθηση της Κοινωνικής 

Πολιτικής. Η τέταρτη αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών 

στάσεων των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική. Στο τέλος συντάχθηκε η έκθεση. 

 

 

4.6 Ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας 

 Η ηθική και η δεοντολογία είναι σημαντικά στοιχεία σε μία ποιοτική αλλά και 

ποσοτική έρευνα (Ιωσηφίδης, 2003). Γι’ αυτόν τον λόγο οι ερευνητές οφείλουν να 

συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

των συμμετεχόντων και τα δικαιώματά τους (Cohen et al., 2008). Τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται από τον ερευνητή για να επιτύχει τους στόχους της έρευνας πρέπει 

να είναι επιστημονικά αποδεκτά. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει και η 

εμπιστευτικότητα, αλλά και η ανωνυμία των εμπλεκόμενων. Η ανωνυμία 

διαφυλάσσεται μέσω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Cohen et al., 

2008).  

 Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν επιθυμίας των 

συμμετεχόντων και διασφαλίζοντας την ανωνυμία τους και εχεμύθεια των λεγόμενών 

τους. Η ερευνήτρια ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για τους σκοπούς της έρευνας 

και για τη χρονική διάρκειά της (Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). Κατά τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους χωρίς να έχουν καθοδηγηθεί από την ερευνήτρια. Οι 

συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με συμπλήρωση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, διεξήχθησαν στον προσωπικό χώρο του κάθε εκπαιδευτικού και οι 

απαντήσεις καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της ερευνήτριας. Με την 

ολοκλήρωση της έρευνας η ερευνήτρια ευχαρίστησε τους ερωτώμενους για τον χρόνο 
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που διέθεσαν σε αυτή την εθελοντική έρευνα (Franfort-Nachmias & Nachmias, 

1992). 

 

 

4.7 Περιορισμοί της έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνο σχολείο από κάθε χώρα κι αυτό 

πιθανώς στέρησε τη γενίκευση των ευρημάτων. Λαμβάνοντας όμως υπόψη πως σε 

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Γερμανίας, ισχύει η καθολικότητα σε όλο το 

πλέγμα Νόμων και Διαταγμάτων που εφαρμόζεται στα σχολεία με σχετικές οδηγίες 

από το αντίστοιχο αρμόδιο υπουργείο, τότε η έρευνα δεν πρέπει να χάσει τη 

σπουδαιότητά της. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας δεν ισχύει η 

καθολικότητα, γιατί αρμόδια για την εκπαιδευτική πολιτική είναι τα κρατίδια κι όχι η 

κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η έρευνα επικεντρώθηκε στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την Κοινωνική Πολιτική και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη 

διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική, αλλά και 

στις δράσεις που πραγματοποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την προώθηση 

της Κοινωνικής Πολιτικής. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα δεδομένα των ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων που προέκυψαν μέσω της θεματικής ανάλυσης. Τις συνεντεύξεις 

παραχώρησαν, όπως προαναφέρθηκε, 24 εκπαιδευτικοί ευρωπαϊκών σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 4 από κάθε σχολείο σε σύνολο έξι (6) 

σχολείων.  

 Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ανά ερευνητικό άξονα και οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων θα ομαδοποιηθούν. Παράλληλα θα παρατεθούν ενδεικτικά 

αποσπάσματα. Να σημειωθεί πως οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των άλλων 

χωρών, πλην της Ελλάδας, ήταν στα αγγλικά και παρακάτω παρατίθενται 

μεταφρασμένες στα ελληνικά. 

 

5.1 Η πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της ΕΕ για την 

Κοινωνική Πολιτική στην εκπαίδευση 

 Στον πρώτο άξονα ερευνήθηκε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την 

πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της ΕΕ για την Κοινωνική Πολιτική στην 

εκπαίδευση. Οι ερωτηθέντες έδωσαν μια μεγάλη ποικιλία απαντήσεων. Υποστήριξαν 

ότι μέσω της Κοινωνικής Πολιτικής επιτυγχάνεται (α) πρόσβαση στη βασική και 

συνεχή εκπαίδευση για όλους, ιδιαίτερα των παιδιών και των ατόμων που βρίσκονται 

σε δύσκολες συνθήκες ή που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες (Σ 6, 9, 10, 12, 13, 

14, 15), (β) βελτίωση κάθε πτυχής της ποιότητας της εκπαίδευσης (Σ 18), (γ) 

εκτεταμένη επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σ 19), (δ) πρόληψη της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης (Σ 22), (ε) ευημερία των ανθρώπων (Σ 1, 11), (στ) 

ανάπτυξη αξιών και στάσεων που ευνοούν την κοινωνική ένταξη (Σ 7), (ζ) 

αλληλεπίδραση κουλτούρας, κοινωνική κινητικότητα μαθητών-τριών σε επίπεδο 

προγραμμάτων και γνωριμία λαών (Σ 8), (η) βελτίωση απασχολησιμότητας κι 

αντιμετώπιση ανεργίας των νέων μέσω κατάρτισης και παροχής επαγγελματικών 

προσόντων με απώτερο σκοπό την κοινωνική συνοχή (Σ 9). Επίσης ότι (θ) 

καταπολεμάται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ( Σ 21) και γι’ αυτό κάθε 

κράτος μέλος της ΕΕ φροντίζει να συμπεριλαμβάνει στην ατζέντα του την Κοινωνική 

Πολιτική (Σ 5). Οκτώ (8) ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν γνωρίζουν (Σ 2, 3, 4, 16, 

17, 20, 23, 24). 
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«Στην ολόπλευρη, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων στις 

εκπαιδευτικές δομές, χωρίς οικονομικές δεσμεύσεις.» «Οι ανησυχίες της 

κοινωνικής πολιτικής συνδέονται κυρίως με τη διασφάλιση ίσης 

πρόσβασης και επιτυχίας και την ανάπτυξη αξιών και στάσεων που 

ευνοούν την κοινωνική ένταξη» (Σ 7) 

 

«Η πολιτική μέριμνα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

κοινωνική πολιτική στην εκπαίδευση αποσκοπεί στην βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω 

της κατάρτισης και της παροχής επαγγελματικών προσόντων, με απώτερο 

σκοπό την κοινωνική συνοχή. Επίσης με την παροχή ευκαιριών 

(αντισταθμιστική εκπαίδευση) με σκοπό την καταπολέμηση ανισοτήτων 

που σχετίζονται με φύλο, φυλή κοινωνικοοιικονομικό status. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός μέσω 

του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί την πολιτική για την 

απασχόληση. Ένας άλλος μηχανισμός είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEPOF).» (Σ 9) 

 

«Όλα τα παιδιά, και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες 

κι εκείνα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, πρέπει να έχουν 

πρόσβαση στην ελεύθερη, ποιοτική και υποχρεωτική πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση» (Σ 12) 

 

«Βελτιώνει κάθε πτυχή της ποιότητας εκπαίδευσης» (Σ 18) 

 

«Εξασφαλίζουν ότι οι μαθησιακές ανάγκες όλων των νέων και των 

ενηλίκων ικανοποιούνται μέσω δίκαιης πρόσβασης σε κατάλληλα 

προγράμματα μάθησης και δεξιοτήτων ζωής» (Σ 13) 

 

«Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός» (Σ 21) 

 

«Η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης» (Σ 22) 
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5.2 Η εννοιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής από τους 

εκπαιδευτικούς 

 Στον δεύτερο άξονα διερευνήθηκε η έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής και 

συγκεκριμένα πως την εννοιολογούν οι εκπαιδευτικοί. Σε πρώτο επίπεδο εξετάστηκε 

ποιο είναι το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη φράση 

«Κοινωνική Πολιτική». Οι περισσότεροι απάντησαν «δικαιοσύνη» (Σ 4, 20), 

«προστασία αδύναμων ανθρώπων» (Σ 1, 24), «ευημερία ανθρώπων» (Σ 13, 15, 21, 

23) και «κοινωνικές υπηρεσίες» (Σ 5, 6, 10, 14, 16, 18). Κάποιοι ανέφεραν τη 

«δημοκρατία» και την «ισότητα» (Σ 7), την «αλληλόδραση» (Σ 8), τις «ανθρώπινες 

ανάγκες» (Σ 11), την «κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη» (Σ 12), την «κοινωνική 

ανάγκη» (Σ 17), τον «κοινωνικό λειτουργό», τον «διευθυντή» και τον «εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής» (Σ 2), τις «πολιτικές για κοινωνική προστασία» (Σ 19) και τις 

«πολιτικές για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών» (Σ 22). Τέλος κάποιοι 

ανέφεραν ότι η Κοινωνική Πολιτική βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν μέρος της 

κοινωνίας (Σ 3) και πως είναι ουσιαστικά η προστασία των αδύναμων, η ασφάλεια 

και παροχή ευκαιριών να διεκδικήσουν εργασία και η πολιτική κατάρτισης κι 

απασχόλησης (Σ 9). 

 

«η φροντίδα των αδύναμων ανθρώπων» (Σ 1) 

 

«βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν μέρος μιας κοινωνίας» (Σ 3) 

 

«δικαιοσύνη» (Σ 4) 

 

«Υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων, φορείς ασφάλισης» (Σ 6) 

 

«δημοκρατία, ισότητα» (Σ 7) 

 

«Προστασία των αδύναμων, ασφάλεια και παροχή ευκαιριών να 

διεκδικήσουν εργασία. Όχι μόνο επιδοματική πολιτική καθώς ο πολίτης 

"μαθαίνει" να αρκείται στα λίγα, αλλά πολιτική κατάρτισης και 

απασχόλησης» (Σ 9) 
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«ανθρώπινες ανάγκες» (Σ 11) 

 

«η κοινωνική πολιτική μεγιστοποιεί την ευημερία των ανθρώπων» (Σ 13) 

 

«κοινωνικές υπηρεσίες» (Σ 14) 

 

«ανθρώπινη ευημερία» (Σ 15) 

 

«υγειονομική περίθαλψη, ανθρώπινες υπηρεσίες, ανισότητα» (Σ 16) 

 

«πολιτικές για κοινωνική προστασία» (Σ 19) 

 

«δικαιοσύνη, δικαιώματα» (Σ 20) 

 

«ατομική και κοινωνική ευημερία» (Σ 21) 

 

«πολιτικές για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών» (Σ 22) 

 

«ευημερία και ισότητα» (Σ 23) 

 

«προστασία των αδύναμων ατόμων» (Σ 24) 

 

Εν συνεχεία τέθηκε το ερώτημα για το ποια είναι η χρησιμότητα της Κοινωνικής 

Πολιτικής. Τέσσερις εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η Κοινωνική Πολιτική μειώνει τις 

ανισότητες και βοηθάει τους μειονεκτούντες (Σ 3, 5, 9, 14), δύο εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι παρέχει ισότητα ευκαιριών (Σ 6, 10) και πέντε πως βελτιώνει, 

μεγιστοποιεί και προωθεί την ευημερία των ανθρώπων (Σ 18, 19, 20, 21, 24). Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως η Κοινωνική Πολιτική προσφέρει κατανόηση και 

συνεργασία (Σ 1), αφορά τους μαθητές και τις οικογένειές τους (Σ 2), κάνει τον 

κόσμο πιο δίκαιο μέρος (Σ 4), εκδημοκρατίζει την κοινωνία (Σ 7) και παρέχει το 

βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της ομαδοσυνεργατικότητας (Σ 8). Άλλοι 

υποστήριξαν πως επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής (Σ 11), καθώς ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγαθά και 

πόρους σε μια κοινωνία (Σ 12) και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τους ανθρώπους που 
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είναι φτωχοί ή σε ανάγκη (Σ 16). Τέλος ασχολείται με δύσκολα προβλήματα (Σ 13), 

προσπαθεί να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία (Σ 15), εγγυάται επάρκεια (Σ 

17), απαντά στην ανθρώπινη ανάγκη (Σ 22) και προσφέρει μεγαλύτερη κοινωνική 

δικαιοσύνη (Σ 23). 

 

«κάνοντας τον κόσμο ένα πιο δίκαιο μέρος» (Σ 4) 

 

«Στην υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων, στην παροχή 

ίσων ευκαιριών και στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας μεταξύ των 

ατόμων.» (Σ 6) 

 

«Η μείωση των ανισοτήτων και φυσικά η βελτίωση της κοινωνικής 

συνοχής» (Σ 9) 

 

«ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγαθά και πόρους σε μια 

κοινωνία 

μειώνει τις ανισότητες» (Σ 12) 

 

«προσπαθεί να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία» (Σ 15) 

 

«βοηθάει τους ανθρώπους που είναι φτωχοί ή σε ανάγκη» (Σ 16) 

 

«προωθεί την ευημερία» (Σ 21) 

 

«προσφέρει μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, παρέχει έναν βαθμό 

κοινωνικής προστασίας» (Σ 23) 

 

Στο τελευταίο ερώτημα του δεύτερου άξονα διερεύνησης οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν την ύπαρξη Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Στην 

πλειοψηφία τους (15 ερωτώμενοι) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν (Σ 2, 3, 4, 5, 11, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24), έξι (6) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι γνωρίζουν πως 

υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Σ 1, 6, 7, 10, 16, 22), ενώ ένας (1) 

εκπαιδευτικός απάντησε ότι δεν είναι σίγουρος (Σ 17). Δύο απαντήσεις ήταν πιο 

πλήρεις. Μία (1) εκπαιδευτικός ανέφερε πως υφίσταται Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
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Πολιτική με τη δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

συστήματα με σκοπό την παίδευση ενεργών ευρωπαϊκών πολιτών (Σ 8). Τέλος ένας 

(1) εκπαιδευτικός υποστήριξε πως δεν υπάρχει μία κοινή πολιτική για τα κράτη-μέλη 

και πως η ΕΕ θέτει τους άξονες και τα κράτη-μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να 

τους προσαρμόσουν στις εθνικές τους ανάγκες (Σ 9). 

 

«Δεν υπάρχει μία υποχρεωτική κοινή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει 

τους άξονες και τα κράτη-μέλη μπορούν να τους προσαρμόσουν στις 

εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες.» (Σ 8) 

 

«Η δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα στα διάφορα και ποικίλα εκπαιδευτικά 

και κοινωνικά συστήματα με σκοπό την παίδευση ενεργών Ευρωπαίων 

πολιτών που ενεργούν σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα.» (Σ 9) 

 

Συμπερασματικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αναφερόταν στην 

έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής και πώς την εννοιολογούν οι εκπαιδευτικοί, 

εκφράστηκαν οι απόψεις πως Κοινωνική Πολιτική είναι η φροντίδα των αδύναμων 

ανθρώπων (Σ 1) παρέχοντας υγειονομική περίθαλψη, ανθρώπινες υπηρεσίες (Σ 16) 

και ευημερία (Σ 15, 21, 23). Υπήρξαν εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν πως Κοινωνική 

Πολιτική είναι όλες εκείνες οι κοινωνικές υπηρεσίες που προστατεύουν τους 

αδύναμους και τους παρέχουν ασφάλεια (Σ 2, 5, 6, 9, 14, 18). Επιπροσθέτως 

εκφράστηκε η άποψη πως είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την κοινωνική 

προστασία (Σ 19) και για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών (Σ 22). Αναφορικά 

με τη χρησιμότητα της Κοινωνικής Πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως 

διασφαλίζει, μεγιστοποιεί και προωθεί την ευημερία των ανθρώπων (Σ 18, 19, 20, 21, 

24) και παρέχει ίσες ευκαιρίες στους πολίτες (Σ 6, 10) μειώνοντας τις ανισότητες (Σ 

3, 5, 14). Τέλος στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν αν υπάρχει 

ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Σ 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 

24) κι ένας μόνο υποστήριξε πως τα κράτη μέλη δεν έχουν κοινή Κοινωνική 

Πολιτική, αλλά πως προσαρμόζουν τους άξονες που θέτει η Ε.Ε. στις εθνικές τους 

ανάγκες (Σ 9). 
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5.3 Οι δράσεις των σχολικών μονάδων για την προώθηση της 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 Στον τρίτο άξονα διερευνήθηκαν οι πρακτικές Κοινωνικής Πολιτικής που 

εφαρμόζουν τα σχολεία είτε σε επίπεδο τάξης, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στο 

αρχικό ερώτημα αν προωθούν την Κοινωνική Πολιτική στο σχολείο τους σχεδόν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί εκτός από έναν/μία (Σ 5) απάντησαν θετικά. Να σημειωθεί πως 

ακόμα κι ο/η εκπαιδευτικός που απάντησε ότι δεν προωθείται η Κοινωνική Πολιτική 

στο σχολείο του/της, ανέφερε παρακάτω παραδείγματα προώθησης Κοινωνικής 

Πολιτικής τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Ζητήθηκε στη συνέχεια  οι ερωτώμενοι να δώσουν κάποια παραδείγματα προώθησης 

Κοινωνικής Πολιτικής σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας.  

Οι εκπαιδευτικοί της Πορτογαλίας ανέφεραν πως δίνεται στους μαθητές φθηνό 

γεύμα, το οποίο για τους άπορους είναι δωρεάν, τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων είναι 

ανάλογα του εισοδήματος των γονέων (Σ 20), ότι υπάρχουν ειδικές αίθουσες 

γυμναστικής για παιδιά με αναπηρίες και πως τα βιβλία είναι δωρεάν για τους 

φτωχούς μαθητές (Σ 21). Παράλληλα το σχολείο προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών 

που νοιάζεται για τα κοινωνικά θέματα (Σ 7) και φροντίζει για την κοινωνική 

ευημερία των φτωχότερων κι απροστάτευτων μαθητών (Σ 1).  

Στην περίπτωση της Φινλανδίας τα σχολεία διαθέτουν κοινωνικό λειτουργό και 

ειδική ομάδα που προωθεί την Κοινωνική Πολιτική (Σ 2, 24). Παρέχουν επίσης 

δωρεάν ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στους μαθητές, δωρεάν γεύμα σε όλα τα 

παιδιά (Σ 22, 24), δωρεάν μετακίνηση από και προς το σχολείο για τους μαθητές που 

κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές (Σ 23) και μαθήματα κοινωνικού 

περιεχομένου τα οποία διδάσκονται σε όλες τις τάξεις (Σ 23).  

Στη Ρουμανία οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι παρέχεται δωρεάν λογοθεραπεία 

στα παιδιά που την έχουν ανάγκη (Σ 17), δωρεάν βιβλία κι εκπαιδευτικό υλικό καθώς 

και δωρεάν ακαδημαϊκά προγράμματα για προικισμένους μαθητές (Σ 18). 

Διοργανώνονται παράλληλα από το σχολείο ομάδες δραστηριοτήτων (χορού, 

άθλησης, θεάτρου, μουσικής) (Σ 19) και διδάσκονται οι μαθητές την Κοινωνική 

Πολιτική ως σχολικό θέμα (Σ 3). Το σχολείο παρακινεί τους μαθητές να συμμετέχουν 

σε διάφορες δραστηριότητες εφαρμογής της Κοινωνικής Πολιτικής (Σ 3).  

Οι εκπαιδευτικοί της Γερμανίας ανέφεραν ότι παρέχεται επιπλέον βοήθεια στους 

μαθητές και απογευματινές εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλήματα, θέατρο, 
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ξένες γλώσσες (Σ 4, 14, 15, 16). Παρέχεται επίσης δωρεάν γεύμα (Σ 15) και 

διδάσκονται μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου (Σ 16).  

Στην περίπτωση της Καταλονίας – Ισπανίας δίνονται υποτροφίες στις 

μειονεκτούσες οικογένειες (Σ 5), παρέχονται δωρεάν εξωσχολικές δραστηριότητες (Σ 

11, 13), δωρεάν σχολικό γεύμα (Σ 12) και στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί 

μετανάστες τα σχολεία παρέχουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας (Σ 12).  

Για την Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως προσφέρεται δωρεάν γεύμα στα 

σχολεία με υψηλό ποσοστό μαθητών που η οικογένειά τους αντιμετωπίζει σοβαρές 

οικονομικές δυσκολίες, συγκεντρώνονται εθελοντικά ρούχα, τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για άτομα που τα έχουν ανάγκη (Σ 9, 

10), πραγματοποιούνται εθνικές δράσεις κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ή του 

σχολικού εκφοβισμού, εφαρμόζεται ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, ένας θεσμός 

με οφέλη παιδαγωγικά, οικονομικά και κοινωνικά καθώς εκεί τα παιδιά των 

οικογενειών που έχουν ανάγκη προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας (Σ 

9). Επίσης πραγματοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus+ και 

etwinning με θέματα που αφορούν την κοινωνία (Σ 6, 8). 

 

«Διδάσκοντάς την ως σχολικό θέμα, με τη συμμετοχή μαθητών σε 

διάφορες δραστηριότητες εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής» (Σ 3) 

 

«παρέχοντας δωρεάν επιπλέον βοήθεια και δραστηριότητες το απόγευμα» 

(Σ 4) 

 

«Τα σχολεία συμμετέχουν "υποχρεωτικά" σε εθνικές δράσεις που 

εκπορεύονται από το Υπουργείο Παιδείας (πχ. δράσεις κατά της 

ξενοφοβίας και του ρατσισμού ή του bullying). Ταυτοχρόνως συμμετέχουν 

σε επίπεδο κοινότητας σε δράσεις (Bazaar) που στοχεύουν στη 

συγκέντρωση ειδών ή χρημάτων για βοήθεια σε παιδιά με αναπηρία ή 

συλλόγους ή ευπαθείς οικογένειες. Επίσης το ολοήμερο σχολείο είναι ένας 

θεσμός με οφέλη παιδαγωγικά, οικονομικά και κοινωνικά καθώς εκεί τα 

παιδιά των οικογενειών που έχουν ανάγκη μπορούν να προετοιμάζουν τα 

μαθήματα της επόμενης ημέρας» (Σ 9) 
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«δωρεάν γεύμα στα σχολείο με υψηλό ποσοστό μαθητών που η οικογένειά 

τους αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, συγκέντρωση 

τροφίμων, ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα για άτομα που τα έχουν ανάγκη» (Σ 10) 

 

«τα σχολεία παρέχουν μαθήματα γλώσσας σε περιοχές όπου υπάρχουν 

πολλοί μετανάστες, δωρεάν σχολικό γεύμα» (Σ 12) 

 

«δωρεάν δραστηριότητες μετά το σχολείο» (Σ 11) 

 

«διδασκαλία σχολικών θεμάτων για κοινωνικές σπουδές, απογευματινές 

δραστηριότητες όπως αθλητισμός, θέατρο ή γλώσσες» (Σ 16) 

 

«δωρεάν λογοθεραπεία στα παιδιά που την έχουν ανάγκη» (Σ 17) 

 

«το σχολείο διοργανώνει ομάδες δραστηριοτήτων (χορού, άθλησης, 

θεάτρου, μουσικής)» (Σ 19) 

 

«ειδικά γυμναστήρια για παιδιά με αναπηρίες, δωρεάν βιβλία σε φτωχούς 

μαθητές» (Σ 21 

 

«δωρεάν γεύμα σε όλα τα παιδιά, δωρεάν ιατρική και οδοντιατρική 

περίθαλψη» (Σ 22) 

 

«δωρεάν μετακίνηση μαθητών που μένουν μακριά από το σχολείο, 

μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου διδάσκονται σε όλες τις τάξεις» (Σ 

23) 

 

«γιατρός και κοινωνικός λειτουργός στο σχολείο» (Σ 24) 

 

Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν προωθούν την Κοινωνική Πολιτική 

σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι την 

προωθούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Σ 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24) και ένας/μία (1) μόνο σε επίπεδο σχολικής τάξης (Σ 4). Πέντε (5) 
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εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως την προωθούν και σε επίπεδο σχολικής τάξης, αλλά και 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Σ 2, 9, 12, 13, 16). Ένας/μία εκπαιδευτικός (Σ 6) 

απάντησε πως υπάρχει ενημέρωση σε περιπτώσεις που χρήζουν βοήθεια κι ένας/μία 

πως δεν προωθείται ούτε σε επίπεδο σχολικής τάξης, ούτε σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Είναι ο/η ίδιος/ίδια εκπαιδευτικός που απάντησε ότι δεν προωθείται η 

Κοινωνική Πολιτική στη σχολική του/της μονάδα, όμως ανέφερε παραδείγματα 

προώθησης Κοινωνικής Πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Η τελευταία ερώτηση του τρίτου άξονα διερευνούσε αν το σχολείο συνεργάζεται 

με τον τοπικό δήμο ή κοινότητα ή περιφέρεια για την οργάνωση και υλοποίηση 

σχετικών δράσεων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Σ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) απάντησαν πως υπάρχει συνεργασία με τους 

παραπάνω φορείς για την οργάνωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων και μόνο τρεις 

(3) (Σ 4, 5, 8) απάντησαν αρνητικά. Οι τρεις αυτοί εκπαιδευτικοί ανήκουν σε 3 

διαφορετικές χώρες (Γερμανία, Καταλονία – Ισπανία κι Ελλάδα). 

Συμπερασματικά, στον τρίτο άξονα που αφορούσε τις πρακτικές Κοινωνικής 

Πολιτικής στα σχολεία, διαπιστώθηκε πως όλες οι σχολικές μονάδες πραγματοποιούν 

δράσεις με σκοπό να στηρίξουν μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται στο σύνολό τους σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, αλλά σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα που ξεχωρίζει είναι η 

Φινλανδία που προσφέρει και ιατρικό προσωπικό στο εσωτερικό των σχολείων 

καθώς και κοινωνικό λειτουργό. Πολλές χώρες παρουσίασαν κοινές πρακτικές. Για 

παράδειγμα η Ρουμανία, η Καταλονία – Ισπανία, η Γερμανία και η Πορτογαλία 

προσφέρουν δωρεάν απογευματινές δραστηριότητες στο σχολείο για τους μαθητές. 

Επίσης κάποιες προσφέρουν και δωρεάν γεύμα (Καταλονία – Ισπανία, Γερμανία, 

Φινλανδία) ή φθηνό γεύμα και δωρεάν για τους άπορους μαθητές (Πορτογαλία). Στην 

περίπτωση της Ελλάδας το δωρεάν γεύμα προσφέρεται μόνο στις σχολικές μονάδες 

με υψηλό ποσοστό μαθητών που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρές 

οικονομικές δυσκολίες. Τέλος όλες οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην 

έρευνα συνεργάζονται με τον τοπικό δήμο ή κοινότητα ή περιφέρεια για την 

οργάνωση και την υλοποίηση των παραπάνω σχετικών δράσεων.  
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5.4 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων 

των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική 

 Στον τέταρτο άξονα διερευνήθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση 

θετικών στάσεων των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική. Εξετάστηκε αν το 

Υπουργείο Παιδείας προωθεί την Κοινωνική Πολιτική, ποια θεωρούν (οι 

εκπαιδευτικοί) πως είναι η σχέση της εκπαίδευσης με την Κοινωνική Πολιτική και 

πώς μπορεί το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των 

μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική. 

 Αρχικά οι συνεντευξιαζόμενοι ερωτήθηκαν αν το Υπουργείο Παιδείας 

προωθεί την Κοινωνική Πολιτική και οι περισσότεροι (19) (Σ 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) απάντησαν θετικά. Ένας/μία (Σ 3) 

ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την Κοινωνική Πολιτική έως έναν 

ορισμένο βαθμό κι ένας/μία άλλος/η εκπαιδευτικός (Σ 4) απάντησε πως την προωθεί 

κάποιες φορές. Υπήρξε ένας/μία εκπαιδευτικός (Σ 9) συγκεκριμένα από τη χώρα της 

Ελλάδας που ανέφερε και κάποιους τρόπους προώθησης της Κοινωνικής Πολιτικής 

από το Υπουργείο Παιδείας όπως είναι οι τάξεις ΖΕΠ, η ενισχυτική διδασκαλία, η 

παράλληλη στήριξη), καθώς και τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία είναι 

διαθεματικά και προωθούν τους στόχους της Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

«Ναι και με διάφορους τρόπους: α) με δημιουργία δομών (π.χ. τάξεις 

ΖΕΠ, ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη), και β) με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα τα οποία είναι διαθεματικά και προωθούν τους στόχους της 

Κοινωνικής Πολιτικής» (Σ 9) 

 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για τη σχέση ανάμεσα στην 

εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική. Σε αυτή την ερώτηση αρκετοί απάντησαν 

πως η εκπαίδευση είναι ένα μέσο της Κοινωνικής Πολιτικής για ευημερία των 

παιδιών αρχικά και του ατόμου ως ενήλικας αργότερα (Σ 11, 12, 13, 17). 

Υποστηρίχθηκε η άποψη πως η Κοινωνική Πολιτική προωθεί σε όλους τους 

ανθρώπους τη συνεχή, ελεύθερη και δια βίου εκπαίδευση (Σ 19, 20, 23) με 

αποτέλεσμα ο καθένας να ονειρεύεται και εν τέλει να έχει ένα καλύτερο μέλλον (Σ 

15, 22). Η συνεργασία ανάμεσα στην εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική 

δημιουργεί ευκαιρίες σε παιδιά που το έχουν ανάγκη ανεξάρτητα το φύλο, την ηλικία, 
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την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες του 

κάθε παιδιού (Σ 4, 18, 21). Προστατεύεται η κατάρτιση και η φροντίδα των μαθητών 

που είναι ευάλωτοι, καθώς και των οικογενειών τους (Σ 1, 24) και παράλληλα με τη 

διδασκαλία της Κοινωνικής Πολιτικής στις σχολικές μονάδες, οι μαθητές 

ενημερώνονται για τον ρόλο τους και τα δικαιώματά τους στην κοινωνία (Σ 3). Η 

εκπαίδευση δημιουργεί νέους τρόπους ύπαρξης (Σ 7) κι απομακρύνει με αυτόν τον 

τρόπο τις οικογένειες και τις κοινότητες από τον κύκλο της φτώχειας (Σ 14). Η σχέση 

εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής είναι πολύ στενή (Σ 6, 9) και πρόκειται για 

ομόκεντρους κύκλους, στους οποίους η προέκταση τους ενός συνεπάγεται την 

προέκταση του άλλου (Σ 8). Η εκπαίδευση ως κοινωνική ωφέλεια μελετάται με την 

ατελείωτη θεώρηση του Κράτους Πρόνοιας (Σ 16) και οι δύο θεσμοί (εκπαίδευση και 

Κοινωνική Πολιτική) συνεργαζόμενοι διερευνούν τον αντίκτυπο της φτώχειας και της 

κοινωνικής τάξης στα παιδιά και στην κοινωνία (Σ 10). Τέλος ένας/μία εκπαιδευτικός 

ανέφερε πως στη χώρα τους (Φινλανδία) έχουν μία φορά τον μήνα συνάντηση μεταξύ 

αντιπροσώπων της εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Πολιτικής (Σ 2). 

 

«Έχουμε μία φορά το μήνα συνάντηση μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής πολιτικής» (Σ 2) 

 

«Πρόκειται για ομόκεντρους κύκλους, η προέκταση του ενός συνεπάγεται 

και προέκταση του άλλου.» (Σ 8) 

 

«η εκπαίδευση ήταν ένα μέσο κοινωνικής πολιτικής, υπό την έννοια όχι 

μόνο των πολιτικών για την ευημερία, αλλά και ως πολιτικές που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της δομής της κοινωνίας» (Σ 12) 

 

«η κοινωνική πολιτική προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη στην 

εκπαίδευση και την ευημερία» (Σ 13) 

 

«η εκπαίδευση είναι ένας μηχανισμός που επηρεάζει την οικονομική 

ανάπτυξη και την ευημερία του ανθρώπου» (Σ 17) 

 

«η κοινωνική πολιτική προωθεί τη συνεχή και δια βίου εκπαίδευση για 

όλους» (Σ 19) 
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«η κοινωνική πολιτική είναι πολύ σημαντική για την εκπαίδευση, διότι 

όλοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη εκπαίδευση» (Σ 23) 

 

Στην τελευταία ερώτηση του τέταρτου άξονα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς 

μπορεί το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών για 

την Κοινωνική Πολιτική. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως το σχολείο 

μπορεί να διαμορφώσει θετική στάση στους μαθητές για την Κοινωνική Πολιτική 

πραγματοποιώντας δραστηριότητες που έχουν επίκεντρο την Κοινωνική Πολιτική, τις 

ανθρώπινες ανάγκες και την ευημερία. Δραστηριότητες εθελοντικές και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν ανθρώπους που 

βρίσκονται σε ευάλωτη θέση (Σ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23). Οι 

σχολικές μονάδες μιας χώρας μπορούν να δώσουν στους μαθητές μία σαφή εικόνα 

του κόσμου και πώς μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του, εφαρμόζοντας καλές 

πρακτικές άλλων χωρών (Σ 1, 4). Επίσης οι μαθητές μπορούν να διδάσκονται 

μαθήματα σχετικά με κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια και η ανισότητα και να 

καθοδηγούνται έτσι ώστε ως αυριανοί πολίτες να είναι υπέρμαχοι του καλού (Σ 17, 

18, 21, 22, 24). Τέλος το σχολείο μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα συνεργασίας 

με άλλα σχολεία ανά τον κόσμο, δράσεις διάχυσης κι ανοίγματος στην κοινωνία και 

να διοργανώνει συζητήσεις (debates) σχετικά με την Κοινωνική Πολιτική (Σ 8, 16). 

 

«Τα σχολεία μπορούν να έχουν περισσότερες δραστηριότητες με επίκεντρο 

την κοινωνική πολιτική» 

 

« ….με τη συμμετοχική σε δράσεις και προγράμματα, αλλά εξίσου 

σημαντική είναι και το σχολικό κλίμα και η καθημερινότητα της σχολικής 

πράξης με σημαντική τη συμβολή του / της εκπαιδευτικού.» 

 

«παρέχοντας εργαστήρια για την κοινωνική πολιτική και πώς οι μαθητές 

μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» 

 

«υποστηρίζοντας φτωχές οικογένειες με τη βοήθεια των μαθητών» 

 

«συμμετέχοντας σε εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές ενέργειες» 
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«καθοδηγώντας τους μαθητές να είναι υπέρμαχοι του κοινού καλού» 

 

«υλοποιώντας δραστηριότητες για την κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ 

της εκπαίδευσης και της ευημερίας της κοινότητας» 

 

«μιλώντας για ανισότητες στην κοινωνία» 

 

«μελετώντας για τη φτώχεια, τις ανθρώπινες ανάγκες και την ανισότητα» 

 

 

 Συμπερασματικά, με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα και το ποιος είναι ο 

ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών για την 

Κοινωνική Πολιτική, από την πλειοψηφία των απαντήσεων των ερωτηθέντων 

διαπιστώθηκε πως ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός γιατί διδάσκει 

ισονομία και ισοτιμία μεταξύ των μελών της. Συμβάλλει επίσης καθοριστικά στη 

διαμόρφωση κοινωνικά δρώντων μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους σου σε 

εθελοντικές και μη-κερδοσκοπικές δραστηριότητες βοηθώντας ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη. Συμμετέχοντας σε συζητήσεις αναφορικά με κάποια κοινωνικά προβλήματα 

οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους. 

Κατανοούν τι είναι Κοινωνική Πολιτική και ποιος ο ρόλος της, καθώς ενημερώνονται 

μέσα από μαθήματα και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σχολικών τους 

χρόνων. Τέλος η εκπαίδευση τους παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για 

να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, να αναλάβουν δράση και να βρουν λύσεις σε 

προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

Κοινωνική Πολιτική, καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόζουν για την προώθησή της 

στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 6 ευρωπαϊκά 

σχολεία (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Γερμανία, Καταλονία – Ισπανία και 

Φινλανδία) και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα, ανά ερευνητικό 

ερώτημα. 

 

6.1 Η πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της Ε.Ε. για την 

Κοινωνική Πολιτική στην εκπαίδευση 

Κατά τη διερεύνηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος φάνηκε πως οι 

εκπαιδευτικοί γνώριζαν σε ικανοποιητικό επίπεδο για την πολιτική μέριμνα των 

κρατών μελών τη Ε.Ε. για τη Κοινωνική Πολιτική. Ειδικότερα, υποστήριξαν πως 

μέσω της Κοινωνικής Πολιτικής όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στη βασική και 

συνεχή εκπαίδευση, ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες ή που 

ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με την άποψη του 

Gewirtz (2017) ο οποίος θεωρεί πως όλοι πρέπει να μορφώνονται και ειδικότερα όσοι 

ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές ή διαβιούν δύσκολες καταστάσεις. Επίσης 

ανέφεραν πως η Ε.Ε. μεριμνά για μία καλύτερη εκπαίδευση, καθώς και την επέκταση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την πρόληψη της εγκατάλειψής της από τους 

μαθητές. Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. 2020 επιθυμεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να 

επεκτείνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν 

τη σχολική εγκατάλειψη.9 Η ευημερία των ανθρώπων επιτυγχάνεται μέσα από την 

Κοινωνική Πολιτική στην εκπαίδευση και αναπτύσσονται αξίες και στάσεις που 

ευνοούν την κοινωνική ένταξη των ατόμων. Η ευημερία σύμφωνα με τον Βενιέρη 

(2015) είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κοινωνικής Πολιτικής η οποία είναι 

ευεργετική όταν παρέχει ευημερία σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Ακόμα η Ε.Ε. 

προωθεί την κοινωνική κινητικότητα των μαθητών και τη γνωριμία λαών, βελτιώνει 

τη απασχολησιμότητα των νέων κι αντιμετωπίζει την ανεργία μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης και παροχής επαγγελματικών προσόντων. Η κινητικότητα των μαθητών 

επιτυγχάνεται μέσα από το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. το Erasmus+, το οποίο παρέχει τη 

                                                 
9 Πηγή: https://europa.eu 

https://europa.eu/
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δυνατότητα στους μαθητές να μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, να 

καταρτίζονται επαγγελματικά και να εφοδιάζονται με νέες δεξιότητες για την 

ανεύρεση μίας καλύτερης εργασίας στο μέλλον. Τέλος καταπολεμάται η φτώχεια και 

ο κοινωνικός αποκλεισμός (European Commission, 2018). 

 

6.2 Η  εννοιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής από τους 

εκπαιδευτικούς 

Ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικοί εννοιολογούν τον όρο 

«Κοινωνική Πολιτική» διαπιστώθηκε ότι θεωρούν πως η Κοινωνική Πολιτική είναι ο 

τρόπος με τον οποίο τα κράτη και οι κοινωνίες ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες 

προκλήσεις της κοινωνικής, δημογραφικής και οικονομικής αλλαγής, αλλά και στη 

φτώχεια, τη μετανάστευση και την παγκοσμιοποίηση. Σύμφωνα με τον Βενιέρη 

(2015) οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο αύξησαν το έργο της 

Κοινωνική Πολιτικής, αλλά οδήγησαν στην ανάγκη για τη δημιουργία μίας ενιαίας 

Κοινωνικής Πολιτικής στη Ευρώπη. Εν συνεχεία υποστηρίχθηκε πως είναι η παροχή 

βοήθειας σε μειονεκτούντες και στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Χαρακτηριστικά της είναι η δικαιοσύνη και η ισότητα. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι μία πολιτική που μέλημά της είναι η 

ευημερία των πολιτών προσφέροντας εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, απασχόληση και 

διατροφή σε όλους τους ανθρώπους. Παρέχεται δε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου, από τη παιδική ηλικία έως τα γηρατειά. Οι παραπάνω απόψεις έρχονται 

σε συμφωνία με τους Βενιέρη (2015) που αναφέρει πως ευημερία πρέπει να έχουν 

όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως, με τον Ματσαγγάνη (2009) που υποστηρίζει ότι η θέση 

των ασθενέστερων πρέπει να βελτιώνεται και με τους Μητράκο & Τσακλόγλου 

(2009) που θεωρούν πως η γνώση των φαινομένων της φτώχιας και της ανισότητας 

συμβάλλει στον σχεδιασμό σωστών προγραμμάτων αντιμετώπισής τους. 

 

 

6.3 Οι δράσεις των σχολικών μονάδων για την προώθηση της 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Στο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε τις δράσεις των σχολείων για την 

προώθηση της Κοινωνικής Πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως όλες οι 
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σχολικές μονάδες πραγματοποιούν δράσεις με στόχο την ευημερία των μαθητών 

τους. 

Στη Φινλανδία τα σχολεία διαθέτουν κοινωνικό λειτουργό και ειδική ομάδα που 

προωθεί την Κοινωνική Πολιτική. Ακόμα παρέχουν δωρεάν ιατρική και οδοντιατρική 

περίθαλψη στους μαθητές και δωρεάν γεύμα σε όλα τα παιδιά. Επίσης οι μαθητές που 

κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές μετακινούνται από και προς το σχολείο 

δωρεάν. Τέλος σε όλες τις τάξεις διδάσκονται μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου. 

Σημαντικό στοιχείο είναι πως μία φορά τον μήνα πραγματοποιείται συνάντηση από 

αντιπροσώπους της εκπαίδευσης με αντιπροσώπους της Κοινωνικής πολιτικής. 

Στη Γερμανία παρέχεται επιπλέον βοήθεια σε μαθητές που τη χρειάζονται και 

απογευματινές εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλήματα, θέατρο και ξένες 

γλώσσες. Παρέχεται επίσης δωρεάν γεύμα στους μαθητές και διδάσκονται μαθήματα 

κοινωνικού περιεχομένου. 

Στην Πορτογαλία δίνεται στους μαθητές φθηνό γεύμα, ενώ στους άπορους είναι 

δωρεάν. Υπάρχουν ειδικές αίθουσες γυμναστικής για παιδιά με αναπηρίες, τα βιβλία 

είναι δωρεάν για τους φτωχούς μαθητές και τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων είναι 

ανάλογα του εισοδήματος ων γονέων. Ακόμα το σχολείο φροντίζει για την κοινωνική 

ευημερία των φτωχότερων κι απροστάτευτων μαθητών. 

Στη Ρουμανία παρέχεται δωρεάν λογοθεραπεία στους μαθητές που την έχουν 

ανάγκη, δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και δωρεάν ακαδημαϊκά 

προγράμματα για προικισμένους μαθητές. Επίσης διοργανώνονται ομάδες 

δραστηριοτήτων (χορού, άθλησης, θεάτρου, μουσικής) και διδάσκονται οι μαθητές 

την Κοινωνική πολιτική ως σχολικό μάθημα. Τέλος, το σχολείο παρακινεί τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες εφαρμογής της Κοινωνικής 

Πολιτική. 

Στην Καταλονία-Ισπανία παρέχεται δωρεάν σχολικό γεύμα και δωρεάν 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Δίνονται υποτροφίες σε μειονεκτούσες οικογένειες και 

στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί μετανάστες, τα σχολεία παρέχουν δωρεάν 

μαθήματα γλώσσας. 

Στην Ελλάδα προσφέρεται δωρεάν γεύμα στα σχολεία με υψηλό ποσοστό 

μαθητών που η οικογένειά τους αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, 

πραγματοποιούνται εθνικές δράσεις κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ή του 

σχολικού εκφοβισμού, εφαρμόζεται ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, ένας θεσμός 

με οφέλη παιδαγωγικά, οικονομικά και κοινωνικά καθώς εκεί τα παιδιά των 
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οικογενειών που έχουν ανάγκη προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. 

Επίσης πραγματοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus+ και etwinning 

με θέματα που αφορούν την κοινωνία. Εθελοντικά, με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών 

και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, συγκεντρώνονται ρούχα, τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για άτομα που τα έχουν ανάγκη, 

Η χώρα που ξεχώρισε στις πρακτικές Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζει στα 

σχολεία, είναι η Φινλανδία κι έτσι επιβεβαιώνεται η κατάταξη του Esping-Andersen 

για τα κράτη πρόνοιας μια και το σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας που υφίσταται 

στη χώρα βρίσκει εφαρμογή και στις σχολικές μονάδες. 

 

 

6.4 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων 

των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική 

Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε πως ο ρόλος της εκπαίδευσης 

στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική είναι 

σημαντικός, γιατί διδάσκει ισονομία και ισοτιμία μεταξύ των μελών της. Προτρέπει 

τους μαθητές να συμμετέχουν σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και συζητήσεις για 

κοινωνικά προβλήματα. Προάγει την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, 

την προσφορά, τον εθελοντισμό, τη συνεργασία και την αειφορία. Υλοποιεί 

δραστηριότητες και προγράμματα και προσπαθεί να παρακινήσει τους μαθητές να 

ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπό τους, δραστηριοποιώντας τους παράλληλα στην 

κοινωνία. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των σχολικών χρόνων, οι μαθητές μπορούν να 

ενημερωθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και να αποκτήσουν μία σαφή 

εικόνα για το τι είναι Κοινωνική Πολιτική και τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να 

βοηθήσει. Αυτό επιτυγχάνεται διότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο θεσμός, αλλά και 

μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην κοινωνία. 

 

Εν κατακλείδι, η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό δημόσιο αγαθό, όχι μόνο για 

τα άτομα που φοιτούν, αλλά και για τη γενικότερη ανάπτυξη μίας χώρας σε πολιτικό, 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι ένα αγαθό στο οποίο θα πρέπει να έχουν 

όλοι πρόσβαση, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από την εθνική και 

κοινωνικοοικονομική τους προέλευση. Όσα περισσότερα άτομα έχουν δυνατότητα 

εκπαίδευσης, τόσο περισσότερο μία κοινωνία και η οικονομία της προοδεύει. 
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Αμβλύνει την κοινωνική ανισότητα, καθώς προσφέρει δεξιότητες που θα βοηθήσουν 

το άτομο να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο βρίσκοντας μία αξιοπρεπή και 

ικανοποιητική εργασία. Συγχρόνως η εκπαίδευση προωθεί ιδεώδη όπως η ισότητα και 

η δικαιοσύνη, συμβάλλοντας στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Μέσω της 

εκπαίδευσης, ο μαθητής ως αυριανός πολίτης, αποκτά όλα εκείνα τα στοιχεία που 

χρειάζεται για τη συμμετοχή του στην κοινωνία.  

Η Κοινωνική Πολιτική και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία βοηθούν 

να αντιμετωπιστούν οι σχολικοί αποκλεισμοί και η φτώχεια και όλοι μαθητές να 

έχουν την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας του 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού αποτρέπει και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Βεβαίως κάθε 

χώρα αποφασίζει για τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμόσει την Κοινωνική 

Πολιτική στα σχολεία της, κάτι που προφανώς απαιτεί αυξημένους οικονομικούς 

πόρους. Αναδείχθηκε από την έρευνα η υπεροχή της Φινλανδίας, η οποία άλλωστε 

συχνά μνημονεύεται για τις παροχές και τα καλά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού 

της συστήματος. Ίσως είναι ανάγκη οι χώρες μέλη να συμφωνήσουν σε μέτρα 

μεγαλύτερης σύγκλισης των κοινωνικών πολιτικών τους στην εκπαίδευση. 

Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει μία χώρα αντικατοπτρίζει τις 

ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της, αλλά και τα χαρακτηριστικά της. Φανερώνει επίσης 

τις αξίες και τις αρχές που οραματίζεται για τις νέες γενιές. Η Κοινωνική Πολιτική 

απ’ την άλλη μεριά προωθεί την ευημερία και την κοινωνική προστασία. 

Προφυλάσσει από τη φτώχεια, την αμάθεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η 

συνεργασία των δύο αυτών θα επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα για μία άρτια 

κοινωνία χωρίς διακρίσεις κι ανισότητες.  

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κομβικός, 

καθώς μπορούν να γίνουν αρωγοί της προσπάθειας της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε 

χώρας – μέλους, η οποία έχει ως βασική συνιστώσα των πολιτικών και πρακτικών της 

την Κοινωνική Πολιτική.  Είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης του 

«ευρωπαϊκού» προφίλ των εκπαιδευτικών, μέσα από τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλών πρακτικών. Διαμορφώνοντας οι 

εκπαιδευτικοί την ταυτότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και γνωρίζοντας καλύτερα τις 

Κοινωνικές Πολιτικές των άλλων χωρών και με ποιον τρόπο αυτές 

πραγματοποιούνται, θα συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών - αυριανών 

πολιτών με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παρακάτω παρατίθεται το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις, που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. 

 

1)Ποια η πολιτική μέριμνα των κρατών μελών της Ε.Ε. για την κοινωνική πολιτική 

στην εκπαίδευση; 

a) Με ποιον τρόπο εφαρμόζουν κοινωνική πολιτική στην εκπαίδευση τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε.; 

 

2)Πώς εννοιολογούν οι εκπαιδευτικοί την έννοια «κοινωνική πολιτική»; 

a) Τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε τη λέξη ‘Κοινωνική Πολιτική’ (Το πρώτο 

πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό); 

b) Ποια η χρησιμότητα της Κοινωνικής Πολιτικής; 

c) Γνωρίζετε αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική; 

 

3) Ποιες οι δράσεις των σχολικών μονάδων για την προώθηση της κοινωνικής 

πολιτικής; 

a) Στο σχολείο σας προωθείτε την Κοινωνική Πολιτική; 

b) Σε επίπεδο σχολείου ή ατομικά (τάξης). 

c) Δώστε 1 – 2 παραδείγματα προώθησης Κοινωνικής Πολιτικής σε επίπεδο 

σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας. 

d) Το σχολείο συνεργάζεται με τον τοπικό δήμο ή κοινότητα ή περιφέρεια για 

οργάνωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων; 

 

4) Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών 

για την  κοινωνική πολιτική;  

a) Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την Κοινωνική Πολιτική; 

b) Ποια η σχέση της εκπαίδευσης με την Κοινωνική Πολιτική; 

c) Το σχολείο πώς μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των 

μαθητών για την Κοινωνική Πολιτική; 

 


