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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παγκοσμιοποίηση και η μετανάστευση μεταβάλλουν διαρκώς τη δημογραφία των εθνικών 

κρατών και μετατρέπουν τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

Οι Ρομά είναι ένας ετερογενής μειονοτικός πληθυσμός διασκορπισμένος σε ολόκληρο τον 

κόσμο χωρίς ιστορική πατρίδα. Παντού όπου κατοικούσαν, διώκονταν και αντιμετώπιζαν 

διακρίσεις. Αυτές οι στερεότυπες εικόνες ενίσχυαν την αρνητική συλλογική εκπροσώπηση 

των Ρομά στην Ελλάδα και αλλού και αυτό έχει παρατηρηθεί ότι έχει αντίκτυπο στην 

εκπαίδευση τους. Στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2017-2018 με την απόφαση 

142628/ΓΔ4/30-08-2017 εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα κοινωνικοί λειτουργοί με το 

πρόγραμμα ΕΚΟ (Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων) στα δημοτικά σχολεία-τάξεις 

υποδοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των κοινωνικών λειτουργών ΠΕ30 για το ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 

κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Για το σκοπό 

αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με χρήση ημιδομημένης συνέντευξης σε 6 

κοινωνικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημαντικότητα του 

ρόλου τους στην ομαλή ένταξη των Ρομά μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: ένταξη, ενιαία εκπαίδευση, Ρομά, κοινωνικοί λειτουργοί 
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ABSTRACT 

 
 

Globalization and immigration are constantly changing the demographics of nation-states and 

turning most Western societies into multicultural societies. The Roma are a heterogeneous 

minority population scattered around the world without a historical homeland. Wherever they 

lived, they were persecuted and discriminated against. These stereotypical images reinforced 

the negative collective representation of Roma in Greece and elsewhere, and this has been 

observed to have an impact on their education. In Greece from 2017-2018 with the decision 

142628 / ΓΔ4 / 30-08-2017 social workers joined the educational system with the program 

EKO (Integration of vulnerable social groups) in primary schools-reception classes. The 

purpose of this research is to Investigate the attitudes and perceptions of social workers PE30 

about their role in the educational process and the social integration and integration of Roma 

in primary education. For this purpose, qualitative research was conducted using a semi-

structured interview with 6 social workers participating in the program. The results of the 

research showed that social workers largely recognize the importance of their role in the 

smooth integration of Roma students in primary education. 

 

Keywords: integration, unified education, Roma, social workers 



 
iv 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... iv 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή ...................................................................................................... 1 

1.1. Αναγκαιότητα έρευνας ........................................................................................ 4 

1.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα ...................................................................... 6 

Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ......................................................................... 7 

2.1. Κοινωνική ένταξη ................................................................................................ 7 
2.1.1. Ορισμός κοινωνικής ένταξης ......................................................................................................... 7 
2.1.2. Η εκπαίδευση ως ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης ..................................................................... 8 

2.2. Ενσωμάτωση και εκπαίδευση για όλους .............................................................. 9 

2.3. Η θέση των Ρομά στην ελληνική κοινωνία .............................................................. 13 
2.3.1 Γλώσσα και πολιτισμός Ρομά ............................................................................................................... 14 

2.4. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα .................................................................................... 16 
2.4.1 Η εκπαίδευση των ΡΟΜΑ ..................................................................................................................... 17 
2.4.2 Προς μια πολύγλωσση κριτική προσέγγιση ......................................................................................... 19 
2.4.3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την ένταξη των Ρομά στα σχολείο ................................................... 21 

2.5 Η Σχολική Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα ............................................................. 24 
2.5.1 Ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού .................................................................................... 27 

Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας ................................................................................. 30 

3.1. Μεθοδολογικός σχεδιασμός .................................................................................. 30 

3.2. Εργαλεία έρευνας .................................................................................................. 31 

3.3. Δείγμα έρευνας ...................................................................................................... 32 

3.4. Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων ...................................................................... 33 

3.5. Ηθική και δεοντολογία ........................................................................................... 33 

Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα έρευνας ................................................................................ 34 

4.1. Εμπειρία ως κοινωνικός λειτουργός στην εκπαίδευση ............................................ 34 

4.2. Ρόλος κοινωνικής λειτουργού στην εκπαίδευση ..................................................... 34 

4.3. Ρόλος κοινωνικής λειτουργού σε ένα σχολείο με μαθητές ΡΟΜΑ ........................... 35 

4.4. Συμβολή κοινωνικού λειτουργού στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 
παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης ........................................................... 36 

4.5. Προσωπικές εμπειρίες κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία με παιδιά Ρομά………...38 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα/ Συζήτηση ............................................................................ 42 



 
v 

5.1. Συμπεράσματα ...................................................................................................... 43 

5.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και προτάσεις για εφαρμογή ............................ 45 

Βιβλιογραφικές αναφορές ............................................................................................... 48 

Παράρτημα. Συνέντευξη έρευνας ..................................................................................... 56 
 

 



  
1 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 
Τα τελευταία χρόνια το «ζήτημα των Ρομά» γίνεται όλο και πιο ελκυστικό για μελέτη στον 

δημόσιο χώρο της ενωμένης Ευρώπης και, κατά συνέπεια, οι πολιτικές που στοχεύουν τους 

Ρομά έχουν καταστεί σοβαρή πρόκληση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός ακτιβιστών Ρομά, μελετητών, εμπειρογνωμόνων, δημοσιογράφων, και πρόσφατα 

επίσης ορισμένων πολιτικών, μιλούν λίγο πολύ ανοιχτά για την αποτυχία της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για τους Ρομά. Αυτή η αποτυχία έχει ήδη γίνει δημόσιο μυστικό, αν και οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής το θεωρούν άβολο και ενοχλητικό να το αναγνωρίσουν. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν μελέτες αφιερωμένες στην σύγχρονη κατάσταση των κοινοτήτων 

Ρομά στην Ευρώπη, οι οποίες δείχνουν επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής τους 

κατάστασης τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς και στην αύξηση των εθνικών αποστάσεων, 

προκαταλήψεων, κρυφών διακρίσεων έναντι αυτού του πληθυσμού (FRA, 2012). 

Στην Ελλάδα, η παρουσία των Ρομά ή των τσιγγάνων μπορεί να ανιχνευθεί περίπου στον 14ο 

αιώνα, αν και η ελληνική τους ιθαγένεια τους είχε δοθεί μέχρι το 1979. Οι Έλληνες Ρομά δεν 

είναι μια εντελώς ομοιογενής ομάδα, δεδομένου ότι αποτελείται από διαφορετικές - συχνά 

αντιφατικές - «φυλές». Μια μέση εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού τους φέρνει τον 

αριθμό τους σε περίπου 265.000 άτομα καταγωγής τσιγγάνων, τα οποία εμφανίζουν την τάση 

να αυξάνονται. Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραλειφθεί, ότι ένας σημαντικός αριθμός 

νεοαφιχθέντων τσιγγάνων στην Ελλάδα προέρχεται από χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 

από της Αλβανίας. Οι οικισμοί των Ρομά είναι διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα με μεγαλύτερη 

πυκνότητα σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, ζουν σε απομονωμένους οικισμούς, 

χωριστά από τον υπόλοιπο πληθυσμό και δεν αναμειγνύονται με μη Ρομά (Τρουμπέτα, 2008). 

Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των Ελλήνων Ρομά δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως 

«μειονοτική» ομάδα, ενώ θεωρούν την ελληνική τους ταυτότητα ως «μη διαπραγματεύσιμο» 

ζήτημα. Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μια 

παραμελημένη, και επομένως περιθωριοποιημένη, κοινωνική ομάδα της ελληνικής κοινωνίας 

που έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλά και αλληλένδετα προβλήματα σε βασικούς τομείς όπως 

της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, του αθλητισμού και του 

πολιτισμού. Πράγματι, παρόλο που υπάρχει έλλειψη επίσημων στοιχείων, διάφορες μελέτες 
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δείχνουν ότι, εκτός από έναν μικρό αριθμό αστικών Ρομά που εντάσσονται στην ελληνική 

κοινωνία, η συντριπτική πλειονότητα αυτών παραμένει περιθωριοποιημένη και ζει σε σχεδόν 

συνολικό κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής τους 

(Triandafyllidou, 2011). 

Το ελληνικό κράτος, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε αναπτύξει περιορισμένη και 

αποσπασματική δράση σε ό, τι αφορά τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Ρομά, όπως 

η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Την χρονιά του 2001 εγκρίθηκε ένας πλήρης 

σχεδιασμός, ο οποίος αποσκοπούσε στην κοινωνική ένταξη των Ρομά. Ο σχεδιασμός 

βασίστηκε κυρίως σε δύο άξονες προτεραιότητας, δηλαδή α) δράσεις που αφορούσαν θέματα 

στέγασης και υποδομής και β) δράσεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη των Ρομά, καθώς και 

με την πρόσβαση τους σε βασικές δομές, όπως η υγεία, η εκπαίδευση κ.λπ.. Η διάρκεια 

υλοποίησής του ορίστηκε από το 2002 έως το 2008. Η χρηματοδότηση αντλήθηκε απευθείας 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου χρησιμοποιήθηκαν και αυτοί σε κάποιο βαθμό. Αναμφίβολα, η υιοθέτηση ενός 

τέτοιου σχεδιασμού, η οποία είχε πρωταρχικό ρόλο την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά, 

ήταν μια πρωτοβουλία προς τη σωστή κατεύθυνση (Τρουμπέτα, 2008). Ωστόσο, η εφαρμογή 

αυτού του προγράμματος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, όχι μόνο επειδή δεν πληρούσε 

τους δηλωμένους στόχους του, αλλά και επειδή απέτυχε να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση επί τόπου. Με άλλα λόγια, υπήρξε ένα κενό μεταξύ της υιοθέτησης πολιτικών και 

θετικών μέτρων και της ουσιαστικής εφαρμογής τους στην πράξη. Επιπλέον, το μέγεθος των 

διαφόρων παρεμβάσεων ήταν μάλλον περιορισμένο και ως αποτέλεσμα δεν οδήγησε σε 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Όποτε έχει καταγραφεί κάποια θετική επίδραση, αυτό 

φαίνεται να είναι περιορισμένο χρονικά και πολύ διασκορπισμένο (Zachos, 2017). 

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την έναρξη του παραπάνω σχεδιασμού, η κατάσταση των 

κοινοτήτων Ρομά στην Ελλάδα, οι αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού τους, τα πολλαπλά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η τήρηση των διακρίσεων κ.λπ. παραμένουν, λίγο πολύ, το 

ίδιο. Οι συνθήκες διαβίωσής τους εξακολουθούν να είναι απάνθρωπες και εξευτελιστικές, ενώ 

παραμένουν στερημένες από ένα ευρύ φάσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Εξάλλου, 

δεδομένης της σοβαρής πίεσης που ασκείται στην ελληνική κοινωνία από τη δημοσιονομική 

και οικονομική κρίση που υφίσταται σήμερα η χώρα, εκφράζονται φόβοι για αύξηση των 

διακρίσεων για τους Ρομά. 
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Κατά τη γνώμη μας, κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η καθημερινότητα 

των παιδιών Ρομά, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συναντάμε στον πολιτισμό 

τους, με σκοπό να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός για τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που αυτά 

αντιμετωπίζουν (Brüggemann, 2012). Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των 

οικογενειών των παιδιών Ρομά, συντελεί στην εκπαιδευτική πορεία αυτών των μαθητών. 

Χαρακτηριστικό το οποίο συναντάμε και στην εκπαιδευτική πορεία κι άλλων παιδιών 

(Schmid, 2001). Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας αποτελούν αρκετά 

σημαντικούς παράγοντες στο αν αυτά τα παιδιά θα έχουν μια επιτυχημένη ή όχι πορεία στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής επιτυχίας και 

του οικονομικού μειονεκτήματος (Coley & Baker, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οικογένειες που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν, κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, στην υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών τους (αγοράζοντας βιβλία, υπολογιστές, επιπλέον 

ιδιωτικές συμβουλές). Δεν διαθέτουν επίσης άνετη στέγαση, ξεχωριστά δωμάτια για τα παιδιά 

τους, σωστή διατροφή ή ακόμη και βασικές ανέσεις όπως τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό 

ρεύμα. Οι Ρομά ζουν συχνά σε κακές υγειονομικές συνθήκες, κοντά σε πηγές ατμοσφαιρικής 

ή ηχητικής ρύπανσης (Levinson, 2005). Η φτώχεια, επίσης, οδηγεί συχνά ένα μέρος των 

παιδιών Ρομά να πρέπει να εργαστούν σε αρκετά μικρή ηλικία (Coley & Baker, 2013). 

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική πορεία αλλά και την κοινωνική ένταξη των μελών 

των κοινοτήτων των Ρομά, διαδραματίζει ο τρόπος που οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι 

τοπικές κοινωνίες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Όπως ήδη αναφέραμε, 

στις περισσότερες χώρες, εδώ και αιώνες οι Ρομά αντιμετώπισαν διακρίσεις, διώξεις και 

βίωναν έντονα κοινωνικό αποκλεισμό (Biro, Smederevac & Tovilović, 2009). Επιπλέον, η 

συμβολή των ομάδων Ρομά και των ατόμων στην κοινωνικοοικονομική ζωή δεν 

αναγνωρίζεται και ο πολιτισμός τους υποτιμάται - μια κατάσταση η οποία αντικατοπτρίζεται 

επίσης στην επίσημη εκπαίδευση. Οι κοινότητες των Ρομά αντιμετωπίζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία με μια διαφορετική οπτική, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Γενικά, οι Ρομά 

χαρακτηρίζονται από τον ιδιαίτερο πολιτισμό τους, όπου κυριαρχούν Διακρίνονται από 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετικά με τις αξίες της ζωής, τη γλώσσα, τις αντιλήψεις και τις 

απόψεις που σχετίζονται με την αναγκαιότητα ή μη της εκπαίδευσης (Νόβα - Καλτσούνη, 

2004; Χατζησαββίδης, 2007). 
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Ιστορικά, η εκπαίδευση έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας στα δυτικά έθνη-κράτη και στην αφομοίωση των εθνικών και πολιτιστικών 

μειονοτήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα επιτρέπουν την εθνική κουλτούρα και σβήνουν την 

ποικιλομορφία (Gellner, 1983). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα επίσημα 

εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αγνοήσει εκείνα τα τμήματα των πληθυσμών τους, των 

οποίων τα μέλη διακρίνονται από την ομάδα «πλειοψηφίας» με χαρακτηριστικά όπως η 

γλώσσα, η θρησκεία, οι τρόποι και τα έθιμα.  

Οι διεθνείς όροι της παγκοσμιοποίησης έχουν άμεσα επηρεάσει το σύγχρονο ελληνικό 

κράτος, με αποτέλεσμα να αποτελεί σημαντικό μέρος  των μορφών της ετερότητας και της 

πολυπολιτισμικότητας που βιώνουμε στις μέρες μας. Η διαρκής κίνηση ανθρώπων από τόπο 

σε τόπο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων και πιο σύνθετων μορφών κοινωνίας, που 

συντελούν στον ορισμό της πολυπολιτισμικότητας. Η διαχείριση της διαφορετικότητας 

αποτελεί κύριο στόχο των όσων ηγούνται, έτσι ώστε οι πολιτισμοί να συνυπάρχουν αρμονικά 

και να εκλείπει οποιαδήποτε μορφή διαμάχης μεταξύ των πολιτών. Παρόλα αυτά, ακόμα και 

σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού ορισμένων 

πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι οι Ρομά, από κρατικές δομές, όπως αυτή της εκπαίδευσης. 

Επομένως ένα από τα ερωτήματα που διατρέχουν την παρούσα εργασία αφορά τη μη 

συμμετοχή των Ρομά, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, όσο και στην ίδια την 

κοινωνία μας σε συνάρτηση με τον γενικό πληθυσμό.  

 

1.1. Αναγκαιότητα έρευνας  

 
Η εκπαίδευση των Ρομά είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη και τη χώρα μας 

εδώ και πολλά χρόνια. Με τα χρόνια, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει 

διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για να διερευνήσει το 

πρόβλημα και να προτείνει πιθανές λύσεις. Παρ 'όλα αυτά, η εγκατάλειψη του σχολείου και 

τα ποσοστά αναλφαβητισμού μεταξύ των Ρομά παραμένουν πολύ υψηλά. Παρά το γεγονός 

ότι η προσχολική παιδική ηλικία και η υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο έχουν αυξηθεί αργά 

στην Ελλάδα, τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένουν στάσιμα 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). Για να καταλάβουμε πώς αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση οι 

Ρομά, πρέπει να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει το σχολείο για αυτούς. Παρόλο που για το 
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γενικό πληθυσμό είναι η κύρια πηγή εκπαίδευσης των παιδιών τους (εκτός της οικογένειας), 

αυτό δεν σημαίνει το ίδιο για τους πληθυσμούς των Ρομά. Το σχολείο αντιπροσωπεύει το 

«άλλο» για αυτούς καθώς είναι ο θεσμός που εμποτίζει τις ιδέες, τη γλώσσα και τον τρόπο 

ζωής του κυρίαρχου πολιτισμού που τους αντιμετωπίζει κυρίως με στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. Το σχολείο, επομένως, αποτελεί απειλή για την κοινωνία των Ρομά που 

αγωνίζεται να αποφύγει την αφομοίωση.  

Πολλές έρευνες (Χατζησαββίδης, 2007), έχουν επισημάνει ότι ούτε οι μαθητές ούτε οι 

οικογένειές τους αποτελούν παράγοντα αποτυχίας του σχολείου. Ένας από τους βασικούς 

παράγοντες αποτυχίας ή κακής απόδοσης των μαθητών Ρομά, είναι ο μονογλωσσικός 

προσανατολισμός του ελληνικού σχολείου, καθώς και η ελλιπής εξειδίκευση των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία της διδασκαλίας των δίγλωσσων μαθητών. Παρόλο που η 

κοινότητα των Ρομά αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της ανάγνωσης και της γραφής, δεν 

μπορούν να βρουν κοινές βάσεις ή κατανόηση στο σχολείο, καθώς θεωρούνται ότι 

προέρχονται από μια χαμηλή κουλτούρα ακόμη και από τους δασκάλους τους (Μητακίδου & 

Τρέσσου, 2007). Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των δύο κοινωνιών είναι ουσιαστικά το 

κλειδί για τη δημιουργία αλλαγών και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του 

αποκλεισμού. 

Στις μέρες μας, το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και η εύρεση κοινών βάσεων 

ανάμεσα στην κοινότητα των Ρομά και τον γενικό πληθυσμό, έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών ερευνών, καθώς οι ευάλωτες ομάδες στερούνται βασικών προνομίων, όπως η 

εκπαίδευση ή η συμμετοχή στην κεντρική πολιτική σκηνή (Τσιτσιπά, 2018). Προηγούμενες 

έρευνες έχουν παράσχει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την καταγωγή τους, τη γλώσσα των 

Ρομά, τον τρόπο ζωής τους, καθώς και τους λόγους που οδηγούν στον κοινωνικό τους 

αποκλεισμό. Από τα ευρήματα αυτών των ερευνών προκύπτει ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

διαδραματίσει τον πιο σημαντικό παράγοντα για βελτίωση των συνθηκών της ζωή τους. 

Αρκετές ήταν και οι έρευνες εκείνες που ασχολήθηκαν με απόψεις εκπαιδευτικών ή γονέων 

παιδιών Ρομά, που αφορούσαν την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους (Μαραγκουδάκη, 

1998).  Επίσης, υπήρξε αρκετά μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την εκπαίδευση 

των ενηλίκων Ρομά και πιο συγκεκριμένα των γυναικών (Konstantoula, 2018). Κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθεί πως πλήθος ερευνητών έχει ασχοληθεί με τρόπους – πρακτικές που 

χρειάζεται να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί με σκοπό να επιτύχει η διαδικασία της μάθησης 
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(Χατζηνικολάου, 2005),  όπως επίσης και έρευνες που είχαν στόχο να επισημάνουν πρακτικές 

και τρόπους για δίγλωσσους μαθητές (Δρομπίλα, 2016). Ωστόσο, από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προκύπτει πως δεν έχει υπάρξει ερευνητική μελέτη, η οποία να επιχειρεί να 

διερευνήσει τις απόψεις των συγκεκριμένων επαγγελματιών, των κοινωνικών λειτουργών, και 

πιο συγκεκριμένα το ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 

παιδιών Ρομά στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

 

 

1.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σε 

σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ήλιδας,  όπου φοιτούν παιδιά Ρομά και 

ποια η συμβολή του στην κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση στο σχολικό πλαίσιο. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 Ο ρόλος της/του κοινωνικού λειτουργού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Ο ρόλος της/του κοινωνικού λειτουργού πόσο και πώς συμβάλλει στην κοινωνική 

ένταξη και ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1. Κοινωνική ένταξη  

 
2.1.1. Ορισμός κοινωνικής ένταξης 

 
Μια ιστορική επισκόπηση της κοινωνικής ανισότητας μπορεί να εισαχθεί με 

ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1890 ο Γάλλος κοινωνιολόγος 

Emile Durkheim περιέγραψε τη σημασία της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα και 

της υποστήριξης στις προοπτικές ενός ατόμου για καλή υγεία, ευεξία και επιβίωση 

(Levitas, 1996). Με βάση το Durkheim έναν αιώνα αργότερα, οι Levitas et al. (2007) 

υποστήριξαν ότι: 

... η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, που αναπτύχθηκε αρχικά για να περιγράψει 

τις πολλαπλές συνέπειες της φτώχειας και της ανισότητας, έχει ενσωματωθεί ως 

κρίσιμο στοιχείο σε μια νέα παγκόσμια συζήτηση. 

Η ιδέα της κοινωνικής ένταξης είναι τώρα η κεντρική έννοια της κοινωνικής 

πολιτικής στην Ευρώπη και αλλού (Levitas et al, 2007). Ο Levitas (2003) μίλησε για 

την έννοια της κοινωνικής ένταξης ως ιδεολογική ή ουτοπική, υποστηρίζοντας ότι οι 

ιδεολογίες τείνουν να διατηρούν το status quo αντί να προσπαθούν να το 

μεταμορφώσουν.  

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού αφορά ουσιαστικά την αντιμετώπιση 

δύο τύπων κοινωνικής αδικίας - της οικονομικής αδικίας και της πολιτιστικής αδικίας 

(Miliband, 2006). Ο Miliband (2006) διέκρινε το πρώτο, το οποίο περιλαμβάνει την 

εκμετάλλευση, την περιθωριοποίηση και τη στέρηση / φτώχεια και το δεύτερο, που 

ασχολείται με την παραπλανητική παρουσίαση και τον σεβασμό. Τόνισε ότι τόσο οι 

οικονομικές όσο και οι πολιτιστικές πτυχές της αδικίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

μεταξύ τους.   

Η κοινωνική ένταξη έχει σημασία για τα ίδια τα άτομα μεμονωμένα, αλλά και για την 

κοινή ευημερία, καθώς αποτελεί το θεμέλιό της. Όταν υπάρχει κοινωνικός 

αποκλεισμός, υπάρχουν πολλά «κόστη», όπως κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά, 

όταν δεν αντιμετωπίζονται ολόκληρες ομάδες ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός χρησιμοποιείται ως σχετική έννοια της φτώχειας και της 

ανισότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός προέρχεται από ένα 
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σύνολο διαφορετικών, αλληλένδετων μειονεκτημάτων που φέρνουν το άτομο ή την 

ομάδα ανθρώπων σε κοινωνική και οικονομική στέρηση (The World Bank, 2013). 

 
 

2.1.2. Η εκπαίδευση ως ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης 
 

Η εκπαίδευση, όπως αναφέραμε παραπάνω, θεωρείται ένα από τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα. Για το λόγο αυτό, ειδικά από τότε που ιδρύθηκε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για να καταστεί η 

εκπαίδευση ένα κοινό αγαθό, διαθέσιμο σε όλους (Sánchez Miguel, 2010). Σε 

κάποιους ορισμούς, επισημάνθηκε ότι η κοινωνική ένταξη ορίζεται σε σχέση με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, δικαιολογημένα παρουσιάζεται 

εξαιρετικά μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους. Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί, ότι η 

συμμετοχή των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί και πρέπει να 

βελτιώνει το βιοτικό τους επίπεδο και να ενισχύει την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Ο κύριος στόχος είναι η συμμετοχή όλων των πολιτών και η προώθηση της 

αλληλεγγύης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως 

μέσο κοινωνικής ένταξης (Grignoli, 2014). 

Με άλλα λόγια, όπως ρωτά ο Grignoli (2014), "γιατί η ένταξη;" Ζούμε σε έναν 

συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ό, τι ξέρουμε αλλάζει και επανεξετάζεται, τις ηθικές 

μας αξίες, την τεχνολογία, τη γνώση. Κάθε καθοδήγηση που λαμβάνει το άτομο, σε 

εθνικό ή διεθνές επίπεδο, στοχεύει στην κοινωνική ένταξη. Έτσι, η εκπαίδευση 

πρέπει να ακολουθήσει αυτήν την εξέλιξη και πρέπει να αλλάξει για να είναι ικανή να 

τους φιλοξενήσει όλους. Ο γενικός στόχος, όπως δηλώνει ο Grignoli (2014) είναι να 

διασφαλίσει ότι τα σχολεία, μέσω της ιδέας της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, 

είναι ένα μέρος όπου όλα τα παιδιά συμμετέχουν και αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Μιλώντας για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αναφερόμαστε σε μια εντελώς 

διαφορετική ιδέα της εκπαίδευσης και σε πολλές αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουν 

τα εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως στην 

ποικιλομορφία των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στοχεύει 

στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης βελτιώνοντας τα θεμελιώδη μέρη της 

εκπαίδευσης, που σημαίνει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην 

προώθηση περισσότερων μεθοδολογιών με επίκεντρο τη μάθηση, αφήνοντας πίσω τις 

ιδέες με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, διασφαλίζοντας την επαλήθευση του 
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κατάλληλου υλικού και τη χρήση των βιβλίων, προκειμένου για την αντιμετώπιση 

της ίδιας αιτίας και, τέλος, αλλά το πιο σημαντικό, η διαβεβαίωση της ασφάλειας και 

της υγιεινής του σχολείου, που παρέχεται σε όλα τα παιδιά (Grignoli, 2014). 

Ένα άλλο σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης, στην προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης, είναι οι σύνδεσμοι προς την κοινότητα. Μέσω της εκπαίδευσης, τα παιδιά 

δημιουργούν συνδέσμους με τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους, τους γονείς και 

την κοινωνία με την ευρύτερη έννοια. Αυτό, επίσης, δημιουργεί μαθησιακά 

περιβάλλοντα και κοινωνίες κατανόησης. Μέσω αξιόλογων πρακτικών θα επιτευχθεί 

βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, παράγοντας που θα συμβάλλει στην 

αυξημένη προσέλευση παιδιών Ρομά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο σε 

επίσημο όσο και σε μη τυπικό περιβάλλον (Hymel & Katz, 2019). Οι πολιτικές 

πρέπει να περιλαμβάνουν τα παιδιά ως μέρος της διαδικασίας μάθησης, αλλά και να 

δημιουργούν ασφαλείς πρακτικές για να διασφαλίσουν ότι θα επιτύχουν και εκεί. Οι 

διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση και την απόκριση 

σε ατομικές και διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι επιπτώσεις αυτών 

των διαδικασιών σχετίζονται με τον τρόπο διδασκαλίας, τη βελτίωση του 

προγράμματος σπουδών, τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων (Juvonen, et al., 2019). 

 

 

2.2. Ενσωμάτωση και εκπαίδευση για όλους 

 
Στις 10 Δεκεμβρίου 1948, η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε την Παγκόσμια Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Universal Declaration of Human Rights, 1948). 

Αυταπόδεικτα, προώθησε τα ίσα δικαιώματα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και την 

αξιοπρεπή διάβιωσή τους. Το προοίμιο σημειώνει τους λόγους και τη δέσμευση της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στα 30 άρθρα που ψήφισαν ομόφωνα. 

Όπου τα χαρακτηριστικά της ειδικής εκπαίδευσης αναφέρονται στο άρθρο 26 που 

ορίζει: «ο καθένας έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση.... Οι γονείς έχουν το 

προηγούμενο δικαίωμα να επιλέξουν το είδος της εκπαίδευσης που θα δοθεί στα 

παιδιά τους» (άρθρο 26). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη Διακήρυξη, πολλές χώρες τίμησαν το πνεύμα της 

Διακήρυξης, αλλά η πραγματικότητα για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή από πληθυσμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως αυτός των Ρομά ήταν ότι 
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οι αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευσή τους ανήκαν σε ειδικούς στον ιατρικό και 

εκπαιδευτικό τομέα. Αυτό που προέκυψε ήταν ξεχωριστή, διαφορετική, συχνά 

κατώτερη εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία. Εκείνη την εποχή το ιατρικό μοντέλο 

ήταν το κυρίαρχο όπως και η πρακτική του αποκλεισμού. 

Κατά τα επόμενα 50 χρόνια, οι κοινωνικές στάσεις απέναντι σε άλλες ομάδες που 

προηγουμένως θεωρούνταν «κατώτερες» όπως οι γυναίκες, οι μαύροι και οι 

ομοφυλόφιλοι επαναστάτησαν σε θέση να αναγνωρίσουν το ανθρώπινο δικαίωμά 

τους στην αξιοπρέπεια και την ατομική επιλογή. Αντίθετα, η κοινότητα των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες αποτελούσε ένα μέρος της κοινωνίας που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ενοχλητικό, άβολο και ίσως καλύτερα να αγνοηθεί. 

Με την ανάπτυξη των νέων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες, ομάδες λόμπι και άτομα 

άρχισαν να προωθούν την ταλάντευση ενάντια στον αποκλεισμό προς το ιδανικό της 

συνολικής ένταξης. Από ξεχωριστά σχολεία, ιδρύματα και προστατευμένη εργασία, 

το ιδανικό είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ζήσουν πλήρως ολοκληρωμένες 

ζωές στις κοινότητές τους. 

Καθώς συνέβη η συζήτηση, ο λόγος, η έρευνα και οι αλλαγές στη συμπεριφορά στην 

κοινωνία γενικά, η πρακτική άλλαζε κατά καιρούς, αλλά όχι πάντα υπέρ των παιδιών 

με αναπηρίες. Το 1994, εκπρόσωποι 25 διεθνών οργανισμών και 88 εθνικών 

κυβερνήσεων συναντήθηκαν στην Ισπανία υπό την αιγίδα της UNESCO. Εκπόνησαν 

τη Δήλωση της Σαλαμάνκα για τις Αρχές, την Πολιτική και την Πρακτική στην 

Ειδική Αγωγή. Πέντε αρχές διακηρύχθηκαν για έκδοση από την Παγκόσμια 

Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ήταν: 

 Σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να παρέχονται οι ευκαιρίες, για συμμετοχή τους 

στη σχολική κοινότητα μέσω ενός ποιοτικού προγράμματος, το οποίο ωστόσο 

θα προσαρμόζεται στο επίπεδο και τις ιδιαίτερες δυνατότητες του εκάστοτε 

μαθητή.   

 Θα πρέπει να εκτιμάται σε κάθε περίπτωση το μαθητικό προφίλ 

(ενδιαφέροντα, ικανότητες και ανάγκες για μάθηση) του κάθε παιδιού.  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένων και εξειδικευμένων 

προγραμμάτων μέσα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα αναγκαία θα 

πρέπει να βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε 

μαθητή.   

 Η ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα 
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κανονικό σχολείο θα τους δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους, αλλά και σχέσεις με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές 

τους.  

 Σχολεία που προσβλέπουν στα ανωτέρω είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημιουργία φιλόξενων κοινοτήτων, 

τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και την επίτευξη 

εκπαίδευσης για όλους. Επιπλέον, παρέχουν μια αποτελεσματική εκπαίδευση 

στην πλειονότητα των παιδιών και βελτιώνουν την αποδοτικότητα και, τελικά, 

την αποδοτικότητα κόστους ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος 

(UNESCO, 1994, σ. 10). 

 

Υποστηρίζοντας αυτές τις αρχές, εκείνοι που υποστηρίζουν την έννοια της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς υποστηρίζουν ότι η διατήρηση δύο εκπαιδευτικών 

συστημάτων (τυπική και ειδική εκπαίδευση) είναι άδικη και εγγενώς άνιση 

(Stainback, Stainback, & Bunch, 1989). Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η ετικέτα 

«ειδική» κάνει αυτά τα παιδιά να επισημαίνονται τόσο χωριστά στο μυαλό τους, στο 

μυαλό των συνομηλίκων τους και στο μυαλό των εκπαιδευτικών. Έτσι στιγματίζεται, 

παρεμποδίζεται η πρόοδος των μαθητών. Πράγματι, οι Clough και Corbett (2000) και 

Mittler (2000) τονίζουν ότι ο κυρίαρχος λόγος για τον οποίο οι μαθητές με ειδικά 

χαρακτηριστικά συχνά δεν είναι επιτυχείς είναι επειδή υπάρχει τόσο χαμηλή 

προσδοκία σε εκείνους τους μαθητές, οι οποίοι θεωρούνται μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υποστηρικτές της αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων πιστεύουν επίσης ότι όλοι οι μαθητές διαφέρουν σε διαφορετικούς 

βαθμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει μια τακτοποιημένη περικοπή για να 

διαχωριστούν εκείνοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεωρούν ότι με προσεκτικό 

σχεδιασμό μέσα σε ένα ενοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι δυνατή 

η κάλυψη των διαφόρων αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, προσαρμόζοντας την 

ιδιαίτερη ανάγκη μέσα στο γενικό μαθητικό σύνολο.  

Η εκπαίδευση απαιτείται για να προσαρμοστεί το περιβάλλον ώστε να πρόκειται για 

ένα αγαθό προσιτό από όλους σε όλους. Αναγνωρίζοντας αυτήν τη φιλοσοφία της 

ένταξης, τα σχολικά συστήματα παγκοσμίως άρχισαν να δέχονται την ανάγκη για 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (Mittler, 2000; Sebba & Ainscow, 1996). 

Μέρος του διλήμματος προκαλείται από το ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Αν και ακόμα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις 
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σχετικά με τη σημασία της έννοιας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, οι περισσότεροι 

τείνουν να συμφωνούν στο ότι «η ένταξη αφορά το φύλο, την εθνικότητα, τη 

φτώχεια, τη σεξουαλικότητα και όχι μόνο την αναπηρία» (Culham & Nind, 2003, 

σελ. 73). Πράγματι, σε πολλά βιβλία σχετικά με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

συνήθως αναφέρονται σε μαθητές με αναπηρία και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(Nind, Sheehy, & Simmons, 2003), ωστόσο αυτό για πολλούς αποτελεί ένα πολύ 

περιοριστικό στοιχείο ενός ορισμού. 

Έχοντας ως βασικό στόχο την ενσωμάτωση προωθείται η κατά το δυνατόν μέγιστη 

βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε σχολικής μονάδας 

για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο σεβασμός στα δικαιώματά τους 

θα πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, με 

αποτέλεσμα να προωθείται με κάθε τρόπο η ισότιμη συμμετοχή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία.  Αναμφίβολα, λοιπόν, μέσω των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται 

από μια σχολική μονάδα κάθε εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί και να οδηγήσει τους εν 

λόγω μαθητές ευκολότερα στην ένταξη τους στο κοινωνικό και σχολικό σύνολο. 

(Ainscow, Booth, & Dyson, 2004). 

Μολαταύτα, τα σχολεία της επικράτειας δεν μπόρεσαν να ενσωματώσουν επαρκώς τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  Ακολουθώντας το ιατρικό μοντέλο δεν 

επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση των εν λόγω μαθητών και σύμφωνα με τους ειδικούς 

παιδαγωγούς θα έπρεπε κάθε μαθητής με ιδιαιτερότητες να αναγνωρίζεται, 

αξιολογείται και να  εκπαιδεύεται ατομικά. Η όσο τω δυνατών καλύτερη εκτίμηση – 

διάγνωση των χαρακτηριστικών ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα 

δώσει την δυνατότητα για την εφαρμογή και υλοποίηση εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία άπτονται των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους (Thomas & Loxley, 2001). 

Συμπερασματικά είναι άξιο λόγου να αναφέρουμε ότι η αβίαστη αποδοχή των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα οδηγήσει στην παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Reardon, 1994). Η ανοχή επομένως, όλων των μαθητών 

στην εκπαίδευση διασφαλίζει ότι αναπτύσσεται ένα πλαίσιο εντός του οποίου όλα τα 

παιδιά εκτιμώνται ισότιμα, έχουν ίσες ευκαιρίες και γίνονται σεβαστά, ανεξάρτητα 

από το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ικανότητα ή τη γλώσσα (Mittler, 2000).  
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2.3. Η θέση των Ρομά στην ελληνική κοινωνία 

 
Πολλές στερεοτυπικές εικόνες έχουν αποδοθεί στους πληθυσμούς των Ρομά σε όλο 

τον κόσμο με βάση τον διαφορετικό πολιτισμό τους, τον διαφορετικό τρόπο ζωής 

τους και την επιμονή τους να τα διατηρήσουν. Αυτό είναι εμφανές ακόμη και από τον 

15ο αιώνα με τις πρώτες στερεοτυπικές εικόνες για τους Ρομά που έζησαν στην 

Ευρώπη, οι οποίες επικεντρώνονται στην εμφάνισή τους. Αυτή η συμπεριφορά είναι 

που τους απομακρύνει ολοένα από τις κοινωνικές επαφές (Ζάχος, 2007) και προκαλεί 

αδιαφορία ή ρατσιστική διάθεση από την κοινωνία που μοιράζεται τον κυρίαρχο 

πολιτισμό (Ντούσας, 1997). Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία (Γκοτοβός, 2002) και παρόλο που 

αναπροσδιορίζονται ως Έλληνες, δεν υπάρχει ίση συμμετοχή του κοινού και 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με αρνητικό τρόπο. 

Οι περισσότερες από τις στερεότυπες εικόνες που συνδέονται με τους Ρομά 

προέρχονται από τον νομαδικό τρόπο ζωής τους και τη σχέση με το έγκλημα (Ζάχος, 

2007). Οι πραγματικές αιτίες για την υποβαθμισμένη θέση τους συνήθως 

παραμελούνται (Ζάχος, 2007). Ακόμη και η σχολική αποτυχία και η χαμηλή τους 

επίδοση συνδέεται με τέτοια στερεότυπα και υιοθετείται ευρέως όχι μόνο από την 

κοινωνία αλλά σε πολλές περιπτώσεις και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

(Μητακίδου & Τρέσσου, 2007). Θεωρούνται είτε ως μια ομάδα ανθρώπων που 

απορρίπτουν εντελώς την εκπαίδευση επειδή την θεωρούν ασήμαντη και δείχνουν 

δυσπιστία ή ως μια ομάδα ανθρώπων που επιδιώκουν την απομόνωση από την 

υπόλοιπη κοινωνία ως αντίδραση στις διακρίσεις που υπέστησαν (Κάτσικας & 

Πολίτου, 2005). Σύμφωνα με τον Πολίτου (2005) ελάχιστα είναι εκείνα τα παιδιά  

που δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ το σχολείο, καθώς επίσης οι αντιδράσεις τους 

διαμορφώνονται κατά την επαφή τους με την εκπαίδευση, η οποία φαίνεται να είναι 

αδιάφορη για τις ανάγκες ή τον τρόπο ζωής τους (Ντούσας, 1997). 

Μολονότι, η ελληνική κοινωνία έχει αναπτύξει πολλές εκπαιδευτικές πολιτικές για 

τους Ρομά (Κάτσικας & Πολίτου, 2005), όλες τους έχουν αποτύχει (Τσιάκαλος, 2006) 

επειδή δεν έχουν λάβει υπόψη στην ουσία τον τρόπο ζωής των Ρομά (Λυδάκη, 1998). 

Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μέσο αφομοίωσης από τον κυρίαρχο πολιτισμό 

(Λιεζουά, 1999) και σύμφωνα με τον Πολίτου (2005) η κοινότητα των Ρομά 

προσπαθεί αρκετά συνειδητά να διατηρήσει τον πολιτισμό τους. Οι μαθητές Ρομά 

γίνονται αντικείμενο διακρίσεων στα σχολεία καθώς είναι μέλη μιας κουλτούρας 
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ίσως χαμηλότερης κατάστασης από τον γενικότερο πληθυσμό (Πολίτου, 2005). Όπως 

παρατηρεί η Λυδάκη (1998), είτε πρέπει να αλλάξουν και να αφομοιωθούν από τον 

κυρίαρχο πολιτισμό είτε πρέπει να αντισταθούν και να παραμείνουν τα 

απομακρυσμένα της κοινωνίας. 

Οι νεότερες γενιές Ρομά γνωρίζουν καλά τη σημασία της εκπαίδευσης, αλλά 

αισθάνονται ότι οι ανάγκες τους δεν γίνονται σεβαστές (Μητακίδου & Τρέσσου, 

2007) και φαίνεται επίσης ανίκανοι να ξεπεράσουν τα καθημερινά τους προβλήματα 

επιβίωσης. Τα παιδιά τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του κυρίαρχου πολιτισμού 

(Ζάχος, 2007). Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να χρησιμοποιούν μια γλώσσα διαφορετική 

από αυτήν που χρησιμοποιούν στο σπίτι. Η γλωσσική τους ανάπτυξη στην ελληνική 

γλώσσα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο καθώς χρησιμοποιείται κυρίως για 

επικοινωνιακούς σκοπούς (Μητακίδου & Τρέσσου, 2007). Οι βασικές δυσκολίες που 

χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά Ρομά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία,  

είναι η απουσία δύο δεξιοτήτων, της ανάγνωσης και της γραφής. Το γεγονός ότι δεν 

διδάσκεται η μητρική τους γλώσσα ή ότι δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με αυτήν 

στο σχολικό πλαίσιο προσθέτει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997) και ενισχύει την έννοια του 

αποκλεισμού (Τρουμπέτα, 2001). Ως αποτέλεσμα, η εκπαίδευση φαίνεται να έρχεται 

σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής και κοινωνικοποίησής τους στην κοινότητά τους 

(Λιεζουά, 1999) και σε πλήρη αντίθεση με την ταυτότητα των Ρομά. Η απόρριψη που 

βιώνουν αυτοί οι μαθητές στο σχολείο τους καθιστά προσκολλημένους στην 

κοινότητά τους, όπου αισθάνονται πιο ασφαλείς και ο αυτοσεβασμός τους δεν τίθεται 

σε κίνδυνο (Λυδάκη, 1998). Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να δίνει ιδιαίτερη 

σημασία σε όλους αυτούς τους συντελεστές και να αναλαμβάνει έναν ρόλο που είναι 

πιο κοντά στις απόψεις της κοινότητας των Ρομά. 

 

2.3.1 Γλώσσα και πολιτισμός Ρομά 
 

Οι μαθητές Ρομά ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα της οποίας η ταυτότητα έχει 

εντοπιστεί επιστημονικά στην Ινδία. Το ταξίδι τους σε όλο τον κόσμο χρονολογείται 

στον 9ο ή 10ο αιώνα π. Χ. Η κινητικότητα υπήρξε μέρος της ζωής τους καθώς 

φαινόταν να είναι ανεπιθύμητοι όπου κι αν πήγαν. Η γλώσσα τους, η Ρομανί, ανήκει 

στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και μοιράζεται την ίδια καταγωγή με γλώσσες όπως τα 
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Μπενγκάλι, το Παντζάμπι και τα Χίντι από τη Βόρεια Ινδία (Χατζησαββίδης, 2007). 

Η γλώσσα των Ρομά δεν είναι μία αναγνωρισμένη γλώσσα. Υπάρχουν πολλές 

διάλεκτοι που είναι διαφορετικές, ανάλογα με τη διασπορά των κοινοτήτων των Ρομά 

σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την επικοινωνία μεταξύ ομιλητών από 

διαφορετικές διαλέκτους (Λιεζουά, 1999) καθώς η γλώσσα των Ρομά έχει επηρεαστεί 

από τους άλλους πολιτισμούς που συναντήθηκαν και από το δανεισμό νέων λέξεων. 

Η Ρομανί είναι μια προφορική γλώσσα που ομιλείται μόνο από τις τοπικές κοινότητες 

που επιθυμούν να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους 

(Χατζησαββίδης, 2007). Αυτή η μη ύπαρξη γραπτής μορφής της γλώσσας και το 

γεγονός ότι χρησιμοποιείται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους την χαρακτηρίζει ως 

γλώσσα χαμηλής κατάστασης και αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την πλήρη απουσία 

της σε επίσημα ιδρύματα, όπως τα σχολεία. Η γλώσσα των Ρομά διδάσκεται κυρίως 

προφορικά από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους κατά την διάρκεια της 

καθημερινής ζωής. Αυτή η γλώσσα είναι πολύ δύσκολο να μεταγραφεί λόγω των 

πολλαπλών παραλλαγών της και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

για την παροχή σε γραπτή μορφή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μόνο στον 

προφορικό λόγο. Η ελληνική κοινότητα Ρομά χρησιμοποιεί τα Ρομανί μέσα στην 

κοινότητά τους, αλλά χρησιμοποιούν τα ελληνικά σε όλες τις άλλες συναλλαγές 

εκτός της κοινότητας. Ως εκ τούτου, σχηματίζουν μια δίγλωσση ομάδα που 

χρησιμοποιεί την κυρίαρχη γλώσσα για επικοινωνία εκτός της κοινότητας και 

χρησιμοποιούν τη Romani μέσα στην κοινότητά τους (Παπακωνσταντίνου και συν., 

2004). Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι Ρομά να κωδικοποιούν ανάλογα με το πλαίσιο 

της επικοινωνίας. 

Η Ρομανί δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη γλώσσα σε πολλές χώρες, όπως η 

Ελλάδα. Η ελληνική είναι η μόνη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας. 

Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές Ρομά επειδή η 

μητρική τους γλώσσα είναι εντελώς διαφορετική από τη γλώσσα που διδάσκεται στο 

σχολείο (Χατζησαββίδης, 2007), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να 

νιώθουν το αίσθημα της διαφορετικότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά από πολύ 

μικρή ηλικία (Λυδάκη, 1997). Όταν πηγαίνουν στο σχολείο καταλαβαίνουν ότι αυτή 

δεν είναι η μόνη διαφορά τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει αίσθηση υπερηφάνειας και υπεροχής, ενώ 

σε άλλες μπορεί να προκαλέσει αίσθηση κατωτερότητας (Zachos, 2017). 
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2.4. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 
Η Ελλάδα έχει παραδοσιακά υιοθετήσει μονογλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές. 

Όλοι οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία αντιμετωπίζονται ως μονόγλωσσοι, με τη 

μόνη εξαίρεση της επίσημα αναγνωρισμένης μειονότητας στη Δυτική Θράκη που 

παρακολουθούν προγράμματα που βασίζονται στη δίγλωσση εκπαίδευση 

(Μπαλτσιώτης, 1997). Οι εκπαιδευτικές πολιτικές δεν σταθμίζουν τα ιδιαίτερα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών που προέρχονται από κοινότητες με πιο περίπλοκες ταυτότητες (Κοιλιάρη, 

2016). Τα αγγλικά είναι μία από τις τρεις γλώσσες που προσφέρονται στα ελληνικά 

δημοτικά σχολεία από το βαθμό 1 έως το βαθμό 6 (τα γαλλικά και τα γερμανικά είναι 

οι άλλες δύο). Η εκμάθηση ξένων γλωσσών υποστηρίζεται περαιτέρω με ιδιωτικά 

μαθήματα. Από την άλλη πλευρά, οι γλώσσες των μεταναστών ή των προσφύγων 

παραμένουν αόρατες στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση (Gkaintartzi et al., 2014), 

όπως οι Αλβανοί ή οι Ρώσοι, ή όπως και στις περιπτώσεις προσφύγων που 

καταφεύγουν στην Ελλάδα ή ανθρώπων από την κοινότητα των Ρομά. 

Μια αλλαγή στις εκπαιδευτικές πολιτικές φαίνεται περισσότερο από απαραίτητη 

προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτισμικά υπόβαθρα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου απορρίπτονται ή 

αντιμετωπίζονται ως απαλλαγμένοι (Cumming-McCann, 2003), όπως 

χαρακτηριστικά συμβαίνει στην περίπτωση των Ρομά. Κάτι το οποίο είναι 

απαραίτητο να αντικατοπτρίζεται στα αναλυτικά προγράμματα αποσκοπώντας στην 

επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και στην έμπνευση των μαθητών να σέβονται 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη επίτευξη του παραπάνω 

είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μάθουν περισσότερα για τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς των μαθητών τους (Tarman & Tarman, 2011) ή ακόμη και να εντοπίσουν 

τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία μεταξύ των κοινοτήτων (Γκόβαρης, 2001). Η 

επιτυχημένη αλληλεπίδραση με άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό και γλωσσικό 

υπόβαθρο προσελκύει έναν βαθμό ικανότητας επικοινωνίας. Η δημιουργία καλής 

σχέσης μεταξύ των μαθητών θα βελτιώσει την υποβάθμιση των στερεοτύπων και θα 

οδηγήσει στην αποδοχή του «άλλου» (Μάγος, 2007). 

 

 



 

 
17 

2.4.1 Η εκπαίδευση των ΡΟΜΑ 

 
Από το 1969, το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολείται με την εκπαίδευση των 

μαθητών Ρομά ενώ έχει αναπτύξει και σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών από το 

1983 (Council of Europe, 2006). Η σύσταση για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά / 

τσιγγάνων αφορούσε την ένταξη των μαθητών Ρομά προκειμένου να προωθηθεί η ίση 

πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θεωρήθηκε το βασικό στοιχείο που θα 

δημιουργούσε τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον καθώς κι ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος για αυτά τα παιδιά. Η αύξηση του γραμματισμού και της σχολικής 

φοίτησης θεωρήθηκε το κλειδί για βελτίωση. Πρότεινε το σχεδιασμό ενός διδακτικού 

υλικού, το οποίο θα προωθεί την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά και την 

συνεργασία με την κοινότητα των Ρομά, ενώ παράλληλα θα στοχεύει στην 

ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων (Council of Europe, 2006). 

Μετά το 1996, η Ελληνική Κυβέρνηση προώθησε μια σειρά προγραμμάτων που 

στοχεύουν στην εκπαίδευση των μαθητών Ρομά, όπως: το «Εθνικό Πλαίσιο 

Πολιτικής υπέρ των Ελληνικών Τσιγγάνων», το πρόγραμμα «Η Εκπαίδευση των 

Ρομά Παιδιών» που ήταν μέρος της «Ολοκληρωμένης Δράσης» Σχέδιο και 

αποσκοπούσε στην κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά, το οποίο υλοποιήθηκε από 

το 1997 έως το 2004 και ένα άλλο πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση για τα παιδιά 

των Ρομά» που ήταν μέρος του «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» που υλοποιήθηκε 

από το 2010 έως το 2014. Αυτά τα προγράμματα ενώ αντιμετώπισαν πολλές 

δυσκολίες και απέδωσαν ελάχιστα, συνετέλεσαν σημαντικά στα ποσοστά αύξησης 

της φοίτησης των παιδιών Ρομά στο σχολείο καθώς στην μείωση των ποσοστών της 

πρόωρης εγκατάλειψης (Ζιώμας και συν, 2011). Μερικά από τα κύρια προβλήματα 

ήταν η έλλειψη κατάλληλου υλικού και η ελλιπής γνώση των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τις αρνητικές αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων και την έλλειψη 

επικοινωνίας με την κοινότητα των Ρομά. Εκτός από αυτά, τεχνικά ζητήματα όπως η 

ονομασία μεταξύ του αρχικού προγράμματος και των τελευταίων (από τους 

τσιγγάνους έως τους Ρομά), τα χρονικά κενά μεταξύ των προγραμμάτων, καθώς και 

τα διάφορα εμπλεκόμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σηματοδοτούν τις διαφορετικές 

πολιτικές και τις καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν επίσης επηρεάσει θετικά 

αποτελέσματα (Σκούρτου & Κούρτη-Καζούλη, 2016). 

Αυτό φαίνεται λίγο πολύ στην έρευνα του 2011 σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών 

Ρομά στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία 
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(Council of Europe, 2014). Η φτώχεια και η περιθωριοποίηση είναι μερικοί από τους 

παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμετοχή αυτών των εκπαιδευομένων 

στην εκπαίδευση και να απολαύσουν τα οφέλη της εκπαίδευσης ώστε να 

δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον (EUMC, 2006). Η αδυναμία συμμετοχής 

μαθητών Ρομά στα ελληνικά σχολεία αποδίδεται συνήθως σε συνεχή κίνηση, παιδική 

εργασία, ρατσιστικά αδικήματα και άλλα (Παρθένης, 2012). Σύμφωνα με τον 

Γκοτοβό (2007) το προφίλ αυτών των παιδιών δεν είναι διαθέσιμο καθώς δεν υπάρχει 

συστηματική καταγραφή του κοινωνικοοικονομικού προφίλ τους ή των οικογενειών 

τους. Εκτός από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό κεφάλαιο των γονιών τους. Οι 

περισσότεροι από αυτούς μπορεί να έχουν παρακολουθήσει δημοτικό σχολείο, αλλά 

μόνο λίγοι από αυτούς το έχουν τελειώσει (Παρθένης, 2012). Σε πολλές περιπτώσεις, 

οι ίδιοι οι γονείς δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο σχολείο, ενώ δεν 

είναι λίγες οι φορές που αρκετά παιδιά απασχολούνται στις δουλείες των οικογενειών 

τους ή κυρίως τα κορίτσια μένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα μικρότερα αδέλφια 

τους  ή το νοικοκυριό (Γκοτοβός, 2007). Υπάρχουν περιπτώσεις νεότερων γονέων, 

ωστόσο, που έχουν παρακολουθήσει σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αφού δεν είχαν 

ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε μικρή ηλικία, και απαιτούν να εκπαιδεύσουν τα 

παιδιά τους. 

Αλλά ακόμη και όταν αυτά τα παιδιά προσπαθούν να παρακολουθήσουν σχολεία, 

υφίστανται ρατσιστικά αδικήματα είτε ρητά, μέσω των αντιδράσεων της κοινωνίας 

των μη Ρομά, είτε έμμεσα, μέσω του αποκλεισμού τους μέσα στην τάξη από τα 

υπόλοιπα παιδιά και αρκετές φορές από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Διβάνη, 

2002). Οι μαθητές Ρομά αντιμετωπίζονται με προκατάληψη, καθώς θεωρείται ότι θα 

εμποδίσουν τη μάθηση και ότι τελικά θα συμβάλουν στην υποβάθμιση των σχολείων 

(Παρθένης, 2012). Παραμένουν είτε αόρατοι είτε παραιτούνται επειδή αισθάνονται 

ανεπιθύμητοι. Είναι σαφές ότι οι οικογένειές τους εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού 

και οικονομικού επιπέδου δεν μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και στη συνέχιση της φοίτησή τους, 

ειδικότερα. Επιπλέον, σπάνια αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τους δασκάλους 

καθώς αισθάνονται μάλλον εκφοβισμένοι. 
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2.4.2 Προς μια πολύγλωσση κριτική προσέγγιση 
 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των Ρομά είναι αρκετά περίπλοκο και εκτός από τον 

κοινωνικό αποκλεισμό τους, οι μαθητές Ρομά βιώνουν τη διαφορετική 

πραγματικότητα του ότι μεγαλώνουν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και στη 

συνέχεια εκπαιδεύονται σε ένα πιο δομημένο περιβάλλον όπως αυτό του σχολείου. 

Τα σχολεία δεν μπορούν να επιφέρουν αλλαγή μόνα τους. Ωστόσο, μπορούν να 

παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

(Giroux, 2010; Freire, 2006). Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

αμφισβητήσουν τις κοινωνικές πρακτικές (Freire, 1977) μέσω διαρκούς 

προβληματισμού και κριτικής έρευνας για να ανακαλύψουν τις αδικίες που πιθανόν 

να προκύπτουν (McLaren, 2010). Αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν την κριτική 

συνείδησή τους και να προκαλέσουν οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης. Τα σχολεία 

υποστηρίζουν την υπεροχή του κυρίαρχου πολιτισμού (Ζάχος, 2007) χωρίς να 

αφήνουν περιθώρια για την ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων ομάδων. Η εκπαίδευση 

πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή κριτικής σκέψης προκειμένου να 

διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο της ενδυνάμωσης όλων των εμπλεκομένων μελών 

σε αυτήν (Cummins, 2000). Αυτό θα επιτευχθεί ειδικά μέσω διαλόγου που παίζει τον 

πιο σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Ο Freire (1977) υποστήριξε ότι κρίνεται 

απαραίτητο στο πλαίσιο του σχολείου, να δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία για 

έκφραση των ιδεών τους, των απόψεων τους και των σκέψεων τους, όπου με την 

παρουσία των εκπαιδευτικών τους θα μπορούν να αναλύσουν όλους τους 

προβληματισμούς τους, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της κριτική τους γνώσης 

(Cummins , 2000). Αυτό θα τους επιτρέψει όχι μόνο να ξεπεράσουν το επίπεδο των 

λέξεων (Freire, 2006) αλλά και να διαπραγματευτούν νέες έννοιες. Ο μαθητής θα έχει 

επίγνωση των συνθηκών διαβίωσής του και θα αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες 

για αλλαγή. 

Όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, το ελληνικό σχολείο αγνοεί τη γλώσσα των Ρομά, τα 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους, στοιχεία της καθημερινής ζωής τους, και 

προσφέρει μεγάλο ποσοστό γνωστικού αντικειμένου, το οποίο σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό δεν συνδέεται με τη ζωή τους. Η ταυτότητά τους δεν γίνεται αποδεκτή καθώς 

αναγκάζονται να την απορρίψουν, ειδικά μέσω της αόρατης γλώσσας τους. Η γλώσσα 

έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία καθώς επικοινωνεί τις πεποιθήσεις, τις αξίες και 

τον πολιτισμό που αποτελούν την ταυτότητα κάποιου (Παρθένης, 2012), επομένως οι 
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μητρικές γλώσσες πρέπει να αποτελούν μέρος της μαθησιακής διαδικασίας (Φλουρής 

& Σπινθουράκη, 2013). Η γλώσσα δεν είναι μόνο το εργαλείο για την εκμάθηση 

άλλων θεμάτων, αλλά και το εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών. Όταν ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δεν ενημερώνεται για τον 

πολιτισμό ή τη γλώσσα των μαθητών τους δημιουργείται ένα κενό (Φλουρής & 

Σπινθουράκη, 2013). Με βάση τον Cummins (2000, 2005), η γνώση της δεύτερης 

γλώσσας σχετίζεται με τη γνώση στην αρχική γλώσσα. Το νόημα βασίζεται επομένως 

στην εμπειρία και η γνώση γίνεται δυναμική. Όλοι οι μαθητές έχουν συγκεκριμένες 

εμπειρίες και σύμφωνα με την υπόθεση αλληλεξάρτησης της γλώσσας (Cummins, 

2005), οι γλώσσες στο σπίτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρες για την 

εκμάθηση της  δεύτερης γλώσσας. Η επικύρωση των μητρικών γλωσσών με τη χρήση 

τους στην τάξη είναι κάτι τι οποίο μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην 

ενδυνάμωση των μαθητών (Cummins, 2005). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι να εμπλέξουν την γλώσσα που μιλούν οι 

μαθητές στο σπίτι στην εκπαιδευτική διαδικασία και ότι δεν θεωρείται δίκαιο να 

τοποθετούν όλους τους μαθητές στην ίδια βάση, αδιάφοροι για την ταυτότητά τους. 

Ειδικά τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες με χαμηλή κοινωνικο-πολιτιστική 

κατάσταση ή διαφορετικό πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον είναι πιο ευάλωτα 

σε κοινωνικά ή ακαδημαϊκά προβλήματα. 

Η εκπαίδευση πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις 

κοινωνικοπολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές πτυχές της ταυτότητας όλων των 

μαθητών με βάση την κριτική παιδαγωγική. Μια τέτοια προσέγγιση στοχεύει στην 

ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, την αυτονομία και τελικά 

την ενδυνάμωση των μαθητών αναγνωρίζοντας τις γνώσεις που φέρνουν οι μαθητές 

στο σχολείο. Καθώς υπάρχουν διαφορές ακόμη και σε φαινομενικά ομοιογενείς 

ομάδες ανθρώπων, ως αποτέλεσμα της εξουσίας, των ιδεολογιών κ.λπ. (McLaren, 

1995), μια πιο κριτική προσέγγιση θα προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση και 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται διαφορετικές ταυτότητες και θα 

δημιουργήσουν μια κουλτούρα ανάπτυξης κριτικής συνείδησης. Όταν οι 

οικογενειακές αξίες τείνουν να προσβλέπουν προς την ίδια πορεία με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου, τότε δημιουργείται το πιο έφορο έδαφος για τα 

παιδιά (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2009). Στην περίπτωση των Ρομά, η εκμετάλλευση 

των συνομιλητικών δεξιοτήτων στη γλώσσα που μιλάνε στο σπίτι τους, όχι μόνο θα 

τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη γλώσσα-στόχο, αλλά θα δημιουργήσει περαιτέρω 
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ένα ασφαλές περιβάλλον για τη γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη. 

 

2.4.3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την ένταξη των Ρομά στα σχολείο 

 
Η συμπεριφορά και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές τους 

διαμορφώνονται από την ιδεολογία, την παιδαγωγική και τις ειδικές γνώσεις που 

κατέχει ο καθένας σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών καθώς και με 

τις συνθήκες διαβιώσής τους. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές Ρομά, διαδραματίζει το 

πώς ο εκπαιδευτικός θα προσεγγίσει τους συγκεκριμένους μαθητές. Κάτι το οποίο 

μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην προθυμία των μαθητών να συμμετάσχουν σε 

σχολικές δραστηριότητες και γενικότερα στην σχολική ζωή (Bhopal 2011, 468). 

Σύμφωνα με τα παιδαγωγικά εργαλεία τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν 

πρακτικές (μεθόδους διδασκαλίας, τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχολική 

πειθαρχία) οι οποίες θα φανούν είτε αποτελεσματικές είτε θα δημιουργήσουν 

δυσκολίες σχετικά με την απόδοση των μαθητών τους. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπως 

προκύπτει από την βιβλιογραφία, όπου οι σχολικές πρακτικές, συχνά ακούσια και 

λόγω έλλειψης κατάλληλης γνώσης, μπορούν να οδηγήσουν σε άδικη μεταχείριση 

των μαθητών καταγωγής Ρομά (Department of Education and Skills, 2003). 

Οι δάσκαλοι με αρνητικά στάση δεν μπορούν ποτέ να έχουν καμιά θετική επίδραση 

στα παιδιά και τους νέους γενικά και στη σχολική εμπειρία των μαθητών Ρομά, 

ειδικότερα. Οι εκπαιδευτικοί που αγκαλιάζουν μια ρατσιστική ιδεολογία είτε αγνοούν 

τα παιδιά είτε, εναλλακτικά, τα παρενοχλούν (Smith 1997, 250) και μπορούν να τα 

"οδηγήσουν" να εγκαταλείψουν ή να αποτύχουν στο σχολείο.  

Στην έρευνα της η Σωτηρίου (2013) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν έλλειψη 

κινήτρων στο να θέλουν να συνεργαστούν με μαθητές Ρομά. Επιπρόσθετα, από την 

έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα και 

ελλείψεις γνώσεων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος, οι προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές Ρομά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, 

καθώς αυτές οι προσδοκίες περιλαμβάνουν στερεότυπα και διλήμματα. Αρκετοί από 

τους εκπαιδευτικούς αμφισβήτησαν την αξία της εκπαίδευσης για τους μαθητές Ρομά. 

Ο βασικός λόγος ήταν ότι θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος μέσω της εκπαίδευσης να 

αλλοτριωθεί η κουλτούρα των Ρομά, ενώ κατά τους εκπαιδευτικούς δεν βλέπουν 

μεγάλη χρησιμότητα στο να επενδυθούν χρόνος και χρήματα στην εκπαίδευση των 
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Ρομά. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μια μερίδα εκπαιδευτικών που πίστευε πως αν τα 

παιδία Ρομά ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, τότε θα έχουν σημαντικά οφέλη και 

για τα ίδια αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία στην οποία ζουν (Σωτηρίου, 2013).  

Ένα δεύτερο ζήτημα τίθεται για τους δασκάλους που υιοθετούν μια «τυφλή εικόνα», 

δηλαδή πιστεύουν ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι διάφορες εθνικές κατηγορίες και όλοι 

οι μαθητές να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Εκείνοι οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι αν 

«προωθήσουν» τον πολιτισμό των Ρομά, θα ενισχύσουν με αυτό τον τρόπο την 

ανισότητά τους (Bhopal 2011). Σε μια παρόμοια προσέγγιση, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

αρνούνται να θέσουν το ζήτημα των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών, αφού το 

θεωρούν ταμπού (Milner 2010). Υποστηρίζουν επίσης ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ισότιμα και έτσι να αρνηθούν τη διαφορά (Padfield 2005). Ωστόσο, 

η αποφυγή και η απόκρυψη του προβλήματος και η προώθηση μιας προνομιούχου 

εικόνας, μιας ιδανικά ομοιογενούς κοινωνίας δεν το λύουν. Η παραβίαση της 

κοινωνικής πολυμορφίας και της πραγματικότητας των κοινωνικών συγκρούσεων δεν 

βοηθά στη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών των Ρομά. Οι Ρομά 

υφίστανται διακρίσεις και ρατσισμό εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που υποχρεώνει 

τους διεθνείς οργανισμούς και τα έθνη-κράτη να επιστρέψουν για να «θεραπεύσουν 

τις πληγές». Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις 

διαφορές που απορρέουν από την εθνική προέλευση των μαθητών, τις ατομικές 

ανάγκες ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, και αντιμετωπίζουν τον καθένα 

με τον ίδιο τρόπο, καλλιεργούν αδικία (Pecek et al., 2008, 226). 

Στην έρευνα της, η Γκόφα (2011) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είχαν λάβει καμία 

επιμόρφωση σε θέματα και στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ωστόσο τα 

ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν από ένα αίσθημα προσφοράς προς τους 

μαθητές Ρομά. Από την έρευνα της Γκόφα (2011) προέκυψε ότι εκπαιδευτικοί είχαν 

επιδιώξει να προσεγγίσουν τις Ρομά οικογένειες, καθώς και να φέρουν πιο κοντά τους 

Ρομά μαθητές με την τοπική κοινωνία, κυρίως μέσω των σχολικών εκδηλώσεων αλλά 

και με πραγματοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, από 

την έρευνα προέκυψαν σημαντικά ευρήματα ως προς τι εκπαιδευτικές στρατηγικές 

και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στην περίπτωση των Ρομά μαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έκαναν σημαντικές προσπάθειες για να  λάβουν υπόψη 

τους την καθημερινή ζωή των μαθητών, αλλά και την κουλτούρα τους. Σε αυτή την 

κατεύθυνση αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι προσπάθησαν να εντάξουν στοιχειά 
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της κουλτούρας των Ρομά στη διδασκαλία τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι για την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση απέναντι στους μαθητές Ρομά 

προσάρμοσαν το Αναλυτικό Πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών, 

χρησιμοποιώντας υλικό κυρίως από τα βιβλία που εκδόθηκαν από το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας σχετικά με την διδασκαλία των Ρομά μαθητών (Γκόφα, 2011).  

Παρατηρείται έντονα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές προσδοκίες για τους 

μαθητές Ρομά, (DfES 2003; Karagiorgi et al., 2009), γεγονός που αποδίδεται σε μια 

στερεότυπη υπόθεση ότι οι μαθητές Ρομά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του 

πολιτισμικού τους περιβάλλοντος. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να 

αναφερθεί ότι οι υψηλές προσδοκίες που χρειάζεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική επιτυχία των μαθητών καταγωγής 

Ρομά (Beremenyi 2011). Αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιους εκπαιδευτικούς να 

θέσουν σε κίνδυνο τα πρότυπα αξιολόγησης τους (Pecek, Cuc, & Lesar 2008, 235), 

κάτι το οποίο να οδηγήσει σε συνέχεια της «εκπαίδευσης της φιλανθρωπίας», μια 

πρακτική μέσω της οποίας «οι ανάγκες των μαθητών τους αντιμετωπίζονται με 

μικρότερα ή μεγαλύτερες μειώσεις του εκπαιδευτικού» (Coelho, 2007). Ωστόσο, η 

μείωση των  απαιτήσεων των εκπαιδευτικών από τους μαθητές τους δεν ενισχύει 

σωστά τις δεξιότητες και γνώσεις των μαθητών και, συνεπώς, αποδυναμώνει τους 

μαθητές καταγωγής Ρομά για την επίτευξη προς τα πάνω κοινωνικής κινητικότητας 

μέσω της εκπαίδευσης. Σε άλλες περιπτώσεις, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες των μαθητών Ρομά μπορεί να οδηγήσει σε ανορθόδοξες 

πρακτικές και ακατάλληλες θέσεις, όπως ο αποκλεισμός των μαθητών Ρομά (Stoica 

& Wamsiedel 2012). 

Μια ακόμη έρευνα από τον Nikolaou (2009) μελέτησε ποιες οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών Ρομά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από την ποιοτική ανάλυση της συγκεκριμένης έρευνας 

προέκυψε ότι οι δάσκαλοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να εξοικειωθούν με τους 

Ρομά μαθητές, την ιστορίας τους, τον πολιτισμό τους και γενικότερα με τον τρόπο 

ζωής με τον οποίο οι Ρομά μαθητές ζουν. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν  σημαντικά 

προβλήματα στην ένταξη των μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου την 

υγιεινή- καθαριότητα των μαθητών και τη συμπεριφορά τους απέναντι τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και προς τους υπόλοιπους μαθητές. Στην ίδια έρευνα οι 

εκπαιδευτικοί παρακολουθήσαν ένα δίμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε ζητήματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με θεματολογία σχετικά με τους Ρομά  αλλά και τη 
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διαχείριση της τάξης σε περιπτώσεις Ρομά μαθητών. Η έρευνα έδειξε ότι η 

επιμόρφωση είναι σημαντική για πρακτικές ιδέες της εκπαίδευσης και της 

αποτελεσματικής προσέγγισης των μαθητών Ρομά αλλά και τρόπους επικοινωνίας-

συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών (Nikolaou, 2009).  

Τέλος, σε πρόσφατη έρευνα του Zachos (2017) η έρευνά επικεντρώθηκε σε 

εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με μαθητές Ρομά και αποσκοπούσε στη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών αυτών. Ο ερευνητής προσπάθησε να 

συνδέσει τις καθημερινές εμπειρίες σχολικής φοίτησης με οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. Η κακή εκπαίδευση (για όλους τους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων της καταγωγής των Ρομά) είναι μια πραγματικότητα 

που πρέπει να αλλάξει. Όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία, οι νομοθετικές πράξεις 

που ρυθμίζουν το διορισμό των εκπαιδευτικών σε σχολεία με μαθητές Ρομά δεν 

έχουν επιτύχει αρκούντως για την επίτευξη των στόχων τους. Οι αντιλήψεις, οι 

στάσεις και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα σχολεία προς 

τους μαθητές Ρομά δεν χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες διαφορές μεταξύ 

διαφορετικών σχολείων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απόδωσαν την αποτυχία των 

μαθητών Ρομά στο υπόβαθρο τους (πολιτισμός, οικογένεια, κοινότητα και ιδιαίτερα 

γλώσσα). Οι δάσκαλοι που συνέβαλαν στην έρευνα, δεν αναγνώρισαν τη συμβολή 

της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος στην περιθωριοποίηση και στον 

κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς θέτουν τη 

σχολική αποτυχία των μαθητών καταγωγής Ρομά στο ακαθόριστο σχολικό 

πρόγραμμα, μόνο λίγοι πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των μαθητών των Ρομά. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην 

ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

ιδιαίτερα στο να μετατραπεί ο αποκλεισμός των Ρομά σε ενσωμάτωση και 

ενθάρρυνση τους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να κάνουν τα μέγιστα ώστε να αξιοποιούνται τα μέσα που έχουν για την 

ένταξη των Ρομά μαθητών στην  σχολική τάξη (Georgiadis & Zisimos,2012).  

 

 

2.5 Η Σχολική Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη για ισότιμη ένταξη 
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και ενίσχυση του αισθήματος «ανήκειν» των μαθητών, απ’ όπου κι αν αυτοί 

προέρχονται, στο σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο, λοιπόν, έχει έναν πολύπλοκο 

ρόλο, ο οποίος δεν σχετίζεται μόνο με την μάθηση, αλλά επικεντρώνεται στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Olweus, 2001). Ουσιαστικά χρειάζεται το 

ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στο συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί και περιβάλλει 

τη μαθησιακή δραστηριότητα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το είδος και 

την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 

(Ματσαγγούρας, 2006).  

Επομένως, «η κοινωνική εργασία είναι ένα εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ένα 

ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική 

συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και 

του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία 

θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, 

των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και 

δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την 

ευημερία τους. Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να διευρυνθεί σε εθνικό ή και σε 

περιφερειακό επίπεδο». (Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Κοινωνικής Εργασίας (IFSW) και Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Σχολών 

Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πιλήση (2011), η σχολική κοινωνική εργασία 

αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα στο ευρύ πεδίο της εφαρμοσμένης επιστήμης της 

κοινωνικής εργασίας, δεδομένου ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί καλούνται να 

συμβάλλουν στο σημαντικό σκοπό του σχολείου, παρέχοντας ένα πλαίσιο στήριξης 

για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζουν τη συνεργασία των πολύ σημαντικών συστημάτων της οικογένειας, του 

σχολείου και της κοινότητας (Πιλήσης, 2011). Αποδέκτες των παρεμβάσεων τους 

είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι οικογένειες, οι κηδεμόνες καθώς και η 

σχολική και η ευρύτερη κοινότητα (Καλλινικάκη, 1998), ενώ διαχρονικό καθήκον 

των σχολικών κοινωνικών λειτουργών είναι να προσπαθούν να διασφαλίσουν μια 

σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για όλα τα παιδιά (Joseph, Slovak, Broussard & 

Webster, 2012). 

Στη χώρα μας αρκετά χρόνια υπάρχει νομοθετική ρύθμιση με σκοπό τη δημιουργία 
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κοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία με το Ν.Δ. 195/74 και τα Π.Δ. 891/78 και 

50/1985, όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών. Ωστόσο 

οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία σε σχολικό πλαίσιο λειτουργεί μόνο στις μονάδες 

ειδικής αγωγής από το 1987 καθώς και σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία (Καλλινικάκη, 

1998).  

Οι πρώτες παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας που αποσκοπούσαν στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ξεκίνησαν από τα σημερινά ιδρύματα 

παιδικής προστασίας, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ), από το ίδρυμα Κωφαλάλων και από το σωματείο 

Φάρος Τυφλών (Κατσαμά, 2014). Όταν ιδρύθηκε ο τομέας Ψυχικής Υγιεινής του 

Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Αθηνών, το 1956, ξεκίνησε να υπάρχει μια τακτική 

συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς, η 

οποία συνεχίστηκε και στο χώρο του σχολείου με παρεμβάσεις που στόχο είχαν την 

ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης καθώς και της σχολικής ένταξης παιδιών που 

παρουσίαζαν ποικίλες ψυχικές διαταραχές (Καλλινικάκη, 2003).   

Παράλληλα, καθοριστική ήταν η οργανωμένη προσπάθεια των τμημάτων Κοινωνικής 

Εργασίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου με την εφαρμογή διαφόρων πιλοτικών 

προγραμμάτων τοποθετούσαν φοιτητές για πρακτική άσκηση σε σχολεία 

(Παπαιωάνου, 2000).  

Το 2002, το ΥΠΕΠΘ εισάγει το θεσμό των Κέντρων Διαφορογνωστικής Διάγνωσης 

και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα οποία 

αποτελούνται από διεπιστημονικές ομάδες παιδαγωγικής και ψυχικής υγείας, όπου 

μέλη είναι κοινωνικοί λειτουργοί αποσκοπώντας στην παροχή υπηρεσιών στην 

σχολική μονάδα. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, εκτός από αποσπασματικές δράσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί από διάφορους φορείς, σε κανένα γενικό σχολείο δεν υπάρχει η 

σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας, δεν έχει διοριστεί κανένας κοινωνικός λειτουργός. 

Το 2014, είναι το έτος που ξεκινά δειλά δειλά να εμφανίζεται ο κοινωνικός 

λειτουργός στην τυπική εκπαίδευση, αρχικά με συμβάσεις των προγραμμάτων του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ενώ ταυτόχρονα 

ξεκίνησαν να διορίζονται με καθεστώς αναπλήρωσης κοινωνικοί λειτουργοί σε 

γενικά σχολεία, ως μέλη των νεοσύστατων τότε Επιτροπών Διεπιστημονικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) (Κασσέρη, 2014). Ωστόσο, 
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από το 2014 και έπειτα με διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ εργάζονται στην εκπαίδευση 

ως αναπληρωτές, τόσο σε ειδικά όσα και σε γενικά σχολεία, αρκετοί κοινωνικοί 

λειτουργοί.   

Το 2017-2018 αποτελεί σημαντική χρονιά για την επιστήμη της Κοινωνικής 

Εργασίας στην Ελλάδα αφού αρχίζει να πραγματοποιείται μετά από αίτημα 

δεκαετιών, η πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών (κλάδου ΠΕ30), πλήρους ωραρίου 

σε 42 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα, ασκώντας τα καθήκοντα του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών 

του αντίστοιχου κλάδου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα ονομάζεται «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά 

σχολεία-τάξεις υποδοχής», το οποίο αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη 

βελτίωση του γραμματισμού, του αριθμητισμού και άλλων διδακτικών αντικειμένων. 

 

2.5.1 Ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού  

Η Κοινωνική Εργασία επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται σε 

κατάσταση ανάγκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κυρίως προσωπικά και κοινωνικά 

προβλήματα. «Ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών είναι να τους υποστηρίξουν, να 

αναζητήσουν λύσεις στις δυσκολίες που τους έχουν οδηγήσει σε κρίση. Αυτό 

προϋποθέτει από την πλευρά των κοινωνικών λειτουργών αυτογνωσία, κριτική 

στάση, διάθεση για προσφορά, δέσμευση, συνεργατικότητα και γνώσεις 

αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών. Η συνεχής εκπαίδευση και εποπτεία των 

κοινωνικών λειτουργών μπορούν να βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική 

εξέλιξη σε ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς αλλάζει, με ανάγκες που διαρκώς 

αυξάνονται και όπου επικρατεί αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ανασφάλεια» 

(Πουλόπουλος, 2011).  

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα ΕΚΟ (Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα 

δημοτικά σχολεία-τάξεις υποδοχής), ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών 

διαμορφώνεται σύμφωνα με την Υ.Α. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 

(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-

10-2017.pdf).  Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού «που ανήκουν στους 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-10-2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-10-2017.pdf
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κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν 

καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον 

συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται 

απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής 

στήριξης μαθητών». Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση 

(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-

10-2017.pdf) «τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 

Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που ασκούν καθήκοντα και 

υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:  

 Μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου 

Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.  

 Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του 

προσωπικού του σχολείου.  

 Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και 

τους γονείς των μαθητών. Ασκούν τα καθήκοντα τους σε ιδιαίτερο χώρο ή 

μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς 

να τους υποκαθιστούν.  

 Συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και ενημερώνουν 

συστηματικά τους ατομικούς φακέλους των μαθητών, οι οποίοι φυλάσσονται 

σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.  

 Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της 

ειδικότητας τους και την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.  

 Καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους σε συνεργασία με το 

Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.  

 Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 

φοιτητών της ειδικότητας τους.  

 Εντάσσουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε 

ατομική ή μικροομαδική βάση, στο πλαίσιο του ωραρίου τους.  

 Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου.  

Σύμφωνα με την Υ.Α. 142628/ΓΔ4/30-08-2017  «ο Κοινωνικός Λειτουργός κλάδου 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-10-2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_3032%CE%92_23-10-2017.pdf
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ΠΕ30 έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας και 

προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον. Προάγει τη 

ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών με βάση τις αρχές των ίσων 

δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παρεμβάσεις του έχουν 

σκοπό την ενδυνάμωση των μαθητών και των οικογενειών τους μέσα από την 

ενίσχυση των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που 

προάγουν στάσεις και συμπεριφορές και οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές». 

Επιπρόσθετα, «εστιάζει: α) σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, 

περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των 

μαθητών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο 

σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση, β) σε παράγοντες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν, σε 

περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού και γ) στη διαμόρφωση 

ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος της κοινότητας των μαθητών, με σκοπό την 

ανάδειξη της ανάγκης κάλυψης της φροντίδας και προστασίας των παιδιών, με βάση 

τις αρχές της συμπερίληψης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής 

αλληλεγγύης» (Εφημερίδα της κυβερνήσεως, Τεύχος Β’ 3032/04.09.2017). 

Παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης και ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε διάφορα 

κοινωνικά θέματα (σχολικός εκφοβισμός, σεβασμός στη διαφορετικότητα, κοινωνική 

συναναστροφή κ.α.). Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, αναζητεί 

εναλλακτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο 

και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον περιορισμό σχολικής 

διαρροής. Διασυνδέει και διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους 

αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Ο ρόλος 

του είναι ενημερωτικός, συμβουλευτικός, υποστηρικτικός προς τους μαθητές, τις 

οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1. Μεθοδολογικός σχεδιασμός 
 

Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην εισαγωγή της 

εργασίας επιλέχθηκε ως καταλληλότερη η διενέργεια έρευνας με χρήση ποιοτικής 

μεθόδου. Η χρήση ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας στη συλλογή και ανάλυση 

δεδομένων έχει αυξηθεί σημαντικά στη δημοτικότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

(Creswell & Creswell, 2019). «Οι ποιοτικοί ερευνητές τονίζουν την κοινωνικά 

κατασκευασμένη φύση της πραγματικότητας.... Αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα 

που τονίζουν πώς δημιουργείται ένα φαινόμενο και δίνεται σημασία στην κοινωνική 

εμπειρία των συμμετεχόντων» (Denzin & Lincoln, 1998, σελ. 8). Σε αντίθεση με την 

ποσοτική έρευνα όπου οι αναπαραστάσεις του κόσμου συμβολίζονται αριθμητικά, η 

ποιοτική έρευνα προσφέρει παραστάσεις του κόσμου που είναι κυρίως γλωσσικές 

(Heppner, Kivlighan, & Wampold, 1999). «Κατά συνέπεια, οι ποιοτικοί ερευνητές 

θέλουν να μελετήσουν τη συμπεριφορά στο πλαίσιο και μπορεί ακόμη και να 

υποστηρίξουν ότι είναι η ερμηνεία του πλαισίου που είναι η βασική διαδικασία που 

πρέπει να μελετηθεί» (Heppner, Kivlighan, & Wampold, σελ. 246). Η εφαρμογή μιας 

κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης σε αυτήν την ποιοτική μέθοδο έρευνας επιτρέπει 

τη μελέτη του «πώς-και μερικές φορές γιατί οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν 

νοήματα και δράσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις» (Charmaz, 2006, σελ. 130). 

Αυτός ο τύπος έρευνας επιτρέπει την καταγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας που δεν 

μπορεί να αποτυπωθεί αριθμητικά αλλά μπορεί να περιγραφεί μέσα από κατάλληλα 

εργαλεία όπως η συνέντευξη (Creswell & Creswell, 2019). Διατηρώντας μια στάση 

«αρχάριου», δηλαδή μια προσέγγιση ανοιχτή για νέες ιδέες και αντιλήψεις, ο 

ποιοτικός ερευνητής υποστηρίζει μια μεθοδολογία που είναι ιδανική για διερευνητική 

έρευνα μιας νέας, ή σχετικά νέας, κοινωνικής εμπειρίας (Charmaz, 2006 , σελ. 131). 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να περιγράψει εμπειρίες 

κοινωνικών λειτουργών σε θέματα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των 

παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η ποιοτική έρευνα και ανάλυση 

ταιριάζουν σε αυτόν τον σκοπό με μεγαλύτερη ευαισθησία από ό, τι μπορεί να 

προσφέρει μια ποσοτική μεθοδολογία. Υπάρχει επίσης λίγη έρευνα για το θέμα υπό 

το πρίμα ποιοτικής προσέγγισης. Ως εκ τούτου, οι ποιοτικές μέθοδοι είναι 
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κατάλληλες για αυτήν τη μελέτη. Δεδομένου ότι αυτή η μελέτη είναι διερευνητικής 

φύσης, η διαδικασία να επιτρέπει στα δεδομένα να μιλά από μόνη της υποστηρίζει 

περαιτέρω μια ποιοτική μέθοδο έρευνας. Δεδομένου ότι η ποιοτική μεθοδολογία 

χρησιμοποιεί το πλαίσιο, την ατομική εμπειρία και την υποκειμενική ερμηνεία, η 

γενικευσιμότητα δεν είναι δυνατή ούτε στόχος της παρούσας έρευνας (Creswell & 

Creswell, 2019). 

Η ποιοτική έρευνα, όπως εφαρμόζεται σε αυτήν τη μελέτη, προσφέρει υψηλό επίπεδο 

εσωτερικής εγκυρότητας, καθώς οι συμμετέχοντες και ο ερευνητής συν-δημιουργούν 

τα δεδομένα καθώς μέσα από την αλληλοεπίδραση της συνέντευξης καταγράφονται 

απόψεις των κοινωνικών λειτουργών ΠΕ30 και αναδεικνύονται σημαντικά ευρήματα 

αναφορικά με την έννοια της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών 

ΡΟΜΑ, σχετικά με την εμπειρία τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπου 

εργάζονται. Ωστόσο, η εξωτερική εγκυρότητα, όπως η ικανότητα γενίκευσης αυτών 

των ευρημάτων στην εμπειρία όλων των κοινωνικών λειτουργών, δεν είναι δυνατή, 

ούτε στόχος της έρευνας (Creswell & Creswell, 2019). Επιπρόσθετα, η δυνατότητα 

εφαρμογής της μελέτης στην προσωπική εμπειρία του αναγνώστη είναι στόχος. Μια 

τέτοια δυνατότητα θα επέτρεπε στους αναγνώστες της μελέτης και στους 

μελλοντικούς ερευνητές να προσδιορίσουν αποσπάσματα των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν ενδιαφέρον ή να προκαλέσουν την 

ανάπτυξη ερωτήσεων στο πλαίσιο της δικής τους ζωής ή μελλοντικής έρευνας. 

 

 

3.2. Εργαλεία έρευνας 
 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με 

βασικό εργαλείο τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

αποτελούν τη συνηθέστερη επιλογή στην ποιοτική έρευνα και περιλαμβάνουν μερικές 

καθοριστικές ερωτήσεις ή, αλλιώς, ερωτήσεις-κλειδιά που αφ’ ενός βοηθούν τους 

ερευνητές να προσδιορίσουν ευκολότερα τις πλέον σημαντικές ερευνητικές περιοχές 

που πρέπει να προσεγγίσουν και αφ’ ετέρου δίνουν το περιθώριο τόσο στους 

συμμετέχοντες όσο και στους ερευνητές να επεκταθούν και να μελετήσουν το 

ερευνητικό ερώτημα σε μεγαλύτερο βάθος (Gill, Stewart, Treasure E & Chadwick. 

2011; Ritchie, Lewis. 2003). Οι ερευνητές με τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

καθοδηγούν έως έναν βαθμό τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντάς τους έτσι 
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σημαντικά, καθώς επικεντρώνονται στο ερευνητικό ερώτημα και έχουν και τη 

δυνατότητα να επεκταθούν, αλλά όχι να ξεφύγουν εντελώς, καθιστώντας τη 

συνέντευξη ακατάλληλη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τον τρόπο αυτόν, η 

συνέντευξη είναι ευέλικτη και μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση πληροφοριών που 

είναι σημαντικές για τους συμμετέχοντες, αλλά δεν είχαν γίνει αντιληπτές από τους 

ερευνητές πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η συνέντευξη που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις και δίνεται αναλυτικά στο 

παράρτημα. 

 

 

3.3. Δείγμα έρευνας 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 6 κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εργάζονται ή 

έχουν εργαστεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ήλιδας, με το 

πρόγραμμα ΕΚΟ (Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά 

σχολεία-τάξεις υποδοχής) . Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Μάρτιος 2020- Φεβρουάριος 2020. Για την επιλογή των κοινωνικών λειτουργών 

χρησιμοποιήθηκε μη τυχαία δειγματοληψία (δειγματοληψία ευκολίας). Η 

δειγματοληψία ευκολίας (βολική) περιλαμβάνει την επιλεκτική επιλογή των 

περιπτώσεων/ συμμετεχόντων με βάση την απόσταση και την προσβασιμότητα. 

Βασικός περιορισμός αυτού του είδους της δειγματοληψίας είναι ότι τα 

συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά 

αποτελούν μια ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές έρευνες 

μεγαλύτερης έκταση. Η δειγματοληψία μη πιθανότητας είναι κατάλληλη για αυτή τη 

μελέτη, διότι σύμφωνα με τις ερευνητικές ερωτήσεις περιγράφεται κάτι σχετικά με 

ένα διακριτό φαινόμενο (επιλογή των περιπτώσεων σε αυτήν την έρευνα είναι 

κοινωνικοί λειτουργοί), τη διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν, για την απάντηση σε 

ερωτήσεις όπως "γιατί" τι "και" πώς.  
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3.4. Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιλέγεται η ανάλυση περιεχομένου, η 

οποία συνιστά μία συστηματική επιστημονική τεχνική για την ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω ποιοτικών τεχνικών. Ειδικότερα η ανάλυση 

περιεχομένου εστιάζει στην ελαχιστοποίηση λέξεων και φράσεων, που εντοπίζονται 

εντός των κειμένων και που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. 

Σύμφωνα με τον Gibs (2007) ένας κώδικας εντοπίζει και καταγράφει συγκεκριμένα 

χωρία μέσα στο κείμενο που εξηγούν την ίδια περιγραφική ή θεωρητική ιδέα. 

Οτιδήποτε μέσα στο κείμενο μιλάει για το ίδιο πράγμα ή εξηγεί το ίδιο πράγμα, 

κωδικοποιείται με το ίδιο όνομα. Η κωδικοποίηση είναι ένας τρόπος 

κατηγοριοποίησης του κειμένου για να βρεθεί ένα πλαίσιο θεματικών ιδεών για αυτό 

(Gibs, 2007). Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκαν οι αρχές της 

θεματικής ανάλυσης όπως αυτές παρουσιάζονται από τον Τσιώλη (2018). 

 

 

3.5. Ηθική και δεοντολογία 
 

Η συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών ήταν εθελοντική και ανώνυμη. 

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους 

και πρόσβαση σε αυτά είχε μόνο η ερευνήτρια. Για το σκοπό αυτό υπήρχε ενημέρωση 

στην αρχή της συνέντευξης σχετικά με το σκοπό της έρευνας, το χρόνο που 

απαιτείται για την διενέργεια της ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι 

διασφαλίζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους και η ανωνυμία τους. 

Επίσης, κάθε ερωτώμενος είχε  το δικαίωμα να σταματήσει τη συμμετοχή του σε 

οποιοδήποτε σημείο.  
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Κεφάλαιο 4. Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας παρατίθενται τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης των συνεντεύξεων που πάρθηκαν από τους 6 κοινωνικούς λειτουργούς 

που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του δήμου Ήλιδας, με 

το πρόγραμμα ΕΚΟ (Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία-

τάξεις υποδοχής). 

 

4.1. Εμπειρία ως κοινωνικός λειτουργός στην εκπαίδευση 

 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα, αφορούσε τα έτη εμπειρίας τους στην εκπαίδευση. Από τους 6 κοινωνικούς 

λειτουργούς η  πρώτη εργαζόταν στην εκπαίδευση για 12 έτη (10 ως καθηγήτρια στο 

τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και 2 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), ο δεύτερος 

εργαζόταν στην εκπαίδευση για 3 έτη ενώ είχε εργασθεί άλλα 6 έτη σε διάφορες 

δομές, η τρίτη  εργαζόταν στην εκπαίδευση για 4 έτη (ένα έτος σε σχολική μονάδα με 

παιδιά Ρομά), η τέταρτη εργαζόταν, στην εκπαίδευση για 3 έτη, η πέμπτη  εργαζόταν 

στην εκπαίδευση το σχολικό έτος που διανύουμε και δεν είχε προηγούμενη εμπειρία 

με την εκπαίδευση, όπως και η έκτη κοινωνική λειτουργός η οποία εργάζεται και 

αυτή για πρώτη χρονιά στην εκπαίδευση. 

 

4.2 Ρόλος κοινωνικής λειτουργού στην εκπαίδευση 

 
Η δεύτερη ερώτηση που τέθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς είχε σκοπό να 

καταγράψει την άποψη τους για το τι ακριβώς πραγματεύεται ένας κοινωνικός 

λειτουργός στην εκπαίδευση. Συνολικά από τις απαντήσεις των κοινωνικών 

λειτουργών καταγράφηκαν 12 κωδικοί που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες/ρόλους 

στις οποίες εμπλέκεται ένας κοινωνικός λειτουργός στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι ο ρόλος ενός 

κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση είναι: 

1. να ισορροπήσει διαφορετικότητες για το κοινό σκοπό της γνώσης και της 

μάθησης 

2. η υποστήριξη μαθητών και η προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο 
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3. να βοηθά στην (κοινωνική) ένταξη-ενσωμάτωση μαθητών 

4. η υποστήριξη των γονέων 

5. η υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

6. να αναπτύξει ένα πνεύμα συνεργασίας 

7. να υπενθυμίσει νόμους 

8. να αναγνωρίσει και να καλύψει ανάγκες 

9. να διοργανώσει προγράμματα με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας 

10. να έρθει σε επαφή με άλλες υπηρεσίες 

11.  να λειτουργεί διαμεσολαβητικά για επαφή οικογένειας με υπηρεσίες 

12. κατ’ οίκον επισκέψεις όπου κρίνεται απαραίτητο  

13. να ενισχύσει ρόλους και να ενδυναμώσει το ρόλο του σχολείου 

 
Χαρακτηριστικά ο κοινωνικός λειτουργός ΚΝ1 δήλωσε «Προσπαθεί να ισορροπήσει 

διαφορετικότητες για το κοινό σκοπό της γνώσης και της μάθησης. Επιδιώκει επίσης 

μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας ο κοινωνικός λειτουργός να βοηθήσει σε διάφορα 

ζητήματα που προκύπτουν, να υπενθυμίσει νόμους, να ενισχύσει ρόλους και να 

ενδυναμώσει το ρόλο του σχολείου στα εμπλεκόμενα μέλη.», ενώ ο κοινωνικός 

λειτουργός ΚΝ2 δήλωσε «Ο ρόλος του είναι πολυεπίπεδος και με τεράστιο ενδιαφέρον. 

Πρώτα απ΄ όλα ο κοινωνικός λειτουργός υποστηρίζει τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς των μαθητών. Το καθηκοντολόγιο του έχει πολλές 

αρμοδιότητες, αρχικά προσπαθεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς 

των μαθητών καθώς και να τους δικτυώσει με τις κατάλληλες υπηρεσίες της κοινότητας 

έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με όλες τις δομές της κοινότητας και να επωφεληθούν 

απ’ αυτές», ενώ η κοινωνικής λειτουργός ΚΝ4 δήλωσε «Ένας κοινωνικός λειτουργός 

σε σχολείο εκτός από την υποστήριξη που προσφέρει στα ίδια τα παιδιά, υποστηρίζει 

τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, δικτυώνει τους γονείς με υπηρεσίες όπου υπάρχει 

ανάγκη και παράλληλα δικτυώνει και το σχολείο με τις υπηρεσίες ώστε και η σχολική 

κοινότητα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της περιοχές.» 

 

4.3 Ρόλος κοινωνικής λειτουργού σε ένα σχολείο με μαθητές Ρομά  

 
Η τρίτη ερώτηση που τέθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς απέβλεπε στην 

καταγραφή των απόψεων τους σχετικά με το ρόλο που έχει μια/ένας κοινωνικός 
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λειτουργός σε ένα σχολείο με μαθητές Ρομά. Συνολικά από τις απαντήσεις των 

κοινωνικών λειτουργών καταγράφηκαν 9 κωδικοί που αντιστοιχούν σε 

δραστηριότητες/ρόλους στις οποίες εμπλέκεται ένας κοινωνικός λειτουργός στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των Ρομά. Αναλυτικά από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

προέκυψε ότι ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση των Ρομά είναι: 

1. να ενισχύσει την αποδοχή της διαφορετικότητας 

2. να διατηρήσει ισορροπίες μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων 

3. να ενισχύσει το ρόλο του γονέα 

4. να προσεγγίσει τους Ρομά/ χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης 

5. να υποδείξει νέους τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν 

6. να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση/ ένταξη 

7. να ενημερώνει τους γονείς για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης/ 

συνεργασία με γονείς/ συμβουλευτικό-υποστηρικτικό ρόλο 

8. να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των Ρομά 

9. να μειώσει τη σχολική διαρροή 

 

Χαρακτηριστικές δηλώσεις ήταν αυτές των κοινωνικών λειτουργών ΚΝ1 «Δουλεύει 

με την διαφορετικότητα και την αποδοχή της. Δεν κάνει διάκριση και διατηρεί 

ισορροπίες μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και των συμπλεγμάτων τους. 

Ενισχύει το ρόλο του γονιού και προσπαθεί να δείξει εναλλακτικούς τρόπους 

αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν όλα τα επίπεδα της ζωής τους  στο βαθμό που 

αυτά ,που επηρεάζουν τα παιδιά», του ΚΝ2 «Εκείνο που πρέπει να έχει ως κύριο 

μέλημα να εξηγήσει από τη μια στους γονείς τη σημαντικότητα της καθημερινής 

φοίτησης των παιδιών στο σχολείο … να ευαισθητοποιήσει ο κοινωνικός λειτουργός 

τους εκπαιδευτικούς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ευάλωτης πολιτισμικά 

ομάδας και να μπορέσει έτσι να νιώσει και ο εκπαιδευτικός ενσυναίσθηση απέναντι στα 

παιδιά ΡΟΜΑ» και του ΚΝ3 «Ο ρόλος του είναι η υποστήριξη των μαθητών ΡΟΜΑ, 

έτσι ώστε να μην νιώθουν απομονωμένοι στο σχολικό περιβάλλον, να μπορέσουν να 

ενταχθούν τόσο στο περιβάλλον της τάξης όσο και στο γενικότερο σχολικό κλίμα.» 
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4.4 Συμβολή κοινωνικού λειτουργού στην κοινωνική ένταξη και 

ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης 

 
Η τέταρτη ερώτηση που τέθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς είχε σκοπό να 

καταγράψει την άποψη τους για τη συμβολή του κοινωνικού λειτουργού στην 

κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι και οι 6 κοινωνικοί λειτουργοί 

αναγνώρισαν ότι ένας κοινωνικός λειτουργός διαδραματίζει αρκετά σημαντικό ρόλο 

στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Συνολικά από τις απαντήσεις των κοινωνικών λειτουργών 

καταγράφηκαν 9 κωδικοί που αντιστοιχούν στους τρόπους με τους οποίους ένας 

κοινωνικός λειτουργός συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 

παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων προέκυψε ότι ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού στην κοινωνική 

ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι: 

 

1. να κρατήσει ισορροπίες και να εκτονώνει καταστάσεις 

2. να ενεργεί εποικοδομητικά 

3. να δημιουργεί παρεμβάσεις και διαδικασίες ένταξης και αποδοχής της 

διαφορετικότητας 

4. να κάνει τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή 

5. να αναπτύξει καλές σχέσεις με τους μαθητές 

6. να αναπτύξει δεξιότητες των παιδιών Ρομά που θα τα ωφελήσουν στη 

μετέπειτα ζωή τους 

7. να συνεργάζεται/ επικοινωνεί με τους γονείς  

8. να ενισχύει τη θέληση των Ρομά για μάθηση 

9. να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ κοινωνίας και σχολείου 

 

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις των κοινωνικών λειτουργών ΚΝ2 «Φυσικά και 

συμβάλλει γιατί ο κοινωνικός λειτουργός είναι εκπαιδευμένος, καταρτισμένος με το να 

δημιουργεί παρεμβάσεις ένταξης, παρεμβάσεις συμπερίληψης και παρεμβάσεις που 

έχουν στόχο τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή στο σχολείο, και φυσικά να καλλιεργήσουν 

όλες εκείνες τις δεξιότητες (φυσικά μάθησης αλλά και κοινωνικές) που θα μπορέσουν 

να λειτουργήσουν ως σημαντική βοήθεια για την πορεία της ζωής τους» και ΚΝ3 
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«Οπότε μπορεί να βοηθήσει με το να κάνει δράσεις – παρεμβάσεις με σκοπό να δούμε 

την διαφορετικότητα – μοναδικότητα πιο θετικά, με το να φέρει πιο κοντά τους γονείς 

στο σχολείο, εγώ δηλαδή πραγματοποίησα και απογευματινές συναντήσεις… Ένας από 

τους πιο σημαντικούς ρόλους του κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία με παιδιά Ρομά, 

είναι ότι βοηθάει στο να έρχονται στο σχολείο, αφού η φοίτησή τους δεν είναι τακτική» 

 

 

4.5 Προσωπικές εμπειρίες κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία με 

παιδιά Ρομά 

 

 
Η τελευταία ερώτηση η οποία τέθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς είχε σκοπό να 

καταγράψει τις προσωπικές εμπειρίες τους σε σχολεία με παιδιά Ρομά. Όλοι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν ότι η εμπειρία τους σε σχολεία με μαθητές 

ΡΟΜΑ είναι θετική. Συνολικά από τις απαντήσεις των κοινωνικών λειτουργών 

καταγράφηκαν 17 κωδικοί που αντιστοιχούν σε προσωπικές εμπειρίες κοινωνικών 

λειτουργών σε σχολεία με παιδιά Ρομά. Αναλυτικά από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων προέκυψε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν ότι: 

1. τα παιδιά αναζητούν την αποδοχή και την προσοχή (ΚΝ1 «Έχουν ανάγκη την 

αποδοχή μας, αναζητάνε το κάτι νέο που τους φέρνουμε ως εκπαιδευτικοί αλλά 

προσαρμοσμένο στους δικούς τους ρυθμούς») 

2. απαιτείται επιμονή και υπομονή από την πλευρά των κοινωνικών λειτουργών 

3. είναι αναγκαίο να μπουν κανόνες στην καθημερινότητα των παιδιών και των 

γονέων τους (ΚΝ1 «…έχουν ανάγκη  από κανόνες στην καθημερινότητα τους 

τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τους.») 

4. υπήρχε γόνιμο περιβάλλον (ΚΝ2 «Οπότε είχα πάρα πολύ όρεξη και βρήκα ένα 

πάρα πολύ ωραίο και γόνιμο περιβάλλον … βρήκα ένα κλίμα εμπιστοσύνης από 

τον σύλλογο διδασκόντων, οπότε προσπαθούσαμε να δυναμώσουμε, να 

ενισχύσουμε, και να προασπίσουμε τα δικαιώματα των μαθητών μας.») 

5. οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τις αρμοδιότητες ενός κοινωνικού λειτουργού 

(ΚΝ2 «… παρότι οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τι είναι ο κοινωνικός 

λειτουργός… ») 

6. είναι η σημαντική η συνεργασία με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς 

(ΚΝ2 «σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και την διεύθυνση του 

σχολείου δημιουργήσαμε ένα χώρο, όπου ήταν ο χώρος του κοινωνικού 
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λειτουργού κι αυτό λειτούργησε σημαντικά», ΚΝ3 «υπήρχαν δράσεις 

ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών», ΚΝ4 «.. στη συνέχεια να ενημερώσει 

και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς για το ποιες προτάσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη με σκοπό να επιτευχθεί η συμπερίληψη., 

τουλάχιστον στο κοινωνικό κομμάτι») 

7. σε πρώτο στάδιο απαιτείται η ενημέρωση/ συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων 

και μαθητών (ΚΝ2 «Το πρώτο τρίμηνο εκείνο το οποίο κάναμε ήταν να 

ενημερώσουμε την σχολική κοινότητα μέσα από απογευματινές δράσεις ποιος 

είναι ο ρόλος μας, τι κάνουμε στο σχολείο», ΚΝ3 «όλα βασίστηκαν πως 

δημιούργησα καλή σχέση στην αρχή, με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς») 

8. σημαντικό είναι να οργανωθούν δράσεις για να έρθουν σε επαφή οι Ρομά 

γονείς με τους υπολοίπους γονείς (ΚΝ2 «…να φέρω κοντά τους ρομά γονείς 

με τους μη ρομά γονείς έτσι ώστε να αντιληφθούν σιγά σιγά ότι δεν έχουν και 

πολλά να χωρίσουν κι ότι δεν χρειάζεται να νιώθουν φόβο, ούτε ότι απειλούνται 

τα παιδιά τους…» 

9. ενίσχυσαν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (ΚΝ2 «παρεμβάσεις με 

στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ενδυνάμωση 

τους μέσα από την ομαδική διεργασία, και εκεί προσπαθούσα να δω πως τα 

παιδιά αλληλεπιδρούν και μπήκαμε σε κομμάτια ενσυναίσθησης, θετικής 

αλληλεπίδρασης, διαχείρισης συναισθημάτων, ζητήματα σεβασμού στην 

μοναδικότητα του άλλου και φυσικά τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού», 

ΚΝ4 «Αυτό προέκυπτε και από σταθερές ομάδες που στόχο είχαν την ενίσχυση 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, της συνεργασίας, όπως και συζήτηση 

ζητημάτων που μπορεί να προέκυπταν μέσα από την καθημερινότητα») 

10. έχτισαν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Ρομά (ΚΝ2 «Μια άλλη στιγμή, αρκετά 

σημαντική για μένα ήταν όταν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για πρώτη 

φορά πήγαμε στην γιορτή των Ρομά, στο Εντερλέζι, όπου γιορτάζουν την άνοιξη 

και τον Άγιο Γεώργιο … το ότι πήγαμε σε αυτή την γιορτή ήταν μια κίνηση 

προσέγγισης, και κάποιοι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν ότι δεν είναι και κάτι 

τρομερό αυτή η γειτονιά των Ρομά.», ΚΝ3 «Μετά έκανα επίσκεψη στην 

κοινότητα, να γνωρίσω τους ρομά, να δω ποιοι είναι οι εκπρόσωποί τους, κι 

αυτό βοήθησε πάρα πολύ γιατί μετά από την επίσκεψή μου εκεί, έρχονταν πιο 

θερμά στις συναντήσεις που είχα μαζί τους.», ΚΝ5 «Κατάφερα σε σύντομο 
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χρόνο να δημιουργήσω μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά και με τους 

γονείς.») 

11. προσπάθησαν να ενισχύσουν την αποδοχή στη διαφορετικότητα/ ένταξη 

μαθητών (KN2 «Κάναμε και ένα εργαστήριο με σκοπό το σεβασμό στην 

διαφορετικότητα όπου έγινε και μια επίσκεψη στο γειτονικό ειδικό δημοτικό 

σχολείο της πόλης», ΚΝ3 «ξεκίνησα να σκέφτομαι πως μπορώ να φέρω κοντά 

τα παιδιά… έπειτα, ασχοληθήκαμε με το κομμάτι της διαφορετικότητας και της 

μοναδικότητας, μιλήσαμε για την προσφυγιά, μια μέρα είχαμε για τους ρομά, να 

πουν τα έθιμά τους, την ιστορία τους») 

12. διερεύνησαν και κατέγραψαν τους λόγους που οι Ρομά δεν προσέρχονται στο 

σχολείο (ΚΝ3 «διερεύνησα ποιοι ήταν οι λόγοι που κάποια παιδιά δεν 

έρχονταν σχολείο,») 

13. συνεργάστηκαν με άλλους φορείς (ΚΝ3 «Καλούσαμε στο σχολείο τοπικούς 

φορείς, είχαμε και θέμα με τα εμβόλια, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι 

που κάνει ο κοινωνικός λειτουργός σε ένα σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές συναντήσεις από τον Ερυθρό Σταυρό…») 

14. αναγνώρισαν δυσκολίες που πηγάζουν από τη διαφορετική κουλτούρα (ΚΝ3 

«Υπάρχου στερεότυπα τα οποία δεν τα σπάμε μέσα σε λίγους μήνες. Δεν είχαμε 

πολλές φορές τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομές. Σίγουρα, φράγμα είναι 

πολλά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχουν οι Ρομά και εμάς μας φαίνονται 

παράξενα», ΚΝ5 «Οι γονείς με δυσκολία πείθονταν ότι ένας άνθρωπος όπως ο 

κοινωνικός λειτουργός βρίσκεται σε αυτή την θέση με σκοπό να εξυπηρετεί τα 

συμφέροντά τους») 

15. αναγνώρισαν την ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση (ΚΝ3 «Οι εκπαιδευτικοί μου έβγαλαν 

πολύ έντονα την ανάγκη τους για επιμόρφωση, χρειάζονται να ενημερωθούν 

πάνω σε ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών Ρομά» 

16. αναγνώρισαν την ανάγκη καταγραφής των απόψεων ίδιων των Ρομά για το τι 

θα ήθελαν σε θέματα εκπαίδευσης (ΚΝ3 «… ήθελα να πω πως όλα τα 

προγράμματα σχεδιάζονται χωρίς να ρωτάτε από τους ίδιους το πώς θα ήθελαν 

το σχολείο, τι θεωρούν αυτοί ότι είναι το καλό σχολείο, πως τα παιδιά τους θα 

νιώσουν άνετα στο σχολείο, πως θα φέρουμε τα παιδιά τους στο σχολείο..») 

17. αναγνώρισαν την ανάγκη να υπάρχουν σαφέστερες οδηγίες για τις 

αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών (ΚΝ3 «το δικό μας πρόγραμμα 
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είναι ελεύθερος ο κοινωνικός λειτουργός να το κινήσει έτσι όπως εκείνος θέλει, 

δεν υπάρχει κατεύθυνση, ακόμα και στο ΦΕΚ είναι πολύ θεωρητικά όλα, κι 

ούτε επιμόρφωση και εκπαίδευση υπήρχε για εμάς πάνω σε αυτό πως θα το 

τρέξουμε», ΚΝ4 «Όμως αυτό δεν θα έπρεπε να συνδέεται με την επιδοματική 

πολιτική, όπως συμβαίνει τώρα, χρειάζεται μια πλαισίωση και κατάλληλη 

ενημέρωση όλο αυτό») 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα/ Συζήτηση 
 

Αρκετές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που ζουν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη και 

την Αμερική και έχουν κοινά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία ονομάζονται Ρομά. Σε σχεδόν 

κάθε τόπο όπου ζουν, οι ομάδες Ρομά υφίστανται διακρίσεις και ρατσισμό που οδηγεί 

αναπόφευκτα στην περιθωριοποίησή τους και στην εξαφάνιση τους από την κανονική 

κοινωνική ζωή (Zachos, 2012). Η ιστορία τους, η χαμηλότερη κοινωνική θέση και η εμπειρία 

των διακρίσεων και του ρατσισμού τοποθετούν τους Ρομά σε θέση παρόμοια με εκείνη των 

Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Miskovic, 2009). 

Η εκπαίδευση των Ρομά αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι του φάσματος της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης - η ευρύτερη κατηγορία θεωρητικής και ερευνητικής 

δραστηριότητας που έχει ως κεντρικό μέλημα τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να 

αντιμετωπίσει θέματα που προκύπτουν από την παρουσία στην ίδια τάξη μαθητών από 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Έχουν υπάρξει πολλές λαογραφικές, μουσικολογικές, 

ιστορικές και γλωσσικές μελέτες για τη ζωή και τη δραστηριότητα των Ρομά, αλλά δεν 

υπήρξε αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα που να επικεντρώνεται στην εξέταση της 

άποψης των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους λόγους που προτιμούν είτε τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είτε τα Τμήματα Υποδοχής ως καταλληλότερη μέθοδος για την 

εκπαίδευσή τους. Τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα είναι μάλλον φτωχά σε σύγκριση με 

τον μεγάλο πλούτο της υπάρχουσας ερευνητικής βιβλιογραφίας σε ότι αφορά την εκπαίδευση 

των μεταναστών και άλλων μειονοτήτων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (New & 

Merry, 2012). 

Είναι πραγματικότητα, πως εκτός από κάποιες συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις, δεν έχει 

δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα στοχεύει 

στην εκπαίδευση των Ρομά (Παρθένης & Φραγκούλης, 2016). Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, 

ότι ιδιαίτερα οι δυτικές χώρες, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να 

επιτύχουν την ισότιμη αντιμετώπιση ατόμων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

(Nikolaou, 2009), ώστε να δημιουργηθεί ένας διαπολιτισμικός διάλογος, ο οποίος τελικά θα 

λειτουργήσει θετικά για το σύνολο της κοινωνίας (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). 

Φυσικά, στο πως θα επιλέξει κάθε χώρα να διαχειριστεί την πολιτισμική ποικιλομορφία της, 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε ιστορικές και κυρίως πολιτικές συγκυρίες 
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(Νικολάου, 2008). 

Μέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά ήταν ένα παραμελημένο μέρος της 

επίσημης ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι οι κοινότητες των Ρομά 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς αιώνες και οι 

παράγοντες της φυλετικής διάκρισης και της ανεπαρκούς επίτευξης έχουν άμεση σχέση με 

την σχολική απόδοση των μαθητών Ρομά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των προηγούμενων 

στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού ήταν η συστηματική τάση ένταξης των παιδιών Ρομά 

στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με κάθε κόστος. Σύμφωνα με τους επίσημους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, τα παιδιά Ρομά έχουν περισσότερες πιθανότητες να τοποθετηθούν σε 

ειδικά σχολεία από τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μη Ρομά (Cahn & Chirico 

1999). Με αυτόν τον τρόπο, δεν έγινε διάκριση μεταξύ παιδιών με διανοητική αναπηρία και 

μαθητών Ρομά με μαθησιακές δυσκολίες. Επομένως, η παθολογία της ομάδας έχει ενισχυθεί 

από τα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών και οι κοινές σχολικές πρακτικές είχαν επικριθεί έντονα 

επειδή υπήρξε μια προφανής αναντιστοιχία μεταξύ των παιδαγωγικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται στα παιδιά Ρομά και των αξιών των οικογενειών Ρομά, δεδομένου ότι αυτή η 

κατηγορία έχει συσχετιστεί συχνά με τον τομέα της ειδικής αγωγής. Με άλλα λόγια, τα παιδιά 

των Ρομά έχουν συχνά χαρακτηριστεί ως «προβληματικά» όσον αφορά την 

προσαρμοστικότητα σε διάφορα στυλ και μεθόδους μάθησης (Hegedus 1998). Η 

αναντιστοιχία των αξιών των Ρομά με τα πρότυπα της γενικής τάξης μπορεί να οδηγήσει σε 

περαιτέρω στιγματισμό και σταδιακή αποξένωση από το σχολικό περιβάλλον. 

 

5.1. Συμπεράσματα 

 

Σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των Ρομά στο σχολικό περιβάλλον έχουν από το σχολικό 

έτος 2017-2018 οι κοινωνικοί λειτουργοί. Με βάση την υπουργική απόφαση 142628/ΓΔ4/30-

08-2017 ξεκίνησε η πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών (ΠΕ30) σε 42 Δημοτικά Σχολεία σε 

όλη τη χώρα, ασκώντας τα καθήκοντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τους 

οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών του αντίστοιχου κλάδου των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Μέσα στις βασικές αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών 

είναι και η ενσωμάτωση μαθητών ειδικών πληθυσμών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η 
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επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Αναλυτικότερα σύμφωνα με το νόμο αυτό οι 

κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να εστιάσουν σε παράγοντες (κοινωνικούς, οικονομικούς, 

πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς, εξωσχολικούς και οικογενειακούς) οι οποίο δεν επιτρέπουν  

την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο με απώτερο σκοπό την προστασία των παιδιών 

ανεξαρτήτων χαρακτηριστικών, με βάση τις αρχές της συμπερίληψης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις αυτής της νεοσύστατης 

ομάδας επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης αναφορικά με το ρόλο τους γενικά στην 

εκπαίδευση αλλά και ειδικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά 

Ρομά, και κατά πόσο συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση των μαθητών 

Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε, έδειξαν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνωρίζουν ως βασικές 

αρμοδιότητες τους να υποστηρίζουν τους μαθητές και να προσπαθούν να ενισχύσουν την 

αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών. Επιπρόσθετα, αναγνώρισαν ως χαρακτηριστικά 

του ρόλου τους την επικοινωνία/ υποστήριξη των γονέων των μαθητών, την ανάπτυξη 

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων με 

σκοπό την ένταξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί αναγνώρισαν το ρόλο τους ως διαμεσολαβητές μεταξύ άλλων φορέων και των 

οικογενειών των μαθητών.  

Από τις απαντήσεις τους αναφορικά με το ρόλο τους ως προς τους μαθητές Ρομά οι 

κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν ότι ο ρόλος τους είναι να επιτύχουν την ομαλή ένταξη 

των μαθητών Ρομά και της ισότιμης πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση μέσω της 

ενίσχυσης της αποδοχής της διαφορετικότητας από τους υπόλοιπους μαθητές. Επιπρόσθετα, 

σημαντικό χαρακτηριστικό του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών είναι η ανάπτυξη σχέσεων 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών Ρομά και η ενημέρωση των 

οικογενειών Ρομά για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με στόχο τη μείωση 

της σχολικής διαρροής. Τέλος, οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν σημαντικό 

χαρακτηριστικό του ρόλου τους να υποδεικνύουν νέους τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων 

που προκύπτουν και να αναπτύξουν υψηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών για τους μαθητές Ρομά.  

Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών 
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Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί από ενέργειες και δράσεις όπως η 

δημιουργία προγραμμάτων και παρεμβάσεων ένταξης και αποδοχής της διαφορετικότητας,  η 

ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους μαθητές και τους γονείς τους, η ενίσχυση της θέλησης των 

μαθητών Ρομά, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών Ρομά και η σύνδεση της σχολικής 

κοινότητας με την κοινωνία.  

Τέλος, από τις εμπειρίες των κοινωνικών λειτουργών έως τώρα με μαθητές Ρομά 

παρατηρήθηκε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν την σημαντικότητα της 

συνεργασίας με το διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους εκπαιδευτικούς καθώς της 

ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Ρομά και τις οικογένειες τους/ κοινότητες τους 

μέσα από δράσεις όπως για παράδειγμα επίσκεψη σε γιορτή σε οικισμό Ρομά. Επιπρόσθετα,  

οι κοινωνικοί λειτουργοί αναγνώρισαν ως σημαντικές δράσεις και ενέργειες για να έρθουν 

κοντά οι οικογένειες των μαθητών Ρομά με τις υπόλοιπες οικογένειες. Από την εμπειρία τους 

έως τη στιγμή της έρευνας οι κοινωνικοί λειτουργοί σε περιπτώσεις μαθητών Ρομά 

προσπάθησαν να ενισχύσουν την αποδοχή στη διαφορετικότητα/ ένταξη μαθητών και 

ενίσχυσαν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και συνεργάστηκαν με άλλους φορείς. Ως 

βασικά εμπόδια ένταξης των Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνώρισαν την 

διαφορετική κουλτούρα, την ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την ανάγκη καταγραφής των απόψεων ίδιων των Ρομά για το τι 

θα ήθελαν σε θέματα εκπαίδευσης και την ανάγκη να υπάρχουν σαφέστερες οδηγίες για τις 

αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών. 

 

 

5.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και προτάσεις για εφαρμογή 

 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

παρόμοιες σύντομες έρευνες για μαθητές ΡΟΜΑ ή έρευνες μεγαλύτερης κλίμακας που θα 

περιλαμβάνουν τις απόψεις και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αυτή η έρευνα θα 

μπορούσε να επικεντρωθεί σε τάξεις ανάπτυξης γλωσσών ή γενικά στην εκπαίδευση των 

Ρομά. Μια έρευνα ευρύτερης κλίμακας θα απέδιδε περισσότερες πληροφορίες που θα 

αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών λειτουργών σχετικά 
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με τις ανάγκες αυτών των μαθητών προκειμένου να υιοθετήσουν τις απαραίτητες πρακτικές 

για αυτούς. Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν αριθμό εκπαιδευτικών που 

ερευνούν προκειμένου να σκεφτούν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν και να επιδιώξουν την 

αυτο-βελτίωση που θα οδηγήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη των μαθητών τους. Αυτό που 

χρειάζεται είναι μια πιο ρεαλιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που θα χτίσει γέφυρες 

προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενδοστροφή και να εξαλείψει τις ανισότητες. Μια τέτοια 

προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που 

θα παρέχει στους μαθητές το απαραίτητο θάρρος να αγωνιστούν για την κοινωνική αλλαγή. 

Τα σχολεία χρειάζεται να είναι τα μέρη που θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές στην κριτική 

σκέψη προκειμένου να επιτύχουν την ενδυνάμωση. Τα σχολεία δεν θα αλλάξουν την κοινωνία 

τόσο εύκολα (Giroux, 2010), αλλά μπορούν να παρέχουν εκείνα τα μοντέλα που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη βελτίωση της κοινωνίας. Με την επικύρωση 

της ταυτότητας των παιδιών και των εμπειριών τους και μέσω της διαπραγμάτευσης τους στην 

τάξη, οι μαθητές θα έχουν όλα εκείνα τα εφόδια προκειμένου να αποκτήσουν μια βαθύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι γλώσσες και να κάνουν νόημα που 

θα περιλαμβάνει επίσης την πραγματική τους κατάσταση. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση των διακρίσεων 

και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά αποκτώνται στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος που βασίζεται κυρίως στους τέσσερις πυλώνες, δηλαδή τη στέγαση, την 

εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και την κοινωνική μέριμνα. Είναι λοιπόν εξαιρετικά 

σημαντικό το νέο πλαίσιο εθνικής πολιτικής για τους Ρομά στην Ελλάδα να στηρίζεται σε μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από την επεξεργασία ενός νέου 

μακροπρόθεσμου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ένταξη των Ρομά σε συνεργασία 

με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να βασιστεί στα διδάγματα που 

αντλήθηκαν από την προηγούμενη εμπειρία καθώς και στην εμπειρία άλλων κρατών μελών, 

θέτοντας συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους ως προς τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο στην άμβλυνση των κακών συνθηκών και του καθεστώτος των Ρομά 

στην Ελλάδα. Το νέο σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο γενικά εθνικά μέτρα 

και δράσεις για τους Ρομά που σχετίζονται με όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής με 

ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά και τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν τη 

μορφή εδαφικών ενοποιημένων συμφώνων δράσης (που προσδιορίζονται σε μια επόμενη 
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παράγραφο). 

Πρώτον, είναι απολύτως σημαντικό ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά να 

βασίζεται, πάνω απ 'όλα, σε αξιόπιστα και ακριβή, ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τα 

διάφορα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Ρομά (γεωγραφική κατανομή, ανάλυση των 

κατοικιών και των συνθηκών διαβίωσης, κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία κ.λπ.). Προτείνεται 

συνεπώς ότι το πλαίσιο εθνικής πολιτικής θα πρέπει να συνεπάγεται, ως προϋπόθεση κάθε 

παρέμβασης ή / και δράσης, τη διενέργεια εθνικής έρευνας απογραφής, προκειμένου να είναι 

σε θέση να προγραμματίζει και να εφαρμόζει παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη 

πραγματικές ανάγκες του λαού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μέθοδο συλλογής και 

χρήσης δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάχρηση αυτών. Η έρευνα αυτή 

αναμένεται να παράσχει όχι μόνο ποσοτικά στοιχεία αλλά και ποιοτικά στοιχεία, τα οποία θα 

αντικατοπτρίζουν, μεταξύ άλλων, τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προτάσεις δράσης των ίδιων 

των Ρομά. Επιπλέον, αυτή η έρευνα θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη 

χαρτογράφηση όλων των οικισμών των Ρομά στην Ελλάδα, που θα περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία 

μελέτη σε εθνικό επίπεδο που κατέγραψε τη στεγαστική κατάσταση του πληθυσμού των Ρομά 

διεξήχθη το 1999 από την ΔΕΠΟΣ (Δημόσια Εταιρεία Οικισμού & Αστικής Ανάπτυξης), ενώ 

δεν υπήρξε ποτέ εθνική έρευνα απογραφής για τους Ρομά ανθρώπους στην Ελλάδα
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Παράρτημα. Συνέντευξη έρευνας – Ερωτήσεις  

 
 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως κοινωνικός λειτουργός στην εκπαίδευση; 

 Τι ακριβώς πραγματεύεται μια/ένας κοινωνικός λειτουργός που εργάζεται 

στην εκπαίδευση; 

 Ποιος ο ρόλος μιας/ενός κοινωνικού λειτουργού που εργάζεται σε ένα σχολείο 

με παιδιά Ρομά; 

 Η παρουσία μιας/ενός κοινωνικού λειτουργού στο σχολικό πλαίσιο, συμβάλει 

στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση;  

 Ποια η προσωπική σας εμπειρία ως κοινωνικός λειτουργός σε σχολεία με 

μαθητές Ρομά. 

 


