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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Η αυτονόητη ανϊγκη ςτελϋχωςησ των ΚΕΣΥ με Κοινωνικούσ Επιςτόμονεσ
Με αφορμό τη δημοςιοπούηςη του νομοςχεδύου για τη δημιουργύα νϋων
Δομών Υποςτόριξησ του Εκπαιδευτικού Έργου, ο Σύλλογοσ Ελλόνων
Κοινωνιολόγων οφεύλει να υπενθυμύςει την αυτονόητη ανϊγκη ϋνταξησ των
κοινωνικών επιςτημόνων ςε οποιαδόποτε Υποςτηρικτικό Δομό αποβλϋπει ςτην
κϊλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών των ςχολικών μονϊδων.
Θεωρούμε ςαφό παρϊλειψη την απουςύα των ςπουδών ςτην
κοινωνιολογύα και ςτην κοινωνικό πολιτικό από τα ρητώσ αναφερόμενα
ωσ επιθυμητϊ προςόντα για τη ςτελϋχωςη Δομών όπωσ τα ΚΕΤ.
Παρϊλειψη, η οπούα ςυνεχύζει τη λανθαςμϋνη και παρϊδοξη κατϊςταςη που
ιςχύει ϋωσ ςόμερα για Δομϋσ όπωσ οι Συμβουλευτικού Σταθμού Νϋων.

Οι υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ ςτην εκπαύδευςη παραμϋνουν ελλιπεύσ χωρύσ
την κοινωνιολογικό οπτικό που επιτρϋπει την κατανόηςη και την ερμηνεύα των
ςυμπεριφορών και των αλληλεπιδρϊςεων που αναπτύςςονται ςτο χώρο του
ςχολεύου1. Σα προβλόματα που καλούνται να αντιμετωπύςουν οι
Τποςτηρικτικϋσ Δομϋσ εύναι ςτη βϊςη τουσ κοινωνικϊ. Στο ςύγχρονο
κοινωνικο-οικονομικό περιβϊλλον, που χαρακτηρύζεται από φαινόμενα
κοινωνικού αποκλειςμού, ανϋχειασ, μιςαλλοδοξύασ, ρατςιςμού, βύασ και
αποδυνϊμωςησ των παραδοςιακών δικτύων υποςτόριξησ, μεταςχηματιςμού
των οικογενειακών δομών, η εκπαιδευτικό πολιτικό δεν μπορεύ να παραβλϋπει
το δυναμικό των εργαλεύων τησ κοινωνιολογικόσ επιςτόμησ.
Οι Κοινωνιολόγοι και οι Επιςτόμονεσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ εύναι
κατεξοχόν ςε θϋςη να ανταποκριθούν ςε υπαρκτϋσ και ουςιώδεισ ανϊγκεσ των
Υποςτηρικτικών Δομών, δεδομϋνου ότι η επιςτημονικό τουσ κατϊρτιςη τουσ
επιτρϋπει, ενδεικτικϊ:
να εντοπύζουν αιτιακϋσ ςχϋςεισ αναλύοντασ την κοινωνικό ςυμπεριφορϊ
των ατόμων ςε ςυνϊρτηςη με τα κοινωνικϊ γεγονότα, τουσ κοινωνικούσ
θεςμούσ και τισ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ,
να διεξϊγουν ϋρευνα ςτο μακρο-επύπεδο και ςτο μικρο-επύπεδο
να εύναι ενόμεροι/εσ για τισ διαδικαςύεσ των κοινωνικών
μεταςχηματιςμών
να ϋχουν γνώςη των μηχανιςμών αναπαραγωγόσ των εκπαιδευτικών
ανιςοτότων και τησ επύπτωςησ των τελευταύων ςτη γνωςτικό,
ςυναιςθηματικό και κοινωνικό ανϊπτυξη των παιδιών,
να γνωρύζουν την επύδραςη τησ κοινωνικοπούηςησ και των πολιτιςμικών
παραμϋτρων ςτη διαμόρφωςη των αξιών και τησ κοινωνικόσ
ςυμπεριφορϊσ των μαθητών/τριών,
να ϋχουν γνώςη τησ δυναμικόσ των ομϊδων ςτο ςχολικό πλαύςιο,
να αναγνωρύζουν τη λανθϊνουςα επενϋργεια των ςτερεοτύπων και να
προωθούν τον ςεβαςμό ςτη διαφορετικότητα,
να εντοπύζουν αιτιακούσ παρϊγοντεσ ςτα κοινωνικϊ δύκτυα των
ςυμβουλευομϋνων, όπωσ πρϊττουν από ετών οι Κλινικού Κοινωνιολόγοι 2
να ςχεδιϊζουν και να υλοποιούν παρεμβατικϊ προγρϊμματα και
ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ
Ο ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ των Κοινωνιολόγων ςτην εκπαύδευςη εύναι
εξϊλλου κατοχυρωμϋνοσ με το Προεδρικό Διϊταγμα 159 (Υ.Ε.Κ.
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199/1.10.2009, τ. 1), ςύμφωνα με το οπούο μπορούν να ςτελεχώςουν την
εκπαύδευςη «ωσ κοινωνιολόγοι ςύμβουλοι», με αντικείμενο την εποπτεία, την
έρευνα, την ανάλυςη και την επίλυςη προβλημάτων τησ ςχολικήσ ζωήσ.
Η –ούτωσ ό ϊλλωσ προφανόσ- αναγκαιότητα τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτο
ϋργο των Συμβουλευτικών Σταθμών Νϋων ϋχει επιςημανθεύ και από την ϋκθεςη
τησ, αποτελούμενησ από υπευθύνουσ ΣΣΝ, Ομϊδασ Εργαςύασ που εξϋδωςε το
2009 το Κϋντρο Μελετών και Τεκμηρύωςησ τησ ΟΛΜΕ, για την αποτύπωςη των
ζητημϊτων και των προοπτικών του θεςμού.
Τϋλοσ, ασ ληφθεύ υπόψη ότι η ϋνταξη των Κοινωνιολόγων/Επιςτημόνων
Κοινωνικόσ Πολιτικόσ ςτα ςτελϋχη των Υποςτηρικτικών Δομών εύναι εφικτό
από κϊθε πλευρϊ, δεδομϋνου ότι η εκπαύδευςη διαθϋτει όδη πλούςιο
δυναμικό Κοινωνικών Επιςτημόνων ϋμπειρων ςτη ςχολικό τϊξη.
Μετϊ τα παραπϊνω, ζητούμε οι βαςικϋσ ςπουδϋσ ςτην Κοινωνιολογύα ό
την Κοινωνικό Πολιτικό (πρώην κλϊδοσ ΠΕ10) να ςυμπεριληφθούν ρητϊ
ςτα επιθυμητϊ ακαδημαώκϊ προςόντα και να μοριοδοτηθούν επαρκώσ
κατϊ τη διαδικαςύα επιλογόσ των ςτελεχών, εκπαιδευτικών ό μη, που θα
ςτελεχώςουν τα ΚΕΣΥ.
Οι Κοινωνιολόγοι και οι Επιςτόμονεσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ μπορούν να
ϋχουν ςαφεύσ αρμοδιότητεσ ςτη διεπιςτημονικό ομϊδα των Υποςτηρικτικών
Δομών. Συγκεκριμϋνα :
Να ςυντονύζουν και να διενεργούν ϋρευνεσ για την ανύχνευςη του
κοινωνικού προφύλ και των αναγκών μαθητών/τριών, γονϋων
και εκπαιδευτικών. Η ϋρευνα μπορεύ να αποκαλύψει κρύςιμα ςτοιχεύα
για τισ ςυμπεριφορϋσ και ςχϋςεισ ςτον φυςικό και τον ψηφιακό κόςμο:
Δομικού φραγμού και εμπόδια ςτην ιςότιμη πρόςβαςη ςτη μϊθηςη,
υποκουλτούρεσ και ομαδοποιόςεισ των νϋων βϊςει πολιτιςμικών και
ϊλλων χαρακτηριςτικών, κώδικεσ επικοινωνύασ, οργϊνωςη του
ελεύθερου χρόνου, αντιλόψεισ, ςτϊςεισ και αξύεσ, οικογενειακϊ
ςχόματα. Η δρϊςη δεν μπορεύ παρϊ να θεμελιώνεται ςτην επιςτημονικό
γνώςη.
Να αξιοποιούν την κοινωνιομετρύα για την αποκϊλυψη των μοτύβων
ςχϋςεων μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη και την παροχό ςυμβουλευτικόσ
καθοδόγηςησ ςτουσ/τισ εκπαιδευτικούσ. Το κοινωνιόγραμμα αποτελεύ
γνωςτό και ευρϋωσ χρηςιμοποιούμενο εργαλεύο τησ εφαρμοςμϋνησ
κοινωνιολογύασ, με ςκοπό την ανύχνευςη ηγετών, ομαδοποιόςεων και
μοναχικών μελών ςτην τϊξη3.
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Να διερευνούν με την κοινωνιολογικό οπτικό το κοινωνικό-πολιτιςμικό
περιβϊλλον παιδιών που εμπλϋκονται ςε περιςτατικϊ βύασ και
εκφοβιςμού, ςχολικόσ διαρροόσ, εθιςμών, αντι-κοινωνικόσ
ςυμπεριφορϊσ, μϋςα από την ανϊλυςη του οικογενειακού/ςυγγενικού
πλαιςύου τουσ, των κοινωνικών δικτύων ομοτύμων και των μοτύβων
ςυμπεριφορϊσ ςτον ψηφιακό κόςμο. Επύςησ, να αξιοποιούν τα
εργαλεύα τησ επύλυςησ ςυγκρούςεων και διαμεςολϊβηςησ, για τη
διαχεύριςη των ςυγκρούςεων.
Να ςχεδιϊζουν, να υλοποιούν και να αποτιμούν παρεμβϊςεισ και
προγρϊμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιςη προβλημϊτων,
πϊντα ςε ςυνεργαςύα με τα ϊλλα μϋλη τησ διεπιςτημονικόσ ομϊδασ και
με αποδϋκτεσ μαθητϋσ/τριεσ, γονεύσ και εκπαιδευτικούσ. Φαινόμενα
όπωσ η ςχολικό διαρροό, η απόρριψη τησ διαφορετικότητασ. οι
κοινωνικϋσ και εκπαιδευτικϋσ ανιςότητεσ, η μιςαλλοδοξύα και η ϋλλειψη
ανεκτικότητασ, ο εκφοβιςμόσ, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, η ϊκριτη
χρόςη του διαδικτύου, οι ϋμφυλεσ διακρύςεισ και η ϋμφυλη βύα,
αποτελούν προνομιακϊ πεδύα δρϊςησ τησ κοινωνιολογύασ,.
Να υποςτηρύζουν επιςτημονικϊ την υλοπούηςη ερευνητικών
εργαςιών ςτα ςχολεύα.
Να διαμορφώνουν δύκτυα ςυνεργατών φορϋων.
Να παρϋχουν ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ.
Να ενημερώνουν τη ςχολικό κοινότητα ςε ςχϋςη με καινοτόμεσ
εθνικϋσ, ευρωπαώκϋσ ό διεθνεύσ δρϊςεισ και προγρϊμματα ςχετικϊ
με ψυχοκοινωνικϊ ζητόματα.
Να οργανώνουν δρϊςεισ ενημϋρωςησ, επιμόρφωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ του κοινωνικού ςυνόλου.
Να
ςχεδιϊζουν
και
να
υλοποιούν
δρϊςεισ
για
την
κοινωνικοοικονομικό υποςτόριξη των παιδιών που προϋρχονται
από ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμού.
Να ςυμβϊλλουν ςτη διαμόρφωςη τησ κοινωνικόσ/εκπαιδευτικόσ
πολιτικόσ ςε τοπικό επύπεδο.
Σε μύα περύοδο κατϊ την οπούα επιδιώκεται η αναδιοργϊνωςη των Δομών
που θα υποςτηρύζουν το ελληνικό ςχολεύο, αναμϋνουμε ότι η ηγεςύα του
Υπουργεύου θα αντιληφθεύ τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ το όλον (κοινωνύα)
επιδρϊ ςτο επιμϋρουσ (ςχολεύο) και θα αξιοποιόςει, ϋςτω και τώρα, το δυναμικό
των επιςτημόνων που μπορούν να ςυμβϊλουν ουςιαςτικϊ ςτην υπόθεςη τησ
διαμόρφωςησ του ςχολεύου που οραματιζόμαςτε∙ ενόσ ςχολεύου που θα
αποδύδει ϋμφαςη ςτην υποςτόριξη τησ ολόπλευρησ ανϊπτυξησ του παιδιού, ςε
ϋνα πλαύςιο που θα ευνοεύ την ϊμβλυνςη των κοινωνικών ανιςοτότων ωσ πηγόσ
πολλαπλών γνωςτικών, ςυναιςθηματικών και κοινωνικών ζητημϊτων τησ
ςχολικόσ κοινότητασ.

Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για διϊλογο επύ των προτϊςεών μασ.
Το παρόν ςυνυπογρϊφεται από τον Σύλλογο Επιςτημόνων Κοινωνικόσ
Πολιτικόσ.
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