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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά 

για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης 
της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» 

στις Περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης του έργου ακολουθεί η αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου ως προς 

τις δράσεις που έλαβαν χώρα σε όλες τις περιοχές παρέμβασης συνεκτιμώντας τις συνθήκες και τις νέες 

ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του covid-19, καθώς και της αλλαγής των υγειονομικών 

μέτρων από 01/06/2022. 

 

Περιφέρειες Περιοχές Παρέμβασης Οικισμοί/Καταυλισμοί  

 
Περιφέρεια Αττικής 

(Υπόεργο 3) 

Αγία Βαρβάρα Οικισμός Αγίας Βαρβάρας  

Ασπρόπυργος Οικισμοί Νέα Ζωή & Νεόκτιστα 

Μενίδι Οικισμοί Αυλίζα & Καποτά 

Ζεφύρι Οικισμός Λίμνη- Αυλίζα 

Κέντρο Αθήνας Οικισμός Αθήνας 

Σπάτα Καταυλισμός Κιάφα 

Αρτέμιδα Οικισμός Αρτέμιδας  

Γέρακας Οικισμός Γέρακα 

Κορωπί Καταυλισμός Κούπι 

Περιφέρεια Κρήτης 
(Υποέργο 2) 

 

Χανιά Οικισμός Χανίων 

Ηράκλειο Οικισμός Ηρακλείου & Καταυλισμός Ν. 
Αλικαρνασσού 

Ρέθυμνο Οικισμός Ρεθύμνου 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

(Υποέργο 2) 

Καλαμάτα  Οικισμός Καλαμάτας  

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας (Υποέργο 4) 

 

Εύβοια  
 

Οικισμός Καμάρες & Χαραυγή Οικισμός 
Ερέτριας  

 Λαμία Καταυλισμός Καμηλόβρυσης  

mailto:parthenis@eds.uoa.gr
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Περιφέρεια Ηπείρου 
(Υποέργο 1) 

Ιωάννινα Οικισμοί Νέας Ζωής & Περάματος  

Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων (Υποέργο 2) 

Κέρκυρα Οικισμός Αγίου Ιωάννη & Καταυλισμός 
Λιβάδι Ρόπα 

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου (Υποέργο 2) 

Χίος  Οικισμός Βαρδάσι Χίου 

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου (Υποέργο 5) 

Ρόδος Οικισμοί Καρακόνερο & Αμπέλια Καϊρ 

 

Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιοχές παρεμβαίνει μία διεπιστημονική ομάδα συνεργατών 

αποτελούμενη από Διαμεσολαβητή, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιμορφωτή.  

Ειδικότερα: 

Πακέτο εργασίας 1:  Υποστήριξη της Κοινότητας/Ευαισθητοποίηση Φορέων και σύνδεση τοπικής 

κοινότητας/ Ρομά οικογενειών με τις δομές εκπαίδευσης 

Για την υλοποίηση της ενέργειας αυτής, αξιοποιούνται ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και διαμεσολαβητές 

του έργου, οι οποίοι προβαίνουν σε επισκέψεις στους οικισμούς στόχους της κάθε περιοχής ενημερώνοντας 

και ευαισθητοποιώντας τους γονείς Ρομά για την εγγραφή των παιδιών τους στα όμορα σχολεία της περιοχής 

τους αλλά και για τη μείωση της σχολικής διαρροής. Επιπλέον, οι συνεργάτες/ιδες χαρτογραφούν την 

κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των Ρομά οικογενειών, συλλέγοντας στοιχεία και ενθαρρύνοντας τα παιδιά 

Ρομά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για την ένταξη τους στη σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, στις 

περιοχές του Κορωπίου, του Γέρακα, του Ασπροπύργου (Νεόκτιστα και Νέα Ζωή) και των Σπάτων (Κιάφα) 

συνεργάτες/ιδες μας του Προγράμματός μας πραγματοποίησαν δράσεις διασύνδεσης των οικογενειών Ρομά 

με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα ενημέρωσαν για θέματα αγωγής της υγείας και τήρησης των μέτρων 

προστασίας κατά της πανδημίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των συνεργατών/ιδων του Πεδίου στην 

υποστήριξη του δυναμικού των σχολικών μονάδων, π.χ. των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα παιδιά μέσω της 

φυσικής παρουσίας τους, της διαδικασίας της εποπτείας αλλά και των επιμορφωτικών συναντήσεων, όπως 

επίσης και η συνεργασία τους με άλλους φορείς (Κέντρα Κοινότητας Αχαρνών, Σπάτων, Ρόδου, Ιωαννίνων, 

Action Aid, κ.α.). 

 

Πακέτο εργασίας 2 : Εκπαιδευτικές Δράσεις  

Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω εξατομικευμένων και ομαδικών προσεγγίσεων 

εντός των κοινοτήτων Ρομά 

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, αξιοποιούνται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για την υποστήριξη των 

παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων προκειμένου να βελτιώσουν την επίδοσή τους και 
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πραγματοποιούνται μαθήματα γραμματισμού εφήβων. Η λειτουργία των τμημάτων αφορά σε 

παραχωρούμενους χώρους σχολικών μονάδων, των οποίων ο αριθμός συνεχώς διευρύνεται, αλλά και άλλων 

συνεργαζόμενων φορέων (π.χ. Κέντρα Κοινότητας, ΜΚΟ, κ.α.), όπως επίσης και σε οικισμούς και καταυλισμούς 

Ρομά. Το τελευταίο διάστημα έχουν σχεδιαστεί, προγραμματιστεί και ξεκινήσει και τα θερινά ενισχυτικά 

τμήματα τόσο στην Περιφέρεια Αττικής (π.χ. Σπάτα, Γέρακας, Ασπρόπυργος, Αχαρνές, κ.α.) όσο και στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

Συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες ανά υποέργο: 

      ΒΑΘΜΙΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΥΠΟΕΡΓΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  Α΄/ΒΑΘΜΙΑ  Β΄/ΒΘΜΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1  ΗΠΕΙΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  0  2  0  2  

2  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  0  3 3  6 

ΚΡΗΤΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  0  2  1  3  
ΧΑΝΙΩΝ  0  4  0  4  
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  0  1  0  1  

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΧΙΟΥ  0  2  0  2  

3  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  10  35 11 56  

4  
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  0  1  0  1  
ΕΥΒΟΙΑΣ  2  4  1  7  

5  
ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  0  5  1  6  

ΣΥΝΟΛΑ: 12 59 17 88 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

  

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των αναγκών του πληθυσμού Ρομά στις περιοχές στις 

οποίες λαμβάνουν χώρα οι δράσεις του Προγράμματος, έχουμε ξεκινήσει συνέργειες με φορείς που μπορούν 

να υποστηρίξουν το έργο μας σε όλα τα επίπεδα:  

Φορέας Συνέργειας  Περιγραφή Συνεργασίας  

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

τμήματος της Ιατρικής Σχολής 

του Ε.Κ.Π.Α. «Παγκόσμια Υγεία - 

Ιατρική των Καταστροφών»  

Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

προληπτική ιατρική, αγωγή υγείας, πρόσβαση στο ΕΣΥ - στην κοινότητα Ρομά 

για την υποστήριξη της φοίτησης των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση.  

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

τμήματος ΠΑΙ.Τ.ΔΕ. της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

«Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου: 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»  

Απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης για 

υποστήριξη των συνεργατών στο πεδίο.  
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

τμήματος ΠΑΙ.Τ.ΔΕ. της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

«Συμβουλευτική, 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και Δια βίου 

μάθηση»  

 

Απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης για 

υποστήριξη των συνεργατών στο πεδίο.  

Κέντρο Συμπαράστασης παιδιού 

και οικογένειας - Λεμού  

Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση ενισχυτικών μαθημάτων και άλλων 

δράσεων. 

ΜΚΟ «Action Aid»  

 

Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση ενισχυτικών μαθημάτων.  

Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Αθηναίων  

Παραχώρηση χώρου για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών. 

 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας Συνέργεια και συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην πόλη». 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάτων Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση θερινών ενισχυτικών μαθημάτων. 

 

 

Πακέτο εργασίας 3 : Επιμόρφωση- Υποστήριξη σχολικών μονάδων 

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας έχει ξεκινήσει η Β’ Φάση της Επιμόρφωσης με στόχο την ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων-συνεργατών του Προγράμματος, όπως επίσης και μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προηγήθηκε πάλι η καταγραφή των 

επιμορφωτικών τους αναγκών με συστηματική διερεύνησή τους.  

 

Πακέτο εργασίας 4 : Δημοσιότητα 

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, προβάλλεται και διαχέεται η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης προς την ευρύτερη κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ενέργειες προβολής 

και πληροφόρησης στοχεύουν αφενός στην εξοικείωση και στη στήριξη της παρέμβασης από την ευρύτερη 

κοινότητα και αφετέρου στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών Ρομά, 

καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την 

εξάλειψη των προκαταλήψεων. Αναλυτικότερα, γίνονται σε εβδομαδιαία βάση αναρτήσεις των δράσεων στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο HUB του ΕΚΠΑ και στην ιστοσελίδα του τμήματος του Παιδαγωγικού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

                 

Εικόνες 1 & 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΚΟ 

                

Εικόνες 3 & 4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΚΙΑΦΑ-ΣΠΑΤΑ 

                        

Εικόνα 5 & 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ» & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Εικόνα 7 & 8. ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 


