
Κοινωνικο-παιδαγωγικές δράσεις και 
παρεμβάσεις στο ΠΤΔΕ

Aυθεντικό πλαίσιο 

μάθησης  - διασύνδεση 

πανεπιστημίου με κοινωνικούς εταίρους



Φοιτητοκεντρικό πλαίσιο αναφοράς των
παιδαγωγικών δράσεων

• Διασύνδεση πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας

• Μείωση του κλινικού διαχωρισμού θεωρίας και πράξης

• Ενεργοποίηση και επανεξέταση ακαδημαϊκών γνώσεων μέσα από εφαρμοσμένη 

παιδαγωγική παρέμβαση 

• Αποτύπωση της γνώσης σε έργο και συγκεκριμένη δράση με κοινωνικό αποτύπωμα

• Ανάπτυξη αξιών που περιλαμβάνουν τον σεβασμό, την ισότητα όλων των μαθητών και την 

επιμονή στο παιδαγωγικό τους έργο.

• Απόκτηση γνώσης με πρακτικό όφελος για την κοινότητα και για απόκτηση εφαρμοσμένων 

επαγγελματικών δεξιοτήτων



Επισκόπηση παρεμβάσεων 

• Κοινωνικό φροντιστήριο
• Ρομά
• Πρόσφυγες
• Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΕΣΔ)
• Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «+Δημιουργώ για την Οικογένεια και το Παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες»
• Πρόγραμμα: Εθελοντική εργασία στην «Ανάδοχη αγκαλιά»
• Πρόγραμμα: Εθελοντική εργασία στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Άγιος 

Ανδρέας» 
• Εθελοντική εργασία στον Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο Γηροκομείο»
• Παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας: Εθελοντική εργασία στην ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου
• ΔωρίΖΩ για το ΠΑΙΔΙ



Κοινωνικό φροντιστήριο
• Κοινωνικά φροντιστήρια: Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του  Δήμου Ρόδου, κύριος του Έργου, σε συνεργασία με 
το, Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Πλαίσιο χρηματοδότησης: συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους 
(ΤΕΒΑ), η οποία έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιολογείται προκειμένου να αποτελέσει καλή 
πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Δικαιούχοι Παιδιά (μαθητές) που η οικογένεια τους πληροί τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), αλλά και παιδιά Ρομά για τα οποία η εγγραφή  τους, η φοίτησή τους στο σχολείο είναι  
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εγκριθεί  η αίτησή τους ένταξης στο ΚΕΑ. 

• Στόχος: Φοιτητές παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε 120 παιδιά ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος στη γειτονιά της κατοικίας τους. Η πρωτοβουλία επιτυγχάνεται με την υποστήριξη της Ιεράς 
Μητρόπολης Ρόδου, αφού αξιοποιούνται τα πνευματικά κέντρα των ενοριών.

• Τμήματα: λειτουργήσουν 25 τμήματα (με τμήματα 2- 6 παιδιών) Χώροι: 5 σχολικές μονάδες,  3 πνευματικά 
κέντρα, ΠΤΔΕ.

• Συμμετέχοντες: 25 φοιτητές, 100-120 μαθητές.

• Λειτουργία: Τα μαθήματα  παραδίδονται πέντε  φορές την εβδομάδα, δύο ώρες την ημέρα για παιδιά που 
φοιτούν από  Α’ έως  ΣΤ’ Δημοτικού (13.15-15.15 στα σχολεία) και (14.00 -16.00 στα πνευματικά κέντρα).

• Παιδαγωγική προσέγγιση: διδακτική στήριξη (κάλυψη μαθησιακών κενών), μαθητοκεντρική, σύμφωνα με τον
τρόπο μάθησης και το ρυθμό του μαθητή, αναπτυξιακή, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα ανάπτυξης και ενασχόλησης  
(εντοπισμός και καταγραφή του μορφωτικού κεφαλαίου), κοινωνικο-παιδαγωγική για την προώθηση της ένταξης 
και της συνεργασίας.



Παιδαγωγικό πλαίσιο, εργασία φοιτητών

• 10 λεπτά προετοιμασία και 10΄ ανασκόπηση και καταγραφή στο ημερολόγιο

• Συγγραφή παιδαγωγικής έκθεσης και σχεδιασμού (προγραμματισμός δράσεων ημέρας/εβδομάδας,  
συμβάντα, σχόλια)

• Καταγραφή ημερολογίου δραστηριοτήτων ημέρας (τι έκανα σήμερα;)

• Δημιουργία καρτέλας καταγραφής δραστηριοτήτων (Τίτλος, διάρκεια, στόχος, σύντομη περιγραφή, 
υλικά)

• περισσότερες πληροφορίες: https://www.pre.aegean.gr/δράσεις-κοινωνικές-παρεμβάσεις/

https://www.pre.aegean.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/


Ρομά

• Στόχος: Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των νεαρών γυναικών / μητέρων

• Πεδίο ευθύνης: Επιστημονική ευθύνη στις περιοχές Νοτίου και Βορείου Αιγαίου

• Πλαίσιο συνεργασιών: Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕΔΑ) στο έργο “Εκπαίδευση παιδιών Ρομά” από το 2010 μέχρι 
σήμερα

• Συνεργασία με Δήμο Ρόδου, Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά, Διεύθυνση Α΄ βάθμιας, 
Διεύθυνση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολείων και 
εκπαιδευτικούς από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, εκπροσώπους της κοινότητας.



Ρομά

• Περίγραμμα: Η δράση αυτή που προβλέπει η συστηματική εμπλοκή (ένα εξάμηνο), 
υλοποιείται στο πλαίσιο μαθήματος για τον γραμματισμό, τον οποίο συσχετίζει:  

• με ζητήματα γλώσσας/διγλωσσίας/προφορικής γλώσσας 
• με μία προσπάθεια ανίχνευσής προηγούμενης γνώσης και αξιοποίησης των πηγών 

γνώσης από την οικογένεια, 
• με ζητήματα ακραίας κοινωνικής περιθωριοποίησης, διαμεσολάβησης και κριτικής 

θεώρησης του ρόλου της εκπαίδευσης και προσωπικά του/της εκπαιδευτικού

• Δραστηριότητες της κοινότητας: Οι φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
υποστήριξης του σχολικού γραμματισμού παιδιών Ρομά τόσο στο σχολείο όσο και στην 
κοινότητα. Τηρούν ημερολόγιο, στοχάζονται και αυτοαξιολογούνται.



Πρόσφυγες

• Περίγραμμα και στόχοι δράσεων: Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιεί από πό το 2016  δράσεις με στόχο την πολύπλευρη στήριξη και γλωσσική εκπαίδευση των 
προσφύγων που διαμένουν στη Ρόδο. Οι δράσεις αυτές εστιάζουν (α) στη γλωσσική εκπαίδευση και στήριξη των παιδιών 
προσφύγων, (β) στη γλωσσική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες και (γ) στη μαθησιακή στήριξη παιδιών 
προσφύγων που φοιτούν στα σχολεία του νησιού. 

• Φορείς και συμπράξεις: Οι δράσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών που υλοποιούνται από το Εργαστήριο 
Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ υποστηρίζονται από τις Διευθύνσεις Α/βαθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου και την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μέσω της υπογραφής σχετικών μνημονίων συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

• Πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων: Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ της 
Σχολής και φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τόσο στους χώρους προσωρινής διαμονής 
των προσφύγων στη Ρόδο όσο και σε σχολικές μονάδες του νησιού αναλόγως των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος (2016-αρχές του 2020)

• Τμήματα: Στον χώρο της Σχολής  λειτουργούν δύο τμήματα, αρχαρίων και πιο προχωρημένων (Α1 και Α2)  με στόχο τη 
συμμετοχή των προσφύγων και μεταναστών/ριών στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.



Πρόσφυγες

• Συμμετέχοντες: Στα δυο τμήματα που λειτουργούν στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας έχει φοιτήσει μέχρι τώρα μεγάλος αριθμός
προσφύγων και μεταναστών (πάνω από 200 -εκτός των παιδιών που επίσης παρακολουθούσαν τα μαθήματα ενίοτε μαζί με τους
γονείς τους) οι οποίοι εντάσσονταν τμηματικά στη δράση. Καθώς οι πρόσφυγες είναι συχνά υπό μετακίνηση, ο μαθησιακός
πληθυσμός ανανεωνεται, ύστερα από την ολοκλήρωση βραχύβιων συχνά κύκλων σπουδών στη βάση κάλυψης συγκεκριμένων
επικοινωνιακών –και όχι μόνο- αναγκών στην ελληνική γλώσσα. Ομοίως, τα μέλη του Εργαστηρίου με ομάδες εθελοντών έχουν
προσφέρει διδακτικό έργο σε άτυπους καταυλισμούς και σε δημοτικά σχολεία του νησιού σε παιδιά πρόσφυγες διαφορετικών
τάξεων.

• Ταυτότητα συμμετεχόντων/ουσών: Στις δράσεις έχουν λάβει μέρος πρόσφυγες και μετανάστες, άντρες και γυναίκες, κατά 
κύριο λόγο από τη Συρία και το Ιρακ (με έντονο το κουρδικό στοιχείο).  Ακολουθούν η Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η 
Σομαλία και με μικρότερη εκπροσώπηση άλλες ανατολικές χώρες.

• Παιδαγωγικό πλαίσιο: Για τη γλωσσική εκπαίδευση και στήριξη των προσφύγων αξιοποιούνται σύγχρονες θεωρίες για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η βασικό στόχευση είναι η δημιουργία κοινοτήτων που θα συμβάλουν 
στην αυτονόμηση και ενδυνάμωση των προσφύγων μέσω της καλλιέργειας ποικίλων δεξιοτήτων: γλωσσικών, κοινωνικών, 
μεταγνωστικών και κριτικών.

• Πληροφορίες για τις δράσεις του Εργαστηρίου μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ και του 
Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, από τις σελίδες των συνεργαζόμενων φορέων και από τον ημερήσιο τοπικό τύπο. Ενδεικτικά:   
https://issuu.com/university-of-the-aegean/docs/aegeanedu2 & https://www.unhcr.org/gr

https://issuu.com/university-of-the-aegean/docs/aegeanedu2


Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΕΣΔ)

• Περίοδος υλοποίησης: Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στο διάστημα 2012-2016 μετά από αίτημα του τότε διευθυντή 
του του ΣΔΕ. 

• Στόχος: υποστήριξη της φοίτησης γονέων (ιδιαίτερα μητέρων) με μικρά παιδιά.

• Δράση της κοινότητας: Φοιτητές/τριες μας απασχολούσαν δημιουργικά τα παιδιά των εκπαιδευομένων και τα 
βοηθούσαν στα σχολικά μαθήματα, ώστε η μητέρα ή πατέρας να μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθήσει το μάθημα. 

• Θεσμικοί φορείς: Η δημιουργική απασχόληση τελούσε υπό την εποπτεία του διευθυντή και του/της ψυχολόγου του 
σχολείου. Σε έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, η δράση αυτή χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακή.



Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες

• Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «+Δημιουργώ για την Οικογένεια και το Παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

• Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου-
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου (Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΠΤΔΕ και Δήμου Ρόδου από
25/7/2017 έως 31-5-2019, Αρ. Πρωτ. 14/58513, 25/07/2017].

• Πλαίσιο χρηματοδότησης:Καμία χρηματοδότηση – Εθελοντική εργασία Επιστημονικής υπεύθυνης και φοιτητών/τριών.
Στόχος: Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και αναπηρίες, σχολικής ηλικίας, καθώς και η κάλυψη της ανάγκης των γονέων για λίγο ελεύθερο και προσωπικό
χρόνο.

• Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα είχε έναν διττό στόχο: Πρώτον, η προσφορά στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
αναπηρίες, το οποίο συμμετέχει σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης και δεύτερον, η
προσφορά προς τους γονείς αλλά και την οικογένεια.



Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «+Δημιουργώ για την Οικογένεια και το Παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:

Βασικοί στόχοι:

(1) Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Συνύπαρξη με άλλους, συνεργασία, ομαδική εργασία

(2) Συναισθηματική ανάπτυξη: έκφραση συναισθημάτων, μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών

(3) Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου:

- Για παιδιά: αξιοποίηση χρόνου μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων

- Για γονείς: εύρεση προσωπικού χρόνου

Επιμέρους στόχοι: Δημιουργική απασχόληση, παιχνίδι και ψυχαγωγία.

Συμμετέχοντες: 12 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  και αναπηρίες, 24 φοιτητές και φοιτήτριες, 2 συντονιστές και 1 επιστημονικά 

υπεύθυνη.

Ταυτότητα συμμετεχόντων: Παιδιά με διαφοροδιάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών σχολικής ηλικίας.

Λειτουργία: Οι συναντήσεις γίνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κάθε Παρασκευή (16:00 – 18:00).

Παιδαγωγική προσέγγιση: ψυχοσυναισθηματική και διδακτική στήριξη, ανθρωποκεντρική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση.

Πληροφορίες: για το Πρόγραμμα μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ, από τις σελίδες του συνεργαζόμενου φορέα 

και από τον ημερήσιο τοπικό τύπο. Ενδεικτικά:   https://www.pre.aegean.gr/δράσεις-κοινωνικές-παρεμβάσεις/,

https://www.noesi.gr/pronoise/sindimiourgo, https://www.rodiaki.gr/article/376984/kainotomo-programma-gia-thn-apasxolhsh-twn-

paidiwn-amea-sth-rodo & https://www.dimokratiki.gr/07-06-2019/teleti-lixis-toy-programmatos-dimioyrgo-gia-tin-oikogeneia-kai-to-paidi-

me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes/

https://www.pre.aegean.gr/δράσεις-κοινωνικές-παρεμβάσεις/
https://www.noesi.gr/pronoise/sindimiourgo
https://www.rodiaki.gr/article/376984/kainotomo-programma-gia-thn-apasxolhsh-twn-paidiwn-amea-sth-rodo


Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
Πρόγραμμα: Εθελοντική εργασία στην «Ανάδοχη αγκαλιά»

Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Ανάδοχη Αγκαλιά»

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Καμία χρηματοδότηση – Εθελοντική εργασία

Στόχος: Κύριος σκοπός τους προγράμματος  είναι τα φροντιστηριακά μαθήματα σε παιδιά που οι γονείς αδυνατούν οικονομικά, όπως και 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε αναδοχή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έρχεται να ενισχύσει τους στόχους του

Οργανισμού που είναι η προώθηση του θεσμού της αναδοχής, η υπoστήριξη των ανάδοχων οικογενειών αλλά και η υποστήριξη των 

παιδιών που ζουν στους χώρους των ιδρυμάτων.

Συμμετέχοντες: 20 παιδιά σε αναδοχή και 15 φοιτήτριες

Ταυτότητα συμμετεχόντων/ουσών: Παιδιά από ιδρύματα σε αναδοχή, παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Λειτουργία: Οι συναντήσεις γίνονται στο Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου καθημερινά καιαπογευματινές ώρες (16:00 – 19:00)

Παιδαγωγική προσέγγιση: ψυχοσυναισθηματική και διδακτική στήριξη, ανθρωποκεντρική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση.

Πληροφορίες: για το Πρόγραμμα μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ, από τις σελίδες του συνεργαζόμενου φορέα 

(και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του), καθώς και από τον ημερήσιο τοπικό τύπο. Ενδεικτικά:  https://www.dimokratiki.gr/23-10-

2016/rodos-anixe-apo-tin-proti-stigmi-tin-agkalia-tis-stin-anadochi-agkalia/ & https://www.facebook.com/anadoxiagalia/.

https://www.dimokratiki.gr/23-10-2016/rodos-anixe-apo-tin-proti-stigmi-tin-agkalia-tis-stin-anadochi-agkalia/


Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
Πρόγραμμα: Εθελοντική εργασία στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Άγιος Ανδρέας» 

Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Άγιος 

Ανδρέας.

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Καμία χρηματοδότηση – Εθελοντική εργασία

Στόχος: Κύριος σκοπός τους προγράμματος  είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών που είναι κλινήρη, η ανθρώπινη επαφή με άτομα εκτός 

του ιδρύματος και η προσφορά στον άνθρωπο, καθώς οι φοιτητές/τριες τα βγάζουν από τα δωμάτιά τους, είτε με φορεία είτε σε αμαξίδια, με 

στόχο την ανάπτυξη τους σε επίπεδο ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό και κινητικό μέσα από την αξιοποίηση της μουσικής και του παιχνιδιού.

Συμμετέχοντες: Ομάδα των 10 ατόμων που είναι τρόφιμοι του ιδρύματος με πολλαπλές αναπηρίες, 9 φοιτητές/τριες και 1 επιστημονικά 

υπεύθυνη.

Ταυτότητα συμμετεχόντων/ουσών: Παιδιά με χρόνιες και σοβαρές αναπηρίες που ζουν στο ίδρυμα.

Λειτουργία: Οι συναντήσεις γίνονται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Άγιος Ανδρέας, κάθε Σάββατο και ώρες 17:00 – 19:00.

Παιδαγωγική προσέγγιση: ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ανθρωποκεντρική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση.

Πληροφορίες: για το Πρόγραμμα μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από το ΠΤΔΕ και από τον συνεργαζόμενο φορέα. Ενδεικτικά:

http://www.kkppna.org/istoriko/profil



Τρίτη ηλικία

Εθελοντική εργασία στον Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου
«Χαραλάμπειο Γηροκομείο»

Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τμήματος ΠΤΔΕ με τον Οίκο 
Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο Γηροκομείο».

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Καμία χρηματοδότηση – Εθελοντική εργασία
Στόχος: Κύριος σκοπός τους προγράμματος η συντροφιά στα άτομα της 
τρίτης ηλικίας μέσα την ανάπτυξη συζητήσεων, παιχνιδιών (μνήμης και 
επιτραπέζιων) και την ανάγνωση ιστοριών.
Συμμετέχοντες: Συμμετείχαν 10 φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και ειδικότερα, 5 φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ Ρόδου.
Ταυτότητα συμμετεχόντων/ουσών: Ηλικιωμένοι/ες που διαμένουν στο 
Χαραλάμπειο Γηροκομείο.
Λειτουργία: Οι συναντήσεις γίνονται στον οίκο ευγηρίας τα 
Σαββατοκύριακα.
Παιδαγωγική προσέγγιση: ψυχοσυναισθηματική στήριξη, 
ανθρωποκεντρική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση.
Πληροφορίες: για το Πρόγραμμα μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από το 
ΠΤΔΕ και από τον συνεργαζόμενο φορέα. Ενδεικτικά:
http://kkppna.org/index.php/oikos-evgirias-dodekanisou-xaralampeio-
girokomeio



ΔωρίΖΩ για το ΠΑΙΔΙ

Tο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τρεις
φορείς της τοπικής κοινωνίας της Ρόδου: α) το Γραφείο
Εθελοντισμού του Δήμου Ρόδου, β) το τμήμα Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου και γ) την Ομάδα Κοινωνικής
Δράσης του Δικηγορικού Συλλόγου συνεργάστηκαν θέτοντας στο
επίκεντρο των Δράσεων τους το ΠΑΙΔΙ. Κοινή ομολογία της
πρωτοβουλίας είναι αν δεν προστατέψεις το πιο ευαίσθητο και
συνάμα ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας, το μέλλον δεν μπορεί
χαραχθεί αισιόδοξα. Την πρωτοβουλία «ΔωρίΖΩ για το ΠΑΙΔΙ»
υποστηρίζουν εκ μέρους των φορέων: η κα. Μαρία Κλαδάκη,
επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, η κα. Άννα
Ζωάννου, αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής Υγείας,
Κοινωνικής, Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων και Τρίτης ηλικίας, ο κ.
Στέργος Παρδαλός, αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Νεολαίας και Αθλητισμού, και η Ομάδα Κοινωνικής Δράσης του
Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.



ΔωρίΖΩ για το ΠΑΙΔΙ: ενδεικτικές δρασεις 

• Στην αίθουσα ΑΚΤΑΙΟΝ του δημου Ρόδου, παιδιά δημοτικών σχολείων που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες της πόλης μας, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας
«ΔωρίΖΩ για το ΠΑΙΔΙ» και μέσα από δημιουργική απασχόληση και θεατρικό παιχνίδι παρέλαβαν σχολικά
είδη για την έναρξη της σχολικής χρονιας

• Χριστούγεννα στην Πανεπιστημιουπολη: Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει τους μικρούς φίλους μέσα
στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ομάδες παιδιών, με συνοδεία ξωτικών και βοηθών του Άγιου
Βασίλη, κινήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Σε κάθε αίθουσα
υπήρχε ένας γρίφος, που με τη λύση του η κάθε ομάδα αποκτούσε ένα κομμάτι της λίστας. Όταν
συγκεντρωνονταν όλα τα κομμάτια της λίστας, οι ομάδες εφταναν στο τέρμα της διαδρομής, στην αίθουσα
χορού του Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από σπουδαστές των τμημάτων κιθάρας και
πιάνου του ΔΟΠΑΡ. στο τέλος προσφέρθηκε ένα συμβολικό δώρο στα παιδιά από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου



ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εθελοντική εργασία στην ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου

Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τμήματος ΠΤΔΕ με την Εταιρεία 
Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (Μη Κερδοσκοπικός, Μη 
Κυβερνητικός Οργανισμός, στον χώρο της Οδικής Ασφάλειας).
Πλαίσιο χρηματοδότησης: Καμία χρηματοδότηση – Εθελοντική εργασία
Στόχος: Κύρος σκοπός τους προγράμματος η αρωγή των φοιτητών/τριών στην 
εκπλήρωση των στόχων της ΕΥΘΥΤΑ που είναι:

1. Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων
2. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων
(ηθική υποστήριξη).
3. Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της 
πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων.
4. Η υποστήριξη, η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία 
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την 
ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών 
(μαθητών, ηλικιωμένων).

Πιο ειδικά, η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών 
για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική 
Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή 
ζητηθεί.



ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εθελοντική εργασία στην ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου

Ο ρόλος των φοιτητών και φοιτητριών είναι η αρωγή στις δράσεις της ΕΥΤΥΤΑ που είναι:
- Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες, έκθεση φωτογραφίας, δράσεις σε ανοικτούς χώρους)
- Διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων
- Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική 
Ασφάλεια και έχει κάνει   ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Ταυτότητα συμμετεχόντων/ουσών: Πολίτες της Ρόδου και Δωδεκανήσου γενικότερα.
Λειτουργία: Οι συναντήσεις στα γραφεία της ΕΥΘΥΤΑ αλλά και σε χώρους όπου γίνονται οι εκδηλώσεις.
Παιδαγωγική προσέγγιση: ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ανθρωποκεντρική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση.
Πληροφορίες: για το Πρόγραμμα μπορεί να αντλήσει κάποιος/α από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ, από τις σελίδες του συνεργαζόμενου 
φορέα και από τον ημερήσιο τοπικό τύπο. Ενδεικτικά:   https://www.pre.aegean.gr/δράσεις-κοινωνικές-παρεμβάσεις/, 
https://www.rodiaki.gr/tag/%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%A4%CE%91 & http://efthita-rodos.blogspot.com/2019/01/17.html



ΧΕΝ Ρόδου

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Περίγραμμα δράσης: Δημιουργία ομάδας 
ανάγνωσης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ με μέλη της ΧΕΝ. 
Συστηματικές συναντήσεις, συζητήσεις με κλασικό 
φιλόλογο, ανάγνωση κατά μόνας και μεγαλόφωνα 
στην ομάδα.



Η ποικιλία των 
θεσμών και των 

ομάδων

Απαριθμούνται εδώ διάφοροι θεσμοί (μερικές φορές
πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους) και κοινότητες (συχνά
περιθωριωμένες και ευάλωτες, όχι όμως πάντα), εντός
της πόλης της Ρόδου, οι οποίες λειτουργούν ως πλαίσιο
παρέμβασης και αναστοχασμού για τους/τις
φοιτητές/τριές μας.

Οι δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια μαθημάτων ή
παράλληλα με αυτά

Οι δράσεις προσφέρονται για συστηματικό κριτικό
αναστοχασμό, για εφαρμογές θεωρητικών εργαλείων
στην εκπαιδευτική πρακτική, για εθνογραφικού τύπου
παρατήρηση και για άσκηση στην συν-ευθύνη.



Οι φοιτητές/τριες

Οι δράσεις απαιτούν από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες επιπλέον χρόνο και διαθεσιμότητα. 

• Οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με πραγματικούς ανθρώπους και όχι με ‘ταμπέλες’ που ομογενοποιούν τους ανθρώπους, 
π.χ.  ως Ρομά, πρόσφυγες κλπ καθιστώντας τους έτσι αόρατους, ξένους, δυνάμει επικίνδυνους, ανεπιθύμητους

• Οι φοιτητές ευαισθητοποιούνται κοινωνικά, παρατηρούν συμμετέχοντας, συνδέουν τη δραστηριότητα με συγκεκριμένες 
θεωρητικές προσεγγίσεις

• Οι φοιτητές/τριες συνειδητοποιούν τη γλωσσική, πολιτισμική, κοινωνική ετερότητα στην πόλη, τις διαχωριστικές γραμμές.

• Συνειδητοποιούν τη χρησιμότητα της θεωρίας, την αναγκαιότητα σχεδιασμού των δραστηριοτήτων τους, διαχειρίζονται τον 
χρόνο της παρέμβασης, συνεργάζονται για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, αναστοχάζονται για τις πρακτικές τους και τα στερεότυπα



Τα μαθήματα

• Τα μαθήματα, στο πλαίσιο των οποίων γίνονται κάποιες από τις δράσεις, 
αποκτούν εργαστηριακό χαρακτήρα και αναπτύσσονται ως κοινότητες. 

• Οι φοιτητές/τριες αντλούν από την εμπειρία τους δεδομένα και υλικό που το 
οργανώνουν και το χρησιμοποιούν στις εργασίες τους



Συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις

Προκύπτουν συνέργειες ανάμεσα σε δράσεις. 

• Π.χ. ανάμεσα στη δράση για το κοινωνικό φροντιστήριο και στη δράση 
για τα παιδιά Ρομά, επειδή μεγάλο ποσοστό τον μη προνομιούχων που 
δικαιούνται το κοινωνικό φροντιστήριο προέρχονται από την κοινότητα 
Ρομά



Οι διδάσκοντες / οι διδάσκουσες

Οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες αντλούν ερευνητικά δεδομένα, τα οποία συστηματοποιούν, συζητούν
με τους φοιτητές/τριες και συχνά τα παρουσιάζουν από κοινού σε συνέδρια 

Προκύπτουν ημερολόγια, εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, 
επιστημονικές δημοσιεύσεις.



Η προσφορά προς την πόλη και η προσφορά της πόλης
προς το πανεπιστήμιο - η πόλη ως εργαστήριο

• Οι δράσεις αντιπροσωπεύουν μία πολυεπίπεδη προσφορά προς την πόλη.

• Η πόλη (με τους ανθρώπους, τους θεσμούς και τις κοινότητές της) προσφέρεται ως εργαστήριο 
εκπαιδευτικών εφαρμογών και ως πλαίσιο κοινωνικών παρεμβάσεων.

• Η επικοινωνία μεταξύ πόλης και πανεπιστημίου είναι συνεχής και αμφίδρομη.

• Το πανεπιστήμιο είναι στο κέντρο της πόλης τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά, επιστημονικά.


