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1η Η φτώχια αποτυπώνεται σε αριθμούς (ΕΛΣΤΑΤ)

• Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 
13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 
ετών.

• Το 2011, τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 901.194 και τα μέλη 
τους σε 2.341.400.

• Το 2017, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 
34,8% (3.701.800 άτομα) του πληθυσμού της Χώρας, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά (3.789.300 άτομα που αντιστοιχούσαν στο 35,6% του πληθυσμού).

• Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόμων 
ηλικίας 18-64 ετών (38,6%) και 

• σε 62,9% για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα.



2η Η φτώχια σχετίζεται με ποικίλους και παράγοντες

Διαφορετικές δομές οργάνωσης κοινωνικών σε παγκόσμιο και μακροκοινωνικό επίπεδο

 βιομηχανικών χωρών και εκείνων 

 που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης

Κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες

• μορφωτικούς

• οικονομικούς-άνισου εισοδήματος, 

 γεωγραφικούς και 

 εθνοτικούς παράγοντες

 ηλικιακούς

 διαφυλικούς

Αποτέλεσμα: χάσμα δημοκρατικής συμμετοχής ή αποκλεισμού

το οποίο σχετίζεται με το άτομο, τα κίνητρά τους και τις ικανότητές του να συμμετάσχει στο 

πολιτικό γίγνεσθαι τη μόρφωση και σε υλικά αγαθά



3η η ανισότητα παράγεται με δύο τρόπους
1. με οριζόντιο (ανισότητες τέτοιας μορφής σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης κοινωνικών υποσυστημάτων 
που διέπουν οριζόντια κάθε κοινωνία, π.χ. 

• πολιτική, 

• οικονομία, 

• εκπαίδευση, 

• εργασία  

2. Με κάθετο, (σημείο αναφοράς αποτελούν εδώ οι άνισες ευκαιρίες εντός συγκεκριμένων κοινωνικών 
υποσυστημάτων και ανισότητες μεταξύ ομάδων ανθρώπων, ως προς την κατανομή κοινωνικών αγαθών και την 
πρόσβαση σε αυτά, όπως π.χ. 

• τη συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή, 

• τη γεωγραφική θέση του σχολείου, 

• την οργάνωση της εκπαίδευσης που διαμορφώνονται με διαφορετικό τρόπο σε συγκεκριμένες σχολικές 
μονάδες.



Ποια είναι η συνεισφορά της επιστήμης στην αντιμετώπιση της 
κοινωνικής ανισότητας;

Η κοινωνική ανισότητα εξετάζεται από την επιστήμη της Κοινωνιολογίας, 
εστιάζει στην άνιση κατανομή υλικών και άυλων πόρων σε μια κοινωνία, 
καθώς επίσης και στις διαφορετικές ευκαιρίες των μελών κοινωνικών 
υποσυστημάτων να συμμετάσχουν σε αυτό.

Η συνεισφορά της είναι κυρίως: 

• αναλυτική, ερμηνευτική

• συμβουλευτική προς την πολιτεία



Ποια είναι η συνεισφορά της Παιδαγωγικής στην αντιμετώπιση 
της κοινωνικής ανισότητας;
• Φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδαγωγική έρευνα που σχετίζεται 

γενικότερα με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με ιδιαίτερους επιστημονικούς 
κλάδους, π.χ. η Κοινωνική Παιδαγωγικής, η Παιδαγωγική της Ένταξης η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
Διγλωσσία, Παιδαγωγική του τρίτου Κόσμου, Παιδαγωγική της Ειρήνης (Kron, 2001), τα οποία 

• ερευνούν φαινόμενα ανισότητας και 
• διατυπώνουν προτάσεις για αντισταθμιστικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση. 

Αναγνωρίζουν τη σημασία του μορφωτικού κεφαλαίου για την:

• ατομική ανάπτυξη και κοινωνική έναξη και κατ' επέκταση 

• την ανάπτυξη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. 

Η συνεισφορά της είναι συνήθως: 

• αναλυτική, ερμηνευτική

• συμβουλευτική προς την πολιτεία

• Κυρίως όμως: Αντισταθμιστικός 



Σύντομη ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας..

Από το 
2011

• Προεργασία στο πανεπιστήμιο για τη δημιουργία κοινωνικού 
φροντιστηρίου

Από το 
20112

• Πρωτοβουλίες και προγράμματα ένταξης και εκπαίδευσης 
ευάλωτων ομάδων

2017

• Επικοινωνία και προεργασία με το δήμο για τη δημιουργία 
κοινωνικού φροντιστηρίου

2018

• Πραγματοποίηση πρώτου κύκλου συνεργασίας μεταξύ 
Εργαστηρίου Παιδαγωγικών του ΠΤΔΕ, του Δήμου με τη 
στήριξη των εκπαιδευτικών δομών και της Ιεράς Μητρόπολης



Λόγοι δημιουργίας του Κ.Φ. στη Ρόδο

• Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων,

• Προσφορά ίσως ευκαιριών σε μαθητές για μόρφωση και ανάπτυξη

• Ένταξη στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό

• Ατομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου

• Διασύνδεση δομών της Ρόδου (ΠΤΔΕ, Πρόνοια, σχολεία, εκκλησία)

• Στήριξη φοιτητών (αναπτυξιακή, επαγγελματική)



Γενικό πλαίσιο φροντιστηριακής στήριξης

• Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργήσουν 25 τμήματα (με 
τμήματα 2- 6 παιδιών)

• Τα μαθήματα θα παραδίδονται πέντε  φορές την εβδομάδα, δυο 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)

• Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι συνολικά 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. 





Παιδαγωγική προσέγγιση

• φροντιστηριακή, υποστηρικτική για την κάλυψη μαθησιακών κενών

• μαθητοκεντρική, σύμφωνα με τον τρόπο μάθησης και το ρυθμό του 
μαθητή

• αναπτυξιακή, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα ανάπτυξης και 
ενασχόλησης: βήματα εντοπισμού και καταγραφής του μορφωτικού
κεφαλαίου

• κοινωνικο-παιδαγωγική για την προώθηση της ένταξης και της 
συνεργασίας



Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ☞
https://drive.google.com/drive/folders/1oA_A3r8lFXujG5Qqm79k2NoF8z_ExSk4 

• Φάκελος με φροντιστηριακό υλικό για τα μαθήματα του σχολείου με 
υποστηρικτικό υλικό ανά τάξη σε βασικά θέματα του σχολείου, όπου 
χρειάζονται στήριξη οι μαθητές, από όπου οι φοιτητές θα 
επιλέγουν/τροποποιούν υλικό για να οργανώσουν την παιδαγωγική 
τους εργασία

• Φάκελος με κοινωνικο- παιδαγωγικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες, ως συνοπτικό αποθετήριο ιδεών για δημιουργικές 
δραστηριότητες, από όπου οι φοιτητές θα επιλέγουν/τροποποιούν 
υλικό για να οργανώσουν την παιδαγωγική τους εργασία

• Καλές πρακτικές για Ρομά

https://drive.google.com/drive/folders/1oA_A3r8lFXujG5Qqm79k2NoF8z_ExSk4


Τι κάνουν οι φοιτητές στο κοινωνικό φροντιστήριο

• Κάνουν τα μαθήματα με τους μαθητές στη βάση μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού

• Στηρίζουν τους μαθητές όταν έχουν μαθησιακά κενά

• Διευκόλυνση τους μαθητές  στην πρόσβαση και στη φοίτηση και την ένταξη τους στο σχολείο 
καθώς και η ομαλή μετάβασή τους στο γυμνάσιο

• Εργάζονται σε ένα ενταξιακό πλαίσιο και ασκούνται στη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ
τους

• Πραγματοποιούν δραστηριότητές με στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη ΄ένταξη
όλων των μαθητών στο σχολείο

• Στηρίζουν τους μαθητές στις ιδιαιτερότητες τους και τους προσωπικούς προβληματισμούς και 
λειτουργούν ως διευρυμένοι συνοδοί και παιδαγωγοί

• Ενισχύουν τους μαθητές στο να παραμείνουν στο σχολείο με σκοπό την πρόοδό τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση και την εμπόδιση της σχολικής εγκατάλειψης



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)

about:blank
about:blank
about:blank


Συντελεστές και συνεργάτες του Κ.Φ.
Συντελεστές
• Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
• Καραγιάννη Χριστίνα, Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας Δήμου Ρόδου 
• Ταμβακά Μαρία, οικονομικά υπεύθυνη, υπάλληλο του 

Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλλων, 

• Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Δήμο Ρόδου
• Καραγιώργη Τσαμπίκα, Εκπαιδευτικός, υπάλληλος του 

«Κέντρα Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά» της Δ/νσης
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου σε 
γραμματειακή υποστήριξη, 

• Ζουμπά Χρυσούλα ως γραμματειακή υποστήριξη, μόνιμη 
υπάλληλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συνεργάτες
• Σκούρτου Ελένη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Μακρογιάννη Τσαμπίκα, Εκπαιδευτικός και Υπ. Διδάκτορας 

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
• Ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών μεντόρων

Πανεπιστήμιο

25 φοιτητές

Καθηγητές

γραμματεία

Δήμος (5 άτομα)

Σχολεία (4)

Ιερά Μητρόπολις

(4)

Διεύθυνση 
εκπαίδευσης



Ευχαριστώ


