
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΣΘ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ:  
«ΤΠΟΣΘΡΙΗΟΝΣΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΘΣΕ ΡΟΜΑ ΣΘΝ ΣΑΞΘ»  

 

Θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Υποςτθρίηοντασ τθ 

διδαςκαλία με μαθθτζσ Ρομά ςτθν Τάξθ», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν   

Σρίτθ 21 Μαρτίου 2023 και ϊρεσ 18:00 -21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ. Η επιμορφωτικι διαδικτυακι μασ εκδιλωςθ αποςκοπεί να αναδείξει  τθ 

ςπουδαιότθτα τθσ ομαλισ ζνταξθσ  και τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν 

Ρομά ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ, μζςω δράςεων ενθμζρωςθσ, κατάρτιςθσ και 

διαμεςολάβθςθσ. Σαυτόχρονα, επιδιϊκεται θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για τθν 

ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςυμπερίλθψθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ϊςτε να περιοριςτεί θ 

ςχολικι διαρροι αυτισ τθσ μακθτικισ ομάδασ. 

Η τθλεςυνάντθςι μασ προςβλζπει ςτθν ενθμζρωςθ και τον διάλογο τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ ςτθν προςπάκεια βελτίωςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ. Φιλοδοξεί να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και 

να ςυγκομίςει γόνιμεσ προτάςεισ για ζνα ςυμμετοχικό ςχολείο, το οποίο εδραιϊνεται ςτισ αρχζσ 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, δεν περικωριοποιεί νζουσ και εφιβουσ Ρομά και είναι 

ανοικτό για όλα τα παιδιά. 

Τπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Σρίτθ  

21 Μαρτίου 2023 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ 

μζχρι τθν Κυριακι 19-3-2023 και ϊρα 20:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/2YtMFmfbHGLkpPQA6 

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ  κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/wRYnFfFx1n7TfcTh9 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Θ φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Θ επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

 

https://forms.gle/2YtMFmfbHGLkpPQA6
https://forms.gle/wRYnFfFx1n7TfcTh9
https://www.youtube.com/@rdpsea


 

 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Χριςτοσ Παρκζνθσ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παιδαγωγικό Σμιμα 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΕΚΠΑ. 

Τποςτθρικτικζσ Παρεμβάςεισ ςε κοινότθτεσ 

Ρομά για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και 

μείωςθ τθσ εγκατάλειψθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

από παιδιά και εφιβουσ. 

Χριςτοσ Γκόβαρθσ 
Κακθγθτισ Παιδαγωγικισ, Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλίασ. 

Γιϊργοσ Φραγκοφλθσ 
Επίκουροσ Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. 

Εκπαιδευτικζσ βιογραφίεσ Ρομά: Εμπόδια, 

αντιςτάςεισ, υπερβάςεισ και επιτυχίεσ ενόσ 

διαγενεακοφ εγχειριματοσ. 

Ιγνάτιοσ Καράμθνασ 
Οργανωτικόσ υντονιςτισ ςτο 3ο ΠΕΚΕ Αττικισ, 
ΕΕ ΠΕ70 ςτα Δθμοτικά χολεία Αςπροπφργου, 
Μάνδρασ-Ειδυλλίασ & Μαγοφλασ, Επιςτθμονικόσ 
υνεργάτθσ ΕΔΑ. 

ταμάτα Βαβοφλθ 
Διευκφντρια ςτο 7ο Δ Αςπροπφργου. 

Διαχείριςθ προβλθμάτων  ςυμπεριφοράσ  ςε 

τάξεισ (και) με μακθτζσ/μακιτριεσ Ρομά. 

Κων/νοσ Παπαχριςτοσ 
Διευκυντισ ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ, 
Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΕΔΑ. 

Χρυςαυγι Γλζνθ 
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ70, π. χολικι φμβουλοσ 
Φκιϊτιδασ, Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 

Σο ςχολείο ωσ διαπολιτιςμικι κοινότθτα 

μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ: Ο ρόλοσ τθσ 

διοίκθςθσ / θγεςίασ και των εκπαιδευτικϊν. 

Κων/νοσ Παϊτζρθσ  
Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Ρομά 
Διαμεςολαβθτϊν και υνεργατϊν - υντονιςτισ 
Διαμεςολάβθςθσ. 

Χριςτοσ Μαρτηζλοσ 
Κοινωνικόσ Διαμεςολαβθτισ, Μζλοσ του Δ τθσ 
Ζνωςθσ Διαμεςολαβθτϊν. 

Διαμεςολάβθςθ ςτθν εκπαίδευςθ και 

εκπαίδευςθ ςτθ διαμεςολάβθςθ. 

Ζρθ Μερκοφρθ, 
Κοινωνικι Λειτουργόσ,  
Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 

Χρφςα Αυλωνίτθ 
Κοινωνικι Λειτουργόσ, 
 Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 

Παρεμβάςεισ ςτιριξθσ τθσ φοίτθςθσ των 

παιδιϊν Ρομά. Ο "δρόμοσ" προσ το ςχολείο. 

ΕΡΩΣΘΕΙ -ΤΗΘΣΘΘ  



 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

Ειςιγθςθ: «Υποςτηρικτικέσ   ρ μ  ς ισ ς  κοιν τητ σ  ομ   ι  την  ν ς υςη τησ πρ ς  ςησ κ ι μ   ςη 
τησ   κ τ λ ιψησ τησ  κπ  δ υςησ  π  π ιδι  κ ι  φή ουσ». 
Χριςτοσ Παρκζνθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Παιδαγωγικό Σμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΕΚΠΑ. 
Ο αποκλειςμόσ κοινωνικϊν ομάδων με ανομοιογενζσ πολιτιςμικό υπόβακρο από τθν ιςότιμθ πρόςβαςι 
τουσ ςε αγακά και πόρουσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ εξακολουκεί να είναι παρϊν, με αποτζλεςμα να 
παρεμποδίηεται ςοβαρά θ ζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεςκαι. Η άρςθ των αποκλειςμϊν 
αποτελεί πρόκλθςθ για τθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πολιτικι των ευρωπα κϊν χωρϊν, και φυςικά για τθν 
Ελλάδα. τθν παρουςίαςι μασ κα γίνει αναφορά ςτισ ςτρατθγικζσ αποτελεςματικισ ζνταξθσ των 
μακθτϊν μακθτριϊν με ανομοιογενζσ πολιτιςτικό υπόβακρο ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με άμεςο ςτόχο τθ 
μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και αποτυχίασ και απϊτερο ςκοπό τθν άρςθ του ςχολικοφ και κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. Τπό αυτό το πρίςμα, θ ςθμερινι μασ παρουςίαςθ αποςκοπεί να ςκιαγραφιςει τθν 
υφιςτάμενθ εκπαιδευτικι κατάςταςθ των παιδιϊν Ρομά και κυρίωσ να αναδείξει τουσ παράγοντεσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ τακτικότθτασ τθσ φοίτθςθσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν μακθτριϊν. 
 

Ειςιγθςθ: «Εκπ ιδ υτικέσ  ιο ρ φ  σ  ομ : Εμπ δι ,  ντιςτ ς ισ, υπ ρ  ς ισ κ ι  πιτυ   σ  ν σ 
δι   ν  κοφ     ιρήμ τοσ». 
Χριςτοσ Γκόβαρθσ, Κακθγθτισ Παιδαγωγικισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ.  
Γιϊργοσ Φραγκοφλθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. 
τόχοσ τθσ ειςιγθςθσ αυτισ είναι να ζρκουν ςτο προςκινιο μζςα από τθ φωνι των ίδιων των Ρομά οι  

δυςκολίεσ και οι περιοριςμοί που αντιμετωπίηουν ωσ κοινωνικά υποκείμενα που καλοφνται να 

«προςαρμοςτοφν» ςτισ απαιτιςεισ και ςτα αναμενόμενα πρότυπα ηωισ, που τίκενται τόςο από τθν 

ευρφτερθ κοινωνία, όςο και, ακόμα, από τισ ίδιεσ τισ ρόμικεσ κοινότθτεσ που διαβιοφν. Παρά τισ 

γενικευμζνεσ, ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ για τουσ Ρομά, ωςτόςο, μζςα από τθ ςφντομθ αυτι ειςιγθςθ κα 

αναδειχκοφν οι αντιςτάςεισ μιασ ρόμικθσ οικογζνειασ που κζτει τουσ δικοφσ τθσ ςτόχουσ και προςπακεί να 

υπερβεί τα εμπόδια που, διαγενεακά, ςυναντά. Πρόκειται για μια οικογζνεια ανάμεςα ςε πολλζσ άλλεσ 

ρόμικεσ οικογζνειεσ που τα παιδιά τουσ φοιτοφν ςτο ςχολείο και δεν επικυμοφν ζνα προδιαγεγραμμζνο 

μζλλον, όπωσ ςυχνά κεωρείται.    

 

Ειςιγθςθ: «Δι    ριςη προ λημ τ ν ςυμπ ριφορ σ  ς  τ ξ ισ (κ ι) μ  μ θητέσ/μ θήτρι σ  ομ ». 
Ιγνάτιοσ Καράμθνασ, Οργανωτικόσ υντονιςτισ ςτο 3ο ΠΕΚΕ Αττικισ, ΕΕ ΠΕ70 ςτα Δθμοτικά χολεία 
Αςπροπφργου, Μάνδρασ-Ειδυλλίασ & Μαγοφλασ, Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΕΔΑ. 
ταμάτα Βαβοφλθ, Διευκφντρια ςτο 7ο Δ Αςπροπφργου. 
Οι ςχολικζσ τάξεισ ςτισ μζρεσ μασ ζχουν πλζον πολυπολιτιςμικι ςφνκεςθ, ενϊ  ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

φοιτοφν ςε υψθλό ποςοςτό μακθτζσ και μακιτριεσ Ρομά,  που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο αρικμόσ τουσ 

αγγίηει το ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. ε αυτό το πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, ζνα 

από τα βαςικά ηθτιματα που καλοφνται να διαχειριςτοφν οι εκπαιδευτικοί είναι και τα προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν -τριϊν εντόσ ι και εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, 

ςτθν παρουςίαςι μασ, κα επικεντρωκοφμε ςε πρακτικζσ πρόλθψθσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και κυρίωσ 

κα εςτιάςουμε ςε παρεμβάςεισ τροποποίθςθσ τθσ ανεπικφμθτθσ ςυμπεριφοράσ. 

 

Ειςιγθςθ: «Το ς ολ  ο  σ δι πολιτιςμική κοιν τητ  μ θηςησ κ ι ςυν ρ  ς  σ: Ο ρ λοσ τησ διο κηςησ/ 
η  ς  σ κ ι τ ν  κπ ιδ υτικών». 
Κων/νοσ Παπαχριςτοσ, Διευκυντισ ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ, Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΕΔΑ. 
Χρυςαυγι Γλζνθ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ70, π. χολικι φμβουλοσ Φκιϊτιδασ, Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 
τθν ειςιγθςι μασ αυτι κα αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςτθν αναγκαιότθτα του ςχολείου να ενιςχφςει τα 

διαπολιτιςμικά του χαρακτθριςτικά και να λειτουργιςει ωσ μια διαπολιτιςμικι κοινότθτα μάκθςθσ και  

 



 

ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν τριϊν και τθν απόκτθςθ γνϊςεων και 

διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο μεταςχθματιςμόσ αναςχεδιαςμόσ τθσ δομισ ςε 

οργανωτικό, παιδαγωγικό-διδακτικό και γλωςςικό επίπεδο. Η διαπολιτιςμικι του ταυτότθτα, απόρροια ι 

ςτόχοσ τθσ πολυπολιτιςμικισ του ςφςταςθσ απαιτεί θγεςία που να εμπνζει και να κινθτοποιεί όλα τα μζλθ 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικοφσ, οι 

οποίοι χαρακτθρίηονται για τθ διαπολιτιςμικι τουσ ικανότθτα και τθ μεταςχθματίηουςα γνϊςθ. Σζλοσ, κα 

αναφερκοφμε επιγραμματικά ςτα χαρακτθριςτικά των διαπολιτιςμικϊν θγετϊν – εκπαιδευτικϊν με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ μακθτϊν Ρομά. 

 

Ειςιγθςθ: «Δι μ ςολ  ηςη ςτην  κπ  δ υςη κ ι  κπ  δ υςη ςτη δι μ ςολ  ηςη». 
Κων/νοσ Παϊτζρθσ, Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Ρομά Διαμεςολαβθτϊν και υνεργατϊν - υντονιςτισ 
Διαμεςολάβθςθσ. 
Χριςτοσ Μαρτηζλοσ, Κοινωνικόσ Διαμεςολαβθτισ, Μζλοσ του Δ τθσ Ζνωςθσ Διαμεςολαβθτϊν. 
Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι είναι πολυςφνκετοσ και πολυεπίπεδοσ μιασ και θ διαπολιτιςμικι δράςθ του 

γεφυρϊνει το χάςμα μεταξφ των κοινοτιτων, όπου λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ, με ςκοπό τθν πλιρθ και 

ολιςτικι ζνταξθ κακϊσ και τθ δθμιουργία μιασ ςυμπεριλθπτικισ κοινωνίασ. Με ενςυναίςκθςθ πονάει με 

τουσ πονεμζνουσ,  λυπάται με τουσ λυπθμζνουσ και  χαίρεται με τουσ χαροφμενουσ. Ο διαμεςολαβθτισ είναι 

άρτια εκπαιδευμζνοσ από φορείσ υψθλοφ επιπζδου και εμβζλειασ, με παγκόςμιο κφροσ όπωσ π.χ. 

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ΚΕΜΕΑ, ΕΚΠΑ, κ.λπ. υνεχίηει όμωσ να ςυμμετζχει ςε εκπαιδεφςεισ και 

επιμορφϊςεισ που ςκοπό ζχουν να διατθροφν επικαιροποιθμζνεσ τισ γνϊςεισ του.   

 
Ειςιγθςθ:   ρ μ  ς ισ ςτήριξησ τησ φο τηςησ τ ν π ιδιών  ομ . Ο "δρ μοσ" προσ το ς ολ  ο. 
 Ζρθ Μερκοφρθ, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 
 Χρφςα Αυλωνίτθ, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Επιςτθμονικι υνεργάτθσ ΕΔΑ. 
Η φοίτθςθ των μακθτϊν τριϊν Ρομά, ςτθν πλειοψθφία τθσ δεν ζχει ςυςτθματικότθτα και ςυχνά 

παρατθρείται πρόωρθ διακοπι, χαμθλι ςχολικι επίδοςθ και αδυναμία κατανόθςθσ των ςχολικϊν κανόνων. 

Η μζχρι τϊρα εμπειρία από τθν εργαςία μασ με τισ κοινότθτεσ Ρομά, ςε ςυνδυαςμό με τα βιβλιογραφικά και 

ερευνθτικά δεδομζνα, επιχειρεί να αναδείξει κάποια ςθμαντικά κζματα που φαίνεται να επθρεάηουν τθν 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν τριϊν Ρομά και κυρίωσ αφοροφν τθ ςχζςθ με τθν ευρφτερθ κοινωνία και με το 

κατά πόςο υπάρχει το αίςκθμα του ανικειν ςε αυτιν και θ ελπίδα ι θ προςδοκία για βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ.  

 
 


