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Οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 

όλη την Ευρώπη μέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές 

κινητοποιήσεις τους (RTRANSFORM) 

Αριθμός  Έργου: 

Παραδοτέο  Έρευνας Τεκμηρίωσης  

Επικεφαλής: COVUNI for WP1 

 

 

 

Συγγραφείς: Ιδρύματα: Χώρα: 

Rosa Cisneros Coventry University Ηνωμένο Βασίλειο 

 Catalan Government Ισπανία 

 Dr. Ámbédkar High School’s 

submission of studies, reports, 
projects 

 

Ουγγαρία 

 Municipality of Ampelokipi-

Memeni  

Ελλάδα 

 Amalipe Βουλγαρία 

 Drom Kotar Mestipen Ισπανία 

 

 

 

Συνοπτική Παρουσίαση  

 

Το [έργο] οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλοι την Ευρώπη μέσα από τις 

κοινωνικές και πολιτικές κινητοποιήσεις τους (RTRANSFORM) διερευνά πως οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα μέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές κινητοποιήσεις τους.  Αυτή η αναφορά είναι μία 

περίληψη της έρευνας τεκμηρίωσης που διεξήχθη κατά το Πακέτο Εργασίας 1 (Work Package 1) του έργου και 

ήταν μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του έργου (Δεκέμβριος 2020-

Μάρτιος 2021).  Το έγγραφο αυτό ολοκληρώθηκε από πολιτικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των: P4 Centre 

Amalipe (BU), Roma and Social Innovation Programme (SP), ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης (GR), DR 

Ambedkar Gimnazium Szakkozepiskolla, Szakiskola és Altano School (HU), Coventry University (UK).  Η 
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αναφορά αυτή προσφέρει λεπτομέρειες και πίνακες για την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την 

Ουγγαρία και παρέχει λεπτομέριες ειδικά για τις ακόλουθες επτά θεματικές περιοχές: i) Πρόωρη αποχώρηση από το 

σχολείο, ii) Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και υποχρεωτική εκπαίδευση iii) Συμμετοχή σε ανώτερα 

εκπαιδευτικά συστήματα  iv)  

Διαχωρισμός των νεαρών μαθητών Ρομά στην εκπαίδευση v) Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες 

δια βίου μάθησης vi) Άντι-μεταναστευτική (Αντι-Τσιγγανιστική) διαλεκτική, και, vii) Εμπειρίες διακρίσεων των 

γυναικών Ρομά.  Οι πληροφορίες έχουν τοποθετηθεί σε ένα πίνακα για να διασφαλιστεί ότι θα είναι εύκολη η 

πρόσβασή τους σε αυτές και ότι κάποιος θα μπορέσει εύκολα να ανατρέξει σε αυτές.  Αντιμετωπίζουμε το έγγραφο 

αυτό ως ένα έγγραφο που επικαιροποιείται συνεχώς, το οποίο παρέχει μία βάση για την αρχή του έργου, αλλά 

αργότερα μπορεί να εμπλουτιστεί. Τα ευρήματα [της έρευνας τεκμηρίωσης] τονίζουν ότι χρειάζεται  «οριζόντια»  

εργασία με τις γυναίκες Ρομά που προέρχονται από την λαϊκή βάση.  Η έρευνα αυτή δείχνει ότι οι χώρες που 

αναφέρονται, δεν εφαρμόζουν τους νόμους και ότι οι πλειοψηφία των γυναικών Ρομά που προέρχονται από την 

λαϊκή βάση είναι «κρυμμένες» από την mainstream  κοινωνία (από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας) και βρίσκονται 

σε πολύ ασταθή κατάσταση, σε πολύ επισφαλή θέση .  Η κοινότητα Ρομά είναι αποκλεισμένη.  Αυτή η αναφορά 

προσφέρει εις βάθος γνώσεις για τα παραδείγματα των καλύτερων πρακτικών.  Τα έργα και οι μελέτες που έχουν 

την μεγαλύτερη επιτυχία και αντίκτυπο στους Ρομά είναι εκείνα που ήταν «οριζόντια» και είχαν ως σκοπό την 

ενσωμάτωση μιας ετερογενούς κοινότητας. Η έρευνα τεκμηρίωσης αυτή έχει επιλέξει έργα ή ακαδημαϊκές μελέτες  

[που προέρχονται από] αξιόπιστο υλικό αναφοράς, και υποστηρίζονται από δεοντολογικά ορθή και ενδελεχή 

εργασία.  Έχουμε συνεργαστεί στην συγγραφή της τεκμηρίωσης για να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία κάθε χώρας 

παρέχουν την δυνατότητα διασταύρωσης των πηγών με τις γυναίκες της λαϊκής βάσης και να ήμαστε σίγουροι ότι 

απεικονίζουν την πραγματικότητα  

 

Εταίροι  

Η κοινοπραξία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και περιλαμβάνει μία γκάμα από άτομα που εργάζονται για 

πολιτικές οντότητες, σχολεία, οργανισμούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και δήμους.   

 

● LEAD-Romani Women’s Association Drom Kotar Mestipen (SP) 

● Coventry University- Centre for Dance Research (UK) 

● Alternative Innovative Development (GR) 

● Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület (HU) 

● Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (BU) 

● Care for young people’s future CIC (UK) 

● Catalan Government-Roma and Social Innovation Programme - Directorate- General for Civic and 

Community Action (SP) 

● Δήμος Αμπελοκήπωνβ – Μενεμένης  (GR) 

● Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther King 

Középiskolai Kollégium 

Σύνοψη του Έργου  

Το έργο θέτει επί τάπητος την κοινωνική ενσωμάτωση, με σκοπό την δυνατότητα της προώθησης της εκπαίδευσης 

των Ρομά γυναικών και κοριτσιών.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση για την εφαρμογή στρατηγικών 
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ενσωμάτωσης των Ρομά και σειρές από μέτρα πολιτικής που στοχεύουν στην βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, 

όπως επίσης και να «κλείσει» τα υπάρχοντα κενά ανάμεσα στους Ρομά και τον γενικό πληθυσμό. 

Ο σκοπός του έργου είναι να επηρεάσει πολιτικές χρησιμοποιώντας την εις άνωθεν προσέγγιση, με την διάδοση και 

την αναβάθμιση της πρακτικής που έχει βασιστεί σε στοιχεία.  Η πρακτική έχει αποδείξει ότι συμβάλει τόσο στην 

εκπαιδευτική όσο και στην κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών και κοριτσιών Ρομά, μέσω της προώθησης 

υψηλής και ποιοτικής εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός χώρου για συζήτηση για την κοινωνικά μη 

προνομιούχα αυτή ομάδα.  Αυτή η πρακτική (η βασισμένη σε στοιχεία) είναι η –Συνάθροιση γυναικών και 

μαθητριών Ρομά - “Roma Women Students’ Gathering” (RWSG), μία πρωτοβουλία η οποία έχει οργανωθεί με την 

συμμετοχή των γυναικών Ρομά από τη λαϊκή βάση εδώ και 18 χρόνια.  Οι Συναθροίσεις γυναικών και μαθητριών 

Ρομά (RWSG) από την Καταλονία είναι εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν μόνο γυναίκες Ρομά για να ανταλλάξουν τις 

εμπειρίες τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αποχή και τις σχολικές αποτυχίες.  Περίπου 300 

γυναίκες Ρομά συμμετέχουν σε κάθε συνάντηση.  Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία: η δια-γενεακή πλευρά και η 

προβολή των μοντέλων προς μίμηση για να εμπνεύσουν άλλες γυναίκες Ρομά.  Το Έργο θα μεταφέρει τις 

Συναθροίσεις (RWSG) σε πολλές άλλες χώρες και θα μετρήσει τον αντίκτυπό τους, όπως επίσης και θα 

χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχουν μαζευτεί για να δημιουργήσει ένα «κουτί εργαλείων (a toolkit), έναν 

οδηγό, ένα φίλμ, συστάσεις πολιτικής και ακαδημαϊκά άρθρα.  

Εισαγωγή  

Το παραδοτέο είναι μία περίληψη της τωρινής κατάστασης της κίνησης  στην Ουγγαρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ισπανία και την Βουλγαρία.  Ολοκληρώθηκε από τους εταίρους της κοινοπραξίας που αναφέρονται παραπάνω.  

Η αναφορά λοιπόν αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία σύνοψη της πραγματικότητας από μία σειρά από 

οπτικές.  Διαθέτουμε μία μίκρο και μάκρο εικόνα, που στηρίζεται σε πληροφορίες με αποδείξεις από αξιόπιστες 

πηγές.  Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εταίροι του έργου έχουν επιλεγμένα έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, έχουν βασίσει τις έρευνες τεκμηρίωσης αντλώντας στοιχεία από Ευρωπαϊκές ή εθνικές εκθέσεις, 

έργα που είναι βασισμένα σε αποδεικτικά στοιχεία, υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά άρθρα και γνώσεις από την λαϊκή 

κοινότητα.  Αυτή η αναφορά και η συλλογή πληροφοριών, αυτή η «βάση» αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό για 

το σχέδιο διασφάλισης της ποιότητας (quality assurance plan), καθώς και ένας τρόπος μέτρησης οποιονδήποτε 

αλλαγών που συμβαίνουν σε πολλά επίπεδα.  Χωρίς αυτήν την θεμελιώδη εργασία δεν θα μπορέσουμε να προβούμε 

σε ισχυρισμούς και να καθορίσουμε ένα σημείο εκκίνησης για το έργο.  Γι’ αυτό τον λόγο, το έγγραφο αυτό δεν 

στοχεύει στο να καλύψει όλα τα έργα στις αντίστοιχες ώρες, αλλά να προσφέρει κάποια «στιγμιότυπα» (μια 

γρήγορη ματιά) στην πραγματικότητα όπως ερμηνεύεται αυτή από τους εταίρους του έργου και τον επικεφαλή του 

παραδοτέου. 

Μεθοδολογία  

Εφόσον το έργο βασίζεται στην Επικοινωνιακή Μεθοδολογία (Communicative Methodology), στην σύνταξη αυτού 

του εγγράφου έχει χρησιμοποιηθεί ένας ισόνομος και διαλογικός τρόπος.  Υπήρξε μία σειρά από συζητήσεις για να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι κατανόησαν την αποστολή [το τι έπρεπε να κάνουν] και ότι 

μπορούσαν να ρωτήσουν ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή ήθελαν.  Λόγω του ότι κάθε περιβάλλον είναι εντελώς 

διαφορετικό και κάθε εταίρος δουλεύει με μία ομάδα που παρουσιάζει ποικιλομορφία, ο επικεφαλής του WP και ο 

συντονιστής του έργου παρείχαν τακτικά την ευκαιρία για επικοινωνία με τους συμβαλλόμενους.   

Το πρότυπο δημιουργήθηκε στην  M1 [meeting 1] του έργου και κυκλοφόρησε στην M2, παρέχοντας  1 μήνα 

ακριβώς σε κάθε εταίρο για να το ολοκληρώσει. Το πρότυπο (template) χωρίστηκε σε τμήματα.  Ένας πίνακας 
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χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσουμε στην καθοδήγηση όσον αφορά την μορφή (format) των πληροφοριών που θα 

είχαν συλλεχθεί.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πίνακες διευκόλυναν την πρόσβαση στο περιεχόμενο.    

 

Θεματικό Περιεχόμενο 

Λαμβάνοντας ως αναφορά την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομα ( EU Roma strategy)  και τους στόχους της 

για το 2030 σε σχέση με την εκπαίδευση, έχουμε επιλέξει 7 βασικά θέματα για έρευνα σε κάθε εθνικό περιβάλλον. 

Παραδείγματα από θέματα: 

1.  Πρώιμη αποχώρηση από το σχολείο  

2.    Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση 

3.   Συμμετοχή σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης 

4.    Διαχωρισμός - απομόνωση των νεαρών μαθητών στην εκπαίδευση 

  

5.     Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης   

6.     Διαλεκτική για τον Αντι-μεταναστευτισμό (Αντι-τσιγγανισμό)   

7.    Εμπειρία για τις διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά  

Για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σκοπός είναι η πλήρης ισότητα, και η Commission έχει προτείνει 

τους ελάχιστους στόχους για το 2030, «επενδύοντας» σε μία διαδικασία δημιουργημένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο.  

[Οι στόχοι αυτοί] περιλαμβάνουν: 

1. Να μειωθεί η αναλογία των Ρομά που βιώνει τις διακρίσεις, τουλάχιστον κατά το ήμισυ  

2. Να διπλασιαστεί η αναλογία των Ρομά που καταθέτει αναφορά όταν βιώνει τον ρατσισμό 

3. Να μειωθεί το χάσμα φτώχιας  ανάμεσα στις Ρομά και τον γενικό  πληθυσμό κατά το ήμισυ  

4. Να μειωθεί το χάσμα στην συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ 

5. Να μειωθεί το ποσοστό παιδιών Ρομά που πηγαίνουν σε ξεχωριστά δημοτικά σχολεία, τουλάχιστον κατά 

το ήμισυ στις Χώρες Μέλη, οι οποίες έχουν μεγάλο πληθυσμό Ρομά 

6. Να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει στην εργασία, όπως επίσης και το χάσμα των φύλων στον εργασιακό 

τομέα, τουλάχιστον κατά το ήμισυ 

7. Να μειωθεί το χάσμα όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, τουλάχιστον κατά το ήμισυ 

8. Να μειωθεί το χάσμα όσον αφορά την στέρηση στέγαση (housing deprivation), τουλάχιστον κατά το ένα 

τρίτο  

9. Να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 95%  των Ρομά έχει πρόσβαση σε νερό βρύσης  

Αυτό που ακολουθεί είναι μία σύνοψη των εταίρων που διεξήγαν την έρευνα τεκμηρίωσης στην χώρα τους, 

τονίζοντας τα δυνατά σημεία και τις διασυνδέσεις με τους βασικούς ανώτερους υπαλλήλους.  Κατόπιν, 

[παρουσιάζεται] μία σειρά από πίνακες για κάθε κατηγορία που περιλαμβάνει μία σειρά από θέματα που μπορεί να 

κυμαίνονται από έργα, αναφορές και ακαδημαϊκά άρθρα, τα οποία είναι σχετικά με την δουλειά που γίνεται στα 

πλαίσια του έργου.  Η λίστα αυτή δεν είναι διεξοδική , αλλά αυτά τα θέματα που παρουσιάζονται εδώ έχουν 

θεωρηθεί σχετικά με τις εργασίες της κοινοπραξίας. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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Βουλγαρία  

Εντός της Βουλγαρίας, ο Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance είναι ένας εξέχων  οργανισμός 

Ρομά, που εργάζεται για την ισότιμη ενσωμάτωση των Ρομά στην Βουλγάρικη Κοινωνία.  Ο οργανισμός αυτός 

παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση ενός κινήματος πολιτών Ρομά και «συνηγορεί» υπέρ της ενσωμάτωση 

των Ρομά στους θεσμούς του κράτους.  Ο Amalipe είναι μέλος του National Network of Children, the Civil 

Participation Forum, the National Patient organization, the European Women Lobby.  

Επί του παρόντος, ο οργανισμός έχει Κοινοτικά Κέντρα Ανάπτυξης  και Κοινοτικούς Τοπικούς συλλόγους σε  15 

δήμους με συλλόγους γυναικών, νέων και ηγετικούς συλλόγους (leaders clubs) και εργάζεται με ένα δίκτυο 297 

σχολείων. 

Η αποστολή του Amalipe είναι να δώσει το ερέθισμα για ενδυνάμωση της κοινότητας Ρομά και, ειδικότερα των 

γυναικών Ρομάνι στην Βουλγαρία.  Ο οργανισμός θα στοχεύσει επιπλέον στο να προωθήσει την ενεργητική 

συμμετοχή και την εξίσου πρόσβαση στις διαδικασίες ανάπτυξης και τους πόρους, με προτεραιότητα να 

επικεντρωθεί στην πρόσβαση της ποιοτικής εκπαίδευσης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών,  να ξεπεράσει τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές της κοινότητας και να συμβάλει στην 

ενδυνάμωση και την εξίσου συμμετοχής των γυναικών Ρομάνι. 

 

Επί του παρόντος, ο Amalipe είναι υπεύθυνος για πάνω από 15 έργα εντός του τομέα της εκπαίδευσης, των 

κοινωνικών υπηρεσιών και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων το γυναικών Ρομάνι. 

Ο Amalipe δραστηριοποιείται σε ένα δίκτυο από 297 σχολεία σε όλη τη χώρα.  Ο στόχος είναι να μειώσει τον 

ρυθμό του πληθυσμού Ρομά που εγκαταλείπει το σχολείο, να εισάγει την διαπολιτισμική εκπαίδευση, να προωθήσει 

την δια βίου μάθηση στην κοινότητα των Ρομά, και να «ανεβάσει» το εκπαιδευτικό status των Ρομά.  Βασικό 
κομμάτι αυτής της δουλειά είναι να ενθαρρύνουν τους γονείς Ρομά να συμμετέχουν στην σχολική ζωή των παιδιών 

και να μετατρέψουν το σχολείο σε κοινοτικό κέντρο.  Ειδικό βάρος της δουλειάς αυτής είναι η αντίδραση στις 

επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές, όπως γάμους σε μικρή ηλικία και η εγκατάλειψη τους σχολικού συστήματος 

από τα κορίτσια Ρομά. 

 

Για να ενθαρρύνει την αυτό-οργάνωση της κοινότητας Ρομά, Ο Amalipe έχει ιδρύσεις 15 Κοινοτικά Κέντρα 

Υποστήριξης Ρομά στις έξι περιοχές NUTS της Βουλγαρίας.  Κάθε ένα από αυτά τα κέντρα λειτουργεί με ένα 

δίκτυο από τρεις μέχρι έξι τοπικές κοινοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων συλλόγων για νέους, για γυναίκες και 

εξέχοντες συλλόγους.  Σε όλες τις περιοχές ο Amalipe έχει δημιουργήσει καλές εργασιακές σχέσεις με τους 

τοπικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών αρχών. 

 
 

Επιπροσθέτως, ο Amalipe συνεργάζεται με οργανισμούς λαϊκής βάσης από όλη την χώρα για να οργανώσει 

υποστηρικτικές εκστρατείες και δραστηριότητες ενσωμάτωσης των Ρομά σε διαφορετικά πεδία όπως: παιδία, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, δικαιώματα γυναικών Ρομάνι, κτλ.  Μέσα από την έρευνα 

έγινε φανερό ότι η καλές πρακτικές παρουσιάζουν ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό μοντέλο για την εκπαιδευτική 

ενσωμάτωση των Ρομά, ειδικό βάρος επίσης στην υπερπήδηση των εκπαιδευτικών εμποδίων για τα κορίτσια Ρομά. 

 

 

Ουγγαρία 

Το Dr. Ambedkar High School ιδρύθηκε το 2007 από την Κοινότητα Jai Bhim Community υπό την ηγεσία του 

János Orsós, Waldorf εκπαιδευτή. Τα μέλη της κοινότητας είναι νέοι άνθρωποι από τους οικισμούς Ρομά, τα οποία 

έχουν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο, συνέχισαν στην ανώτερη εκπαίδευση, και ακολουθούν το παράδειγμα του Dr. 

Ambedkar.  Το άτομο από όπου πήρε το όνομά του το σχολείο, ο Dr. Bhim Rhao Ambedkar και οι ιδρυτές του 
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σχολείου ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν μία παρόμοια αλλαγή ταυτότητας με αυτή που έκανε ο Dr. 

Ambedkar κατά την διάρκεια της ζωής του.  Αυτοί οι διανοούμενοι Ρομά πρώτα έδειξαν τον δρόμο μέσα από τις 

δικές τους εμπειρίες, και κατόπιν με το παιδαγωγικό τους έργο, στις πιο δύσκολες κοινότητες της επαρχίας Borsod.  

Το σχολείο λειτουργεί στην Sajókaza και την Alsózsolca από το 2007 και στο Miskolc από το 2016.  Παρόλ’ αυτά, 

μέχρι να έρθει η στιγμή  να μπουν στο γυμνάσιο, έχουν εξαφανιστεί [με την έννοια ότι παρατούν το σχολείο]. 
  

 

Για παράδειγμα, μεταξύ των περισσοτέρων από δέκα χιλιάδων Borsod ημερήσιων μαθητών γυμνασίου, υπάρχουν 

μόνο τριακόσιοι μαθητές που προέρχονται από ποικίλο μη προνομιούχο υπόβαθρο.  Γι’ αυτό, οι 300 αυτοί νέοι 

άνθρωποι από διάφορα μη προνομιούχα περιβάλλοντα θα μάθουν Αγγλικά, θα λάβουν τακτική δημόσια 

εκπαίδευση, όπως οι υπόλοιπη δέκα χιλιάδες μαθητές γυμνασίου.  (Σχεδόν ένα τρίτο από τους μαθητές αυτούς 

πήγαν στο Dr. Amedkar High School.) 

 

Το Dr. Ambedkar High School έχει επιτυχίες σε πολλούς τομείς.  Τα τελευταία 12 χρόνια, περισσότεροι από 100 

μαθητές έχουν περάσει επιτυχώς της εξετάσεις αποφοίτησης.  Πολλοί ήταν μαθητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν το 

δημοτικό με εμάς ή απέκτησαν ένα επαγγελματικό προσόν.  Οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονται από χωριά και 

πολλοί από μη προνομιούχες περιοχές. 
 

Η παιδαγωγική εργαλειοθήκη (toolkit) περιλαμβάνει παιδαγωγικό έργο (project pedagogy), συνεργατική μάθηση, 

εξερευνητικές και ενεργές μεθόδους, π.χ. διδακτική επικεντρωμένη στον προφορικός λόγο (speech-centered 

language teaching) είναι εξαιρετικά επιτυχημένη σε αυτήν την κοινωνική ομάδα.  Οι μαθητές βιώνουν το γεγονός 

ότι μπορούν να πάρουν ενεργό μέρος, να κάνουν ασκήσεις εμπέδωσης και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον 

και με τις καθηγήτριες. 

 

Οι μαθητές εκείνοι που δεν εισάγονται σε πιο προνομιούχα ή σε λιγότερο ελιτίστικά αλλά ιδρύματα για λευκούς,  

θα παρακολουθήσουν [μαθήματα σε] χωριστά σχολεία, στα οποία πάνε μόνο Ρομά και μπορούν ουσιαστικά να 

ξεχάσουν τελείως ότι υπάρχει η προπαίδεια που πρέπει να την μάθουν ή ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να 

κατανοήσουν ένα άρθρο από μία εφημερίδα.  Δεν υπάρχει διέξοδος.  Μία μεγάλη μερίδα παιδιών που μορφώνονται 
σε διαχωρισμένα (segregated) σχολεία θα παραμείνει σε επίπεδο δημοτικού [βασικό, στοιχειώδες επίπεδο] μέχρι και 

το τέλος της υποχρεωτικής τους παρακολούθησης στο σχολείο στην ηλικία των 16.  Δεν θα προχωρήσουν ποτέ 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Εάν ένα παιδί Ρομά επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του πέρα από την 

ηλικία των 14, θα αντιμετωπίσει ακόμα υψηλότερα εμπόδια.  Ταλαντούχοι αλλά μη προνομιούχοι μαθητές 

οδηγούνται έξω από των «κόσμο» της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω οικονομικών υποχρεώσεων. 

Το Dr. Ambedkar High School επιδιώκει να εξαλείψει τα εμπόδια αυτά και να παρέχει πρόσβαση σε μία ποιοτική 

και συμμετοχική εκπαίδευση στο γυμνάσιο.  Στο σχολείο μας, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους μαθητές 

Ρομά, που προέρχονται από ποικίλα μη προνομιούχα περιβάλλοντα, να διαβάζουν πολύ και να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους, και αφού τελειώσουν τις σπουδές τους στο Dr. Ambedkar High School. 

 

Ως ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα που έχει συνεργασία με τον Υπουργό της Παιδείας και τεράστια εμπειρία στην 

διαδικασία χάραξης πολιτικής, ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε μία σχέση αλλά και έναν μηχανισμό 
συνεργασίας με την δημόσια διοίκηση και άλλους αρμόδιους ανώτερους υπαλλήλους (άλλα δημόσια ιδρύματα, 

ΜΚΟ, ή πολιτικούς αντιπροσώπους), μεταξύ άλλων, για να συζητήσουμε το έγγραφο που περιγράφει τον αντίκτυπο 

των Συναθροίσεων σε εθνικό επίπεδο και να φτάσουμε σε συμφωνίες για μελλοντική συνεργασία.  Ένα 

δευτερεύουσας σημασίας βασικό  ζήτημα για την επίτευξη πολιτικής επιρροής θα είναι να διοργανώσουμε 

διακριτώς στοχευμένες εκστρατείες επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τοπικούς, εθνικούς και 

Ευρωπαϊκούς αρμόδιους και ανώτερους υπαλλήλους [μέσω] ενημερωτικών δελτίων σχετικά με την πρόοδο και τις 

δράσεις του έργου.  Στο τέλος του έργο, μαζί με τους άλλους πολιτικούς / ερευνητικούς εταίρους (P4, P6, P7, and, 

P9) θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ένα προσχέδιο και την τελική εκδοχή των Πολιτικών Συστάσεων και 

να λάβουμε μέρος στο Τελικό Συνέδριο (Final Conference) του έργου.   

 

Τα ευρήματα από την Ουγγαρία, και πιο συγκεκριμένα από αρκετούς οργανισμούς, όπως το Rosa Parks foundation 

και το Autónomia Foundation, δείχνουν ότι δημιουργώντας δίκαιες εκπαιδευτικές εμπειρίες [θα επιτρέψει] στις 

νεαρές μαθήτριες Ρομά να γίνουνε μέρος του εργατικού δυναμικού με τις δεξιότητες εκείνες που θα τις βοηθήσουν 
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να επιτύχουν.  Αξίζει να αναφέρουμε την χρήση φίλμ και οπτικού υλικού, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικά εργαλεία, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τα άτομα να αναλογιστούν, αλλά και να κατανοήσουν 

καλύτερα τις προκλήσεις, αλλά και τις πιθανότητες επιτυχίας όσον αφορά τα προγράμματα και τα σχολεία.  Εκείνα 

λοιπόν τα έργα που διαθέτουν προβολές ταινιών και οπτικού υλικού, οι οποίες ακολουθούνται από Ερωτήσεις και 

Απαντήσεις με την ομάδα,  παρουσιάζουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα.  Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ουγγαρία. 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Σχέδιο Ενσωμάτωσης (Integrated Plan) για τους Ρομά στην Καταλονία (IPRP) είναι μέρος του Προγράμματος 

της Κοινωνικής Καινοτομίας για τους Ρομά (the Roma and Social Innovation Program’s) που διεξάγεται στην 

Βαρκελώνη της Ισπανίας, στο Τμήμα Εργασίας, Κοινωνιών Υποθέσεων και Οικογενειών -(Department of Labour, 

Social Affairs and Families (Catalan Government).  Ως φορέας δημόσιας διοίκησης, εργάζεται σε όλη την 

Καταλανική επικράτεια.  Επίσης, είναι σε επαφή με οικογένειες με ετερογενή προφίλ επειδή στην πραγματικότητα 

[οι κοινότητες των Ρομά ] παρουσιάζουν ποικιλομορφία.  Παρόλ’ αυτά, η οντότητα αυτή έρχεται σε μεγαλύτερη και 

πιο συχνή επαφή με οικογένειες που είναι σε πιο δεινή θέση (πχ. Χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, σε 

οικογένειες που παρουσιάζουν έλλειψη εκπαιδευτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων…).  Έτσι λοιπόν το IPRP 

εργάζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο πρέπει να παλέψει ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών και ανισοτήτων, 

έτσι ώστε να βελτιώσουν την γενικότερη κατάσταση των Ρομά, καθώς επίσης να δίνουν έμφαση ειδικότερα στην 

κατάσταση που βρίσκονται οι γυναίκες Ρομά. 

Το IPRP έχει στενή επαφή με τους βασικούς ανώτερους υπαλλήλους του έργου, κυρίως στην Καταλονία, αλλά 

επίσης σε όλη την Ισπανία και την Ευρώπη.  Πιο συγκριμένα, συνεργάζονται με τους ακόλουθους οργανισμούς: 

- με γυναικείους συνεταιρισμούς γυναικών Ρομά και γυναίκες προερχόμενες από την λαϊκή βάση οι οποίες 

δεν συμμετέχουν σε κανέναν οργανισμό, ούτε είναι ωφελούμενες από αυτούς. 

- με δημόσια εκπαιδευτικά κέντρα: δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, Συμβουλευτικά κέντρα, Vet Centers ….  

- με δημόσιοι φορείς και τοπικές, περιφερικές, εθνικές και διεθνής διοικητικές υπηρεσίες: δημοτικά 

συμβούλια , διάφορα Υπουργεία της Καταλανικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός, Οικονομία, Παιδεία και 

επαγγελματική κατάρτιση, Υγεία, Δικαιοσύνη, Στέγαση…), τα διάφορα Υπουργεία της Ισπανικής 

Κυβέρνησης (Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κοινωνικών δικαιωμάτων και Agenda 2030, Παιδείας και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμμετοχής, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης…), την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Fundamental Rights Agency), μεταξύ άλλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το IPRP διοικείται από μία διαπολιτισμική ομάδα, αποτελούμενη από έξι Ρομά και τρεις 

μη-Ρομά επαγγελματίες.  Τα μέλη της ομάδας έχουν περισσότερα από δέκα-πέντε χρόνια εξειδίκευσης στην 

εργασία με τις κοινότητες Ρομά, ειδικά με γυναίκες Ρομά προερχόμενες από την λαϊκή βάση. 

Εντός της Ισπανίας, ειδικά στην περιοχή της Καταλονίας, υπάρχει ενεργό πολιτικό και ακαδημαϊκό εργατικό 

δυναμικό, όπου οι πολιτικές οντότητες εργάζονται μαζί με τις γυναίκες Ρομά προερχόμενες από την λαϊκή βάση και 

υποστηρίζονται από ακαδημαϊκές έρευνες. 
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Αυτού του είδους ο τριγωνισμός έχει εμφανή και συνεχή επίδραση σε όλους τους θεματικούς τομείς που βρίσκονται 

υπό διερεύνηση.  Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην υπερπήδηση των ανισοτήτων στις πιο 

ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι και οι οικογένειες Ρομά, εκφράζονται σε τέτοιου είδους έργα όπως οι 

EU-Funded INCLUD-ED Strategies για την ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή από την εκπαίδευση στο 

Ευρωπαϊκό Έργο.  Άλλα έργα που αναφέρονται τονίζουν τα εμπόδια που συναντούν οι οικογένειες Ρομά και τις 

επιτυχείς στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υπερπήδηση εκείνων των εμποδίων.  Μεταξύ των έργων που 

αναλύονται εδώ, παρατηρούμε ότι οι οικογένειες που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είχαν και την πιο 

θετική επίδραση.  Μαζί με τα άλλα προγράμματα, το πρόγραμμα αυτό προβάλει αξιώσεις για την καταβολή 

προσπάθειας από την πολιτική σφαίρα να παίξει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των σχολείων και να διασφαλίσει 

την ύπαρξη πολιτικών-τακτικών  που υποστηρίζουν την κοινότητα Ρομά.  

   

ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης είναι ένας μικρός δήμος, περίπου των 80.000 κατοίκων, εντός της 

νομαρχίας του αστικού συμπλέγματος της Θεσσαλονίκης, με συνολικό πληθυσμό των 820.000 και 

αποτελείται από (7) δήμους, της Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης, Χορτιάτη-Πυλαίας, Κορδελιού-

Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, και Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  Κατ’ ουσίαν, είναι ένα προάστιο της κεντρικής 

αστικής περιοχής που καταλαμβάνει την βόρειο-δυτική πλευρά του αστικού συγκροτήματος, με τα ανατολικά 

σύνορα του δήμου να ενώνονται με το δυτικό άκρο του κυρίως δήμου της πόλης, μόνο 2 χιλιόμετρα από το 

γεωγραφικό και το πολιτιστικό κέντρο της πόλης. 

         Ο δήμος από μόνος του παρέχει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες στους πολίτες, η δε μορφή του είναι 

το αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο πρώην δήμων, των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης το 2011, ως 

μέρος του προγράμματος για την συνένωση των τοπικών αρχών.  Ως αποτέλεσμα, οι δύο περιοχές έχουν 

αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά – ο δήμος επεκτείνεται, σε γενικές γραμμές, ανατολικό-δυτικά, σε 

μία στενή λωρίδα, με την Μενεμένη να βρίσκεται προς την άκρη της πόλης, ενώ οι Αμπελόκηποι είναι 

κοντά στο κέντρο.  Λόγω της διέλευσης του κυρίως δρόμου και των διαδρομών του τρένου στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης, η κοινότητα του δήμου της Μενεμένης παρουσιάζει περιορισμένη οικιστική 

ανάπτυξη, και συγκριτικά με άλλους δυτικούς Δήμους, έχει λιγότερες οικιστικές περιοχές (έχει περίπου 

20.000 κατοίκους).  Η αστική αυτή περιοχή συνδέεται με την δημοτική κοινότητα των Αμπελοκήπων, η 

οποία είναι πλήρως οικιστικά ανεπτυγμένη, με περίπου 60.000 κατοίκους.  

  

         Οι ντόπιοι κάτοικοι απασχολούνται κυρίως στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής.  

Η δημοτική κοινότητα της Μενεμένης φιλοξενεί μεγάλες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, τμήματα για 

χονδρεμπόριο και υπηρεσίες.  Η περιοχή επίσης φιλοξενεί εγκαταστάσεις πετρελαίου, τις εγκαταστάσεις 

τσιμέντου «Ηρακλής», τις εγκαταστάσεις ΚΤΕΛ, την κεντρική Λαχαναγορά και Κρεαταγορά της 

Θεσσαλονίκης, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Vehicle Technical Control Centre), την Διοίκηση 

των Μεταφορών και Επικοινωνιών Θεσσαλονίκης, και πολλές μεταφορικές εταιρίες.  Η δημοτική 

κοινότητα των Αμπελοκήπων είναι κατά κύριο λόγο εμπορική, με πολλές μεταφορικές εταιρίες και 

άφθονες επιλογές για διασκέδαση.  Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει διάφορες μη-παρεμβατικές 

κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει υλοποιήσει πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την κοινότητα των 

Ρομά.  Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι η εμπλοκή του δήμου, ως εταίρος – στο πλαίσιο του προγράμματος 

European URBACT III, [που ήταν] η πρώτη πρόσκληση προτάσεων για την καθιέρωση των δικτύων για την 

υλοποίηση πράξεων – σε ένα δίκτυο με οκτώ άλλους δι-εθνικούς εταίρους (Ghent, Berlin, Gothenburg, Nantes, 
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Barcelona, Tallinn Sofia, and Aveiro).  Ο κύριος εταίρος [ήταν] το Centre for Education, η πόλη Ghent στο Βέλγιο 

στο έργο με τίτλο "IMPACT on ESL - Preventing Early School-Leaving" (φάση A) "Stay tuned" ( φάση B). Μέσα 

από το πρόγραμμα αυτό, υλοποιήθηκαν δράσεις για την αποτροπή της πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου, που 

παρατηρείται έντονα στον πληθυσμό Ρομά.  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος ήταν η καθιέρωση του 

σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στην περιοχή του Άγιου Νεκτάριου, όπου ζουν Ρομά.  

         Ο Δήμος έχει επίσης ιδρύσει μία νέα Κοινωνική Δομή, το Κοινοτικό Κέντρο με Παράρτημα για τους Ρομά 

που βρίσκεται εντός της περιοχής του Άγιου Νεκτάριου.   Αυτό παρείχε μία τεράστια ευκαιρία για την απόκτηση 

διαφορετικής προσέγγισης για την απασχόληση εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο (ή για εκείνους με τις 

περισσότερες ευκαιρίες για να ωφεληθούν εάν λάβουν υποστήριξη). 

Το Παράρτημα Ρομά έχει μία κοινωνική λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν διαμεσολαβητή Ρομά και έναν ειδικό στην 

εκπαίδευση να δουλεύουν σε καθημερινή βάση, μέσα στην κοινότητα.  Επικοινωνούν απευθείας με άτομα εντός της 

κοινότητας, παρά μέσω αντιπροσώπων (όπου τα μηνύματα μπορεί να διαστρεβλωθούν ή να αλλοιωθούν). 

Κερδίζουν την κατανόηση των ανθρώπων, των εργαζόμενων που προσπαθούν να υποστηρίξουν τους Ρομά λόγω 

των [ιδιαίτερων] αναγκών τους, να ενθαρρύνουν και να τους υποστηρίξουν να κάνουν βήματα με σκοπό να 

στηρίξουν [μόνοι τους] τους εαυτούς τους. 

[Ο Δήμος] Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει στενή σχέση και συνεργασία με τους τοπικούς ανώτερους 

υπαλλήλους για να διευθετεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή σχετικά 

με την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και την εργασία. 

Η τοπική ομάδα από ανώτερους υπαλλήλους περιλαμβάνει: 

 Διευθυντές τοπικών σχολείων, συμπεριλαμβανομένου : 

- Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

- δημοτικό / νηπιαγωγείο / βρεφονηπιακοί σταθμοί  

- τεχνικές σχολές 

- εσπερινό λύκειο 

- σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 

- ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (IET -‐ post-‐upper secondary education) 

 Διοίκηση για τον «Φάρο του Κόσμου» (κέντρο υποστήριξης και προστασίας παιδιών 

Ρομά) 

 Αντιπρόσωπο Νεαρών μαθητών από τον Φάρο του Κόσμου  

 Τοπικές ομάδες κοινότητας  

 Αντιδήμαρχο για την Εκπαίδευση cation  

 Αντιπρόσωπο του πάροχου Αστικών Μεταφορών   

  

Γενικά, η έρευνα τεκμηρίωσης τονίζει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν πολιτισμικά θέματα στην ενδυνάμωση των 

γυναικών και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την κοινότητα έτσι ώστε να αιστανθεί περίφανη για την καταγωγή της.  

Μέσα από την υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών, θα υπάρξη μία αύξηση της συμμετοχής τους 

στην κοινωνική ζωή της τοπικής κοινότητας, όπως επίσης και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Βασικές προκλήσεις 

για τους Ρομά είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και συμμετοχής, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για την 

εκπαίδευση και η αντίσταση στην αλλαγή στάσης.  Τέλος, η έλλειψη πληροφόρησης για τις επιλογές όσον αφορά 

την εκπαίδευση αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και εμπόδιο.  Το να δουλεύεις εντός της κοινότητας είναι βασικό, 
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και η εις άνωθεν προσέγγιση είναι το κλειδί.  Ακαδημαικά ευρήματα προτείνουν ότι ο Έλληνας Αντιπρόσωπος  

Ombudsman για τα Δικαιώματα των Παιδιών τόνισε ότι οι μητέρες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία 

των παιδιών για το σχολείο, και στην προσπάθεια να επιτύχουν την παύση του φαύλου κύκλου και της 

περιθωριοποίησης.  Οι πολιτικοί και τα άτομα λήψης αποφάσεων, πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να σταματήσουν να 

χρησιμοποιούν ρητορική που στιγματίζει τους Ρομά, και οι αρχές θα πρέπει να προωθήσουν μία θετική εικόνα για 

τον πληθυσμό τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία εκαστρατείας, όπως για παράδειγμα την εκστρατεία “Dosta!”. 

Ηνωμένο Βασίλειο  

Το Coventry University έχει μακρά παράδοση ως πάροχος εκπαίδευσης, με «ρίζες» που χρονολογούνται έως το 

1843. Ιδρυθέν ως βιομηχανικό πανεπιστήμιο, με επίκεντρο την παροχή δεξιοτήτων στην τοπική κοινωνία έτσι ώστε 

να καλύψει τις ανάγκες μεγάλων πολυεθνικών εταιριών στο Coventry και στα Midlands, το 

 Πανεπιστήμιο τώρα είναι υπερήφανο για την παράδοση που έχει στην έρευνα αντιμετώπισης [των απαιτήσεων] της 

βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από στενή συνεργασία των βιομηχανιών και της τοπικής οικονομίας.  

Οι σχολές του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν μία ευρεία γκάμα, από επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μέχρι και 
υγεία, σχέδιο, επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκπαίδευση.  Έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο μοντέρνο 

Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου διαδοχικά το 2014, 2015 και το 2016. Το Coventry University έχει κάνει 

σημαντικές επενδύσεις με καταβολή μετρητών πολλών εκατομμύριων στην καινούργια στρατηγική έρευνας 

‘Excellence with Impact’.  

 

Το Centre for Dance Research (C-DaRE) που αποτελεί μέρος της Σχολής των Τεχνών και Κλασσικών Μελετών  

είναι ένα από τα Βασικά Ερευνητικά Κέντρα του Πανεπιστημίου, με διεθνές προφίλ για την έρευνα που διεξάγει.  

Το C- DaRE ειδικεύεται σε μία συμμετοχική διεπιστημονική προσέγγιση σε ποικιλία μορφών καλλιτεχνικής και 

ακαδημαικής έρευνας.  Το C-DaRE ενθαρρύνει μοντέρνες ερευνητικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης και της 

ψηφιοποίησης και νέων τεχνολογιών στο χορό, ανακλαστική έρευνα (reflexive enquiry) στις ενσωματωμένες 

πρακτικές, συλλογική και πολιτική δράση, πολιτιστική αξία και τα επεκτεινόμενους κοινωνιολογικούς τομείς.  
Επιπλέον, το C-DaRE επιδιώκει  επίσης να ερευνήσει αλλά και να ασκήσει κριτική στα νομικά πλαίσια που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα 

στην νέα ψηφιακή οικονομία.  

 

Το Coventry University (COVUNI) θα ηγηθεί του WP5 Quality Assures Plan και της αξιολόγησης του έργου που 

θα δημιουργηθεί από την κοινοπραξία, θα ελέγξει την συμμετοχική μεθοδολογία, όπως επίσης και την επιστημονική 

δουλειά που σχετίζεται με τις γυναίκες Ρομα και τις συναντήσεις των μαθητριών, συνδυάζοντάς τες την με τις 

κοινωνικές και πολιτιστικές πλευρές, έχοντας καταβάλει αρκετή προσπάθεια στο WP5 για να προσδιορίσει το 

εννοιολογικό πλαίσιο που θα υπάρχει για την συγγραφή της έρευνας τεκμηρίωσης, σε στενή συνεργασία με τους P4, 

P6, P7, και P8.  Επιπροσθέτως, το COVUNI έχει μεγάλη εμπειρία στην συνεργασία με οργανισμό προερχόμενο από 

την λαϊκή βάση.  Με αυτήν την έννοια έχουμε συνεργαστεί προηγουμένως με τον P5. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε 
με τον P5 για να χτίσουμε μία γέφυρα με την πρόοδο για την χάραξη πολιτικής και την συμμετοχή των κοινοτήτων, 

ειδικά με την κοινότητα Ρομά, και θα συμβάλλουμε στις μεθοδολογικές και τεχνικές πλευρές του έργου.   

 

Το C-DaRE είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, το οποίο διεξάγει έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα από τέχνες και 

ανθρωπιστικές δραστηριότητες, πολλές [από αυτές] σε συνεργασία με επαγγελματίες καλλιτέχνες, φιλανθρωπικές 

οργανώσεις και πολλές από αυτές σε συνεργασία με άτομα ειδικότητας από άλλους κλάδους, 

συμπεριλαμβανομένου (για παράδειγμα) γνωστικούς ψυχολόγους, ανθρωπολόγους, ειδικούς σε νομικά ζητήματα, 

ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινωνικές υπηρεσίες και media και ομάδες υπεύθυνες για 

επικοινωνία.  Οι [μεγάλες] δυνατότητες του Κέντρου είναι η ψηφιακές εκδόσεις και η «μεταμόρφωση των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, η ανάλυση της παιδαγωγικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας 

βασισμένη σε έρευνα, στο συνδυασμέ έρευνας και πρακτικής, στην υλική και μη πολιτιστική κληρονομιά, και στις 

πρακτικές ενσωμάτωσης χορού και παιδαγωγικών [μεθόδων].  Επιπροσθέτως, το COVUNI ηγείται πολλών 
Ευρωπαϊκών έργων.  Μία συνάδελφος-ερευνήτρια Ρομά από το  COVUNI έχει επίσης διεξάγει επιτυχώς έργα μέσα 

από πολλούς Ρομά οργανισμούς, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Τουρκία και της Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής.  Τα Ευρωπαϊκά εκείνα έργα έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 
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Commission) με την απονομή βραβείων, όπως το Success Stories ή το Good Practice Examples και υποστηρίχθηκαν 

από Επικοινωνιακές Μεθοδολογίες (Communicative Methodologies) και σχετίζονταν άμεσα με γυναίκες και 

νεολαία Ρομά.  

 

Δουλεύοντας στο Coventry, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην επαρχία Sheffield, Manchester, Worchester, 

Birmingham μεταξύ άλλων περιοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο) υπάρχει μεγάλη ασυνεννοησία μεταξύ των πόλεων.  

Το 

Coventry έχει μεγάλο πληθυσμό από Ρουμάνικες Ρομά οικογένειες και το CU έχει μία στενή σχέση με τους 

ανώτερους αυτούς υπαλλήλους. ΄Εχει δημιουργηθεί ένα  ισχυρό δίκτυο στην πόλη του Coventry και οι βασικοί 

αυτοί ανώτεροι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το έργο.  Μία γειτονική πόλη (το Birmingham) έχει 

έναν μεγάλο αριθμό από οικογένειες Ρομά, κυρίως από την Ρουμανία, αλλά δεν υπάρχει ενεργός Ρομά οργανισμός, 

και η πόλη είναι αρκετά «διαχωρισμένη».  Επίσης υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα, όπως η Σωματεμπορία, 

αγνοούμενα παιδιά, κατά συρροή εγκληματίες, θέματα που χρήζουν εξειδικευμένη φροντίδα.  Το δίκτυο στο 

Sheffield είναι μικτό, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα Σλοβάκων Ρομα που έχει μία «κλειστή σχέση» με τον 

CYFP, έναν εταίρο του έργου. 

 

Το τωρινό περιβάλλον I ο εταίρος CU εργάζεται εντός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Υπάρχουν πολλοί λίγοι 

ερευνητές Ρομά  στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Επί του παρόντος, υπάρχει μία  Pledge που διεξάγεται από το BUCKS 

University 

για να διερευνήσει τις αλλαγές και να ενθαρρύνει περισσότερα μέλη από την κοινότητα Ρομά να έχει πρόσβαση 

στην ανώτερη εκπαίδευση.  Επίσης, το BREXIT έχει δημιουργήσει μία χαοτική πραγματικότητα για το Ηνωμένο 

Βασίλειο και αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μία τρομερή ένταση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Υπάρχουν πολλοί νόμοι που εγκρίνονται, οι οποίοι επηρεάζουν τα μέλη της κοινότητας Ρομά και τους μετανάστες.  

Η κατάσταση είναι τεταμένη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Υπάρχει μία στενή και ενεργή σχέση με τις κοινότητες Ρομά και το CU εργάζεται μαζί με πολλούς βασικούς 

οργανισμούς που δουλεύουν με γυναίκες Ρομά από την λαϊκή βάση. 

Το τοπικό και εθνικό γκρουπ των ανώτερων υπαλλήλων περιλαμβάνει: 

● Διευθυντές των τοπικών σχολείων, συμπεριλαμβανομένων:  γενική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση / νηπιαγωγείο, τεχνικά σχολεία, 

εσπερινά σχολεία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης 

(Ανώτερη Εκπαίδευση- μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση)  

● Τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις (κέντρα για την διατροφή παιδιών Ρομά, 

κέντρα προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες) 

● Ομάδες τοπικής κοινότητας 

● Ειδικοί για την εκπαίδευση και ακαδημαϊκοί 

 

Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση όσον αφορά την γλώσσα και την ταυτότητα.   

«Τσιγγάνος», «Ρομά» και «Ταξιδιώτης» (Gypsy, Roma and Traveller (GRT)) είναι όροι που χρησιμοποιούνται και 

οι κοινότητες αυτοπροσδιορίζονται [με βάση αυτούς τους όρους], πράγμα που σημαίνει ότι η έρευνα τεκμηρίωσης 

που παρουσιάζεται παρακάτω επίσης «αντανακλά» αυτήν την ορολογία.  Τα ευρήματα τονίζουν ότι για την 

κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά θα χρειαστούν παρεμβάσεις που θα αρχίζουν πολύ πριν τα παιδιά αρχίσουν στην 

επίσημη εκπαίδευση.  Η έρευνα τονίζει ότι, ως σύνολο, τα επίπεδα επίτευξης των παιδιών Ρομά  είναι πολύ πιο 

χαμηλά από το μέσο όρο.  Η εργασία λοιπόν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, οι 
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κοινότητες Τσιγγάνων, Ρομά και Ταξιδιωτών υπόκεινται σε εμφανώς «άνισα» αποτελέσματα [λόγω άνισων 

ευκαιριών] σε πολλούς τομείς 

 

Συμπέρασμα:  

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά και κοινωνικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου της 

φτώχιας, του αποκλεισμού και των διακρίσεων, που συνεχίζουν να εμποδίζουν τους μαθητές Ρομά (ειδικά τις 

γυναίκες και τα κορίτσια) από το να έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρονται από τα ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη.  Η κατάσταση αυτή χειροτερεύει ακόμα περισσότερο από την πανδημία 

COVID-19, η οποία τονίζει το ψηφιακό κενό, που σημαίνει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για την κοινότητα 

Ρομά έχει επηρεαστεί [δυσμενώς] ακόμα πιο πολύ.  Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για 

την εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων πολιτικής, έτσι ώστε να βοηθήσει να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει 

η κοινότητα Ρομά. 

Ως μέρος της καινούργιας αυτής πρωτοβουλίας, με τον τίτλο ‘RTRANSFORM’, εταίροι από την Βουλγαρία, την 

Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισπανία και μέλη από την κοινότητα της λαϊκής βάσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

στοχεύουν στο να προωθήσουν την εξίσου πρόσβαση στην ποιοτική και συμμετοχική εκπαίδευση για της γυναίκες 

Ρομά.  Αυτή η βασική έρευνα παρέχει στην κοινοπραξία μία σύνοψη για το που βρίσκεται ο κάθε οργανισμός και 

για τα κενά που υπάρχουν σε πολλές θεματικές περιοχές.  Η ομάδα του έργου θα εργαστεί μαζί με γυναίκες και 

κορίτσια Ρομά από την λαική βάση, και με τις κοινοτικές ομάδες Συναθροίσεων των μαθητριών Ρομά ( Roma 

Women Students’ Gathering (RWSG) για να υποστηρίξουν την επίδραση και να παρέχουν πόρους, 

συμπεριλαμβανομένου των εργαλειοθηκών (toolkits), οδηγών (guides), ταινιών, συστάσεων πολιτικής, όπως και 

επίσης ακαδημαικών άρθρων βασισμένων στα ευρήματα του έργου.   

Ελπίζουμε ότι αυτή «πηγή» της έρευνας τεκμηρίωσης θα ενθαρρύνει την συμμετοχή εκείνων που εργάζονται μαζί 

και παράλληλα με τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά στην εκπαίδευση, σε όλη την Ευρώπη, να δημιουργήσουν ένα 

καινούργιο χώρο για συζήτηση και θετική δράση στον εκπαιδευτικό τομέα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ 

 

 

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
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BULGARIA Το πρόγραμμα “Κάθε μαθητής θα 

είναι νικητής” είναι ένα πολυετές 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  Center 

Amalipe, το οποίο δημιουργεί ένα 

ολιστικό, δια-πολιτιστικό πρόγραμμα 
για την μείωση του ρυθμού 

εγκατάλειψης [του σχολείου] από τα 

παιδιά Ρομά, αυξάνοντας το κίνητρο 

για εκπαίδευση και ενθαρρύνοντας 

την ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

και των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, διατηρώντας των 

πολιτισμό των Ρομά και 

ενσωματώνοντας αυτό στο σχολικό 

πρόγραμμα.  

 
Πηγή: 

http://www.amalipe.com/index.php?n

av=projects&id=91&lang=2 

www.amalipe.com/files/publications/

Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα βιώσιμο μοντέλο, 

δοκιμασμένο στην πράξη, που κάνει ευπρόσδεκτο έναν 

πολυ-πολιτισμικό χώρο στο σχολείο, για όλα τα παιδιά, 

διατηρεί την ταυτότητά τους και βελτιώνει τα 
εκπαιδευτικές τους επιδόσεις 

 

  

Ο δικός σας οργανισμός χρησιμοποιεί / εφαρμόζει την 

πηγή αυτή?  Το μοντέλο δημιουργήθηκε από το Center 

Amalipe.  

Το 2016 διεξήχθη μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του 

προγράμματος.   Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος  

Επιπτώσεις για το έργο: 

Η ορθή πρακτική παρουσιάζει ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό 
μοντέλο για την εκπαιδευτική ενσωμάτωση των Ρομά, 

με ειδική έμφαση επίσης στην υπερπήδηση των 

εκπαιδευτικών εμποδίων για τα κορίτσια Ρομά   

 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
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Η αναφορά για την επίβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του κράτους 

στην Βουλγαρία 
 (RCM) 

2018. Assessing the progress in four 

key policy areas of the strategy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Οι αναφορές έχουν προετοιμαστεί ως 

μέρος του πιλοτικού έργου για την 

παρακολούθηση των πολιτών Ρομά , 

‘Capacity-building for Roma civil 
society and strengthening its 

involvement in the monitoring of 

National Roma Integration 

Strategies’.  Το πιλοτικό έργο 

διεξάγεται για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, DG Justice and 

Consumers. Συντονίζεται από το  

It is coordinated by the Center for 

Policy Studies of Central European 

University (CEU CPS), σε 

συνεργασία με το 

European Roma Grassroots 
Organisations Network (ERGO 

Network), το European Roma Rights 

Centre (ERRC), το Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) και το 

Roma Education Fund (REF) και 

εφαρμόζεται με περίπου 90 ΜΚΟ και 

ειδικούς από μέχρι 27 χώρες-μέλη. 

Βασικά ευρήματα: 

Αναφορά 2017. Ο τομέας της εκπαίδευσης οριοθετεί μία 

περιοχή των πιο σημαντικών προόδου στην υλοποίηση 

του NRIS.  Οι εξελίξεις στην πολιτική της γενικής 

εκπαίδευση (mainstream education policy) και στην 
προσοχή που δίνεται από τους πολιτικούς για την 

διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής στην προσχολική 

και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η οποία γίνεται βασική 

προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση) είναι 

μεταξύ των βασικών λόγων για την πρόοδο της 

εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης. 

 Η παρακολούθηση των παιδιών Ρομά στην προσχολική 

εκπαίδευση έχει αυξηθεί, αλλά, ακόμα είναι κάτω από 

το μέσο όρο.  Η ύπαρξη των οικονομικών εμποδίων ( πχ, 

δίδακτρα παιδικών σταθμών), η έλλειψη μιας δια-

πολιτισμικής προοπτικής, και η έλλειψη μοντέρνων 
μεθόδων διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψιν τους τις 

ιδιαιτερότητες των παιδιών Ρομά και των γονέων, 

αποτελούν τις πιο βασικές προκλήσεις, σχετικά με την 

πρόσβασή τους σε ποιοτική προ-σχολική εκπαίδευση. 

Μία σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί σχετικά με την 

εγγραφή των Ρομά στο δημοτικό σχολείο και με την 

μείωση του ποσοστού εγκατάλειψής του.  Κάποιες 

συγκεκριμένες προκλήσεις παραμένουν, ειδικά ως προς 

την διασφάλιση της εγγραφής στο δημοτικά σχολείο 

(grade 8-12) και στην δημιουργία [ιδρυμάτων] 

εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές. 

Η περίοδος που εξετάζεται αποκάλυψε σημαντικές 
προβλήματα που παραμένουν όσον αφορά την 

προώθηση εθνοτικά αναμεμειγμένη [με πολλά έθνη 

μαζί], συμμετοχική εκπαίδευση και μη-διαχωρισμό.  

Συνεχείς προκλήσεις επίσης παραμένουν εμφανείς στην 

βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της 

ποιότητας της εκπαίδευσης.  Το καινούργιο μοντέλο της 

χρηματοδότησης του σχολικού συστήματος παρέχει 

ελπίδα για καλύτερη συγκέντρωση πηγών για μη 

προνομιούχα σχολεία. 

Αναφορά  2018. 

Η εθνική πολιτική έχει υποστηρίζει τις θετικές τάσεις 
όσον αφορά την κατάργηση των διδάκτρων των 

νηπιαγωγείων σε νέους δήμους  

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχτεί σχετικά με την 

εγγραφή των Ρομά στο δημοτικό σχολείο και την 

μείωση του ποσοστού της εγκατάλειψής του.  Το πολύ-

θεσμικό πλαίσιο (The multi-institutional framework) για 

την πλήρη εγγραφή που καθιερώθηκε το 2017 αποφέρει 

κάποια θετικά αποτελέσματα.  Το νέο μοντέλο 

χρηματοδότησης του σχολικού συστήματος παρέχει 

ελπίδα για καλύτερη συγκέντρωση πόρων για τα 

σχολεία στις αγροτικές περιοχές.  Η κατανομή των 

επιπρόσθετων επιχορηγήσεων για την εργασία με παιδιά 
και μαθητές  από ευάλωτες ομάδες είναι ένα σημαντικό 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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θετικό βήμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τα σχολεία 

εκείνα, έτσι ώστε να προσλάβουν σχολικούς 

διαμεσολαβητές και να διατηρήσουν τους 

κινητοποιημένους εκπαιδευτικούς στον χώρο [το 

σχολείο].  Παρόλ’ αυτά, σημαντικές αλλαγές πρέπει να 
γίνουν όσον αφορά την εθνικά ποικιλόμορφη, 

συμμετοχική εκπαίδευση και τον μη-διαχωρισμό.  

Συνεχιζόμενες προκλήσεις επίσης παραμένουν εμφανείς 

όσον αφορά την βελτίωση των ακαδημαϊκών 

επιτευγμάτων και της ποιότητας της εκπαίδευσης.  

Περισσότερα μέτρα είναι απαραίτητα για την αύξηση 

του αριθμού των Ρομά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει 

/αναπτύσσει την πηγή?  

Το Center Amalipe ηγείται της κοινοπραξίας στην 

Βουλγαρία, που έχει ετοιμάσει την αναφορά. 
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Επιπτώσεις του έργου: 

 

  

Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΊ

Α 

Η αναφορά για την επίβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του κράτους 

στην Βουλγαρία 

 (RCM) 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for successful 

implementation of the strategy 

Η αναφορά έχει  προετοιμαστεί ως 

μέρος του πιλοτικού έργου για την 

παρακολούθηση των πολιτών Ρομά , 

‘Capacity-building for Roma civil 

society and strengthening its 

involvement in the monitoring of 

National Roma Integration Strategies’. 

Το πιλοτικό έργο διεξάγεται για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Justice and 

Consumers. Συντονίζεται από το  

It is coordinated by the Center for 

Policy Studies of Central European 

University (CEU CPS), σε συνεργασία 

με το 

European Roma Grassroots 

Organisations Network (ERGO 

Network), το European Roma Rights 

Centre (ERRC), το Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) και το 

Roma Education Fund (REF) και 

εφαρμόζεται με περίπου 90 ΜΚΟ και 

ειδικούς από μέχρι 27 χώρες-μέλη. 

Αναφορά 2017. Ο τομέας της εκπαίδευσης οριοθετεί 

μία περιοχή των πιο σημαντικών προόδου στην 

υλοποίηση του NRIS.  Οι εξελίξεις στην πολιτική της 

γενικής εκπαίδευση (mainstream education policy) και 

στην προσοχή που δίνεται από τους πολιτικούς για την 

διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής στην προσχολική 

και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η οποία γίνεται βασική 

προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση) είναι 
μεταξύ των βασικών λόγων για την πρόοδο της 

εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης. 

Η παρακολούθηση των παιδιών Ρομά στην προσχολική 

εκπαίδευση έχει αυξηθεί, αλλά, ακόμα είναι κάτω από 

το μέσο όρο.  Η ύπαρξη των οικονομικών εμποδίων ( 

πχ, δίδακτρα παιδικών σταθμών), η έλλειψη μιας δια-

πολιτισμικής προοπτικής, και η έλλειψη μοντέρνων 

μεθόδων διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψιν τους τις 

ιδιαιτερότητες των παιδιών Ρομά και των γονέων, 

αποτελούν τις πιο βασικές προκλήσεις, σχετικά με την 

πρόσβασή τους σε ποιοτική προ-σχολική εκπαίδευση. 

Ο δικός σας οργανισμός χρησιμοποιεί / εφαρμόζει την 
πηγή αυτή?  Το Center Amalipe ηγείται της 

κοινοπραξίας στη Βουλγαρία, που έχει ετοιμάσει την 

αναφορά  

 

http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Εμπιστοσύνη για κοινωνικά 

επιτεύγματα: Early Childhood 

Development Programs 

(Προγράμματα ανάπτυξης της 

παιδικής ηλικίας) 

Το TSA είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που δημιουργεί 

επιχορηγήσεις, αφιερωμένος στην 

μείωση της φτώχειας και στην μείωση 

του χάσματος των επιδόσεων.  Για τον 

σκοπό αυτό, υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες σε τέσσερις περιοχές 

του προγράμματος: First Foundations, 

Early Learning και Care, Educational 
Achievement και Family Economic 

Success. 

Ένα από τα μεγάλα έργα του 

οργανισμού που υλοποιείται σε 

συνεργασία με πολλούς λαικούς Ρομά 

και μη Ρομά οργανισμούς είναι ο 

“Ready for school”.  Έχει 

δημιουργηθεί και υλοποιηθεί στην 

Βουλγαρία με την  World Bank. 

Το έργο Ready for School στοχεύει 

στο να παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες για την σχηματισμό των 

πολιτικών του κράτους σχετικά με τις 

προσεγγίσεις για την άνοδο της 

ενσωμάτωσης των παιδιών από 

ευάλωτες κοινότητες στα νηπιαγωγεία 

στη Βουλγαρία και τις επιδράσεις της 

παρακολούθησης των νηπιαγωγείων 

για την προθυμία των παιδιών όσον 
αφορά το σχολείο, όπως επίσης να 

προωθήσουν την πλήρη ενσωμάτωση 

στην διαδικασία της προσχολικής 

εκπαίδευσης παιδιών από μη 

προνομιούχες οικογένειες. 

Το έργο άρχισε το 2014 

Ως ένα εθνικό έργο και υλοποιείται 

για  τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από 
το Trust for Social Alternative 

Βασικά ευρήματα: 

Το Ready for school είναι μία μελέτη ευρείας κλίμακας 

τυποποιημένου ελέγχου που διεξήχθη κατά την περίοδο 

2014-2015 σε 236 φτωχούς συνοικισμούς στη 

Βουλγαρία, που στόχευσε στην αύξηση προσέλευσης  

σε ολοήμερο νηπιαγωγείο παιδιών από φτωχιές 

οικογένειες, κυρίως Ρομά και Τουρκικής εθνικότητας.  

Η παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο νηπιαγωγείο μειώνει 

κατά το ήμισυ την αναλογία των παιδιών ηλικιών 3 με 

5, τα οποία δεν εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, όπως 

επίσης και αυξάνει την προσέλευση κατά περίπου 20%.  

Τα επιπρόσθετα οικονομικά κίνητρα στα ποσά των 

BGN 7 ή 20 ανά μήνα, δίνονται στο πλαίσιο της 

μελέτης, υπό τον όρο της παρακολούθησης μαθημάτων, 

δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εγγραφή και την 

παρακολούθηση, πράγμα το οποίο είναι ένα δείγμα ότι 

οι δαπάνες που σχετίζονται με την εγγραφή στο 

νηπιαγωγείο είναι πιο σημαντικό εμπόδιο από τις 

συνήθεις αντιλήψεις και χρειάζεται περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα.  Ο οργανισμός των συναντήσεων 

στους καταυλισμούς για να παρέχονται πληροφορίες για 

την σπουδαιότητα του νηπιαγωγείου επίσης δεν 

επηρεάζει την παρακολούθηση, αν και οδηγεί σε 

κάποιου είδους βελτίωση στις αντιλήψεις των γονέων 

όσον αφορά τα οφέλη του νηπιαγωγείου, όπως και την 

άνοδο των προσδοκιών των γονέων για τα παιδιά, 

ειδικά για τα κορίτσια.  Γενικά, η κατάργηση των 

διδάκτρων στο νηπιαγωγείο είναι η πιο αποτελεσματική 

στρατηγική για την αυξημένη προσέλευση στα 

νηπιαγωγεία.  Όμως, τη βραχυπρόθεσμη επίδραση στην 

ανάπτυξη των παιδιών και στην ανάπτυξη της γλώσσας 

και του αριθμού αλφαβητισμού, των κινητικών και 

κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι μικτή:  

σε κάποιο βαθμό θετική για παιδιά Βουλγάρικης 

εθνικότητας και αρνητική για παιδιά από Ρομά ή 

Τουρκικής καταγωγής.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

τα πλεονεκτήματα του νηπιαγωγείου μπορεί να μην 

είναι άμεσα σε όλα τα παιδιά, ειδικά στα παιδιά από 

μειονοτικές ομάδες, τα οποία μπορεί να χρειάζονται 

επιπρόσθετη υποστήριξη για μία επιτυχής μετάβαση 
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Foundation (TSA) σε συνεργασία με 

16 μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και 

την οικονομική υποστήριξη της 

Αμερικής για το Bulgaria Foundation. 

Το World Bank's Strategic Impact 
Assessment Fund και το 

PovertyActionLab διεξάγουν μία 

απεξάρτηση αξιολόγηση της 

επίδρασης του έργου. In 2014-2015. 

Το έργο εφαρμόστηκε στα 

νηπιαγωγεία σε 235 καταυλισμούς, σε 

5.737 παιδιά από ευάλωτες 

κοινότητες.  Ένας ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους τέσσερις τύπους 

παρεμβάσεων έλαβαν χώρα σε κάθε 

περιοχή:  δωρεάν εκπαίδευση, σύν ένα 
κουπόνι του BGN 20 για μία ιδανική 

συνάντηση  και πληροφοριακές 

συνεδρίες, ειδικά σχεδιασμένες για 

συζητήσεις με γονείς, σχετικά με τα 

οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Πηγή: 

http://documents.worldbank.org/curate

d/en/918071497277705261/pdf/11605

6-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-

Supporting-Disadvantaged-Children-

bg.pdf 

από το νηπιαγωγείο και να ωφεληθούν από την 

παρακολούθησή του. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

εμπλουτίζου την πηγή αυτή? 

Το Center Amalipe ήταν ένα από τους τοπικούς 

οργανισμούς που εφάρμοσαν το έργο αυτό  

http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
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Συμμετοχή σε ανώτερα εκπαιδευτικά επίπεδα 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η αναφορά για την επιβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του 

κράτους στην Βουλγαρία 
 (RCM) 

 

 

2018. Assessing the progress in 

four key policy areas of the 

strategy 

  

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

 Οι αναφορές έχουν γίνει ως μέρος 

του κοινωνικού πιλοτικού έργου 

επίβλεψης, ‘Capacity-building για 

την κοινωνία των Ρομά και 

ενισχύει την συμμετοχή στην 

επίβλεψη των National Roma 

Integration Strategies’. Το 

πιλοτικό έργο διεξάγεται για την 

Ευρωπαική Επιτροπή, την   DG 

Justice and Consumers.  

Συντονίζεται από το Center for 

Policy Studies of Central European 

University (CEU CPS), σε 

συνεργασία με the European Roma 

Grassroots Organisations Network 

(ERGO Network), το European 

Roma Rights Centre (ERRC), το 

Fundación Secretariado Gitano 

(FSG) και το the Roma Education 

Fund (REF) και υλοποιείται με 

περίπου  90 ΜΚΟ και ειδικούς , 

που προέρχονται μέχρι και 27 

κράτη μέλη. 

Βασικά ευρήματα: 

Αναφορά 2017. Ο τομέας της εκπαίδευσης οριοθετεί μία 

περιοχή των πιο σημαντικών βημάτων προόδου στην 

υλοποίηση του NRIS.  Έχει επιτευχθεί μία σημαντική 

πρόοδος σχετικά με την εγγραφή των Ρομά στο δημοτικό 
σχολείο και την μείωση του ποσοστού της εγκατάλειψης  

[του σχολείου].  Κάποιες «προκλήσεις»  ακόμα 

παραμένουν, ειδικά στην διασφάλιση της εγγραφής στο 

γυμνάσιο (τάξεις 8-12) και στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές. 

Η περίοδος που εξετάζεται, αποκάλυψε σημαντικά 

προβλήματα που παραμένουν όσον αφορά την προώθηση 

της  συμμετοχικής εκπαίδευσης, μιας εκπαίδευσης που 

«αποδέχεται» διάφορα έθνη, και δεν διαχωρίζει μαθητές..  

Συνεχείς προκλήσεις επίσης παραμένουν εμφανείς στην 

βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της 
ποιότητας της εκπαίδευσης.  Το καινούργιο μοντέλο της 

χρηματοδότησης του σχολικού συστήματος παρέχει 

ελπίδα για καλύτερη συγκέντρωση πηγών για μη 

προνομιούχα σχολεία. 

 

Αναφορά  2018. 

 

Το πολύ-θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη εγγραφή που 

καθιερώθηκε το 2017 αποφέρει κάποια θετικά 

αποτελέσματα.  Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης του 

σχολικού συστήματος παρέχει ελπίδα για καλύτερη 

συγκέντρωση πόρων για τα σχολεία στις αγροτικές 
περιοχές.  Η κατανομή των επιπρόσθετων επιχορηγήσεων 

για την εργασία με παιδιά και μαθητές  από ευάλωτες 

ομάδες είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα που θα 

μπορούσε να βοηθήσει τα σχολεία εκείνα, έτσι ώστε να 

προσλάβουν σχολικούς διαμεσολαβητές και να 

διατηρήσουν τους κινητοποιημένους εκπαιδευτικούς στον 

χώρο [το σχολείο].  Παρόλ’ αυτά, σημαντικές αλλαγές 

πρέπει να γίνουν όσον αφορά την εθνικά ποικιλόμορφη, 

συμμετοχική εκπαίδευση και τον μη-διαχωρισμό.  

Συνεχιζόμενες προκλήσεις επίσης παραμένουν εμφανείς 

όσον αφορά την βελτίωση των ακαδημαϊκών 
επιτευγμάτων και της ποιότητας της εκπαίδευσης.   

Περισσότερα μέτρα είναι απαραίτητα για την αύξηση του 

αριθμού των Ρομά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει /αναπτύσσει 

την πηγή?  

Το Center Amalipe ηγείται της κοινοπραξίας στην 

Βουλγαρία, που έχει ετοιμάσει την αναφορά. 

 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Επιπτώσεις για το έργο: 

 

Εμπιστοσύνη για κοινωνικά 

επιτεύγματα: Εκπαίδευση και 

πραγμάτωση (συνειδητοποίηση??) 

της κοινότητας Ρομά:  μία μελέτη 

σε εθνικό επίπεδο 

Η μελέτη διεξήχθη από την Global 

metrics και στοχεύει στο να 

καθορίσει το επίπεδο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

πληθυσμού των Ρομά, με το να 

συγκρίνει [τα πορίσματα της 

μελέτης]  με τα [πορίσματα] της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

από το 2011.  Ο συνολικός 

αριθμός των ατόμων που πήρε 

μέρος στην έρευνα είναι 4.164, 

3.655 από τα οποία διαμένουν σε 

καταυλισμούς Ρομά / γειτονιές ή 

και περιοχές με συμπαγή 

πληθυσμό Ρομά. Τα άτομα αυτά 

αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα 

καταγωγής Ρομά και 509 άτομα 

που διαμένουν σε γειτονιές με 

Βουλγάρικο κυρίως πληθυσμό, ή 

σε γειτονιές με μεικτό πληθυσμό. 

Πηγή: 

http://socialachievement.org/web/f

iles 

Βασικά ευρήματα: 

Τα συγκριτικά δεδομένα μεταξύ των ερευνών που 

διεξήχθησαν το 2001 και 2019 δείχνουν ξεκάθαρες 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό status των κοινοτήτων Ρομά 

στη Βουλγαρία.  Η αλλαγή αυτή, με την σειρά της, 

απεικονίζουν την ανεργία και τον τρόπο ζωής της 

κοινότητας Ρομά.  Υπάρχει μεγάλη «κάλυψη» παιδιών 

στην εκπαίδευση, πράγμα που  επίσης επηρεάζει τις 

αλλαγές στο ποσοστό της  ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από έναν πιο μεγάλο αριθμός Ρομά.  Έξι 

φορές περισσότεροι νέοι Ρομά έχουν αποφοιτήσει τα 

τελευταία 10 χρόνια και οι απόφοιτοι γυμνασίου έχουν 

διπλασιαστεί.  Η στάση προς την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, τόσο από τα αγόρια, όσο και από τα 

κορίτσια,  γίνεται πιο θετική, αλλά τα στερεότυπα ότι τα 

κορίτσια χρειάζονται (κατά πολύ) μειωμένη εκπαίδευση 

από τα αγόρια παραμένει.  Η στάση αυτή υποστηρίζεται 

από το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά. 

Η στάση προς μία πιο μακροχρόνια εκπαίδευση (με 

κριτήρια τα χρόνια που παραμένεις στην εκπαίδευση) των 

αγοριών και κοριτσιών, εντός των κοινοτήτων Ρομά 

βελτιώνεται.  Επίσης, η πιο συχνή αντίδραση είναι τα 18 

χρόνια και για τα δύο γκρουπ, αλλά τα δεδομένα δείχνουν 

ότι η κατανομή το 2019 δείχνει μεγαλύτερες ηλικίες, και 

για αγόρια και για κορίτσια.   Η διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα είναι πολύ μικρή και «κλείνει» προς τα αγόρια.  

Ταυτόχρονα, οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων γενιών 

ξεκάθαρα δείχνει ότι οι νεότερες γενιές παραμένουν στην 

εκπαίδευση πιο πολύ από τους γονείς και τους παππούδες 

τους. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιούν / εφαρμόζουν / 

βελτιώνουν αυτήν την πηγή?  ΟΧΙ 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
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Διαχωρισμός των νεαρών μαθητών Ρομά στην εκπαίδευση  

BULGARIA Η αναφορά για την επίβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του 

κράτους στην Βουλγαρία 

 (RCM) 

 

2019. Identifying blind spots in 

Roma inclusion policy 

2018. Assessing the progress in four 

key policy areas of the strategy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Οι αναφορές έχουν γίνει ως μέρος 

του κοινωνικού πιλοτικού έργου 

επίβλεψης, ‘Capacity-building για 

την κοινωνία των Ρομά και ενισχύει 

την συμμετοχή στην επίβλεψη των 

National Roma Integration 

Strategies’. Το πιλοτικό έργο 

διεξάγεται για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την   DG Justice and 

Consumers.  Συντονίζεται από το 

Center for Policy Studies of Central 

European University (CEU CPS), σε 

συνεργασία με the European Roma 

Grassroots Organisations Network 

(ERGO Network), το European 

Roma Rights Centre (ERRC), το 

Fundación Secretariado Gitano 

(FSG) και το the Roma Education 

Fund (REF) και υλοποιείται με 

περίπου  90 ΜΚΟ και ειδικούς , που 

προέρχονται μέχρι και 27 κράτη 

μέλη. 

Βασικά ευρήματα: 

Η αναφορά 2019 καλύπτει τον διαχωρισμό στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Το κεφάλαιο αναλύει την 

άνοδο του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Με βάση τα δεδομένα από 

τους ερευνητές και τις πληροφορίες από το Υπουργείο 

Παιδείας, το κεφάλαιο αναφέρει ότι σε ένα στα πέντε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχει πλήρης διαχωρισμός, και 

ότι, περισσότερο από το 17 τοις εκατό είναι μεικτά αλλά 

υπάρχει διαχωρισμός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Αν και η πλειοψηφία των σχολείων και των νηπιαγωγείων 

με υψηλό αριθμό παιδιών παρουσιάζει ευάλωτες ομάδες 

που βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές, η αύξηση του 

διαχωρισμού στην εκπαίδευση οφείλεται στην αύξηση του 

αριθμού διαχωρισμού των γυμνασίων, εκτός περιοχών 

Ρομά σε μεγάλες αστικές περιοχές.  Η εκβάθυνση των 

κοινωνικών αποστάσεων και η αύξηση του αντι-

τσιγγανισμού είναι οι βασικοί λόγοι. 

 

Το κεφάλαιο περιγράφει συγκεκριμένες αντιδράσεις όσον 

αφορά την τακτική σε αυτά τα προβλήματα 

(συμπεριλαμβανομένου των απλών κανονιστικών 

αλλαγών, και του εθνικού προγράμματος για τον 

διαχωρισμό, χρηματοδοτούμενο από τον εθνικό 

προϋπολογισμό), υποστηρίζοντας ότι δεν είναι [οι 

αντιδράσεις αυτές] αρκετές και θα πρέπει να συνεχιστούν 
από μία πιο συνολική πολιτική σε εθνικό και δημοτικό 

επίπεδο. 

Η αναφορά του 2018 περιλαμβάνει ένα τμήμα της Πάλης 

εναντίον των διακρίσεων (Fight against discrimination), 

του διαχωρισμού και άλλων μορφών αντι-τσιγγανισμού 

στην εκπαίδευση.  Παρόλ’ αυτά, παραμένουν σημαντικά 

προβλήματα παραμένουν, σχετικά με την προώθηση μιας 

εκπαίδευσης συμμετοχικής, εθνικά μεικτής και [για μία 

εκπαίδευση] που δεν «διαχωρίζει» τα άτομα. Προβλήματα 

επίσης υπάρχουν όσον αφορά την βελτίωση των 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης.  Περισσότερα μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι 

ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των Ρομά στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / βελτιώνει 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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την πηγή αυτή? 

Το Center Amalipe ηγείται της κοινοπραξίας στην 

Βουλγαρία, η οποία έχει ετοιμάσει την αναφορά 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 
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Δεν υπάρχει έργο ή αναφορά για τον 

διαχωρισμό. 

Το έργο υλοποιείται από το Center 

Amalipe (Βουλγαρία) (lead partner), 

το Fundacion Secretariado Gitano 

(Ισπανία) και το  European Roma 

Information Office (Βέλγιο). 

Χρηματοδοτείται από European 

Union’s Rights, Equality and 

Citizenship Program (2014 – 2020). 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και 

να βελτιώσει την πολιτική δέσμευση 

για τοπικές δράσεις για την 

καταπολέμηση του διαχωρισμού 

στα σχολεία και την βελτίωση της 

πρόσβασης στην εξίσου εκπαίδευση 

των Ρομά μέσω:   της 

καταπολέμησης των στερεοτύπων 

κατά των Ρομά και στην αφύπνηση 

των ανώτερων υπαλλήλων, 

ενδυναμώνοντας τις τοπικές 

κοινότητες των Ρομά, 

καθιερώνοντας την συνεργασία 

μεταξύ των τοπικών αρχών, των 

επαγγελματιών και των 

αντιπροσώπων των εκπρόσωπων 

της κοινότητας των Ρομά. 

Οι στόχοι του έργου είναι: να 

διερευνηθεί η υπάρχουσα 

κατάσταση του σχολικού 

διαχωρισμού σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Αμοιβαία εκμάθηση και ανταλλαγή 

των επιτυχών μοντέλων για την 

δημιουργία προϋποθέσεων και 

αύξησης της πολιτικής δέσμευσης 

για την πρόληψη του διαχωρισμού 

(από την Ισπανία), για δράσεις κατά 

του διαχωρισμού (από την 

Βουλγαρία), για ενσωμάτωση των 

παιδιών των Ρομά μεταναστών στα 

συνήθη σχολεία στις χώρες 

Βασικά ευρήματα: 

Η ομάδα έρευνας διεξήγε μία μελέτη της τωρινής 

κατάστασης για τον σχολικό διαχωρισμό, καλύπτοντας 

όλες τις περιοχές στην Βουλγαρία.  Η έρευνα δείχνει την 

ύπαρξη σχολείων με συγκέντρωσης των ευπαθών ομάδων 

και σχολεία διαχωρισμού (συμπεριλαμβανόμενων και 

επαγγελματικών λυκείων) σε κάθε περιοχή και δήμο, όπου 

υπήρχαν.  Επίσης, διάφορα είδη δραστηριοτήτων 

προτείνονται για την πρόληψη του διαχωρισμού στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και για την 

δημιουργία ενός πολύ-πολιτισμικού περιβάλλοντος, όσον 

αφορά τα σχολεία, τα μόνα στον καταυλισμό που 

μορφώνουν μαθητές από μία μόνο εθνική ομάδα.  

Διάφορα ήδη δραστηριοτήτων επίσης προτείνονται για 

τον διαχωρισμό των δημοτικών σχολείων στις γειτονίες 

των Ρομά. 

 Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / βελτιώνει 

την πηγή αυτή? 

Το Center Amalipe υλοποιεί το έργο 

 

Επιπτώσεις του έργου: 

-   Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

-        Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής  

-        Άλλες επιπτώσεις του έργου 

RTRANSFORM  
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υποδοχής (Βέλγιο, Ισπανία).  

Κατάρτηση επαγγελματιών και 

άλλων ανώτερων υπαλλήλων για να 

υλοποιήσουν δραστηριότητες για 

την αποφυγή του διαχωρισμού, και 

κατάργηση του υπάρχοντα 

[διαχωρισμού].  Αύξηση της 

αφύπνησης και δημιουργία 

υποστηρικτικού δημόσιου 

περιβάλλοντος.  Δυνατότητα 

ανάπτυξης κοινωνίας πολιτών Ρομά 

και υπέρ των Ρομά, ενεργή σε 

τοπικό επίπεδο. 

  

The report No segregation  Η 

αναφορά Όχι Διαχωρισμός 

παρουσιάζει ένα χάρτη του 

διαχωρισμού των σχολείων στην 

Βουλγαρία  

https://amalipe.bg/portfolio/nosegre

gation-local-action-against-school-

segregation-of-roma/ 

  

Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότης δια βίου  μάθησης 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙ

Α Το FamilyEduNet - Families for 

Educational Success είναι ένα διετές 

Ευρωπαικό έργο, επιδοτούμενο από το 

Erasmus+ Programme  

Της Ευρωπαικής Ένωσης, που στοχεύει 

στην αναβάθμιση του επιτυχούς 

XarxaClau έργου του  FAPAC.  Η 

Κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 7 

οργανισμούς. 

Οι στόχοι του έργου είναι: να 

Βασικά ευρήματα: 

Τα βασικά προϊόντα του έργου ήταν μία «ανοικτή» 

σειρά μαθημάτων για εκπαίδευση οικογενειών  

(MOOC); Οδηγίες για εκπαίδευση των οικογενειών 

στην SEA 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή? 

Ναι, ως εταίρος 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
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δημιουργηθεί ένα δίκτυο οργανισμών για 

να συνοδεύουν, να ακολουθούν  και να 

εκπαιδεύουν οικογένειες στο Successful 

Educational Actions (SEA).  Να 

διαδώσουν τα επιστημονικά στοιχεία που 
οδηγούν στο SEAs , στις οικογένειες των 

μαθητών και των συλλόγων στην 

Ευρώπη.  Να εκπαιδεύσουν τις 

οικογένειες [που προέρχονται από 

περιβάλλον ή Ρομά [άτομα] που ζουν σε 

αγροτική περιοχή.  Να παρέχουν στις  

οικογένειες και στην εκπαιδευτή 

κοινότητα γενικότερα, εργαλεία για την 

δημιουργία ενός δικτύου από οικογένειες 

για την επίτευξη εκπαιδευτικής 

επιτυχίας. 

  

http://familyedunet.blogspot.com/ 

Επιπτώσεις για το έργο 

 

FinanceGO: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

σε Βασικά Μαθήματα Οικονομικών ( 
Financial Literacy Courses) για νεαρούς 

ενήλικες  

Το FinanceGO είναι μία διετής 

πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από 

το Erasmus + Program, KA 2.  Ο 

βασικός σκοπός του έργου είναι η 

οργάνωση και η ανάπτυξη ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

βασική εκπαίδευση στα οικονομικά, η 

οποία θα απευθύνεται σε νέους από μη 

προνομιούχες ομάδες της κοινωνίας (με 

έμφαση στις γυναίκες).  Το έργο 

χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία που 

δημιουργήθηκε στο Edufin Project.  

Στόχοι: Η δημιουργία του οδηγού 

FinanceGO Guide για εκπαιδευτικούς για 

το πώς να πραγματοποιήσουν μαθήματα 

Βασικών Οικονομικών για νέους που 

βρίσκονται σε κίνδυνο.  Η παροχή 
εκπαίδευσης για του εκπαιδευτικούς από 

διαφορετικούς οργανισμούς για το πώς 

να πραγματοποιήσουν μαθήματα 

Βασικά ευρήματα: 

Το έργο δημιούργησε ένα μοντέλο και έβαλε σε 

εφαρμογή εργαλεία για την αύξηση των βασικών 

γνώσεων για τα οικονομικά μεταξύ των ενηλίκων 

(συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών) από της 

ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στους Ρομά 

Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν είναι: 

Το O2 FinanceGO Guide για εκπαιδευτές για το πώς 

θα πραγματοποιούν μαθήματα για Βασικές Γνώσεις 

Οικονομικών για νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού   

Το O3 FinanceGO Training Course για εκπαιδευτές 

σχετικά με το πώς να υλοποιήσουν μαθήματα 

Βασικών Οικονομικών Γνώσεων για νέους που 

βρίσκονται σε κίνδυνο 

  

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή? 

Ναι, ως εταίρος 

http://familyedunet.blogspot.com/
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Βασικών Οικονομικών για νέους που 

βρίσκονται σε κίνδυνο.   Δημιουργία 

ενός δικτύου ανώτερων υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών, 

οντοτήτων που δουλεύουν με νέους 
ενήλικές που βρίσκονται σε κίνδυνο και 

τομείς δημόσιας διοίκησης που δείχνουν 

ενδιαφέρον για το πώς    θα 

ενσωματώσουν καλύτερα και το πώς θα 

καλύψουν τις ανάγκες για Βασικά 

Μαθήματα Οικονομικών  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων.  Ενθάρρυνση της 

υψηλού κινδύνου νεολαίας για πρόσβαση 

στη γνώση, σχετικά με Βασικές Γνώσεις 

Οικονομικών, ως εργαλείων για την 

επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=

projects&id=120&lang=2 

Επιπτώσεις του έργου  

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
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Edu-Fin. Το έργο EDU-FIN (Developing 

participative processes for the generation 

of a financial education curriculum 

addressed to young adults at risk) είναι 

μία διετής πρωτοβουλία που 

χρηματοδοτήται από το Erasmus + 

Program, KA2.  Ο βασικός στόχος του 

έργου είναι η οργανωση και η ανάπτυξη 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος όσον 

αφορά τις βασικές γνώσεις στα 

οικονομικά, που θα απευθύνονται σε 

νέους/ νέες από μη προνομοιούχες 

ομάδες (κυρίως γυναίκες) της κοινωνίας.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε βασικές 

γνώσεις οικονομικών στοχεύει στο να 

προωθήσει την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα στους νέους που 

κινδυνεύουν (από κοινωνικό 

αποκλεισμό), να αυξήσει τις πιθανότητές 

τους για εύρεση εργασίας και 

επιχειρηματική δημιουργία, και να τους 

παρέχει υποστήριξη για την μετέπειτα 

ζωή και καριέρα τους, σε αρμονία με την 

προσωπική και επαγγελματική τους 

εξέλιξη. 

Ο βασικός στόχος του EDU-FIN είναι η 

δημιουργία γκρουπ και ομάδων που 

απαρτίζονται από νέους που 

συμμετέχουν στην διαδικασία απόκτησης 

βασικών γνώσεων στα οικονομικά, που 

εξελίσσεται κατά την διάρκεια του 

έργου. 

Ένας άλλος στόχος του έργου EDU - FIN 

είναι η δημιουργία μιας μεθοδολογίας 

όσον αφορά τις βασικές γνώσεις 

οικονομικών και ενός σχεδίου για την 

εφαρμογή,  που είναι και ο στόχος του 

target group. Το έργο επίσης διαθέτει και 

διδακτέα ύλη για τις βασικές γνώσεις 

οικονομικών. 

Κάθε εταίρος του έργου έχει δουλέψει με 

ένα γκρουπ από 15 νέους, ηλικίας 18-34. 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι: 

6 διαφορετικές μελέτες σε εθνικό επίπεδο, στα 

Αγγλικά, με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της 

έρευνας να επικεντρώνονται και να συστηματοποιούν 

τα προγράμματα στην εκπαίδευση όσον αφορά τα  

οικονομικά.  Τα προγράμματα ήδη διεξάγονται σε 

κάθε μία από τις περιοχές τους. 

Συγκριτική μελέτη στα προγράμματα εκπαίδευσης 

που αφορούν τα οικονομικά, σε συνεργασία με άλλες 

χώρες. 

 (https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/) 

EDU-FIN Methodology 

EDU-FIN Curriculum 

  

  

  

  

  

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Ναι, ως εταίρος 

  

https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/


31 

 

Το target group είναι νέοι (γονείς) σε 

κατάσταση κοινωνικού κινδύνου, που 

αποτελούν μέρος τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης και επιθυμούν να έχουν 

καλύτερη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας.  Οι νέοι αυτοί (ηλικίας 18-34) 

που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, οι οποίοι δεν έχουν 

ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δυσκολεύονται να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες του έργου, βλέπε στο: 
www.edufinproject.eu 

http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
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KEYROMA: Ανάπτυξη Βασικών 

Ικανοτήτων όσον αφορά τις Κοινωνικές 

Δεξιότητες για της Γυναίκες Ρομά, έτσι 

ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στον 

τομέα των υπηρεσιών 

Το έργο KEYROMA χρηματοδοτούνταν 

από το European Commission’s Life 

Long Learning Programme και 

υλοποιούνταν σε πέντε διαφορετικές 

χώρες (Ισπανία, Τσεχία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία και Βέλγιο), πάνω από δύο 

χρόνια (Ιανουάριος 2012-Ιανουάριος 

2014).  Ο βασικός στόχος του έργου 

KEYROMA ήταν η αντιμετώπιση του 

προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλές 

γυναίκες Ρομά, και κυρίως, αδυναμία 

ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας, 

ως συνέπεια της ελλειπής εκπαίδευσής 

τους.  Οι εταίροι βρήκαν τρόπους να 

αντιμετωπίσουν το κοινό αυτό 

πρόβλημα, με το να κινητοποιούν,  να 

ενθαρρύνουν και να καταστείσουν αυτές 

ικανές να συμμετέχουν στην εκπαίδευση.  

Βασικοί στόχοι του έργου: Η βελτίωση 

της κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωση, 

μέσω της  εκπαίδευσης ενηλίκων.  Η 

συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της 

παροχής εξατομικευμένων πληροφοριών, 

που εφαρμόζονται σε μία πολύ 

συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.  Αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών Ρομά στην 

εκπαίδευση, όπως και επίσης και 

[αύξηση] των πιθανοτήτων τους στην 

αγορά εργασίας.  Καθιέρωση ενός 

άμεσου διαλόγου με την ομάδα-στόχο 

και την προώθηση κοινωνικής συνοχής, 

ενεργούς αγωγής του πολίτη (citizenship) 

και προσωπικής πραγμάτωσης των 

συμμετεχώντων γυναικών 

Ο Συντονιστής του έργου ήταν το 

Instituto de Formación Integral, S.L.U. 

(IFI) σε συνεργασία με την Asociación 

Αποτελέσματα του έργου 

• Μεθοδολογία για την εκτίμηση / αξιολόγηση των 

ικανοτήτων λόγου όσον αφορά τις συνεντεύξεις από 

εργοδότες στον τομέα των υπηρεσιών 

• Έρευνα για την κατάσταση των Ρομά γυναικών 

όσων αφορά την τεχνική των ικανοτήτων τους για τις  

κοινωνικές δεξιώσεις τους. 

• Εγχειρίδιο για τις προϋποθέσεις στον εργασιακό 

τομέα παροχής υπηρεσιών σχετικά με τις κοινωνικές 

και επικοινωνιακές ικανότητες  

• Μελέτες-περιπτώσεων (παραδείγματα ορθών 

πρακτικών σχετικά με τα αποτελέσματα των 

διάφορων ενοτήτων της εκπαίδευσης) 

• Τελική Ενότητα της Εκπαίδευσης  

  

  

  

  

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Ναι, ως εταίρος 
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de Mujeres Gitanas Españolas Romi 

Serseni (Ισπανία), το European 

Development Agency (Τσεχία), το  

Intercultural Institute of Timisoara 

(Ρουμανία), Center for Interethnic 

Dialogue and Tolerance AMALIPE 

(Βουλγαρία) και το European Roma 

Information Office (ERIO) 

http://www.eromaresource.com/project/k

eyroma---develop-key-competences-in-

social-skills-for-roma-women-to-

increase-their-participation-in-the-

service-sector-.html 

  

Αντιμεταναστευτική (Αντι-τσιγγανική) διαλεκτική  

http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
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ΒΟΥΛΓΑΡΙ

Α 

Η αναφορά για την επίβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του 

κράτους στην Βουλγαρία 
 (RCM) 

 

2019. Identifying blind spots in 

Roma inclusion policy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Οι αναφορές έχουν γίνει ως μέρος 

του κοινωνικού πιλοτικού έργου 

επίβλεψης, ‘Capacity-building για 

την κοινωνία των Ρομά και ενισχύει 

την συμμετοχή στην επίβλεψη των 

National Roma Integration 

Strategies’. Το πιλοτικό έργο 

διεξάγεται για την Ευρωπαική 

Επιτροπή, την   DG Justice and 

Consumers.  Συντονίζεται από το 

Center for Policy Studies of Central 

European University (CEU CPS), σε 

συνεργασία με the European Roma 

Grassroots Organisations Network 

(ERGO Network), το European 

Roma Rights Centre (ERRC), το 

Fundación Secretariado Gitano 

(FSG) και το the Roma Education 

Fund (REF) και υλοποιείται με 

περίπου  90 ΜΚΟ και ειδικούς , που 

προέρχονται μέχρι και 27 κράτη 

μέλη. 

 

Βασικά ευρήματα: 

Η αναφορά του 2017 περιέχει ειδικά τμήματα σχετικά με 

την διοίκηση και την αντιμετώπιση του αντι-τσιγγανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών-τακτικών κατά των 

διακρίσεων και στην συνήθη συμπεριφορά της 

εισαγγελικής αρχής, καθώς και της πρόσβασης σε έγγραφα 

ταυτοποίησης. Η έκθεση του 2017 έχει ειδικά τμήματα για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την 

αντιμετώπιση του Αντι-τσιγγανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών-τακτικών και 

της συνήθους συμπεριφορά, της εισαγγελικής αρχής, 

καθώς και της πρόσβασης σε έγγραφα ταυτοποίησης.  

Επίσης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 

εγκλημάτων μίσους(hate crime) και της ρατσιστικής 

λεκτικής επίθεσης κατά των Ρομά, και την ρητορική αντι-

τσιγγανισμού των πολιτικών, δημοσίων προσώπων και 

media, συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής λεκτικής 

επίθεσης από τους πολιτικούς στις γυναίκες Ρομά, 

αναλύοντας και δημιουργώντας ρητορικές και στάσεις 

προς τους Ρομά 

Η αναφορά του 2019 ασχολείται με κοινωνικές 

προκαταλήψεις και με τις ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις 

προς τους Ρομά, αναφέροντας συγκεκριμένες υποθέσεις.  

Κατόπιιν, έχει ένα ειδικό τμήμα με θέμα την ισότητα 

φύλων και την βία που ασκείται στις γυναίκες Ρομά, 

παρέχοντας επίσης και την λύση στο πρόβλημα. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / βελτιώνει 

την πηγή αυτή?  Το Center Amalipe ηγείται της 

κοινοπραξίας στην Βουλγαρία, η οποία έχει ετοιμάσει την 

αναφορά 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Άλλες πηγές για την ρατσιστική 

λεκτική επίθεση και τα κοινωνικά 

χάσματα 

Νοοτροπίες προς την ρατσιστική 

λεκτική επίθεση στην Βουλγαρία το 

2013. (στα Βουλγάρικα) Διαθέσιμο 

στο: 

http://opendata.bg/data/file/Hate_spe

ech_report_interactive_BG.pdf 

Νοοτροπίες προς την ρατσιστική 

λεκτική επίθεση στην Βουλγαρία το 

2014.(στα Βουλγάρικα) Διαθέσιμο 
στο: 

http://opendata.bg/data/file/PUBLIC

ATIONS/Hate_speech_BG_2014(1)

.pdf 

Νοοτροπίες προς την ρατσιστική 

λεκτική επίθεση στην Βουλγαρία το 

2016. στα Βουλγάρικα) Διαθέσιμο 

στο: 

http://opendata.bg/data/file/PUBLIC

ATIONS/Hate%20speech%20BG%

202016%20interact.pdf 

  

  

  

Εμπειρίες διακρίσεων κατά των γυναικών Ρομά 

http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
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ΒΟΥΛ

ΓΑΡΙΑ 

Η αναφορά για την επίβλεψη της 

Κοινωνίας των πολιτών για την 

εφαρμογή της στρατηγικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά του 

κράτους στην Βουλγαρία 
 (RCM) 

 

 2019. Identifying blind spots in 

Roma inclusion policy 

2017. Focusing on structural and 

horizontal preconditions for 

successful implementation of the 

strategy 

Οι αναφορές έχουν γίνει ως μέρος 

του κοινωνικού πιλοτικού έργου 

επίβλεψης, ‘Capacity-building για 

την κοινωνία των Ρομά και ενισχύει 

την συμμετοχή στην επίβλεψη των 

National Roma Integration 

Strategies’. Το πιλοτικό έργο 

διεξάγεται για την Ευρωπαική 

Επιτροπή, την   DG Justice and 

Consumers.  Συντονίζεται από το 

Center for Policy Studies of Central 

European University (CEU CPS), σε 

συνεργασία με the European Roma 

Grassroots Organisations Network 

(ERGO Network), το European 

Roma Rights Centre (ERRC), το 

Fundación Secretariado Gitano 

(FSG) και το the Roma Education 

Fund (REF) και υλοποιείται με 

περίπου  90 ΜΚΟ και ειδικούς , που 

προέρχονται μέχρι και 27 κράτη 

μέλη. 

Βασικά ευρήματα: 

Η αναφορά του 2017 περιέχει ειδικά τμήματα σχετικά με την 

διοίκηση και την αντιμετώπιση του αντι-τσιγγανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών-τακτικών κατά των 

διακρίσεων και στην κατά κανόνα συμπεριφορά, της 

εισαγγελικής αρχής, καθώς και της πρόσβασης σε έγγραφα 

ταυτοποίησης. Επίσης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της 

ρατσιστικής λεκτικής επίθεσης κατά των Ρομά, και ρητορική 

αντι-τσιγγανισμού των πολιτικών, δημοσίων προσώπων και 

media, συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής λεκτικής 

επίθεσης από τους πολιτικούς στις γυναίκες Ρομά, αναλύοντας 

και δημιουργώντας ρητορικές και στάσεις προς τους Ρομά 

Η αναφορά του 2019 ασχολείται με κοινωνικές προκαταλήψεις 

και την ρατσιστική λεκτική επίθεση προς τους Ρομά, 

αναφέροντας συγκεκριμένες υποθέσεις.  Κατόπιν, έχει ένα 

ειδικό τμήμα με θέμα την ισότητα φύλων και την βία που 

ασκείται στις γυναίκες Ρομά, παρέχοντας επίσης και την λύση 

στο πρόβλημα. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / βελτιώνει την 

πηγή αυτή?  Το Center Amalipe ηγείται της κοινοπραξίας στην 

Βουλγαρία, η οποία έχει ετοιμάσει την αναφορά 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Τα Δικαιώματα των Γυναικών και 

Σωστός Λαϊκισμός, FES, 2017, 

https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/sofia/13827.pdf 

Στην Ευρώπη, τα αντι-Ευρωπαικά 

κινήματα κερδίζουν ολοένα και πιο 

πολύ δημοτικότητα, προσελκύοντας 

οπαδούς και υποστηρικτές.  Η τάση 

αυτή είναι πάρα πολύ ανησυχιτική 

για το μέλλον της Ευρώπης και έχει 

έναν αρκετά έντονο αντίκτυπο στην 

πρόληψη και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συλλογικών ή ατομικών, και 
ελευθεριών στον τομέα αυτόν. Τα 

ακροδεξιά κόμματα, με τάσεις προς 

τον ακραίο εθνικισμό, κερδίζουν 

έδαφος στην Ευρώπη και 

δημιουργούν ξενοφοβία και 

ρατσιστικό κλίμα.  Πολύ συχνά το 

πρόγραμμα των λαϊκιστικών 

κομμάτων και κινημάτων 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα 

κατά της ισότητας των γυναικών και 

των ανδρών και εναντίων των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Επίσης 
δημιουργούν τις συνθήκες για 

ισχυρές προκαταλήψεις κατά του 

φεμινισμού, αναλαμβάνοντας δράση 

εις βάρος των ήδη κεκτημένων 

δικαιωμάτων.  

Η ανάλυση των πολιτικών-τακτικών 

από τα πολιτικά κόμματα και 

κινήματα στη Βουλγαρία όσον 

αφορά τον προσδιορισμό προτάσεων  
προγραμμάτων ταυτότητας, που 

στοχεύουν στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στα δικαιώματα των 

γυναικών και των μειονοτήτων, 

αλλά και στην ενεργό συμμετοχή 

τους στην πολιτική και δημόσια ζωή 

στην χώρα τους είναι η πρώτη στο 

είδος της, όχι μόνο στη Βουλγαρία.   

Δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια 

μελέτη σε καμιά άλλη χώρα της 
Ευρώπης, που να  «καλύπτει» 

διάφορα πολιτικά κόμματα, μη-

κυβερνητικούς οργανισμούς, 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα 

media, η οποία να στοχεύει στο να 

Βασικά ευρήματα: 

Οι πολιτικοί δεν συμμερίζονται πάντα τα αρνητικά στερεότυπα 

όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες αλλά τα χρησιμοποιούν 

σκόπιμα στα μηνύματα τους.  Σε σχέση με τις γυναίκες, η 

έρευνα δείχνει έλλειψη βαθειάς ευαισθητοποίησης για το 

ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, έλλειψη γνώσεων σχετικά 

με την ισότητα των δύο φύλων και μία συντηρητική στάση 

προς την υιοθέτηση επαρκών πολιτικών-τακτικών και 

νομοθεσίας για την επίτευξη αληθινής ισότητας ανάμεσα στις 

γυναίκες και τους άντρες.  Ο αρνητικός λόγος [αρνητική 

ρητορική] σχετικά με συγκεκριμένες ευαίσθητες ομάδες, όπως 

για παράδειγμα τους Ρομά, τους Μουσουλμάνους, τους LGBT 

και λοιπούς, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μία τάση που ισχύει 

για χρόνια, αλλά γίνεται πιο έντονη σε  περίπτωση ροής 

προσφύγων, κατά την διάρκεια των εκλογών ή σε πολιτκά 

debates. 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / βελτιώνει την 

πηγή αυτή?  Η Teodora Krumova ήταν μέρος της ερευνητικής 

ομάδας  

Επιδράσεις για το έργο: 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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διερευνήσει και να αναλύσει το ρόλο 

των πολιτικών-τακτικών αυτών στην 

καταπάτηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, στην δημιουργία 

ξενοφοβίας, ρατσισμού και 
αντιφεμινισμού, και στην 

δημιουργία στερεοτύπων όσον 

αφορά τις γυναίκες και τους άντρες, 

όπως επίσης και των μειονοτήτων.   

Η μελέτη των στερεότυπων και των 

προκαταλήψεων είναι δύσκολη, 

εξαιτίας της αντίθεσης μεταξύ της 

επίσημης διαλεκτικής και της 

καθημερινής επικοινωνίας, μεταξύ 
της εξέλιξης και καινοτομίας της 

ζωής και των παλιών εθίμων και 

μοτίβων συμπεριφοράς.  Στην 

μοντέρνα Βουλγαρία υπάρχουν 

ακόμα βασικές ιδέες που 

εφαρμόζονται σε χώρες με λιγότερες 

εκμοντερισμένες.  Τα ζητήματα της 

βίας εναντίον των γυναικών, της 

συμμετοχής των στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, στο μισθολογικό 

χάσμα λόγω φύλου, στον σεξιστικό 

δημόσιο λόγο και στο στερεότυπο 
όσον αφορά την δημόσια και 

ιδιωτική ζωή, απαιτούν 

προβληματισμό, αξιολόγηση και 

όραμα για να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αυτής παρέχουν καινούργια 

επιχειρήματα για τις δημοκρατικές 

δυνάμεις στην Βουλγαρία να 
στηρίξουν τις δημοκρατικές και 

παγκόσμιες αρχές στην Ευρώπη.  Τα 

δικαιώματα των Γυναικών είναι 

ανθρώπινα δικαιώματα.   

 

  Έρευνα στις Κοινωνικές Νόρμες που 

Εμποδίζουν τα Κορίτσια Ρομά στην 
Πρόσβαση τους στην Εκπαίδευση 

(Research on Social Norms that 

Prevent Roma Girls’ Access to 

Education), 2016, 

https://www.unicef.org/bulgaria/med

ia/1861/file/Report%20on%20social

%20norms%20which%20prevent%2

  

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
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0Roma%20girls%20from%20access

%20to%20education-full-report-

BG.pdf 

  

Ουγγαρία: 

 

 

Ουγγαρία Πηγή:  

  

Autónomia Foundation: 

http://autonomia.hu/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

  

● “Η δήλωση της αποστολής του ιδρύματος: Να 

υποστηρίξει την δημιουργία μίας δίκαιης 

κοινωνίας, της οποίας τα μέλη είναι ελεύθερα, 

διαμορφώνουν την μοίρα τους και την μοίρα των 

κοινοτήτων τους με ενεργό και υπεύθυνο τρόπο.  

Το Ίδρυμα είναι ένα πνευματικό και πρακτικό 

εργαστήριο που: 1) παρέχει λύσεις ενσωμάτωσης, 

βασισμένες στην ισότητα και προτάσεις για την 

διαμόρφωση πολιτικών-τακτικών ενσωμάτωσης 

των Ρομά, και 2)  συνεργάζεται με μικρές 

κοινότητες, καταυλισμούς και ινστιτούτα, 

προσφέρει επαγγελματική υποστήριξη, βοηθά στην 

δημιουργία εμπιστοσύνης και συνεργασίας που 

χρειάζονται για την πρόοδο.”  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η εργασία του The Autónomia Foundation’s είναι 

ζωτικής σημασίας για την δημιουργία δίκαιων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, έτσι ώστε οι νεαροί 

μαθητές Ρομά να μπορούν να εισέλθουν στο 

εργατικό δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες 

με σκοπό την  επιτυχία. 

● Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής-τακτικής: 

το Autónomia Foundation υλοποιεί 

μακροπρόθεσμα προγράμματα σε τακτική βάση, 

που περιλαμβάνουν τον μη-αποκλεισμό και την 

κοινωνική ενσωμάτωση σε μικρότερες κοινότητες, 

που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών 

ενσωμάτωσης στην πολιτική [που θα ακολουθηθεί] 

  

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
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Πηγή:  

Kende, Á. (2020). A 

Romaellenesség a legfőbb oka a 

Roma gyerekek iskolai 

lemaradásának Magyarországon. 

Quibit. Retrieved from: 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-

romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-

roma-gyerekek-iskolai-

lemaradasanak-magyarorszagon 

Βασικά ευρήματα: 

● Η θέση στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και, 

συνεπώς οι πιθανότητές τους για κοινωνική 

κινητικότητά είναι πολύ λίγες, ΄και όχι μόνο στην 

Ουγγαρία, αλλά επίσης και στις γύρω χώρες.  Το 

τμήμα της έρευνας για τους Ρομά αποκάλυψε ότι 

ενώ περισσότερα παιδιά Ρομά πηγαίνουν στα 

νηπιαγωγεία στην Ουγγαρία από ότι παλιά, ο 

διαχωρισμός έχει ξεκάθαρα γίνει πιο σαφής, 

πράγμα που σημαίνει ότι το κενό μεταξύ των Ρομά 

και του συνόλου του πληθυσμού των μαθητών 

διευρύνεται.  Ο Αντι-τσιγγανισμός είναι η βασική 

αιτία για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του 

σχολείο των Ρομά μαθητών στην Ουγγαρία. 

● Η δουλειά της Ágnes Kende υποστηρίζει την 

αποστολή του σχολείου μας και επιβεβαιώνει την 

ανάγκη για ένα [εκπαιδευτικό] ίδρυμα που θα 

παρέχει ποιοτική εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες για 

τους Ρομά να λάβουν εκπαίδευση γυμνασίου. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: Ο 

διαχωρισμός στα σχολεία ακόμα αποτελεί 

πρόβλημα στην Ουγγαρία και, βάσει της έρευνας 

αυτής, γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός.  Οι Ρομά, 

ακόμα και σήμερα, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση, λόγω του αντι-τσιγγανισμού. 

● Επιπτώσεις για την επίδρασης των πολιτικών-

τακτικών:  Είναι επιτακτική ανάγκη ότι οι 

πολιτικές-τακτικές στην χώρα – αλλά και σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, να δημιουργήσουν πρακτικές 

λύσεις για την μείωση και την εξάλειψη του 

σχολικού διαχωρισμού στην Ουγγαρία και να 

καταπολεμήσουν τον αντι-τσιγγανισμό σε θεσμικό 

επίπεδο. 

 

 

 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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Ουγγαρία Πηγή:  

European Centre for the 

Development of Vocational 

Training. (2016). Leaving 

education early: putting 

vocational education and 

training in centre stage, 

Hungary. Retrieved from: 

https://www.cedefop.europa.eu

/files/hungary_-

leaving_education_early.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Οι Ρομά, καθώς επίσης και άλλοι από χαμηλά 

κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα , είναι 

επιρρεπείς στο να παρατήσουν την 

επαγγελματική εκπαίδευση, σε μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σχέση με τους μη-Ρομά 

συνομήλικούς τους και σε εκείνους που δεν 

προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-

οικονομικά περιβάλλοντα.  Στην 

πραγματικότητα, οι Ρομά είναι πιο πιθανό να 

συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση 

από ότι στην δευτεροβάθμια, όπου το σχολικό 

πρόγραμμα αποτελείται από περιεχόμενο 

γενικής εκπαίδευσης. 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Γνωρίζουμε τις 

στατιστικές και εργαζόμαστε έτσι ώστε να 

αντιστρέψουμε την τάση αυτή. 

 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Βάσει στατιστικών, είναι φανερό ότι οι 

επιπτώσεις για τις εκπαιδευτικές τροχιές όσον 

αφορά τους Ρομά και τους μη-Ρομά, είναι 

διαφορετικές.  Οι στατιστικές αναφέρουν:  η 

επαγγελματική εκπαίδευση απευθύνεται στους 

Ρομά, ενώ η μη-επαγγελματική, ή η 

εκπαίδευση που οδηγεί στο πανεπιστήμιο 

απευθύνεται στους μη-Ρομά. 

● Οι επιπτώσεις των τακτικών που 

ακολουθούνται έχουν την εξής επίδραση:  Οι 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες δεν είναι δίκαιες.  

Από μικρή ηλικία, οι Ρομά πρέπει να 

ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να μεταβούν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

  

Πηγή: 

 

Tempus Public Foundation. 

(2017). CroCooS - Prevent 

Dropout! Project. Retrieved 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Η συνεργασία της CroCooS ανέλαβε την 

υλοποίηση ενός θεσμικού συστήματος 

έγκαιρης  προειδοποίησης στα 15 

https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
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from: https://tka.hu/projects-

with-international-

partners/1731/early-school-

leaving   

 

επαγγελματικά σχολεία που λειτουργούσαν.  

Η επιτόπια εργασία που διήρκησε ενάμισι 

χρόνο προηγήθηκε κατά ένα χρόνο της 

επαγγελματικής προετοιμασίας, κατά την 

διάρκεια της οποίας,  κάθε ομάδα έπρεπε να 

αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές 

προκλήσεις.  Βασιζόμενοι σε διεθνή 

συγγράμματα,  εντοπίσαμε τις Ευρωπαϊκές 

χώρες [στις οποίες] χρησιμοποιούνταν ένα 

τέτοιο σύστημα, και ανακαλύψαμε ότι 

χαρακτηριστικό των χωρών αυτών  είναι ότι 

υπάρχει μία κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ 

δασκάλων, μια διαθεματική συνεργασία σε 

συστεμικό επίπεδο και ένα γενικό, 

συμμετοχικό, ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα.   

● Η Εργαλειοθήκη του CroCoos (CroCoos 

Toolbox) είναι μία ολοένα και αυξανόμενη 

συλλογή από πρακτικές λύσεις, που στοχεύει 

στο να εμποδίσει την αποχώρηση από το 

σχολείο.  Τα εργαλεία δοκιμάστηκαν κατά την 

διάρκεια του εγχειρήματος.  Η θεσμική τους 

χρήση συστήνεται κατόπιν μελέτης του 

λεπτομερούς οδηγού. (guide). 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Εμείς δεν έχουμε 

χρησιμοποιείσαι το CroCoos Toolbox, αλλά 

χρησιμοποιούμε πολλές από τις μεθόδους που 

αναφέρονται στο έργο. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:   

Η Εργαλειοθήκη έχει την δυνατότητα να 

μειώσει τα ποσοστά αποχώρησης και να 

δημιουργήσει «ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης» για να «συγκρατήσει» τους 

μαθητές. 

● Επιπτώσεις των πολιτικών-τακτικών: 

● Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM :  Ίσως η δημιουργία ενός 

“Toolbox” όπως αυτό που δημιουργήθηκε από 

το Tempus Public Foundation.  Μέσα από το 

έργο τους θα μπορούσε να προκύψει ένα 

πρακτικό αποτέλεσμα ή ακόμα και το τελικό 

προϊόν για το έργο RTRANSFROM.  

https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
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Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση 

 

Ουγγαρία Πηγή:  

 

Ciaschi, P. & Dunajeva, J. 

(2016). Alternative education 

and Roma empowerment: A 

case study of the Dr. 

Ambedkar Buddhist School in 

Sajókaza, Hungary. The Indian 

Journal of Social Work’s 

special issue on Collectivity 

and Empowerment in Poverty 

Alleviation – India and the 

Roma.  

 

Βασικά ευρήματα: 

  

● «Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να 

παρέχει εμπεριστατωμένη γνώση για τους 

τρόπους  με τους οποίους τα έργα συμμετοχής 

και ενδυνάμωσης των Ρομά αναπτύσσονται σε 

τοπικό επίπεδο, μέσα από εναλλακτικές 

ρυθμίσεις και πλατφόρμες, και πως αυτά [τα 

έργα] έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη μιας συμμετοχικής κοινότητας 

και μίας μακροχρόνιας μείωσης της φτώχιας.»

  

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Η εργασία 

περιγράφει και αναλύει τις βασικές 

παιδαγωγικές [μεθόδους] που εφαρμόστηκαν 

στο Dr. Ambedkar School και τις [μεθόδους] 

για την δημιουργία μίας συμμετοχικής 

κοινότητας.  Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε 

και να αναπτύσσουμε αυτές τις μεθοδολογίες 

μέχρι και σήμερα. 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η αποτελεσματικότητα των σπουδαίων 

παιδαγωγικών [μεθόδων] στα υποβιβασμένα 

σχολεία και τις κοινότητες είναι βασική για 

την δημιουργία ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. 

● Η επίδραση των επιδόσεων:  Η ενσωμάτωση 

των βασικών παιδαγωγικών [μεθόδων] στο 

εθνικό σχολικό πρόγραμμα είναι η λύση. 

● Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM:   Οι σημαντικές 

παιδαγωγικές [μέθοδοι] που χρησιμοποιούνται 

στο σχολείο μπορεί να είναι χρήσιμες για το 

έργο. 
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Πηγή: Gandhi High School: 

http://gandhigimi.hu/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

● «Το Gandhi Grammar School and College στο 

Pécs είναι το πρώτο, Ρομά εθνικότητας, 

ίδρυμα αποφοίτησης (graduation institution) 

στην Ουγγαρία και την Ευρώπη, που ιδρύθηκε 

από το Gandhi Foundation το 1994.  Ιδρύθηκε 

με έναν πολύ σημαντικό στόχο κατά νου, για 

να «μορφώσει μεσοπρόθεσμα έναν σημαντικό 

αριθμό διανοούμενων Ρομά , αφοσιωμένους 

στους δικούς τους  ανθρώπους τους, οι οποίοι 

μπορούν να αναδιοργανώσουν τις υπο 

διάλυση κοινότητες Ρομά.  Παρέχουμε 

πραγματικές ευκαιρίες για σύγχρονη 

εκπαίδευση, ως έναν μεγάλο βαθμό, στους 

μαθητές μας, και χρησιμοποιούμε 

εναλλακτικές μεθόδους στα εκπαιδευτικά μας 

πλαίσια. 

● Το σχολείο λειτουργεί για 20 χρόνια τώρα, με 

την πρώτη τάξη να έχει αποφοιτήσει το 2000.  

Περίπου μισοί από τους μαθητές μας 

συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  Σχεδόν 400 μαθητές κανονικής 

[πλήρες ωραρίου] φοίτησης έχουν 

αποφοιτήσει από το 2000, ενώ, όσον αφορά το 

τμήμα ενήλικης εκπαίδευσης, περισσότερα 

από 300 πιστοποιητικά αποφοίτησης έχουν 

δοθεί σε εκείνους που πέρασαν τις εξετάσεις 

που απαιτούνταν.» 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Οι ιδρυτές του Dr. Ambedkar High School 

έπαιξαν ρόλο ζωτικής σημασίας στην ίδρυση 

του Gandhi High School και στα τρέχοντα 

προγράμματά μαθημάτων του.  Το Dr. 

Ambedkar High School συνεχίζει να έχει 

σχέση συνεργασίας με το Gandhi High 

School. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Το Gandhi High School είναι ένα άλλο 

παράδειγμα των καλύτερων πρακτικών 

σχετικά με τι απέφερε καρπούς για την 

παροχή εκπαίδευσης στους Ρομά, που θα τους 

ανοίξει τον δρόμο για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  Πέτυχαν να επιτεύξουν τον 

http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
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στόχο τους, να δημιουργήσουν δηλαδή έναν 

σημαντικό αριθμό από διανοούμενους Ρομά. 

 Επιπτώσεις όσον αφορά τις πολιτικές-

τακτικές:  Η αποτελεσματικότητα των 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας για τους 

υποβιβασμένους μαθητές είναι βασική για την 

δημιουργία ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

 

 

Ουγγαρία Πηγή:   

IndaHouse Hungary: 

https://indahousehungary.hu/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

 «Ο στόχος της InDaHouse Hungary όσον 

αφορά τα νεαρά, μη-προνομιούχα παιδιά που 

ζουν στην περιοχή της Encs, είναι να 

εκπληρώνουν τους στόχους τους,  να πάρουν 

τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους,  να 

αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για 

κοινωνική κινητικότητα , και οι οποίοι ως 

γονείς, θα μπορούν να  ενσωματώσουν την 

υποστήριξη που έλαβαν από εμάς, στην 

ανατροφή των παιδιών τους.  Για το σκοπό 

αυτό, διοργανώνουμε ατομικές και ομαδικές 

συνεδρίες εξέλιξης που διεξάγονται από 

εθελοντές, οι οποίοι θέτουν σε εφαρμογή ένα 

πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring 

program).  Προσφέρουμε επαγγελματική 

εκπαίδευση για τους συμμετέχοντες εθελοντές.  

Το InDaHouse Hungary Association δουλεύει 

με παιδιά σε τρεις βασικές περιοχές, εντός του 

πλαισίου της ανάπτυξης της πρώιμης παιδικής 

ηλικίας, [του πλαισίου] του σχολικού 

προγράμματος προετοιμασίας και [του 

πλαισίου] ενός προγράμματος για μετά το 

σχολείο.»   

https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
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Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Έχουμε μαθητές 

που έλαβαν υποστήριξη από το InDaHouse και 

τώρα φοιτούν στο Dr. Ambedkar High School.  

Το InDaHouse κατευθύνει κάποιους από τους 

μαθητές του σε εμάς, έτσι ώστε να μπορέσουν 

να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πέρα από 

το δημοτικό. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο ιδρύματα 

μπορεί να εκληφθεί ως η καλύτερη πρακτική, 

ειδικά σχετικά με την δια βίου καθοδήγηση. 

● Επιπτώσεις για τις πολιτικές-τακτικές: Η 

δουλειά του InDaHouse μιλάει για την ανάγκη 

για επιπρόσθετα συστήματα υποστήριξης 

εντός των κοινοτήτων όπου ζουν οι Ρομά 

μαθητές και οι οικογένειές τους. 

  

Πηγή:  

Lopez, E. (2009). Romani 

Education in Hungary: History, 

Observances and Experiences. 

Retrieved from: 

http://www.fulbright.hu/book5/

ericlopez.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

● Μετά από περίπου ένα χρόνο παρατήρησης 

και έρευνας στις εκπαιδευτικές ανισότητες που 

αντιμετώπισαν οι Ρομά στην Ουγγαρία, ένα 

πράγμα έχει γίνει εντελώς ξεκάθαρο.  Οι 

προσπάθειες της Ουγγαρίας προς μία ισότιμη 

εκπαίδευση πρέπει να στηρίζονται 

περισσότερο στις κοινότητες Ρομά και στους 

οργανισμούς, εάν θέλουμε να επιτύχουμε 

αρμονική ενσωμάτωση μεταξύ των πολιτών 

Ρομά και μη-Ρομά.  Οι παρατηρήσεις [που 

έκανα] στο Dr. Ambedkar School στην βόρεια 

κομιτεία του 

 Borsod-Abaúj-Zemplén, μου έδωσαν την 

μοναδική ευκαιρία να κάνω πολλές συγκρίσεις 

ανάμεσα στις προσπάθειες της Ουγγαρίας 

προς την παροχή ενός πιο συμμετοχικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την 

μειονότητα Ρομά, καθώς επίσης και [να 

ενημερωθώ για] κάποιες από τις δύσκολες 

πτυχές της πραγματικότητας που 

αντιμετωπίζουν οι πιο οικονομικά στερημένες 

κοινότητες Ρομά.» 

 

http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
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Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Η εργασία είναι για 

το Dr. Ambedkar High School, και δίνει 

έμφαση στο ότι μαζί με την διδασκαλία, το 

σχολείο συμμετέχει στην οργάνωση της 

κοινότητας και τον ακτιβισμό.  Η ηγεσία του 

σχολείου και των κολεγίων συνεχίζεται μέχρι 

και σήμερα. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Στην εργασία, ο συγγραφέας καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι «όπως υπάρχουν, 

υποστηρίζουν οι Ρομάνι, οι μη-κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί και οι εκπρόσωποι των 

κυβερνήσεων που συνεχίζουν για αιώνες την 

παλιά πάλη για ισότητα και πρόσβαση στις 

πηγές εκπαίδευσης, υπάρχουν εκείνοι που 

εργάζονται τόσο σκληρά να τους στερήσουν 

τα δικαιώματα αυτά», πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούν σε ένα 

εχθρικό περιβάλλον.  Αυτό κάνει ακόμα πιο 

δύσκολη την επιτυχία της αποστολής του 

σχολείου να συνεχίσει τις λειτουργίες του σε 

καθημερινή βάση. 

● Επιπτώσεις για την επιρροή των πολιτικών-

τακτικών:  Η πολιτική (τακτική) θα πρέπει να 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κάμψη της 

επιθετικότητας προς τους Ρομά και τους 

συμμάχους των Ρομά στην Ουγγαρία, αφού 

υπάρχουν υπαρκτές δυσκολίες που κάνουν 

ακόμα πιο δύσκολη την ισότητα στην 

εκπαίδευση. 

  

 

 

Ουγγαρία Πηγή:  

Ludwig, S. (2016). Angry 

Buddha, film. Retrieved from: 

http://www.stefanludwigfilm.eu

/en/projects/angry-buddha-

documentary/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

●  Ο János Orsós, καταγωγής Ρομάνι, είναι  δάσκαλος και 

Βουδιστής.  Επνευσμένος από την ιστορία των Dalits ή 

των «αλώβιτων» (“untouchables”) στην Ινδία, τόπος 

γέννησης και του πολιτισμού των Ρομάνι και του 

Βουδισμού,  ίδρυσε ένα σχολείο στην Ουγγαρία με 

σκοπό να καταστήσει ικανούς τους εφήβους από τα πιο 

http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
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φτωχά γκέτο να πάνε στα πανεπιστήμια.  Ο Angry 

Buddha καταγράφει την αποφασιστική μάχη ενάντια στις 

δυσκολίες που συνάντησε κατά την διάρκεια τριών ετών. 

Ταυτόχρονα η ζωγραφική που με όμορφο, αλλά και με 

ειλικρινή τρόπο,  απεικονίζει την νεολαία των Ρομά οι 

οποίοι  χρησιμοποιούν το χιούμορ και την ζωτικότητα 

τους για να επιβιώσουν σε ένα κόσμα φτώχιας και 

προκατάληψης.»     

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Από το ντεμπούτο 

της ταινίας το 2016, το Dr. Ambedkar High 

School έχει διοργανώσει προβολές του φίλμ 

στην Ουγγαρία και σε μέρη σε όλο τον κόσμο.  

Χρησιμοποιείται ως ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο για να δείξει στους ανθρώπους τις 

προκλήσεις αλλά και τις επιτυχίες ενός τέτοιου 

σχολείου.  Συχνά οι προβολές ακολουθούνται 

από Ερωτήσεις και Απαντήσεις με τον János ή 

τον Tibor και μερικές φορές με μαθητές, 

επίσης. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Η ταινία έδωσε πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο 

Dr. Ambedkar High School.  Επίσης, 

δημιουργεί τις προυποθέσεις για την 

δημοσιοποίηση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το ίδρυμα, σε πιο μεγάλο κοινό,  

και κάνει περισσότερο γνωστά τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει το ίδρυμα στο ευρύτερο 

κοινό.  

● Επιπτώσεις για την πολιτική-τακτική:  Γιατί θα 

πρέπει να παραμείνει τόσο δύσκολο το να 

καταστήσουμε τη νεολαία Ρομάνι ικανή να 

πάει στο πανεπιστήμιο? 

  

Πηγή:  

Roma Civil Monitor. (2018). 

Civil society monitoring report 

on implementation of the 

national Roma integration 

strategy in Hungary Assessing 

progress in key policy areas of 

the strategy. Brussels: 

Βασικά ευρήματα: 

 

● «Πρόσφατα, οι διαθέσιμοι δείκτες για την 

έρευνα της Ουγγρικής κοινότητας Ρομά, κατά 

κύριο λόγο χειροτέρευσαν.  Η χειροτέρευση 

των δεικτών αυτών συνδέεται με την γενική 

χειροτέρευση των υπηρεσιών του κράτους / 

των δήμων: όπως για παράδειγμα, η αύξηση 
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European Union. Retrieved 

from: 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu

.edu/files/attachment/basicpage/

3034/rcm-civil-society-

monitoring-report-2-hungary-

2018-eprint.pdf 

 

της έλλειψης εκπαιδευτικών και δασκάλων 

νηπιαγωγίων, καθώς και η μείωση της 

διαθεσιμότητας των υπηρεσιών  

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Αναφορικά 

με την στέγαση, η συνεχής έλλειψη μιας  

συνεκτικής πολιτικής, και η ροή των 

επιχορηγήσεων για στέγαση στην μεσαία τάξη  

εμποδίζουν την βελτίωση της κατάστασης 

στους πιο φτωχούς και τους Ρομά.  

● Οι δείκτες έδειξαν την βελτίωση μόνο στον 

τομέα της εργασίας , πράγμα το οποίο βασικά 

οφείλεται στα σχέδια ευρείας κλίμακας για 

εργασία (τα οποία η κυβέρνηση τώρα 

σχεδιάζει να μειώσει).  Συγκεκριμένα μέτρα – 

όπως για παράδειγμα, να μειώσει το 

υποχρεωτικό όριο ηλικίας στα 16 έτη [για το 

σχολείο] – δρουν ξεκάθαρα εναντίον της 

ενσωμάτωσης των Ρομα, όπως επίσης 

δείχνουν και οι πρώτες αναλύσεις του 

αντίκτυπου.  Αυτό το γεγονός θα επιρεάσει 

τους δείκτες εργασίας αρνητικά, ακόμα και 

μεσοπρόθεσμα». 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Τα θέματα που 

περιγράφησαν στην αναφορά σε  τομείς όπως 

τα σχέδια για δημόσια εργασία και η μείωση 

του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας στα 16 έτη, 

αποτελούν εμπόδια για το έργο του Dr. 

Ambedkar High School.  Η ηγεσία του 

σχολείου έχει δημιουργήσει εκστρατεία μαζί 

με τους ακτιβιστές, έτσι ώστε το όριο ηλικίας 

του σχολείου να επανέλθει στα 18 έτη, και 

δουλεύουν ακούραστα για να εξασφαλίσουν 

υποτροφίες που θα είναι διαθέσιμες στους 

μαθητές μας, κάθε μήνα, με βάση τους 

βαθμούς τους. 

● Οι επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά 

συστήματα:  Η μείωση του υποχρεωτικού 

ορίου ηλικίας στο σχολείο και η δημιουργία 

προγραμμάτων δημόσιας εργασίας επηρεάζει 

δυσανάλογα τους νέους Ρομά που ζουν στην 

φτώχια, επειδή αυτοί είναι πιο πιθανόν να 

εγκαταλείψουν το σχολείο πριν την 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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αποφοίτηση, με σκοπό να εργαστούν. 

● Επιπτώσεις για την επιρροή στην  πολιτική-

τακτική: Η αύξηση του ορίου ηλικίας για το 

σχολείο είναι καίριας σημασίας. 

● Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM:  Μία σημαντική ερώτηση 

για διερεύνηση μέσω του έργου: πως αυτά τα 

δύο πράγματα – το δημόσιο πρόγραμμα για 

εργασία και η μείωση του ορίου για το σχολείο 

στα 16 – επιδρά στα επίπεδα της εκπαίδευσης 

και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα 

κορίτσια Ρομά στην Ουγγαρία?  

  

 

  

Ουγγαρία Πηγή:  

 

Rosa Parks Foundation: 

https://www.rosaparks.hu/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

● «Το“The Rosa Parks Foundation 

Είναι ένας λαικός οργανισμός βασισμένος 

στην περιοχή 8 της Βουδαπέστης, που 

προωθεί την ποιοτική και συμμετοχική 

εκπαίδευση για περιθωριοποιημένα παιδιά.  

Το  

RPF στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι όλα τα 

παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε μία ποιοτική 

και συμμετοχική εκπαίδευση, ανεξάρτητα 

από την φυλή τους, το οικονομικό τους 

περιβάλλον και ανεξάρτητα από το αν έχουν 

κάποιου είδους αναπηρία.  Το RPF συνδυάζει 

εξειδικευμένη γνώση στην παιδαγωγική, την 

κοινωνική εργασία και στο δίκαιο, που 

συμπληρώνονται από  άλλους τομείς, μέσα 

από το δίκτυο εθελοντών.  Το RPF, επί του 

παρόντος,  είναι υπεύθυνο για 3 διαφορετικά 

προγράμματα, όλα από τα οποία εστιάζουν 

στο να προωθήσουν την συμμετοχική 

εκπαίδευση με διαφορετικά και 

αλληλοσυνδεόμενα εργαλεία και μεθόδους.»  

https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
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Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Το Rosa Parks 

Foundation κάνει παρόμοια δουλειά με το 

InDaHouse  - παρέχει υποστήριξη σε μαθητές 

του δημοτικού, έτσι ώστε να προετοιμαστούν 

για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο 

γυμνάσιο.  Ο János και ο  Tibor συμμετέχουν 

στην δουλειά του Foundation. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Η εργασία του  Foundation κάνει λόγο για 

την ανάγκη για επιπρόσθετα υποστηρικτικά 

συστήματα στην εκπαίδευση των μαθητών 

Ρομά, από νεαρή ηλικία. 

●  Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής-

τακτικής: Η εργασία του  Foundation κάνει 

λόγο για την ανάγκη για επιπρόσθετα 

υποστηρικτικά συστήματα στην εκπαίδευση 

των μαθητών Ρομά, από νεαρή ηλικία.  

 

 

 

Συμμετοχή σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης 
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Ουγγαρία Πηγή: 

 

Central European University: 

    Romani Studies at CEU: 

https://romanistudies.ceu.edu/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

● Το  RGPP προετοιμάζει τους μαθητές για 

περαιτέρω σπουδές στον τομέα της επιλογής 

τους, μέσα από εντατικά ιδιαίτερα μαθήματα, 

σε σχολές όπως τα Οικονομικά, Σπουδές 

Φύλου, Ιστορία, Διεθνής Σχέσεις και 

Ευρωπαικές Σπουδές, Νομική / Ανθρώπινα 

δικαιώματα,, Nationalism, Πολιτικές 

Επιστήμες, Δημόσια Τάξη και Διοίκηση , ή 

Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία 

και Εθνικές Σπουδές (Nationalism Studies) 

(μπορεί να προσφέρονται και άλλες σχολές).  

Βελτιώνει τα Αγγλικά τους ως ένα επίπεδο 

απαραίτητο για μεταπτυχιακές σπουδές, μέσα 

από εντατικά μαθήματα της γλώσσας, και 

επίσης τους παρέχει [μαθήματα] για να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στα γραπτά 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για να βελτιώσουν 

την κριτική τους ικανότητα και τις δεξιότητες 

τους όσον αφορά την μελέτη.  Με την 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα, κάποιος 

αποκτά εμπειρία από πρώτο χέρι στα βασικά 

προγράμματα πτυχίου  του CEU, μέσα από 

τον έλεγχο των μαθημάτων του CEU.  

Επίσης, οι μαθητές παίρνουν μέρος σε 

σημαντικά debates σχετικά με την πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση και το 

status των Ρομά, μέσα από σεμινάρια που 

συνδιάζουν την μελέτη της ιστορίας και της 

ταυτότητας με τις πρόσφατες εξελίξεις στην 

πολιτική της διακυβέρνησης των κοινοτήτων 

Ρομά στην περιοχή.» 

  

https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
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Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Το Dr. Ámbédkar 

High School έχει μία συνεχή σχέση με το 

CEU για περίπου πέντε χρόνια.  Οι μαθητές 

λαμβάνουν επιπρόσθετα μαθήματα Αγγλικών 

από τους μαθητές του 

 CEU κάθε μήνα / κάθε δύο εβδομάδες.  

Επίσης, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

άτομα από όλο τον κόσμο και να «πάρουν μία 

γεύση» από την ζωή στο πανεπιστήμιο.  Το 

πρόγραμμα της Αγγλικής Γλώσσας 

χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος 

των Σπουδών Ρομάνι. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Η συνεργασία ανάμεσα στο ίδρυμα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο ίδρυμα 

ανώτερης εκπαίδευσης βοηθά τους μαθητές 

του Ámbédkar να επιτύχουν στις απολυτήριες 

εξετάσεις και να [εισέλθουν] σε ένα ευρύτερο 

δίκτυο, που θα τους παρέχει υποστήριξη 

[όταν βρεθούν] σε ανώτερο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. 

● Επιτώσεις για την επιρροή της πολιτικής:  

Παρόμοια προγράμματα (catch-up or gifted 

and talented) επιδοτούνται από τις ΜΚΟ ή 

από άλλα ιδρύματα όταν, στην 

πραγματικότητα, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν κυβερνητικές 

επιχορηγήσεις για την στήριξη των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών και επιτυχιών των 

Ρομά. 

 

Πηγή: Mathias Corvinus Collegium 

- Roma Tehetség Program: 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-

program 

 

Βασικά ευρήματα: 

● «Το Roma Talent Program, το οποίο στηρίζει 

την νεολαία Ρομά, ξεκίνησε το φθινόπωρο 

του 2018 με την υποστήριξη του Υπουργείου 

του Ανθρώπινου Δυναμικού.  Ο στόχος της 

εντατικής εκπαίδευσης του MCC, που 

συμπληρώνει την τυπική εκπαίδευση, είναι να 

στηρίξει την νεολαία Ρομά στο γυμνάσιο και 

το πανεπιστήμιο, να στηρίζει τις επιλογές 

τους όσον αφορά την καριέρα τους, την 

επιτυχή είσοδο τους [στο πανεπιστήμιο], και 

την επιτυχή αποφοίτησή τους.» 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
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Επιπτώσεις για το έργο: 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Ο συντονιστής του 

προγράμματος MCC ήρθε σε επαφή με το Dr. 

Ámbédkar High School, και οι μαθητές μας 

θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα την 

επόμενη σχολική χρονιά. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Τέτοιου είδους προγράμματα επιτρέπουν την 

έναρξη ενός προγράμματος καθοδήγησης 

(mentorship program) από την 10 τάξη 

[περίπου 1η Λυκείου], το οποίο θα 

«ακολουθεί» τους μαθητές Ρομά μέχρι την 

αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο.  Οι 

μέντορες βοηθούν τους μαθητές με το να τους 

κατευθύνουν στα συστήματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να 

διασφαλίσουν την επιτυχία τους. 

 

  

Ουγγαρία Πηγή: Roma Education Fund: 

https://www.romaeducationfund.org/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

● «Η αποστολή του REF και ο απώτερος 

σκοπός του είναι να συμβάλει στην εξάλειψη 

του χάσματος όσον αφορά τα αποτελέσματα 

στην εκπαίδευση των Ρομά και των μη-Ρομά.  

Για να επιτευχθεί αυτό, η οργάνωση 

υποστηρίζει πολιτικές-τακτικές και 

προγράμματα που διασφαλίζουν την 

ποιοτική εκπαίδευση για τους Ρομά, 

συμπεριλαμβανομένου τον μη-διαχωρισμό 

στα εκπαιδευτικά συστήματα.» 

● Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Ο REF προσφέρει 

υποτροφίες στους Ρομά που πάνε στο 

πανεπιστήμιο.  Λίγοι μαθητές του Dr. 

Ambedkar High School καταφέρνουν να 

φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο, γι’ αυτό δεν 

έχουμε μπορέσει να ωφεληθούμε από αυτήν 

την ευκαιρία.  Παρόλ’ αυτά, ο REF έχει 

https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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κάνει δωρεές στο σχολείο.  Η αποστολή του 

High School βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με 

την αποστολή του REF.  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Η αποστολή είναι σε πλήρη αρμονία με την 

αποστολή του REF. 

● Επιπτώσεις  για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Περισσότερα βήματα πρέπει να γίνουν έτσι 

ώστε να μπορέσουν οι μαθητές Ρομά να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευση.  Η 

δουλειά του REF στοχεύει, εν μέρει, σε αυτό. 

● Επιπτώσεις για την επιρροή της πολιτικής:  

Περισσότερα βήματα πρέπει να γίνουν έτσι 

ώστε να μπορέσουν οι μαθητές Ρομά να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευση.  Η 

δουλειά του REF στοχεύει, εν μέρει, σε αυτό. 

  

Πηγή: Romaversitas Foundation: 

https://romaversitas.hu/ 

Βασικά ευρήματα:  

● «Η αποστολή μας είναι η παροχή 

επιπρόσθετης εκπαίδευσης, οικονομικής, 

ηθικής και πνευματικής υποστήριξης στους 

ταλαντούχους μαθητές Ρομά να εγγραφθούν 

στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

και, μέσω αυτού, η προώθηση της ιδέας αλλά 

και της πρακτικής ίσων ευκαιριών.  Το 

πρόγραμμα είναι η πρώτη πρωτοβουλία 

αυτού του είδους στην Ουγγαρία.» 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Οι μαθητές του Dr. Ámbédkar High School 

έχουν συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα 

Romaversitas τα τελευτάια χρόνια, 

συμπεριλαμβανομένου και του Romaversitas 

Summer University όπου έλαβαν εντατικά 

μαθήματα Αγγλικών και μαθήματα σχετικά 

με τον πολιτιστικά και κοινωνικά μαθήματα, 

από εξέχοντες διανοούμενους Ρομά και 

ακτιβιστές.  Επίσης, οι μαθητές από το 

Ambedkar μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 

https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
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τα προπαρασκευαστικά μαθήματα του 

πανεπιστημίου Romaversitas, σε διαδικτυακή 

μορφή, κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους 2020/2021.  

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα :  

Μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων 

από τα προγράμματα Romaversitas, 

πραγματοποιείται η καθοδήγηση, που είναι 

απαραίτητη για τους μαθητές Ρομά που 

σχεδιάζουν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.  

Επίσης, θα ήταν πραγματικά υπέροχο να 

υπάρχει επέκταση, τόσο στον αριθμό 

μαθητών όσο και σε βάθος [χρόνου] στο 

μέλλον. 

●  Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:   

Βλέπουμε ξανά μία ΜΚΟ να παρέχει 

υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να 

παρέχονται από το Ουγγαρέζικο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

● Άλλες επιπτώσεις στο έργο RTRANSFORM:  

Η καθοδήγηση που παρέχει το Romaversitas 

στους νέους Ρομά είναι η καλύτερη πρακτική 

που πιθανώς  μπορεί να υιοθετήσει το 

RTRANSFORM για να προσαρμόσει τους 

στόχους του. 

 

 

 

Διαχωρισμός των νεαρών μαθητών Ρομά στην εκπαίδευση 

 

Ουγγαρία Πηγή: 

Budapest Institute. (2011). School 

quality and segregation in Hungary. 

Case study for the project “Good 

national practices in financing and 

quality control of rural schools in the 

European Union: First steps.” 

Budapest: Budapest Institute.  

 

Βασικά ευρήματα: 

 

Η κακή επίδοση της δημόσιας Ουγγαρέζικής 

εκπαίδευσης μπορεί να εντοπιστεί σε τρεις 

αλληλοσχετιζόμενες διαδικασίες: τα ιδρύματα που 

κληροδοτήθηκαν από το σοσιαλιστικό παρελθόν τα 

οποία αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να καλύψουν 

τους διαφορετικές ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης 

αγοράς της οικονομίας, τις μεθόδους διδασκαλίας 

και της ποιότητας των εκπαιδευτικών, και, εν τέλει, 

τον διαχωρισμό των μη προνομιούχων μαθητών στα 

δημόσια σχολεία.» 

 

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Συνήθως χρησιμοποιούμε 
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τα αποτελέσματα του PISA που αναφέρονται στο 

άρθρο για να δείξουμε γιατί είναι βασική η δουλειά 

του Dr. Ambedkar High School.  Χρησιμοποιούμε 

σημαντικές παιδαγωγικές μεθόδους για να 

παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές μας 

και δουλεύουμε για την ευαισθητοποίηση σχετικά  

με τον διαχωρισμό στα σχολεία και τον αντίκτυπο 

που έχει και για τους Ρομά και τους μη Ρομά 

μαθητές.  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Οι τρεις αυτοί παράγοντες (ανεπαρκείς 

εκπαιδευτικοί θεσμοί, εκπαιδευτικές 

μέθοδοι και ποιότητα εκπαιδευτικών, και ο 

διαχωρισμός των μη προνομιούχων 

μαθητών) είναι εμπόδια για τις ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους Ρομά της 

Ουγγαρίας. 

● Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Οι τρεις αυτοί παράγοντες (ανεπαρκείς 

εκπαιδευτικοί θεσμοί, εκπαιδευτικές 

μέθοδοι και ποιότητα εκπαιδευτικών, και ο 

διαχωρισμός των μη προνομιούχων 

μαθητών) είναι εμπόδια για τις ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους Ρομά της 

Ουγγαρίας.  Η χρηματοδότηση πρέπει να 

αλλάξει κατεύθυνση, έτσι ώστε να στηρίξει 

αλλά και να διορίσει επαρκώς 

κατηρτισμένους εκπαιδευτικούς. 

  

Πηγή:  

ERRC. (2015). ERRC submission to 

UN UPR on Hungary. Budapest: 

European Rights Centre.  

Retrieve from: 

http://www.errc.org/reports-and-

submissions/errc-submission-to-un-

upr-on-hungary-september-2015 

Βασικά ευρήματα: 

● «Η κατάθεση [της αναφοράς] είναι μία 

κοινή αναφορά της Chance for the Children 

Foundation, του European Roma Rights 

Centre, και του Legal Defence Bureau for 

National and Ethnic Minorities (NEKI).  

Βασικές ανησυχίες σχετικά με τις 

πρόσφατες αλλαγές του Συνταγματικού 

συστήματος, τη λειτουργία ενός 

δημοκρατικού κυβερνητικού συστήματος, 

την  προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων γενικά, και την κοινωνική 

ασφάλιση, την ποινικοποίηση των 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015


58 

 

περιθωριοποιημένων και φτωχών μελών της 

κοινωνίας, των κυβερνητικών επιθέσεων 

στην κοινωνία του πολίτη, όλα αυτά 

περιγράφονται λεπτομερώς στην κατάθεση 

[της έκθεσης] στο  Hungary’s UN Universal 

Periodic Review, που έχει συνταχθεί από 

έναν ευρύτερο συνασπισμό από 

εκπροσώπους της Ουγγαρέζικης κοινωνίας 

των πολιτών.  Γι’ αυτό, η κατάθεση αυτή θα 

επικεντρωθεί  μόνο σε λίγες θεματικές 

περιοχές, με σκοπό να τονίσει τις βασικές 

ανησυχίες σχετικά με την ισότητα και την 

μη διάκριση των ατόμων Ρομά στην 

Ουγγαρία.» 

Επιπτώσεις του έργου: 

 

● Χρησιμοποιούμε την πηγή αυτή,  επειδή το 

Dr. Ámbédkar High School ενδιαφέρεται 

πραγματικά για την γενικότερη ισότητα και 

την μη διάκριση των Ρομά στην Ουγγαρία 

και δεσμεύεται να τα εξαλείψει. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά 

συστήματα:  Δεν έχει υιοθετηθεί καμία 

στρατηγική από την Ουγγαρέζικη 

κυβέρνηση για να μειωθεί ο διαχωρισμός 

των Ρομά στα δημόσια σχολεία, όλα από τα 

οποία έχουν κρατικοποιηθεί. 

● Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Ο αγώνας κατά του διαχωρισμού λόγω 

φυλής δεν είναι ούτε προτεραιότητα ούτε 

και μακροπρόθεσμος στόχος για την 

Ουγγρική κυβέρνηση. 

● Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM:   Πως θα μπορέσουμε να 

δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τις γυναίκες 

Ρομά στο Ουγγαρέζικο εκπαιδευτικό 

σύστημα όταν αυτό δεν αποτελεί 

προτεραιότητα για την κυβέρνηση?  
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Ουγγαρία Πηγή:  

Kende, A. (2018). Szegregált 

oktatásból nem vezet út az egyetemre. 

Retrieved from: 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt

-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-

egyetemre 

 

Βασικά ευρήματα: 

● Ο συγγραφέας δίνει ένα σύντομο ιστορικό 

του εκπαιδευτικού συστήματος της 

Ουγγαρίας καθώς επίσης και πως οι εν 

ενεργεία νόμοι και διατάγματα έχουν 

οδηγήσει στην τωρινή κατάσταση.  Το 

“White flight” (η λευκή πτήση) και το  

“loving” segregation (η αγάπη για τον 

διαχωρισμό) (ένας όρος που επινοήθηκε 

από έναν Υπουργό του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, τον Zoltán Balog) είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού 

διαχωρισμού στην Ουγγαρία.  Ο Kende 

τονίζει ότι ο διαχωρισμός δεν είναι μόνο 

κακό πράγμα για τους Ρομά, αλλά και για 

τους μη Ρομά επίσης.  Τελικώς καταλήγει 

ότι, από ένα διαχωρισμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν υπάρχει τρόπος να 

φοιτήσουν οι Ρομά μαθητές στο 

πανεπιστήμιο.   

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / 

εφαρμόζει / βελτιώνει την πηγή αυτή?  Το 

σχολείο κάνει το καλύτερο που μπορεί, 

δεδομένων των συνθηκών, για να βρει 

εκείνους τους εταίρους εντός και εκτός 

Ουγγαρίας για να δημιουργήσει έναν 

δρόμο που οδηγεί να οδηγεί τους Ρομά 

μαθητές στο πανεπιστήμιο.  Αυτή είναι 

μία τεράστια πρόκληση, δεδομένων των 

τρεχόντων εθνικών συνθηκών.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά 

συστήματα  :  η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη  για την 

δημιουργία της δυνατότητας να δουλεύουν  

πιο αποτελεσματικά με τους μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικά 

περιβάλλοντα από τους mainstream 

μαθητές. 

● Επιπτώσεις για την επίδραση της 

πολιτικής: Η υποστήριξη της κυβέρνησης 

είναι βασική για την δημιουργία τέτοιων 

οδών που θα παραμείνουν σε 

μακροπρόθεσμο και δομικό επίπεδο.  

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
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Source: Kézdi, G. & Surány, É. (2009). 

A Successful school integration 

program: An evaluation of the 

Hungarian National government’s 

school integration program, 2005-

2007. Working paper, No. 2. Budapest: 

Roma Education Fund. Retrieved from: 

https://www.romaeducationfund.org/wp

-

content/uploads/2019/05/a_succesful_s

chool_integration_kezdi_suranyi.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

 

«[Οι ερευνητές εξετάζουν την επίπτωση της 

ενσωματωμένης εκπαίδευσης των Ρομά και / ή 

μειονεκτούντων μαθητών στο δημοτικό σχολείο, με 

το να εξετάζουν το πρόγραμμα στο οποίο η 

εκπαίδευση ενσωμάτωσης συνοδεύεται από την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την παροχή 

άλλων μορφών υποστήριξης.  Εξετάζουν τις 

επιδράσεις της στην εξέλιξη των Ρομά και των με 

προνομιούχων μαθητών.  Η βάση για την ανάλυση 

είναι ένα  περίπλοκου μοντέλου του προγράμματος 

του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου Ενσωμάτωσης 

- National Educational Integration Network (OOIH)-  

που εστίασε αρχικά σε 45 σχολεία.  Ο πιο 

σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να 

παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους 

μαθητές σε ένα περιβάλλον ενσωμάτωσης.  Έτσι, η 

ανάλυση του αντίκτυπου του προγράμματος παρέχει 

μία εξαιρετική ευκαιρία για να επιδείξουμε την 

επίδραση της εκπαίδευσης ενσωμάτωσης, όταν 

συνοδεύεται από επαρκή παιδαγωγική υποστήριξη 

στην Ουγγαρία, στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα.  

Η αναφορά περιγράφει τις διαφορετικές επιδράσεις 

που έχουν οι διάφορες παιδαγωγικές μέθοδοι στην 

τάξη.  Η διδασκαλία που επικεντρώνεται στον 

μαθητή, η ομαδική δουλειά, η συνεργατική 

εκπαίδευση, και η διαφοροποιημένη μάθηση 

φαίνονται να έχουν θετικές επιδράσεις στην 

εκπαιδευτική διαδικασία του μαθητή. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί / εφαρμόζει / 

βελτιώνει την πηγή αυτή?  Χρησιμοποιούμε αυτές 

τις μεθοδολογίες στις τάξεις μας για να 

βελτιώσουμε την αυτοεκτίμηση και άλλες μη-

γνωστικές δεξιότητες. 

Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  Η 

υλοποίηση τέτοιου είδους ευρημάτων έχει την 

δυνατότητα να μεταμορφώσει όλο το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ουγγαρίας. 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
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Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  Η 

ενσωμάτωση είναι το κλειδί όσον αφορά την 

πολιτική.  Εάν τέτοιου είδους διδακτικές μέθοδοι 

ενσωματώνονταν στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, 

ενώ ταυτόχρονα δίναμε προτεραιότητα στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα μπορούσε να 

μειωθεί η προκατάληψη εναντίον των Ρομά, καθώς 

επίσης και να ωφεληθούν οι μη Ρομά. 

Άλλες επιπτώσεις για το έργο  

RTRANSFORM:  Η εφαρμογή τέτοιων 

μεθοδολογιών στα εργαστήρια μπορεί να οδηγήσει 

σε παρόμοιες βελτιώσεις με αυτές που 

παρατέθηκαν στο άρθρο αυτό. 

 

 

 

Ουγγαρία Πηγή: Kertesi, G., and Kézdi, G. 

(2005): Általános iskolai szegregáció 

I.: Okok és következmények 

[Educational segregation. Causes and 

consequences]. Közgazdasagi Szemle, 

52, pp 317-355. 

 

Βασικά ευρήματα: 

«Η μελέτη εξετάζει πως μπορεί το σχολικό σύστημα 

να ισχυροποιήσει τις κοινωνικές ανισότητες μέσω 

των μηχανισμών διαχωρισμού.  Ο σχολικός 

διαχωρισμός – η εκπαίδευση των νεαρών μαθητών 

από διαφορετικά περιβάλλοντα σε διαφορετικά 

σχολεία ή τάξεις – μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

διάφορων μηχανισμών:  μπορεί να προκύψει ως 

αποτέλεσμα διοικητικών αποφάσεων, αλλά μπορεί 

να γίνει πιο έντονος ως αποτέλεσμα ενός πλήρως 

απελευθερωμένου συστήματος επιλογής σχολείου,.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

Τα ευρήματα του άρθρου δείχνουν ότι είναι εθνική 

επιταγή να σταματήσει ο διαχωρισμός των σαφώς 

διαχωρισμένων Ουγγαρέζικων σχολείων σε όλη τη 

χώρα. 

 

Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:   Εφόσον 

δεν υπάρχει πολιτική στην Ουγγαρία, που να έχει 

ένα ρεαλιστικό, λεπτομερές πλάνο για την 

διαδικασία που θα οδηγήσει στον μη-διαχωρισμό,  

είναι επείγουσας σημασίας να δημιουργηθεί και να 

υλοποιηθεί αυτό άμεσα. 
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Πηγή: Molnár, Emília and Dupcsik, 

Csaba (2008). Country Report on 

Education: Hungary, EDUMIGROM 

Background Papers. Retrieved from: 

http://www.edumigrom.eu/sites/defaul

t/files/field_attachment/page/node-

1817/edumigrombackgroundpaperhun

garyeducation.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

«Η Ουγγαρέζικη κοινωνία χαρακτηρίζεται από πιο 

βαθειές ανισότητες,  που θεωρούνται ως δεδομένες 

από τις στατιστικές  λόγω πλούτου και [διαφοράς] 

εισοδήματος.  Το να μειωθούν οι σοβαρές αυτές 

ανισότητες είναι, όπως ακριβώς ο κρατικός 

σοσιαλισμός, μία εργασία διεκδικημένη του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  Στην πραγματικότητα, 

όμως,  το εκπαιδευτικό σύστημα έχει εκπληρώσει 

την αντίθετη λειτουργία, που σημαίνει ότι είναι 

υπεύθυνο για την αναπαραγωγή και την ενδυνάμωση 

των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

Οι ιδρυτές του Dr. Ambedkar High School 

γνωρίζουν καλά την ανησυχητική αυτή τάση.  

Ίδρυσαν το High School για να παρέχουν το είδος 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα έδινε την 

δυνατότητα στους Ρομά να λάβουν την εκπαίδευση 

η οποία θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν ένα 

επάγγελμα αλλά και δεξιότητες που είναι χρήσιμα 

για την αγορά εργασίας. 

Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  Το 

Ουγγαρέζικο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε 

κρίσιμη κατάσταση.  Είναι επείγον να γίνουν 

αλλαγές ευρείας κλίμακας στο σύστημα.  Οι Ρομά 

δεν λαμβάνουν το είδος της εκπαίδευσης που θα 

τους επέτρεπε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά 

εργασίας, πράγμα το οποίο οδηγεί στην διαιώνιση 

των υψηλών ποσοστών ανεργίας και φτώχιας 

μεταξύ των Ρομά. 

 Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μία πολιτική που θα 

μεταμόρφωνε το Ουγγαρέζικο εκπαιδευτικό 

σύστημα, έτσι ώστε και οι Ρομά και οι μη Ρομά να 

έχουν πρόσβαση σε ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 

εξίσου.  

 

  

 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
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Ουγγαρία Πηγή: Rorke, B. (2015). Hungary: A 

short history of segregation. Budapest: 

European Roma Rights Centre.  

 

Retrieved from: 

http://www.errc.org/news/hungary-a-

short-history-of-segregation 

Βασικά ευρήματα: 

● Η σύντομη αυτή ιστορία του διαχωρισμού 

και οι προκλήσεις αυτού, δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει τίποτα το συμπτωματικό ή το τυχαίο 

σχετικά με τις πρακτικές που διαιωνίζουν τον 

σχολικό διαχωρισμό και την ανισότητα στην 

Ουγγαρία.  Αυτά είναι σκόπιμα, γνωστά και 

συστημικά. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Οι μαθητές του Dr. Ambedkar High School 

έρχονται συχνά σε μας από σχολεία όπου 

υπάρχουν διαχωρισμένες τάξεις ή από 

σχολεία διαχωρισμού.  Με μία τόσο κακή 

ποιότητα εκπαίδευσης, το να διασφαλίσουμε 

ότι οι μαθητές μας θα αποφοιτήσουν από το 

λύκειο, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη 

πρόκληση.  Ο διαχωρισμός δουλεύει υπέρ 

της διαιώνησης των στερεότυπων σχετικά με 

τους Ρομά. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:   

Το ότι τα σχολεία είναι διαχωρισμένα σε 

τέτοιο υψηλό ποσοστό στην Ουγγαρία 

(45%), σημαίνει ότι ο διαχωρισμός είναι μία 

αποδεκτή πραγματικότητα στους Ούγγρους, 

και έτσι θα έπρεπε να είναι [σύμφωνα με 

αυτούς].  Με τέτοια υψηλά ποσοστά 

διαχωρισμού η προκατάληψη έχει βγει εκτός 

ελέγχου. 

Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Χρειάζεται να παρθούν μέτρα σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο για να αναγκάσουν την Ουγγαρία να 

μη διαχωρίζει τα σχολεία της.  

  

Επιδράσεις για το έργο: 

  

 

Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης 

 

http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
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Ουγγαρία Πηγή:  

  

Amrita OBK Association in Hungary. A 

mentoring system for Roma women and 

teenage girls on their vocational and 

educational path. Retrieved from: 

http://ms4row.eu/ 

Βασικά ευρήματα: 

  

Η βασική κινητοποίηση για το πρόγραμμα  MS4ROW 

είναι ότι οι γυναίκες Ρομά και οι έφηβες νέες είναι 

συχνά θύματα διπλής διάκρισης:  πρώτον επειδή είναι 

γυναίκες, δεύτερον, επειδή είναι Ρομά. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

Μέσω του έργου, υπήρχε η δημιουργία εκπαίδευσης 

του ηγέτη – μέντορα, η δημιουργία μίας web 

εφαρμογής,  ενός συμβουλευτικού συστήματος, ενός 

συμβουλευτικού εγχειριδίου, και εργαλείων διάδοσης.  

Η ανάπτυξη τέτοιων βοηθημάτων μπορεί να ωφελήσει 

την εκπαίδευση των  κοριτσιών και γυναικών Ρομά 

στην Ουγγαρία. 

Επιπτώσεις για την επίδραση  πολιτικής:  Η επίβλεψη 

των συστημάτων είναι ένας παράγοντας κλειδί για την 

επιτυχία των κοριτσιών και γυναικών Ρομά στην 

εκπαίδευση. 

Άλλες επιπλοκές του έργου RTRANSFORM:  Ο 

τρόπος του Amrita στην δημιουργία ενός 

συστήματος επίβλεψης θεωρείται η καλύτερη 

πρακτική όσον αφορά τον σχεδιασμό, την 

δημιουργία και την εφαρμογή. 

  

Πηγή: 

European Parliament. (2013). Country 

Report on Hungary Empowerment of 

Romani Women within the European 

Framework of National Roma Inclusion 

Strategies. Retrieved from: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData

/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

 

● Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην ιδέα 

της ενδυνάμωσης των γυναικών Ρομά, στην 

ανάλυση των υπαρχόντων συνθηκών 

διαβίωσης των γυναικών Ρομάνι, στο να 

ερμηνευτεί η εθνική στρατηγική 

ενσωμάτωσης των Ρομά, και στο να 

αναλυθούν οι  καλές πρακτικές.   Η 

ανάλυση δείχνει ότι οι παρούσες συνθήκες 

διαβίωσης των γυναικών Ρομά στην 

Ουγγαρία απαιτεί παρεμβάσεις.  Η εθνική 

στρατηγική ενσωμάτωσης των Ρομά μπορεί 

να έχει θετικές επιδράσεις στην ενδυνάμωση 

των γυναικών, αλλά η αποτελεσματικότητά 

της περιορίζεται από το δυσμενές θεσμικό 

περιεχόμενο.  

 

http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
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Επιπτώσεις για το έργο: 

● Στο Dr. Ambedkar High School 

διακρίνουμε τις τάσεις που είχαν περιγραφεί 

στην μελέτη, και ειδικότερα πως οι νέες 

γυναίκες Ρομά εγκαταλείπουν το σχολείο, 

λόγω εγκυμοσύνης στην εφηβεία. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά 

συστήματα:  Η ασύμμετρη κατανομή της 

εξουσίας, όσον αφορά τα φύλα, εντός του 

πλαισίου της οικογένειας, και η ισχυρή 

διαφοροποίηση των ρόλων των φύλων στις 

κοινότητες Ρομά πιέζουν τις γυναίκες 

Ρομάνι [προχωρήσουν] σε γάμους και στην 

απόκτηση παιδιών σε νεαρή ηλικία.  Λόγω 

αυτών, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το 

σχολείο.  Επίσης, αυξάνονται τα εμπόδια για 

να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

και να βελτιώσουν την οικονομική τους 

κατάσταση.  

 

Ουγγαρία Πηγή: 

  

Szakmáry, E., Paksy, A., Ungváry, 

G. (2018). Role of Education in the 

Quality of Life of Roma Women and 

Their Families. Budapest: „Fodor 

József” National Centre for Public 

Health. Retrieved from: 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Vol

ume24/Vol24No1-2/24_1-

2_Article_05.pdf 

 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Διαφαίνεται ότι οι Ρομά, έχοντας χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, που ζουν στις αποικίες και 

σε παρόμοιες συνθήκες, θα μπορούσαν να 

χωριστούν σε υποομάδες,  σύμφωνα με τα 

διάφορα επίπεδα μόρφωσης.  Βάσει των 

παραμέτρων που έχουν μελετηθεί, η ποιότητα 

ζωής ήταν καλύτερη στην περίπτωση εκείνων 

που είχαν φοιτήσει στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  Το συμπέρασμα ήταν ότι το να 

φθάσεις σε ανώτερες βαθμίδες στο πλαίσιο 

χαμηλής κλίμακας [δευτεροβάθμιας] 

εκπαίδευσης μπορεί επίσης να είναι ένα πρώτο 

βήμα στην διαδικασία της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά. 

 

Επιτώσεις για το έργο: 

 

● Η μελέτη υποστηρίζει το ευρέος αποδεκτό 

γεγονός ότι με την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

επέρχεται και καλύτερη ποιότητα ζωής. 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
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● Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Παρέμβαση σε επίπεδα τοπικά, εθνικά και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη έτσι 

ώστε να αλλάξει η ποιότητα της ζωής των Ρομά 

της Ουγγαρίας. 

 

 

 

Αντιμεταναστευτική (Αντι-τσιγγανική) διαλεκτική  

 

Ουγγαρία Πηγή:  

Kim, D.S. (2016). The 

rise of European right 

radicalism: The case of 

Jobbik. Communist and 

Post-Communist 

Studies (49)345-357. 

 

Βασικά ευρήματα: 

● Βασισμένος σε ποιοτική έρευνα των συνεντεύξεων elite και 

της αφηγηματικής ανάλυσης Ουγγαρέζικων εγγράφων, ο 

βασικός στόχος του άρθρου αυτού είναι διττός: (1) να 

παρέχει διευκρινήσεις για την μεταμόρφωση του Jobbik από 

ένα περιθωριακό, εξω-κοινοβουλευτικό κίνημα 

επικεντρωμένο στους νέους σε ένα κοινοβουλευτικό, 

ισχυρής επιρροής κόμμα  

(2)  να εξετάσει την επίδραση της άνοδου του Jobbik 

[κίνημα] σε βασικό κεντρο-αριστερό Fidesz [κόμμα]  μόνο 

ως πρώιμο συμπέρασμα  Υποστηρίζεται ότι η άνοδος του 

Jobbik δεν είναι ένα φαινόμενο διαμαρτυρίας που απλά 

δείχνει την κοινωνική απογοήτευση μιας μεταβατικής 

οικονομίας. 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Το άρθρο δείχνει ότι η άνοδος του Jobbik ως ένα ακροδεξιό 

πολιτικό κόμμα επιρρεάζει κατά πολύ και μεταμορφώνει την 

πολιτική του Fidesz με την έννοια ότι το  Fidesz 

μετακινήθηκε αρκετά πιο δεξιά στην πολιτκή ατζέντα για να 

ανταγωνιστεί με το Jobbik για την εξουσία. 

● Επιπλοκές για την επίδραση της πολιτικής: Οι δημόσιες 

διακηρύξεις για τα ρατσιστικά αισθήματα προς τους Ρομά 

αποτελούν υπαρκτές απειλές ως προς την ευημερία των 

Ρομά στην Ουγγαρία.  Τέτοιες διακηρύξεις ρατσιστικού 

αισθήματος ενδυναμώνουν τους νέο-Ναζί και άλλους 

ρατσιστές να ασκήσουν λεκτική και σωματική βία στις Ρομά 

κοινότητες.  

Πηγή: Juhász, A., et. al. 

(2017). Az átrendeződés 

Βασικά ευρήματα: 

● Στην Ουγγαρία, η κίνηση   του [κόμματος] Fidesz που 
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éve: A populista jobb és 

a szélsőjobb a mai 

Magyarországon. 

Budapest: Political 

Capital Kft. & Social 

Development Institute 

Kft. Retrieved from: 

https://www.politicalcapi

tal.hu/pc-

admin/source/media/Boel

l_Szelsojobb_HUN_171

220.pdf 

 

βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία χρόνια προς την άκρα 

δεξιά έχει επιταχυνθεί, και ταυτόχρονα προς το μεγαλύτερο 

κόμμα της αντιπολίτευσης, στην ξεκάθαρη πτώση του 

Jobbik για το Ουγγρικό Κίνημα (Jobbik).  

● Τα δύο αυτά κινήματα στις αντίθετες κατευθύνσεις, όντας τα 

δύο μεγαλύτερα κόμματα, προσδιορίζουν ολόκληρο τον 

πολιτικό χώρο στην Ουγγαρία και δεν είναι ανεξάρτητα το 

ένα από το άλλο.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ρομά που προσφέρουν πολιτική 

υποστήριξη και ψηφίζουν τους πολιτικούς του Fidesz. Οι 

ψήφοι τους αγοράζονται.  Πως μπορεί να αλλάξει η 

κατάσταση, την στιγμή που  οι πολιτικοί του Fidesz δεν 

ενδιαφέρονται καθόλου για τις γυναίκες Ρομά?  Πως θα 

υποχρεωθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να 

αντιμετωπίσουν τους Ρομά ως ίσους εταίρους στην πολιτική 

τους ατζέντα? 

 

 

 

Hungary Source:  

Kócze, A. (2020). 

Enduring the deep-

rooted racialization of 

Roma. Open 

Democracy. Retrieved 

from: 

https://www.opendemo

cracy.net/en/can-

europe-make-

it/enduring-deep-

rooted-racialization-

roma/ 

 

Βασικά ευρήματα: 

● Τα δομικά ρατσιστικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα του 

διαχωρισμού και η διαρθρωτική [δομική] βία προς τους 

Ρομά έχουν γίνει σιωπηρά αποδεκτά, θεσμοθετημένα και 

έχουν ενδυναμωθεί  από τους τελευταίους λαϊκιστές 

πολιτικούς στην Ευρώπη.  Η ανησυχητική αυτή 

νομιμοποίηση  της δομικού, ρατσιστικού αποκλεισμού έχει 

γίνει η βάση για την υποβάθμιση  και για την αφαίρεση της 

ανθρώπινης αξίας στο μυαλό του κοινού. 

 

  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Οι δημόσιες διακηρύξεις του ρατσιστικού αισθήματος προς 

τους Ρομά αποτελούν απτές απειλές ως προς την ευημερία 

των Ρομά στην Ουγγαρία.  Πρέπει επίσης να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι η «σιωπηλή» ελίτ, οι ακαδημαϊκοί, και άλλοι 

διανοούμενοι που επιτρέπουν να συνεχίσει να υπάρχει η 

στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και η 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
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αφαίρεση της ανθρώπινης αξίας.  Τέτοιες διακηρύξεις 

ρατσιστικού αισθήματος ενδυναμώνουν τους νέο-Ναζί και 

άλλους ρατσιστές να ασκήσουν λεκτική και σωματική βία 

στις Ρομά κοινότητες. 

 

Source: Kovai, C. 

(2020). A vidék 

lázadása: 

cigányellenesség és a 

középosztály válsága. 

Retrieved from: 

https://ujegyenloseg.hu/a

-videk-lazadasa-

ciganyellenesseg-es-a-

kozeposztaly-valsaga 

Βασικά ευρήματα: 

● Το βιβλίο του Kristóf Szombati, The Revolt of the 

Provinces: Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in 

Hungary, ερμηνεύει τον ακροδεξιό ριζοσπαστισμό του αντι-

Τσιγγανισμού στην αγροτική Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια 

της δεκαετίας του 2000 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 

του 2010 μέσα από πλούσιο εθνογραφικό υλικό.  Το βιβλίο 

του έχει να κάνει με την ερμηνεία της λεγόμενης 

ενδυνάμωσης των λαϊκιστών ή των ακροδεξιών πολιτικών 

παραγόντων (βλέπε 

 Brexit, Trump, κτλ.) μπορεί να ερμηνευτεί ως «αντι-

ελιτίστικη» πράξη από τους χαμένους των παγκόσμιων 

οικονομικών μεγάλων αλλαγών. παγκόσμιας οικονομικής  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Οι ιδρυτές της εργασίας του σχολείου προσπαθούν να 

εκπροσωπήσουν τους Ρομά στα σχολικά βιβλία με ακρίβεια, 

έτσι ώστε οι προκαταλήψεις εναντίον τους να εξαλειφθούν, 

και η βία που προέρχεται από υποστηρικτές της ιδεολογίας 

της δεξιάς πτέρυγας να τιμωρηθούν καταλλήλως. 

● Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  Η ιστορία και 

η κουλτούρα των Ρομά στην Ουγγαρία, την Ευρώπη και τον 

κόσμο γενικότερα, πρέπει να ενταχθεί στα σχολικά βιβλία 

και στα προγράμματα σπουδών σε όλα τα σχολεία της 

Ουγγαρίας για να εξαλειφθεί η προκατάληψη κατά των 

Ρομά. 

 

Εμπειρίες για τις διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά 

 

Ουγγαρία Πηγή: 

ERRC. (2015). ERRC 

submission to UN UPR on 

Hungary. Budapest: 

European Rights Centre. 

Retrieved from: 

http://www.errc.org/reports-

and-submissions/errc-

submission-to-un-upr-on-

Βασικά ευρήματα: 

Η υποβολή [της αναφοράς] είναι μία κοινή αναφορά του Chance 

for the Children Foundation (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται 

ως “CFCF”), του  European Roma Rights Centre (από εδώ και στο 

εξής θα αναφέρεται ως “ERRC”) και του  Legal Defence Bureau 

for National and Ethnic Minorities (από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρεται ως “NEKI”).  

  

  

https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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hungary-september-2015 Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Οι συστάσεις σχετικά με την εκπαίδευση δίνουν έμφαση 

στην εγκαθίδρυση νομικών πλαισίων και 

επιχορηγήσεων ως τρόπους εξάλειψης του διαχωρισμού. 

● Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  Οι 

πολιτικές-τακτικές μπορούν ξεκάθαρα να 

δημιουργηθούν με βάση τις συστάσεις της αναφοράς 

αυτής. 

 Άλλες επιπτώσεις για το έργο  RTRANSFORM:  Θα 

ήταν χρήσιμο να επανεξετάσουμε τις συστάσεις της 

αναφοράς αυτής, ειδικά εκείνες που αφορούν την 

εκπαίδευση των παιδιών Ρομάνι, τις αυτοψίες του  

Council of Miskolc  που βασίζονται σε διακρίσεις, και 

του δημόσιου συστήματος εργασίας.  

  

 

Ισπανία:  

 

Πρόωρη αποχώρηση  από το σχολείο 

ΙΣΠΑΝΙ

Α 

Πηγή: 

https://www.museuvirtualgitan

o.cat/2018/03/17/el-pla-

integral-organitza-s-san-roc-la-

segona-conferencia-sobre-els-

beneficis-de-lescolaritzacio-

de-nens-gitanos-i-gitanes-a-

leducacio-primerenca/ 

Βασικά ευρήματα:  Ομιλίες  για την Προσχολική 

Εκπαίδευση (0-6 years) 

  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Παρέχει μία σημαντική εργασία για την 

προσχολική εκπαίδευση. 

- Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Ενθαρρύνει τους πολιτικούς στην εφαρμογή 

τακτικών με αυτόν τον τρόπο.  

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM:  Ενθαρρύνει τις 

οικογένειες Ρομά να δώσουν ιδιαίτερη 

σημασία στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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Πηγή: 

INCLUD-ED. Strategies for 

inclusion and social cohesion 

from education in Europe.  

Main resercher: Ramon Flecha 

(Universitat de Barcelona). 

http://creaub.info/included/. 

Βασικά ευρήματα: 

Βρέθηκαν οι εκπαιδευτικές στρατηγικές οι οποίες 

συμβάλουν στην κατάργηση των ανισοτήτων των πιο 

ευπαθών ομάδων, μεταξύ των οποίων και των 

οικογενειών Ρομά. 

 

  

  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

- Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά 

συστήματα: Υποστηρίζει ότι τα 

Εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να 

υλοποιήσουν επιτυχημένες δράσεις με 

νεαρούς μαθητές. 

- Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: 

Ενθαρρύνει την εφαρμογή καλών 

πρακτικών. 

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

RTRANSFORM: Ενθαρρύνει την βελτίωση 

της κατάστασης των Ρομά στην εκπαίδευση  

Πηγή: 

Delaigue, C. (2013). 

Recensión de" Historia de 

éxito. Modelos para reducir el 

abandono escolar de la 

adolescencia gitana". 

https://digibug.ugr.es/bitstream

/handle/10481/25171/GA_Rec

ension03_CDelaigue.pdf?sequ

ence=6&isAllowed=y 

Βασικά ευρήματα: 

Είναι μία εθνογραφία η οποία αναλύει την κατάσταση 

των Ρομά, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στην 

Andalucia, Spain,  και δείχνει τις ανεπάρκειες του 

συστήματος,  όπως επίσης  και τις πιθανότητες των 

νεαρών Ρομά μαθητών να επιτύχουν στην Εκπαίδευση. 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

- Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουν μερικά 

πράγματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

-Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Ενθαρρύνει τους αρμόδιους να 

δημιουργήσουν ισχυρές πολιτικές-τακτικές. 

-Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFOR: 

Παρέχει κάποιες συμβουλές για το πώς θα 

καταπολεμήσουμε την πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου.   

Πηγή: 

Sastre i Albendea, S. (2015). 

La inclusió de la comunitat 

gitana a l'escola Juan Ramón 

Jiménez de Sabadell. 

http://dspace.uvic.cat/bitstream

/handle/10854/4215/trealu_a20

15_sastre_sonia_inclusio_com

unitat.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

Βασικά ευρήματα: 

Δείχνει τις ελλείψεις όσον αφορά την ενσωμάτωση στο 

σχολείο από την Catalonia, Spain, και μας παρέχει 

πιθανά στοιχεία για να βελτιώσουμε αυτήν την 

κατάσταση.  

  

  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

- Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

ενθαρρύνει το σχολείο να λάβει υπόψιν την 

φωνή των οικογενειών Ρομά ώστε να 

γίνουν οι οικογένειες αυτές μέρος του 

Εκπαιδευτικού συστήματος. 

-Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:  

Προβάλλει αξιώσεις για καταβολή 

προσπάθειας των πολιτικών-τακτικών για 

τους Ρομά στο σχολείο 

-Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFOR:  

Δίνεται έμφαση στις οικογένειες Ρομά κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πηγή: 

Ballester i Amador, C. (2020). 

La comunitat gitana i 

l'educació. 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/ha

ndle/10854/6394 

Βασικά ευρήματα: 

Δείχνει ότι είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε 

την κοινότητα Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Απαιτεί καλύτερες πρακτικές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Catalonia. 

-Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε καλύτερες 

πολιτικές στην εκπαίδευση. 

-Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

επιδιώκει την βελτίωση των παιδιών Ρομά 

στην Εκπαίδευση. 

 

 

Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση 

ΙΣΠΑΝΙΑ Πηγή: 

https://www.fundaciopereclosa.or

g/promocio-escolar/ 

Βασικά ευρήματα: 

Scholar promotion for the Roma People 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

-Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: Το 

Εκπαιδευτικό σύστημα ήταν αυτό που ζήτησε 

από το πρόγραμμα την εξάλειψη της 

αποχώρησης από το σχολείο. 

-Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: 

Υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε ισχυρές 

πολιτικές για αυτό.  

-Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: 

Ενθαρρύνει τα παιδιά Ρομά να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους. 
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Πηγή: 

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., 

& Villardón-Gallego, L. (2020). 

Bridging the gap: engaging Roma 

and migrant families in early 

childhood education through trust-

based relationships. European 

Early Childhood Education 

Research Journal, 28(5), 701-711. 

https://dkh.deusto.es/comunidad/re

search/recurso/bridging-the-gap-

engaging-roma-and-

migrant/b5c3c33d-22cb-463c-

9157-67d6b900dfa6 

Βασικά ευρήματα: 

Τα βασικά αποτελέσματα δείχνουν ότι για να γεφυρωθεί το 

χάσμα της συμμετοχής των οικογενειών Ρομά στο σχολείο, 

έχει ενθαρρυνθεί μία ισχυρή συνεργασία  που έχει επιτευχθεί 

με ισότιμο διάλογο, εμπιστοσύνη και μέσω σχέσεων 

βασισμένες στην εμπιστοσύνη, και έχοντας έναν κοινό 

σκοπό, του να διασφαλίσουν μία υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 

 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Ενθαρρύνει τα Εκπαιδευτικά συστήματα να 

επενδύσουν για την ενσωμάτωση των 

οικογενειών Ρομά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

- Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Επίσης ενθαρρύνει τους αρμόδιους να 

ακούσουν τις οικογένειες Ρομά.  

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: 

Δίνει την εικόνα μίας ισχυροποιημένης 

οικογένειας που συνεργάζεται για την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πηγή: 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wi

kiexport/cmd/eif/pepg/index 

  

Βασικά ευρήματα: 

Για να τιμήσουν τα 600 χρόνια των Ρομά στην Καταλονία, το 

Εκπαιδευτικό σύστημα έχει δημιουργήσει πολιτιστικές 

δραστηριότητες, που έχουν  να κάνουν με ηθικές αξίες, 

ιστορία…. για να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία. 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

-Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: Το 

Εκπαιδευτικό σύστημα θα εμπλακεί άμεσα. 

-Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Σημαίνει ότι οι πολιτικές αυτές οδηγούν στον 

σωστό δρόμο. 

-Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: Θα 

μπορούσε να παρέχει προβολή των νεαρών 

μαθητών  Ρομά και του πολιτισμού τους, έτσι 

ώστε να τους ενθαρρύνουν [να συνεχίσουν] την 

εκπαίδευσή τους. 

Πηγή: 

https://sede.educacion.gob.es/publ

iventa/d/22079/19/0 

García, J. A. (2017). La cultura del 

pueblo gitano en el currículo de la 

educación obligatoria, a través de 

su presencia, ausencia y 

percepción en los libros de texto. 

Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Βασικά ευρήματα: 

Είναι ένα έγγραφο από το Ισπανικό Γραφείο Εκπαίδευσης 

(Education Office), που τονίζει την έλλειψη των μοντέλων 

προς μίμηση των Ρομά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-    Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Ενθαρρύνει το Εκπαιδευτικό σύστημα να 

σταματήσει την έλλειψη προβολής. 

- Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: Απαιτεί 

την βελτίωσης των Εκπαιδευτικών τακτικών.  

- Άλλες επιπλοκές για το έργο RTRANSFORM: εάν 

οι εκπαιδευτικές οντότητες δώσουν μεγαλύτερη 

προβολή στα άτομα Ρομά, θα τους 

ενδυνάμωναν.  

  

 

 

Συμμετοχή σε ανώτατα εκπαιδευτικά επίπεδα 

 

ΙΣΠΑΝ

ΙΑ 

Πηγή: 

https://www.museuvirtualgitano.

cat/es/2020/07/31/22-persones-

gitanes-aspiren-a-superar-les-

proves-dacces-a-la-universitat-

Βασικά ευρήματα: 

Πορεία για τους Ρομά για την πρόσβασή τους στο Πανεπιστήμιο 

για άτομα +25 ετών 
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per-a-majors-de-25-anys/ Επιπτώσεις για το έργο: 

-   Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Δημιουργεί μία σημαντική επίδραση στο 

Πανεπιστημιακό σύστημα (δηλαδή από 2012 

μέχρι το  2020, 39 άτομα Ρομά, 

συμπεριλαμβανομένων και μερικών γυναικών, 

είχαν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο) 

- Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: Το 

πρόγραμμα αυτό προέρχεται από τους αρμόδιους 

της Καταλονίας, και γι’ αυτό υπονοεί την 

δέσμευση των πολιτικών. 

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: 

Παρέχει υποστήριξη σε κάποιες γυναίκες Ρομά 

για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο 

και τις ισχυροποιούν μέσα από την εκπαίδευση. 

  

Πηγή: 

https://www.campusrom.org/pro

yectos 

Βασικά ευρήματα: 

Το Uni4Rom είναι ένα έργο το οποίο παρέχει υποστήριξη για 

την πρόσβαση και την επιτυχία των ατόμων Ρομά στην 

Καταλονία.   

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Δημιουργεί σημαντικό αντίκτυπο στο 

Πανεπιστημιακό Σύστημα.  

- Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Προβάλει τους Ρομά στο Εκπαιδευτικό σύστημα, 

γι’ αυτό απαιτεί την [δημιουργία] πολιτικών [για 

τον σκοπό αυτό]. 

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:   

Ενθαρρύνει τους Ρομά για να επιτύχουν στο 

Πανεπιστήμιο και δημιουργεί έναν σημαντικό 

αντίκτυπο στην κοινότητα Ρομά, 

συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών Ρομά.  
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Πηγές: 

Macías-Aranda, F .; Valls-Carol, 

R .; González García, J .; García 

Espinel, T. (2020) Del gueto a la 

universidad: impacto de las 

actuaciones educativas de éxito 

en la inclusión social y 

educativa del pueblo gitano. En 

Arellano, A, Carrica-Ochoa, S .; 

Sotés-Elizalde, MA (coord.)  

Juventud Gitana. Retos para la 

inclusión educativa y social en 

su transición a la vida adulta.  ( 

págs .65-118). Editorial Graó.  

  

Βασικά ευρήματα: 

Το κεφάλαιο μιλάει για μη-επιστημονικές πρακτικές που 

δυσκολεύουν την επιτυχία των Ρομά στην Εκπαίδευση και 

προτείνει Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις. (Successful 

Educational Actions). 

 

 

Επιδράσεις για το έργο: 

-    Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Εμπλεκει ξεκάθαρα το Εκπαιδευτικό σύστημα 

έτσι ώστε να υλοποιήσει επιστημονικές 

πρακτικές.  

- Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: Υπονοεί ότι 

τα όργανα πολιτικής ενθαρρύνουν τα Σχολεία να 

χρησιμοποιούν  καλές πρακτικές με νεαρούς 

μαθητές Ρομά.  

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: 

επιδιώκει την εξαιρετική απόδοση στην 

εκπαίδευση για τους Ρομά.  

Πηγή: 

EDUROM, GITANAS Y 

GITANOS EN LA 

UNIVERSIDAD 

https://web.ua.es/es/catedra-

cultura-gitana/documentos/-

gestadm/memoria-de-

actividades-an-o-2018.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα επιθυμεί να εντοπίσει τα 

εμπόδια τα οποία συναντούν οι Ρομά στην πρόσβασή τους στο 

Πανεπιστήμιο. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-     Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Απαιτεί αλλαγές στο Εκπαιδευτικό Σύστημα για 

να βελτιώσει την κατάσταση. 

- Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής: Ενθαρρύνει 

την εφαρμογή καλών πρακτικών.  

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Παρέχει εργαλεία και παραδείγματα για τους 

Ρομά έτσι ώστε να επιτύχουν στο Πανεπιστήμιο. 
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Πηγή: 

https://idus.us.es/handle/11441/6

8537 

Padilla Carmona, M. T., 

González Monteagudo, J., & 

Soria Vílchez, A. (2017). 

Gitanos en la Universidad: Un 

estudio de caso de trayectorias 

de éxito en la Universidad de 

Sevilla. Revista de Educación, 

377, 187-211. 

  

Βασικά ευρήματα: 

Είναι μία μελέτη, η οποία αναλύει τις επιτυχημένες πορείες 

πολλών Ρομά στο Πανεπιστήμιο της Seville. 

  

 . 

Επιπτώσεις για το πρόγραμμα: 

-      Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Ενθαρρύνει το Εκπαιδευτικό σύστημα να 

εφαρμόσει πολιτικές, έτσι ώστε να κλείσει το 

χάσμα ανάμεσα στους Ρομά και τους μη-Ρομά. 

-   Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:  

Ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη προβολή 

επιτυχημένων περιπτώσεων. 

-     Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Οι Ρομά ενδυναμώνονται μέσα από επιτυχημένες 

ιστορίες.  

 

 

Διαχωρισμός των νεαρών μαθητών Ρομά στην εκπαίδευτση 

ΙΣΠΑΝΙ

Α 

Πηγή: 

Toro, I. P., Alvarez-Roldan, A., 

& Gamella, J. F. (2017). Un 

conflicto silenciado: Procesos de 

segregación, retraso curricular y 

abandono escolar de los 

adolescentes gitanos. Revista de 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό δείχνει μία από τις αιτίες της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και του διαχωρισμού των νεαρών 

μαθητών Ρομά 
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Paz y Conflictos, 10(1), 35-60. 

https://www.redalyc.org/pdf/205

0/205052042002.pdf 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Απαιτούνται αλλαγές όσον αφορά τον 

διαχωρισμό των νεαρών μαθητών Ρομά. 

- Επιπτώσεις με την επίδραση πολιτικής: Υπονοεί τις 

ευρύτερες επιπτώσεις  των τακτικών στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές με τους Ρομά. 

-  Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Το άρθρο αυτό περιγράφει τους λόγους για την 

εκπαιδευτική αποτυχία των Ρομά. 

 

Source: 

Macías Aranda, F. (2017). 

Contribuciones del Pueblo 

Gitano para luchar contra la 

Pobreza y el Antigitanismo a 

través de su participación en 

Actuaciones Educativas de Éxito 

(Doctoral dissertation, 

Universitat de Barcelona). 

https://www.tdx.cat/handle/1080

3/663372#page=1 

Βασικά ευρήματα: 

Η πτυχιακή εργασία αυτή δείχνει την αποτυχία του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος σε σχέση με τους Ρομά, οι οποίοι 

υφίστανται διαχωρισμό στα σχολεία. 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

-   Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Απαιτούνται αλλαγές στο Εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

-   Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:   

Υπονοείται ότι πρέπει να λάβουμε υπόψιν τους 

Ρομά για την χάραξη πολιτικών. 

- Άλλες επιπτώσεις για το RTRANSFORM:  Δείχνει 

κάποιους υπαινιγμούς για να ξεπεραστεί ο 

κοινωνικός αποκλεισμός.  

Πηγή: 

https://discrikamira.eu/wp-

content/uploads/2019/03/Inform

e-de-Segregación.pdf 

Santiago, C., & Maya, O. 

(2012). Segregación escolar del 

alumnado gitano en España. 

  

Βασικά ευρήματα: 

Η Αναφορά αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα με των 

διαχωρισμό των Ρομά στα σχολεία, σε διαφορετικά μέρη της 

Ισπανίας, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις αυτού. 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα   : 

Απαιτούνται αλλαγές για την καταπολέμηση 

των πρακτικών διαχωρισμού.   

- Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Απαιτεί επιπτώσεις στην πολιτική [που 

χρησιμοποιείται], έτσι ώστε να αλλάξει η 

κατάσταση.   

- Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM: 

Επιδιώκεται η βελτίωση [της κατάστασης] για 

τους νεαρούς μαθητές Ρομά.  
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Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης 

 

ΙΣΠΑ

ΝΙΑ 

Πηγή: 

Fernández, M., 

Domínguez, C., & 

Flecha, A. 

(2004).»Mujeres gitanas 

y mercado laboral: 

mecanismos para superar 

su triple exclusión». 

Lanharremanak: Revista 

de relaciones laborales, 

(11), 81-

94.https://dialnet.unirioja.

es/servlet/articulo?codigo

=1067706 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή των γυναικών 

Ρομά στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για την κατάργηση 

των ανισοτήτων. 

 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Υπονοείται ότι η εμπλοκή των Ρομά γυναικών 

είναι θεμελιώδους σημασίας. 

-     Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Υπονοείται ότι οι πολιτικές [που θα 

ακολουθηθούν] πρέπει να ενέχουν την συμμετοχή 

των γυναικών Ρομά. 

-     Άλλες επιπτώσεις για το RTRANSFORM:  το 

άρθρο αυτό ενθαρρύνει την συμμετοχή των 

γυναικών Ρομά στην μάχη κατά των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

Source: 

Macías, F., & Redondo, 

G. (2012). Pueblo gitano, 

género y educación: 

investigar para excluir o 

investigar para 

transformar. RISE, 1(1), 

71-92. 

https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=3

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή των γυναικών Ρομά 

στην έρευνα είναι θεμελιώδους σημασίας στην καταπολέμηση 

των ανισοτήτων. 



81 

 

918424 Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Υπονοεί ότι οι φωνές των γυναικών Ρομά θα 

πρέπει να ακουστούν. 

-  Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Υπονοείται ότι οι πολιτικές θα πρέπει να λάβουν 

υπόψιν τους την φωνή των γυναικών Ρομά. 

-  Άλλες επιπτώσεις για το έργο      RTRANSFORM:  

το άρθρο αυτό ενθαρρύνει την συμμετοχή των 

γυναικών Ρομά στην καταπολέμηση των 

ανισοτήτων. 

Πηγή: Garcia, T. (2015). 

Contribuciones de la 

Mujer Gitana a la 

Ciencia, a las Políticas ya 

la Mejora Social. 

Géneros, 4(3), 4. 

https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=5

237508 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό δείχνει την τριπλή διάκριση των γυναικών 

Ρομά, και ταυτόχρονα, το πόσο σημαντικό είναι αυτές οι 

γυναίκες να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης ολόκληρης της 

κοινότητας.  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-  Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Δείχνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών Ρομά 

στο Σύστημα. 

-     Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Δείχνει την σημασία του ρόλου των γυναικών 

Ρομά στην δημιουργία πολιτικών. 

-  Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Ενδυναμώνει τις γυναίκες Ρομά με το να τους 

δίνει την πρέπουσα σημασία. 

Πηγή:   Aiello, E., 

Amador-López, J., 

Munté-Pascual, A. y 

Sordé-Martí, T. (2019). 

Mujeres gitanas de base 

organizándose para el 

cambio social: un estudio 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό προσδίδει στοιχεία που δείχνουν πως οι 

γυναίκες Ρομά παλεύουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης τους και των ανθρώπων τους, με το να οργανώνονται 

σε λαϊκό επίπεδο. 

  

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
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del impacto de las 

‘reuniones de estudiantes 

de mujeres gitanas’. 

Sostenibilidad, 11 (15), 

4054. doi: 10.3390 / 

su11154054 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

- Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα   :   

Υπονοείται ότι το Εκπαιδευτικό σύστημα θα 

πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις 

δραστηριότητες των γυναικών Ρομά.  

-   Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Υπονοείται θα πρέπει να υπάρχει στενή 

συνεργασία των πολιτικών [τακτικών] με τις 

γυναίκες Ρομά.   

-    Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Υπονοείται ότι οι γυναίκες Ρομά έχουν βασικό 

ρόλο στην κοινωνική αλλαγή και την βελτίωση 

της εκπαίδευσης.  

Source: Girbés-Peco, S., 

Gairal-Casadó, R. y 

Torrego-Egido, L. 

(2019). Participación de 

mujeres gitanas y 

marroquíes en la 

formación de familiares: 

beneficios educativos y 

psicosociales. Cultura y 

Educación, 1-26. doi: 

10.1080 / 

11356405.2019.1656487 

  

  

Βασικά ευρήματα: 

Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν δείχνουν ότι η συμμετοχή των 

γυναικών στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχει βοηθήσει στην 

βελτίωση της αντίληψης των γυναικών όσον αφορά τις 

ακαδημαϊκές και γλωσσολογικές τους ικανότητες. 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-       Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα  :  

Υπονοείται ότι το Εκπαιδευτικό σύστημα θα 

πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη φωνή 

των γυναικών Ρομά. 

-         Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: 

Υπονοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει στενή 

συνεργασία των πολιτικών [τακτικών] με τις 

γυναίκες Ρομά.    

-        Άλλες επιπτώσεις για το έργο  RTRANSFORM:  

Ενδυναμώνει τις γυναίκες Ρομά να γίνουν από 

μόνες τους παράγοντας «μεταμόρφωσης». 

 

 

 

Διαλεκτική της Αντι-μετανάστευσης (Αντι-τσιγγανισμού) 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
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ΙΣΠΑΝΙ

Α 

Πηγή: 

https://web.gencat.cat/ca/a

ctualitat/detall/Catalunya-

impulsa-una-llei-pionera-

contra-lantigitanisme 

Βασικά ευρήματα: Project of Law against Antigypsyism 

  

  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-   Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: Ο Νόμος αυτός 

θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της Καταλανικής 

Κοινωνίας.  

-     Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής  :   Αφυπνίζει 

τους δημόσιους φορείς σχετικά με τον Αντιτσιγγανισμό. 

-           Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  Μία 

από τις επιπτώσεις του Αντιτσιγγανισμού είναι η 

εκπαιδευτική αποτυχία, γι’ αυτό [ο νόμος] βοηθά στην 

βελτίωση της κατάστασης. 

Πηγή: 

https://ergonetwork.org/pe

cao/ 

Βασικά ευρήματα: Το PECAO είναι ένα έργο στο οποίο διαφορετικές 

οντότητες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και μίας 

[οντότητας] από την Ισπανία, θέλει να δείξει το λεκτικό μίσος (Hate 

Speech) στο διαδίκτυο και να αφυπνίσει την κοινωνία για αυτό.   

Επιπτώσεις για το έργο: 

-    Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  Ο Νόμος 

αυτός θα έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της 

Καταλανικής Κοινωνίας. 

-     Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής: Επιδιώκει την 

εμπλοκή των αρμοδίων, παρουσιάζοντας την σημασία του 

Αντι-τσιγγανισμούς στις διαλεκτικές. 

-            Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:   Μία 

από τις επιπτώσεις του Αντι-τσιγγανισμού είναι η 

εκπαιδευτική αποτυχία, γι’ αυτό  [το έργο] βοηθά στην 

βελτίωση της κατάστασης. 

Πηγή: 

http://www.fagic.org/2020

/06/26/agrep-nuevas-

tecnologias-ante-un-

antiguo-problema-el-

antigitanismo/ 

Βασικά ευρήματα: 

Αυτό είναι ένα έργο κατά του Αντι-τσιγγανισμού στην Καταλονία, της 

Ισπανίας.  Μεταξύ άλλων, έχει δημιουργηθεί μία Εφαρμογή για την 

αναφορά περιπτώσεων Αντι-τσιγγανισμού.  
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Επίδραση στο έργο: 

-    Επιπτώσεις στα Εκπαιδευτικά συστήματα: Θα μπορούσε να 

εντοπίζει περιπτώσεις Αντι-τσιγγανισμού στο 

Εκπαιδευτικό σύστημα. 

-               Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικης:  

Υπονοείται ότι χρειαζόμαστε ισχυρές πολιτικές για να 

παλέψουμε τον Αντι-τσιγγανισμό. 

-                Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:   

Υπονοείται ότι οι Ρομά έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια 

που προέρχονται από τον Αντι-τσιγγανισμό, τα οποία 

πρέπει να τα υπερπηδήσουμε.  

Πηγή: 

https://www.gitanos.org/u

pload/85/61/interior_discr

iminacion_2016_web.pdf 

  

Gitano, F. S. (2016). 

Discriminación y 

comunidad gitana. 

Número especial sobre 

antigitanismo. 

  

Βασικά ευρήματα: 

Δείχνει την σημασία και την ανθεκτικότητα του Αντι-τσιγγανισμού στην 

Ισπανία.  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

-        Επιπτώσεις στα Εκπαιδευτικά συστήματα:  Υπονοείται 

ότι χρειάζεται να λυθεί το ζήτημα με τους Ρομά.  

-         Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:  Ενθαρρύνει 

τους αρμόδιους να εργαστούν για την αντιμετώπιση του  

Αντι-τσιγγανισμού. 

-               Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Υπονοείται ότι θα πρέπει να δουλέψουμε για να 

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση επειδή έχει επιπτώσεις σε 

όλα τα επίπεδα.  

 

 

Εμπειρία στις διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά 

ΙΣΠΑΝΙΑ Πηγή: Espinel, T. G., Santiago, 

D. S., & Algar, M. G. (2019). 

Diseñando e Implementado 

Βασικά ευρήματα:  Σε κάποια μέρη του άρθρου, οι συγγραφείς 

μας δείχνουν τον τριπλή διάκριση των γυναικών Ρομά. 
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Políticas Públicas con y para la 

Comunidad Gitana. El Impacto 

Social del Plan Integral del 

Pueblo Gitano en Cataluña. 

International Journal of Roma 

Studies, 1(1), 84-119. 

https://www.hipatiapress.com/

hpjournals/index.php/ijrs/articl

e/view/3957 

Επιπτώσεις για το έργο: 

-        Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Υπονοείται ότι το Εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει 

να λάβει υπόψιν του την κατάσταση των γυναικών 

Ρομά. 

-          Επιπτώσεις στην επίδραση της πολιτικής:  

Υπονοείται ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να εργαστούν 

σκληρά για να βελτιώσουν την κατάσταση.. 

-            Άλλες επιπτώσεις για το έργο 

 RTRANSFORM:  Το άρθρο δείχνει ότι εάν θέλουμε να 

αλλάξει η κατάσταση των γυναικών Ρομά, θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψιν τις φωνές τους, έτσι 

ώστε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες αυτές. 

Source: Fernández, M., 

Domínguez, C., & de 

Sanmamed, A. F. F. (2004). 

Mujeres gitanas y mercado 

laboral: mecanismos para 

superar su triple exclusión. Lan 

Harremanak: Revista de 

relaciones laborales, (11), 81-

94. 

https://dialnet.unirioja.es/servle

t/articulo?codigo=1067706 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό δείχνει την τριπλή διάκριση των γυναικών Ρομά  

και πως οι γυναίκες αυτές ξεπερνούν τα εμπόδια.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

-        Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα:  

Υπονοείται ότι το Εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 

θεωρήσει τις γυναίκες Ρομά ως παράγοντα 

μεταμόρφωσης της κοινότητάς τους. 

-     Επιπτώσεις για την επίδραση πολιτικής:  Υπονοεί 

ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να ακούσουν την φωνή 

των γυναικών Ρομά. 

-        Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Δείχνει την δύναμη των γυναικών Ρομά να 

ξεπεράσουν τις ανισότητες όταν υπάρχουν οι 

κατάλληλες ευκαιρίες.  

Πηγή: 

https://www.tandfonline.com/d

oi/abs/10.1080/13691457.2015

.1126557 

Reimer, J. (2016). Education, 

ethnicity and gender. 

Educational biographies of 

Βασικά ευρήματα: 

Το άρθρο αυτό εξετάζει τις εμπειρίες των γυναικών ‘Sinti and 

Roma’ στην Γερμανία μέσα από τις εκπαιδευτικές τους 

βιογραφίες (τις εκθέσεις που περιγράφουν τις εμπειρίες και τις 

προσδοκίες τους από την εκπαίδευση). 
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‘Roma and Sinti’women in 

Germany. European Journal of 

Social Work, 19(3-4), 556-569. 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

-      Επιπτώσεις για τα Εκπαιδευτικά συστήματα: 

Υπονοείται ότι το Εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 

λάβει υπόψιν του τις διακρίσεις που υπομένουν οι 

γυναίκες Ρομά. 

-         Επιπτώσεις για την επίδραση της πολιτικής:  

Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των 

αρμοδίων. 

-         Άλλες επιπτώσεις για το έργο RTRANSFORM:  

Υπονοείται ότι οι γυναίκες Ρομά υφίστανται 

διακρίσεις και πως αυτές μπορούν να ξεπεραστούν 

μέσω της εκπαίδευσης. 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ: 

ΕΛΛΑΔΑ 

  

  

  

Πηγή: 

  

Penteri, E., 

Petroyannis, K. 

(2010), Cultural 

values and causal 

attributes of gypsy 

mothers for 

their children 

development in 

search of two 

communities 

(settlements) in 

Komotini- 

www.researchgate.ne

t  

  

  

Βασικά ευρήματα: 

  

 Το κλειστό κοινωνικό σύστημα και ενδογαμίες ισχυροποιούν την 

περιθωριοποίηση και συμβάλουν στην διατήρηση των πολιτισμικών 

τους χαρακτηριστικών  

 

  Η ζωή σε ένα αστικό περιβάλλον και η επαφή με την εγχώρια 

κουλτούρα επηρεάζει τα πιστεύω των γονέων, πράγμα που δείχνει 

μία αλλαγή σε πιο εξατομικευμένες αξίες  

 (Bornstein & Cote, 2003) 

 

  Οι γονείς που έρχονται σε επαφή με την κυρίαρχη κουλτούρα και η 

ανταγωνιστική φύση της βιομηχανοποιημένης κοινωνίας, [ωθούν 

τους υπόλοιπους γονείς σε]   πιο μοντέρνες, ατομο-κεντρικές ιδέες 

για την ανατροφή των παιδιών τους (Park & Cheah, 2005) 

 

 Η κοινότητα [λειτουργεί] ως ένας αρνητικός παράγοντας για την 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού  

 

https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
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  Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα πολιτισμικά θέματα στην 
ενδυνάμωση των γυναικών (περήφανες για την καταγωγή τους)  

 

 Εφαρμογή των δράσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών. την 

αύξηση της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή της τοπικής 

κοινότητας 

 

 Ενδυνάμωση των γυναικείων συλλόγων 

 

 Υλοποίηση των δράσεων για την εξίσου κοινωνική ανάπτυξη 

και την συνύπαρξη των παιδιών Ρομά με παιδιά του γενικού 

πληθυσμού 

 

 Δράσεις ενδυνάμωσης για τον ρόλο των γυναικών Ρομά, 

στηρίζοντας και εδραιώνοντας πράξεις με σκοπό την συνέχιση 

του σχολείου και για το να αποτελέσουν παραδείγματα προς 

μίμηση για τα παιδιά και τα νέα κορίτσια 

 

Πηγή: 

  

URBACT- STAY 

TUNED 

PROJECTON 

EARLY LEAVING 

FROM 

EDUCATION AND 

TRAINING  

(Boosting the 

Frequency of 

Qualification ) 

  

  

  

Βασικά ευρήματα: 

 

1. Οι βασικές προκλήσεις για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
από τους Ρομά είναι: 1. Η έλλειψη ενδιαφέροντος και συμμετοχής 

2.  Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά με την 

εκπαίδευση 3. Η αντίσταση στην αλλαγή της στάσης / του 

πολιτισμού για την εκπαίδευση  4.Η έλλειψη κινήτρων και 

αφοσίωσης  5.  Η έλλειψη πληροφόρησης των εκπαιδευτικών 

επιλογών 6.  Το κίνητρο και η ενδυνάμωση των γυναικών  

 

2. Το να δουλεύεις «μέσα από» την κοινότητα είναι θεμελιώδες 

(ανιούσα προσέγγιση) 

 

3. Οικονομική υποστήριξη (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  ως 

αρχικό κίνητρο για να δραστηριοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε 
τις γυναίκες να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους (Πρόγραμμα 

Αλφαβητισμού για Ενήλικες, Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας, 

Νυχτερινό Σχολείο, Σχολείο Μαθητείας, κτλ)   

 

4. Ολιστική υποστήριξη από μία διεπιστημονική ομάδα (ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός, ειδικός στην εκπαίδευση, διαμεσολαβητής 

Ρομά)  

 

5. Η δημιουργία δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών που ασχολούνται για 

την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά είναι απαραίτητη 

(Εκπαίδευση, οργανισμοί απασχόλησης, Υγεία και Κοινωνικές 
Υπηρεσίες)  

 

6. Τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη από τους γονείς τους για να 

επιτύχουν στις σπουδές τους (η εκπαίδευση ενηλίκων / γυναικών 
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είναι απαραίτητη) 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

1. Οργάνωση δράσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών  

 

2. Καινούργιες πρακτικές από Τοπικές Αρχές για την προώθηση της 
Εκπαίδευση και της Πρακτικής Εξάσκησης [Επαγγελματικής 

Κατάρτησης] 

 

3. Καινούργιοι ρόλοι για τις Τοπικές Αρχές: ως διαμεσολαβητές 

ανάμεσα στους Ρομά και τις Υπηρεσίες  

 

4. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη δικτύου μεταξύ των Υπηρεσιών   

 

5. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για την πρώιμη αποχώρηση από το σχολείο (να 

έχουμε πληροφόρηση για τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα, 

συζητήσεις για τις απουσίες, [συζητήσεις] για τα προβλήματα στο 
σχολείο με τους μαθητές, τους γονείς, για τις παρατηρήσεις των 

δασκάλων, κτλ)   

 

6. Να παρέχεται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
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  Πηγή: 

  

Macris, V. (2015). 

Romani peoples’ 

resistance to 

mainstream 

schooling: A focus 

on Romani woman 

and girls’ education 

and the educational 

policies, barriers, and 

practices in Greece. 

Alberta Journal of 

Educational 

Research, 61(4), 449-

464. 

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Η κακομεταχείριση ή ο κίνδυνος κακομεταχείρισης των κοριτσιών 
Ρομά σε σχολεία είναι ένας άλλος λόγος για την πρόωρη 

εγκατάλειψη του δημοτικού, στην Ελλάδα Macris 2015:458).  

 

 Οι γάμοι των κοριτσιών Ρομά σε μικρή ηλικία είναι ένας άλλος και 

πολύ σοβαρός λόγος, που συμβάλει στο γιατί τα κορίτσια Ρομά 

σταματούν να παρακολουθούν ή να μην πηγαίνουν καθόλου στο 

σχολείο.  (Macris 2015:458) 

 

 

 

  

  

  

  Επιπτώσεις για το έργο:: 

  

  

  

Source: 

  

  

Strataki, I., & 

Petrogiannis, K. 

(2020). Greek Roma 

mothers’ relationship 

with education: 

aspirations and 

expectations 

regarding the 

educational future of 

their children. 

Contemporary Social 

Science, 1-14. 

Βασικά ευρήματα:  

 

 Η έλλειψη οικονομικών πόρων αλλά και η έλλειψη γνώσεων 

αποτελούν εμπόδια στην προσπάθεια των γυναικών Ρομά να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 

  

 Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αντιλήψεων των γονέων 
Ρομά και των αντιλήψεων και προσδοκιών των δασκάλων.  Το 

σχολείο θεωρείται ως ένας θεσμός ‘Gadze’  (κάθε άτομο ή 

περιβάλλον που δεν είναι Ρομά).   Το αμφιλεγόμενο αυτό στάτους 

μπορεί να είναι ένας βασικός λόγος για την εγκατάλειψη του 

σχολείου.   (Vassiliadou & Pavlis-Korres, 2011 in Strataki & 

Petrogiannis, 2020). 

 

 Η παρούσα ανάλυση αποκάλυψε ότι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει τις προσδοκίες των μητέρων Ρομά ήταν η κοινωνική 

πίεση, η οποία καταδικάζει την συγκεκριμένη αυτή ομάδα του 

πληθυσμού στο να παραμείνει στον «πάτο»  της κοινωνίας.  
 

 Το ατομικό ιστορικό και οι εμπειρίες των μητέρων Ρομά επηρέασαν 

τις φιλοδοξίες που είχαν σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών 

τους.  Θεωρούν την εκπαίδευση ως ένα μέσο για την άνωθεν εξέλιξή 

τους. 
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    Επιπτώσεις για το έργο: 

 Οι δραστηριότητες μετά το σχολείο θα μπορούσαν να στηρίξουν 

τους μαθητές Ρομά που δεν μπορούν να βοηθηθούν  από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον.   

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί στενή συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο 

και στις οικογένειες Ρομά. 

 Η εκπαίδευση των δασκάλων θα πρέπει να συμπεριλάβει την 

διευθέτηση πολιτιστικών ζητημάτων.   

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Πηγή: 

  

Andrei, R., Martinidis, 

G., & Tkadlecova, T. 

(2014). Challenges 

faced by Roma women 

in Europe on 

education, 

employment, health 

and housing-focus on 

Czech Republic, 

Romania and Greece. 

Balkan Social Science 

Review, 4, 323-351. 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Η φτώχια, οι γάμοι και οι γεννήσεις σε μικρή ηλικία 

έχουν επισημανθεί ως οι βασικοί λόγοι για την μη 

παρακολούθηση και την εγκατάλειψη του σχολείου από 

τα κορίτσια Ρομά, τόσο στην Κεντρική όσο και στην 

Ανατολική Ευρώπη από την  UNDP/ILO Survey.   

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Πρωτοβουλίες από κάτω προς τα επάνω [ξεκινώντας 

δηλαδή από την οικογένεια και επεκτείνοντας τις 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινότητας]  θα πρέπει να 

γίνουν στις κοινότητες Ρομά, τόσο σε γεωγραφικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης.   

 Σωστή πληροφόρηση σχετικά με την κοινωνική θέση 
(status) και τις ανάγκες των δικαιούχων.   

 

 Πολιτική θέληση όπως επίσης και συνεχής και σταθερή 

χρηματοδότηση.  

Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση: 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Katsiadrami, F. 

(2016), The views of 

Roma parents on the 

education of their 

children 

(postgraduate paper) 

  

Βασικά ευρήματα: 

 

 Οι γονείς Ρομά πιστεύουν ότι δεν είναι αυτοί που θα 

επιλέξουν εάν ή όχι να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο.  

 Οι γονείς Ρομά θεωρούν άχρηστα τα περισσότερα 

μαθήματα που παρακολουθούν τα παιδιά τους στο 

σχολείο, ενώ ενδιαφέρονται μόνο για την βασική γνώση 

στην γλώσσα και τα μαθηματικά.  

 Οι γονείς Ρομά δεν έχουν αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη 

σχέση με τους δασκάλους των παιδιών τους, λόγω της 

έλλειψης χρόνου και λόγω του ότι δεν υπάρχει λόγος γι’ 

αυτό 

 Η απαίτηση για δίγλωσση εκπαίδευση φαίνεται ότι 

λιγοστεύει, μια και [οι Ρομά] γίνονται μέλη της 

Ελληνικής κοινωνίας, και ως εκ τούτου, πρέπει να 
μιλούν Ελληνικά 

 Οι γονείς φαίνεται ότι έχουν χάσει τελείως την 

εμπιστοσύνη τους στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Να οργανώσουμε δράσεις για να αλλάξουμε τις 

αντιλήψεις των γονιών Ρομά όσον αφορά την 

εκπαίδευση  

 Να υποστηρίξουμε τους γονείς με την ίδρυση και την 

λειτουργία Συλλόγων Γονέων 

 Να υποστηρίξουμε τους γονείς στον γονεϊκό τους ρόλο 

 Να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε τις γυναίκες 

έτσι ώστε να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο 

Source: 

  

Macris, V. (2015). 

Romani peoples’ 

resistance to 

mainstream 

schooling: A focus on 

Romani woman and 

girls’ education and 

the educational 

policies, barriers, and 

practices in Greece. 

Alberta Journal of 

Educational 

Research, 61(4), 449-

464. 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Υποταγή των γυναικών Ρομά σε μία πατριαρχική 

κοινότητα, πράγμα που οδηγεί στον αναλφαβητισμό τους 

και στην άγνοια των δικαιωμάτων τους   

Επιπτώσεις για το έργο: 
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  Source: 

  

Dragonas, T. (2012). 

Roma mothers and 

their young children. 

Unpublished report. 

The Hague: Bernard 

Van Leer Foundation. 

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Ο Έλληνας Αναπληρωτής  Ombudsman για τα 

Δικαιώματα των Παιδιών τονίζει ότι «οι μητέρες 

μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην 

προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο» (:53) 

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Δημιουργία γκρουπ για μητέρες, τα οποία θα τις 

βοηθούσαν να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να 

τις αφυπνίσουν για θέματα εκπαίδευσης, και να τις 

καταστήσουν ικανές να μεταδώσουν στα παιδιά τους 

την έννοια της ευθύνης που είναι αλληλένδετη με την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  (:53) 

 Δημιουργία Κριτικών Κέντρων Αλφαβητισμού εντός των 

οικισμών τα οποία θα  είχαν επίδραση τόσο στους γονείς 

όσο και στα παιδιά (παραδείγματα της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και 

του Έργου «Εκπαίδευση για τα παιδιά Ρομά» στις 

περιοχές του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου.) 

 

 

  Πηγή: 

  

https://borgenproject.

org/womens-rights-

in-greece/ 

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Οι μετανάστριες και γυναίκες Ρομά είναι, κατά μέσο όρο, 

σε ακόμα πιο άσχημη οικονομική κατάσταση.  Επίσης 

μειονεκτούν και όσον αφορά την εκπαίδευση.  Για 

παράδειγμα, η μέση γυναίκα Ρομά στην Ελλάδα θα 

παραμείνει λιγότερα από έξι χρόνια στο σχολείο.   

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Με κάποια προσαρμογή της κοινής γνώμης και την 

παρουσία γυναικών-αρχηγών, όπως της Προέδρου 

Σακελλαροπούλου, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η χώρα είναι 

σε θέση να παλέψει με εμπόδια που υπάρχουν 

παραδοσιακά  όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 

στην Ελλάδα, τα οποία ακόμα και σήμερα επηρεάζουν 

την κουλτούρα. 

 

 

Συμμετοχή σε ανώτατα εκπαιδευτικά επίπεδα 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Scholarship  program for 

Roma high school 

graduates  to study to 

Hellenic Open University- 

The contribution of the 

Community Center with 

Roma Branch of 

Municipality of 

Ampelokipi- Menemeni 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά - 2019: 8 γυναίκες 

και 3 άντρες γράφτηκαν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  

 2020: 5 γυναίκες και 1 άντρας εγγεγραμμένοι  
 

 Μόνο 1 γυναίκα κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές της 

 

Επιπτώσεις για το έργο 

 Οι γυναίκες Ρομά χρειάζονται υποστήριξη στις σπουδές τους 

– Μαθήματα (Ξένες γλώσσες, χρήση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας, κτλ) 

 Υποστήριξη στα παιδιά (εναρμονισμός σπουδών και 

οικογένειας) 

Πηγή: 

  

Dragonas, T. (2012). 

Roma mothers and their 

young children. 

Unpublished report. The 

Hague: Bernard Van Leer 

Foundation. 

Βασικά Ευρήματα: 

 Η G, μία γυναίκα Ρομά η οποία είχε μόλις αποφοιτήσει από 

τα πανεπιστήμιο, επίσης φαίνεται να είναι διχασμένη 

ανάμεσα στο να μείνει προσκολλημένη στις παραδοσιακές 

αξίες και στον προγραμματισμό της δικής της ζωής με τον 
σύζυγό της. 

 Ακόμα και η G, η οποία είναι η γυναίκα που κατάφερε να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες Ρομά από 

το να ακολουθήσουν μία διαφορετική πορεία, έκανε το μωρό 

της στα 20 χρόνια.  «Όταν ένα κορίτσι έχει «ολοκληρώσει» 

τον έρωτά της, πρέπει να παντρευτεί.  Η παρθενία είναι ζήτημα 

τιμής για ένα κορίτσι Ρομά». 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 Υπάρχει η ανάγκη για σταθερό περιβάλλον ανατροφής που 

θα καταστήσει την οικογένεια λιγότερο κοινωνικά ευάλωτη. 

(:23) 

  Source: 

  

Themelis, S. (2013). Social 

change and education in 

Greece: A study in class 

struggle dynamics. 

Springer. 

Βασικά Ευρήματα: 

  Δεν είναι σπάνιο για τις γυναίκες της τρίτης γενιάς, ειδικά 

για τις νεότερες, να εισέρχονται στο πανεπιστήμιο, χάριν σε 

τακτικές όπως η επέκταση του πανεπιστημίου, όπως επίσης 

και στην αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά την νοοτροπία 

για την εκπαίδευση των γυναικών.  Παρόλ’ αυτά, οι ευκαιρίες 

στην εκπαίδευση δεν έχουν εξισωθεί τελείως για τις γυναίκες 

Ρομά και τις συνομήλικες τους μη Ρομά.   (:172). 
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    Επιπτώσεις για το έργο: 

 Να αλλάξουμε νοοτροπία σχετικά με την εκπαίδευση των 

γυναικών  

 Επείγουσα ανάγκη για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αγορά 

εργασίας. 

 

Διαχωρισμός των νεαρών μαθητών Ρομά στην εκπαίδευση: 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Takopoulou, S. (2002), The 

gypsy at the crossroad of 

two cultures: gypsy meeting 

and non- gypsy tradition in 

education, Thesis 

 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Εάν η παρουσία μειονοτικών ομάδων θεωρείται ως 

«Πρόβλημα» που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αμέσως 

για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η αποδοχή τους, 
τότε πρέπει να ακολουθήσουμε την τακτική της «υπερ-

κουλτούρας» (superculture) 

 Εάν η κυρίαρχη (επίσημη) κουλτούρα αναγνωρίσει τον 

πολιτισμικό πλουραλισμό ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

σύνολο της κοινωνίας και σέβεται τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε ομάδας, τότε η θεώρηση της κουλτούρας θα έχει 

ως βάση αντιρατσιστικά αισθήματα 

 Η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση 

των μειονοτήτων είναι ισοπεδωτικού χαρακτήρα.  Οι 

ιδιαιτερότητες των μαθητών των μειονοτήτων δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

 Ο τρόπος οργάνωσης της εκπαίδευσης είναι 

σχεδιασμένος για να καλύπτει τις ανάγκες της κυρίαρχης 

ομάδας 

 Το μεγαλύτερο «χτύπημα» που μπορεί να επιφέρει η 

επίσημη εκπαίδευση στην πολιτισμική ταυτότητα των 

αθίγγανων παιδιών είναι η απόρριψη της γλώσσας τους 

 Η γλώσσα των Ρομά, η εμφάνισή τους, ο τρόπος ζωής 

και σκέψης τους, οι εμπειρίες και ο πολιτισμός των 

Ρομά γενικά δεν γίνονται αποδεκτοί από μέλη των 

σχολικών ομάδων που δεν είναι Ρομά.  Το σύστημα 

αξιών της οικογένειας δεν συμβαδίζει με εκείνο του 
σχολείου, αλλά συγκρούεται με αυτό 

 Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για την κοινωνία 

των μη-αθίγγανων διαμορφώνουν μία εχθρική στάση 

προς την πολιτισμική μειονότητα, εντός της εκπαίδευσης 

 Οι απόψεις των αθίγγανων μητέρων και των παιδιών 

είναι αντιπροσωπευτικές της στάσης της μειονότητας 

των αθίγγανων προς την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, 

και συνήθως,  οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των 

αθίγγανων παιδιών για το σχολείο συμβαδίζουν με αυτές 

των γονέων τους.  Πιο συγκεκριμένα, [και τα παιδιά] με 

την σειρά τους εκφράζουν δυσπιστία προς το σχολείο, 

το θεωρούν ξένο και εχθρικό και πιστεύουν ότι δεν τους 
προσφέρει τίποτα, αλλά τουναντίον, τους δημιουργεί 

προβλήματα με την γλώσσα και τις σχέσεις τους με τις 

δασκάλες και τους συνομήλικους τους 

 Το αθίγγανο παιδί καλείται να προσαρμοστεί, να 

ενσωματωθεί και να απορρίψει τα στοιχεία εκείνα της 

ταυτότητάς του που εμποδίζουν την ομαλή ενσωμάτωσή 

του στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

 Δράσεις για να ισχυροποιήσουμε τους Ρομά να 

συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτισμική ζωή της τοπικής κοινότητας και της χώρας 

 Εκπαίδευση δασκάλων σύμφωνα με τις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, του αντιρατσισμού, του 

αντι-τσιγγανισμού, κτλ. 

Papadopoulou, V. (2010), 

The school that unites: an 

educational program to 

meet  the Roma, Thesis 

Βασικά Ευρήματα: 

 Τα στερεότυπα για τους Ρομά είναι αρκετά «ανθεκτικά» 

και δεν μπορούν να ξεπεραστούν με μία σύντομη 

παρέμβαση  

 Ο εμπειρικός τρόπος μάθησης δημιούργησε τις 

συνθήκες για την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών 

στην γνωριμία τους με τον πολιτισμό των Ρομά  

  Επιπτώσεις για το έργο: 

 Εφαρμογή των προγραμμάτων «γνωριμίας» με τις δύο 

κουλτούρες εντός των σχολείων  

 Εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

αποδοχή του «διαφορετικού» 

Source: 

  

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Unpublished 

report. The Hague: Bernard 

Van Leer Foundation. 

Βασικά Ευρήματα:  

 

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις τελευταίες Ευρωπαϊκές χώρες 

όπου ο πραγματικός σχολικός διαχωρισμός συνεχίζει να ισχύει, 

ακόμα και παρά την Σύσταση των Υπουργών της Επιτροπής 

(2004) για την Εκπαίδευση των Ρομά / Αθίγγανων Παιδιών και 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( 

Committee of Ministers Recommendation (2004) on Education of 

the Roma /Gypsy Children, and the European Court of Human 
Rights) Sampanis and others judgment. (:52) 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 Τα έργα του Υπουργείου Παιδείας που στοχεύουν στην 

εκπαίδευση των Ρομά, έχουν να παίξουν ένα σημαντικό 

ρόλο (:53).  

 

Συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Roma women Literacy 

Program, 5th Intercultural 

Elementary School of 

Menemeni 

& 

 

Chatzinikolaou, A., 

Chatzipavlou, G. Roma 

women Literacy Program, at 

Dendropotamos in Griva, E., 

Koutsogiannis, D., Dinas, K., 

Staiou, A., Hatzipanagiotidi, 

A. & Chatzisavvidis, S. 

(επιµ.). 2014. Proceedings  of 

the Panhellenic Conference 

"Critical Writing in School 

Practice" 

Βασικά Ευρήματα: 

 Ο Αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για την επιβίωση 

και την απόκτηση δεξιοτήτων για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους 

 Έχει σημασία πως οι γυναίκες τοποθετούνται στο 
σχολείο, πως οικοδομούν και διαμορφώνουν τις αξίες 

τους και ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με αυτό 

 Ο Αλφαβητισμός συνιστά ένα κοινωνικά δομημένο 

φαινόμενο και δεν συνίσταται μόνο από δεξιότητες 

γραφής και ανάγνωσης 

  (Cook-Gumperz 2008, Kostouli-Hatzinikolaou, 

2011)  

 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών  

 Προώθηση των γυναικείων μοντέλων προς μίμηση 

Πηγή: 

  

Scholarship  program for 

Roma high school graduates  

to study to Hellenic Open 

University- The contribution 

of the Community Center 

with Roma Branch of 

Municipality of Ampelokipi- 

Menemeni 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά – 2019: 8 

γυναίκες και 3 άντρες εγράφησαν στο Hellenic Open 

University 2020: 5 γυναίκες και 1 άντρας εγγραφή  

 Μόνο 1 γυναίκα κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές 

της 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 Οι γυναίκες Ρομά χρειάζονται υποστήριξη στις 

σπουδές τους– Μαθήματα  (Ξένες γλώσσες, χρήση 

της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, κτλ)  

 Υποστήριξη των παιδιών (εναρμονισμός της 

οικογένειας με τις σπουδές)  

 Παροχή υποστήριξης για να εμπλουτίσουμε και να 

ισχυροποιήσουμε το τους κίνητρο για σπουδές 
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  Πηγή: 

Tsiouli, V. (2017), The 

Literacy of Roma Women as 

a factor for strengthening 

their social position and 

improving the academic 

course of their children. A 

comparative research of the 

views of Roma Mothers in 

two Communities of 

Municipality of Delta , 

Doctoral Dissertation 

  

Βασικά Ευρήματα:  

 Οι νεότερες γενιές των Ρομά φαίνεται να 

συνειδητοποιούν την ανάγκη για εκπαίδευση 

 Ο γάμος σε μικρή ηλικία ως ένας από τους βασικούς 

λόγους για την εγκατάλειψη του σχολείου.  Ο πιο 

συχνός λόγος για τον γάμο ήταν η κουλτούρα / 

παράδοση των Ρομά 

 Ο παραδοσιακός κοινωνικός ρόλος των γυναικών 

Ρομά ισχύει ακόμα 

 Τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες Ρομά είναι 

υψηλότερα από αυτά των ανδρών 

 Ο αναλφαβητισμός των μητέρων είναι εμπόδιο στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους 

 Οι κυρίαρχες αξίες και η γεωγραφική τοποθεσία της 
κοινότητας επηρεάζει τον τρόπο που οι γονείς και τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση και την 

σημασία που εναποθέτουν σε αυτήν (Smith, et al., 

1997: 344) 

 Παράγοντες όπως το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό 

status, η έλλειψη αντίστασης και η δυσκολία στην 

πρόσβαση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών 

επηρεάζει όχι μόνο την ανάπτυξη του παιδιού, αλλά 

και επίσης τις αντιλήψεις των γονιών, ακόμα και τις 

πρακτικές που αυτοί ακολουθούν (Mendez, Stillman, 

LaForett, Wandersman, Flaspohler, 2004: 119-129). 

 Οι γυναίκες αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της 

εκπαίδευση και επιθυμούν τα παιδιά τους να 

συνεχίζουν να σπουδάζουν 

 

 

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 καταγραφή των απόψεων των γυναικών και 

υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων 

 κοινωνική στήριξη για τις γυναίκες και την 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες χρήσιμες για την 

καθημερινότητά τους 

 εκπαίδευση δασκάλων στην συμβουλευτική και 

ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Yiotopoulou, A. (2011), The 

contribution  of Adult 

Education Centers to 

education of Roma of the 

Prefecture of Karditsa. 

Approach from their point of 

view trainees, Postgraduate 

Paper 

  

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών Ρομά στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν 10% υψηλότερο 

από αυτό των ανδρών 

 Κάποιοι από τους λόγους που οι γυναίκες 

συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν: 1. Να 

δραπετεύσουν από την καθημερινότητα  2. Να 

περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο 3. Να βρουν μία 

καλύτερη δουλειά  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων 

είναι η απάθεια, η αδιαφορία και η παραίτηση από 
τις προσπάθειες ενσωμάτωσης ή την επανένταξή 

τους στην κοινωνία 

 η αξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

βελτίωση της καθημερινότητας ήταν πολύ σημαντική 

για τους εκπαιδευόμενους 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 οι δράσεις εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να είναι 

τελείως στοχευμένες έτσι ώστε να μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες και τα λύσουν τα προβλήματα 

των ομάδων αυτών 

 η διάρκεια και η συχνότητα των προγραμμάτων πρέπει 

να διασφαλίζει την συστηματική υποστήριξη των 

Ρομά 
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  Πηγή: 

  

Tragouda, A. (2017), 

Investigating the motivations 

and barriers of Roma adults 

during their participation in 

the Second Chance School 

(SCS). The case of SCS 

Sofadon Karditsa, Master 

Dissertation 

  

Βασικά Ευρήματα:  

 Tο βασικό κίνητρο για την συμμετοχή των ενηλίκων 

Ρομά στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η 
απόκτηση γνώσεων (κυρίως η άριστη χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας) και η απόκτηση ενός 

διπλώματος που αποσκοπεί στην εύρεση εργασίας 

 Άλλα κίνητρα είναι να μπορούν να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους και να αποτελέσουν «το καλό 

παράδειγμα» γι’ αυτά, να αισθανθούν καλύτερα για 

τις ίδιες, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθησή τους, όπως επίσης και να 

ισχυροποιήσουν την θέση τους στην κοινότητα 

 Για τις γυναίκες μοιάζει σαν το δεύτερο ισχυρότερο 

κίνητρο, μετά την «απόκτηση γνώσεων», το 

εσωτερικό κίνητρο να βοηθήσουν την αυτοεκτίμηση, 
την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους,  ακόμα και 

την ελάχιστη αντίδραση στο στερεότυπο που την 

θέλει στο σπίτι της και να βελτιώσει την θέση της σε 

σχέση με άλλες τσιγγάνες με το να αποκτήσει 

κοινωνική αναγνώριση μέσα από την εκπαίδευση.  

Και, όσον αφορά τους άντρες, τα ευρήματα 

συμφωνούν με την έρευνα του Hancock (2012) και 

Rothes και λοιπών (2013) η οποία αναφέρει 

περισσότερα εξωτερικά κίνητρα, όπως 

επαγγελματικά και οικονομικά 

 Τα βασικά εμπόδια στο εγχείρημα αυτό είναι η 
ανάγκη να δουλέψουν με ή χωρίς κινητικότητα και 

ότι οι πολύ νέες οικογένειες αναλαμβάνουν [πολλές] 

υποχρεώσεις όταν δημιουργούν την δική τους 

οικογένεια.   

 Υπάρχουν επίσης περισσότερα «εσωτερικά» 

εμπόδια, όπως το να μην δίνεται μεγάλη αξία στην 

εκπαίδευση ή επειδή πιστεύουν ότι [εάν] δεν το 

κάνουν αυτό, θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, είτε / 

ή επειδή έρχεται σε σύγκρουση με την κουλτούρα 

τους, ειδικά στην περίπτωση των γυναικών των 

οποίων η μοίρα είναι το σπίτι και τα παιδιά  

 Η οικογένεια είναι βαθειά πατριαρχική, με ισχυρή 
εξάρτηση, οικονομικούς και συναισθηματικούς 

δεσμούς μεταξύ των μελών της και ότι η γυναίκα ως 

«φύλακας» των παραδόσεων και της διατήρησης της 

κουλτούρας τους θεωρείται ότι [πρέπει να] έρχεται 

σε λιγοστή επαφή με τις εξωτερικές επιδράσεις, και 

το σχολείο φυσικά είναι μία από αυτές (Vassiliadou 

& Pavli-Korre, 2011).  

Επίσης, [τα ευρήματα] συμφωνούν με τις απόψεις 

της Nova-Kaltsouni (p. 40) σχετικά με την 

διαφορετική μεταχείριση των αγοριών και των 

κοριτσιών, και εφόσον τα κορίτσια προορίζονται για 

την απόκτηση παιδιών και οικογένειας, συνεπώς δεν 

χρειάζεται να μορφωθούν  
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 Η εκπαίδευση των Ρομά μπορεί να μην 

αντιμετωπιστεί μέχρι να λυθούν τα βασικά θέματα, 

όπως για παράδειγμα το ότι [οι Ρομά] ζουν σε 

υποβαθμισμένες περιοχές, υπάρχει έλλειψη 

δυνατότητας πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγείας 

και είναι χαμηλού εισοδήματος, [πράγμα που 

απορρέει από] τις παραδοσιακές εργασίες που 

αναγκάζονται να κάνουν 
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    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 

 Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην κουλτούρα των 

Ρομά 

  Πηγή: 

  

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Unpublished report. 

The Hague: Bernard Van 

Leer Foundation. 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες Ρομά με παιδιά κάτω από τριών ετών δεν 

είναι δικαιούχοι κανενός από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ούτε τα προγράμματα δια βίου 

μάθησης για τους Ρομά (:43).  

 Το να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες φαίνεται να είναι 

η καλύτερη στρατηγική,  για να βοηθήσουμε αυτές, 

έτσι ώστε να βοηθήσουν τον εαυτό τους ενεργά  

(:57).  

 Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Ρομά 

(Δενδροπόταμος, Θεσσαλονίκη) τόνισε την σημασία 

της εκπαίδευσης ως βάση για την ενδυνάμωση των 

γυναικών (:57). 

    Επιπτώσεις για το έργο: 
 

 Μία από τις προτεραιότητες για οποιεσδήποτε 

καινούργιες δράσεις για τους Ρομά θα πρέπει να έχει 

ως στόχο τις γυναίκες Ρομά και την συμμετοχή 

κοινωνικών λειτουργών, ειδικά εκπαιδευμένων για 

να βοηθήσουν την ομάδα έτσι ώστε να [μπορέσουν 

οι ίδιες οι γυναίκες να ] ενδυναμώσουν τους εαυτούς 

τους (:43).   

 Κοινωνικά κέντρα εντός του οικισμού ως «κόμβοι» 

είναι η καλύτερη πολιτική που θα ενδυνάμωνε τις 

γυναίκες και [είναι κάτι που] θα υποστήριζε και θα 

βελτίωνε τις ζωές των οικογενειών Ρομά.  Τέτοιοι 

κόμβοι θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν – σε 

συνεργασία με ακαδημαϊκούς και τοπικούς ανώτερους 

υπαλλήλους – επιπλέον λειτουργίες και υπηρεσίες, 

όπως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και δια βίου 

μάθηση, καθώς και εκπαιδευτικές πληροφορίες, και 

τέλος, γονεϊκή υποστήριξη (:57).  
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  Πηγή: 

  

http://peroma.web.auth.gr/per

oma/sites/roma/files/files/3_1

.pdf 

  

P.3.1. Good practices for 

reinforcement 

access for young people, 

adults 

(mostly women) Roma 

in literacy programs. 

  

Author: 

Aggelos Xatzinikolaou, 

Thessaloniki, 2013. 

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 Η εργασία τονίζει την ανάγκη των γυναικών Ρομά 

στον Δενδροπόταμο να συνεχίσουν την σχολική τους 
εκπαίδευση για [κάλυψη] διάφορων αναγκών.  

 Η ανάγκη συμμετοχής των γυναικών Ρομά στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα αυξάνει τις απαιτήσεις 

τους για αλφαβητισμό, για σπουδές με σκοπό την 

απόκτηση απολυτήριου Δημοτικού.  

 Οι γυναίκες, συνειδητά αποζητούν την εκπαίδευση 

που τους έχει στερηθεί στα παιδικά και εφηβικά 

τους χρόνια  

 Οι γυναίκες Ρομά προσαρμόζονται και 

εμπλουτίζουν τις προηγούμενες απόψεις τους, 

αναπτύσσουν στρατηγικές και αναγνωρίζουν νέους 
πολιτιστικούς κώδικες κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων  

 Οι γυναίκες Ρομά κατά την διάρκεια των μαθημάτων 

βρίσκουν διέξοδο από «την κουλτούρα της σιωπής» 

στην οποία συχνά είναι  παγιδευμένες, 

συνειδητοποιούν την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται και μαθαίνουν να απαιτούν τα δικαιώματά 

τους ως πολίτες. 

    Επιπτώσεις για το έργο: 
 

 Υιοθέτηση των βασικών ιδεολογικών θέσεων του 

Freire για την εκπαίδευση των γυναικών Ρομά, στο 

πλαίσιο της πολιτικής και κριτικής αφύπνισης.  

  Αντιμετώπιση του αλφαβητισμού ως δυναμική, 

κοινωνική και πολιτική διαδικασία.   

 Προτείνεται η καθιέρωση της  ενσωμάτωσης στο 

σχολείο των γυναικών (των μητέρων των μαθητών) 

οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει την βασική 

εκπαίδευση (δημοτικό), ως σημαντικό κομμάτι της 

μικροπολιτικής τους σχολείου. 

 Το πλαίσιο [της προσπάθειας] του αλφαβητισμού 

των γυναικών μπορεί να λειτουργήσει ως πρόταση 

για την διαδικασία δια βίου μάθησης, η οποία θα 

ρυθμίσει όλες τις απαραίτητες παροχές του 

σύγχρονου ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορέσει [αυτός] 

να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στα κοινωνικά 

δρώμενα που αφορούν περιβαλλοντολογικά θέματα 

(πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά, κτλ). 
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  Πηγή: 

  

http://aid.com.gr/2017/07/04/

%cf%87roma-ii- 

  

Project : XROMA II 

  

  

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 Έλλειψη ικανότητας των γυναικών Ρομά να 

διαχειριστούν τις καθημερινές προκλήσεις εντός και 
εκτός της οικογένειάς τους.  

 

 Έλλειψη ικανότητας να αναπτύξουν μηχανισμούς που 

θα βοηθήσουν [τις γυναίκες Ρομά] να ορίσουν το 

μέλλον τους. 

    Επιπτώσεις:  

 

 Βιωματικό και θεωρητικό εκπαιδευτικό σεμινάριο 

για 20 νέες γυναίκες Ρομά, ηλικίας 18-30, σχετικά με 

τα στερεότυπα, τις αντιλήψεις περί διακρίσεων, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την κουλτούρα τους, 

όπως επίσης και τρόπους να αντιμετωπίσουν τις 

καθημερινές προστριβές εντός της οικογένειας, του 

περιβάλλοντός τους και του κοινωνικού τους 

περίγυρου. 

 Υποστήριξη και καθοδήγηση στην εκφορά δημόσιου 

λόγου 

 

    

https://www.nefeliwomen.co

m/ 

  

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Συμμετοχή των γυναικών Ρομά από την Ελλάδα και 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες . 

 Απουσία χώρου για τις γυναίκες Ρομά, στον οποίο 

μπορούν να έρθουν κοντά με άλλες γυναίκες, στο 

πλαίσιο ανταλλαγής κοινών εμπειριών 

     Ανταλλαγή εργαλείων μεθοδολογίας σχετικά με την 

ενδυνάμωση των γυναικών  

 Ανταλλαγή ανεπίσημων προσεγγίσεων μάθησης, 

που αφορούν θεωρίες και τεχνικές. 

● Δημιουργία ενός ενεργού δικτύου ενηλίκων για την 

ενδυνάμωση και υποστήριξη της προσωπικής, 

επαγγελματικής και επιχειρησιακής αυτονομίας των 

γυναικών, όπως επίσης και άνοδος της αφύπνισης 

τους κοινού για τα θέματα αυτά. 

 

Αντι-μεταναστευτική (Αντι-τσιγγανισμός) διαλεκτική: 
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ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

Zaikou, A., (2015), 

the invisible 

obstacles  to Roma 

integration policy: 

reverse racism and 

self-targeting. The 

role of education , 

Master's 

Dissertation 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Υπάρχει αντίστροφος ρατσισμός, καθώς επίσης και τάσεις 

αυτό-στοχοποίησης στους ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό 

αποκλεισμό  

 
 Η αποξένωση και περιθωριοποίηση οδηγούν σε μία δυναμική 

φαινομένων  αυτοπροστασίας και αυτό-γκετοποίησης 

 

 Σε μία μεγάλη έρευνα FRA (2009) για τις μειονότητες 

(EU MIDIS), οι Ρομά αναδείχτηκαν ως την ομάδα πληθυσμού 

που υφίσταται στο μεγαλύτερο βαθμό διακρίσεις, λόγω της 

εθνικότητάς τους 

 

 Το να διατηρούν την ταυτότητά τους, ενόψει των δυνάμεων 

που τους καταπιέζουν, τους κρατά ενωμένους ενάντια στον 

«εχθρό»   

 

 Χρήση του Ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου 

αδελφοποίησης (European  e-twining tool) με καλά 
αποτελέσματα  

 

 Η υλοποίηση των προγραμμάτων e-twinning δημιουργεί 

στενούς δεσμούς ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, 

καθιερώνει την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό, και 

εξαλείφει την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.   

Επιπτώσεις για το έργο: 
 

 Υλοποίηση των δράσεων που διευκολύνουν την 

διαπολιτισμική επαφή μεταξύ των γυναικών   



106 

 

Πηγή: 

  

Dragonas, T. 

(2012). Roma 

mothers and their 

young children. 

Unpublished report. 

The Hague: 

Bernard Van Leer 

Foundation. 

Βασικά Ευρήματα: 

 Ο Αντι-τσιγγανισμός δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από τα 

media (:18). 

 Δεν υπάρχουν άρθρα στις τρεις εφημερίδες που εξετάστηκαν, 

που να επικεντρώνονται σε γυναίκες ή παιδιά Ρομά (:18) 

 Τα αληθινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

Ρομά, τα οποία συνδέονται με τις απεχθής συνθήκες 

διαβίωσης, την απόλυτη στέρηση και τις αξεπέραστες 

δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών τους, την αυτό-

φροντίδα τους και την φροντίδα των οικογενειών τους, δεν 

συζητήθηκαν, ούτε καν έγινε αναφορά σε αυτά (:18). 

 Οι ελάχιστες θετικές αναφορές, και στις τρεις εφημερίδες 

διαφορετικού πολιτικού προσανατολισμού είναι ανεπαρκείς 

για να αλλάξουν την αρνητική οπτική του μέσου αναγνώστη.  
Όσον αφορά τις αναφορές στις γυναίκες και τα παιδιά, αυτές 

είναι σπάνιες, μη αντιπροσωπευτικές και χωρίς κριτική 

ανάλυση. (:19) 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Για να πετύχουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της 

περιθωριοποίησης, πρέπει να διασφαλίσουμε την εργασία των 

ενήλικων μελών της οικογένειας, να παρέχουμε νόμιμη 

κατοικία και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης […] (:23).   

 

 Οι πολιτικοί και, πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αρμόδια για την 

λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να σταματήσουν να 

χρησιμοποιούν ρητορικές που στιγματίζουν τους Ρομά, και οι 

αρχές θα πρέπει να προωθήσουν μία θετική εικόνα για τον 

πληθυσμό των Ρομά, χρησιμοποιώντας εκστρατείες ως 

εργαλεία , όπως για παράδειγμα την εκστρατεία CoE’s 

“Dosta!” campaign (:20).  
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  Πηγή (on the side of 

Roma teacher, who 

was working on the 

Project): 

  

https://urbact.eu/site

s/default/files/ampel

okipi_oif_final.pdf 

  

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Συνεργασία του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με μία 
φιλόλογο Ρομά από την κοινότητα των Ρομά του Αγίου 

Νεκτάριου / Δεντροποτάμου για μαθήματα μετά το σχολείο 

στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, εντός του πλαισίου 

του έργου Stay Tuned. 

 

 Συνεργασία που αντικατοπτρίζει άποψη που είναι αντίθετη 

στον αντι-τσιγγανισμό και δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας 

και μελλοντικής συνεργασίας με μέλη της κοινότητας Ρομά 

που είναι επαγγελματίες με τα απαραίτητα προσόντα.  

 

 Ενδυνάμωση της φιλολόγου Ρομά που πήρε μέρος στο έργο 
ως καθηγήτρια.  Στην δική της περίπτωση, όσον αφορά την 

συνεργασία της με τον δήμο, η Ρομά καταγωγή της 

αποτελέσει πλεονέκτημα.   

 

 Εστίαση στα επαγγελματικά προσόντα και όχι στην 

καταγωγή. 

 

 Προώθηση μίας θετικής κοινωνικής αντιπροσώπευσης των 

Ρομά σε μία μη-Ρομά κοινωνία.  

 

 Μείωση της απόστασης ανάμεσα στον δήμο και τα μέλη της 

Ρομά κοινότητας. 

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Προβολή των Ρομά γυναικείων μοντέλων προς μίμηση.  

 

 Ενεργός ρόλος των δήμων στο να καταρρίψουμε τα 

στερεότυπα.  

 

 Υποστήριξη και χρήση των ακαδημαϊκών γυναικών Ρομά στο 

πλαίσιο των έργων εντός της κοινότητας.  

 

 Απασχόληση των εκπαιδευτικών Ρομά στην εκπαίδευση Ρομά 

και ειδικά στην εκπαίδευση μη-Ρομά μαθητών.   
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  Πηγή: 

  

https://ido-

alliance.eu/el/arxiki/ 

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Απουσία Ρομά γυναικών από τα κυβερνητικά όργανα   
 

 Παροχή γνώσεων σε πρόθυμους νέους και νέες Ρομά, που 

έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, για να 

αναπτύξουν δεξιότητες σε ζητήματα διαχείρισης και 

λειτουργίας Τοπικών Κυβερνητικών οργάνων. 

 

 Ενεργή συμμετοχή των νέων μορφωμένων γυναικών Ρομά σε 

θέματα τοπικής διακυβέρνησης.  

 

 Συνεργασία νέων με αντιπροσώπους των τοπικών αρχών στα 

πλαίσια ισότητας  

    Επιπτώσεις για το έργο:  

 

 Προβολή ενός θετικού, έντονου «αντίθετου παραδείγματος» 

που θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις παγιωμένες αντιλήψεις 

εναντίων των Ρομά.  

 

 Ανταμοιβή και υποστήριξη των εκπαιδευόμενων Ρομά, και 

ειδικά των γυναικών, από την μία μεριά, ως αναγνώριση των 

πραγμάτων που έχουν κατακτήσει, και από την άλλη μεριά, 

ως μέσο για την αποφυγή της αυτοματοποίησης  με την 

πιθανότητα της κοινωνικής παλινδρόμησης που θα ενίσχυε 

τον κοινωνικό αποκλεισμό.   

 

 Υπογραφή του πρωτοκόλλου της διαπεριφερειακής 

συμμαχίας  

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

Ι_do ) 

 

Υποστήριξη και καθοδήγηση στην εκφορά δημόσιου λόγου 

  Πηγή: 

  

Roma Political 

School  by AID 

  

  

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Απουσία των γυναικών Ρομά από τα δημόσια όργανα 

 

 Απουσία γνώσεων για αστικά ζητήματα 
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    Επιπτώσεις για το Έργο:  

 

Εργαστήρια / συναντήσεις για:  

 Την ενδυνάμωση των γυναικών  

 Τις γυναίκες ως ενεργούς πολίτες 

 

  

Εμπειρίες διακρίσεων κατά των γυναικών Ρομά 

ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: 

  

  

Macris, V. (2015). Romani 

peoples’ resistance to 

mainstream schooling: A 

focus on Romani woman 

and girls’ education and the 

educational policies, 

barriers, and practices in 

Greece. Alberta Journal of 

Educational Research, 

61(4), 449-464. 

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Οι γυναίκες Ρομά βιώνουν διακρίσεις λόγω του φύλου τους, 

όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και εσωτερικά, από τις ίδιες 

τις κοινότητες όπου ζουν (Macris 2015:457). 

 

 Σε σχολικά περιβάλλοντα, η τριπλή μορφή διάκρισης – επειδή 
είναι κορίτσια, Ρομά και παιδιά – των μαθητών αυξάνει τον 

κίνδυνο να υποστούν βία από τους συνομήλικους τους, καθώς 

επίσης και από το προσωπικό του σχολείου (Antonopoulou, 

2011 in Macris 2015:458) 

 

 Ο ρόλος των πατριαρχικών σχημάτων εντός της κοινότητας 

είναι ένας βασικός παράγοντας της καταπίεσης των Ρομά 

γυναικών, ο οποίος τυγχάνει να είναι και απών από τα θέματα 

προς συζήτηση των μη-Ρομά οργανισμών ( Macris 2015:460) 

 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Είναι σημαντικό να τονίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών 

και τις προεκτάσεις του φύλου στην χάραξη πολιτικής, ίσως με 

το να διορίσουμε έναν σύμβουλο για τα δικαιώματα των 

γυναικών και ζητήματα φύλου στα όργανα που ασχολούνται 

με τους Ρομα, προτείνει η Αντωνοπούλου (2011). (Macris 

2015). 

 

 Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Ρομά γυναικείος οργανισμός  

“Ελπίδα” (Hope) λόγω της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών 

Ρομά στην κοινότητά τους, μέσω της οργάνωσης συναντήσεων 

για να μιλήσουν για τα προβλήματα της κοινότητας, [τα 

προβλήματα] με τους συζύγους τους, και με την 

παρακολούθηση των συνεδρίων του δημαρχικού συμβουλίου, με 

το να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων  (Macris 2015:460). 
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Πηγή: 

  

Dragonas, T. (2012). Roma 

mothers and their young 

children. Unpublished 

report. The Hague: Bernard 

Van Leer Foundation 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες Ρομά αποκλείονται από πολλούς τομείς της 
κοινωνικής, θεσμικής και πολιτικής ζωής σε σύγκριση με την 

πλειονότητα των γυναικών, ακόμα και των ανδρών Ρομά.  

(Dragonas 2012:19)  

 

 Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ρομά γυναικών, στον 

μεγαλύτερο όγκο τους, δεν έχουν καταγραφεί. (Dragonas 

2012:20). 

 

 Οι περισσότερες γυναίκες Ρομά δεν έχουν πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας.  Κατά την διάρκεια της πιο παραγωγικής 

περιόδου τους δεν εργάζονται, είτε επειδή οι σύζυγοι τους τους 
το απαγορεύουν, ή, έχουν προστατευόμενα μέλη να 

φροντίσουν και να αναθρέψουν πολλά παιδία, ή, απλά, δεν 

μπορούν να βρουν εργασία. Dragonas 2012:22). 

 

 Οι ζωές των γυναικών φαίνεται να έχουν αλλάξει ελάχιστα, 

μετά από κρατικές παρεμβάσεις τόσων ετών, και κεφαλαίων 

που έχουν δαπανηθεί σε προγράμματα που είχαν ως επίκεντρο 

τους Ρομά.  

 

 Υπάρχει κατάφωρη έλλειψη μέτρων ενάντια στις διακρίσεις 

και την ανισότητα.  Μόνο δύο από τα 45 προγράμματα που 

αναφέρθηκαν εδώ αφορούν τις γυναίκες Ρομά (:43). 
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Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Για να επιτύχουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της 

περιθωριοποίησης, θα πρέπει να διασφαλίσουμε εργασία για τα 

ενήλικα μέλη της οικογένειας, να παρέχουμε νόμιμη κατοικία 

και αξιοπρεπής συνθήκες διαβίωσης […] (:23).    
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  Πηγή: 

  

Velesiotou, A. (2016), 

“Reforming the Social 

Organizations of the Local 

Authorities: Implementing a 

pilot action for Roma 

women, by the Women’s 

Centre of Karditsa, at the 

Municipality of Karditsa, 

Postgraduate Paper 

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες Ρομά είναι ένα δυναμικό πληθυσμιακό σύνολο, το 
οποίο έχει βιώσει [διακρίσεις λόγω του ότι υπάρχουν] βαθειά 

ριζωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα.  Επίσης, δεν έχει 

προσεγγιστεί επιτυχώς σε επίπεδο δράσεων και / ή 

στρατηγικής, τόσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο  

 

 Η Κοινωνική Πολιτική υλοποιείται από όλα τα επίπεδα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από τους θεσμούς, αλλά και επίσης 

από κοινωνικούς και εθελοντικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, την 

Εκκλησία, τους Ενεργούς πολίτες (Active citizens).   Πολλοί 

από τους παράγοντες αυτούς, εφαρμόζουν στο πληθυσμιακό 

αυτό σύνολο παρόμοιες δράσεις ή με δράσεις που συμπίπτουν 

σε αρκετά σημεία. 
 

 Ο αναλφαβητισμός μεταξύ των γυναικών Ρομά είναι σχεδόν 

γενικευμένος.  Πολλοί παράγοντες δικαιολογούν το γεγονός: οι 

συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη σχολείου κοντά τους, η 

εγκατάλειψη του σχολείου, το γεγονός ότι οι οικογένειες 

μετακομίζουν, τα στερεότυπα όσον αφορά την φυλή και την 

θέση των κοριτσιών, την δομή της πατριαρχικής οικογένειας 

και τον ρόλο που έχει η γυναίκα σε αυτήν, τους παραδοσιακούς 

ρόλους της οικογένειας που δημιουργούν επιπρόσθετους 

μηχανισμούς αποκλεισμού για της γυναίκες Ρομά, οι γάμοι σε 

μικρή ηλικία.  
  

 Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα υψηλά ποσοστά της μη 

συστηματικής παρακολούθησης και της πρώιμης εγκατάλειψης 

τους σχολείου, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και οι λιγοστές 

ευκαιρίες εργασίας στερούν τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά 

από ρεαλιστικές προοπτικές για την ένταξη και την πλήρη 

συμμετοχή τους στην κοινωνία  

 

 Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τις γυναίκες Ρομά προς 

τον γενικό πληθυσμό, λόγω του ρατσισμού, των διακρίσεων, 

κτλ.  

 
 Οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ρατσισμό και  

διακρίσεις από τους άντρες, τόσο εντός της κοινότητας τους 

και εκτός  

 

 Οι οικογένειες Ρομά και η κοινωνία είναι πατερναλιστικές  

 

 Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια είναι υποβαθμισμένος  

 

 Οι Ρομά είναι ένας πληθυσμός με ιδιαίτερη παράδοση.  Οι 

συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ τους έχουν βοηθήσει να ξεπεράσουν 

προβλήματα αποκλεισμού και πολιτιστικής αφομοίωσης (G. 
Exarchos, 1997) 

 

 Η θέση των γυναικών Ρομά στην οικογένεια πρέπει επίσης να 
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αντιμετωπιστεί ως μία σημαντική παράμετρος για τον σχεδιασμό 

των δράσεων 
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    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

  Ο συντονισμός των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών και δράσεων, 
για να διορθώσουμε παρεμβάσεις που συμπίπτουν και μερικές 

φορές έχουν ανταγωνιστική δράση οι οποίες επιτηρούνται ή 

υλοποιούνται από διαφορετικούς οργανισμούς, θεωρείται 

εντελώς απαραίτητος.    

 

 Υλοποίηση των προγραμμάτων για κοινωνική, εκπαιδευτική 

και επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών  

 

 Κατάλληλη προσέγγιση: το κλειδί είναι η κατανόηση, η 

εδραίωση εμπιστοσύνης, ο στόχος της δημιουργίας σχέσεων, η 

δημιουργία πρακτικών βασισμένες στις ανάγκες των γυναικών 
και γυναικεία συμμετοχή στον σχεδιασμό των δράσεων  

 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις γυναίκες στον τομέα της 

κοινωνικής ζωής, των αστικών δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των γυναικών  
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  Πηγή: 

  

Papakonstantinou, T. 

(2016), Investigation of the 

views of Roma Women 

towards the importance of 

Education  in their life and 

the obstacles / motives they 

face, Postgraduate Paper 

  

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Το σύστημα αξιών των Ρομά προσδίδει στις γυναίκες έναν 
υποβιβασμένο – περιορισμένο ρόλο και υπαγορεύεται, σε 

μεγάλο βαθμό, από τους άντρες της οικογένειας, ενώ η 

προτεραιότητα των γυναικών  είναι η φροντίδα του σπιτιού και 

των παιδιών  

 

 Η ανεργία των γυναικών Ρομά και η υποαπασχόλησή τους, τις 

κάνουν εξαρτημένες από τους άντρες.  Η ανεργία και η 

υποαπασχόληση τις κάνουν εξαρτημένες στους άντρες και, 

αποτελούν τις αιτίες για την καταπίεσή τους, επειδή είναι 

αναγκασμένες να δέχονται την ανισότητα και τις «παροχές» 

από την μεριά των ανδρών (Dousas, 1997) 

 

 Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών όλων των ηλικιών 

σε κάθε οικογένεια και οι παραδόσεις τους είναι κατ’ ουσίαν τα 

«φρένα» της εκπαίδευσης τους.  Οι σύγχρονες γυναίκες Ρομά 

έχουν καταλάβει τα υπέρ και τα κατά της νοοτροπίας της 

φυλής τους, πράγμα το οποίο είναι και ο λόγος  για τον οποίον 

θέλουν να αλλάξουν τα πάντα, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον 

γάμο σε μικρή ηλικία, τις προγαμιαίες σχέσεις, την θέση της 

γυναίκας στην οικογένεια, κτλ).  Θέλουν να ακολουθήσουν 

έναν μοντέρνο τρόπο ζωής και να απαλλαγούν από τις 

προκαταλήψεις τις οποίες υφίστανται 

   

  Πηγή: 

  

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

Age and Gender as 

Determinants of 

Psychological Health for 

Roma People in Greece. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Βασικά Ευρήματα:  

 

 Εστιάζοντας σε διαφορές φύλου, αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει 

ότι οι γυναίκες Ρομά παρουσιάζουν λιγότερα επιτεύγματα στην 

εκπαίδευση από τους άνδρες Ρομά και της μη-Ρομά γυναίκες ( 

όπως δείχνουν τα στοιχεία), χωρίς καμία σημαντική πρόοδο τα 
τελευταία χρόνια. 

 

 Επίσης, απασχολούνται λιγότερο σε επίσημα εργασιακά 

περιβάλλοντα, και,  ως εκ τούτου, είναι περισσότερο 

οικονομικά εξαρτημένες από τους άντρες.    

 

 Υπάρχει τεράστια ανάγκη για χάραξη πολιτικών με σκοπό την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου με τις οποίες θα 

αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις όλων των μορφών, όπως για 

παράδειγμα, εκείνες που βιώνουν οι γυναίκες Ρομά, ειδικά 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.     
 

 Η μελέτη δείχνει ότι οι παρεμβάσεις δεν είναι μάταιες, γι’ αυτό 

θα πρέπει να συνεχιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ 

αποτελεί μεγάλη πρόκληση να γενικεύσουμε και να 

επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις αυτές και σε άτομα μεγαλύτερης 
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ηλικίας επίσης.  

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 Θα πρέπει να γίνει προώθηση μοντέλων προς μίμηση αλλά και 

παρεμβάσεις στην κατεύθυνση προς την υποστήριξη νέων 

γυναικών από την κοινωνία που τις περιβάλλει  . 

  Πηγή: 

  

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/access-to-

justice-for-roma-

women/greece 

  

JUSTROM 2 

  

  

Βασικά Ευρήματα: 

 Είχαν προβλεφθεί 30 συναθροίσεις αφύπνισης για τις γυναίκες 

Ρομά. Οι συναθροίσεις αυτές ανέφεραν διάφορα θέματα που 

αφορούν τις κοινότητες-στόχους, όπως ο ρόλος των θεσμών 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενδοοικογενειακή βία, οι 

διακρίσεις, και οι σχετικές διαθέσιμες υπηρεσίες, μεταξύ 

άλλων.  Αυτές [οι συναθροίσεις] στοχεύουν στο να 

πληροφορήσουν και να ενδυναμώσουν τις γυναίκες Ρομά να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, όπως επίσης και να 

χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες. 

 

 

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Άνοδος της αφύπνισης για τις συναθροίσεις με τις γυναίκες 

Ρομά  

 Συναντήσεις του κοινού με τους εκπροσώπους της κοινότητας 
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  Πηγή: Roma Political 

School II by Roma Women 

Association of 

Dendropotamos 

  

https://www.facebook.com/

pg/%CE%A3%CF%8D%C

E%BB%CE%BB%CE%BF

%CE%B3%CE%BF%CF%

82-

%CE%93%CF%85%CE%

BD%CE%B1%CE%B9%C

E%BA%CF%8E%CE%BD

-

%CE%A1%CE%BF%CE%

BC%CE%AC-

%CE%98%CE%B5%CF%

83%CF%83%CE%B1%CE

%BB%CE%BF%CE%BD

%CE%AF%CE%BA%CE

%B7%CF%82-Roma-

Women-Association-

113400256805877/posts/ 

  

  

Βασικά Ευρήματα: 

 

 Οι γυναίκες Ρομά υποβάλλονται σε πολλαπλές διακρίσεις λόγω 
φύλου, όπως επίσης και καταγωγής.  

 

 Το γεγονός ότι  [οι συναθροίσεις] υλοποιούνταιι από ένα 

σύλλογο γυναικών, δίνει το μήνυμα της χειραφέτησης τους.  

  

  

    Επιπτώσεις για το έργο: 

 

 Να παρέχουμε γνώσεις στις συμμετέχοντες στο πώς να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία μεθοδολογίας, να μπορέσουν να 

βρουν τις αποφάσεις στην Diavgeia or opengov.gr, να 
αναζητήσουν αιρετές θέσεις  

ΕΥΡΩΠΑ

ΙΚΌ 

ΕΠΙΠΕΔ

Ο 

Πηγή: 

  

  

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

Age and Gender as 

Determinants of 

Psychological Health for 

Roma People in Greece. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

Βασικά Ευρήματα: 

 

Οι Ρομά υφίστανται διακρίσεις σε όλη την Ευρώπη και έχουν 

αρκετά χειρότερο προφίλ υγείας και εκπαίδευσης όταν 

συγκρίνονται με μη-Ρομά (Milcher, 2006, Holt, 2005, Rechel, 

et al., 2009).  

 

 

  

Επιπτώσεις για το έργο: 
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Πηγή: 

  

Andrei, R., Martinidis, G., 

& Tkadlecova, T. (2014). 

Challenges faced by Roma 

women in Europe on 

education, employment, 

health and housing-focus on 

Czech Republic, Romania 

and Greece. Balkan Social 

Science Review, 4, 323-351. 

Βασικά ευρήματα: 

 

 Οι διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά έχουν δομικό και 
διάχυτο χαρακτήρα, είναι βαθειά ριζωμένες στην ιστορία και 

τις πρακτικές πολλών Ευρωπαϊκών πολιτισμών και 

κοινοτήτων, και διαποτίζουν όλους τους τομείς και  τις 

πλευρές, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους  

(: 324). 

 

 Επίσης υπάρχουν όρια στην εκπαίδευση ως μέσο της 

γυναικείας ενδυνάμωσης, λόγω της απουσίας ενός συστήματος 

και σχολικού προγράμματος αφύπνισης σε θέματα φύλου.  

 

 Θετικά βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να 

αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά γυναικών 

(:326). 

Επιπτώσεις για το έργο: 
 

 Η ανάγκη στο να μπουν στην διεθνή ατζέντα ως προτεραιότητα 

θέματα που αφορούν τις Ρομά και την ενδυνάμωση των 

γυναικών.  

 

 Εστίαση των εθνικών έργων  στην αυτό-απασχόληση και στην 

επιχειρηματικότητα, με την παροχή εκπαίδευσης, 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την προώθηση παραδοσιακών 

τεχνών των Ρομά (UNDP, 2006). (:327) 

 

  

 

 
Ηνωμένο Βασίλειο: 
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή: 

 

Tackling inequalities 

faced by Gypsy, Roma 

and Traveller 
communitieshttps://publi

cations.parliament.uk/pa/

cm201719/cmselect/cmw

omeq/360/report-

files/36008.htm 

Βασικά ευρήματα: 

● Δεν υπάρχει έλλειψη φιλοδοξιών από μέρους των γονέων 

Gypsy και  Traveller για τα παιδιά τους, αλλά η επίσημη 

εκπαίδευση δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος των 

φιλοδοξιών αυτών.  
● Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για το 

εκπαιδευτικό σύστημα να «ξεγράψει» [να αγνοήσει] τις 

εκπαιδευτικές προοπτικές για τα παιδιά αυτά, παρέχοντας 

την δυνατότητα να συνεχιστούν οι προκαταλήψεις. 

● Η ικανότητα πρόσβασης εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 

χαράσσει τον δρόμο για την μελλοντική επιτυχία κάθε 

νέου.  Στην περίπτωση των  Gypsy, των Roma και των 

Traveller, μία κακή αρχή στην εκπαίδευση μπορεί να 

δράσει ως καταλύτης για πολλές άλλες ανισότητες που 

έχουμε δει σε όλη αυτήν την έρευνα. 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Αποδεικτικά στοιχεία για τα εμπόδια που συναντούν  τα 

παιδιά των Gypsy, των Roma και των Traveller  στην 

εκπαίδευση είναι σοβαρά.  Η αντιμετώπιση της χαμηλής 

εκπαιδευτική επιτυχίας είναι ζωτικής σημασία στην 

αντιμετώπιση και άλλων ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν 
οι κοινότητες των Gypsy, των Roma και των Traveller. 

 

  

Πηγή: Ofsted Report 

 

 

https://assets.publishing.s

ervice.gov.uk/governmen
t/uploads/system/uploads

/attachment_data/file/430

866/Overcoming_barriers

_-

_ensuring_that_Roma_ch

ildren_are_fully_engaged

_and_achieving_in_educ

ation.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

● Οι περιλήψεις της αναφοράς [αναφέρουν] πως τρεις 

τοπικές αρχές και 11 σχολεία εργάζονται για να καλύψουν 

τις ανάγκες των παιδιών Ρομά από την Ανατολική 

Ευρώπη.  Επισημαίνονται τα βασικά προβλήματα αλλά 
και τα εμπόδια, όπως επίσης και παρέχοντας περιπτώσεις 

μελέτης καλών πρακτικών. 

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η έρευνα στοχεύει στο να κάνει μία πιο ακριβή 

αξιολόγηση:  των εμποδίων κατά την ενασχόληση με την 

εκπαίδευση και την εκπαιδευτική επιτυχία που βιώνουν οι 
νεαροί Ρομά μαθητές, των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν από τα συγκεκριμένα σχολεία και των  

τοπικών αρχών στο να υποστηρίξουν έναν υψηλό αριθμό 

νεαρών μαθητών Ρομά που συνήθως δεν έχουν εμπειρία 

στα να μιλούν Αγγλικά, των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται επιτυχώς από τις τοπικές αρχές και τα 

σχολεία για να βοηθήσουν τους νεαρούς μαθητές Ρομά, 

μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους, οι οποίες 

[στρατηγικές] μπορεί να είναι εφαρμόσιμες και σε άλλα 

περιβάλλοντα. 

 

   

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή:  

 A Good Practice Guide 

for improving outcomes 

for Gypsy, Roma and 
Traveller Children in 

education 

 

https://travellermovement

.org.uk/phocadownload/T

TM%20Good%20Practic

e%20Guide%20Educatio

n_web.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Η αναφορά τονίζει τις καλές πρακτικές για τα παιδιά GRT 

για την προσχολική, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, όπως αυτές αναφέρθηκαν από οικογένειες, 

εκπαιδευτικούς και σχολεία.  

● Επίσης, παρουσιάζει τα ευρήματα από ένα τριετές 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξης, χρηματοδοτούμενο 

από το 

 by Esmée Fairbairn.  Κατά την διεξαγωγή της έρευνας 

αυτής, εξετάσαμε τα ακόλουθα:  

● ASKS: • Τι κάνουν τα επιτυχημένα σχολεία για να 

ενθαρρύνουν την συμμετοχή και την συνοχή; • Τι 

νομίζουν οι γονείς GRT ότι θα έχει αποτέλεσμα; •Πως 

αντιμετωπίζουν τα σχολεία τον ρατσιστικό εκφοβισμό; • 

Πως μπορούν τα άλλα σχολεία να μάθουν [κάποια 
πράγματα] από τα παραδείγματα αυτά των καλών 

πρακτικών; • Τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να 

βελτιώση την επιτυχία των νεαρών μαθητών GRT; 

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

● Όπως δήλωσε το Υπουργείο Παιδίας και Δεξιοτήτων το 

2003, «το να δουλέψουμε προς, αλλά και να επιτύχουμε 
καλές πρακτικές στην εκπαίδευση των νεαρών μαθητών 

Gypsy Traveller είναι ευθύνη όλων εντός του 

εκπαιδευτικού συστήματαος - DfES, LEAs, των σχολείων, 

των εκπαιδευτικών, των κυβερνητών, των Υπηρεσιών 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των Traveller,  των γονιών 

και των μαθητών.»  Όμως, στην πράξη αυτό δεν 

εφαρμόζεται, με τους γονείς και τα παιδιά να μένουν εκτός 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, και με τις 

επικουρικές υπηρεσίες υποστήριξης, στην ουσία, να είναι 

ανεπαρκείς. 

Πηγή: 

 

The underrepresentation 

of Gypsy, Roma and 

Traveller pupils in higher 

education A report on 

barriers from early years 

to secondary and beyond 

Ellie Mulcahy, Sam 
Baars, Kate Bowen-Viner 

and Loic Menzies 

 

 

https://www.cfey.org/wp-

content/uploads/2017/07/

KINGWIDE_28494_pro

of3.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

 

● Η αναφορά στοχεύει στο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς 

και στους επαγγελματίες  μία λεπτομερής αξιολόγηση της 

μη σωστής/ επαρκής αντιπροσώπευσης των Gypsies, των  

Roma και των Travellers στην Ανώτερη Εκπαίδευση, 

εστιάζοντας βασικά στα υπάρχοντα  εμπόδια, ενώ 

αναφέρει τα επόμενα βήματα και λύσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 
● Η αναφορά περιέχει ευρήματα από:  την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, από μία συνάντηση επαγγελματιών, 

ακαδημαικών και μελών των κοινοτήτων των Gypsy και  

των Traveller, από εκ βαθέων συνεντεύξεις με 

επαγγελματίες και μαθητές και απόφοιτους Gypsy, Roma 

και Traveller, όπως επίσης και ομάδες εστίασης (target 

groups)  από νεαρούς μαθητές  Roma, Gypsy και Irish 

Traveller.  

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
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Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Οι νεαροί μαθητές GRT έχουν τις πιο χαμηλές επιτυχίες 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση από όλες τις υπόλοιπες 

ομάδες διαφορετικής εθνικότητας. Η χαμηλή απόδοση στα 

σχολεία σταδιακά μειώνει τις επιλογές ενός νέου ατόμου  

στην Ανώτερη Εκπαίδευση,  καθώς και τα εμπόδια στην 
εκπαιδευτική επιτυχία στο σχολείο μπορεί να ενταθούν 

λόγω της Ανώτερης Εκπαίδευσης.  Έτσι λοιπόν, για να 

κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την ανεπαρκή 

εκπροσώπηση τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση, είναι 

απαραίτητο να διερευνήσουμε τα εμπόδια στην σχολική 

επιτυχία, όπως επίσης και τα συγκεκριμένα εμπόδια της 

πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση.  

 

Συμμετοχή στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση: 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή:  
 

Klaus, S. and Siraj, I. (2020) 

‘Improving Roma participation in 

European early childhood 

education  systems  through  

cultural  brokering’. 

London  Review  of  Education 

,  18  (1): 

50–64.  

https://doi.org/10.18546/LRE.18.

1.04 

 
(11) (PDF) Improving Roma 

participation in European early 

childhood education systems 

through cultural brokering. 

Available from: 

https://www.researchgate.net/pub

lication/340141851_Improving_

Roma_participation_in_European

_early_childhood_education_syst

ems_through_cultural_brokering 

[accessed Mar 30 2021]. 

Βασικά ευρήματα: 
  

● Το άρθρο αυτό παρουσιάζει στοιχεία από δύο 

ποιοτικές μελέτες που διερευνούν τον αντίκτυπο 

της απασχόλησης των Ρομά στην προσχολική 

εκπαίδευση.  Η πρώτη μελέτη, που διεξηχθη σε 21 

Ευρωπαϊκές χώρες με τους μεγαλύτερους 

πληθυσμούς Ρομά, καταδεικνύει τις παρούσες 

τάσεις παροχής υπηρεσιών και τα κίνητρα για 

πρόσληψη Ρομά ως προσωπικό της προσχολικής 

εκπαίδευσης, και υπολογίζει ότι χρειάζεται 

τουλάχιστον 40,000 επιπρόσθετο προσωπικό Ρομά 

για την διασφάλιση της κατ’ αναλογία 
αντιπροσώπευσης τους στο εργατικό δυναμικό. 

● Η δεύτερη χρησιμοποιεί μεθοδολογία περίπτωσης 

μελέτης για να παρουσιάσει με ακρίβεια την 

μάθηση στην Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

όπου για πρώτη φορά, το ότι προσλαμβάνουν 

βοηθούς Ρομά, βοηθά να γεφυρωθεί το 

πολιτιστικό χάσμα στην συμμετοχή στην 

προσχολική εκπαίδευση.  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Το άρθρο καταλήγει με την παρατήρηση ότι θα 

χρειαστεί η κοινωνική συμμετοχή των Ρομά αλλά 

και παρεμβάσεις που αρχίζουν αρκετά πριν τα 

παιδιά εισέλουν στην επίσημη εκπαίδευση. 

https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
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Πηγή:  

FROM SEGREGATION TO 

INCLUSION- Roma Education 
Fund 

 

 

https://www.romaeducationfund.

org/wp-

content/uploads/2019/05/ref_uk_

report_nov2011_screen_singlepa

ges.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

 

● Η βιβλιογραφία και οι ερευνητικές αναφορές για 
την κατάσταση των Ρομά στα εκπαιδευτικά 

συστήματα στην Τσεχία και Σλοβακία, που έχουν 

διεξαχθή και δημοσιευτεί από διάφορους 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του 

Roma Education Fund, αναθεωρήθηκαν.  Η 

έρευνα τεκμηρίωσης αυτή έγινε σε συνδυασμό με 

την έρευνα πεδίου που εκπονήθηκε από την 

Equality μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου 

2011 σε οκτώ τοποθεσίες στην Αγγλία: Leicester, 

Chatham, Rotherham, Wolverhampton, 

Southendon-Sea, Peterborough, London, και 

Derby.  Κατά την διάκεια της πιλοτικής έρευνας 
ερωτήθηκαν  61 Τσέχοι και Σλοβάκοι Ρομά 

μαθητές, 28 γονείς Ρομά και 25 άτομα σχολικού ή 

λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

● Τα ευρήματα από την μελέτη δείχνουν ότι το να 

μορφώσεις τα παιδιά Ρομά σε ειδικά ή, στην 
πράξη, διαχωρισμένα σχολεία στην Τσεχία και 

στην Σλοβακία δεν δικαιολογείται βάσει των 

εκπαιδευτικών, κοινωνικών ή γνωστικών τους 

ικανοτήτων, καθώς όλα τα παιδιά Ρομά που 

συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, και είχαν σταλεί 

σε ειδικά ή, στην πράξη, διαχωρισμένα σχολεία 

στην Σλοβακία και την Τσεχία παρουσίασαν 

εκπαιδευτική επιτυχία και στα «κανονικά» 

(mainstream) σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Γι’ 

αυτό λοιπόν, όλα τα κυβερνητικά επίπεδα της 

Τσεχίας θα πρέπει να δράσουν και να λάβουν 

πρακτικά μέτρα για να εφαρμόσουν, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, την απόφαση του 2007 από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  Η Τσέχικη κυβέρνηση θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι η εκπλήρωση της νομικής τους 

υποχρέωσης αποτελεί προτεραιότητα. 

● Η πιλοτική αυτή έρευνα θα πρέπει να εξελιχθεί σε 

μία ουσιώδη επιστημονική έρευνα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, που θα καλύπτει όλες τις ομάδες 

διαφορετικών εθνικοτήτων των Ρομά, μια που 

τώρα η μεθοδολογία έχει καθοριστεί και τα πρώτα 

σημαντικά ευρήματα είναι διαθέσιμα. 

 

  

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή: [add hyperlink or 

reference] 

 

Roma families’ engagement 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Η μελέτη αυτή εστιάζει στην ζωή των οικογενειών 

Ρομά που ζουν στην περιοχή Govanhill της 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
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with education and other 

services in Glasgow Dr Daniela 

Sime and Dr Giovanna Fassetta, 

University of Strathclyde Dr 

Michele McClung, Glasgow 
City Council 

 

https://pureportal.strath.ac.uk/fil

es-

asset/39688102/Sime_etal_rom

a_families_engagement_with_e

ducation.pdf 

Γλασκώβης, και έφτασαν στην Σκωτία από το 

2004.  Η αναφορά εξετάζει τις οικογένειές τους 

και την ζωή της κοινότητας, αλλά επικεντρώνεται 

στην εμπλοκή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ειδικά σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών 
τους. 

● Μία αναφορά από το Glasgow City Council το 

2013 αναγνώρισε την χαμηλή γενική απόδοση των 

παιδιών Ρομά και τα πολύ χαμηλά ποσοστά 

παρακολούθησης τους.  Εμπλουτίζοντας με 

επιπρόσθετα στοιχεία μία ήδη υπάρχουσα εργασία 

σχετικά με τις οικογένειες Ρομά στην Γλασκώβη 

(Poole and Adamson, 2008; Grill, 2012), η μελέτη 

αυτή στοχεύει στο να αναγνωρίσει:  Ποιες είναι οι 

ανάγκες των οικογενειών Ρομά και οι εμπειρίες 

τους σε σχέση με τις βασικές υπηρεσίες 

(εκπαίδευση, υγεία, ελεύθερος χρόνος);  Ποιες 
είναι οι βασικές προκλήσεις για τις υπηρεσίες με 

τις οικογένειες Ρομά;  Ποιες είναι οι προσδοκίες 

των παιδιών και των γονέων Ρομά από το σχολείο 

και τις πολιτιστικές στάσεις στην επίσημη 

εκπαίδευση;  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες;  Πως 

μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στην 

επιτυχία των παιδιών Ρομά;  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Έχουν αναφερθεί ευρέως τα πολύ χαμηλά επίπεδα 

επιτυχίας των παιδιών Ρομά (Peček et al., 2008; 

Roma Education Fund, 2011 a).  Επειδή τα 

περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

διαχωρίζουν τα δεδομένα βάσει εθνικότητας, τα 

περισσότερα δεδομένα σχετικά με τα παιδιά Ρομά  

είναι κατά προσέγγιση. 

● Βασισμένα σε διαθέσιμα δεδομένα, μόνο το 64% 

των παιδιών Ρομά σχολικής ηλικίας πάνε στο 

σχολείο στην Ρουμανία (σε αντίθεση με το 98.9% 
του γενικού πληθυσμού)  και από αυτά, περίπου τα 

μισά, δεν συνεχίζουν στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Roma Education Fund, 2012).  Στη 

Σλοβακία, δεδομένα δεν υπάρχουν για τα παιδιά 

Ρομά σχολικής ηλικίας που δεν είναι μέρος της 

εκπαίδευσης, και, από εκείνα που πάνε στο 

σχολείο, περίπου τα δύο τρίτα εγκαταλείπουν το 

σχολείο πριν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Roma Education Fund, 2011 b).  

● Τα γενικά επίπεδα επιτυχίας των παιδιών Ρομά 

είναι πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 
OECD.  

Πηγή:  

 

Educational Equality for 

Βασικά ευρήματα: 

● Το άρθρο αυτό παρέχει στοιχεία που δείχνουν ότι, 

στον τομέα της εκπαίδευσης, οι κοινότητες Gypsy, 

https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
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Gypsy, Roma and Traveller 

Children and Young People in 

the UK 
 

https://www.equalrightstrust.or

g/ertdocumentbank/ERR8_Bria

n_Foster_and_Peter_Norton.pdf 

έχουν ξεκάθαρα άνισα αποτελέσματα 

[μεταχείριση]. Αντλώντας στοιχεία, ειδικά από τις 

εμπειρίες που είχε ο συγγραφέας, ο οποίος 
εργάστηκε για την βελτίωση της εκπαιδευτικής 

ισότητας για αυτές τις κοινότητες σε μία περιοχή 

στο Λονδίνο, το άρθρο εξετάζει τους λόγους που 

έχουν διαμορφώσει αυτήν την κατάσταση, 

δίνοντας έμφαση στις καθημερινές εμπειρίες των 

οικογενειών των Gypsy, Roma και των Traveller.   

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Δίνει έμφαση στις προσπάθειες που έχουν γίνει για 
να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.  [Το άρθρο] 

τελειώνει με το να αναφέρει τις αναπτυσσόμενες 

πολιτικές της τωρινής Κυβέρνησης Συνασπισμού 

και επιχειρεί να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο 

σε θέματα ισότητας. 

 

Συμμετοχή σε ανώτερα εκπαιδευτικά επίπεδα: 

   

  

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

More than luck: enabling access 

and success in Higher Education 
for Gypsy, Romany and 

Traveller (GRT) communities 

 

https://www.educationopportunit

ies.co.uk/wp-

content/uploads/GRT_report_Au

gust_2020-Split.pdf 

 Βασικά ευρήματα: 

 
● Η αναφορά αυτή βοηθά με το να παρουσιάσει τα 

γεγονότα σχετικά με την εκπαιδευτική εξέλιξη 

των νέων ατόμων GRT.  

● Παρουσιάζει με ξεκάθαρο τρόπο συστάσεις, και 

σε εθνικό επίπεδο αλλά και για τα ανώτερα 

εκαπιδευτικά ιδρύματα στο Λονδίνο.  Οι 

συστάσεις είναι πρακτικές, και, όλως περιέργως, 

σε πολλές περιπτώσεις, δεν απαιτούν χορήγηση 

κεφαλαίων. 

● Η πρόκληση είναι να προσαρμόσουμε τα ήδη 

υπάρχοντα σχέδια και να βελτιώσουμε την 

αφύπνιση, τις μετρήσεις και σύνταξη αναφορών.  
Προτείνεται επίσης ότι ο Δήμαρχος του 

Λονδίνου να συγκαλέσει μία ειδική ομάδα 

εργασίας. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Η αναφορά αυτή εξετάζει εάν η έλευση μιας 

καλύτερης πολιτικής επικεντρώνεται, τα τελευταία 
χρόνια, για τις αλληλοσυνδεόμενες κοινωνικές 

ανισότητες τις οποίες υφίστανται οι κοινότητες GRT, 

μαζί με αλλαγές στο πώς η διευρυμένη πρόσβαση 

στην  εργασία που πραγματοποιείται και ρυθμίζεται 

έχει οδηγήσει στην άνοδο της εργασίας της ομάδας 

αυτής. 

● Δεδομένου του αντίκτυπου του Covid-19 στην 

εκπαίδευση, τονίζεται η ανάγκη για να 

επικεντρωθούμε ειδικά στις κοινότητες GRT, εάν 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
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θέλουμε να πετύχουμε ουσιαστική πρόοδο στο να 

αυξήσουμε την συμμετοχή των μαθητών GRT στην 

Ανώτερη Εκπαίδευση.  
  

Πηγή: 

 

Gypsy, Roma and Traveller: the 

UK’s Forgotten Higher Education 

Minority A response to the 

Commons Select Committee on 

Tackling Inequalities faced by 
Gypsy, Roma and Traveller 

communities  

 

By:  Academic researchers of 

higher education based in the 

Centre for Higher Education and 

Equity Research (CHEER) at the 

University of Sussex, UK. 

 

 

https://www.sussex.ac.uk/webtea
m/gateway/file.php?name=policy-

brief--gypsy-roma-and-traveller-

the-uks-forgotten-he-minority-

2017.pdf&site=41 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Οι κοινότητες Gypsy, Roma and Traveller είναι 

αρκετά υπο-εκπροσωπιμένες ως μειονοτική 

ομάδα στην ανώτερη εκπαίδευση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.  Οι κοινότητες GRT συχνά 

αποκλείονται από τις διευρυνόμενες πολιτικές 
συμμετοχής, από τις στρατηγικές και τις 

παρεμβάσεις ενσωμάτωσης και υποστήριξης των 

υπο-εκπροσωπιμένων ομάδων στην ανώτερη 

εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου.   

● Υπάρχει ανάγκη να προσφέρουμε εθνική 

κατεύθυνση και ώθηση για μεγαλύτερη 

πρόσβαση, υποστήριξη, απορροφητικότητα και 

δυνατότητα επιτυχίας των μαθητών GRT στην 

ανώτερη εκπαίδευση.  Θα μπορούσε λοιπόν η 

ανταλλαγή γνώσεων και η πολιτική εκπαίδευσης 

μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να 

προωθηθεί  για το πώς θα ενθαρρύνουμε, θα 

υποστηρίξουμε και θα προετοιμάσουμε τις 

κοινότητες να εισέλθουν στην ανώτερη 

εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπτώσεις του έργου: 

● Οι οδηγίες της παρούσας πολιτικής από το Office 

for Fair Access (OFFA) απαιτεί τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να σκεφτούν στο πώς να έχουν ως 

στόχο επιπρόσθετες ομάδες στο Access 

Agreements τους, όπως για παράδειγμα «μαθητές 

από κοινότητες Gypsy και Traveller’, οι οποίοι 

είναι «επί του παρόντος υπο-εκπροσωπούμενοι 

και / ή μειονεκτούντες στην ανώτεροι 

εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο (OFFA, 2016, p. 

13).  Η δήλωση αυτή αναγνωρίζει ανησυχίες 

τακτικής και ακαδημαϊκής φύσης σχετικά με την 

διασφάλιση διευρυμένης πρόσβασης στην 

χρηματοδότηση και πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στις πιο περιθωριοποιημένες 

μειονότητες.  Όμως, η απαίτηση μόνο για 

«σκέψη» δεν αποτελεί αρκετά ισχυρή ώθηση, ή 

πλάνο παρέμβασης για τα ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των 

Gypsies, των Travellers και των Roma στην 

εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου.   

 

 

Συμμετοχή των γυναικών Ρομά στις δραστηριότητες δια βίου μάθησης  

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

·      

Roma Women’s Higher 

Education Participation: Whose 
Responsibility? Tamsin Hinton-

Smith1 Emily Danvers and Tanja 

Jovanovic 

 

http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/6

5701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.

uk_dm50_Desktop_Roma%20W

omens%20Higher%20Education

%20Participation.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

● Αντλώντας στοιχεία από 5 γυναίκες μαθήτριες 

Ρομά, η εργασία αυτή αναλύει τις αντιφάσεις 
ανάμεσα στην επιθυμητή πρόσβαση στην 

Ανώτερη Εκπαίδευση για ατομική αυτό-

βελτίωση και, ταυτόχρονα, προωθεί την 

εκπαίδευση για ένα ευρύτερο όφελος, της 

«βελτίωσης» των κοινοτήτων Ρομά.  

Χρησιμοποιώντας την εργασία του Ahmed 

(2012) στην θεσμική ιδιοκτησία (institutional 

belonging), διερευνούμε την ιδιαίτερη φύση 

των διηγήσεων αυτών που έχει να κάνει με το 

φύλο, στο πως τα «διπλά»  περιθωριοποιημένα 

όργανα κατηγοριοποιούνται  ως περιθωριακοί, 

όσον αφορά την λήψη της εκπαίδευσης. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στον ρόλο που 

παίζει το φύλο ως προς την διαμόρφωση των 

εμπειριών των γυναικών Ρομά στην ανώτερη 

εκπαίδευση, όπως και επίσης πως οι μαθητές 

διαπραγματεύονται τις προσδοκίες της 

ατομικής και συλλογικής ευθύνης που έχουν 
σχέση με την συμμετοχή τους στην Ανώτερη 

Εκπαίδευση.  

Πηγή:  

 

Supporting Roma Voices 

 

By:Philip Brown, Daniel Allen, 

Sindy Czureja, Liviu Dinu, 
Szymon Glowacki, Gabi Hesk, 

Sylvia Ingmire, Philip Martin, 

Orsolya Orsos Maria Palmai & 

Terezia Rostas December 2016 

https://www.mhcc.nhs.uk/wp-

content/uploads/2020/09/Supportin

g-Roma-Voices-Dec-2016.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

● Το έργο «The Supporting Roma Voice» 

στοχεύει να διευθετήσει τα κενά στην γνώση 

που έχουν προκύψει από τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζεται η συμμετοχή των 

μεταναστών Ρομά στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
●  Συνολικά 159 άτομα συμμετείχαν σε 19 

ομάδες εστίασης (focus groups), στις 

ακόλουθες τοποθεσίες: Glasgow, Leicester, 

London, Oldham, Salford and Sheffield.  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Αν και η ενσωμάτωση από το Αγγλικό 

εκπαιδευτικό σύστημα επικροτήθηκε όταν 
έγινε σύγκριση με τις διακρίσεις που βίωναν 

στις χώρες καταγωγής τους, οι μετανάστες 

Ρομά είχαν διάφορες απόψεις σχετικά με την 

ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρθηκε 

σε αυτούς σε συγκεκριμένα σχολεία. 

 

Αντιμεταναστευτική (Αντι-τσιγγανική) διαλεκτική 

 

  

http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Combating Institutional Anti-

Gypsyism Responses and 

promising practices in the EU and 

selected Member States Sergio 

Carrera, Iulius Rostas & Lina 
Vosyliūtė   

 

https://core.ac.uk/downloa

d/pdf/148913474.pdf 

  Βασικά ευρήματα: 

● Η αναφορά επιπλέον καταλήγει σε 

συμπεράσματα και παρέχει ένα σύνολο από 

συστάσεις πολιτικής για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τους αρμόδιους του κράτους έτσι 
ώστε να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τον 

Αντι-τσιγγανισμό. 

● Οι συγγραφείς τονίζουν ότι οι συζητήσεις για 

τον Αντι-τσιγγανισμό δεν θα πρέπει μόνο να 

επικεντρωθούν στη δημιουργία ορισμού 

αυτού, αλλά και στα ουσιαστικά 

αποτελέσματα των παρόντων εθνικών και 

Ευρωπαϊκών πολιτικών και στην πιο στιβαρή 

εφαρμογή των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των μηχανισμών επιτήρησης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Μία βασική πρόταση που προτάθηκε είναι να 

επεκταθεί το εύρος του EU Framework 

(Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τος 

Εθνικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των Ρομά 

(National Roma Integration Strategies) έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί το Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εθνική 
Ενσωμάτωση και την Καταπολέμηση του 

Αντι-τσιγγανισμού (EU Framework for 

National Roma Inclusion and Combating Anti-

Gypsyism)  και με το να του αποδοθούν οι 

απαραίτητες εξουσίες και τα μέσα να 

αντιμετωπίσει με συστηματική και θεσμική 

παρουσία [πράξεις] τον Αντι-τσιγγανισμό.  

Πηγή: 
 

Roma migration, anti-migrant 

sentiment and social integration: A 

case study in South-east England 

David Smith Anglia Ruskin 

University, UK 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pd

f/10.1177/0269094218766456 

Βασικά ευρήματα: 
● Το άρθρο αυτό εξετάζει τον καταυλισμό και τα 

οικιστικά μοτίβα των μεταναστών Σλοβάκων 

Ρομά στο  Chatham, Kent, όπου ένας 

σημαντικός αριθμός έχει μετακομίσει από τα 

μέσα της δεκαετίας του 2000,  

● Η συζήτηση τονίζει την σχέση ανάμεσα στις 

μεταναστευτικές στρατηγικές των 

συμμετεχόντων, τους κοινωνικούς δεσμούς και 

τα οικιστικά μοτίβα στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και τις αυξανόμενα ποικίλες δια-γενεακές 

[μεταξύ γενεών] εμπειρίες ζωής στην χώρα 
που ζουν τώρα. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η αντίληψη του Vertovec’s (2006) της 

«υπερποικιλότητας» χρησιμοποιείται για να 

οριοθετήσει την ανάλυση, επιτρέποντας την 

απομάκρυνση από τις ομογενοποιημένες 

κατηγορίες που αντιλαμβάνονται τους Ρομά ως 

https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
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ποιοτικά «διαφορετικούς» σε σχέση με άλλους 

πληθυσμούς μεταναστών και [της προσέγγισης 

της άποψης] ότι από γενετικής άποψης είναι 
μία ειδική υβριδική ομάδα που εξελίσσεται σε 

λαϊκό επίπεδο. (Tremlett, 2014). 

  

 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή:  

 

 

https://www.transformingsociety.c

o.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-

and-its-hidden-links-to-mental-
health/ 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Δεν έχει αναγνωριστεί η συνδυασμένη βλάβη 

του μίσους λόγω φυλής προς τις κοινότητες 

 GTR και αναφορά αυτή του πιλοτικού 

προγράμματος συμβάλει σημαντικά στο να 
γεφυρώσει το χάσμα και να βελτιώσει την 

κατανόησή μας σχετικά με την συμπεριφορά 

που χαρακτηρίζεται από τάσεις αυτοκτονίας ή 

με την συμπεριφορά που έχει στοιχεία τάσης 

αυτοκτονίας στους ευάλωτους αυτούς 

πληθυσμούς.  

 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Μία συχνή απειλή για την περιθωριοποίηση 

είναι ο «αντι-Τσιγγανισμός», ο οποίος είναι μία 

ειδική μορφή ρατσισμού προς τους Αθίγγανους 

και τους Ρομά, επικεντρωμένος σε αλληγορίες 

[σχήματα λόγου], όπως εγκληματικότητα και 

πολιτιστική δυσλειτουργικότητα.  Είναι μία 

σαφής μορφή ρατσισμού κατά των Ρομά, η 

οποία είναι και παρόμοια, διαφορετική  αλλά 

και συνυφασμένη με πολλά άλλα είδη 

ρατσισμού. 

Πηγή: 

 

'Gypsy Invasion': A critical 

analysis of newspaper reaction to 

Czech and Slovak Romani 

asylum-seekers in Britain, 1997 

December 2000Romani Studies 

5(10):23-47 
DOI: 10.3828/rs.2000.2 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν οι οικογένειες 

αυτές από τα περισσότερα τμήματα του 

Βρετανικού τύπου είναι καυστικές και 

υπέρμετρα εχθρικές.                                                

Σε αυτό το άρθρο θα περιγραφθεί, θα εξεταστεί 

και θα συζητηθεί με κριτικό τρόπο η κάλυψη 
[των γεγονότων] από μία εφημερίδα.  

Ουσιαστικά, δεν θεωρούμε τα κείμενα της 

εφημερίδας απλά ως υλικό για μία σύγχρονη 

μελέτη, αλλά ως αντικείμενο ανάλυσης, το 

οποίο είναι και προϊόν μίας συγκεκριμένης 

ιστορικής στιγμής, αλλά ταυτόχρονα μίας 

πρόσφατης εκδήλωσης ενός εκτενέστερου 

ιστορικού έργου για την «κατασκευή» της 

λογοκρισίας και τρόπων λογοκρισίας των 

https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
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ατόμων Ρομά. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

 

● Η ανάλυση αποκαλύπτει πολύ λίγους αγώνες 

και εμπειρίες από άτομα που ζητούν άσυλο, 

αλλά [αποκαλύπτει] τα πάντα σχετικά με την 

Βρετανική ξενοφοβία, τον αντι-Τσιγγανισμό 

και του (ενός) Βρετανικού τρόπου ζωής. 

 

Εμπειρίες διακρίσεων κατά των γυναικών Ρομά 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή:  

Gypsy, Traveller and Roma: 

Experts by Experience Reviewing 

UK Progress on the European 

Union Framework for National 

Roma Integration Strategies 

 
 

https://www.birmingham.ac.uk/Do

cuments/college-social-

sciences/social-

policy/iris/2014/Experts-by-

Experience--JRTF-Report-Oct-

2014.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

 

● Η έρευνα εξετάζει τις εμπειρίες των Gypsy, 

των Traveller και των Roma σε πέντε βασικές 

περιοχές:  διακρίσεις, στέγαση, εκπαίδευση, 

υγεία και εργασία.  

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

● Υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία για τις 

εκπαιδευτικές εμπειρίες και την επιτυχία των 

παιδιών Ρομά και των νέων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.  Στην Ανατολική Ευρώπη,  τα παιδιά 

Ρομά  έχουν τοποθετηθεί δυσανάλογά σε 

διαχωρισμένα ή  ειδικά σχολεία.  

● Μία μικρής κλίμακας έρευνα που διεξήχθη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η πλειοψηφία των μαθητών Ρομά που είχαν 

σταλεί προηγουμένως σε ξεχωριστά ή ειδικά 

σχολεία στις χώρες καταγωγής τους,  είχαν 

επιτυχώς συμπληρώσει την εκπαίδευσή τους 

σε mainstream σχολεία στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

Source:  

 

Discrimination against 

childbearing Romani women in 

maternity care in Europe: a 

mixedmethods systematic review 

Watson, Helen L. and Downe, Soo  

 

Available at 

http://clok.uclan.ac.uk/16763/ 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Στόχος :   Να ασκήσουμε κριτική στα 

δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τις 

διακρίσεις εναντίων των γυναικών Ρομά στην 

ιατρική περίθαλψη για εγκύους και λεχώνες 

στην Ευρώπη και στις παρεμβάσεις για να τις 

αντιμετωπίσουμε. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

  

● Αποτελέσματα: Αναγνωρίστηκαν 900 

εργασίες, 3 ποιοτικές μελέτες και 7 πηγές από 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf


130 

 

γκρίζα βιβλιογραφία που ανταποκρίνονται σε 

αναθεωρημένα κριτήρια.  Αυτές αποκαλύπτουν 

ότι πολλές γυναίκες Ρομάνι συναντούν 
φραγμούς στο να έχουν πρόσβαση στην 

ιατρική περίθαλψη για εγκύους και λεχώνες.  

Ακόμα και αν μπορέσουν να έχουν πρόσβαση, 

μπορεί να βιώσουν άσχημη συμπεριφορά με 

διακρίσεις, λόγω της εθνικότητάς τους, της 

οικονομικής τους θέσης, του τόπου κατοικίας ή 

της γλώσσας.  Η γκρίζα βιβλιογραφία 

αποκάλυψε ότι κάποιοι επαγγελματίες υγείας 

έχουν αρνητικές υποβόσκουσες πεποιθήσεις 

σχετικά με τις γυναίκες Ρομάνι.   Δεν υπήρχαν 

δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες για την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και για 
την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων κατά 

των γυναικών Ρομάνι και των βρεφών τους 

στην Ευρώπη.  Το Roma Health Mediation 

Programme είναι ένα μία πολλά υποσχόμενη 

παρέμβαση που αναγνωρίζεται στην γκρίζα 

βιβλιογραφία.  

 

 

  

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πηγή:  

 
The last acceptable form of 

racism? The pervasive 

discrimination and prejudice 

experienced by Gypsy, Roma and 

Traveller communities 

 

https://travellermovement.org.uk/

phocadownload/userupload/equali

ty-human-rights/last-acceptable-

form-of-racism-traveller-

movement-report.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

 
● Η αναφορά αυτή διερευνά τις εμπειρίες των 

Gypsy, των Roma και των Traveller (GRT), 

όσον αφορά τις προκαταλήψεις και τις 

διακρίσεις και είναι βασισμένη σε μία 

διαδικτυακή έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος 

214 μέλη της κοινότητας από όλο το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

● Η Επιτροπή για την Φυλετική Ισότητα 

(Commission for Racial Equality) έχει 

περιγράψει στο παρελθόν τις διακρίσεις κατά 

των   ατόμων GRT ως «την τελευταία μορφή 

του ρατσισμού», ενώ μία πιο πρόσφατη 
αναφορά από την Επιτροπή Ισότητας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (the Equality and 

Human Rights Commission) τονίζει ότι τα 

άτομα GRT συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 

προκαταλήψεις και εχθρικότατα στην κοινωνία. 

  

  

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Η έρευνα αυτή ρίχνει καινούργιο φως στην 

έκταση των εμπειριών των διακρίσεων και των 

προκαταλήψεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

η εργασία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

η πρόσβαση σε υπηρεσίες.  Επίσης, 

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
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αποκαλύπτει πλήρως τον βαθμό που επηρεάζουν 

την καθημερινότητα των μελών  της κοινότητας 

τους τα εγκλήματα μίσους  , τους μηχανισμούς 
αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν, και με πιο 

τρόπο μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. 

  

Πηγή:  

 

Hate: “As regular as rain” A pilot 

research project into the 

psychological effects of hate 
crime on Gypsy, Traveller and 

Roma (GTR) communities A 

report commissioned by GATE 

HERTS and funded by the 

Ministry of Housing, 

Communities and Local 

Government (MHCLG) ©Carol 

Rogers Margaret Greenfields and 

Carol Rogers December 2020 

 

http://bucks.ac.uk/__data/assets/p
df_file/0028/54649/Rain-

Report.pdf 

Βασικά ευρήματα: 

  

● Οι Gypsy, Traveller and Roma έχουν τα 

χειρότερα αποτελέσματα από οποιαδήποτε άλλη 

ομάδα άλλης εθνικότητας σχετικά με την 
εκπαιδευτική επιτυχία, την υγεία και την 

εργασία.  Επίσης είναι δυσανάλογα 

εκπροσωπούμενοι στο σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης.  Υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά 

θνησιμότητας και (από ανεπίσημα στοιχεία) 

περιστατικά αυτοκτονιών εντός των κοινοτήτων 

GTR από αυτά που υπάρχουν στον ευρύτερο 

Βρετανικό πληθυσμό. 

Επιπτώσεις για το έργο: 

● Τα μισά από τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

παρουσιάζονται στην ηλικία των δεκατεσσάρων, 

τα οποία αυξάνονται  κατά 75% στην ηλικία των 

είκοσι-τεσσάρων.  Επί του παρόντος, ένας στους 

τέσσερις ενήλικες και ένα στα δέκα παιδιά στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαγνωστεί με ψυχικά 

νοσήματα. 

● Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν αυξηθεί λόγω 

κοινωνικών παραγόντων κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων της φτώχιας, της 
ανεργίας, της χαμηλής εκπαιδευτικής επιτυχίας, 

της ανασφάλειας ή της χαμηλής ποιότητας 

στέγασης και τους ακραίου άγχους (PHE, 2019), 

τονίζοντας ότι, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές 

της ζωής τους, οι κοινότητες GTR είναι, ως 

σύνολο πληθυσμού, πιο ευάλωτες στις ψυχικές 

νόσους, και συνεπώς, σε υψηλότερο κίνδυνο 

αυτοκτονιών που συνδέεται με ψυχικές 

ασθένειες. 

 

 

 

 

 

http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
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