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Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Είναι οι ομάδες, οι οποίες για κοινωνικούς λόγους κινδυνεύουν από 

περιθωριοποίηση και αποκλεισμό 

 Σέτοιες ομάδες είναι: 

 Μειονότητες 

 Μετανάστες  και Πρόσφυγες 

 Ρομά 

 ΑΜΕΑ 

 Εγκαταλελειμμένα ή κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες 

 Οικογένειες δίχως πόρους – ανεργία 

 Παιδιά φυλακισμένων γονέων κ.ά. 

 Οικογένειες χωρίς κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτισμικό ή/και οικονομικό κεφάλαιο 

 



Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 

 Οι κοινωνιολογικές έρευνες δείχνουν μία υστέρηση ως προς τις επιδόσεις και την 

προσαρμογή των παιδιών που προέρχονται από ΕΚΟ στο σχολικό περιβάλλον 

 Οι μαθητές αυτοί υποεκπροσωπούνται στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς 

και στην τριτοβάθμια 



Ψηφιακός γραμματισμός – ψηφιακό χάσμα 

 ο ψηφιακός γραμματισμός αναφέρεται στις διαδικασίες αναζήτησης, διαχείρισης, 

οργάνωσης, ανάλυσης, αξιολόγησης και κατανόησης των ψηφιακών περιεχομένων, των 

τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και τις διαδικασίες δημιουργίας, ανάπτυξης και 

συγγραφής αυτών των περιεχομένων. 

 Προϋπόθεση: η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικά τους υπολογιστές 

 Απουσία εξοικείωσης                      ψηφιακό χάσμα 

 " Ο όρος, ψηφιακό χάσμα , αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των ατόμων, των οικογενειών, των 

επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα όσον 

αφορά τις ευκαιρίες του να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ICTs) και στη χρήση του Διαδικτύου για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σο ψηφιακό χάσμα 

απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών.»  πηγή ΟΟΑ 



Ψηφιακό χάσμα – στατιστικά μεγέθη 

 την Έρευνα Χρήσης Σεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα 

ερευνήθηκαν 5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με 

προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. 

 

 Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

από την κατοικία τους (ποσοστό 76,5%). 

 

 Σην τελευταία δεκαετία (2009 – 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από 

την κατοικία. 

 

 Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την 

κατοικία καταγράφεται, σε σχέση με το 2017, αύξηση 7,8%. 

 

 Περισσότεροι από 7 στους 10 (72,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το Α’ τρίμηνο 

του 2018. Καταγράφεται αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2017. 



Ψηφιακό 

χάσμα 



Ισότητα στις ευκαιρίες: μία ουτοπία 

 Πώς εννοούμε την ισότητα; 

 Ισότητα στις παροχές: αστική αντίληψη για την ισότητα (ιακωβινισμός) 

 Αντισταθμιστική ισότητα: η ισότητα στην αφετηρία ή αλλιώς, πώς εξισορροπώ τις ευκαιρίες 

διαφοροποιώντας τις παροχές 

 «Ίσες παροχές σε άνισες μεταξύ τους ομάδες διευρύνουν την ανισότητα» 



Συμπέρασμα 

 Σο σχολείο είναι ο χώρος που οφείλει να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και να καλύψει 

τις υστερήσεις που οφείλονται στον κοινωνικό παράγοντα 

 Για να γίνει αυτό απαιτείται και η ανάλογη πολιτική βούληση 

 Ποιος πιστεύει στη δημόσια δωρεάν παιδεία; 

 

 




