
Σχολεία για Όλους: 
Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα 

Ελληνικά Σχολεία 
Όνομα σχολείου: 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

Επιμορφωτρια: Μαργαρίτα Καψάλη 

Σχολικό έτος: 2019-20 



Το σχολείο 
 
Διευθυντής 
Έξαρχος Αθανάσιος 
  

Αριθμός εκπαιδευτικών 
31 
 

Αριθμός μαθητών 
170 

Ιστοσελίδα 
http://8gym-ioann.ioa.sch.gr/ 

Αριθμός μαθητών προσφύγων 
27 



Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε… 

Πότε; 

Πού; 

Στόχος; Η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού κλίματος για το σχολείο  

Θεσσαλονίκη- 1η Ακαδημία 

29 Νοέμβριου- 1 Δεκεμβρίου 2019 



Η πρώτη Ακαδημία 

Γνωριμία 
μελών 

Γνωριμία με 
το 

πρόγραμμα 

Συζήτηση 
για τις 

ανάγκες του 
σχολείου 

Διαμόρφωση 
σχεδίου 
δράσης 

Έτοιμοι για 
δράση 



Επιμορφωθήκαμε στο σχολείο 
Διάρκεια 
10 ώρες 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
13 

Θεματικές ενότητες 
•Διδακτικό υλικό 
•Στερεότυπα 
•Επικοινωνία 
•Σχέδιο δράσης 
 

Σε συνεργασία με την Ξανθή Αλμπανάκη 



Συναποφασίσαμε το σχέδιο δράσης 

Μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό 
μου μέσα από τους άλλους 

Τίτλος 

Ιανουάριος 2019- Δεκέμβριος 
2020 

Χρονοδιάγραμμα 

1. Διδασκαλία και μάθηση 
2. Διαχείριση σχολείου και 

σχολικός πολιτισμός 

Δείκτες 
επίτευξης 

 
1. Ενέργειες για την υποδοχή προσφύγων 
2. Δημιουργία κουίζ  
3. Ανάδειξη πολυγλωσσίας 
4. Γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια 

γηγενών και προσφύγων 
5. Δημοτικό Μουσείο  

 
Δραστηριότητες 



Και … 
 
 



Προετοιμαστήκαμε για τους μαθητές-πρόσφυγες 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την εκπαιδευτική 
πορεία παιδιών-προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για 
την  εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-
προσφύγων με στόχο την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών και την εστιασμένη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους 
αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πρόσφυγες 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την 
εκπαιδευτική πορεία παιδιών-
προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων 
για την  εκπαιδευτική πορεία  
μαθητών-προσφύγων με στόχο 
την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και την εστιασμένη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
τους αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και 
γονείς προσφύγων 
 



Υποδεχτήκαμε τους μαθητές-πρόσφυγες 

Δημιουργία  εικονογραφημένων 
μπρελόκ με οδηγίες καθημερινής 

εργασίας και σχολικών 
 δραστηριοτήτων Ανάρτηση τιμοκαταλόγου στα αγγλικά Δημιουργία εικονογραφημένου προγράμματος 

Στόχος η διευκόλυνση της καθημερινότητας των παιδιών-προσφύγων εντός και εκτός της σχολικής 
αίθουσας καθώς και η δημιουργία ανάπτυξης ενός θετικού κλίματος και αποδοχής 
 
Αναρτημένα στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y2t269aa 



Μάθαμε … παίζοντας 
 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την εκπαιδευτική 
πορεία παιδιών-προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για 
την  εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-
προσφύγων με στόχο την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών και την εστιασμένη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους 
αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πρόσφυγες 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
μικρού εγχειριδίου με 11 
επιτραπέζια παιχνίδια, 
εστιασμένα στο λεξιλόγιο 
βασικών θεματικών ενοτήτων για 
εκμάθηση ελληνικών σε αρχάριο 
επίπεδο 
 
Στόχος: Η εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας με 
ευφάνταστο και  παιγνιώδη 
τρόπο 
 
Αποδέκτες: μαθητές πρόσφυγες 
των Τάξεων υποδοχής 
 
Αναρτημένο στον 
σύνδεσμο:https://tinyurl.com/y2
t269aa  



Δοκιμάσαμε τις γνώσεις μας 
 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την εκπαιδευτική 
πορεία παιδιών-προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για 
την  εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-
προσφύγων με στόχο την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών και την εστιασμένη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους 
αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πρόσφυγες 

Δραστηριότητα : Δημιουργία κουίζ 
με 22 ερωτήσεις 
 
Περιγραφή: Φάση Α: Συμπλήρωση 
κουίζ μέσω google forms. Φάση Β: 
Αναστοχασμός με ερωτήσεις στην 
ολομέλεια της τάξης  
 
Στόχος: Η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών στους διαφορετικούς  
αλλά και κοινούς τρόπους 
επικοινωνίας ανά τον κόσμο  
 
Συμμετέχοντες: 44 μαθητές όλων 
των τάξεων 
 
Αναρτημένο στον σύνδεσμο: 
https://tinyurl.com/y4os3fbf 
 
Τα αποτελέσματα: 
https://tinyurl.com/y54zlgpb  
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Συναντήσαμε γονείς μαθητών-προσφύγων 

Δραστηριότητα: Δημιουργία ερωτηματολογίου 
για την εκπαιδευτική πορεία παιδιών-
προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για την  
εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-προσφύγων με 
στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και 
την εστιασμένη αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πρόσφυγες 

Περιγραφή Δραστηριότητας: Συνάντηση 
με γονείς μαθητών-προσφύγων,  
προκειμένου να ενημερωθούν για το 
πρόγραμμα και να ζητηθεί η συνδρομή τους 
στη δράση «Γνωριμία με παραδοσιακά 
παιχνίδια γηγενών και παιδιών-
προσφύγων». Ανταλλαγή απόψεων και  
ιδεών με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας 
εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης. 
 
Στόχοι: Η εμπλοκή των γονέων-προσφύγων 
στη σχολική ζωή των παιδιών τους και η  
δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και 
αναγνώρισης του πολιτισμικού κεφαλαίου  
τους.  
 
Συμμετέχοντες:  γονείς μαθητών 
προσφύγων, ο διευθυντής, ο 
υποδιευθυντής, δύο εκπαιδευτικοί,  
διερμηνείς και ΣΕΠ 



Συμμετείχαμε σε αγώνα 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την 
εκπαιδευτική πορεία παιδιών-
προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων 
για την  εκπαιδευτική πορεία  
μαθητών-προσφύγων με στόχο 
την ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
και την εστιασμένη αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών τους αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και 
μαθητές πρόσφυγες 

Δραστηριότητα: Συμμετοχή 
στον  23o  Μπιζάνιο Δρόμο  
 
Στόχοι:  Η ενσωμάτωση των 
μαθητών-προσφύγων στην 
τοπική κοινωνία και  η 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών για την 
ενίσχυση μίας δημοκρατικής 
κουλτούρας.  
 
Συμμετέχοντες: Γηγενείς και 
πρόσφυγες μαθητές όλων 
των τάξεων 
 
 



Ομορφύναμε το σχολείο μας 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την 
εκπαιδευτική πορεία παιδιών-
προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για 
την  εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-
προσφύγων με στόχο την 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών και 
την εστιασμένη αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και 
μαθητές πρόσφυγες 

Περιγραφή δραστηριότητας: «Το 
δέντρο της συμπερίληψης» 
«φυτεύθηκε», «μεγάλωσε» και 
«άνθισε» μέσα από την 
αλληλεπίδραση και ομαδική 
δουλειά μαθητών προσφύγων και 
γηγενών.  
 
Στόχος: Η συνεργασία όλων  των 
μαθητών  για τη βελτίωση της  
αισθητικής εικόνας του σχολείου 
τους σε κλίμα  «συμπεριληπτικής» 
αλληλεπίδρασης.   
 
 
Συμμετέχοντες: όλοι οι μαθητές 
του σχολείου και των 9 τάξεων 



Γνωρίσαμε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης μας 

Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων- 
Τζαμί Ασλάν Πασά 

Δραστηριότητα: Δημιουργία 
ερωτηματολογίου για την εκπαιδευτική 
πορεία παιδιών-προσφύγων 
 
 
Στόχος: Συγκέντρωση στοιχείων για 
την  εκπαιδευτική πορεία  μαθητών-
προσφύγων με στόχο την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών και την εστιασμένη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους 
αναγκών 
 
Αποδέκτες: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πρόσφυγες 

Περιγραφή δραστηριότητας: 
Μέσω δραστηριοτήτων, οι 
μαθητές γνώρισαν το Δημοτικό 
Μουσείο της πόλης,  
ανακαλύπτοντας από τη μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση πολλά 
κοινά σημεία. 
 
Στόχοι: Η αξιοποίηση του 
Δημοτικού Μουσείου, ως χώρο 
ανάπτυξης διαπολιτισμικού 
διαλόγου και διαπολιτισμικής 
διάδρασης μεταξύ των μαθητών, 
με απώτερο σκοπό τη βαθύτερη 
κατανόηση και αποδοχή του 
«άλλου». 
 
Συμμετέχοντες: γηγενείς και 
πρόσφυγες μαθητές 3 τμημάτων   
του σχολείου 
 
 



Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
εργάστηκαν με ζήλο, αφιερώνοντας πολλές ώρες, πέρα από το ωράριό τους, προκειμένου να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός συμπεριληπτικού κλίματος στο σχολείο. Ειδικότερα συνεργάστηκαν οι: 
 
Κωνσταντίνου Λάμπρος (διευθυντής) 
Πλιάκος Αλέξης (υποδιευθυντής) 
Θεοχάρη Κωνσταντίνα 
Κοτσανίτη Μαρία 
Μελιγγιώτη Ελένη  
Νουτσοπούλου Πέννυ 
Παπακώστα Βάια  
Στρούμπη Θεοδώρα 
Σώζου Καλλιόπη 
Τραϊκάπης Γιώργος 
Τσέφα Κασσιανή 
Τσέπη Βασιλική 
 
 

Ευχαριστίες 
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