
Συμπερίληψη παιδιών 
προσφύγων στα  

Ελληνικά σχολεία 

Σχέδιο δράσης  6ου Γυμνασίου Σερρών  
Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών- γονέων 

 (διαχείρηση σχολείου-σχολικός πολιτισμός) 

• Επιμορια: Μιχάλογλου Θέκλα 
 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1α:  Ενημέρωση του Συλλόγου 
Διδασκόντων για την πρόταση 

του σχεδίου δράσης 
 1β: Ενημέρωση του Δ.Σ γονέων 

2. Γνωριμία γονέων-προσφύγων με 
τους εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση για 
τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους  

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
και γονέων σε ζητήματα 
συμπερίληψης παιδιών-

προσφύγων  

4. Γνωριμία με το περιβάλλον 
διαβίωσης των προσφυγόπαιδων 

5. Σχολικές δραστηριότητες 
συμπερίληψης παιδιών 

προσφύγων  

6. Συμμετοχή ομάδας 
εκπαιδευτικών στη βιωματική 

δράση " Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών στην εκπαίδευση 

προσφύγων“, που διοργανώθηκε 
από τη ΜΚΟ Solidarity Now 



1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 1α:  Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για την 
πρόταση του σχεδίου δράσης (Πέμπτη 5-Δεκ-19) 

 Συγκρότηση ομάδας καθηγητών που θα συμμετέχουν 
στη ‘συμπερίληψη’ (Τρίτη 17-Δεκ-19, 16 εκπαιδευτικοί) 
 

 1β: Ενημέρωση του Δ.Σ γονέων (Τετάρτη 18-Δεκ-19) 
 



2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
   

Γνωριμία γονέων-προσφύγων με τους 
εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση για τη 
σχολική φοίτηση των παιδιών τους 

• 19 Φεβρουαρίου 2019 
• Διάρκεια 3 ώρες 
• Παρουσίαση προγράμματος συμπερίληψης 
• Συζήτηση για τα προβλήματα των παιδιών τους 
• Ξενάγηση στο σχολείο 



Συμμετείχαν:  

 

• 12 γονείς-πρόσφυγες με τον διερμηνέα τους 

• Η Διευθύντρια 

• Ο σύλλογος διδασκόντων 

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γονέων 

• Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής μονάδας 

• Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) 

• Μέλη του International Organization for Migration (ΙΟΜ)  

 





3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων 
σε ζητήματα συμπερίληψης (θεωρητικό 
πλαίσιο – βιωματικές δραστηριότητες) 

• Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 
• Επιμορφώτριες:  

o       κ. Θέκλα Μιχάλογλου 
o       κ. Μάγδα Βίτσου 

• Συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί 





4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Γνωριμία με το περιβάλλον διαβίωσης 

και τα έθιμα των προσφυγόπαιδων 

• Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 
 

Επίσκεψη ομάδας καθηγητών στο κέντρο 

φιλοξενίας των Σερρών όπου διεξήχθησαν 

εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του 

δημιουργού του σύμπαντος, του Θεού των 

Γιεζίντι. 





5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σχολικές δραστηριότητες συμπερίληψης 
παιδιών προσφύγων 

 

 Α. 

• Συμμετοχή στο 18ο Συνέδριο «Μοντέλο Ηνωμένων 
Εθνών»  

    Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ/νίκης (5-7     Μαρτίου 2020) 

• Συμμετείχαν 18 μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου, 
ανάμεσα στους οποίους δύο μαθήτριες-πρόσφυγες 
και μία Ρομά.  

• Συντονίστριες της δράσης: 
o     Ζωή Πίγκα  
o     Αικατερίνη Σταμάτη 
 

 
 





5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σχολικές δραστηριότητες 
συμπερίληψης παιδιών προσφύγων 

 
 Β. 

• Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας       
o « Αφιέρωμα στον Van Gogh» (Φεβρουάριος 2020) 

• Τμήμα ένταξης προσφύγων  
• Συντονίστρια της δράσης:  

o Στέλλα Κανακούδα 

 





5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σχολικές δραστηριότητες 
συμπερίληψης παιδιών προσφύγων 

 
 Γ. 

«Το δέντρο που μας ενώνει» 
• Ομάδα μαθητών της Α’ τάξης σε συνεργασία με 

τα παιδιά πρόσφυγες 
• Συντονίστρια δράσης 

o Αγγελική Αρβαντά 

 

Presenter
Presentation Notes
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=9MdxDAIg9Tc&feature=youtu.be



«Το δέντρο που μας ενώνει» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9MdxDAIg9Tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9MdxDAIg9Tc&feature=youtu.be


5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σχολικές δραστηριότητες 
συμπερίληψης παιδιών προσφύγων 

 
 Δ. 

«Σχέση (ομοιότητες-αντιθέσεις) ελληνικής- 
κουρδικής μουσικής με συνοδεία χορού» 

• Τμήμα υποδοχής Α’ Γυμνασίου 
• Συντονίστρια δράσης: 

o  Μυροφόρα Χαραλαμπίδου 

 



«Σχέση (ομοιότητες-αντιθέσεις)  
ελληνικής- κουρδικής μουσικής με συνοδεία χορού» 

 



5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Σχολικές δραστηριότητες 
συμπερίληψης παιδιών προσφύγων 

 
 Ε. 

«Ένα τραγούδι από τον τόπο μας»  
• Παραδοσιακά Ελληνικά και 

Κουρδικά τραγούδια 
• Ομάδα μαθητών Α’ Γυμνασίου σε 

συνεργασία με τα παιδιά 
πρόσφυγες 

• Συντονίστρια:  
o Ελένη Δομπούλα 

 
 

 
 



«Ένα τραγούδι από τον τόπο μας»  
 



6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ανταλλαγή καλών πρακτικών στην 

εκπαίδευση προσφύγων 

 
• Συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών στη βιωματική 

δράση ανταλλαγής καλών πρακτικών στην 
εκπαίδευση προσφύγων 

• 5 Φεβρουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, 
στο Λευκώνα Σερρών 

• Συμμετέχοντες:  
o Εκπαιδευτικοί, ΣΕΠ, ομάδα γονέων Γιεζίντι με το 

διερμηνέα τους 

• Συντονιστές: 
o Μέλη της ΜΚΟ Solidarity Now 

 



Ομάδα Συμπερίληψης 6ου Γυμνασίου Σερρών 

• Ούτσιου Στυλιανή (Διευθύντρια 6ου Γυμνασίου) 

• Καραβασίλης Γιώργος (Σ.Ε.Ε. Σχολικής Μονάδας) 

• Πίγκα Ζωή 

• Αρβαντά Αγγελική 

• Βαλσαμάκη Βαρβάρα 

• Δομπούλα Ελένη 

• Κανακούδα Στέλλα 

• Κρατούνας Ευστράτιος 

 

 

• Επιμορφώτρια: Μιχάλογλου Θέκλα 

 

 

• Κυβερτζικίδου Αθηνά 

• Παπαδανιήλ Βασιλική 

• Παπατζίκη Σταυρούλα 

• Πουρπούρης Βασίλειος 

• Σίσκος Γιώργος 

• Σταμάτη Αικατερίνη 

• Σταμπουλή Μαρία 

• Τιτόνης Κυριάκος 

• Χαραλαμπίδου Μυροφόρα 
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