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Σχολικό έτος: 2019-2020 



Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου ιδρύθηκε το 1999 (http://dge.mysch.gr/site/). Κατά το τρέχον 
σχολικό έτος (2019-2020), φοιτούν 486 μαθητές μοιρασμένοι σε 19 τμήματα γενικής παιδείας και 2 
τάξεις υποδοχής ΤΥ1 (αρχαρίων) και ΤΥ2 (προχωρημένων) για τους αλλοδαπούς μαθητές. 
 
 Κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του,  οι μαθητές/τριες που φοιτούσαν εκτός από Έλληνες, ήταν 
παλιννοστούντες και αλλοδαποί   προερχόμενοι κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
(Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία κ.λπ.) και από χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία). 
Σήμερα, φοιτούν 26  αλλοδαποί μαθητές που είναι πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές Συρία, Ιράκ 
κ.λπ. και κατοικούν στα γειτονικά camp και στον αστικό ιστό. 
 
Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι η αρμονική συνύπαρξη μαθητών/τριών από διαφορετικές 
χώρες με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία και παράδοση.  

http://dge.mysch.gr/site/


Επιμόρφωση Ιανουάριος 2020 
17 εκπαιδευτικοί 
Ενεργή συμμετοχή του Δ/ντή Σχολείου: Αναστάσιος Τοκμακίδης  

Θεματικές  
Γνωριμία 
Εισαγωγική παρουσίαση  
Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες 
Βιωματικές δραστηριότητες 
Διαχείριση σχολείου-Σχολικός πολιτισμός-Συνεργασία με την κοινότητα 
Σχέδιο δράσης 
Ανατροφοδότηση 
Εκπαιδευτικό υλικό 

Competences for Democratic Culture«, https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture.  
Συμβούλιο της Ευρώπης, https://www.coe.int/en/web/education 
ΙΕΠ, http://iep.edu.gr/refugees/ και http://iep.edu.gr/diapolitismiki/ 
«Το Βαλιτσάκι» και «Έλα πάμε», https://www.valitsakia-
ellinikon.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/  
Eικονογραφημένο λεξιλόγιο https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko 
Δραστηριότητες, https://languages.akelius.com/subjects/el 
Πολύγλωσσος Οδηγός «Εντάξει»: Με μεταφράσεις στα Αραβικά και τα Φαρσί: σε τρία τεύχη και με αρχεία ήχου 
https://bit.ly/2TYI9g7 
Ύπατη Αρμοστεία, https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko  
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1ος Πυλώνας: Διδασκαλία και Μάθηση- Δημοκρατικές δεξιότητες: Σεβασμός (δείκτης: δίνει χώρο στους άλλους 
να εκφραστούν), Ευελιξία και προσαρμοστικότητα (δείκτης: Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας 
μια καινούργια δεξιότητα) 
 
2ος Πυλώνας: Διαχείριση Σχολείου και Σχολικός Πολιτισμός- Δημοκρατικές δεξιότητες: Ικανότητες 
συνεργασίας (δείκτης: Οικοδομεί θετικές σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας) Ανοιχτότητα στην πολιτισμική 
ετερότητα (δείκτες: Εκφράζεται θετικά για την ευκαιρία να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες // Δείχνει 
ενδιαφέρον να μάθει τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις κοσμοθεωρίες άλλων ανθρώπων) 
 
3ος Πυλώνας: Συνεργασία με την Κοινότητα-Δημοκρατικές δεξιότητες: Ικανότητες συνεργασίας (δείκτης: 
Οικοδομεί θετικές σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας), Ανοιχτότητα στην πολιτισμική ετερότητα (δείκτες: 
Εκφράζεται θετικά για την ευκαιρία να γνωρίσει άλλους 
πολιτισμούς και κουλτούρες // Επιδιώκει να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους προκειμένου να γνωρίσει την 
κουλτούρα τους) 

Οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μάθησή τους (π.χ. με ερωτήσεις, αυτο-αξιολόγηση, έρευνα) 

Οι εμπειρίες των μαθητών/τριών να χρησιμοποιούνται συστηματικά ως πηγές διδασκαλίας 

Το σχολείο να βοηθεί περισσότερο στην κοινωνική συμπερίληψη των γονέων 

Στόχος 

Τίτλος: «Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση» 



Δραστηριότητες    
 
• Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  σε διάφορα μαθήματα (οικιακή οικονομία, φιλολογικά κ.α) (30 μαθητές/τριες) 
                      
                         Στόχοι 
-ενσωμάτωση των προσφύγων στην τάξη 
-συνεργασία προσφύγων και ελληνοπαίδων. 
-ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων π.χ. φιλία 
-βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας 
 

• Παιχνίδια γνωριμίας 

-Γνωριμία νέων συμμαθητών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης 
-Ένταξη στην ομάδα  
-Ενεργός εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 
-Αξιοποίηση της εμπειρίας του παιδιού στο μάθημα 

 

• Ανταλλαγή μηνυμάτων- ζωγραφιών 

• Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και στις γλώσσες των παιδιών προσφύγων 
Ενώνουμε τα χέρια για τα δικαιώματα μας, κολάζ 



Δραστηριότητες    
 
• Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  σε διάφορα μαθήματα (οικιακή οικονομία, φιλολογικά κ.α) (30 μαθητές/τριες) 
 

Σκέψεις για τον δικόμας «ξένο» 
Δείγματα κειμένων των παιδιών της τάξης  μετά από το παιχνίδι γνωριμίας/συνεντεύξεις 

‘’Χαρτογραφώντας’’ 
Βιωματικό εργαστήριο 

Εμπλοκή και γνωριμία μέσω του χάρτη Ιστορίας 
των χωρών καταγωγής 
Κατανόηση του επιμέρους( πατρίδα)-κατανόηση 
της ολότητας(ανθρωπότητα) 
 
 



• Δημιουργία ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας google forms και έντυπη διανομή σε 54 μαθητές/τριες 
 Διερεύνηση απόψεων μέσω ερωτηματολογίου σχετικά με την παρεχόμενη σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και 
την προσαρμογή τους στο σχολείο. 

 Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι η 
πλειονότητα (68%) δήλωσε ότι έρχεται 
με χαρά στο σχολείο και ακόμα 
μεγαλύτερο ποσοστό (76%)  
παραδέχθηκε ότι θα εμπιστεύονταν σε 
κάποιον από εμάς ένα πρόβλημά του. 

 

οι σχέσεις των παιδιών με τους συμμαθητές τους δεν 
είναι ιδιαίτερα ισχυρές καθώς δήλωσαν ότι όταν 
δυσκολεύονται στο μάθημα δε ζητούν βοήθεια απ΄αυτούς. 

 Όσον αφορά στον τρόπο της μάθησης οι περισσότεροι (78%) ζήτησαν να γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων και έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

  Το 82% των παιδιών δήλωσε ότι βρίσκει ενδιαφέρουσες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και το 60% θέλησε να μαθαίνει 
περισσότερα για ξένους πολιτισμούς. Μαγειρική, χορός και αυτοάμυνα είναι τα «μαθήματα» που θα ήθελαν να συμπεριληφθούν 
στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. 

 

https://docs.google.com/forms/d/18dgU38xyRyyvHWTGRumblYWtcUOoOmbxmfp8pyurcYc/edit?ts=5fa7e2df&gxids=7628#responses 

https://docs.google.com/forms/d/18dgU38xyRyyvHWTGRumblYWtcUOoOmbxmfp8pyurcYc/edit?ts=5fa7e2df&gxids=7628


Απολογισμός (θετικά, αρνητικά, προτάσεις, σκέψεις, συμπεράσματα) 

Δυσκολίες 
Δυσκολία επικοινωνίας με γονείς 
Πανδημία & αναστολή λειτουργίας σχολείων/εκ περιτροπής 
λειτουργίας  
Αναστολή εξόδου προσφύγων μαθητών από τα camp 
Μεγάλο διάστημα καταλήψεων στη σχολική μονάδα 

Δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις 
Η κουζίνα του κόσμου μας & η Εκδήλωση-Συνάντηση Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, Συλλόγου Διδασκόντων και γονέων 
προσφύγων από το camp και τον αστικό ιστό 

Τι καταφέραμε να κάνουμε παρά τις δυσκολίες; 
 
• Παρεμβάσεις με φορείς και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δράσεων.  
• Να διατηρήσουμε επαφές και να 

επαναπρογραμματίσουμε τις δράσεις 
• Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ όλων 

εμπλεκομένων του προγράμματος. 
•  Δημιουργία ερωτηματολόγια και έναρξη δράσης. 
•  Υλοποίηση ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων. 

Ανάδειξη βιωμάτων και εμπειριών 
•  Γνωριμία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 

των μαθητών και καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
•  Αντιστροφή προβληματικών καταστάσεων στο σχολείο 

λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών Τ. Υ, ελλείψεων στις 
υποδομές και αξιοποίηση αυτών των κενών ωρών μέσω 
κύκλων μαθημάτων (διδασκαλία μουσικής, γυμναστικής, 
αγγλικών, μαθηματικών). 

 
Κερδίσαμε ...Ένα σχολείο για όλους! 

 

Τι κερδίσαμε ως τώρα από αυτή την εμπειρία; 
 
Ώθηση για διερεύνηση αυθεντικών απαντήσεων/απόψεων και 
αντιλήψεων. 
Κατανόηση του του σημαντικού ρόλου που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες στη διαμόρφωση της 
σχολικής καθημερινότητας. 
Συνεργασία σχολικής κοινότητας με Σύλλογο Γονέων και φορείς 



Στιγμιότυπα συναντήσεων, επιμορφώσεων, παραχθέντος υλικού 



Στιγμιότυπα συναντήσεων, επιμορφώσεων, παραχθέντος υλικού 

Ο γύρος του κόσμου μέσα από το 
…πιάτο του, κολάζ 

Φράσεις στις γλώσσες των παιδιών από το Ιράκ 



 
Ευχαριστούμε 
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