
Συμπερίληψη παιδιών 
προσφύγων στα  

Ελληνικά σχολεία 

Σχέδιο δράσης  2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας Ημαθίας 
ΣυΝ-υπάρχουμε και Συμπορευόμαστε 



Στόχοι του σχεδίου 
δράσης 

Να γίνουν τα παιδιά 
πρόσφυγες ένα 
αναπόσπαστο 

κομμάτι της σχολικής 
μονάδας. 

Να αισθάνονται τα 
παιδιά αυτά 

αποδεκτά και ισότιμα 
στο σχολικό 
περιβάλλον.  



Ενδεικτικές 
Δραστηριότητες 



1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 1α:  Ενημέρωση του Συλλόγου 
Διδασκόντων για την πρόταση του 
σχεδίου δράσης  
Συγκρότηση ομάδας καθηγητών που θα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

 
 1β: Ενημέρωση του Δ.Σ γονέων 

Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων 
και συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
σχετικά με τη στοχοθεσία του 
προγράμματος 



2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 

. 
 

Επίσκεψη παιδιών στην δομή 
της πόλης όπου φιλοξενούνται 
τα παιδιά πρόσφυγες 

Συνύπαρξη και ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης μέσα από τη 
γνωριμία με το περιβάλλον και 
τις συνθήκες που ζουν.   
Βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας 
και εμπιστοσύνης 

Υπεύθυνοι 
καθηγητές/τριες: 
Μπογδαμπεΐδης 
Ευθύμιος 
Θεοδωρίδου Κυριακή 
Γώτη Φλώρα 







3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
   
 

• Παρουσίαση προγράμματος 
συμπερίληψης 

• Συζήτηση για την σχολική πορεία 
των παιδιών τους 

• Διερεύνηση συμμετοχής των 
γονέων των μαθητών/τριών 
προσφύγων στο πρόγραμμα 

• Ξενάγηση στο σχολείο 

Γνωριμία γονέων-
προσφύγων με τους 
εκπαιδευτικούς, 
ενημέρωση για το 
πρόγραμμα 

• Ενημέρωση γονέων 
και συζήτηση για 
πιθανά προβλήματα 
που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά 





Συμμετέχοντες/ουσες 
• 6 γονείς-πρόσφυγες με διαμεσολαβητή από τη 

Δομή 
• Ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας, τα μέλη 

του Σχεδίου Δράσης και εκπαιδευτικοί των 
τάξεων που παρακολουθούν μαθητές/τριες-
πρόσφυγες 

• Εκπρόσωποι του Δ.Σ Γονέων 
• Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου της 

Σχολικής μονάδας 
• Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) 



4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 

 
Συστήνω τα παιδιά σε 
μετακίνηση στους 
μαθητές/τριες  της Α’ 
τάξης 

Στόχοι: 
Γνωριμία, εξοικείωση, 
συνύπαρξη και ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης 
1. Παρουσίαση ταινίας με 

θέμα 
2.  Προβολή Power point, 

όπου τα παιδιά-πρόσφυγες 
παρουσιάζουν τον εαυτό 
τους, τις χώρες καταγωγής 
τους, τις γλώσσες τους  

Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: 
Ζαμπούνη Στυλιανή 
Ραπτοπούλου Αμαλία 
Παντζάρη Αθανασία 
Μπίτη Ειρήνη 



5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 

Ζωγραφίζω με τα 
παιδιά πρόσφυγες 
(Identity texts με τίτλο 
«Ποιος/α είμαι» 
Έκθεση ζωγραφικής 

Στόχοι: 
Γνωριμία, 
εξοικείωση, 
συνύπαρξη και 
ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης. 
Project: «Ποιος 
είμαι» 
(συνεργασία 
φιλολόγων και 
εικαστικών) 

Υπεύθυνοι Εκπ/κοι: 
Ζαμπούνη Στυλιανή 
Ραπτοπούλου Αμαλία 
Παντζάρη Αθανασία 
Μπίτη Ειρήνη 
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