
Σχολεία για Όλους:
Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων 

στα Ελληνικά Σχολεία

1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου
«Εκπαιδευτική ετερογένεια - Ισότιμη συμμετοχή»

Σχολ. έτος: 2019-2020



83 μαθητές
(78 ενήλικες - 5 ανήλικοι)

7 εκπαιδευτικοί

35 μαθητές πρόσφυγες

15 μαθητές αλβανικής καταγωγής

1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Ιστότοπος: http://gym-esp-ag-dimitr.att.sch.gr/autosch/joomla15

http://gym-esp-ag-dimitr.att.sch.gr/autosch/joomla15
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1 
Ακαδημία  

Αθήνας

2
Γνωριμία 

με  τον Σ.Δ. 

3 
Επιμόρφωση 

«ομάδας δράσης»

4 
«Μια ουτοπική 

χώρα»

5 
Επιμόρφωση στη 
διαφοροποιημένη 

διδασκαλία

6 
«Γνωριμία 

με την 
ελληνική μουσική»

7 
«Θέλω να σας 

γνωρίσω τη 
γλώσσα μου»

8 
Συνεργασία με 
τον Δήμο Αγ. 
Δημητρίου

9 
«Πώς θέλω

να είναι 
το σχολείο μου;»



Περιγραφή: 
- Γνωριμία με την ομάδα 
- Γνωριμία με το Πρόγραμμα και τη 
μεθοδολογία του
- Βιωματικές δράσεις 
- Αρχικός σχεδιασμός Σχεδίου Δράσης

του σχολείου.

Συμμετέχοντες: 
- Η Διευθύντρια του σχολείου
- Εκπρόσωπος του Συλλόγου

Διδασκόντων
- Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων.

6-8 Δεκεμβρίου 2019 

Ακαδημία Αθήνας



Περιγραφή: 
- Ενημέρωση για το Πρόγραμμα 
- Συζήτηση για το αρχικό Σχεδίου Δράσης.   

Συμμετέχοντες: όλοι οι εκπαιδευτικοί        
του σχολείου

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Γνωριμία με τον Σύλλογο Διδασκόντων 



Περιγραφή: 
- Παρουσίαση της φιλοσοφίας του 

προγράμματος
- Βιωματικές ασκήσεις
- Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού
- Ολοκλήρωση Σχεδίου Δράσης.    

Συμμετέχοντες: 6 εκπαιδευτικοί, που 
αποτέλεσαν την «ομάδα δράσης» του σχολείου

24 και 29 Ιανουαρίου 2020 
Σε συνεργασία με τον 

Βασίλη Χαρίτο

Επιμόρφωση «ομάδας δράσης» 



Περιγραφή δράσης: οι μαθητές συζήτησαν 
σε μεικτές ομάδες πώς φαντάζονται την 
ιδανική χώρα και παρουσίασαν τις σκέψεις-
προτάσεις τους σε μία αφίσα.

Συμμετέχοντες: όλοι οι μαθητές του 
σχολείου

10 Φεβρουαρίου 2020 
(Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας)

«Μια ουτοπική χώρα»



Περιγραφή: 
- Παρουσίαση τεχνικών 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
- Δραστηριότητες.  

Συμμετέχοντες: οι εκπαιδευτικοί της 
«ομάδας δράσης»

27 Φεβρουαρίου 2020

Επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία



Περιγραφή δράσης: οι μαθητές 
πρόσφυγες γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα και μουσική μέσα από 
ελληνικά τραγούδια. 

Συμμετέχοντες: οι μαθητές των 
Τάξεων Υποδοχής

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

«Γνωριμία με την ελληνική μουσική»



Περιγραφή δράσης: οι μαθητές πρόσφυγες 
αφηγήθηκαν στη γλώσσα τους περιστατικά 
από τη ζωή τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
ψήφισαν τη γλώσσα με το καλύτερο 
ηχόχρωμα. «Νικήτρια»: τοπική διάλεκτος 
από το Κογκό!

Συμμετέχοντες: όλοι οι μαθητές του 
σχολείου

26 Σεπτεμβρίου 2020 
(Με αφορμή την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Γλωσσών)

«Θέλω να σας γνωρίσω τη γλώσσα μου»



Περιγραφή: ένταξη των μαθητών προσφύγων 
στη Δομή Εκπαίδευσης Προσφύγων του Δήμου 
Αγ. Δημητρίου για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, καθώς δεν είχε ακόμα ξεκινήσει η 
λειτουργία της Τάξης Υποδοχής.

Συμμετέχοντες: οι μαθητές της Τάξης 
Υποδοχής

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

Συνεργασία με τη Δομή Εκπαίδευσης 

Προσφύγων του Δήμου Αγ. Δημητρίου



Περιγραφή: έρευνα με ερωτηματολόγιο 
μέσω google form κατά την περίοδο 
αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω 
της πανδημίας covid19.

Συμμετέχοντες: όλοι οι μαθητές του 
σχολείου

Δεκέμβριος 2020

«Πώς θέλω να είναι το σχολείο μου;»
α

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0JX5Z9uYqvjwpaz0zk28TjaMXqMenfHa0oiDNgbfU3P0j2Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Στην έρευνα έλαβε μέρος το 25% περίπου των μαθητών του σχολ. έτους 2020-21. 

«Πώς θέλω να είναι το σχολείο μου;»
β



Ερώτηση «Τι θα ήθελα να μου προσφέρει επιπλέον το σχολείο»: ξεχωρίζει το αίτημα των μαθητών για πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

«Πώς θέλω να είναι το σχολείο μου;»

Ερώτηση «Τι προτείνω ότι θα μπορούσε να αλλάξει στο σχολείο»:
ξεχωρίζουν οι απαντήσεις που αναφέρονται στην αναγκαιότητα υποστήριξης του σχολείου από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό,
αλλά και στην κτηριακή αναβάθμισή του.

γ



«Ομάδα δράσης»
Φίλιου Δήμητρα (Διευθύντρια) 

Σδράκα Βασιλική (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)

Κοντολάτη Βασιλική 

Καμακάρη Αφροδίτη

Αλτάνη Ευσταθία

Γιαννακού Βικτώρια

Επιμορφώτρια: 

Κασκαντάμη Μαρία

1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου
«Εκπαιδευτική ετερογένεια - Ισότιμη συμμετοχή»


