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Τν 1
ν
 Γπκλάζην Νεάπνιεο, ζην Σηξαηόπεδν Σηξεκπεληώηε,κε δηεπζπληή ηνλ θ. 

Ισάλλε Κνπθίδε θαη ππνδηεπζύληξηα ηελ θα Βαζηιηθή Καηζνύιε, είλαη κεηαμύ ησλ 

ζρνιείσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην εζληθό πξόγξακκα «Σρνιεία γηα όινπο 

– Σπκπεξίιεςε παηδηώλ πξνζθύγσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία». Σηόρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνύ απνηειεί ε ππνζηήξημε ζρνιείσλ κε ηάμεηο ππνδνρήο, κέζα από 

ηελ θαιιηέξγεηα αζθαινύο θαη ζπκπεξηιεπηηθνύ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν 

παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε όινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεύκαηνο, πνιηηηζκηθώλ θαηαβνιώλ. 

Σην ζρνιείν καο ιεηηνύξγεζαλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 δύν ηκήκαηα ησλ 

Τάμεσλ Υπνδνρήο -ΖΕΠ, ΖΕΠ 1 θαη ΖΕΠ 2, ζηα νπνία ήηαλ εγγεγξακκέλνη 38 

καζεηέο, παηδηά πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. Από ηα παηδηά απηά παξαθνινύζεζαλ 

ζπζηεκαηηθά ηα καζήκαηα ζηηο ηάμεηο απηέο γύξσ ζηα 20, θαζώο νη ζπλζήθεο ηεο 

δσήο ησλ πεξηζζνηέξσλ εμ απηώλ ζηηο δνκέο θηινμελίαο αιιά θαη νη κεηαθηλήζεηο 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζε άιιε ρώξα ή ζε άιιε πόιε γηα εύξεζε θαιύηεξσλ 

ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, δελ επέηξεπαλ πάληνηε ηελ απξόζθνπηε πξνζέιεπζε θαη 

θνίηεζή ηνπο ζε απηέο. 

Ωζηόζν, ην πξόγξακκα ησλ ΤΥ ιεηηνύξγεζε απνηειεζκαηηθά θαη πνιιά παηδηά 

έθαλαλ κεγάια βήκαηα πξνόδνπ ηόζν σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ ειιεληθώλ ηνπο όζν 

θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ρσξίο απηό βέβαηα λα ζεκαίλεη πσο άξζεθαλ 

κέζα ζε ιίγνπο κήλεο – δηόηη ππήξμε θαη ε παξαηεηακέλε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ 

ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 – ηόζν ηα παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα όζν θαη νη 

αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ εθ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην πξόγξακκα απηό. 

Σεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο θαο Γηώηαο Γάηζε, επηκνξθώηξηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  «Σρνιεία γηα όινπο» πνπ κε ηα επηκνξθσηηθά ηεο ζεκηλάξηα, ην 

πινύζην ππνζηεξηθηηθό ηεο πιηθό, αιιά θαη ηε ζεηηθή ηεο αύξα, αληηζηάζκηζε 

νπζηαζηηθά ηηο ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άκβιπλε ηηο όπνηα αξλεηηθή 

πξνδηάζεζε απέλαληη ζε απηό ην εγρείξεκα ζην κέηξν πνπ ηεο αλαινγνύζε. 

Με δηθή ηεο παξόηξπλζε πξαγκαηνπνηήζακε θνηλέο δξάζεηο: 

 ηε ζπλδηδαζθαιία άιισλ ηκεκάησλ καδί κε ηκήκαηα ησλ Τ.Υ. ζε καζήκαηα 

κε πνιππνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, γηα παξάδεηγκα ηελ θνηλή νξνινγία ζηελ 

ηέρλε, ηε κνπζηθή, ηελ ηαηξηθή, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ελ γέλεη ζε 

δηάθνξεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ (θαη ζηε γιώζζα ησλ καζεηώλ ησλ Τ.Υ.)  

 ηελ εηθαζηηθή παξέκβαζε πνπ δηνξγαλώζακε από θνηλνύ κε παηδηά άιισλ 

ηκεκάησλ θαη κε άιινπο ζπλαδέξθνπο ηελ παγθόζκηα εκέξα ηεο κεηξηθήο 

γιώζζαο.  

Είρακε ζρεδηάζεη θαη νξγαλώζεη θη άιιεο θνηλέο δξάζεηο κε ζπλαδέξθνπο-θαζεγεηέο 

δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ (θηιόινγνη, καζεκαηηθνί, πιεξνθνξηθνί), αιιά, δπζηπρώο, δελ 

πινπνηήζεθαλ ιόγσ ηνπ γεληθνύ απαγνξεπηηθνύ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο. 

Τα νθέιε από ηηο θνηλέο απηέο δξάζεηο ππήξμαλ άκεζα θαη πνιιαπιά. Τα παηδηά 

γλσξίζηεθαλ κεηαμύ ηνπο, θαζώο θιήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνύλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

ζρεδηάζνπλ από θνηλνύ ηα βήκαηα ηεο θνηλήο ηνπο πξνζπάζεηαο. Άξζεθαλ 

νπνηεζδήπνηε επηθπιάμεηο ιόγσ άγλνηαο, αθνύ ε γλσξηκία κε ηνλ «άγλσζην μέλν» 

θαηέδεημε ηα θνηλά ζεκεία ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, αληίδξαζεο, ζπκπεξηθνξάο πνπ 
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ππάξρνπλ ζε όια ηα παηδηά ζηηο ίδηεο ή θνληηλέο ειηθίεο. Γλσξίζηεθαλ θαιύηεξα νη 

θαζεγεηέο κε ηνπο καζεηέο θαη αλέπηπμαλ ακνηβαία εθηίκεζε θαη ζπκπάζεηα. 

Κνηλσληθνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό ηα παηδηά ησλ Τ.Υ., έλησζαλ εππξόζδεθηα, 

ηθαλά λα ζπλ-δεκηνπξγήζνπλ, απνηειεζκαηηθά ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, 

πήξαλ επηβξάβεπζε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Με ιίγα ιόγηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πνιιά από απηά πνπ απνηεινύλ παηδαγσγηθά ηδεώδε. 

Ήηαλ κηα επνηθνδνκεηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ζρνιηθή ρξνληά, παξά ηα επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Με θαιή δηάζεζε, κεξάθη, αίζζεκα επζύλεο θαη, 

θπξίσο, ζπλεξγαζία, κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ, όπσο θαη μεπεξάζηεθαλ. Έηζη, ζην 

κέιινλ επρόκαζηε θαη επειπηζηνύκε ν ζεζκόο ησλ Τάμεσλ Υπνδνρήο -ΖΕΠ λα 

ιεηηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθά θαη λα βξεη ηελ ακέξηζηε θαη θαζνιηθή ππνζηήξημε 

πνπ ηνπ αμίδεη. Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ην πξόγξακκα «Σρνιεία γηα όινπο» ζα 

ζπλερηζηεί  δίλνληαο ην βαζηθό ζηίγκα όηη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ είλαη 

δνπιεηά όισλ.  


