
Σχολεία για Όλους: 
Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα 

Ελληνικά Σχολεία 
Όνομα σχολείου: 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 
Επιμορφωτής:  Γιώργος Ανδρουλάκης   
Σχολικό έτος:  2019-2020 



Η Φιλιππιάδα είναι μια μικρή κωμόπολη, περίπου 5.000 κατοίκων, στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 
Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, αλλά βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην Άρτα (14 χλμ) 
παρά στην Πρέβεζα (42 χλμ.). Είναι μια ήσυχη κωμόπολη, που τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή γιατί 
τα καλοκαίρια συγκεντρώνει μεγάλους πληθυσμούς αποδημητικών πελαργών. Ακούστηκε δυστυχώς 
και για αρνητικές αντιδράσεις που μερίδα των κατοίκων της έδειξε για την εγκατάσταση προσφύγων 
στον κοντινό καταυλισμό «Πετροπουλάκη» (3 χιλιόμετρα από τη Φιλιππιάδα), καθώς και για τη 
φοίτηση προσφυγόπουλων στα σχολεία της περιοχής. 
 
Το 2ο Γυμνάσιο είναι ένα από τα δύο Γυμνάσια της Φιλιππιάδας, συστεγάζεται με το 1ο. Το κτίριο 
είναι ένα τυπικό οικοδόμημα ελληνικού σχολείου της δεκαετίας του 1980, χωρίς χαρακτήρα αλλά με 
τις βασικές παροχές εξασφαλισμένες. Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούσαν στο 2ο Γυμνάσιο 
187 παιδιά, από τα οποία τα 37 ήταν προσφυγόπουλα. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 25 
εκπαιδευτικούς (οι περισσότεροι από τους οποίους δεν μένουν στη Φιλιππιάδα). Η ιστοσελίδα του 
σχολείου είναι εδώ: http://2gym-filipp.pre.sch.gr/. 
 
 





Η διά ζώσης επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε κατά τα 2/3, σε δύο φάσεις, στις 29-30 Ιανουαρίου 
2020 και στις 12 Φεβρουαρίου 2020. Στο κλείσιμο του έτους και μετά τις COVID-περιπέτειες, 
οργανώθηκε και μια online συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στις 10 Δεκεμβρίου 
2020. 
Στις επιμορφωτικές δράσεις συμμετείχαν 17 εκπαιδευτικοί, 14 γυναίκες και 3 άνδρες, μεταξύ των 
οποίων ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου (άνδρες αμφότεροι). 
 
Θεματικές της επιμόρφωσης: 
Σύλληψη του σχολείου ως όλου – Διερεύνηση αναγκών της κοινότητας του σχολείου 
Δημοκρατική παιδεία και συμπερίληψη παιδιών προσφύγων 
Βιωματικότητα και ενσυναίσθηση 
Στερεότυπα και πρωτότυπα 
Επιλογές διδασκαλίας και μάθησης για τη συμπερίληψη. 
 
Link για υλικό που χρησιμοποιήθηκε: 
https://www.mediafire.com/folder/4dg7avhmt8myk/Wergeland_Schools_for_All_2ο_Γυμνάσιο_Φιλιπ
πιάδας 





ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Δραστηριότητες – Χρονοδιάγραμμα – Δείκτες) 
1) Μεταφράσεις ενημερωτικών επιστολών και αποστολή στους γονείς των προσφύγων (και στους υπόλοιπους 

γονείς). Μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Δείκτης-Στόχος: Δύο επιστολές μεταφρασμένες σε 6 γλώσσες. 
2) Ενημέρωση του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου για το επιμορφωτικό πρόγραμμα και ενεργοποίησή του 

ώστε να υπάρξει μια συνεδρίαση με προτάσεις, από τη μεριά των μαθητών, για την παρουσία και τη φοίτηση των 
προσφυγόπουλων. Μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Δείκτης-Στόχος: Συμμετοχή 20 μαθητών μη-προσφύγων. 

3) Επίσκεψη προσφυγικών οικογενειών από τον χώρο φιλοξενίας «Πετροπουλάκη» στο σχολείο. Συμμετοχή 
οικογενειών από τη Φιλιππιάδα και ανταλλαγή πολιτισμικών εμπειριών (εδέσματα, πολύγλωσση αφήγηση 
ιστοριών, τραγούδια). Μάιος 2020. Δείκτης-Στόχος: Συμμετοχή 30 οικογενειών προσφύγων και 30 μη προσφύγων 

4) Επιμορφωτική δράση, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογενειών, σχετικά με τις προσδοκίες όλων από 
την εκπαίδευση, καθώς και με την εκπαιδευτική διαδρομή των παιδιών προσφύγων πριν έρθουν στην Ελλάδα. 
Μάιος 2020. Δείκτης-στόχος: 3ωρη συνάντηση, με συμμετοχή προσώπων από όλες τις κατηγορίες, 50 συνολικά. 

5) Πολύγλωσση σήμανση του χώρου του σχολείου, με μετάφραση των πινακίδων χώρων και των οδηγιών στις 
γλώσσες που μιλάνε οι μαθητές. Μέχρι 31 Μαΐου 2020. Δείκτης-στόχος: 20 πινακίδες σε 10 γλώσσες. 

6) Δημιουργία ενός τεύχους-λευκώματος με τα μικρά ονόματα των μαθητών του σχoλείου και με σύντομες αναφορές 
στην ετυμολογία τους και στις οικογενειακές ιστορίες που τα συνοδεύουν. Μέχρι 31 Μαΐου 2020. Δείκτης-στόχος: 
ένα πολύγλωσσο λεύκωμα σε 500 αντίτυπα. 



 
 



Δράσεις που υλοποιήθηκαν - Αποτελέσματα 
 
1) Έγιναν οι μεταφράσεις ενημερωτικών επιστολών (δύο επιστολές μεταφρασμένες σε 6 γλώσσες). 
2) Έγινε η επίσκεψη προσφυγικών οικογενειών από τον χώρο φιλοξενίας «Πετροπουλάκη» στο σχολείο, στις 22 

Μαΐου 2020. Συμμετείχαν 28 γονείς από τον καταυλισμό, 17 γονείς μαθητών από τη Φιλιππιάδα και 13 
εκπαιδευτικοί.  

3) Δημιουργήθηκαν πολύγλωσσες πινακίδες για σήμανση του χώρου του σχολείου. Η δράση θα ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2021, καθώς υπάρχουν ορισμένα γραφειοκρατικά προσκόμματα για την ανάρτησή τους.  

4) Έχει σχεδιαστεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ένα πολύγλωσσο βιβλιαράκι με χρηστικές εκφράσεις σε 8 γλώσσες, σε 
αντικατάσταση του προβλεφθέντος τεύχους-λευκώματος με τα μικρά ονόματα των μαθητών του σχoλείου. 
Εκκρεμεί η σελιδοποίηση και εκτύπωσή του. Εναλλακτικά, θα λάβει τη μορφή ebook.  

 
Δεν πραγματοποιήθηκαν οι αρχικά προγραμματισμένες δράσεις (2) και (4). 
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