
3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 





Λίγα λόγια για την περιοχή μας 



1928 

Οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη κι άλλες περιοχές της 
Μικράς Ασίας εγκαθίστανται στην περιοχή – από 110 
κατοίκους του παλιού Ποδονίφτη ο νέος οικισμός φτάνει 
τις μερικές χιλιάδες και παίρνει το όνομα “Νέα 
Φιλαδέλφεια” 

Δεκαετία του ‘70 

Στο δήμο ενσωματώνονται οι Εργατικές Κατοικίες 
(εσωτερικοί μετανάστες) 

Δεκαετία του ‘90 

Νέο μεταναστευτικό κύμα από τις χώρες της Βαλκανικής 

αρχές του ‘21 αι. 

Προσφυγικά ρεύματα από την Ασία και την Αφρική 

 

 



Το σχολείο μας μπροστά την πρόκληση της 
εποχής 

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί τάξη  
ΖΕΠ (ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητα 

 
 
 

Στόχος: 
 ενίσχυση μαθητών και μαθητριών από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες 



Νέος στόχος του σχολείου μας 

«Σχολεία για όλους:  
Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα 

 ελληνικά σχολεία» 
 



Στόχος του Προγράμματος είναι: 
       
      η ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού ούτως 
ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα τα 
παιδιά πρόσφυγες να είναι ευπρόσδεκτα σε ασφαλές και 
συμπεριληπτικό σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον, όπου θα 
προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση για όλους. 
 
Το Πρόγραμμα 
  
      υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική 
Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», των ΕΕΑ Grants, με 
φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 



Τι κάναμε; 



 

1) Συμμετείχαμε στην Ακαδημία 
επιμόρφωσηςμαζί με 

εκπροσώπους άλλων σχολείων 
που αποτελούν μέλη του δικτύου 

«Σχολεία για όλους» 

 



                                                                            2) 
προχωρήσαμε σε επιμόρφωση των συναδέλφων  

σχετικά με το πρόγραμμα 

 

 

  
 
 
 
 



             3) συντάξαμε ένα σχέδιο δράσης 

 



Βασικοί άξονες σχεδίου δράσης 

Συμπερίληψη (υλοποίηση δράσεων) 
Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών σχολείου 

Συνεργασία με τους γονείς προσφύγων 

Συνεργασία με τις δομές (Εστία, Νόστος) 
Συνεργασία με άλλα σχολεία 



Τι κάνουμε; παραδείγματα δράσεων 

Στείλαμε γράμματα σε γονείς 

(στα ελληνικά και αγγλικά) 
για να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα 

 

Τους καλέσαμε να έρθουν στο σχολείο 

 







Κάναμε εκλογές τμήματος 



Καθιερώσαμε τον θεσμό του μέντορα συμμαθητή 







Συμμετείχαμε σε εικαστική και περιβαλλοντική δράση 
στο Γκάζι και ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας 





Μέχρι και λαϊκή αγορά φτιάξαμε... 





Τι άλλο κάναμε; 



Επίσκεψη σχολείου Αναβρύτων 



Παρουσιάσαμε τις δράσεις μας 



Και δουλέψαμε σε ομάδες 



Συνεργαστήκαμε με το 11ο Γυμνάσιο 
Νίκαιας 



Ζωγραφίσαμε έργα εμπνευσμένα από το 
ποίημα ενός πρόσφυγα μαθητή για τη 

φιλία 





Και μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας 





Παρουσιάσαμε τις δράσεις μας σε ανοικτή εκδήλωση στο  
 

Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς 
 



Παρουσιάσαμε τις εργασίες 
των παιδιών προσφύγων στην 
εκδήλωση του 11ου Γυμνασίου 
Νίκαιας 



Συμμετέχουμε στο Συνέδριο “Σχολεία για όλους” 



Και συνεχίζουμε… 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
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