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Σχολικό έτος 2021-22 

 
• Φοίτηση 17 μαθητών προσφύγων – μεταναστών 
• Προέλευση: ασιατικές και αφρικανικές χώρες 
• Μητρικές γλώσσες: ορντού, νταρί, φαρσί, 

αραβικά, γαλλικά, αγγλικά 



Επιμόρφωση 
• 1η φάση: επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη 

(Νοέμβριος 2021) 
• 2η φάση: επιμόρφωση στον χώρο του σχολείου 

μας από τους συντονιστές κ. Χ. Χατζηλία  
    και κ. Δ. Παύλου 
   (Δεκέμβριος 2021) 



Αρχές δημοκρατικού σχολείου 

   Ενστερνιστήκαμε τη σημασία του 
σεβασμού στη διαφορετικότητα, της 
αλληλεγγύης, της ισότητας στη μόρφωση, 
της συνεργασίας, της συμπερίληψης, 

   της δικαιοσύνης,  
   της ενσυναίσθησης 



Δημιουργία σχεδίου δράσης 

   Οργανώσαμε το σχέδιο δράσης με την 
καθοδήγηση των συντονιστών μας, κ. Χ. 
Χατζηλία και κ. Δ. Παύλου καθώς και της 
συμβούλου εκπαιδευτικού έργου, κ. Ι. 
Μεταξοπούλου και με 

   τη συμμετοχή μαθητών. 



Παραλαβή υλικού 

• Παραλάβαμε με τη διαμεσολάβηση του κ. 
Χ. Χατζηλία υλικό του προγράμματος το 
οποίο μοιράσαμε σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές  



Δράσεις 
     Εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών ( θέατρο ντοκουμέντο, 

δράσεις σε κύκλο, παντομίμα, τεχνικές γνωριμίας, «να αλλάξει θέση 
όποιος», παγωμένες εικόνες, ανακριτική καρέκλα ) 

     στο πλαίσιο μαθημάτων με στόχο τη συμπερίληψη μαθητών 
διαφορετικών εθνικοτήτων και την υιοθέτηση των αρχών του 
δημοκρατικού σχολείου 

 



Επιμόρφωση στη σχολική 
διαμεσολάβηση 

   Με επιμορφώτρια τη σύμβουλο εκπαιδευτικού 
έργου, κ. Ι. Μεταξοπούλου γνωρίσαμε τις αρχές 
της σχολικής διαμεσολάβησης για τη 
δημοκρατική διαχείριση συγκρουσιακών 
καταστάσεων  



Δημιουργία ψηφιακού 
περιοδικού 

• «Εσπερινή φωνή» https://schoolpress.sch.gr/ 
• Διαδικτυακή ομάδα μαθητών 
• Επιλογή τίτλου και θεματολογίας από κοινού 

https://schoolpress.sch.gr/


Δημιουργία ψηφιακού 
περιοδικού 

• Διαμόρφωση φόντου με εικόνες 
επιλεγμένες από τους μαθητές για τη 
σημασία του σχολείου 
 



Διαμόρφωση εξώφυλλου 
τεύχους 

 • Τίτλος τεύχους «Η δύναμη της γνώσης» 
• Δημιουργία συννεφόλεξου με θέμα «η 

σημασία του σχολείου» σε οικείες 
γλώσσες για τους μαθητές  
 



Στήλες- άρθρα 
• https://schoolpress.sch.gr/esperfvnh/archiv

es/233 
 

https://schoolpress.sch.gr/esperfvnh/archives/233
https://schoolpress.sch.gr/esperfvnh/archives/233


Δημιουργία πολύγλωσσης έντυπης 
και ψηφιακής βιβλιοθήκης (I) 

   Παραλαβή από το «Δίκτυο για τα δικαιώματα του 
παιδιού» και ταξινόμηση με τη βοήθεια των 
μαθητών λογοτεχνικών, ιστορικών και 
επιστημονικών βιβλίων στα ελληνικά,  

   στ’ αγγλικά και σε μητρικές 
   γλώσσες των μαθητών 



Δημιουργία πολύγλωσσης έντυπης 
και ψηφιακής βιβλιοθήκης (II)  

 
• Δανεισμός βιβλίων στο πλαίσιο της 

φιλαναγνωσίας 



Δημιουργία πολύγλωσσης έντυπης 
και ψηφιακής βιβλιοθήκης (III)  

    Αποκτήθηκαν με τη χρηματοδότηση του «schools for 
all» 20 memory sticks, αποθηκεύτηκαν σ’ αυτούς 
λογοτεχνικά βιβλία (ελεύθερα πνευματικών 
δικαιωμάτων) σε μορφή pdf στα ελληνικά και στ’ 
αγγλικά καθώς και ανάλογο ηχητικό υλικό (audio) 

  
    Προσφέρθηκαν στους μαθητές 



Δημιουργία πολύγλωσσης έντυπης 
και ψηφιακής βιβλιοθήκης (IV)  

    Eμπλουτίστηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη με 25 
ταμπλέτες (tablets) που εμπεριέχουν την 
ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών 
Akelius ( δωρεά της «UNICEF» και της Μ.Κ.Ο. 
«Μετάδραση») 

  
     



Μετάφραση σε μητρικές 
γλώσσες 

• Μετάφραση του γλωσσάριου των βιβλίων 
αγγλικών αρχαρίων και προχωρημένων της α’ 
γυμνασίου στα φαρσί από μαθητές 

• Μετάφραση του παραμυθιού «Το βατραχέλι» 
στα φαρσί από μαθητές 

 
 



Έκδοση ψηφιακού βιβλίου 
• « Ανθολόγιο αγαπημένων ποιημάτων» 
    Ποιήματα απ’ όλο τον κόσμο πλαισιωμένα από 

ζωγραφικά έργα μαθητών διαφορετικής 
προέλευσης 
https://read.bookcreator.com/8KwyUzHPQvbK1z
J6RpS1Gx4XLbI3/3V7nro0KRVaSygriBmgJfQ 
 

https://read.bookcreator.com/8KwyUzHPQvbK1zJ6RpS1Gx4XLbI3/3V7nro0KRVaSygriBmgJfQ
https://read.bookcreator.com/8KwyUzHPQvbK1zJ6RpS1Gx4XLbI3/3V7nro0KRVaSygriBmgJfQ


Μαθητικό ραδιόφωνο 
• Δημιουργία διαδικτυακής ομάδας 
• Επιλογή ονόματος ομάδας ραδιοφώνου 



Συμμετοχή στο 
europeanschoolradio.eu 



Ραδιοφωνικές εκπομπές 
• «Το παραμύθι της αλληλεγγύης» 
• http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/7589 
• « Ειρήνη όχι πόλεμος» 
• http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6055 
• «Η ποίηση της καρδιάς μας» 
• http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/7764 
• Ραδιοφωνικό μήνυμα στα γαλλικά 
• http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6196 

 
 

 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/7589
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6055
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/7764
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6196


«Το παραμύθι της αλληλεγγύης» 



Συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό  
«Καν’ το ν’ ακουστεί» 

• Ραδιοφωνικό μήνυμα «Το ταξίδι της γνώσης» (7370) 
https://vote.europeanschoolradio.eu/contest2022/listeners/Mes-likes-
new.php?sort=like 

 

https://vote.europeanschoolradio.eu/contest2022/listeners/Mes-likes-new.php?sort=like
https://vote.europeanschoolradio.eu/contest2022/listeners/Mes-likes-new.php?sort=like


Συμπεράσματα 
• Βιωματική μάθηση 
• Σύσφιξη των σχέσεων μαθητών διαφορετικής προέλευσης και 

κουλτούρας 
• Συμπερίληψη - αρμονικές σχέσεις μαθητών 
• από διάφορες χώρες του κόσμου 
• Καλλιέργεια αρχών δημοκρατίας, αλληλεγγύης, σεβασμού, 

ενσυναίσθησης  
• Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
• Συνεργασία με φορείς 
• Διάχυση των δράσεων στην κοινότητα 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 
 

   Οι εκπαιδευτικοί του Εσπερινού 
Γυμνασίου Μυτιλήνης με Λ.Τ. 

   Δέσποινα Βερρή, Ελένη Μανωλακέλλη, 
   Ιουλία - Μαρίνα Σαράντου, Αθηνά 

Παλαιολόγου 
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