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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ομάδα έργου: Καρούλη Φωτεινή, Βουλγαρίδου Δέσποινα, Μαλετζίδης Γιώργος, Μαυροπούλου Αθηνά,  

Πρανδέκου Κατερίνα

Επιμορφώτρια του Προγράμματος: Βλαχάκη Μαρία

Η ταυτότητα του Σχολείου

Το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης έχει 30 εκπαιδευτικούς και 300 μαθητές. Λειτούργησε για
πρώτη φορά φέτος Τμήμα Υποδοχής. Για την υποδοχή προσφύγων μαθητών στο Σχολείο
υπήρξε συζήτηση, συνεργασία και συλλογική απόφαση από τη Διεύθυνση του Σχολείου,
τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων.
Το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης έχει σημαντική ιστορία. Ιδρύθηκε το 1936. Είναι ένα ανοιχτό σε
συνεργασίες σχολείο. Οι μαθητές/-τριες έχουν υψηλές επιδόσεις και σημαντικές
διακρίσεις.

Σκοπός του σχεδίου δράσης μας στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Συμπερίληψη προσφύγων μαθητών στα Ελληνικά Σχολεία»

Η υλοποίηση συνεργατικών δράσεων με οργανισμούς και φορείς για την 
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και τη διαμόρφωση του σχολικού 
περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις. 

Σχέδιο Δράσης

«Συνεργατικές δράσεις για τη συμπερίληψη των προσφύγων 
μαθητών» 

Σχολική χρονιά 2021-2022

Οι δράσεις μας

• Κι αν ήσουν εσύ; Μπαίνοντας στη θέση των προσφύγων μαθητών
• Ευαισθητοποίηση Ελλήνων μαθητών για το προσφυγικό ζήτημα σε συνεργασία με τη  

Διεθνή  Αμνηστία
• Κοινοί τόποι του παρελθόντος: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

και   
στο  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

• Συμπεριληπτική διακόσμηση: Ανάρτηση ονομασιών χώρων του σχολείου στις γλώσσες 
των προσφύγων μαθητών   Διακόσμηση του χώρου υποδοχής και των τάξεων με έργα 
ζωγραφικής 

• Μικτές αθλητικές ομάδες και διοργάνωση αθλητικών αγώνων σε συνεργασία με 
αθλητικούς φορείς

• Δημιουργία επικοινωνιακού λεξικού
• Η μετάφραση του σχολικού κανονισμού στις γλώσσες των προσφύγων μαθητών   
• Ενημέρωση για την παροχή πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου 

Μελά
• Περιβαλλοντική δράση για την ανακύκλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά
• Συλλογή οικογενειακών, προσφυγικών ιστοριών
• Γιορτή κρέπας (Chandeleur)
• Διαπολιτισμική βιβλιοθήκη
• Η ποιητική συλλογή με τα χαϊκού
• Σχολική Ταινιοθήκη κατά της βίας και του ρατσισμού
• Δίκτυο Λυκείων για τη συμπερίληψη των προσφύγων μαθητών
• Αντιμετωπίζοντας τη βία μέσω της τέχνης. Αξιοποίηση της εικαστικής έκφρασης για 

την ανάδειξη των συναισθημάτων των παιδιών προσφύγων πριν και μετά την 
προσφυγική εμπειρία σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά.

Προτείνουμε από τις δράσεις μας 

• Συλλογή οικογενειακών, προσφυγικών ιστοριών σύγχρονων και απογόνων 
προσφύγων

• Ανάδειξη κοινών τόπων στο παρελθόν και στο παρόν
• Βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες όπως μουσειακές επισκέψεις 
• Σχολική ταινιοθήκη κατά της βίας και του ρατσισμού
• Εικαστική έκφραση
• Συγγραφή χαϊκού, σύντομων ποιημάτων με θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές
• Ευκαιρίες επικοινωνίας και συνδημιουργίας μέσα από κοινές, υπερεθνικές γιορτές 
• Ομαδικές, αθλητικές δραστηριότητες
• Συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οργανισμούς.


