
4o Γυμνάσιο Χαλκίδας         

Σχέδιο δράσης:  Ένα σχολείο για 
όλους



Ενδυνάμωση της 

σχολικής κοινότητας 

με σκοπό την 

ανάπτυξη δράσεων 

και πρακτικών 

συμπερίληψης στην 

καθημερινή σχολική 

ζωή. 

Σκοπός του 
Σχεδίου Δράσης



Διήμερη επιμόρφωση όλου του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών

Νοέμβριος 2021



Υποδοχή μαθητών/τριών προσφύγων   
στο σχολείο

• Ξενάγηση των νεοφερμένων  
μαθητών/τριών προσφύγων στο σχολείο 

• Υπεύθυνοι για τη δράση:

- 15μελές
- 5μελή των τάξεων που φοιτούν οι μαθητές 
πρόσφυγες

Νοέμβριος 2021



Εικονογραφημένο πρόγραμμα

Ωρολόγιο 
Εικονογραφημμένο 
Πρόγραμμα με τα 
εξώφυλλα των 

βιβλίων

Δεκέμβριος 
2021



Σημαίες -  ευχές 
από τις χώρες προέλευσης όλων των 

μαθητών/τριών

Αναρτημμένα 
στον πίνακα 

ανακοινώσεων 
των τάξεων

Δεκέμβριος 
2021



Μετάφραση βασικών 
κανόνων του σχολικού  

κανονισμούΣχολικός κανονισμός σε 
Γαλλικά -  Αραβικά – 

Ελληνικά

Συνεργασία: Μετάδραση

Ιανουάριος 2022



Χαιρετισμοί σε όλες τις 
γλώσσες των 

μαθητών/τριών του 
σχολείου – mobile στο 

διάδρομο

Φεβρουάριος 
2022



Φεβρουάριος 
2022



Συνεργασία με την ΣΕΠ 
ΡιτσώναςΣυμμετείχαν  οι  εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθητές/τριες πρόσφυγες

Θέματα  που συζητήθηκαν:  
• Συνθήκες διαβίωσης μαθητών/τριών στη δομή της Ριτσώνας
• Υποστήριξη στα μαθήματα από τις δομές που λειτουργούν στη 
Ριτσώνα

• Θέματα που αφορούν συγκεκριμένους μαθητές/τριες
• Διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων (μετακίνηση) προκειμένου να 
συμμετέχουν οι μαθητές/τριες πρόσφυγες  στις εξωσχολικές  
δραστηριότητες  του  σχολείου

• Επικοινωνία γονέων προσφύγων με το σχολείο

Βασικά συμπεράσματα:
- Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες έρχονται  στο σχολείο με 
χαρά και νιώθουν ότι είναι αποδεκτοί

- Επίσκεψη γονέων στο σχολείο το αμέσως επόμενο 
διάστημα

Φεβρουάριος 2022



Μάρτιος  2022 Τοπική Ακαδημία
Συν-επιμόρφωση 

4ο Γυμνάσιο Χαλκίδας – 1ο Εσπερινό ΓΕΛ 
Χαλκίδας



Επίσκεψη γονέων μαθητών/τριών 
προσφύγων  στο σχολείο

Απρίλιος 2022

Ενημέρωση με διερμηνεία

Ξενάγηση στο σχολείο



Επίσκεψη γονέων μαθητών/τριών 
προσφύγων  στο σχολείο

Απρίλιος 2022

Στο γυμναστήριο παρακολούθησαν τα παιδιά τους 
στο μάθημα της γυμναστικής



Μάιος  2022 Επίσκεψη στο ΕΝΕΕΓΥΛ Χαλκίδας – 
Κοινό εργαστήριο εικαστικών



Μάιος  2022 Επίσκεψη στο ΕΝΕΕΓΥΛ Χαλκίδας – 
Κοινό εργαστήριο συγγραφής 
άρθρου για την εφημερίδα του 
ΕΝΕΕΓΥΛ για τη φιλία και τη 

συνεργασία



Περίπατοι -  Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Σε όλες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές 

του σχολείου συμμετείχαν και οι μαθητές/τριες 

πρόσφυγες, αφού κάθε φορά το σχολείο φρόντιζε 

για την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων 

(συμμετοχή, μετακίνηση)

Οι εξορμήσεις εκτός σχολείου ήταν οι μοναδικές 

δυνατότητες εξόδου από τη δομή της Ριτσώνας για 

τους μαθητές/τριες πρόσφυγες. 

Μερικές έξοδοι...



Απρίλιος 2022

Στο ιστορικό κέντρο 
της Χαλκίδας



Μάιος  2022
Ναύπλιο - Μυκήνες



Μάιος  2022

Ναύπλιο - Μυκήνες


