
Σχολεία για Όλουσ:
Συμπερίλθψθ Παιδιϊν Προςφφγων ςτα 

Ελλθνικά Σχολεία

Όνομα ςχολείου: 8ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων

Επιμορφωτρια: Μαργαρίτα Καψάλθ

Σχολικό ζτοσ: 2019-20



Το ςχολείο

Διεςθςνηήρ

Έμαξρνο Αζαλάζηνο

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών

31

Απιθμόρ μαθηηών

170

Ιζηοζελίδα

http://8gym-ioann.ioa.sch.gr/

Απιθμόρ μαθηηών πποζθύγων

27



Και κάπωσ ζτςι ξεκινιςαμε…

Πότε;

29.11.2019

Πού;

Θεζζαλονίκη-

1η Ακαδημία

Στότος;

Η δημιοσργία ενός 
ζσμπεριληπηικού 

κλίμαηος για ηο ζτολείο



Η πρϊτθ Ακαδθμία

Γλσξηκία 
κειώλ

Γλσξηκία κε 
ην 

πξόγξακκα

Σπδήηεζε γηα 
ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζρνιείνπ

Γηακόξθσζε 
ζρεδίνπ 
δξάζεο

Έηνηκνη γηα 
δξάζε



Επιμορφωκικαμε ςτο ςχολείο

Διάρκεια

10 ώρες

Αριθμός εκπαιδεστικών

13

Θεματικές ενότητες

•Διδακηικό σλικό

•Σηερεόησπα

•Επικοινωνία

•Στέδιο δράζης

Σε ζσνεργαζία με ηην Ξανθή Αλμπανάκη



Συναποφαςίςαμε το ςχζδιο δράςθσ

Μαζαίλσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό 

κνπ κέζα από ηνπο άιινπο

Τίηλορ

Ιαλνπάξηνο 2019- Γεθέκβξηνο 

2020

Χπονοδιάγπαμμα

1. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε

2. Γηαρείξηζε ζρνιείνπ θαη 

ζρνιηθόο πνιηηηζκόο

Δείκηερ 
επίηεςξηρ

1. Δλέξγεηεο γηα ηελ ππνδνρή πξνζθύγσλ

2. Γεκηνπξγία θνπίδ 

3. Αλάδεημε πνιπγισζζίαο

4. Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά παηρλίδηα 

γεγελώλ θαη πξνζθύγσλ

5. Γεκνηηθό Μνπζείν Δπαζηηπιόηηηερ



Και …



Προετοιμαςτικαμε για τουσ μακθτζσ-πρόςφυγεσ

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή

πνξεία παηδηώλ-πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα

ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-

πξνζθύγσλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εζηηαζκέλε

αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο

αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο

πξόζθπγεο

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ

εθπαηδεπηηθή πνξεία παηδηώλ-

πξνζθύγσλ (κεηαθξαζκέλν θαη

ζηηο γιώζζεο ησλ παηδηώλ-

πξνζθύγσλ), κεηαθξαζκέλν ζε

έμη γιώζζεο.

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία

καζεηώλ-πξνζθύγσλ κε ζηόρν

ηελ ελεκέξσζε ησλ

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εζηηαζκέλε

αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ

ηνπο αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη

γνλείο πξνζθύγσλ



Υποδεχτικαμε τουσ μακθτζσ-πρόςφυγεσ

Δημιοςπγία  εικονογπαθημένων 

μππελόκ με οδηγίερ καθημεπινήρ 

επγαζίαρ και ζσολικών

δπαζηηπιοηήηων Ανάπηηζη ηιμοκαηαλόγος ζηα αγγλικά
Δημιοςπγία εικονογπαθημένος ππογπάμμαηορ

Σηόρνο ε δηεπθόιπλζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ-πξνζθύγσλ εληόο θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο

αίζνπζαο θαζώο θαη ε δεκηνπξγία αλάπηπμεο ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο θαη απνδνρήο

Αλαξηεκέλα ζηνλ ζύλδεζκν: https://tinyurl.com/y2t269aa



Μάκαμε … παίηοντασ

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή

πνξεία παηδηώλ-πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα

ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-

πξνζθύγσλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εζηηαζκέλε

αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο

αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο

πξόζθπγεο

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

κηθξνύ εγρεηξηδίνπ κε 11

επηηξαπέδηα παηρλίδηα,

εζηηαζκέλα ζην ιεμηιόγην

βαζηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ γηα

εθκάζεζε ειιεληθώλ ζε αξράξην

επίπεδν

Σηόσορ: Η εθκάζεζε ηεο

ειιεληθήο γιώζζαο κε

επθάληαζην θαη παηγληώδε

ηξόπν

Αποδέκηερ: καζεηέο πξόζθπγεο

ησλ Τάμεσλ ππνδνρήο

Αλαξηεκέλν ζηνλ

ζύλδεζκν:https://tinyurl.com/y2

t269aa



Δοκιμάςαμε τισ γνϊςεισ μασ

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή

πνξεία παηδηώλ-πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα

ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-

πξνζθύγσλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εζηηαζκέλε

αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο

αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο

πξόζθπγεο

Δπαζηηπιόηηηα : Γεκηνπξγία θνπίδ

κε 22 εξσηήζεηο

Πεπιγπαθή: Φάζε Α: Σπκπιήξσζε

θνπίδ κέζσ google forms. Φάζε Β:

Αλαζηνραζκόο κε εξσηήζεηο ζηελ

νινκέιεηα ηεο ηάμεο

Σηόσορ: Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ

καζεηώλ ζηνπο δηαθνξεηηθνύο

αιιά θαη θνηλνύο ηξόπνπο

επηθνηλσλίαο αλά ηνλ θόζκν

Σςμμεηέσονηερ: 44 καζεηέο όισλ

ησλ ηάμεσλ

Αναπηημένο ζηον ζύνδεζμο:

https://tinyurl.com/y4os3fbf

Τα αποηελέζμαηα:

https://tinyurl.com/y54zlgpb

https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y4os3fbf
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https://tinyurl.com/y4os3fbf
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb
https://tinyurl.com/y54zlgpb


Συναντιςαμε γονείσ μακθτϊν-προςφφγων

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία παηδηώλ-

πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ

εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-πξνζθύγσλ κε

ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη

ηελ εζηηαζκέλε αληηκεηώπηζε ησλ

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο

πξόζθπγεο

Πεπιγπαθή Δπαζηηπιόηηηαρ: Σπλάληεζε

κε γνλείο καζεηώλ-πξνζθύγσλ,

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην

πξόγξακκα θαη λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπο

ζηε δξάζε «Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά

παηρλίδηα γεγελώλ θαη παηδηώλ-

πξνζθύγσλ».

Σηόσοι: Η εκπινθή ησλ γνλέσλ-πξνζθύγσλ

ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ε

δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο απνδνρήο θαη

αλαγλώξηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ

ηνπο.

Σςμμεηέσονηερ: γνλείο καζεηώλ

πξνζθύγσλ, ν δηεπζπληήο, ν

ππνδηεπζπληήο, δύν εθπαηδεπηηθνί,

δηεξκελείο θαη ΣΔΠ



Συμμετείχαμε ςε αγϊνα

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ

εθπαηδεπηηθή πνξεία παηδηώλ-

πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία

καζεηώλ-πξνζθύγσλ κε ζηόρν

ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ

θαη ηελ εζηηαζκέλε αληηκεηώπηζε

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη

καζεηέο πξόζθπγεο

Δπαζηηπιόηηηα: Σπκκεηνρή

ζηνλ 23o Μπηδάλην Γξόκν

Σηόσοι: Η ελζσκάησζε ησλ

καζεηώλ-πξνζθύγσλ ζηελ

ηνπηθή θνηλσλία θαη ε

ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ

ησλ καζεηώλ γηα ηελ

ελίζρπζε κίαο δεκνθξαηηθήο

θνπιηνύξαο.

Σςμμεηέσονηερ: Γεγελείο θαη

πξόζθπγεο καζεηέο όισλ

ησλ ηάμεσλ



Ομορφφναμε το ςχολείο μασ

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ

εθπαηδεπηηθή πνξεία παηδηώλ-

πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα

ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-

πξνζθύγσλ κε ζηόρν ηελ

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη

ηελ εζηηαζκέλε αληηκεηώπηζε ησλ

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη

καζεηέο πξόζθπγεο

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ: «Τν

δέληξν ηεο ζπκπεξίιεςεο»

«θπηεύζεθε», «κεγάισζε» θαη

«άλζηζε» κέζα από ηελ

αιιειεπίδξαζε θαη νκαδηθή

δνπιεηά καζεηώλ πξνζθύγσλ θαη

γεγελώλ.

Σηόσορ: Η ζπλεξγαζία όισλ ησλ

καζεηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο

αηζζεηηθήο εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ

ηνπο ζε θιίκα «ζπκπεξηιεπηηθήο»

αιιειεπίδξαζεο.

Σςμμεηέσονηερ: όινη νη καζεηέο

ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 9 ηάμεσλ



Γνωρίςαμε τον πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα τθσ πόλθσ μασ

Δημοηικό Μοςζείο Ιωαννίνων-

Τζαμί Αζλάν Παζά

Δπαζηηπιόηηηα: Γεκηνπξγία

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή

πνξεία παηδηώλ-πξνζθύγσλ

Σηόσορ: Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα

ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία καζεηώλ-

πξνζθύγσλ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εζηηαζκέλε

αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο

αλαγθώλ

Αποδέκηερ: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο

πξόζθπγεο

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ:

Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ, νη

καζεηέο γλώξηζαλ ην Γεκνηηθό

Μνπζείν ηεο πόιεο,

αλαθαιύπηνληαο από ηε κεηαμύ

ηνπο αιιειεπίδξαζε πνιιά

θνηλά ζεκεία.

Σηόσοι: Η αμηνπνίεζε ηνπ

Γεκνηηθνύ Μνπζείνπ, σο ρώξν

αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθνύ

δηαιόγνπ θαη δηαπνιηηηζκηθήο

δηάδξαζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ,

κε απώηεξν ζθνπό ηε βαζύηεξε

θαηαλόεζε θαη απνδνρή ηνπ

«άιινπ».

Σςμμεηέσονηερ: γεγελείο θαη

πξόζθπγεο καζεηέο 3 ηκεκάησλ

ηνπ ζρνιείνπ



Και ςυνεχίηουμε … για ζνα ςχολείο για όλουσ



Όλα τα παραπάνω δεν κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι,
κόντρα ςτισ δυςχερείσ ςυνκικεσ, εργάςτθκαν με ηιλο, αφιερϊνοντασ πολλζσ ϊρεσ, πζρα από το ωράριό τουσ,
προκειμζνου να ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυμπεριλθπτικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο. Ειδικότερα
ςυνεργάςτθκαν οι:
Έξαρχοσ Ακανάςιοσ (διευκυντισ)
Κωνςταντίνου Λάμπροσ (πρ. διευκυντισ)
Πλιάκοσ Αλζξθσ (υποδιευκυντισ)
Θεοχάρθ Κωνςταντίνα
Κοτςανίτθ Μαρία
Μελιγγιϊτθ Ελζνθ
Νουτςοποφλου Πζννυ
Παπακϊςτα Βάια
Στροφμπθ Θεοδϊρα
Σϊηου Καλλιόπθ
Τραϊκάπθσ Γιϊργοσ
Τςζφα Καςςιανι
Τςζπθ Βαςιλικι

Ευχαριςτίεσ


