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Στο Β’ τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους και στο μάθημα του εργαστήριου δεξιοτήτων της Β’ Γυμνασίου, 

θεματική ενότητα «Οι σχέσεις στις σχολικές κοινότητες», τα τμήματα Β1 και Β4 όπου φιλοξενούν προσφυγόπουλα 

εργάστηκαν σε ομάδες, γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, επικοινώνησαν  και συζήτησαν για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι καινούριοι συμμαθητές τους στην ενσωμάτωσή τους . Τέλος, αποτύπωσαν σε κείμενα όσα 

συζητήθηκαν και μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Σχολεία για όλους» που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ). Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε στην επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος που 

υποστήριξε το σχολείο μας, κυρία Λίνα Κροτσέτι, στην κυρία Ιφιγένεια Σφήκα, υπεύθυνη φιλόλογο του τμήματος 

υποδοχής για όλη της την προσπάθεια και υποστήριξη των μαθητών προσφύγων, καθώς και στη διευθύντρια του 

σχολείου μας κυρία Ελένη Σαμαρά για όλη της τη συμπαράσταση. 

           Ματθαίου Όλγα ΠΕ 79.01 
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Στο σχολείο μας υπάρχουν παιδιά πρόσφυγες από άλλες χώρες. Ήρθαν στην 

Ελλάδα για να είναι ασφαλείς λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατούσε στη 

χώρα τους. Τους αρέσει πολύ το 5ο Γυμνάσιο και νιώθουν όμορφα με τους συμμαθητές 

τους. Επίσης τους αρέσει η Ελλάδα και πολλά από αυτά δε θέλουν να φύγουν ποτέ. 

Εμείς προσπαθούμε συνεχώς να καταλάβουμε σε πόσο δύσκολες συνθήκες ζούσαν στις 

χώρες τους, αλλά και πόσο τους λείπει η πατρίδα τους, γι’ αυτό και προσπαθούμε να 

τους κάνουμε να νιώθουν όμορφα κάθε στιγμή κοντά μας! 

Παπανικολάου Αντριάνα 

Γεροβασίλη Δέσποινα 

Παφίλη Αθανασία 

Ραμαντάν Αρεζού 

Β4 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε συνεχώς αφίξεις προσφύγων στη χώρα μας εξαιτίας 

της μάστιγας του πολέμου. Το σχολείο μας έχει φιλοξενήσει αρκετά προσφυγόπουλα τα 

τελευταία χρόνια και τους προσφέρει μόρφωση αλλά και αγάπη καθώς όλα τα παιδιά 

χρειάζονται σεβασμό, τρυφερότητα, αγάπη, ισότητα και δικαίωμα στη μόρφωση. 

Δυστυχώς πολλές φορές λόγω διαφορετικότητας τα παιδιά γίνονται θύματα σχολικού 

εκφοβισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αποδεχόμαστε όπως είναι καθώς τέτοιες 

συμπεριφορές μπορεί να τους στοιχίσουν ανεπανόρθωτα. 

Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, εθνικότητα, απόχρωση του 

δέρματος. 

Κηπουρού Αθανασία 

Μπέκα Μάριος 

Φαρδή Χριστίνα 

Ψαριάης Γιώργος 

Β4 
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Αν ήμουν  πρόσφυγας 

Αν ήμουν πρόσφυγας, 

θα άλλαζα τον κόσμο 

θα τον έκανα καλύτερο 

για το μέλλον το δικό μας! 

Αν ήμουν πρόσφυγας, 

θα έφερνα ειρήνη 

για να στεριώσουν σε όλη τη γη 

υγεία και γαλήνη! 

Αν ήμουν πρόσφυγας, 

την πατρίδα μου θα υπηρετούσα, 

τη χώρα για να σώσω  

και τις οικογένειες να ενώσω! 

Παναγιωτίδου Ευγενία 

Μπέικο Πολυξένη 

Iliev Dobri 

Συμεωνίδης Φίλιππος 

Φτεργιώτης Άγγελος 

Β4 

 

Πρόσφατα, δύο καινούριοι μαθητές από την Ουκρανία 

ήρθαν στην τάξη μας λόγω του πολέμου αυτή την περίοδο στη χώρα 

τους. Τον ένα τον  λένε Nikola και τον άλλο Nikodim. Τους αρέσει το 

σχολείο μας και νιώθουν όμορφα που τους υποδεχτήκαμε θερμά 

στην τάξη μας. Στη χώρα τους είχαν και αυτοί τις εξωσχολικές τους 

δραστηριότητες και ελπίζον ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και 

θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στην καθημερινότητά τους. 

Είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε μαζί μας! 

Ασλανίδης Στράτος 

Καραθανάση Μάρθα 

Ευθυμιάδου Σέβη 

Βρούζος  Στέλιος 

Β1  

Είναι υποχρέωση όλων μας να νιώθουν τα προσφυγόπουλα ότι βρίσκονται σε 

ασφαλές και φιλικό περιβάλλον! 

Παρίσης Χρήστος 
Φέσσας Κων/νος 

Βουτσάς Κων/νος 
Φαρμακιώτης Δημήτρης 

Β4 
 

Οι μαθητές από την Ουκρανία αντιμετωπίζουν πολλά 
προβλήματα στην Ελλάδα. Το να φεύγεις από τη χώρα σου και να 
πηγαίνεις σε μια άλλη είναι πολύ δύσκολο γιατί χάνεις το σχολείο 
σου, τους φίλους σου και όλη  την παλιά ζωή σου. Γι’ αυτό και τα 
προσφυγόπουλα αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στην προσαρμογή 
τους η οποία ξεκινά κυρίως από την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. 

Τα παιδιά αυτά νιώθουν μοναξιά και σίγουρα αποκομμένα 
καθώς αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στη δική μας κοινωνία και ότι δε 
μπορούν να ανταποκριθούν σε όσα συμβαίνουν γύρω τους. 

Μακάρι να καταφέρουμε να τους κάνουμε σύντομα να 
νιώσουν όμορφα και ένα κομμάτι της δικής μας κοινωνίας! 

Μουρατίδου Ευμορφία 
Χαρμπή Εβίτα 

Β4 
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Το Τμήμα Υποδοχής (Τ.Υ. ΖΕΠ) του σχολείου μας ήταν ένα τμήμα με πολλές ιδιαιτερότητες. Η 

φετινή μας σχολική χρονιά ήταν δύσκολη, περίεργη, λόγω των συνθηκών που επέβαλε η 

πανδημία. Κοινός στόχος όλων μας, εκτός από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ήταν η 

ΕΝΤΑΞΗ, η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ, η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ, και για την επίτευξή του έπρεπε να εργαστούν 

σκληρά όλοι οι μαθητές του σχολείου και όχι μόνο τα προσφυγόπουλα. Ολοκληρώνοντας αυτό 

τον κύκλο, και κοιτάζοντας τις αναμνηστικές φωτογραφίες, συγκινήθηκα, έκλαψα, ένιωσα 

περήφανη! Ευχαριστώ πολύ τους μαθητές μου για όλες τις ευκολίες, τις δυσκολίες, τα χαμόγελα, 

τα δώρα, τις αγκαλιές, μα περισσότερο για την εμπιστοσύνη τους! 

Σφήκα Ιφιγένεια ΠΕ 02 


