
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚH ΣΡΟΓΓΤΛH ΣΡΑΠΔΕΑ 

«ΠΑΗΓΗA-ΠΡOΦΤΓΔ ΔΚΣO ΥΟΛΔIΟΤ: Ζ ΥΟΛΗΚH ΚΟΗΝOΣΖΣΑ ΑΝΑΕΖΣA ΛYΔΗ» 

ΣΡΗΣΖ 20 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 

 

Σν Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ΔΠ)  

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλώζεηο ηεο Κνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ : 

 ΆΡΗ- Κνηλωληθή Οξγάλωζε Τπνζηήξημεο Νέωλ, Changemakers Lab, DRC Greece, 

PRAKSIS, SolidarityNow, Terre des hommes Hellas 

δηνξγαλώλνπλ ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα : 

«Παηδηά-πξόζθπγεο εθηόο ζρνιείνπ: Ζ ζρνιηθή θνηλόηεηα αλαδεηά ιύζεηο» 

Σξίηε 20 Απξηιίνπ 2021 

Ώξα: 19:00-21:00 

Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα zoom θαηόπηλ εγγξαθήο ζην: 

https://forms.office.com/r/6UJujzb3R8 

Livestreaming κέζω ηεο ζειίδαο: https://www.facebook.com/gcr.gr  

 

Οκηιεηέο: 

Θεώλε Κνπθνληθνιάθνπ, Βνεζόο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

Benjamin Tangu Obed, Πξόζθπγαο καζεηήο Γπκλαζίνπ θαη ε κεηέξα ηνπ καζεηή:  

Niclette Mayamba Mavinga  

Αιέμαλδξνο Καιηαθάηζνο, Γηεπζπληήο, 87
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

Όιγα Υαηδεεπζηξαηίνπ, Τπνδηεπζύληξηα, 2
ν
  ΔΠΑΛ Μπηηιήλεο 

Υξήζηνο ηεθάλνπ, πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγωλ (ΔΠ) Κέληξνπ Φηινμελίαο 

Πξνζθύγωλ Διαηώλα 

Πέπε Παπαδεκεηξίνπ, πληνλίζηξηα Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγωλ (ΔΠ) Κέληξνπ Φηινμελίαο 

Πξνζθύγωλ Ρηηζώλαο 

Μάξζα Γεκνπξηδίδνπ, Πξόεδξνο πιιόγνπ Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ, 72
ν
 Γεκνηηθό Αζήλαο 

 

https://forms.office.com/r/6UJujzb3R8
https://www.facebook.com/gcr.gr


Θα απεπζύλεη ραηξεηηζκό ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πξωηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάηωλ, Αιέμαλδξνο Κόπηζεο . 

πληνλίδεη ε πληνλίζηξηα Κνηλωληθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΠ, Βαζηιηθή Καηξηβάλνπ. 

Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε 

Γηα πκκεηνρή: Δγγξαθή ζηε ζειίδα https://forms.office.com/r/6UJujzb3R8   γηα ηελ 

απνζηνιή zoom link 

Παξαθνινύζεζε (livestreaming) ζηηο ζειίδεο ηωλ νξγαληζκώλ ζην facebook: 

https://www.facebook.com/gcr.gr  

 

Μέζα ζε πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν, ε παλδεκία ηνπ Covid-19 επέδξαζε παγθόζκηα ζε 

θάζε πηπρή ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. ηε ρώξα καο, κεηαμύ άιιωλ, επεξέαζε 

ζεκαληηθά ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πνιιέο νηθνγέλεηεο κε παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο αληηκεηώπηζαλ θαη αληηκεηωπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Ωζηόζν, νη δπζθνιίεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηα παηδηά πξόζθπγεο 

έρνπλ πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. 

Ορηώ νκηιεηέο  από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, κε ελεξγή εκπινθή ζηε ζρνιηθή δωή, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ηελ Σξίηε 20 Απξηιίνπ 2021. Μέζα από ηελ πνιύηηκε 

εκπεηξία ηνπο, νη νκηιεηέο ζα επηρεηξήζνπλ λα αλαδείμνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηωλ 

καζεηώλ-πξνζθύγωλ θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

 

Με ηελ ππνζηήξημε  

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/6UJujzb3R8
https://www.facebook.com/gcr.gr

