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Επιμόρφωση &
Δράσεις γνωριμίας
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Επίσκεψη στο Camp Ριτσώνας
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Πρώτη μέρα στο σχολείο!

Υποδοχή 
προσφύγων 
μαθητριών/
μαθητών
από το 
15μελές του 
σχολείου
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Παιχνίδια γνωριμίας
σε κύκλο
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Καλωσόρισμα στην τάξη!
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Συμμετέχουμε στη μαθητική 
κοινότητα
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Συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Erasmus+
Εορτασμός του Νέου Έτους
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Συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
e-Twinning: “Dream your  House,

Build your House”

I am Mohadesa, a spring girl. I'm apparently 15 years old but
inside i feel my brain is wrinkled from aging! I am a war
fugitive girl and my birthplace is a war-torn country. I live at
Ritsona Refugee Camp and I go to school at 2nd Junior High
School of Chalkida. Painting and writing give me a sense of
freedom, that's why I love to paint and write! I'm a confident
girl. I have a calculator in my brain ( I love maths) and I love to
learn new things!

My name is Muzhda. Muzhda means happy news! I am
turning 15 and I am from Afghanistan but me and my family
are living in Greece. It's about two and half years we are in
Greece, at Ritsona Refugee Camp. I spend my days with
painting. I am obsessed with painting..

Avatars και μικρά 
βιογραφικά…
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e-Twinning:

“Dream your  House,
Build your House”

On-line συνεργατική δημιουργική 

γραφή με τους μαθητές/τις 

μαθήτριες των συνεργαζόμενων 

χωρών:

Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Γεωργία, 

Ουκρανία
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Συμμετέχουμε στις δράσεις για τον 
εορτασμό Παγκόσμιων ημερών

◦ Φτιάχνουμε βίντεο,
◦ Γράφουμε ποιήματα δημιουργικής γραφής,
◦ Συνεργαζόμαστε on-line και εξ αποστάσεως

με τα συνεργαζόμενα σχολεία
◦ Παίρνουμε μέρος στις τηλεδιασκέψεις μαζί 

τους και στους εορτασμούς.

28



Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 
και της Ξενοφοβίας
Δημιουργούμε βίντεο
◦ «Μαθητικά μηνύματα»
◦ «Πιστεύουμε σε αξίες»
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Εορτάζουμε διαδικτυακά και… …φτιάχνουμε «Λεύκωμα»
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https://blogs.sch.gr/2gymchlk/2021/05/01/leykoma-pagkosmia-imera-kata-toy-ratsismoy/


Γράφουμε τα δικά μας ποιήματα

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας για 
τον Διάλογο και την Ανάπτυξη
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Εορτάζουμε υβριδικά και παρουσιάζουμε την 
ποιητική μας συλλογή!
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https://blogs.sch.gr/2gymchlk/2021/06/09/i-poiitiki-mas-syllogi-gia-tin-pagkosmia-imera-politismikis-poikilomorfias-gia-ton-dialogo-kai-tin-anaptyxi/


Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Γράφουμε ποίημα συνεργατικά και σε όλες τις γλώσσες!
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https://blogs.sch.gr/2gymchlk/2022/06/06/programmata-scholikon-drastiriotiton/


Απαγγέλουμε ποιήματα στη μητρική μας γλώσσα
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Συμμετέχουμε σε δράσεις στην τοπική κοινότητα

Δρώμενο στο Δημαρχείο της 
Χαλκίδας

και συζήτηση

Για τα δικαιώματα των γυναικών 
στο Αφγανιστάν
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Εκτός από την ποίηση, μας αρέσει και η ζωγραφική!
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…και κάνουμε εκθέσεις!
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Κι αυτό που ζητάμε είναι….
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Σχολεία για όλους και …

… όλα τα παιδιά στα σχολεία!
Από την αρχή του έτους.
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Ευχαριστούμε θερμά

◦ την Συντονίστρια Προσφύγων της Ριτσώνας κ. Πέπη Παπαδημητρίου,
◦ τις επιμορφώτριές μας κ. Κατερίνα Παπασιμάκη και κ.Κατερίνα

Μπούτσια,
◦ τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
◦ και κάθε άλλο που βρέθηκε στο πλευρό μας και συνέβαλλε στην

συμπερίληψη των προσφύγων μαθητών και μαθητριών μας,
πλουτίζοντας την σχολική μας κοινότητα.

Η Δ/ντρια και ο σύλλογος των εκπαιδευτικών 
του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας
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Ευχαριστούμε, καλές συνεργασίες
& καλή συνέχεια σε όλους μας!
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