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Προςφυγικό και Εκπαίδευςη Προςφυγόπουλων. 

Χρονικό Εκπαιδευτικήσ Επίςκεψησ μαθητριϊν/μαθητϊν του 2ου ΓΕΛ Καρδίτςασ. 

Σο προςφυγικό ηιτθμα με τισ διαςτάςεισ που ζχει για τουσ πρόςφυγεσ, αλλά και τισ κοινωνίεσ ςτισ 

οποίεσ βρίςκουν καταφφγιο, είναι ςυνυφαςμζνο με τον Ελλαδικό χϊρο από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ και 

απαςχολεί, προβλθματίηει και δθμιουργεί ι αλλάηει τισ ςυνειδιςεισ τόςο των προςφφγων, όςο και των 

κοινωνιϊν γενικότερα. Ζχει επίςθσ ςθμαντικι επίδραςθ ςτον πολιτιςμό και τθν οικονομικι ανάπτυξθ των 

χωρϊν ςτισ οποίεσ εμφανίηεται το φαινόμενο. Σα αίτια τθσ εμφάνιςθσ προςφυγικϊν ροϊν είναι, διαχρονικά, 

τα ςυμφζροντα των ιςχυρϊν τθσ γθσ (οικονομικά, πολιτικά, κρθςκευτικά), οι πόλεμοι που αυτοί προκαλοφν, 

θ ανιςόμετρθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε διεκνζσ επίπεδο και γενικότερα θ αναηιτθςθ τόπων αςφαλοφσ και 

αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. 

το 2ο Γενικό Λφκειο υλοποιικθκαν φζτοσ τζςςερα προγράμματα πολιτιςτικϊν κεμάτων με 

κεματολογία το προςφυγικό ηιτθμα. τα πλαίςια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αυτϊν ζγινε πολυιμερθ 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ, που περιελάμβανε τισ εξισ δράςεισ: 

1. Επίςκεψθ ςε κρατικι δομι εκπαίδευςθσ προςφυγόπουλων, που φιλοξενείται ςτο 2ο Γυμνάςιο 

Δραπετςϊνασ. Εκεί εκπαιδεφονται ςε μακιματα Ελλθνικισ γλϊςςασ, Μακθματικϊν, Ηλεκτρονικϊν 

Τπολογιςτϊν και Εικαςτικϊν 

προςφυγόπουλα θλικίασ από 14 – 

17 ετϊν. Η επίςκεψι μασ, το 

απόγευμα τθσ Σετάρτθσ 5 Απριλίου, 

χαρακτθρίςτθκε αρχικά από 

αμθχανία. Γριγορα όμωσ 

γνωριςτικαμε και θ αρχικι 

επιφφλαξθ μετατράπθκε ςε 

εκδθλϊςεισ γνωριμίασ, αλλθλο -

αναγνϊριςθσ, αποδοχισ, ανκρωπιςμοφ. Παίξαμε ποδόςφαιρο και βόλεϊ, ςυηθτιςαμε, μάκαμε τθν 

προςωπικι ιςτορία αρκετϊν, μοιραςτικαμε 

εμπειρίεσ και προςδοκίεσ για το μζλλον μασ. 

το τζλοσ, Ελλθνόπουλα και Αφγανόπουλα, 

καταγράψαμε ςε χάρτινο πανό ςυναιςκιματα, 

αξίεσ, ςκζψεισ για τθ γνωριμία και τθν κοινι 

μασ εμπειρία. Σο πανό αποτελεί πλζον ζνα 

ντοκουμζντο, που πιςτεφουμε ότι κα 

ςυντροφεφει τθν υπόλοιπθ ηωι μασ, κα κοςμεί 

το χϊρο του χολείου, αλλά κυρίωσ κα είναι 

κόςμθμα τισ ςυνειδιςεισ μασ. Για τουσ 

παραπάνω λόγουσ προτρζπουμε τισ 

ςυμμακιτριεσ και ςυμμακθτζσ μασ να επιδιϊξουν, μζςω αντίςτοιχων δράςεων και ςε ςυνεργαςία με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, να βιϊςουν αντίςτοιχεσ εμπειρίεσ φιλοξενίασ, φιλίασ και ανκρωπιςμοφ. 

2. Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν Κνωςό και το Αρχαιολογικό Μουςείο Ηρακλείου. Είχαμε τθν τφχθ να ζχουμε 

εκεί ζναν πολφ καλό και παραςτατικό ξεναγό - γνϊςτθ του Μινωικοφ Πολιτιςμοφ.  

3. Παρακολοφκθςθ εςπερίδασ με τίτλο: «Οι πρόςφυγεσ μζςα από τθν τζχνθ, τθν ιςτορία, το χολείο. 

Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ».  Η εςπερίδα ζλαβε 

χϊρα τθν Πζμπτθ 6 Απριλίου το απόγευμα ςτο αμφικζατρο του 7ου Γενικοφ Λυκείου Ηρακλείου Κριτθσ. 

Σο πρόγραμμα περιελάμβανε: 



α. Ειςιγθςθ – ιςτορικι αναδρομι με κζμα: «Πρόςφυγεσ από τθν Κριτθ, πρόςφυγεσ ςτθν Κριτθ. 19οσ – 

20οσ αιϊνασ». Σθν ειςιγθςθ επιμελικθκε και παρουςίαςε θ κ. Ελζνθ Σηεδάκθ – Αποςτολάκθ, φιλόλογοσ – 

ιςτορικόσ, επίτιμθ ςχολικι ςφμβουλοσ φιλολόγων. Δόκθκαν ςτοιχεία και ντοκουμζντα για τουσ 

Σουρκοκρθτικοφσ (Ελλθνόφωνοι Κρθτικοί Μουςουλμάνοι που εκπατρίςτθκαν προσ ανατολάσ με τθν 

ανταλλαγι πλθκυςμϊν ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα) και τουσ Ζλλθνεσ μικραςιάτεσ που ιλκαν ςτθν Κριτθ 

μετά τθν μικραςιατικι καταςτροφι. Η κ. Σηεδάκθ με τισ απόψεισ τθσ ενίςχυςε τα ςυναιςκιματα 

ανκρωπιάσ, που πρζπει να διακατζχουν τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ προςφυγιάσ. 

β. Θεατρικό δρϊμενο «τα μονοπάτια τθσ προςφυγιάσ» (μια δθμιουργικι ματιά ςτο προςφυγικό ηιτθμα, 

μζςα από τθν λογοτεχνία και τθν 

τζχνθ), από τθ κεατρικι ομάδα του 

Γυμναςίου Γαηίου, που αποτελοφνταν 

από  μακιτριεσ/μακθτζσ του χολείου 

και ςυντόνιςαν οι εκπαιδευτικοί του 

χολείου Μαρία Κυριακάκθ και 

Χριςτίνα Μποςταντηόγλου. Με οδθγό 

το δράμα που βίωςαν οι Σρωαδίτιςεσ 

μετά τθν άλωςθ τθσ Σροίασ, μζςα από 

κείμενα τθσ Οδφςςειασ, μια ομάδα 

μακθτριϊν/τϊν, με κατάλλθλα 

κοςτοφμια, παρουςίαςε τα 

προβλιματα, τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα προςφφγων τθσ 

μικραςιατικισ καταςτροφισ. Μια 

δεφτερθ ομάδα μακθτριϊν/τϊν  

υποδφκθκαν  πρόςφυγεσ των θμερϊν μασ , που ιλκαν πάλι από τθν ανατολι. Αυτό που ιλκε ςτθ ςκζψθ 

μασ ιταν με λίγα λόγια: «Πρόςφυγεσ. Παράλλθλεσ πορείεσ, κοινζσ ιςτορίεσ, διαφορετικοί 

πρωταγωνιςτζσ». 

γ. Παρουςιάςεισ καλϊν διδακτικϊν πρακτικϊν – διδακτικϊν προτάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ για το 

προςφυγικό από τισ ςυναδζλφουσ φιλολόγουσ  Ιωάννα Λαηάρου,  Άρτεμθ Παπαμαρινοποφλου και  Ζλλθ 

Πουλακάκθ, βαςιςμζνεσ πάνω ςε ςχετικά κείμενα τθσ Οδφςςειασ (ςτίχοι 139 – 259) και του ποιιματοσ 

του Μπ. Μπρζχτ «Μετανάςτεσ».  

Σθ ςυμβουλευτικι επιμζλεια και το γενικό ςυντονιςμό τθσ εκδιλωςθσ είχε θ χολικι φμβουλοσ 

Φιλολόγων Ηρακλείου κ. Βαςιλεία Καλοκφρθ. Η Εκπαιδευτικι Εςπερίδα διοργανϊκθκε από τθ χολικι 

φμβουλο, το Γυμνάςιο Γαηίου και το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου. 

4. Σο άββατο 8 Απριλίου επιςκεφτικαμε το Μουςείο Εκπαίδευςθσ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, που υπάρχει ςτο 

Ρζκυμνο. Εκεί ξεναγθκικαμε ςε δυο 

γκρουπ και γνωρίςαμε πωσ ιταν θ 

αίκουςα διδαςκαλίασ μζχρι τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1980, με τα ξφλινα 

κρανία, τθν ξυλόςομπα, τα εποπτικά 

μζςα διδαςκαλίασ, τθν ποδιά για τα 

κορίτςια και το πθλικιο για τα αγόρια, 

τθ βίτςα, το μαυροπίνακα και τθν 

κιμωλία, αλλά και υπθρεςιακά ζγγραφα, 

τίτλουσ ςπουδϊν, αρμοδιότθτεσ επικεωρθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Αυτόσ που εντυπωςιάςτθκε 

περιςςότερο και ςυγκινικθκε ιταν ο Διευκυντισ του χολείου μασ. 

Ευχαριςτοφμε το ςφλλογο εκπαιδευτικϊν του χολείου μασ, αλλά και τισ/τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ 

για τθν ευκαιρία και τθ δυνατότθτα που μασ ζδωςαν, να ςυνδυάςουμε κατά τον καλφτερο τρόπο τόςο 

τθν ψυχαγωγικι, αλλά κυρίωσ τθν παιδευτικι διάςταςθ τθσ επίςκεψθσ. 



Για τθν ομάδα μακθτϊν τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 

Ζλενα Γκαρνάκθ, Γιϊργοσ Δθμάκθσ, Μαρία Καλλιάρα, ταυροφλα Μπακρατςά, Παραςκευι Ντουμοφηθ, 

Μάγδα Παπαςτολοποφλου, Δθμοςκζνθσ ελλοφντοσ, Διμθτρα δράκα, Ειρινθ Φοφκα. 

Μακιτριεσ/Μακθτζσ τθσ Β Σάξθσ του 2ου Γενικοφ Λυκείου Καρδίτςασ . 

Μάιοσ 2017 


