Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας με
το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας και το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών συνεργάζονται με στόχο
την υποστήριξη και ένταξη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο.
Τα συγκεκριμένα παιδιά αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην ένταξή τους στο σχολικό
περιβάλλον. Δυσκολίες όπως γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε
μειωμένη παρακολούθηση, υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και δυσκολίες στην
διαδικασία ένταξης.
Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω, το Πολυδύναμο Κέντρο σε συνεργασία με το σχολείο
έχουν διαμορφώσει ένα πρόγραμμα κατάλληλο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών
και των γονιών τους.
Πιο συγκεκριμένα:
-

-

Προσωπικό της ομάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης σε συνεργασία με τους διερμηνείς
του Κέντρου, ήταν παρόντες την ημέρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς,
συνοδεύοντας τους γονείς και τα παιδιά που έχουν γραφτεί στο σχολείο.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ομάδες γονέων ώστε να ενημερωθούν για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ γονέων και δύο δασκάλων
του σχολείου ώστε να τους εξηγήσουν τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου, ποιες

-

υποχρεώσεις έχουν οι γονείς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα να
γίνουν διευκρινήσεις και να απαντηθούν ερωτήματα που μπορεί να είχαν οι γονείς.
Πραγματοποιούνται απογευματινές δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως για
παράδειγμα εκδρομές, συζητήσεις, αθλητικές δραστηριότητες.
Υποστηρικτική διδασκαλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2018- 2019.
Επιπλέον, πέρα από τα προγράμματα στήριξης για παιδιά που έχουν ξεκινήσει την σχολική
τους εκπαίδευση, στο Πολυδύναμο πραγματοποιούνται δραστηριότητες για μικρά παιδιά
ηλικίας 3- 6 χρόνων, 3 φορές την εβδομάδα. Εστιάζουν στην προετοιμασία των παιδιών για
το νηπιαγωγείο, διδάσκοντάς τους βασικό λεξιλόγιο στα ελληνικά, το να είναι συνεπείς και
βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης. Επίσης, μέσω του προγράμματος και σε συνεργασία
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου, γίνονται εγγραφές των παιδιών στα δημόσια
νηπιαγωγεία.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μία καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

