
 

Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους 
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω 
Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας του Ε.Ε.Σ. με το 35ο 

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Ε.Ε.Σ. 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, 
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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! 

 

 



 
To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki. 

 

 

Athens, 8th of October 2018 

PRESS RELEASE 
 

Collaboration between the MFC Athens and  
the 35th elementary school of Athens 

 

The Multifunctional Centre for Refugees of the Hellenic Red Cross in Athens and the 35th 

Primary School of Athens have developed a cooperation that aims at supporting refugee 

children in their school. 

Refugee children meet many obstacles in their process of integrating in the school 

environment. Difficulties, such as language and cultural differences can result in low class 

attendance, a high dropout rate and difficulties during the integration process.  

In order to correspond to their needs, the MFC Athens and the 35th Primary School have 

designed a program that best supports the children and their parents.  

More specifically: 

- MFC staff of the Psychosocial Support Services together with interpreters of the 

Centre were present in the welcoming day of the new school year; accompanying 

parents and children that enrolled in the school.  

- A meeting with groups of parents took place in the center in order to inform the 

parents about this program. 

- Another meeting was conducted between parents and teachers of the school, in 

order to explain the school rules, what is expected of the parents in the Greek 

school system, and generally to make clarifications and answer questions that the 

parents might have. 

- There are scheduled afternoon activities for the children such as small excursions, 

discussions and sports activities. 

- After school support Greek language lessons  

This program will take place throughout the school year 2018-2019. 

In addition, besides the programs supporting children already enrolled in school, MFC 

Athens realizes 3 times per week activities for small children in the ages of 3-6. The activities 

focus in preparing the children for the public kindergarten, by learning some basic Greek 

vocabulary, being punctual and basic social skills. Also, through the program and in 

collaboration with the Social Service of the MFC Athens, children are enrolled in public 

kindergartens. 

We wish all children a good and creative school year! 


