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Εταίροι
Το έργο PASSAGE αποτελεί κοινή προσπάθεια επτά φορέων που 
εκπροσωπούν έξι χώρες της ΕΕ: Κύπρος, Ελλάδας, Ιταλία, Λιθουανία, 
Πορτογαλία και Σλοβενία.

Πιλοτικό πρόγραμμα συμβου-
λευτικής καθοδήγησης μεταξύ 
συνομηλίκων, για την υποδοχή 
και τη συμπερίληψη νεοαφιχθέ-
ντων παιδιών από τρίτες χώρες 
στο σχολικό σύστημα.

Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνι-
στά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληρο-
φοριών που περιέχονται σε αυτό. | Αριθμός σύμβασης έργου: 
621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Το PASSAGE στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων και αναγκαί-
ων λύσεων για τη διασφάλιση επαρκούς υποστήριξης των νεο-
αφιχθέντων παιδιών από τρίτες χώρες στο σχολικό σύστημα.



Από την 
Ουκρανία.Γεια σου… Είμαι η Άννα. 

Δυστυχώς, τα ελληνικά 
μου δεν είναι πολύ καλά.

Γεια σου! Με λένε Χασάν. Είσαι η 
καινούργια μαθήτρια που ήρθε χθες;

Από πού είσαι;

Ήρθες εδώ λόγω 
του πολέμου;

Ναι...

Αλήθεια;

Τι είναι αυτό; Τα άλλα παιδιά 
θα θέλουν να 
με βοηθήσουν;

Όπως κι εγώ, πριν από 5 
χρόνια. Είμαι από τη Συρία!

Είναι δύσκολα στην αρχή. Θα 
χρειαστείς βοήθεια! Θα μπο-
ρούσες να συμμετέχεις στο 
πρόγραμμα συμβουλευτικής 
καθοδήγησης του σχολείου!

Ένα παιδί από την τάξη θα σε 
βοηθάει με τη γλώσσα, τους/τις 

εκπαιδευτικούς, τα άλλα παι-
διά... Με οτιδήποτε χρειαστείς.

Εννοείται! Το παιδί που θα σε βοη-
θήσει θα είναι ένα από τα παιδιά που 

έχουν γραφτεί στο πρόγραμμα συμβου-
λευτικής καθοδήγησης του σχολείου 
μας. Έχω δηλώσει κι εγώ συμμετοχή.

Ναι… Και πώς ήταν η 
πρώτη σου ημέρα εδώ;

Δεν καταλαβαί-
νω τι λένε τα 

άλλα παιδιά και 
οι εκπαιδευτικοί. 

Δεν ξέρω κανέναν 
και κάποιοι με κοι-
τούσαν περίεργα.

Τέλεια, καλό 
ακούγεται... Πού 

πρέπει να πάω για 
να πάρω μέρος;

Έλα να πάμε τώρα 
μαζί στον δάσκαλο!


