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Γίνε 
μέντορας!

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

Εταίροι
Το έργο PASSAGE αποτελεί κοινή προσπάθεια επτά φορέων που εκπρο-
σωπούν έξι χώρες της ΕΕ: Κύπρος, Ελλάδας, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογα-
λία και Σλοβενία.

Πιλοτικό πρόγραμμα 
συμβουλευτικής καθοδήγησης 
μεταξύ συνομηλίκων, για την 
υποδοχή και τη συμπερίληψη 
νεοαφιχθέντων παιδιών με 
προσφυγική ή μεταναστευτική 
βιογραφία στο σχολικό σύστημα.

Το PASSAGE στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
και αναγκαίων λύσεων για τη διασφάλιση επαρκούς 
υποστήριξης των νεοαφιχθέντων παιδιών με προσφυγική 
ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό σύστημα .



Α! Και πώς τα πάει 
με την κατανόηση 

της γλώσσας;

Έμαθες τα νέα; Χθες ήρθε 
μια νέα μαθήτρια από την 
Ουκρανία στην τάξη μου!

Ναι... εγώ ήμουν τυχερός όμως. Οι 
καθηγητές και οι καθηγήτριες μου 
και τα παιδιά με βοήθησαν πολύ να 
μάθω τη γλώσσα και να ενταχθώ!

Δυσκολεύεται. Νομίζω, ότι ήρθε εδώ 
πριν από λίγους μήνες, λόγω του 

πολέμου, γιατί έχει συγγενείς εδώ.

Όπως και εγώ, πριν 
από μερικά χρόνια...

Τι; Δεν το 
ήξερα αυτό!

Αλήθεια; Θέλω να βοηθήσω 
και εγώ τη συμμαθήτριά μου!

Μπορείς να πάρεις 
μέρος στο νέο πρό-

γραμμα καθοδήγησης 
συνομηλίκων για 

μαθητές και μαθήτριες 
με μεταναστευτική ή 

προσφυγική βιογραφία 
, που ήρθαν πρόσφα-
τα από άλλες χώρες. 

Μπορείς να γίνεις 
θετικό πρότυπο της 

συμμαθήτριάς σου και 
να τη βοηθήσεις να 

ενταχθεί γρηγορότερα. 

Αλήθεια; Τέ-
λεια!!! Θα πάω 

τώρα να γραφτώ 
στο πρόγραμμα 
συμβουλευτικής 
καθοδήγησης!


