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«Βήµα στο Σχολείο/Step2School» από τη ΜΕΤΑδραση: 
Βήµατα προς την µάθηση και την ένταξη για τα παιδιά πρόσφυγες και µετανάστες 

 
Εκατοντάδες παιδιά πρόσφυγες και µετανάστες βρίσκονται ακόµη εκτός εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Με στόχο να µην χαθεί άλλη µια χρονιά για τα παιδιά αυτά, η ΜΕΤΑδραση 
ξεκίνησε τον Ιούνιο το καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Βήµα στο 
Σχολείο/Step2School», στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανοιχτά Σχολεία» του δήµου 
Αθηναίων. 

Το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΜΕΤΑδρασης προετοιµάζει τα παιδιά πρόσφυγες 
και µετανάστες, ηλικίας 6-17 ετών, τα οποία διαµένουν σε καταυλισµούς, δοµές ασυνόδευτων 
ανηλίκων, διαµερίσµατα και καταλήψεις, για την επόµενη σχολική χρονιά. Το  δωρεάν 
πρόγραµµα µη τυπικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει ελληνικά, µαθηµατικά, αγγλικά, 
πληροφορική, γυµναστική και διαπολιτισµικές δραστηριότητες. Είναι βασισµένο στις προτάσεις 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για την εκπαίδευση προσφύγων και µεταναστών.  

Για τους γονείς/συνοδούς των παιδιών υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούν µαθήµατα 
ελληνικών και αγγλικών. Επιπλέον, προσφέρονται µαθήµατα γερµανικής γλώσσας στα παιδιά 
και τους γονείς/συνοδούς που ετοιµάζονται για µετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση 
κυρίως στη Γερµανία. 

Με µεγάλη χαρά, 200 παιδιά µπήκαν στις τάξεις, κατέκτησαν τις πρώτες γνώσεις, έπαιξαν στο 
προαύλιο, έκαναν φίλους… 

«Ήταν µια πολύ συγκινητική στιγµή να βλέπουµε τα παιδικά χαµόγελα όταν µοιράσαµε τις 
τσάντες, τα µολύβια, τα τετράδια και όταν συστήσαµε στους µαθητές τις δασκάλες τους», λέει 
η Κωνσταντίνα Τσιλοµελέκη, Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος της ΜΕΤΑδρασης. 
«Από τον ενθουσιασµό που δείχνουν παιδιά και γονείς φαίνεται πόσο µεγάλη είναι η ανάγκη 
τους για πρόσβαση στη γνώση και ενσωµάτωση. Η προσαρµογή των παιδιών ήταν γρήγορη, η 
πρόοδός τους επίσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν παιδιά που δεν είχαν ποτέ µέχρι 
σήµερα την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο.» 

Τα µαθήµατα και οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας κάθε 
πρωί, ενώ σύντοµα θα επεκταθεί το ωράριο και τις απογευµατινές ώρες.  

Τον Σεπτέµβριο, που τα παιδιά αναµένεται να ξεκινήσουν το σχολείο, η ΜΕΤΑδραση θα 
συνεχίσει να τα στηρίζει µέσω απογευµατινής ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Η δράση «Βήµα στο Σχολείο/Step2School» της ΜΕΤΑδρασης, η οποία ξεκίνησε µε την πολύτιµη 
συµβολή των εθελοντών της, στηρίζεται από το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη, ενώ κρουασάν και 
χυµούς για τα παιδιά έχουν προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα Τροφίµων - Ίδρυµα για την 
Καταπολέµηση της Πείνας και το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο ∆εσµός. 

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ανοιχτά Σχολεία του δήµου 
Αθηναίων, το οποίο υλοποιείται µε αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και το 
οποίο φιλοξενεί µια σειρά δωρεάν δράσεων πολιτισµού, τεχνολογίας, άθλησης, ψυχαγωγίας και 
εκπαίδευσης για άτοµα όλων των ηλικιών. 


