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Lesson plan for:         children’s rights             social inclusion                  entrepreneurship  

Subject: greek 
language 

Grade:  
5th         

Pupil’s 
age:10-11 

Chapter: Language  Teacher: Eirini Foka 

Aims 
-To promote awareness 

about refugee’s issues. 
-To stimulate them in 
social inclusion. 
-To improve pupil’s 
empathy, in order to be 
able to understand others 
better. 
-To improve their ability to 
describe feelings. 
-To inspire them to write 
poems. 

Materials 
Video 
projector 
laptop 
Writing 
books 

Activities 
1. Watching a short film that students from an other 

greek school have created about the new - coming 
poor immigrant student Ritesh. 
(https://www.youtube.com/watch?v=95EO1Xcgh68) 

 
2. Discuss about the issue of children’s rights in 

education and respect to immigrants. 
3. Divide the class in groups to thing and tell about the 

emotions that arose in people’s in the film. A) Ritesh’s 
emotions, b) his classmate Giorgos emotions c) other 
classmates emotions, d) teacher’s emotions. 

4. We discuss all the aspects of feelings before and after 
the given situation.  

5. Then, I let them free to write a poem about the 
protagonist, Ritesh. 

Products – Evidences 
Pupil’s writings (poems) 

«Ritesh»    Δημ.σχολείο Βλαχάτων, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 

1) 

X X 

https://www.youtube.com/watch?v=95EO1Xcgh68
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Ήταν κάποτε ένα παιδί από το πακιστάν  

που του μίλαγαν στα Ελληνικά και δεν καταλάβαινε 

Δεν είχε σπίτι ούτε ζεστασιά 

πεταμένο σε ένα δρόμο ήτανε χωρίς λεφτά. 

Έψαχνε κάτι να  πιαστεί, 

να φύγει μέσα από το βάλτο που ζεί. 

Όμως μια μέρα φωτεινή ένας Γιώργος, 

ένα άλλο παιδί, τον είδε έξω σε έναν κάδο  

και έτρεξε προς τα κει. 

Όταν πήγε στο σχολείο ήταν τόσο μοναχός  

και όταν είχαν γυμναστική έγινε κάτι, μα τι να πει;  

Ήταν σαν κάτι μέσα του να αλλάζει. Κάποιος κάτι πάνω του κοιτάζει.. ένα 

παιδί, μα τι παιδί.. Ο Γιώργος τον κοιτάζει! 

Χάνει τη μπάλα από τα δεξιά και του φωνάζουν δυνατά: «Γιώργο, Γιώργο θα σε βγάλουν και δεν θα σε ξαναβάλουν!» 

Τότε σκέφτεται αυτός: “θα βγω, θα βγω!”  
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Έτσι πέφτει κάτω και φωνάζει:”ο αστράγαλός μου πάει!”  

Κι έτσι στη δεξιά πλευρά κάθεται ο Ritesh o παιχταράς και όπου κι αν 

σουτάρει με την μπάλα στο τέρμα γκολ θα βάλει! 

Τέλος καλό όλα καλά! Ο Ritesh τώρα φίλους πολλούς έχει στη ζωή και 

όμορφα περνάνε την κάθε τους στιγμή. 

 

 Α.Σ.  

 

 

 

 

RITESH 

2) 
Ήταν κάποτε ένα παιδί 
που ήταν ντροπαλό πολύ. 
Σε κανέναν δεν μιλούσε,  
μόνο τους κοιτούσε. 
 
Τον ρώτησαν από πού ερχόταν  
μα αμίλητο αυτό καθόταν. 
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Το διευθυντή ρωτούσανε, 
Τι είχε και δε μιλούσε όταν του μιλούσανε. 
 
Και ο διευθυντής απάντησε:  
«Δεν έχει μάθει αυτή τη γλώσσα  
μόνο πακιστανικά μιλά  
και θέλω να είσαστε καλοί  
για να εξοικειωθεί.» 
Και τα παιδιά του έμαθαν  
που είναι, τι να κάνει 
και έτσι ο Ritesh τώρα πια μες στην καρδιά τους βάνει. 

  
A.X. 

 

3) 
Ήταν ένα παιδί από την Ασία που τον είχε γονατίσει η πείνα 
στην τάξη όταν πήγαινε όλο και δεν μίλαγε, 
στη γυμναστική όταν παίζανε ποδόσφαιρο καθόταν και κοιτούσε. 
 
Μία μέρα τα παιδιά που παίζανε 
να παίξει τον φωνάξανε. 
Με το γκολ που έβαλε όλοι πια τον θέλουνε παρέα  
 
Κ. 
 

 

 
4) 
Ένα παιδί από την Ασία 
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είχε μεγάλη φαντασία. 
Μα Κανείς δεν του μιλούσε  
και αυτό πολύ πονούσε  
Στο τέλος όμως το παιδί βρήκε φίλους 
και παίζανε όλοι μαζί. 
Α.  

 

 

 

 

 

5) 
Ένα παιδί από την Ασία  
δεν ήξερε τίποτα για την Ορθόδοξη θρησκεία  
και δεν μιλούσε σε κανέναν από τα παιδιά 
γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα που μιλούσανε αυτά, τα ελληνικά. 
  
Αυτό το παιδί από την Ασία  
που δεν ήξερε τίποτα για τη θρησκεία, 
έμαθε τα πάντα καλύτερα και από άλλα  
φίλους έκανε πολλούς  
μέρος του σχολείου ήταν πια για αυτούς 
 
Κι αν στην αρχή στα σκουπίδια έψαχνε και τίποτα δεν έβρισκε 
τώρα τα βρήκε όλα τελικά: φίλους, φαγητό, φροντίδα και νερό  
 
Δ. 
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6)  
Ο Γιώργος έκανε στα ψέματα ότι χτύπησε το πόδι του για να παίξει ο Ritesh. 
Εκείνος έβαζε πολλά γκολ. Και έτσι τον έπαιζαν συνέχεια και βρήκε φίλους. Αν ήμουν στη θέση του Γιώργου, θα έκανα και εγώ το ίδιο. Γιατί 
εμείς τα παιδιά πρέπει να βοηθάμε τα άλλα παιδιά. 
Δ. 
 
 
7) 
Ένα παιδί πήγαινε σχολείο και όλο ένιωθε φόβο και αμηχανία. 
Έτρωγε συνέχεια από τα σκουπίδια, 
όμως κάποτε τον είδαν και έφυγε βολίδα. 
Την επόμενη μέρα στο σχολείο  
τον είδε ο Γιώργος μόνο του και στραμπούληξε το ισχίο  
Έτσι μπήκε ο Ritesh στο παιχνίδι και έβαλε γκολ ωραία  
και όλοι τον αγαπήσανε και κάνανε παρέα. 
 
Σ.Β. 
 
 
8) 
Ήταν ένα παιδί που δεν το ήθελε κάνεις, φίλους καθόλου δεν είχε. 
Μέχρι που ο καλόκαρδος ο Γιώργος έκανε πως χτύπησε  
για να παίξει το παιδί, το βασανισμένο από το Πακιστάν  
Ήταν ένα παιδί από το Πακιστάν που έπαιζε ποδόσφαιρο σαν τανκ 
με πύραυλο τη μπάλα έτρεχε γοργά  
το επιδέξιο παιδί από το Πακιστάν.  
 
 

 


