
Σηματοδότες σε Εφηβικά Σταυροδρόμια Πολυγλωσσίας 

Προτάσεις των εφήβων που συμμετείχαν στην Ημέρα Διαλόγου στις 12.5.2018 στη Θεσσαλονίκη1. 

Νοιαζόμαστε! Για την επικοινωνία, το σεβασμό, τις ουσιώδεις σχέσεις, την ισότητα, την εξέλιξη, 
τη συμπόνια, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την κατανόηση, τη γλωσσομάθεια….. 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε: 

- Να μάθουμε να μην κάνουμε πλάκα με τη διαφορετικότητα. Και όταν κάνουμε λάθη, να 
το παραδεχόμαστε, γιατί λάθη μπορούν να κάνουν όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία και πτυχία. 
- Να γίνονται στις τάξεις ελεύθερες συζητήσεις και δράσεις για τα θέματα της 
συνύπαρξης και οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν και να υποστηριχθούν για να προωθούν 
την ίση μεταχείριση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διαπολιτισμικότητα.  
- Να ξεκολλήσουμε από τη «διδακτέα ύλη» και να γίνει προσπάθεια να εστιάζουμε 
περισσότερο στα δικαιώματα των παιδιών και στην επικοινωνία. Εκπαιδευτικοί, ακούστε τις 
απόψεις των μαθητών. Προωθήστε την αρχή «σεβάσου για να σε σέβονται». Διδάξτε μας με το 
παράδειγμά σας! 
- Να καθιερωθεί στο πρόγραμμα του σχολείου μια ώρα, όπου θα μαθαίνουμε για τις 
κουλτούρες άλλων χωρών, θα ανταλλάσσουμε γνώμες και θα ερχόμαστε πιο κοντά.  
- Να οργανωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης, με ταινίες, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, 
τέχνες, ώστε μέσω της εικονικής πραγματικότητας να μπαίνουμε στη θέση των άλλων 
(ενσυναίσθηση). Ας αξιοποιήσουμε τα χρώματα για την κωδικοποίηση της επικοινωνίας. Τέτοιες 
δράσεις μπορούν να περιλαμβάνονται στη θεματική βδομάδα, στα project, σε άλλα μαθήματα, 
αλλά και εκτός διδακτικών ωρών. 
- Να λειτουργούν τάξεις υποδοχής και ενισχυτική διδασκαλία με δίγλωσσους 
εκπαιδευτικούς στα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά που έχουν έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. 
Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί να επισκέπτονται τα σχολεία για να βοηθούν την ομαλή 
κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών και το ξεπέρασμα των προκαταλήψεων σε βάρος τους. 
- Να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας μέσα από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες, με τρόπο που βοηθάει στη γνώση των πολιτισμών και των γλωσσών, αλλά και 
διευκολύνει τα παιδιά που δεν μιλούν Ελληνικά να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες γνώσεις. 
- Να αξιοποιήσουμε τον αθλητισμό, με τρόπο που να δίνει ευκαιρίες καλύτερης γνωριμίας 
και επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους. 
- Να προσκαλούνται από την αρχή της χρονιάς στο σχολείο και να ενημερώνονται με 
συζητήσεις και προβολές ταινιών οι γονείς, για θέματα διαπολιτισμικότητας και συνύπαρξης.Τα 
παιδιά να εκπαιδευτούν για το πως θα μιλούν στους γονείς τους για θέματα όπως το 
προσφυγικό, ώστε να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και φοβίες. 
- Να διοργανώνονται στα σχολεία εκδηλώσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη 
συνύπαρξη και την πολυγλωσσία, με φαγητό και μουσική: «Η διαφορετικότητα στο πιάτο σας!» 
- Στις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων της τάξης και του σχολείου να υποστηριχθεί η 
συμμετοχή στα συμβούλια μαθητών / μαθητριών που δεν μιλούν ακόμη καλά Ελληνικά.  
- Μη φοβάστε τις εντάσεις και τους τσακωμούς που ορισμένες φορές συμβαίνουν 
ανάμεσα στους εφήβους. Μπορεί να βοηθούν το μυαλό μας να δουλέψει καλύτερα. Να 
ασχοληθούμε περισσότερο με τα αίτια και να βρούμε ειρηνικούς τρόπους διαμεσολάβησης και 
επίλυσης των συγκρούσεων. Αντίδοτο στην επιθετικότητα μπορεί να είναι η φιλία.  
- Να οργανώνονται από τις μαθητικές κοινότητες έρευνες με ερωτηματολόγια, 
ανταλλαγές μαθητών με άλλα σχολεία, συναντήσεις με ομάδες προσφύγων και δράσεις 
αλληλεγγύης, με συγκέντρωση και προσφορά δώρων για τους πιο δυσκολεμένους πρόσφυγες. 

                                                             
1 Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν 62 μαθητές και μαθήτριες από 26 σχολεία της Θεσ/νίκης 
και 3 της Αθήνας διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσ/νίκης  
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, μέσω του Γραφείου Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων, και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης, μέσω του τμήματος Αγωγής Υγείας 



 

 

 


