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To 4ο Γυμνάσιο Πύργου κατά του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας στο σχολείο

«Είμαστε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίσοι»

Ε

υκαιρία για να επικαιροποιηθούν και ενισχυθούν οι δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων
μέσα στη σχολική κοινότητα, αποτελεί η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση.

Με αφορμή λοιπόν την ημέρα
αυτή, χθες,
Παρασκευή
20/3/2015, το 4ο Γυμνάσιο αφιέρωσε δύο διδακτικές ώρες (με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόν-

κρίνει πρακτικές που θα διέπονται
από αντιρατσιστικό πνεύμα, από
την αποδοχή της ετερότητας και
από τις ανθρωπιστικές αξίες. Ιδιαίτερα σήμερα, αυτοί οι σκοποί είναι

των), σε δράσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας και των φυλετικών
διακρίσεων, με τον γενικό θεματικό
τίτλο: «Είμαστε διαφορετικοί, αλλά
είμαστε ίσοι». Τον συντονισμό
είχαν οι καθηγητές κ. Κ. Κωλέττης,
Α. Χαλκιοπούλου και Π. Μπογέα.
Μεταξύ των άλλων τονίστηκε με
προβολή βίντεο και με διαδραστικό-βιωματικό τρόπο στους μαθητές ότι:
Η εκπαίδευση δεν εξαντλείται στη
μετάδοση γνώσεων. Οφείλει να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες,
να υπηρετεί την καταπολέμηση
των προκαταλήψεων και να προ-

πρωταρχικής σημασίας, καθώς τα
τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται πολλαπλασιασμός των
κρουσμάτων βίας, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού σε όλες τις μορφές του.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα στο
σύγχρονο πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο αναδεικνύεται πρωταρχικός. Το Σχολείο
έχει όλα τα εχέγγυα για να βοηθήσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες να
οικοδομήσουν τις αξιακές τους θέσεις και να τους καθοδηγήσει ατομικά και ομαδικά ώστε να
επιτευχθούν:

1. η ειρηνική συνύπαρξη των ατόμων που ζουν σε μια χώρα, στη
βάση της ισονομίας και της ισότητας,
2. η αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση των ανθρώπων,
3. η αποδοχή και ο σεβασμός της
πολιτισμικής ετερότητας, γιατί η
διαφορά είναι δικαίωμα και όχι
προνόμιο,
4. η καταπολέμηση ρατσιστικών
τάσεων, προκαταλήψεων και εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας, ώστε οι διαφορετικές
κοινωνικές ομάδες που ζουν σε
μια χώρα να μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ τους
και να συμβάλλουν στην πρόοδο
και την ευημερία της,
5. η εμπέδωση της αλληλεγγύης,
6. η παροχή ίσων ευκαιριών σε
όλα τα άτομα για εργασία, εκπαίδευση και κοινωνική και οικονομική ανέλιξη και πρόοδο.
Ο Δντης κ. Γ. Κομιώτης μετά την
ολοκλήρωση των δράσεων, συγκινημένος ευχαρίστησε τους οργανωτές της εκδήλωσης αλλά και
τους μαθητές για την πρόθυμη
συμμετοχή τους στα δρώμενα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι
Υπεύθυνοι ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Ηλείας κ.
Δ. Κάσσαρης και Α. Μαρίτσας, ο
Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ κ. Β. Αγγελόπουλος, η Πρόεδρος του συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου κ. Ε. Χριστοπούλου,
καθώς και αρκετοί γονείς των μαθητών.
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