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Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά μας παιδιά
Η κατανόηση του Μεταναστευτικού, του Προσφυγικού και της Διαφορετικότητας εν γένει,
είναι μια αναγκαιότητα για την οικοδόμηση ενός κόσμου που θα χαρακτηρίζεται από
ασφάλεια, δημοκρατία και ευημερία.
Ζούμε σ` έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου, από το ένα μέρος οι πολεμικές
συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια και η ενσωματωμένη φτώχεια, οδηγούν μεγάλο αριθμό
ανθρώπων στην αναζήτηση ασφαλέστερων και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και από το
άλλο μέρος η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες οδηγούν σε αύξηση των
φαινομένων ξενοφοβίας, ρατσισμού και μη αποδοχή της διαφορετικότητας σε ολόκληρη
σχεδόν την Ευρώπη.
Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από το πλαίσιο αυτό κι ως χώρα υποδοχής
προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει να ενισχύσει τις πρακτικές της για την καλύτερη
αντιμετώπιση του ζητήματος.
Εμείς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσταλάξουμε στο μυαλό και στις ψυχές των μαθητών
μας τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την
πραγματικότητα που βιώνουν.
Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην πληρέστερη
ετοιμότητα των εκπ/κών της για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, προέβη στο
σχεδιασμό ενός προγράμματος ατομικής κινητικότητας ERASMUS+ με θέμα την ένταξη των
μεταναστών, προσφύγων και μειονοτήτων στα σχολεία και την κοινωνία. Ήδη το
πρόγραμμα ολοκληρώνεται και η διάχυση, μέρος της οποίας είναι και η σημερινή
εκδήλωση, των αποκτηθεισών γνώσεων και εμπειριών, εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρει
θετικά.
Με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και εστιάζοντας στο
ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, η σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε
η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Καβάλας, το
δίκτυο σχολείων από το πρόγραμμα Erasmus+ που προανέφερα, και τις εκδόσεις Διάπλους
φιλοξενεί τη συγγραφέα, εκλεκτή συνάδελφο και πρώην Περιφερειακή Δ/ντρια Π.Ε
Θεσσαλίας κα Ελένη Αναστασοπούλου η οποία θα μας αφηγηθεί την ιστορία του βιβλίου
της «Το σανταλάκι».
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Τα αφηγηματικά μέσα και το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου, αξιοποιήθηκαν από τους
εκπαιδευτικούς, αποτελώντας το έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές των σχολείων που
συμμετέχουν και πηγή έμπνευσης για την παραγωγή έργων με ποικίλα εκφραστικά μέσα
όπως θέατρο, τραγούδι, χορός, ζωγραφική, ποίηση και εικαστικές κατασκευές, προκειμένου
τα παιδιά να επεξεργαστούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο το ζήτημα της μετανάστευσης
και της προσφυγιάς. Πρόκειται για ένα ζήτημα απόλυτα επίκαιρο αλλά και διαχρονικό, το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μια ριζικά
διαφοροποιημένη πρακτική, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τον ενταξιακό χαρακτήρα του
σχολείου προάγοντας την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τον διαπολιτισμικό σεβασμό
ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης (Essinger, 1991).
Η παιδική λογοτεχνία έχει ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η δυναμική
της αφήγησης και της εικόνας με κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς, βοηθά το παιδίαναγνώστη να αξιοποιήσει τους κοινωνικούς κόσμους και τα παθήματα των ηρώων ώστε να
αποδομήσει και να ανασυνθέσει τη δική του κοινωνική πραγματικότητα, κινούμενο στο
ασφαλές περιβάλλον της αφήγησης. Στο βιβλίο της κας Αναστασοπούλου ο Κεμάλ είναι το
προσφυγόπουλο που εγκαταλείπει την πατρίδα του και αναζητά σωτηρία σε έναν άλλο
τόπο. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ζήτημα της απώλειας και των δεινών του
ξεριζωμού αλλά και της αρνητικής στάσης απέναντι στο διαφορετικό μέσα από τα
παθήματα της κούκλας της Γιαμίλ. Η επιλογή της κούκλας είναι ευρηματική καθώς το
«παιχνίδι» είναι συνυφασμένο με τον κοινωνικό και ψυχολογικό κόσμο των παιδιών και
επιτρέπει την ταύτιση αλλά και διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων σε ένα ασφαλές
φανταστικό και ταυτόχρονα οικείο πλαίσιο.
Η ιστορία και τα παθήματα των ηρώων συνδέθηκαν με πλήθος ερεθισμάτων στο πλαίσιο
κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων που οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί, ώστε τα παιδιά να
επεξεργαστούν το ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς στη διαχρονική του
διάσταση και σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα και μνήμη του λαού μας. Μέρος
της δουλειάς αυτής θα παρουσιάσουν τα παιδιά στη σημερινή μας εκδήλωση,
πλαισιώνοντας την αφήγηση της κας Αναστασοπούλου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που
αναδεικνύει το σύγχρονο χαρακτήρα του σχολείου, που είναι παιδοκεντρικό, εφαρμόζει
καινοτόμα προγράμματα, στηρίζεται στη συνεργασία και είναι ανοιχτό στην κοινωνία, με
στόχο να αξιοποιήσει τους πόρους της για να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή, προσωπική
και κοινωνική ευημερία, πρωτίστως των παιδιών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων.
Κωνσταντίνος Μπαντίκος
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