
Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στην κουλτούρα του σχολείου 

Τι είδαν οι 2 Γιαπωνέζοι Επιστήμονες στο σχολείο μας 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η Θεσσαλονίκη, για 2η συνεχή χρονιά προετοιμάζει μία 

γιορτή. Στις 30-31/5 & 1/6 οι γλώσσες κι οι πολιτισμοί των 

ανθρώπων που ζουν, επισκέπτονται και φιλοξενούνται για 

ένα διάστημα σε αυτήν την πόλη μοιράζονται μαζί μας το 

κρασί και το μέλι των πολιτισμών τους. Γλώσσες και 

πολιτισμοί λοιπόν που ανθίζουν, που άλλοτε σβήνουν κι 

άλλοτε ξαναγεννιούνται από την ανάγκη, κυκλοφορούν σαν 

ρεύμα δυνατότερο ή υποτονικότερο στις πλατείες, στους 

δρόμους, στην αγορά, πίσω από τις πόρτες των σπιτιών, στις 

σχολικές τάξεις πριν ή μετά από το μάθημα, στη σχολική 

αυλή, κάτω από τον ουρανό, την ώρα που οι μαμάδες 

συναντούνται στο κατώφλι του σχολείου… στα κράσπεδα των 

συλλόγων, στις εκδηλώσεις των κοινοτήτων… στις γιορτές 

του καλοκαιριού όταν έρχονται από άλλες χώρες ομοεθνείς 

ομάδες για να πάρουν μέρος σε καλλιτεχνικά δρώμενα.  

Τούτη η γιορτή που οργανώνεται και φέρνει τον τίτλο 

«Γλωσσικές διαδρομές. Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη πόλις» 

συμφιλιώνει γλώσσες, διαλέκτους, παραλλαγές, κώδικες, 

αναδεικνύει μία πολλαπλή επικοινωνία, με στόχο να 

διασφαλίσει τη συνεργασία και εν τέλει τη συνανθρωπία. 

Το σχολείο μας, στα πλαίσια δράσεων, ανταλλαγών και 

προγραμμάτων που εκπονεί συνεργάζεται με τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Θεσ/νίκης, καθώς 

και με την επιστημονική συνεργάτιδα κι υπεύθυνη του έργου, 

ειδική επιστήμονα σε θέματα πολυγλωσσίας και 

διαπολιτισμικής εκπ/σης, πρόεδρο του φορέα αδελφοποίησης 

–διεθνής διάδραση, συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας 

εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας «Δι Επαφή» και εκδότρια του 

διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Syergies Sud-est 

Européen κα Αργυρώ Μουμτζίδου.   

Η συνεργασία μας έχει ως στόχο να αναδειχθεί και να 

αξιοποιηθεί στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο η πολυγλωσσία 

κι η πολυπολιτισμικότητα, καθώς και να εκπαιδευτούν τόσο 

οι μαθητές όσο και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε μία 

εποικοδομητικότερη διαχείριση της πολυγλωσσίας της τάξης 

και του σχολείου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, μία ιαπωνική αποστολή 

πανεπιστημιακών καθηγητών επισκέφθηκε το σχολείο 

μας. Πρόκειται για τους καθηγητές κ. Yoshimura Masahito 

(Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Nara) και κα Koishi 

Atsuko (Τα Γαλλικά ως ξένη Γλώσσα, Πανεπιστήμιο του 

Keio). Συνοδευόμενοι από την κα Μουμτζίδου η αποστολή 

επισκέφθηκε τις σχολικές μας τάξεις, συζήτησαν με τους 

δασκάλους, παρακολούθησαν ένα μέρος των δράσεων μας, 

αντάλλαξαν απόψεις προκειμένου να διαμορφώσουν μία 

ευρύτερη αντίληψη διαπολιτισμικής αγωγής, η οποία εκτός 

από τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις των λαών θα 

περιλαμβάνει εξ ίσου και τις γλώσσες.  
 


