
Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

21 Μάρτη : Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

Καλούμε τους συναδέλφους με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού να 
οργανώσουν στις τάξεις τους το τελευταίο δεκαήμερο του Μάρτη διδασκαλίες και 
παρεμβάσεις  με  αντίστοιχο  περιεχόμενο.  Για  την  υποστήριξη  των  δράσεων 
αναρτούμε και πάλι στην ιστοσελίδα μας το διδακτικό υλικό για το ρατσισμό και 
τη διαφορετικότητα. Μεγάλο μέρος αυτού του υλικού μας παραχωρήθηκε από το 
Σύλλογο  ΠΕ  "Παρθενώνας".  Φέτος  η  σημασία  μιας  τέτοιας  εκπαιδευτικής 
ευκαιρίας  θα είναι  ακόμη πιο σημαντική,  εφόσον θα δώσει  τη δυνατότητα σε 
συναδέλφους  και  συλλόγους  διδασκόντων  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες  και 
δράσεις κατά της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φασισμού.

Την ίδια στιγμή, η κρίση από το ΣΤΕ ως αντισυνταγματικού του νόμου Ραγκούση, 
καθιστά απαγορευτική την απόκτηση ιθαγένειας  για τα παιδιά μεταναστών.Τα 
παιδιά αυτά, τα οποία είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς, είτε έχουν έρθει από πολύ 
μικρά στην Ελλάδα είτε έχουν γεννηθεί εδώ. Είναι πλέον ενήλικες που έχουν περά-
σει από τα θρανία των σχολείων μας - ήταν ή είναι μαθητές μας. Η αδυναμία όμως 
να εξασφαλίσουν ιθαγένεια τους στερεί επαγγελματικά δικαιώματα και ισότιμη 
μεταχείριση με τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας. 

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις αντιρατσιστικές εκδηλώσεις, 
διαδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνονται τόσο τοπικά όσο και κεντρικά (30 
Μάρτη, κεντρικό συλλαλητήριο)
Από το ΔΣ  
Παρακάτω η ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα μας

Εκπαιδευτικό υλικό για τον ρατσισμό και την διαφορετικότητα

Το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει εδώ μπορεί να χρησιμεύσει για τη διαπολιτισμική 
αγωγή.  Αποσπασματικά  ή  στο  σύνολό  του  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για 
αντιρατσιστικά μαθήματα στις  τάξεις μας.  Είναι αυτονόητο ότι  το υλικό μπορεί  να 
εμπλουτιστεί  με εργασίες  συναδέλφων ή παιδιών που μπορείτε να αποστέλλετε στη 
διεύθυνση του Συλλόγου.

Ευχαριστούμε  τους  συναδέλφους  από  το  Σύλλογο  Π.Ε.  «Παρθενώνας»  που  μας 
παραχώρησαν για δημοσίευση το μεγαλύτερο μέρος του υλικού.

http://www.a-athinon.gr/?p=602
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