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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να συγκεντρώσει υπάρχουσες δομές και παρα-
δείγματα και να δώσει ιδέες και εισηγήσεις στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου για την υπο-
δοχή και την ένταξη μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, ώστε, 
όπως όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου, να έχουν ίσες ευκαιρίες πρό-
σβασης στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, το έργο του/της εκπαιδευτικού που έχει στην τάξη του 
παιδιά με διαφορετικό γλωσσικό, μαθησιακό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και 
το έργο του σχολείου που υποδέχεται ΜΜΕΒ, γίνεται απαιτητικότερο, γι’ αυτό και 
είναι σημαντικό για την ομαλή υποδοχή και ένταξη των ΜΜΕΒ, όπως και όλων των 
μαθητών/μαθητριών του σχολείου, να αξιοποιούνται και να εμπλουτίζονται υφιστά-
μενες δομές και να εμπλέκεται όλο το σχολείο. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απο-
ρία ή εισήγηση για τα θέματα που 
άπτονται του περιεχομένου του Οδη-
γού, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Σκεύη Μαρκουλλή

Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου
Φωτιάνα Αντωνιάδη 

Γυμνάσιο Παλουριώτισσας
Μαρία Χρυσαφίνη, Μαρία Τσαγγάρη, Ελισάβετ Αργυρίου 

Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Αναστασία Κουμουρή

Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Έρμα Μιχαήλ και Μάριος Βασιλείου

Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου
Γεωργία Τσιάρτα, Στέλλα Κυπριανού, Θεανώ Φαφουρτή-Βασιλειάδου (ΒΔ)
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Πάολα Σταυρίδη-Κωνσταντίνου 
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Μαργαρίτα Κτωρίδου
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Δώρα Θεοδοσίου

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Παναγιώτα Παπαθωμά 

Το φωτογραφικό υλικό που εμπλουτίζει τον Οδηγό έχει εξασφαλιστεί κατόπιν έγκρισης από 
σχολεία, όπου λειτουργούν Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
τη σχολική χρονιά 2019-2020. 
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το Γυμνάσιο Νεάπολης Λεμεσού έχει κάνει παράδοσή του μία υπέροχη διαπολιτισμική γευ-
στική συνάντηση. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του Προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας, μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες με μεταναστευτική βιογρα-
φία, σε συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, οργανώνουν μια γιορτή, που 
σκοπό έχει την παρουσίαση γευστικών εδεσμάτων διαφορετικών πολιτισμών, προωθώντας 
έτσι την αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας. 

Παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από διάφορες χώρες τοποθετούνται στις αίθουσες της Οι-
κιακής Οικονομίας του σχολείου, με τη βοήθεια των καθηγητριών του μαθήματος. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες  φροντίζουν τη διακόσμηση του χώρου με εικόνες από τις χώρες τους, καθώς 
και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού και βίντεο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προβά-
λουν και στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους το ξεχωριστό χωρικό και πολιτισμικό 
τους πεδίο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, συμμε-
τέχουν στη διαδικασία του μαγειρέματος, αλλά και της καθαριότητας στο τέλος της γιορτής. 
Μάλιστα πολλές μητέρες αυτών των μαθητών/μαθητριών, προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά 
τους στο μαγείρεμα δικών τους τοπικών εδεσμάτων. Όλα αυτά τα πολυπολιτισμικά τοπικά εδέ-
σματα απολαμβάνουν τόσο οι  μαθητές/μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. 

Απώτερος στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ανά-
μεσα στους μαθητές/μαθήτριες, καθώς και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων, αλλά και  της 
πολυμορφίας των διαφόρων πολιτισμών του Γυμνασίου Νεάπολης.

Γεωργία Αριστείδου, Κωνσταντίνα Ιωάννου, Ειρήνη Παναγιώτου

Φιλόλογοι, Γυμνάσιο Νεάπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΜΕ ΖΑΡΙΑ 

«ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΣ: ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ, ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Φωτιάνα Αντωνιάδη,

Φιλόλογος, Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Στο Λύκειο Παλουριώτισσας λειτουργεί πιλοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία. Τα παιδιά αυτά είναι δεκαπέντε χρονών και άνω, δεν έχουν πα-
ρακολουθήσει μαθήματα ελληνικής γλώσσας προηγουμένως, προέρχονται από διαφορε-
τικές χώρες και έχουν διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, καθώς κάποια έχουν ολοκληρώσει 
τα μαθήματα του λυκειακού κύκλου στη χώρα τους και κάποια άλλα δεν έχουν αποφοιτή-
σει από το δημοτικό. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με 
κυριότερο το πρόβλημα της ένταξής τους στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, και γνωρίζο-
ντας όσα θετικά προσφέρει η ενασχόληση με το θέατρο, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε 
να εμπλέξουμε τα παιδιά αυτά στη θεατρική παράσταση του σχολείου μας. Το έργο που 
επιλέγηκε να παρουσιάσει το σχολείο μας είναι οι Όρνιθες του Αριστοφάνη, το οποίο θεω-
ρήθηκε ιδανικό γιατί παρουσιάζει δυο άντρες που, με οδηγούς δυο πουλιά, αυτοεξόριστοι 
από την πατρίδα τους, κυνηγούν μια χίμαιρα, ψάχνουν την ιδεώδη πολιτεία. Αφορά, λοιπόν, 
ιδιαίτερα στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, αφού και αυτά έφυγαν από την πατρίδα 
τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, δουλειά ή ειρήνη. Το κείμενο διασκευάστη-
κε, ώστε να αφορά και στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και αφαιρέθηκε η Α΄ Παράβαση1 
για να αντικατασταθεί από ένα κείμενο που θα προέκυπτε από τα βιώματα των παιδιών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

1 Μέρος της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας όπου ο χορός απεκδύεται τον ρόλο του και απευθύνεται 
   στο κοινό για να το συμβουλεύσει ή για να εκφράσει τις απόψεις του. 



59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η διαδικασία της συγγραφής ξεκίνησε με μια παρουσίαση στην τάξη της ενότητας θέατρο-κι-
νηματογράφος. Κάποια παιδιά μίλησαν για θεατρικές παραστάσεις που είχαν δει και ενημε-
ρώθηκαν από τη διδάσκουσα για το αρχαίο θέατρο. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
όταν ενημερώθηκαν για τη θεατρική παράσταση του σχολείου. Τους άρεσε ιδιαίτερα το γεγο-
νός ότι το έργο είχε κωμικό περιεχόμενο. Η διδάσκουσα μίλησε στα παιδιά για την υπόθεση 
του έργου και πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι μεταναστεύουν για διάφορους λόγους. Τα παιδιά 
ανέφεραν τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τη φτώχια. Η διδάσκουσα εξήγησε στα παιδιά ότι 
πολλοί συμμαθητές και συμμαθήτριές τους αγνοούν τους λόγους για τους οποίους μετανα-
στεύει κάποιος/α και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ακολούθησε μια συζήτηση, κατά την 
οποία τα παιδιά προβληματίστηκαν κατά πόσο τα βιώματά τους θα πρέπει να γίνονται γνωστά 
στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο και διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις, όπως ότι καλύτε-
ρα να μην τα συζητούν αλλά και ότι η γνωστοποίηση των τραυματικών βιωμάτων δεν γεννά 
τη λύπηση, αλλά τον θαυμασμό, την εκτίμηση και τον σεβασμό. 

Σε επόμενο μάθημα, τα παιδιά, αφού κάθισαν με τη διδάσκουσα σε κύκλο (Winston and 
Tandy, 2008:19), μίλησαν για τους λόγους που τους οδήγησαν στην Κύπρο και, όσα ήθελαν, 
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Συμπέραναν πως η διαδικασία αυτή λειτούργησε ευεργετι-
κά, αφού εξωτερίκευσαν τα συναισθήματά τους, γεγονός που τους εκτόνωσε, και ένιωσαν 
σύμπνοια με τους συμμαθητές τους, που πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις και μπορούσαν 
να τους καταλάβουν. Στο τέλος, κάποια παιδιά ένιωσαν έντονα την ανάγκη να παρουσιά-
σουν κάποια βιώματά τους στο πλαίσιο της θεατρικής παράστασης. 

Στην επόμενη συνάντηση, που έγινε στο πλαίσιο των ομίλων, συμμετείχαν όσα παιδιά με με-
ταναστευτική βιογραφία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στη θεατρική παράστα-
ση, παιδιά από τη θεατρική ομάδα, τα οποία είχαν επιλεγεί με ακροάσεις από τον Σεπτέμβρη 
και είχαν συγγενείς πρόσφυγες από την κατεχόμενη Κύπρο και δύο παιδιά που είχαν παρα-
κολουθήσει το πιλοτικό πρόγραμμα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία την προηγούμενη χρονιά και είχαν ενταχθεί στη Β΄ Λυκείου. 
Συζητήθηκαν οι έννοιες «πρόσφυγας» και «μετανάστης». Κατόπιν, τους δόθηκαν οι ορισμοί 
των εννοιών αυτών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι/ες στην τάξη ήταν πρόσφυγες, 
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εφόσον αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, είτε λόγω πολέμου, είτε λόγω 
των κοινωνικών συνθηκών. Έπειτα, όλα τα παιδιά μίλησαν για τις εμπειρίες τους χρησιμο-
ποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα επικοινωνίας ήθελαν. Ακολούθως, δόθηκαν κοινές οδηγί-
ες σε όλα τα παιδιά που θα λάμβαναν μέρος στην Παράβαση. Θα μπορούσαν να γράψουν 
ό,τι ήθελαν για τη μέρα που έφυγαν από την πατρίδα τους αυτοί ή, στην περίπτωση των 
Ελληνοκύπριων μαθητών/μαθητριών, οι συγγενείς τους, και για τους λόγους για τους οποί-
ους έφυγαν. Για να βοηθηθούν τους δόθηκαν ενδεικτικά οι εξής προτάσεις:

Είμαι ο/η …………..........................................................................................................................................................................................

και είμαι πρόσφυγας από τ.......... ..............................................................................................................................................

Όταν έφυγα πήρα μαζί μου .................................................................................................................................................……

Ένιωσα ..........................................................................................................................……...................................................................……

Έφυγα γιατί ....................................................................................................……...............................................................................……

Τα παιδιά έγραψαν τα κείμενά τους και στα ελληνικά και στα αραβικά. Κάθε παιδί συζητού-
σε το κείμενό του με τη διδάσκουσα, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και με τη βοήθειά 
της του έδωσαν την τελική του μορφή. Βέβαια, δεν ήταν υποχρεωμένα να ακολουθήσουν 
τις προτάσεις που τους δόθηκαν. Η Ραντ, για παράδειγμα, αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη 
να μιλήσει για το γεγονός ότι ένιωθε πως έχανε την υπόστασή της, ότι κάποιοι την έβλεπαν 
σαν έναν αριθμό. Επιπλέον, την ενοχλούσε το γεγονός ότι, επειδή έμενε στη Συρία, όποιος 
τη γνώριζε θεωρούσε ότι ήταν Σύρια. Ένιωθε ότι, ως Παλαιστίνια πρόσφυγας, έχανε την 
ταυτότητά της. Η Ραντ βρισκόταν στην Κύπρο για ενάμιση χρόνο, όταν κατάφερε να πε-
ράσει τις εξετάσεις και να ενταχθεί στη Β΄ Λυκείου. Το κείμενο το έγραψε μόνη της στα 
ελληνικά και χρειάστηκε μόνο δύο εκφραστικές διορθώσεις. 
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    Είμαι η Ραντ αλλά το όνομά μου δε μετράει. Είμαι ένας αριθμός και μια λέξη: 
πρόσφυγας. Ήμουν πρόσφυγας πριν γεννηθώ. Ο παππούς μου διώχτηκε από την 
Παλαιστίνη και πήγε στη Συρία και τώρα εγώ από τη Συρία στην Κύπρο. Δυο φορές 
πρόσφυγας λοιπόν. Τη μια έχασα την ταυτότητά μου και την άλλη τη ζωή μου!  

Στο επόμενο στάδιο ξεκίνησαν οι πρόβες που γίνονταν και αυτές κατά τη διάρκεια των δια-
λειμμάτων. Τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία τείνουν να ντρέπονται να μιλήσουν, όταν 
απευθύνονται σε ομιλητές/ομιλήτριες που χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα, γιατί φο-
βούνται ότι θα κάνουν λάθος. Έτσι, συνήθως μιλούν χαμηλόφωνα. Γι΄ αυτό τον λόγο απο-
φασίστηκε οι πρόβες να γίνουν αρχικά κατ’ ιδίαν. Τα παιδιά ασκήθηκαν στην ορθοφωνία και 
στην ορθή εκφορά του λόγου με την καθηγήτριά τους. Χρειάστηκαν πολλές πρόβες για να 
εκφέρουν ορθά το κείμενό τους, λόγω του ότι τα ίδια τα παιδιά ήθελαν να βελτιώσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο την προφορά τους. Όταν ένιωσαν ικανοποιημένα με τον εαυτό τους, 
κατάφεραν να αυξήσουν και την ένταση της φωνής τους. Μετά δούλεψαν σε δυάδες και 
κατόπιν συναντήθηκαν για πρόβα όλα τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Όταν άκου-
σαν για πρώτη φορά τα κείμενα των άλλων παιδιών, συγκινήθηκαν και αυθόρμητα φώναζαν 
επιδοκιμαστικά ή αγκαλιάζονταν. 

Στην επόμενη φάση, οι πρόβες συμπεριέλαβαν και τα υπόλοιπα παιδιά που λάμβαναν μέρος 
στην Παράβαση. Οι πρώτες δύο συναντήσεις αφιερώθηκαν σε θεατρικά παιγνίδια, με στόχο 
να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους και να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και απο-
δοχής. Στην τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Παράβασης. Μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία δεν είχαν ακούσει κανένα από τα 
κείμενα των γηγενών παιδιών και το αντίθετο. Σε κάθε κείμενο που διαβαζόταν, λοιπόν, η 
συγκίνηση όλων ήταν εμφανής. Εκείνη την πρώτη μέρα της ομαδικής πρόβας που ακούστη-
καν για πρώτη φορά όλα τα κείμενα, όλα τα παιδιά ένιωσαν πραγματικά συνδεδεμένα και 
κατάλαβαν πως μοιράζονταν κοινές εμπειρίες. 

Οι συναντήσεις και οι πρόβες ανακοινώνονταν με μηνύματα σε μια ομάδα ενός μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης που συμπεριλάμβανε όλα τα παιδιά που λάμβαναν μέρος στην 
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Παράβαση. Από την αρχή συμφωνήθηκε ότι τα μηνύματα θα γράφονταν στα ελληνικά. Ενώ 
αρχικά τα μηνύματα αφορούσαν μόνο στις πρόβες, στην πορεία τα παιδιά εκδήλωναν τα 
συναισθήματά τους ή έκαναν κοινωνικά σχόλια. Στην αρχή, τα παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία δεν συμμετείχαν, αλλά, σιγά σιγά, δειλά στην αρχή και με περισσότερη αυτοπε-
ποίθηση αργότερα, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και στη διαδικτυακή ομάδα. 

Εν τω μεταξύ, οι πρόβες συνεχίζονταν και προστέθηκαν ατάκες σε όσα παιδιά με μετανα-
στευτική βιογραφία ήθελαν. Επιπρόσθετα, η διδάσκουσα ζήτησε από τα παιδιά να προσθέ-
σουν αυθόρμητα μια φράση στο ρήμα «φοβάμαι» και μια στο ρήμα «ονειρεύομαι». Όσα 
είπαν, καταγράφηκαν και προστέθηκαν στην Παράβαση. Τέλος, την ομάδα συμπλήρωσε 
η μαθήτρια που ανέλαβε να παίξει στο πιάνο τη μουσική υπόκρουση. Όταν η Παράβαση 
ετοιμάστηκε, όλα τα παιδιά που λάμβαναν μέρος ήρθαν το σαββατοκύριακο στην πρόβα 
ολόκληρης της θεατρικής ομάδας. Τώρα τα παιδιά της μεταναστευτικής βιογραφίας θα 
έπρεπε να παρουσιάσουν το δρώμενο σε κοινό, αφού τα παιδιά που δεν λάμβαναν μέρος 
κάθισαν να τους παρακολουθήσουν. Η αυθόρμητη αντίδρασή τους, παρόλο που ήταν ως 
έναν βαθμό αναμενόμενη, αφού η αντικατάσταση της Παράβασης και η αναφορά στο προ-
σφυγικό πρόβλημα ήταν μια κοινή απόφαση που προέκυψε μετά από συζήτηση, ήταν πολύ 
συγκινητική. Παρατεταμένα χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί και δάκρυα χαράς των παιδιών 
επί σκηνής. Ακολούθησαν κι άλλες πρόβες τα σαββατοκύριακα με αποτέλεσμα τα παιδιά με 
και χωρίς μεταναστευτική βιογραφία να συνομιλούν και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 
που δεν είχαν πρόβες. 

Τον τελευταίο μήνα εκδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο θέατρο και ο Ντουράν, 
ένα παιδί από τη Σομαλία, που είχε βιώσει μια τραυματική εμπειρία. Το παιδί αυτό ήθελε δια-
καώς να αναφέρει ότι, ενώ στη χώρα του οι ομοεθνείς του τον κατέτρεξαν, από τους Κυπρί-
ους εισέπραξε συμπαράσταση και αγάπη. Το κείμενο που έγραψε το παιδί αυτό δεν ταίριαζε 
με το ύφος της Παράβασης, καθώς ο στόχος της ήταν να ασκηθεί ένα δριμύ κατηγορώ 
κατά της κοινωνίας που απορρίπτει τους πρόσφυγες. Επειδή, όμως, είναι απαραίτητο σε μια 
σχολική παράσταση να λαμβάνεται υπόψη ο ψυχισμός και οι ιδιαιτερότητες των μαθητών 
(Γραμματάς, 2014:86), κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί το κείμενο του Ντουράν, το 
οποίο εκφωνήθηκε τελευταίο και με το αισιόδοξο μήνυμά του, εν τέλει, βελτίωσε τον λόγο 
που άρθρωσαν και τα υπόλοιπα παιδιά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

      Είμαι ο Ντουράν και είμαι από τη Σομαλία. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας και η μη-
τέρα μου νοσοκόμα. Μου άλλαξε τη ζωή ένα παιδί της ηλικίας μου, που μιλούσε την 
ίδια γλώσσα με μένα και είχε το ίδιο χρώμα με μένα. Ήρθε στο σπίτι μου και σκότωσε 
τους γονείς μου, αλλά εγώ ξέφυγα. Ήμουν τυχερός που έζησα. Ήρθα στην Κύπρο 
μόνος και γύρω μου έχω παιδιά της ηλικίας μου, που μιλάνε άλλη γλώσσα κι έχουν 
άλλο χρώμα. Αυτά τα παιδιά μού κράτησαν το χέρι .

Το εγχείρημα αυτό ήταν μια πρόκληση η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Τα παιδιά δούλεψαν με 
μεράκι, γιατί ήθελαν να επικοινωνήσουν και όχι επειδή τους το ζητούσε ένα σχολικό εγχειρί-
διο ή ένας καθηγητής/μια καθηγήτρια στο πλαίσιο ενός μαθήματος μέσα στην τάξη. Η προ-
σπάθειά τους για παραγωγή κειμένων έγινε σε πραγματικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να 
παραγάγουν λόγο, γραπτό και προφορικό, να βελτιώσουν την προφορά τους και να κοινωνι-
κοποιηθούν. Το μεράκι, με το οποίο δούλεψαν, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και η ένταξη των 
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στην θεατρική ομάδα, σε μεγάλο βαθμό, επιτεύχθηκε.

Πάολα Σταυρίδη-Κωνσταντίνου

Φιλόλογος, Λύκειο Παλουριώτισσας






