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Στις 21 Φεβρουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Hμέρα Μητρικής Γλώσσας που 
καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO το Νοέμβριο του 1999 
και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από το Φεβρουάριο του 2000. Στόχος είναι 
η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και η διάσωση των γλωσσών που 
τείνουν να εξαφανιστούν. Αφορμή γι’ αυτή την απόφαση στάθηκε η σφαγή της 
Ντάκα το 1952, όταν φοιτητές του ανατολικού Πακιστάν (σημερινού 
Μπαγκλαντές) ξεσηκώθηκαν για να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσσας 
τους «μπενγκάλι» και την αντικατάστασή της από την επίσημη «ουρντού» του 
Πακιστάν. Η Αστυνομία έπνιξε τη διαμαρτυρία τους στο αίμα. 

Η UNESCO τονίζει ότι σχεδόν οι μισές από τις 6.000 ομιλούμενες σήμερα 
γλώσσες κινδυνεύουν να περιοριστούν ή ακόμα και να εξαφανιστούν σε 
πολλά σημεία του πλανήτη. Για το λόγο αυτό, η προστασία τους έχει αναχθεί 
σε βασικό της στόχο. Άλλωστε, όπως έχει συχνά ειπωθεί, η γλώσσα είναι το 
πιο δυνατό εργαλείο για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε εθνότητας. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας σας 
γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 21/2/,ώρα 18.00-20.30 θα πραγματοποιηθεί στο 
χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, α΄ 
όροφος (Νέα Αίθουσα), ημερίδα με θέμα «Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής 
Γλώσσας». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο και 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας 
και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, του 
Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Μαγνησίας και της Σύμπραξης  
Εκπαιδευτικών. Στην εκδήλωση  θα συμμετέχει και θα κάνει παρέμβαση ο 
Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Μαντάς Κομνηνός. 

 

 



Πρόγραμμα Ημερίδας 

18.00: Έναρξη-Χαιρετισμοί 

18:20: Ανδρουλάκης Γ, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, υπεύθυνος 
Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας του 
ΠΤΔΕ: "Γλωσσική εκπαίδευση και μητρική γλώσσα των παιδιών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο" 

18.35: Δήμου Π. , Διευθυντής 30ου Δημ. Σχ. Βόλου: «Η μητρική γλώσσα σε 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το παράδειγμα της Σουηδίας» 

18.50: Οικονόμου Νατάσα, αντιδήμαρχος: «Δράσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης γύρω από τη Μητρική Γλώσσα».  

19.05: Καραγιάννης Ηρ. , Διευθυντής Πρότυπου Πιλοτικού Δημ. Σχ. 
Πορταριάς: «Η διαφορετικότητα στο ελληνικό σχολείο, μητρική γλώσσα 
και πολιτισμικές τάξεις». 

 19.20: Συζήτηση 

18.00-20.00Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
παιδιά ηλικίας 8-12 ετών με τίτλο «Ένα πολύχρωμο-πολύγλωσσο 
γαϊτανάκι» με υπεύθυνες παιδαγωγούς τις κ.κ. Βίτσου Μάγδα και 
Χατζηγεωργίου Μήτση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
στο τλφ 6943542711, 6973818838  

20.00: Χορωδία 

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο κ. Κωνσταντινίδης Φίλιππος, Δ/ντής του 
16ου Δημ. Σχ. Βόλου. Στην εκδήλωση συμμετέχει η χορωδία των 16ου και 30ου 
Δημ. Σχ. Βόλου, υπό την επίβλεψη των μουσικών Φωτοπούλου Νταίζης και 
Παπαθανασίου Νίκου. Συμμετέχει η Ελένη Μαγαλιού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης 
της Ελληνικής Γλώσσας του ΠΤΔΕ:2421074653 

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 2421039598 

30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου,2421038210 


