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"...Καταρχήν πρέπει ο καθένας να αποκτήσει σεβασμό προς
το άτομό του, έτσι ώστε να καταλάβει πως ό,τι δίνει παίρνει.
Και έτσι να μπορεί να σεβαστεί το διπλανό του. Όλο αυτό
μπορεί να ακούγεται περίπλοκο ή σύνθετο μα πολύ εύκολα,
άθελά μας καταπατάται κατά τη διάρκεια του μαθήματος..."

Σωτηρίου Ελένη

"...Όταν ο καθένας από εμάς σέβεται τους καθηγητές και
τους συμμαθητές του, αποδεχόμενος την ιδιαιτερότητα
και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Όταν οι
διαφορετικές απόψεις συζητιούνται με διάλογο σε
ειρηνικό και δημοκρατικό κλίμα, μπορούμε να
αναπνέουμε αέρα δημοκρατίας..."

Ταγλιόγλου Ευαγγελία
"… Πού είναι ο σεβασμός που πρέπει να δείχνει ο καθένας
στο συμμαθητή ή συμμαθήτριά του; Πού είναι η

"… Γιατί και εμείς μαθαίνουμε από τους καθηγητές αλλά και

ελευθερία του λόγου, που όταν κάποιος συμμαθητής σας

εκείνοι μαθαίνουνε από εμάς. Αυτό σημαίνει ισότητα και

πάει να εκφραστεί αντίθετα από τις απόψεις σας πάτε

δημοκρατία μέσα στην τάξη…"

σαν αρπακτικά στο θύμα τους να τον κατασπαράξετε;...
Σεβαστείτε τους συμμαθητές σας! Σεβαστείτε τους

Τακτικός Γιώργος

καθηγητές σας! Σεβαστείτε τους εαυτούς σας!"

Τζανίνης Γιώργος

"...Επίσης βγαίνοντας από το σχολείο θα πρέπει να
"… Και τέλος να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στο μάθημα.

έχουμε την ωριμότητα να σεβόμαστε τους άλλους αλλά

Και αυτοί που δεν τα πάνε τόσο καλά, οι καθηγητές να τους

και τις απόψεις τους, ακόμα και αν δε συμφωνούν με τις

βοηθάνε ή μέσα στην τάξη στο μάθημα ή στο διάλειμμα…"

δικές μας, και να μην κρίνουμε εάν δε θέλουμε να
κριθούμε…"

Τζένης Ανδρέας
Τζιάλου Ρεγγίνα
"… Έτσι κατά την ώρα του μαθήματος πρέπει: Να
εκφράζουμε ελεύθερα τις σκέψεις μας / Να κάνουμε
ειρηνικό διάλογο / Να σεβόμαστε τους συμμαθητές και τους
καθηγητές μας / Να ασπαζόμαστε τη δικαιοσύνη και την
αξιοκρατία μας…"

Τρομπούκης Μιχάλης

"Αυτό που θέλω να γίνεται και να υπάρχει στο σχολείο
κατά την ώρα παρακολούθησης των μαθημάτων μας,
είναι πρώτα απ΄όλα να διδάσκουν με υπομονή, ευγένεια
και όρεξη. Ακόμα να υπάρχει η όρεξη από τους μαθητές
και η συγκέντρωση για να μπορούμε να έχουμε τη διδαχή
των μαθημάτων..."

Φέγγος Γιώργος

"… Ο ρατσισμός είναι ένα μεγάλο θέμα … Πολλά παιδιά
δέχονται ρατσισμό από κάποιους άλλους. Με αυτόν τον
τρόπο πολλά παιδιά φοβούνται, ντρέπονται, δεν εκφράζουν
τις σκέψεις τους και με αυτόν τον τρόπο χάνεται αυτός ο
δημοκρατικός αέρας."

Χάσα Σάρα

"...Όμως εμείς βλέπουμε ακόμα καθαρά! Όσο και αν
βολεύει να θεωρούμαστε μικροί, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΎ
ΜΕΓΑΛΟΙ. Είμαστε ΠΟΛΎ ΔΥΝΑΤΟΙ και ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ. ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΈΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ,
ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ…"

Χατζηαναστασιάδη Αφροδίτη

