
 

Social Inclusion Days 
 

Movie Night 
 

Οι ημέρες από την 23η Νοεμβρίου εώς την 7η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένες στην              

Κοινωνική Ένταξη (Social Inclusion). Στόχος των Social Inclusion Days είναι να προβάλουν            

τη σημασία της κοινωνικής επίδρασης που έχουν οι φοιτητές πάνω στην κοινότητα και             

παράλληλα να βοηθήσουν στο να γίνει πιο συμπεριληπτική (inclusive). Αυτή η πρωτοβουλία            

στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών εθελοντισμού στους φοιτητές, προκειμένου να τους          

δώσει εμπειρίες στο συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ παράλληλα με τις πράξεις τους δίνουν και             

πράγματα πίσω στη κοινωνία. 

Στα πλαίσια αυτών των ημερών το ESN Western Macedonia σε συνεργασία με άλλους              

συλλόγους του ESN Greece και συγκεκριμένα το ESN University of Crete (UOC), το ESN              

Panteion, το ESN University of Thessaly (UTH) και το ESN University of Piraeus (UniPi)              

διοργάνωσαν την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 μια διαδικτυακή βραδιά ταινίας για τα μέλη             

των συλλόγων και όχι μόνο. Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό από τους εκπροσώπους των              

συλλόγων και επεξήγηση του περιεχομένου του πυλώνα του Social Inclusion προβλήθηκε η            

ταινία με τίτλο Freedom Writers.  

Η ταινία παρουσιάζει μια δασκάλα, την Erin, η οποία αναλαμβάνει μια τάξη που θεωρείται               

‘χαμένη’ υπόθεση. Αποτελείται από 15χρονους "περιθωριακούς" μαθητές, με καθόλου καλές          

σχολικές επιδόσεις, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε ομάδες. Μαύροι, λατίνοι και ασιάτες            

προσπαθούν - από τη μεριά της η κάθε ομάδα - να πάρουν τον έλεγχο. Ο μεταξύ τους                 

πόλεμος είναι καθημερινός. Κάποιοι έχουν κάνει φυλακή, άλλοι είναι έξω με αναστολή, ενώ             

οι περισσότεροι είναι και μέλη συμμοριών. Η Erin με μοναδικό της όπλο την πίστη στη               
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δουλειά της ρίχνεται στη μάχη της εκπαίδευσης και, κύρια, της ένταξης αυτών των εφήβων              

στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει στο πλευρό της κανέναν σύμμαχο. Όταν θα διαβάσουν              

"Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ" θα διαπιστώσουν τα κοινά τους σημεία με την ηρωίδα. Η               

νέα ιδέα της Erin είναι να συγκεντρώσουν όλοι μαζί χρήματα, με διάφορες δράσεις που θα               

διοργανώσουν, ώστε να έρθει από την Ολλανδία στο σχολείο τους και να τους μιλήσει η               

γυναίκα που έκρυψε την Άννα και την οικογένειά της στο σπίτι της. Τα όσα θα ακούσουν από                 

αυτήν είναι εμπειρία ζωής. Τα σύννεφα δεν αργούν να φανούν Δεν θα το βάλει όμως κάτω.                

Παρά τα προβλήματα είναι πια πεπεισμένη για το έργο της και σε αυτό την ενδυναμώνουν               

συνεχώς οι …απαίδευτοι μαθητές! Η τελική εργασία που τους αναθέτει είναι να γράψουν τα              

ημερολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να αποτελέσουν ένα βιβλίο που θα το             

κυκλοφορήσουν οι ίδιοι. 

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της καθηγήτριας Αγγλικής Φιλολογίας Erin Gruwell. Η             

ταινία είναι βασισμένη στο μπεστ-σέλερ "The Freedom Writers Diary". Το βιβλίο           

απαρτίζεται από συγγράμματα των ίδιων των μαθητών για το πώς βλέπουν το παρελθόν, το              

παρόν και το μέλλον τους. 
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