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Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού ανάμεσα στα σχολεία που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα αδελφοποίησης. Συνολικά συμμετέχουν 13 Δημοτικά & 13 Γυμνάσια της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, από τις περιοχές της Δυτ. Θεσ/νίκης (4 Δ/Σ & 4 Γ/Σ), της Πιερίας 

(4Δ/Σ & 4 Γ/Σ), της Αν. Θεσ/νίκης (3Δ/Σ & 3 Γ/Σ), του Κιλκίς (1Δ/Σ & 1 Γ/Σ), της Ημαθίας 

(1Δ/Σ & 1 Γ/Σ). Τη Δευτέρα 23/4/2018 υπογράφηκε η αδελφοποίηση με τα 13 σχολεία μέσης 

εκπ/σης της Νότιας Ρωσίας, της περιοχής του Κρασνοντάρ (7 από το Gelendzhik,  2 από το Sochi, 

2 από το Novorossiysk, 1 από το Krymsky & 1 από το Stavropol), όπου σήμερα ζουν περίπου 

23.000 Έλληνες. Η συμφωνία αδελφοποίησης υπογράφηκε για 3 χρόνια. Το πρόγραμμα 

αδελφοποίησης στηρίζεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας και τον πρόεδρο 

της Ιβάν Σαββίδη, τον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας υπεύθυνο σε θέματα επιστήμης κι 

εκπαίδευσης & πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Γκελεντζίκ κ. Αφλατόν Σαλάχοφ, την 

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κι από την Περιφέρεια Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας. Όπως ανέφερε ο κ. 

Σαλάχοφ, το 2016 το ρωσικό Υπουργείο Παιδείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ομοσπονδίας, 

προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση-νόμο για τον ελληνισμό: Τα ελληνικά να 

διδάσκονται στα σχολεία της Ρωσίας ως ξένη γλώσσα επιλογής, από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από 

ελληνικής πλευράς, ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας, Δημήτρης Συριανίδης, υπογράμμισε τη μεγάλη 

σημασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των δύο χωρών, σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού, 

ενώ ο Διευθυντής Π.Ε. Κιλκίς Αριστείδης Παπαδόπουλος τόνισε ότι θα ρίξουμε μια μεγάλη 

γέφυρα, η οποία θα περνά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και θα ενώνει τους λαούς μας με θεμέλια 

τον πολιτισμό & την αλληλεγγύη. Η όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Μακεδονίας 

Παλλάς έκλεισε με την ευχή, τα τρία χρόνια που έρχονται να είναι όμορφα χρόνια γεμάτα γνώση, 

συναισθήματα κι ανταλλαγή εμπειριών.  

 

 

 
 

 



Τα Αδελφοποιημένα Σχολεία Ελλάδας & Ρωσίας 
 

         Σχολείο- Όνομα Δ/ντή                         Σχολείο- Όνομα Δ/ντή                             Σχολείο- Όνομα Δ/ντή   

1. Δημ. Σχ. Δίου              -         No 7 P.D Sternyaeva της πόλης Gelendzhik -              Γυμνάσιο Λιτοχώρου 

Δροσούνης Ευάγγελος            -              ΑMIRIAN ZHANNA                        -                  Δεληγιαννίδου Άννα 

 

2. Δημ. Σχ. Αγίου Σπυρίδωνα     - No 9 Gumer Hazinurovich Minnibayev Gelendzhik - Γυμ.Κονταριώτισσας 

Τριαντάφυλλος Δεληγιαννίδης-  Kryzhanovskaia Liudmila Aleksandrovna -             Κατσαμάγκας Ταξιάρχης 

 

3. 2ο Δημ. Σχ. Κολινδρού    -                Νο 6 Eudoxia Bershanskaya Gelendzhik -      Φιλίππειο -  1ο Γυμν. Βέροιας 

Δημήτριος Χλεμές    -                             Burakhovich Irina Yurevna     -                            Λίλιας Πέτρος 

 

4. 9ο Δημ. Σχ. Κατερίνης   -            Νο 12 imeni Zhukova  Gelendzhik -                      5ο Γυμν.Κατερίνης 

Πιπίλης Κωνσταντίνος   -              Turetckaia Elena Lazarevna          -                       Σαμαρά Ελένη 

 

5. 16ο Δημ. Σχ. Κατερίνης  -          No  8 TS.L.Kunikova  Gelendzhik -                      4Ο Γυμν. Κατερίνης 

Τσουμπάρη Ιωάννα   -               Radchevskaya Olesya Vladimirovna   -                 Παπαργυρίου Αλέξανδρος 

 

6. 2ο Δημ. Σχ. Κιλκίς       -               No 4 TS.L.Kunikova Merchanskogo Krymsky -             2ο Γυμνάσιο Κιλκίς 

Ταλαμπίρης  Κωνσταντινος -                  Guivan Elena Petrovna                    -               Ταμουτσίδης Αλέξανδρος 

 

7. 44ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης   -                            No 44  Sochi                                -         3ο Γυμν. Θεσσαλονίκης 

Πρυμίδου Θεοδώρα             -             Korneva Margarita Ivanovna              -       Παλαιοχωρινού Αικατερίνη 

 

8. 54ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης   -       No 2 Admiral Ushakov Gelendzhik -           6ο Γυμν. Σταυρούπολης 

Παλτατσίδου Ευδοκία       -               Molokanova Tatiana Vladimirovna    -           Σαμαρίνας Νικόλαος 

 

9. 67ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης   -                Νο 15 Sanamer  Stavropol                -      Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ/κης 

Ανθόπουλος Κωνσταντίνος   -               Tanova Varvara Vasilyevna      -                  Γροζούδης  Χρήστος 

 

10. 6ο Διαπολιτισμικό Σχ. Ελ-Κορδελιού -  Νο 4 Α.V  Suvorova Gelendzhik -             3ο Γυμν. Κορδελιού 

Παπαδόπουλος Στέργιος    -                Dobrynina Valeriya Vladimirovna   -          Απόστολος  Χαρατσής 

 

11. 3ο Δημ. Σχ. Ελ-Κορδελιού       -               Νο 65 Κrasnaya Polyana Sochi       -               3o Γυμν.Σταυρούπολης 

Δημητριάδου Βασιλεία    -                        Kolganova Elena Petrovna     -                    Παπαρδέλας Ανδρέας 

 

12. 11ο Δημ, Σχ. Ευόσμου        -             Νο 21 A.S. Pushkina, Novorossiysk    -              3ο Γυμν. Ευόσμου 

Ζυγάς  Νικόλαος               -               Afendulidi Elena Demyanovna          -                Tσιόνκη  Μαγδαληνή 

 

13. 23ο Δημ. Σχ. Ευόσμου      -                          No 28  Novorossiysk                  -             4ο Γυμν.Ευόσμου 

Ταξίδης  Χρήστος             -           Zhukovskaya Lyudmila Mikhaelovna    -             Μαζηρίδου Ευδοξία 

 



 
 



 
 



Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών (ρωσικά) 

στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού 

(το σχολικό έτος 2011-12) 
 

 

Μια δράση (ανάμεσα σε πολλές δράσεις) που είχαν γίνει 

στα πλαίσια ενός έργου πανελλήνιας εμβέλειας κι 

απευθυνόταν στα δημόσια σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε. της 

χώρας που συγκέντρωναν πληθυσμό αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 10%. 

Αφορούσε μαθητές κι εκπ/κούς, γιατί βελτίωνε το 

εκπ/κό έργο των σχολείων και τους προετοίμαζε, ώστε 

να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. Στόχευε στη βελτίωση των σχολικών 

επιδόσεων των παλιννοστούντων Ελλήνων κι αλλοδαπών 

στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

κατά το δυνατόν ισότιμη εκπ/ση των ομάδων με γηγενείς 

μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.   

 

 

Επιστημονική υπεύθυνη της παραπάνω δράσης: Ανθή Ρεβυθιάδου, επίκουρη καθηγήτρια, Α.Π.Θ  

 

Μετά τη διεξαγωγή κατατακτήριων τεστ δημιουργήθηκαν 2 ομάδες αρχαρίων και προχωρημένων με 

σκοπό τη βελτίωση κι ανάπτυξη ή και τη δημιουργία γλωσσικών δεξιοτήτων της ρωσικής ανάλογα 

με το επίπεδο των γνώσεων τους. 

Από τους κυριότερους στόχους ήταν αρχικά η απόκτηση ή ενίσχυση των δεξιοτήτων της γραφής 

και της ανάγνωσης την οποία άλλοι μαθητές περισσότερο κι άλλοι λιγότερο γνώριζαν προφορικά, 

αλλά όλοι ακούν να μιλιέται μέσα στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια έγινε 

προσπάθεια από τη μία εκμάθησης βασικών γραμματικών φαινομένων καθώς και λεξιλογίου που 

άπτεται των ενδιαφερόντων των παιδιών κι από την άλλη υπερνίκησης των λαθών που είναι 

αποτέλεσμα της παρεμβολής της ελληνικής, αφού αυτό είναι  το κυρίαρχο γλωσσικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται τα παιδιά. Αν και η ώρα των μαθημάτων ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη τα περισσότερα παιδιά προσέρχονταν σε αυτά με ζήλο κι ενδιαφέρον, προετοίμαζαν τις 

ασκήσεις και τις άλλες εργασίες και συμμετείχαν ενεργά.  

 

Η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2011-12 θα συνεχιστεί 

και το 2012-13.  

Mε αγάπη από την Ρωσία…..   

Из России с любовью...... 

(οι διδάσκουσες Olga Rudyanova, Κατερίνα Αναστασίου, 

Olena Nedvyga) 
 

Την 1η χρονιά συμμετείχαν 38 μαθητές/τριες  

της Δ, Ε, ΣΤ τάξης, χωρισμένοι σε 3 τμήματα  

(2 αρχαρίων & 1 προχωρημένων). 



Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών (ρωσικά) 

στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού 

(το σχολικό έτος 2012-13) 
 

 

Για 2η χρονιά η διδασκαλία της ρωσικής, στέφθηκε με 

επιτυχία κι αγκαλιάστηκε από μαθητές και γονείς. Για 

τους μαθητές που συμμετείχαν στα μαθήματα, η άμεση 

επαφή που προσφέρθηκε μέσω της γλώσσας με τον 

πολιτισμό, την κουλτούρα και τα έθιμα της Ρωσίας 

αποδείχθηκαν το ισχυρότερο κίνητρο για να γνωριστούν 

τα παιδιά καλύτερα με τη γλώσσα της χώρας προέλευσης 

αυτών ή των γονιών τους. Ο στόχος των διδασκόντων 

για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής από 

τους μαθητές αποτέλεσε ήδη από την πρώτη χρονιά 

προτεραιότητα, η οποία επιτεύχθηκε στο δυνατότερο βαθμό. Η ρωσική κουζίνα, μουσική και 

γεωγραφία, καθώς κι ο ρωσικός κινηματογράφος αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, 

αφού είναι ισχυροί φορείς του πολιτισμού με τους οποίους έρχονται σε επαφή καθημερινά τα παιδιά.  
 

Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε σ’ αυτά δεν έγινε τυχαία, 

καθώς τέτοιου είδους συζητήσεις, εκτός του ότι 

εξάπτουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών, 

ιδίως όταν αφορούν τη χώρα καταγωγής τους, ενισχύουν 

σημαντικά την ιδέα της διαπολιτισμικότητας. Ήταν δύο 

όμορφα χρόνια γεμάτα γνώση, συναισθήματα κι ανταλλαγή 

εμπειριών. Ήρθανε πιο κοντά και γνωρίσανε το διπλανό 

τους καλύτερα, σεβόμενοι πάνω από όλα τη 

διαφορετικότητα που υπάρχει στον καθένα μας 

ξεχωριστά και που πρέπει να αποδεχθεί κάποια στιγμή 

και η ίδια η κοινωνία στην οποία συμβιώνουμε. Ελπίζουμε τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να 

μοιραστούν αυτή την εμπειρία μαζί με τους δασκάλους της ρωσικής Λένα Νεντβίγκα και 

Αλέξανδρο Νικολαΐδη να αγάπησαν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τον οποίο φέρει, και τα μαθήματα 

να αποτέλεσαν την αφορμή για να συνεχίσουν αυτήν τη μαγική εξερεύνηση. 

 

Η Λένα κι ο Αλέξανδρος ευχήθηκαν σε όλα τα παιδιά να 

αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τη γλώσσα μας, γιατί μόνο 

έτσι θυμόμαστε ποιοι πραγματικά είμαστε και που πάμε 

κι ελπίζουμε να δοθεί η ευκαιρία να ξαναγίνει κάτι 

παρόμοιο στο εγγύς μέλλον, γι’ αυτό και δε θα πούμε 

αντίο, αλλά «Досвидания» (εις στο επανιδείν). 
 

Τη 2η χρονιά συμμετείχαν 52 μαθητές/τριες  

της Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξης, χωρισμένοι σε 3 τμήματα  

(1 αρχαρίων & 2 προχωρημένων). 

 
 


