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1. Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
 

Την ηµέρα της γιορτής, όλες οι τάξεις αφιέρωσαν µια ώρα 
για αυτή τη σηµαντική ηµέρα. ∆ιάβασαν το µήνυµα που 
έστειλε η Παγκόσµια Οργάνωση Παιδικού βιβλίου.  
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε τα παιδιά ασχολήθηκαν 
διεξοδικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Ξεκίνησαν να µιλάνε 
για την ιστορία του χαρτιού και του µολυβιού. Και τα δυο 
είναι εργαλεία στην τάξη και τα παιδιά άκουσαν µε 
ενδιαφέρον την ιστορία τους. 
Κατόπιν, παρατήρησαν το δίσκο της Φαιστού, που τους 
δόθηκε σε φωτοτυπία, έτσι ώστε να έρθουν σε µια πρώτη 
επαφή µε το πρώτο γραπτό µνηµείο στο χώρο της Ευρώπης. 
Εδώ οι απορίες και οι εκπλήξεις του ήταν πολλές. Τα παιδιά 
συνέχισαν κάνοντας συζήτηση για το γνωστό παραµυθά-
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν- που τιµάµε αυτήν την ηµέρα και 
διάβασαν παραµύθια του. Μίλησαν για τη δανειστική 
βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς και το πώς κάποιες τάξεις 
έχουν δηµιουργήσει τη δικιά τους δανειστική βιβλιοθήκη.  
Επίσης ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του σχολείου 
έκανε δώρο σε όλα τα παιδιά του σχολείου από ένα βιβλίο.  
Επίσης η ΣΤ΄ και η Ε' τάξη του σχολείου µας µε την 
ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου 
επισκέφθηκε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου µας.  
Εκεί τους υποδέχτηκε η υπεύθυνη της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης κ. Αθαναηλίδου, η οποία τους µίλησε για  το 
ιστορικό της καθιέρωσης της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού 
Βιβλίου από την ∆ιεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα 
(ΙΒΒΥ) που συµπίπτει µε τα γενέθλια ενός από τους 
σηµαντικότερους συγγραφείς παραµυθιών, του ∆ανού Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν. Επίσης τους έδειξε την  αφίσα του 
φετινού εορτασµού µε σύνθηµα «Τα βιβλία δίνουν φως, η 
γνώση δίνει χαρά» που φιλοτέχνησε ο Ταϊλανδός 
Chakrabhand Posayakrit. Έτσι ακολούθησε διάλογος για το 
περιεχόµενο του συνθήµατος και τη σηµασία του βιβλίου 
στην καθηµερινότητα ενός παιδιού.  
Στη συνέχεια ενηµερώθηκαν για τον τρόπο µε τον οποίο 
οργανώνεται και λειτουργεί µια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και 
είχανε την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της.  
Τα παιδιά αναζήτησαν τίτλους βιβλίων ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντά τους. Το Πρόγραµµα της επίσκεψης 
ολοκληρώθηκε µε µια σύντοµη ιστορική παρουσίαση των 
διδακτικών βιβλίων του ∆ηµοτικού σχολείου από το 1960 
µέχρι σήµερα. Υπεύθυνος της παρουσίασης ήταν ο 
συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Ιωαννίδης Αδάµ, που τους 
έδειξε τα διδακτικά βιβλία από το προσωπικό του αρχείο. 
Παρουσιάστηκαν επίσης τα τετράδια εργασιών και οι 
καλλιτεχνικές εργασίες του από τα χρόνια της φοίτησής του 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Συζητήσανε για τις αλλαγές των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τους τρόπους διδασκαλίας 
και την οργάνωση του σχολείου από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 µέχρι σήµερα.  

 

 

 
 

 
 

 
 



 
2. Επίσκεψη στο Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσ/νίκης 
 

Οι µαθητές των µεγάλων τµηµάτων του σχολείου µας ∆', Ε' 
και ΣΤ' τάξης είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να επισκεφτούν 
το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας.  
Συγκεκριµένα επισκέφτηκαν το Πλανητάριο όπου τους έγινε 
η προβολή της ταινίας «Φεγγαρίσιοι» και τον Προσοµοιωτή 
Εικονικής Πραγµατικότητας, όπου είχαν να διαλέξουν 
ανάµεσα στις παρακάτω τρεις ταινίες που προβάλλονταν:  

 Κοσµικό Εξπρές: Να ταξιδέψουν µε το Κοσµικό 
Εξπρές σε µακρινούς γαλαξίες και να εξερευνήσουν 
παράξενους πλανήτες, περνώντας µέσα από 
σπηλαιώδη διαστηµικά βουνά, αποφεύγοντας 
επικίνδυνους µετεωρίτες. 

 Φανταστικό ταξίδι: Να τολµήσουν ένα φανταστικό 
ταξίδι από την Αίγυπτο µέχρι την Κίνα και από τη 
Νέα Υόρκη ως το Παρίσι, µε σταθµούς µνηµεία 
αρχαίων πολιτισµών και θαύµατα του σύγχρονου 
κόσµου. 

 Aquaride: Να τους αποκαλυφτούν τα µυστικά που 
κρύβει ο βυθός σε µια φανταστική, υποβρύχια 
διαδροµή, όπου θα συναντούσαν καρχαρίες και 
ναυάγια. 

 
 

 
 

3. Παγκόσµια ηµέρα του παιδιού  
 

 

 
 

 

Την Παγκόσµια ηµέρα του παιδιού στις 11 ∆εκεµβρίου, όλα τα 
παιδιά του σχολείου µαζί µε τους δασκάλους στις τάξεις τους, 
αφιέρωσαν µια ώρα για την ηµέρα αυτή. Συζήτησαν για το 
σχετικό άρθρο που έγραψαν µαθητές του σχολείου στην 
σχολική εφηµερίδα µας. Ακολουθεί το άρθρο των παιδιών: 
« Το 1989 η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ψήφισε 
τη σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού.  
Τι λέει η σύµβαση; 
Ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα στα δικαιώµατα, χωρίς καµιά 
διάκριση ανάλογα µε τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, 
τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή 
των γονέων του, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή τους, την 
περιουσιακή κατάσταση τους. 
Όλοι είµαστε άνθρωποι, µοιραζόµαστε τον πλανήτη. 
Μοιραζόµαστε τις ίδιες χαρές και λύπες, τις ίδιες ελπίδες, τις 
ίδιες προσδοκίες, τις ίδιες διαψεύσεις. 
Μοιραζόµαστε τις ίδιες ανησυχίες και αγωνίες, τον ίδιο αγώνα 
για µια ανθρωπότητα λιγότερο απάνθρωπη, µε ειρήνη, 
ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη. 
Τα δικαιώµατα του παιδιού είναι θεµέλιο στα δικαιώµατα του 
ανθρώπου. Όταν έστω κι ένα µόνο παιδί στερείται τα 
δικαιώµατά του, τότε ακυρώνεται η έννοια δικαιώµατα του 
ανθρώπου. 
Εµείς τα παιδιά χρειαζόµαστε την αγάπη σας και τη φροντίδα 
σας όχι µόνο την παγκόσµια ηµέρα του παιδιού στις 11 
∆εκεµβρίου, αλλά όλες τις ηµέρες του χρόνου. 
Και βέβαια, το δικαίωµα στο όνειρο που το έχουν όλοι οι 
άνθρωποι, παίρνει την αληθινή του διάσταση, όταν τα παιδιά 
ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσµο. » 

 
 
 
 



 
4. Παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη στους Ροµά 
 

Με αφορµή την 8η Απριλίου ως παγκόσµια µέρα των ΡΟΜΑ 
πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας µια δράση για την 
ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των παιδιών των µεγάλων 
τάξεων (Ε΄ και Στ΄) για τους τσιγγάνους, τα προβλήµατα 
στέγασης, σχολικής φοίτησης, κοινωνικής ένταξής τους κ.ά. 
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, προβλήθηκε ένα ολιγόλεπτο 
ντοκιµαντέρ µε τίτλο «Ένας κόσµος που ταξιδεύει», 
παραγωγή της Μ.Κ.Ο Οικοκοινωνία, µε την οποία το σχολείο 
µας διατηρεί µια καλή συνεργασία. Μετά την προβολή του 
ντοκιµαντέρ ακολούθησε συζήτηση και οµαδικές 
δραστηριότητες µε γενικότερο στόχο να εκφράσουν οι 
µαθητές τις απόψεις τους για τους συµµαθητές τους, τις 
ανάγκες τους από το σχολείο και τα όνειρά τους. Ορισµένοι 
εκπαιδευτικοί µε το πέρας της δραστηριότητας αποφάσισαν 
να εντάξουν τη συγκεκριµένη δράση στο αναλυτικό 
πρόγραµµα του µαθήµατος της ιστορίας και να την 
επεξεργαστούν περισσότερο. Ίσως είναι η αρχή για µια πιο 
συντονισµένη ετήσια δράση ενηµέρωσης – 
ευαισθητοποίησης από το  σχολείο µας, γύρω από ζητήµατα 
που αφορούν τους τσιγγάνους και όχι µόνο συµπολίτες µας.  
 
Μεγάλο αφιέρωµα για τους Ροµά είχαµε και στη σχολική µας 
εφηµερίδα µε τίτλο: Ελάτε να γνωρίσουµε τους Τσιγγάνους 
Αποτέλεσµα της παραπάνω δράσης η ανάγκη να 
παρουσιαστεί στην εφηµερίδα µας ένα µικρό ιστορικό για 
τους ροµά, τον τρόπο ζωής τους, τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν και τις προσπάθειες της πολιτείας για 
επιτυχή ένταξή τους.  

 
 

 
 

 
 

5. Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο 
 

 
 

 
 

 

Είναι δύσκολη η δουλειά σας κύριε ∆ήµαρχε; 
 

Όχι µόνο σε αυτήν αλλά και σε πολλές άλλες ερωτήσεις 
κλήθηκε να απαντήσει ο ∆ήµαρχος Ελευθερίου Κορδελιού 
στους µαθητές της Ε τάξης του 6ου ∆ιαπολιτισµικού 
∆ηµοτικού Σχολείου οι οποίοι µε την συνοδεία των 
δασκάλων τους κ. Απόστολου Ζώη και κ. Αθανάσιου 
Παράσχου επισκέφθηκαν το ∆ηµαρχείο.  
Στο πλαίσιο της επίσκεψης η οποία είχε ενηµερωτικό και 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, οι µαθητές ενηµερώθηκαν 
λεπτοµερώς από την ∆ιευθύντρια του ∆ήµου κ. Χριστίνα 
Κυριακίδου, για τις υπηρεσίες ταυ ∆ήµου και για τη 
λειτουργία του ∆ηµοτολογίου, του Ληξιαρχείου, του 
Πρωτοκόλλου και των εκλογικών καταλόγων. 
Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην ∆ιευθύντρια του 
∆ήµου ήταν το επίπεδο των ερωτήσεων των µαθητών για την 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στη συνέχεια οι µαθητές επισκέφθηκαν το γραφείο ∆ηµάρχου 
και είχαν µια µεγάλη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τα έργα 
του ∆ήµου, την καθαριότητα, την ανακύκλωση, αλλά και για 
το πόσο δύσκολη είναι η « δουλειά » του ∆ηµάρχου. Οι 
µαθητές ενδιαφέρθηκαν ακόµη και για τα αιτήµατα των 
δηµοτών από τον ∆ήµαρχο. Οι µαθητές πήραν απαντήσεις σε 
όλα τα ερωτήµατά τους, κεράστηκαν και έφυγαν 
ικανοποιηµένοι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους µε το 
∆ήµαρχο.  



 
6. Μουσείο Φωτογραφίας – Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραµµα για µαθητές του 
Ολοήµερου Σχολείου µας 
 

 
 
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης πραγµατοποίησε ένα 
θεατροπαιδαγωγικό πρόγραµµα  στην έκθεση Στιγµιότυπα, 
∆ηµήτρης Σούλας, Φωτογραφίες 1967-1974 για µαθητές 
της Ε και ΣΤ τάξης.  
Στο πρόγραµµα αυτό συµµετείχαµε µε τους µαθητές της Ε 
και ΣΤ τάξης του ολοήµερου σχολείου µας και τη συνοδεία 
της δασκάλας της θεατρικής αγωγής του ολοηµέρου κας 
Παπαναστασίου Σοφίας. Οι µαθητές αφού γνωρίστηκαν µε 
την υπεύθυνη του προγράµµατος, έπαιξαν µαζί της παιχνίδια 
ρόλων, στα οποία υποδύονταν κατοίκους του Μονάχου και η 
υπεύθυνη έναν µετανάστη που πηγαίνει εκεί για εύρεση 
εργασίας. Όλοι µαζί ξεκίνησαν µια περιήγησης στους 
δρόµους της πόλης, όπως αυτή φαίνεται στις φωτογραφίες 
του καλλιτέχνη. Κατόπιν χωρίστηκαν σε οµάδες των 5 
ατόµων, ένα από τα οποία υποδυόταν το µετανάστη και τα 
υπόλοιπα κατοίκους της πόλης. Ο καθένας αποθανάτισε µε 
µια φανταστική φωτογραφική µηχανή περιοχές και συνοικίες 
των µεταναστών. Η κάθε οµάδα έπαιξε και παρουσίασε ένα 
πολύ µικρό θεατρικό (σκετς) σχετικά µε το θέµα της 
µετανάστευσης.  
Τέλος οι µαθητές παρακολούθησαν την προβολή µιας ταινίας 
για το έργο του ∆ηµήτρη Σούλα και την ευαισθησία του σε 
επίκαιρα θέµατα, όπως οι µετανάστες, οι απόκληροι των 
δρόµων και η παγκόσµια ειρήνη.  

 
 

 
 

 

 
7. Απόκριες 2008 
 

 

 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι έγινε και φέτος, ο αποκριάτικος χορός 
του σχολείου µας, ο οποίος διοργανώθηκε από το σύλλογο 
γονέων και κηδεµόνων. Επειδή δεν ήθελε ο σύλλογος γονέων 
να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα συµµετείχαν σε αυτόν 
δωρεάν όλα τα παιδιά του σχολείου. Παιδιά, γονείς και 
δάσκαλοι του σχολείου συµµετείχαµε µε µεγάλο κέφι και 
χαρά. 

 
 


