
Η  Ευρωπα ϊ κή  ∆ ιάσ ταση  στη ν  Εκπα ί δ ε υση  
µ έ σω  πολ ι τ ι σ τ ι κών  κα ι  ε υρωπα ϊ κών  

ε κπα ι δ ε υ τ ι κών  προ γραµ µάτων  
Επίσκεψη 13 στελεχών εκπαίδευσης από 11 χώρες της Ευρώπης στο σχολείο µας 

 
 
 
 

 
 
 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης, ανέλαβε για το έτος 2008 την πλήρη διαχείριση και 
εφαρµογή του προγράµµατος Επισκέψεις Μελέτης Στελεχών 
της Εκπαίδευσης - πρώην Arion. Πρόκειται για Επισκέψεις 
Μελέτης που πραγµατοποιούνται από Στελέχη της 
Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
παρατήρηση, τη σύγκριση, τη βελτίωση και κατανόηση των 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων. Στο πλαίσιο των 
Επισκέψεων Μελέτης σχολικού έτους 2007-08 
προγραµµατίστηκε και η διοργάνωση της Επίσκεψης µε θέµα 
«Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση µέσω πολιτιστικών 
και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων», σε 
συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 
Από την κα κυρία Αµαλία Καραµήτρου (από το Γραφείο 
Τύπου και Μορφωτικών θεµάτων της Περιφερειακής ∆/νσης), 
επιστηµονική υπεύθυνη για την επιλογή των σχολείων και τον 
συντονισµό του προγράµµατος, προτάθηκε να γίνει επίσκεψη 
στο σχολείο µας ( το 6ο ∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού), µε σκοπό την παρουσίαση του 
έργου του και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιεί.  
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 
και συµµετείχαν 13 στελέχη εκπαίδευσης από 11 διαφορετικές 
χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 
Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουµανία, Σουηδία 
και Φιλανδία). Από ελληνικής πλευράς παραβρίσκονταν  
3 στελέχη του Ι.Κ.Υ. µε επικεφαλής την κα Σαρρή, ο 
Προϊστάµενος Επιστηµονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θµιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Σχολικός Σύµβουλος 
κ. Τσιπούρας Στυλιανός, ο Σχολικός Σύµβουλος της 16ης 
Περιφέρειας Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης  
κ. Ακριτίδης Νικόλαος και η κα Αµαλία Καραµήτρου από την 
πλευρά της Περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 

 

Τους καλεσµένους µας υποδέχτηκαν, ο ∆ιευθυντής 
κ. Παπαδόπουλος Στέργιος, η υποδιευθύντρια κα Τουτζιάρη 
Αντωνία, οι δασκάλες του ΣΤ 1 κα Κώστα Βάννα  και του Β 2 
κα Κεφαλίδου Άρτεµις. Κατόπιν τους έγινε µια αναλυτική 
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα 
προγράµµατα ένταξης: α) παλιννοστούντων & αλλοδαπών 
µαθητών (Πρόγραµµα του Παν. Αθηνών), β) τσιγγάνων 
µαθητών (Πρόγραµµα του Παν. Θεσσαλίας) και για τις 
ποικίλες δραστηριότητες του σχολείου, όπως π.χ. η συµµετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, η δηµιουργία της ιστοσελίδας 
του σχολείου ειδικευµένης στη διαπολιτισµική εκπ/ση και η 
έκδοση της πολυπολιτισµικής εφηµερίδας των µαθητών της 
ΣΤ τάξης, µε τίτλο: «Ο Κόσµος στα µάτια των παιδιών».  



 
Τους µοιράστηκε µάλιστα ένα φυλλάδιο στα αγγλικά. 
Ύστερα οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ∆ 1, όπου οι 
µαθητές µαζί µε τη δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου Μάχη 
τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες των χωρών τους, λέγοντάς τους 
το « καληµέρα » και το « καλώς ήρθατε » στις διάφορες 
γλώσσες.  
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το τµήµα Β 2, όπου τα παιδιά 
τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες και το «καλωσόρισες» σε 
διάφορες γλώσσες. Έπειτα χωρίστηκαν όλοι σε οµάδες και 
έπαιξαν ένα παιχνίδι που ετοίµασαν τα παιδιά µε τη βοήθεια 
της δασκάλας τους της κας Άρτεµις.  
Το παιχνίδι λεγόταν «Τα ζώα κάνουν το γύρο του κόσµου». 
Ήταν ένα οµαδικό παιχνίδι µε κάρτες που απεικόνιζαν 
διάφορα ζώα. Σε κάθε οµάδα, τα παιδιά δείχνοντας την εικόνα 
µάθαιναν στα ελληνικά τη λέξη στους επισκέπτες µας και στη 
συνέχεια οι δεύτεροι µάθαιναν στα παιδιά πώς λέγεται το κάθε 
ζώο στη δική τους γλώσσα. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να 
επικοινωνήσουν τα παιδιά µε τους επισκέπτες, ακόµα κι αν 
δεν γνώριζαν τη γλώσσα τους. Το παιχνίδι ήταν 
διασκεδαστικό ενώ δεν έλειψαν τα γέλια στην προσπάθεια 
όλων να προφέρουνε λέξεις σε γλώσσες µε τις οποίες δεν ήταν 
εξοικειωµένοι! 

 

 

 
 

 

 

Στο τέλος οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ΣΤ 1 όπου 
µαζί µε τη µουσικό του σχολείου κα Ντριγκόγια Παναγιώτα 
υποδεχτήκαµε τους ξένους φίλους τραγουδώντας δυο 
ελληνικά, ένα γερµανικό, ένα αλβανικό κι δυο αγγλικά 
τραγούδια και µετά από το Προπαρασκευαστικό Τµήµα των 
Τσιγγανοπαίδων, όπου διδάσκει ο κ. Μαυροµάτης Γαβριήλ. 
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων, ήταν µια πολύ θετική 
εµπειρία για τα µεγάλα παιδιά του σχολείου. Κάποια µάλιστα 
είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε µαζί τους στα 
γερµανικά, ρωσικά και αγγλικά. Σε εµάς αρέσει, να µας 
επισκέπτονται µικροί και µεγάλοι από ξένες χώρες.  
Είναι σπουδαίο πράγµα να γνωρίζεις ανθρώπους που µιλούν 
άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιµα .  
Τι είναι καλύτερο από το να συναντά κανείς φίλους από 
διαφορετικές χώρες; Είναι η πραγµατική ευκαιρία για 
ανταλλαγή πολιτισµών, συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις 
µέρες µας, περισσότερο από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να 
χτίζουµε τις βάσεις για µια καινούρια Ευρώπη, χωρίς τείχη και 
χρώµατα. Για αυτό το ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο µας θα έχει 
πάντα ανοιχτές τις πόρτες του σε όσους θα ήθελαν να το 
επισκεφτούν.  
 

 

 
 



 
 

 
καληµέρα 

 
καλώς ορίσατε 

 
Ελλάδα – Hellas – Greece  

 
 

 
guten morgen 

 

 
willkommen 

 
Γερµανία – Germany – Deutschland  

 
 

 
god morgon 

 
velkommen 

 
Σουηδία – Sweden – Sverige  

 
 

 
tere homikust 

 
tere tulemast 

 
Εσθονία – Estonia – Eesti  

 

 
 

 
good morning 

 

 
Welcome 

 

 
Μεγάλη Βρετανία - United Kingdom  

 

 
 

 
bonjour 

 
bienvenue 

  
Γαλλία – France 

 

 
 

 
buenos días 

 
bienvenido 

 
Ισπανία – Spain – España  

 

 
 

 
dzień dobry 

 
witamy serdecznie 

 
Πολωνία – Poland – Polska  

 

 
 

 
goedemorgen 

 

 

 
welkom 

 

 

 
Κάτω Χώρες (Ολλανδία) – Netherlands - Nederland 

 

 
 

 
huomenta 

 
tervetuloa 

 
Φιλανδία – Finland – Suomi  

 
 

 
bună dimineaţa 

 
bine ati venit 

 
Ρουµανία – Romania – România  

 

 

bonjour 
guten morgen 

 

bienvenue 
willkommen 

 
Βέλγιο – Belgium - Belgique-Belgien  

 

E u r o p e a n  d i m e n s i o n  i n  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
c u l t u r a l  a n d  E u r o p e a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  

13 educational members from 11 European countries visit our school 

 
The Greek State Scholarship’s Foundation in Athens, as National Unit of Co-ordination for the European 
Program Life long Learning, undertook for year 2008 the full management and implementation of the 
program Study Visits by Executives of Education - former Arion. The visits are realised by Executives of 
Education from European Union countries aiming at the observation, the comparison, the improvement 
and comprehension of European educational systems.  
In the frame of Study Visits in school year 2007-08 the organisation of the visit on the subject "The 
European Dimension in the Education via Cultural and European Educational Programs" was also 
programmed in collaboration with Regional Address Primary and Secondary Education of Central 
Macedonia.  
A visit to our school (6th Intercultural All-day Primary School of Eleftherio-Kordelio Thessaloniki) was 
proposed by the Mrs Amalia Karamitrou (from the Press Office and Educative subjects of Regional 
department of Primary and Secondary Education of Central Macedonia), who is in charge of the selection 
of schools and the co-ordination of the program, aiming at the presentation of the work and the European 
programs materialised.  



The visit took place on Thursday, 6th March and 13 executives of education from 11 different countries of 
Europe (England, Belgium, France, Germany, Estonia, Spain, Netherlands, Poland, Romania, Sweden and 
Finland) participated. Three executives of the State Scholarships Foundation, with Mrs Sarri in charge, the 
Head of Scientific Guidance of Primary Education of Central Macedonia, School Adviser Mr Tsipouras 
Stylianos, the School Adviser of 16th Department of Primary Education of Western Thessaloniki Mr 
Akritidis Nikolaos and Mrs Amalia Karamitrou from the Department of Regional Primary and Secondary 
Education of Central Macedonia.   
They were all welcomed by the Headmaster of the school, Mr Papadopoulos Stergios, the assistant 
headmaster, Mrs Toutziari Antonia, the schoolteacher of the 6th grade class 1, Mrs Kosta Vanna and the 
schoolteacher of the second grade class 2 Mrs Kefalidou Artemis. An analytic briefing on the operation of 
school followed. Also, they were informed about the various integration programs of the home comers &  
foreighers students (programme of the University of Athens), gipsy (Roma) students (programme of the 
University of Thessalia), and the various school activities, as for example the attendance in various 
European programs, the creation of a web school page specialising in intercultural education and the 
publication of quarterly multicultural newspaper the students of the 6th grade, titled: "The World in the 
eyes of children". They were also offered an English booklet.  
Later the visitors went to the 4th grade class 1, where our schoolmates with their schoolteacher Mrs their 
Keskilidou Mahi welcomed them waving their countries’ flags, saying "Good morning" and "Welcome" in 
various languages.  
Then they visited 2nd grade class 2, where they also received a warm welcome. Afterwards they were 
separated and formed teams and they played a game prepared by the children with the help of their 
schoolteacher of Mrs Artemis. The game, called "Animals around world" was a team game with cards 
portraying various animals. In each team, the children showing the picture taught the Greek word to our 
visitors and then learned the word in the foreign language. The aim of game was to communicate with the 
visitors even if they did not know their language. The game was amusing while laughter was not absent in 
everyone’s effort to pronounce the words in unfamiliar languages!  
Towards the end of the visit they went to 6th grade class 1 where they were welcomed by the students and 
the music teacher Mrs Drigoja Panajota with two Greek, a German, an Albanian and two English songs 
and the Roma students class (Teacher of Romany: Mavromatis Gabriel) 
 

The visit was a very positive experience for us, the older school children. Some of us even had the chance 
to converse with them in German, Russian and English. We like being visited by young and older from 
foreign countries. It is important to meet people who speak other languages, have other religions, customs 
and traditions. What could be better than meeting friends from different countries? It is a real chance to 
exchange cultural information, sentiments and experiences. In our times, more than in the previous years, 
it is necessary to put the foundations for a new Europe, without walls and colours. For this reason our 
Intercultural School will always have its doors open for those who would like to visit it. 

 


