
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης –  
Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig – Εκπαίδευση Ενηλίκων 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γηράσκω αεί διδασκόμενος – It’s never too late to learn – Man lernt nie aus – 
Apprendere: non è mai troppo tardi – On n’a jamais fini d’apprendre – Oppia ikä 

kaikki – Nunca è tarde para aprender – 
Učení je na celý život – Jó pap holtig tanul – Mokytis niekada nevėlu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τίτλος του προγράμματος: MIKADO – Improving the integration of minorities by optimising 
adult learning measures and the target group’s access to them.  
(Βελτίωση της ένταξης των μειονοτήτων μέσω της βελτιστοποίησης των δυνατοτήτων μόρφωσης 
ενηλίκων και της πρόσβασης των ομάδων στόχων στα μορφωτικά αγαθά).  
Διεύθυνση ιστοσελίδας προγράμματος: www.jugendstil-ev.de/mikado.htm  
Διάρκεια: 2 χρόνια (2011-2013) 
Συμμετέχουν τα παρακάτω ιδρύματα κι οργανώσεις:  

• JugendStil e.V. (Plauen, Γερμανία)  
• Οικοκοινωνία (Θεσ/νίκη, Ελλάδα) – συνεργάτης 6ο Διαπ. Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού                                                   
• APS Mondo Nuovo (Lucera, Ιταλία) 
• Young Partners for Civil Society Development Association (Bucarest,  Ρουμανία) 
• Αbidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi ve Okul Aile Birligi (Edremit, Tουρκία) 

 

 

 
 

 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 
Η αναγνώριση κι ο σεβασμός στη διαφορά, στις ξεχωριστές 
αντιλήψεις, στις ιδιαίτερες ταυτότητες, στις διαφορετικές 
κουλτούρες ειδικών κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, 
πρόσφυγες, ρομά), αλλά και η ανάγκη της συνύπαρξης και 
της συνεργασίας αναδεικνύονται μέσα από τις πρακτικές 
εκπαίδευσης ενηλίκων, που υλοποιούνται από την εκπ/κή 
σύμπραξη GRUNDTVIG (πρόγραμμα Mikado), η 3η 
συνάντηση της οποίας έγινε στη Θεσ/νίκη 6-11/1/2013. 
Είκοσι πέντε σύνεδροι από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, 
Τουρκία, Ρουμανία, Γερμανία) ενημερώθηκαν, με εκπ/κές 
ανταλλαγές κι επισκέψεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος, για τα ιδρύματα που παρέχουν ειδικά εκπ/κά 
προγράμματα σ’ αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού. 
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η εκπαίδευση ενηλίκων 
(π.χ. σε σχολές ενηλίκων, γονέων κ.ά.), πού αποδίδει, ποιες 
είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και σε επιμέρους 
πεδία της είναι θέματα που απασχόλησαν τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, γονείς, εκπροσώπους ΜΚΟ 
που συμμετείχαν στη συνάντηση. 
Ενδεικτική για τις θετικές επιπτώσεις που έχει στην 
κοινωνική συνεργασία και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών 
δομών, η άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα που 
αφορούν ειδικές κοινωνικές ομάδες, ήταν η εκδήλωση-
ημερίδα που έγινε, την Τετάρτη 9/1/2013 στο  
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού και την οποία 
κάλυψε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων-
WebTV–http://www.amna.gr/webtv.php?id=26816.  
 
 

http://www.jugendstil-ev.de/mikado.htm
http://www.amna.gr/webtv.php?id=26816


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Είκοσι πέντε (25) εκπρόσωποι εκπ/κών ιδρυμάτων των 
χωρών που συμμετείχαν ενημερώθηκαν από το σχολείο 
μας για τις δράσεις που υλοποιούμε σχετικά με την 
εκπαίδευση ενηλίκων. 
«Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τα ιδρύματα που 
παρέχουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις 
μειονότητες. Να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών ανάμεσα στους «μαθητές» και τους 
εκπαιδευτές και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τις εκπ/κές παροχές, τόνισε η Θάλεια Καλογήρου, υπεύθυνη 
της Οικοκοινωνίας & συντονίστρια του προγράμματος 
MIKADO. 
«Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας, που έχουν 
θετική επίδραση στην καθημερινότητα του σχολείου καθώς 
ενημερώνονται, μαθαίνουν, συνεργάζονται», τόνισε ο 
διευθυντής μας, Στέργιος Παπαδόπουλος. 
«Ήταν μία πολύ καλή παρουσίαση κι εμείς στη χώρα μας 
επιδιώκουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις ομοσπονδίες 
γονέων και στους εκπ/κούς για θέματα εκπ/σης ενηλίκων 
από διάφορες κατηγορίες πληθυσμών», δήλωσε η δασκάλα 
από την Τουρκία Αϊσέ Μπιλγκίτς (Ayse Bilgic). 
«Η οργάνωση που εκπροσωπώ ασχολείται με τους 
μετανάστες, την ένταξη και την εκπαίδευση τους και 
μπορούμε να αντλούμε χρήσιμες πρακτικές απ’ αυτές τις 
εκδηλώσεις» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ιταλικής ΜΚΟ 
Mondo Nuovo, Αντόνιο Σαλβάτι (Antonio Salvati). 
Τα παιδιά του σχολείου, τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή 
όπως κι ο σύλλογος γονέων, ο οποίος συμμετέχει δραστήρια 
σε προγράμματα εκπ/σης ενηλίκων που αποσκοπούν στην 
επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων. Την εκδήλωση επιμελήθηκαν η Ζωή 
Μαλιβίτση (Αγγλικός), η Βάννα Χαλιαμάλια (Γυμνάστρια), η 
Μαρία Μπαδέμη (χοροδιδάσκαλος).  
«Ο σύλλογος λειτουργεί αρμονικότατα. Παρά τις όποιες 
διαφορές, συμμετέχουν όλοι ισότιμα, από διάφορες ομάδες 
πληθυσμού- ρομά, μετανάστες -και ποτέ δεν υπήρξε 
πρόβλημα. Είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας γιατί τα παιδιά 
έχουν κοινές ανάγκες κι όλοι οι γονείς ενδιαφέρονται το ίδιο 
γι’ αυτές» δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου γονέων Μαρίνα 
Βότση Σαμαρτζίδου. 
«Είναι απαραίτητες οι σχολές γονέων και τα προγράμματα 
ενηλίκων γιατί δίνεται η δυνατότητα να αποκομίσει κανείς 
πολύτιμες πληροφορίες από ειδικούς για το πώς μπορεί 
κανείς να διαχειριστεί προς όφελος όλων, τη 
διαφορετικότητα και να τη μετατρέψει σε συνεργασία» 
πρόσθεσε η αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων Σταυρούλα 
Χατζή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.Κορδελιού συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως συνεργάτης της ΜΚΟ 
«ΟικοΚοινωνία» (Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Κατοικία 
και την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης των Τσιγγάνων 
Πολιτών) μαζί με άλλα 4 ιδρύματα κι οργανώσεις από τη 
Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης στη Θεσ/νίκη, πραγματοποιήθηκαν: 
• παρουσίαση των προγραμμάτων της «ΟικοΚοινωνίας» 

ROMA ALERT & KYKLOS, που αποτελούν πιλοτικά 
προγράμματα τυπικής κι άτυπης εκπ/σης. 

• παρουσίαση των Σχολών Γονέων στη Δυτική Θεσ/νίκη 
από την Αντωνία Υψηλάντη, ψυχολόγο, διδάκτωρ ΑΠΘ, 
υπεύθυνη των Σχολών Γονέων,  

• παρουσίαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη 
Νεάπολη από την εκπ/κό του ΣΔΕ Δέσποινα 
Παπαδοπούλου,  

• παρουσίαση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
στους μετανάστες στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, από 
την Πολύμνια Βασιλειάδου, φιλόλογο με Master στη Δια 
Βίου Μάθηση 

• παρουσίαση της εμπειρίας του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου σε θέματα αλλοδαπών (στοιχεία & πληροφορίες 
από την ευρύτερη περιοχή της Θεσ/νίκης και της 
Κεντρικής Μακεδονίας) από την Ιωάννα Ισίδου 

• παρουσίαση της Σχολής Γονέων του 6ου 
Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελ.-Κορδελιού από τη 
Σταυρούλα Χατζή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 

• μαθήματα σκίτσου σε ενήλικες (βιωματικό εργαστήριο) 
από το σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη & την 
Αναστασία Ζέκου, μέλος του Συλλόγου Γονέων 

• επίσκεψη στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ των μαθητών 
Ρομά και συνομιλία με τους δασκάλους Μαυρομάτη 
Γαβριήλ και Γιαζιτζίδου Σοφία 

• ξενάγηση στην πόλη της Θεσ/νίκης με την ξεναγό Μαρία 
Κυριακίδου 

• αποχαιρετιστήρια βραδιά με ένα αυθεντικό ελληνικό 
γλέντι σε ταβέρνα στα Λαδάδικα της Θεσ/νίκης 

 

Παραβρέθηκαν, απηύθυναν χαιρετισμό στους συνέδρους και 
παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας, η Αβρόρα 
Σαββίδου, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου, η Σοφία Αϊβάζογλου, πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου, ο Κώστας Βασιλείου, υπεύθυνος 
του Γραφείου προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της 
Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και της Περιφέρειας Π.Ε. Κ. 
Μακεδονίας και η Βιργινία Αρβανιτίδου, υπεύθυνη του 
Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 
Θεσ/νίκης.  
Η 4η συνάντηση εργασίας έγινε το Μάρτιο στη Ρουμανία και 
το κλείσιμο του διετούς προγράμματος τέλη Ιουνίου στην 
Ιταλία. 

 


