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Έλα και συ
στο ταξίδι µας!

Ανέβα και
σαλπάρουµε!

Άλλος µε τη
βάρκα µας;
Βίρα τις
άγκυρες!
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Adieu, notre école
bien-aimée

Goodbye, our
loved school

Αντίο, αγαπηµένο µας
σχολείο

Прощай, дорогая
наша школа
Auf Wiedersehen,
unsere geliebte
Schule

Lamtumirë shkolla
jonë e dashur!

Εδώ γεννιέται
µια µεγάλη φιλία.

Καλά οι δάσκαλοί µας,
µες στην τρελή χαρά!!!

Intercultural School

Χαρά και διασκέδαση
πρέπει να είναι το
σχολείο

Τι χωρίζει τελικά τους
ανθρώπους; Τίποτα µάλλον.
Ακόµα κι όταν δε µιλάµε την ίδια
γλώσσα, µπορούµε να επικοινωνήσουµε,
να παίξουµε, να γελάσουµε.

Ναι, ναι!!!

Α, εδώ περνάµε καλά.
Να ξανάρθουµε. Τι λες
Σουλτάν;

Πραγµατικά σε αυτό το
σχολείο σέβονται τη
διαφορετικότητα.

Η διαπολιτισµική
εκπαίδευση
αφορά όλους µας

Σεβόµαστε κι
αποδεχόµαστε
τη διαφορετικότητα,
βρίσκουµε αυτά που
µας ενώνουν
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«Όταν το σχολείο ανοίγει παράθυρα στον κόσµο… »
Εισαγωγικό κείµενο του ∆ιευθυντή του Σχολείου, Παπαδόπουλου Στέργιου
Ποια είναι η απάντηση στην παιδική ερώτηση: «τι θα πει διαφορετικό;»

Καθηµερινά καλούµαστε ως εκπαιδευτικοί, από τα ίδια τα παιδιά, να δίνουµε
απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις. Καµία παιδαγωγική θεωρία και κανένας
εκπαιδευτικός νόµος δεν επαρκεί, ώστε να δώσουµε µια σαφή και ξεκάθαρη
απάντηση. Τη διαφορά, που µπορεί να µην την οριοθετούµε λεκτικά, την ασκούµε µε
τις πράξεις µας και άρα την ορίζουµε. Την ορίζουµε µε το εκπαιδευτικό µας έργο, µε
τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους µε κάποιους ανθρώπους εντός κι εκτός
σχολείου συνάπτουµε σχέσεις, ενώ µε άλλους όχι. Με τον τρόπο που επικοινωνούµε
µε τους άλλους και µε τα όρια που θέτουµε στην επικοινωνία µας.

Ένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι ήσυχος µε τη συνείδησή του µόνο και µόνο
επειδή παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες στους µαθητές του. Γιατί, τις ευκαιρίες, δε φτάνει
µόνο να τις παρέχουµε στα παιδιά, πρέπει καταρχήν να παρακινούµε τα παιδιά ώστε
να τις λαµβάνουν. Και για να τα παρακινούµε αποτελεσµατικά, πρέπει να λαµβάνουµε
υπόψη τη µοναδικότητα του κάθε παιδιού, η οποία ταυτίζεται µε τη φαντασία, µε τη
δηµιουργικότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις, που έτσι κι αλλιώς ο καθένας µας
κουβαλάει µέσα του. Αυτά τα στοιχεία, όταν αναγνωρίζονται µέσα στη σχολική
κοινότητα, προσδίδουν στο κάθε παιδί έναν ιδιαίτερο θετικό ρόλο, τον οποίο ο
εκπαιδευτικός οφείλει να εξελίξει. Με τον τρόπο αυτό παρέχουµε στα παιδιά την
εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που τους
δίνονται από το σχολείο. Παρέχουµε δηλαδή την απαιτούµενη βάση για ίσες
ευκαιρίες, σεβόµενοι καταρχήν την προσωπικότητα του κάθε παιδιού και όχι
εξισώνοντας τους µαθητές µας στο όνοµα των γνωστικών και µόνο απαιτήσεων του
σχολείου και των δικών µας προσδοκιών, απέναντι στις οποίες – έτσι κι αλλιώς –
κάθε µαθητής απαντά µε διαφορετικούς ρυθµούς.
Πρέπει να βοηθήσουµε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της διαφορετικότητας,
τη σηµασία του «εµείς», του αλληλοσεβασµού, της συνεργασίας και της δηµιουργικής
επικοινωνίας. Καλούµαστε να λειτουργήσουµε εµψυχωτικά προς όλους τους µαθητές,
παρατηρώντας προσεχτικά τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες, τις αντιστάσεις και τις
επικείµενες συγκρούσεις µέσα στην οµάδα. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο πάντα να τα
καταφέρουµε . . .
Το σχολείο είναι για όλους. Είναι το σπίτι της ειρήνης. Είναι το σπίτι των παιδικών
ψυχών. Είναι το σπίτι των πρώτων ανθρώπινων συναντήσεων. Πέρα και πάνω από
την ιδιότητα του εθνικού πολίτη, του ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη του κόσµου θα
πρέπει να προάγει την ιδιότητα του πολίτη - φορέα µιας προσωπικής κουλτούρας.
Της κουλτούρας ενός ατόµου που ως άνθρωπου, µαύρου, άσπρου, κινέζου κ.λπ.,
βλέπει τα κοινά σηµεία, βλέπει πάνω και πέρα από ορισµούς κι έχει συναίσθηση της
ύπαρξής του τόσο εντός του, όσο και γύρω του. Αν επιθυµούµε κάτι τέτοιο, τότε η
αλλαγή ξεκινάει καταρχήν από τον καθένα µας και µάλιστα µέσα από τους πολλούς
και διαφορετικούς ρόλους που ο καθένας µας έχει µέσα στην κοινωνία.

Προσπαθούµε (αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος µας) όλα αυτά τα χρόνια µέσα
από τις (διαπολιτισµικές-πολυπολιτισµικές) δράσεις του σχολείου µας να
ωφελούνται όλα, χωρίς καµιά εξαίρεση, τα παιδιά. Για ένα σχολείο ανοιχτό στην
κοινωνία, ένα
σχολείο που
προάγει την αίσθηση της ελευθερίας, την
αυτενέργεια, την αυτοδιαχείριση και τη συµµετοχή.
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Σύντοµο ιστορικό του 6ο ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης
Το 6° ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού βρίσκεται και λειτουργεί στο δυτικό άκρο του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσ/νίκης. Το σχολείο πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος
1983/84 ως 6/θέσιο. Λειτουργούσε σ' ένα νοικιασµένο ακατάλληλο διώροφο οίκηµα σε κακές
συνθήκες µε συνέπειες ακόµα και για την ασφάλεια των µαθητών. Αυτή η κατάσταση
συνεχίστηκε έως το σχολικό έτος 1997/98 όπου το Μάιο του 1998 έγινε µετεγκατάσταση σ'
ένα νέο κτίριο, µαζί µε το 6° νηπιαγωγείο και το 3° Γυµνάσιο. Το σχολείο το σχολικό έτος
1998/99 αναβαθµίζεται σε 12/θέσιο και µετονοµάζεται σε 6° ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό
Σχολείο ∆ιευρυµένου Ωραρίου και από το σχ. έτος 2002/03 σε 6° ∆ιαπολιτισµικό και
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η µετατροπή (µετονοµασία) έγινε στο πλαίσιο της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και στη βάση του νόµου 2413/96 για ποιοτική αναβάθµιση της
παρεχόµενης εκπαίδευσης σε µαθητές µε εκπ/κές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές
ιδιαιτερότητες, και συγκεκριµένα µε την Υπ. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1143 τ.Β΄ 29-10-98).

∆ιάφορα Προγράµµατα που εφαρµόστηκαν ή εφαρµόζονται στο σχολείο:
¾ «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών στο σχολείο»
Πανεπιστήµιο Αθηνών: 1998-2001, 2002-2004 & 2006-2008
¾ «Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο»
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπ/σης του Α.Π.Θ. « ΦΤΩΧΕΙΑ 3 »: 1995-1996
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: 1998-2004
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: 2006-2008
¾ Ευρωπαϊκά προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης
Leonardo da Vinci: 2005-2006 (συµµετείχε εκπ/κός του σχολείου)
Comenius 1: Σύµπραξης µε σχολεία της Ευρώπης: 2003-2006 & 2009-2011
Comenius 2.2b: τοποθέτηση µελλοντικού εκπ/κού ως βοηθού δασκάλου ξένης γλώσσας, στο
σχολείο µας από χώρα της Ευρώπης: 2006-2010
¾ Το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου
Με 6 τµήµατα από το 2002 ως σήµερα
¾ Το πρόγραµµα της ευέλικτης ζώνης – διαθεµατικότητα (µέσα από την οποία γίνονται
προγράµµατα της Unicef, της Action Aid, αγωγής υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής,
περιβαλλοντικής εκπ/σης, πολιτιστικά) από το 2003 ως σήµερα
¾ Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας 1999-2006
¾ Το πρόγραµµα της Καλλιπάτειρας 2006-2008
¾ Το πρόγραµµα της 2ης ξένης γλώσσας (γερµανικά, γαλλικά) 2006 ως σήµερα
¾ ΚΕ.Π.Υ.Σ.Ε. (Κέντρο Παιδ. Υποστήριξης της σχολικής ένταξης) 2003-2004
¾ Κέντρο διανοµής του εκπ/κού υλικού για όλη τη Μακεδονία-Θράκη στα πλαίσια του
προγράµµατος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών στο σχολείο» του
Πανεπιστηµίου Αθηνών 1998-2009
¾ Λειτουργεί Τάξη Υποδοχής Παλιννοστούντων κι Αλλοδαπών από το 2001 (και µε
οργανική θέση από το 2002, Υπ. Απόφαση 86355/∆4, εφηµ. κυβέρνησης 1132/29-8-2002)
¾ Λειτουργεί Προπαρασκευαστικό Τµήµα Τσιγγανοπαίδων από το 1998 (και µε οργανική
θέση απ’ το 2002, Υπ. Απόφ. 86355/∆4, εφηµ. κυβέρνησης 1132/29-8-02)
¾ Έκδοση 12/σέλιδης πολυπολιτισµικής µαθητικής εφηµερίδας της ΣΤ τάξης µε τίτλο:
«Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών», από το 2002 ως σήµερα (µοιράζεται σε όλα τα δηµοτικά
της Θεσ/νίκης)
¾ ∆ιαθέτει ιστοσελίδα (στα ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά & αλβανικά), η οποία βραβεύτηκε
για τρεις συνεχόµενες χρονιές 2007, 2008 & 2009 σαν µια από τις 10 καλύτερες
ιστοσελίδες δηµοτικών σχολείων στην Ελλάδα. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
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∆άσκαλοι – Μαθητές - Γονείς

Η σύνθεση του σχολείου µας 2008-09:
∆άσκαλοι: 30 (16 µόνιµοι µε οργανική θέση, 5 µόνιµοι µε απόσπαση, 9 ωροµίσθιοι)
Σύνολο Μαθητών: 320
Γηγενείς: 215 (ποσοστό 67,19 %)
Παλιννοστούντες: 30 (ποσοστό 9,37 %)
Αλλοδαποί 46 (ποσοστό 14,38 %)
Εγγεγραµµένοι Τσιγγάνοι 29 (ποσοστό 9,06 %)
Τακτικά Φοιτούντες Τσιγγάνοι 21 (ποσοστό 6,56 %)
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
(σχολικό έτος 2008-09)
1. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / Θέση Βοηθού Comenius
Για τη σχολική µας µονάδα η συµµετοχή σ΄ αυτό το
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης (βοηθός
δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο) ήταν µία νέα
µεγάλη πρόκληση.
Με πρωτοβουλία του διευθυντή της σχολικής µονάδας κ.
Στέργιο Παπαδόπουλο και ύστερα από οµόφωνη απόφαση
όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου, κατατέθηκε κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2007-08 αίτηση
συµµετοχής µας προς το ΙΚΥ στο παραπάνω πρόγραµµα.
Από το ΙΚΥ µας ανακοινώθηκε ότι η αίτησή µας έγινε
δεκτή και ότι στο σχολείο θα φιλοξενούσαµε από τη νέα
σχολική χρονιά µια βοηθό δασκάλα ξένης γλώσσας την κα
Julia Müller από τη Γερµανία. Η χαρά µας ήταν διπλή. Από
τη µια γιατί θα ξεκινούσε ένα νέο πρόγραµµα στο σχολείο
µας και από την άλλη για τη χώρα προέλευσης της κας
Müller, αφού ο δ/ντής µεγάλωσε στη Γερµανία και η γνώση
της Γερµανικής διευκόλυνε την επικοινωνία µας.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράµµατος στο σχολείο
ήταν η δασκάλα των Αγγλικών κα Έλσα Τσιακιρίδου και η
δασκάλα του Α1 κα Κεφαλίδου Άρτεµις.
Η συµµετοχή µας σ’ αυτό το πρόγραµµα άξιζε πραγµατικά.
Η εµπειρία µας από τη συνεργασία µας µε την Γούλια ήταν
θετική και εποικοδοµητική .
Ο αυθορµητισµός της, η εργατικότητά της και η φιλική της
διάθεση την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλα τα µέλη της
σχολικής κοινότητας ( µαθητές, δασκάλους και γονείς ).
Συνεργάστηκε άριστα µε όλο το διδακτικό προσωπικό του
σχολείου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους µαθητές.
Μας έφερε σε επαφή µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τον
πολιτισµό µιας άλλης χώρας, ανταλλάξαµε ιδέες,
εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους.
Για εµάς ως ∆ιαπολιτισµικό σχολείο είναι πολύ σηµαντικό
να µπορούµε να συµµετέχουµε σε προγράµµατα σαν και
αυτό, γιατί πιστεύουµε ότι µέσα από αυτά γίνεται
προσπάθεια να προωθηθεί η ευρωπαϊκή και οικουµενική
διάσταση στην εκπαίδευση. Επίσης πιστεύουµε ότι µέσα
από αυτά περνούν στα παιδιά µηνύµατα αλληλεγγύης και
συναδέλφωσης των λαών καθώς και µηνύµατα κατά του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Όλοι οι παραπάνω λόγοι
µας παρότρυναν, χωρίς κανένα δισταγµό, στην απόφασή να
στείλουµε και πάλι αίτηση στο Ι.Κ.Υ για τη συµµετοχή µας
σε ένα νέο πρόγραµµα για τη νέα σχολική χρονιά 2009-10.
Η Julia φεύγοντας από το σχολείο, µέσω της σχολικής
εφηµερίδας ήθελε για τελευταία φορά να καταγράψει τις
σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την εξάµηνη
παραµονή της στη Θεσ/νίκη και στο σχολείο µας.

…Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ενηµερώθηκα
για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Comenius και την
πιθανότητα να πάω στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό
Σχολείο Ελ.-Κορδελιού για µισό χρόνο. Απ’ την αρχή, όταν
έµαθα για το συγκεκριµένο σχολείο, χάρηκα πάρα πολύ που
θα πήγαινα σ’ αυτό, όπου η σχολική ζωή είναι τόσο
διαφορετική από τα σχολεία που είχα πριν επισκεφθεί στη
Γερµανία, µε πολλούς µαθητές από διαφορετικές χώρες και
διαφορετικούς πολιτισµούς. Ήµουν σίγουρη ότι θα
αποκτούσα πολλές καινούριες εµπειρίες, θα µάθαινα για
ένα καινούριο σχολικό σύστηµα, έναν άλλον πολιτισµό και
µια καινούρια χώρα.
Μετά από 6 µήνες µπορώ να πω πως τελικά πέρασα
υπέροχα σ’ αυτό το σχολείο και στην Ελλάδα. Από την
πρώτη µέρα αισθάνθηκα καλοδεχούµενη στο σχολείο, από
το διευθυντή, τους δασκάλους, τους µαθητές και τους
γονείς των παιδιών. Κάθε µέρα απολάµβανα να δουλεύω µε
αυτά τα παιδιά, αν και µερικές φορές ήταν δύσκολο
εξαιτίας της γλώσσας που γινόταν εµπόδιο. Τελικά,
καταλαβαίναµε τι θέλαµε ο ένας από τον άλλο. Συγγνώµη
που τα ελληνικά µου δεν είναι ακόµη τόσο καλά.
Εντυπωσιάστηκα από τις πολλές δραστηριότητες που
προσφέρονταν στους µαθητές αυτού του σχολείου. Και για
µένα ήτανε υπέροχο που πήρα µέρος σε τόσες πολλές
δραστηριότητες κι εκπαιδευτικές επισκέψεις όπου
µπορούσα να γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά κι όπου είδα και
έµαθα πολλά για την Ελλάδα. Οι τελευταίοι µήνες πέρασαν
τόσο γρήγορα που δε θα είναι εύκολο για µένα να φύγω από
το σχολείο τόσο νωρίς. Οπωσδήποτε θα µου λείψει η
εγκαρδιότητα και η φιλοξενία όλων, η ζωηράδα των
µαθητών, το «Hello Miss» που µου φώναζαν και τα
χαµόγελα των παιδιών. Πήρα τόσες καλές καινούριες
εµπειρίες και εντυπώσεις, αλλά γνώρισα από κοντά και τα
προβλήµατα που συναντά κανείς στο σχολείο και σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιστεύω πως αυτό ήταν
πολύ χρήσιµο και σηµαντικό για το µελλοντικό µου
επάγγελµα ως δασκάλα. Ελπίζω πως όλοι οι φοιτητές
(µελλοντικοί εκπαιδευτικοί) που θα έρθουν σ’ αυτό το
σχολείο τα προσεχή χρόνια ως βοηθοί-δάσκαλοι µε το
πρόγραµµα Comenius, θα έχουν τέτοια υπέροχη εµπειρία,
πλούσια και χρήσιµα χρόνια κι εύχοµαι για µια καλή
συνεργασία ανάµεσα στους δασκάλους, στο διευθυντή και
τους γονείς, έτσι ώστε οι µαθητές να λάβουν την καλύτερη
δυνατή εκπαίδευση και να έχουν καλές αναµνήσεις από τα
σχολικά τους χρόνια.
Επειδή γνώρισα και αγάπησα την Ελλάδα και τους
ανθρώπους της, είµαι σίγουρη ότι αυτή δεν ήταν η
τελευταία µου επίσκεψη στη χώρα σας και ότι θα
επιστρέψω κάποτε στο σχολείο σας. Σας ευχαριστώ πολύ
για την υποστήριξη και τη φιλοξενία σας.
Γιούλια Μούλερ

2. Ευέλικτη ζώνη

Το σχολείο από το σχολικό έτος 2003/04 συµµετείχε για 6η συνεχόµενη χρονιά στο πρόγραµµα της
Ευέλικτης Ζώνης. Η « Ευέλικτη Ζώνη ∆ιαθεµατικών και ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων », που
αποτελεί τµήµα του εβδοµαδιαίου προγράµµατος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας, επιδιώκει µε την
ελεύθερη θεµατική της και την ενεργητική µεθοδολογία της να επιτελέσει διπλό σκοπό: πρώτον, να
αντισταθµίσει την ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό σχολείου και δεύτερον, να
διαποτίσει σιγά-σιγά µε τις αρχές και τις πρακτικές της την καθηµερινή διδακτική πράξη.

3. Η πολυπολιτισµική εφηµερίδα του σχολείου στο διαδίκτυο

Συνεχίστηκε για 7ο έτος η έκδοση και κυκλοφορία της τριµηνιαίας
σχολικής µας πολυπολιτισµικής εφηµερίδας, «Ο κόσµος στα µάτια των
παιδιών» - µια εφηµερίδα των µαθητών της ΣΤ τάξης, την οποία
ανεβάζουµε και στο διαδίκτυο (Ιinternet), ώστε να διαβάζεται και στην
ηλεκτρονική της µορφή.

4. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας
Για 3η συνεχόµενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση
Εκπαιδευτικών «Μιχάλης ∆ερτούζος» και η «Ελληνική
Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) σε συνεργασία µε το Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο προκήρυξαν πανελλήνιο διαγωνισµό για την
βράβευση των καλύτερων σχολικών δικτυακών τόπων
∆ηµοτικών,
Γυµνασίων
και
Λυκείων
οι
οποίοι
φιλοξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ∆. Ο δικτυακός
τόπος του σχολείου µας, για τρεις συνεχόµενες χρονιές
(2007, 2008 και 2009) βραβεύτηκε ως ένας από τους 10
καλύτερους σχολικούς ενεργούς δικτυακούς τόπους για την
Π.Ε. στην Ελλάδα. Από την αρχή του σχολικού έτους
2008-09 έχουν ανέβει άλλες δυο γλώσσες επικοινωνίας µε
τους επισκέπτες. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά,
τώρα κάποια θέµατα που έχουν σχέση µε το σχολείο και τη
λειτουργία του καθώς και την εκπαίδευση στην Ελλάδα
έχουν ανεβεί και στην αλβανική και ρωσική γλώσσα.
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

5. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Master 2: Γλωσσική αφύπνιση
Είχε εγκριθεί από τα Υπουργεία Παιδείας των δυο χωρών
και αποτελούσε σύµπραξη του Α.Π.Θ. µε το Παν. Maine, Le
Mans. Για τρεις εβδοµάδες µας επισκέπτονταν καθηµερινά 5
(3 Ελληνίδες και 2 Γαλλίδες) µεταπτυχιακές φοιτήτριες. Τις
2 εβδ. παρακολουθούσαν καθηµερινά το µάθηµα στην τάξη
και την 3η έκαναν κάποιες δράσεις µε τα παιδιά. Το
πρόγραµµα είχε ως στόχο την αφύπνιση των γλωσσών και
των πολιτισµών. Μια προσέγγιση διαπολιτισµικού χαρακτήρα
µε κέντρο βάρους την εξοικείωση των παιδιών µε το
γλωσσικό µηχανισµό, την ανάπτυξη των απαραίτητων
δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν σε µεγαλύτερες τάξεις
να µάθουν ευκολότερα µια ξένη γλώσσα, να βαθύνει στη δοµή
και το λεξιλόγιο της µητρικής τους, διαµορφώνοντας
ταυτόχρονα θετική στάση µε τη διαφορετικότητα.

6. Πρόγραµµα Erasmus - Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος
δράσης ERASMUS του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού

δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Γιούλιας
Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν στις 15
Μαΐου, 11 ξένοι φοιτητές. οι οποίοι προέρχονταν από την
Αγγλία, τη Γερµανία, τη Βραζιλία, την Αυστρία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Τουρκία, τη Συρία, την
Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Σερβία και το Κονγκό.
Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές του
προγράµµατος Erasmus ή ως φοιτητές της Ελληνικής
γλώσσας. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ.
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Έλσα Τσιακιρίδου (η αγγλικός
του σχολείου µας, που έκανε τη µετάφραση) και το υπόλοιπο
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε µια αναλυτική
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα
προγράµµατα ένταξης και για τις ποικίλες δραστηριότητες
του, 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.
Κατόπιν οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν
κάποιες τάξεις και να γνωριστούν µε τους µαθητές µας.
Πρώτα πέρασαν από το τµήµα Γ 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.
Καθώς οι µαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν πολύ
να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν στα
ελληνικά και στη µητρική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη ώρα οι
άραβες φοιτητές δίδαξαν κάποιες αραβικές λέξεις στους
µαθητές κι όλοι µαζί προσπάθησαν να χορέψουν ένα αστείο
χορό µόνο µε τα χέρια και να παίξουν το παιχνίδι
«Ανθρώπινο Καρύδι» .
Στη συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Α 1, όπου τα
µικρά µας µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις Κεφαλίδου
τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Για να γνωριστούν καλύτερα
έπαιξαν ένα παιχνίδι γνωριµίας. Οι µαθητές παρουσίασαν µία
εξαιρετική θεατρική παράσταση µε τον τίτλο «Ειρήνη Είναι»
η οποία εντυπωσίασε τους φοιτητές. Μετά τη διδασκαλία
κάποιων γερµανικών τραγουδιών από τους γερµανούς και
αυστριακούς φοιτητές κι ενός κοινού παιχνιδιού, οι φοιτητές
δέχθηκαν ένα λουλούδι ως δώρο από τους µικρούς µαθητές.
Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν µουσικοχορευτικό.
Περιλάµβανε χορούς και τραγούδια. Συµµετείχαν η σχολική
χορωδία, η οποία υποδέχτηκε τους φίλους µας µε τρία

υπέροχα τραγούδια από το πρώτο της CD, που θα
κυκλοφορούσε σε λίγες ηµέρες και οι µαθητές της Ε' και
ΣΤ' τάξης µε ελληνικούς και ξένους χορούς.
Κατόπιν δυο φοιτητές από την Αµερική και τη Βραζιλία
παρουσίασαν ο καθένας από ένα τραγούδι στη µητρική τους
γλώσσα µε τη συνοδεία κιθάρας. Στο τέλος όλοι µαζί µαθητές και φοιτητές - χόρεψαν σε ελληνικούς και
αραβικούς ρυθµούς µε προτροπή των φοιτητών από τη
Συρία και την Παλαιστίνη.
Η αναχώρηση των φοιτητών ήταν πολύ δύσκολη και
συναισθηµατικά φορτισµένη επειδή οι µαθητές δεν ήθελαν να
τους αφήσουν να φύγουν και εκείνοι από την µεριά τους ήταν
ενθουσιασµένοι µε όλα αυτά που έγιναν τη µέρα αυτή στο
σχολείο. Η επίσκεψη των παραπάνω φοιτητών, ήταν µια
πολύ θετική εµπειρία για τα παιδιά του σχολείου. Κάποια
µάλιστα τα µεγαλύτερα είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε
µαζί τους στα γερµανικά και αγγλικά. 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
έναν καινούριο κόσµο χωρίς τείχη και χρώµατα.
Ακολουθούν εντυπώσεις κάποιων
επίσκεψη τους στο σχολείο µας:

φοιτητών

από

την

Η Λίζα από την Αυστρία: Ήταν µια υπέροχη και µοναδική
εµπειρία που µου πρόσφερε η Julia προσκαλώντας µε στο
σχολείο. Οι µαθητές ήταν πολύ ανοιχτοί και ενδιαφέρονταν
για µένα και για τους αλλοδαπούς συµφοιτητές µου. Υπήρχε
µια καλή επικοινωνία, αµεσότητα και περιέργεια για τις
άλλες κουλτούρες. Επίσης, µου άρεσαν οι όµορφες
διακοσµηµένες αίθουσες – ένα µέρος όπου τα παιδιά µπορούν
να είναι άνετα και ευτυχισµένα.
Η Σουλτάν από την Τουρκία (Κούρδισα): Η επικοινωνία
ανάµεσα στους µαθητές και τους δασκάλους ήταν εµφανώς
υψηλού επιπέδου. Επίσης, ήταν προφανής η καλή σχέση
µεταξύ των παιδιών του σχολείου, ένα σχολείο το οποίο
ενθαρρύνει τη µάθηση µέσω παιχνιδιών σε µια ζωντανή
ατµόσφαιρα. Εν κατακλείδι, η εµπειρία εδώ ήταν υπέροχη.
Η Άννε από τη Γερµανία: Ήταν µια υπέροχη κι
ενδιαφέρουσα µέρα για µένα. Οι Έλληνες µαθητές είναι πολύ
πιο ζωντανοί και πιο ανοιχτοί και δείχνουν περισσότερο
ενδιαφέρον απ’ ότι οι µαθητές στη Γερµανία. Επίσης
εντυπωσιάστηκα από το πλήθος των δραστηριοτήτων που
παρέχονται από το σχολείο στους µαθητές του. Θα ήµουν
πολύ χαρούµενη εάν υπήρχαν τέτοιες δραστηριότητες κι
όταν ήµουν εγώ µαθήτρια στο δηµοτικό σχολείο.

7. Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τµήµατος
Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ
Τρεις φοιτήτριες του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας &
Φιλολογίας του Α.Π.Θ στα πλαίσια της πολυήµερης συνεχής
πρακτικής άσκησης (Blockseminar) τους σε σχολεία του
δηµοσίου επισκέφτηκαν και το σχολείο µας. Η περίοδος αυτή
διήρκησε
τέσσερις
εβδοµάδες.
Οι
φοιτήτριες
παρακολούθησαν σε σχολικές µας τάξεις τη διδακτική
διαδικασία, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους σε
"πρωτόκολλα παρατήρησης" και µε βάση συγκεκριµένο
σύστηµα ανέλυσαν και ερµήνευσαν τη διδασκαλία είτε
επιτόπου µε την υπεύθυνη δασκάλα γερµανικών της τάξης
είτε σε ιδιαίτερες εργαστηριακές ασκήσεις µε συµφοιτητές
τους και πανεπιστηµιακούς Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες
ανέλαβαν προοδευτικά την ευθύνη της διδασκαλίας:
σχεδιάζοντας και προετοιµάζοντας τη διδασκαλία τους,
ατοµικά ή οµαδικά και σε συνεργασία µε υπεύθυνη δασκάλα
γερµανικών. Τέλος την πραγµατοποίησαν και την
αξιολόγησαν µε σκοπό την επανατροφοδότηση.

8. ∆ράσεις στην Πόλη - Ενάντια στον Αποκλεισµό στην Κοινωνία, στην
Υγεία και στην Εκπαίδευση
Αντιπροσωπεία γονέων και µαθητών του σχολείου µας µε
επικεφαλής τη δασκάλα της Α' τάξης κα Κεφαλίδου Άρτεµις
παραβρέθηκαν το Σάββατο 23 Μαΐου 2009, στην παραλία
της Θεσσαλονίκης σε ένα φεστιβάλ κατά του κοινωνικού
αποκλεισµού (παιχνίδια, εργαστήρια, ταχυδακτυλουργοί,
κλόουν, graffiti, skateboard, συναυλίες). Συγκεκριµένα στο
πλαίσιο των παρεµβάσεων που πραγµατοποιούνται τα
τελευταία χρόνια από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σπουδών της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των
Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβληµάτων του
Τµήµατος Ψυχολογίας και το Πρόγραµµα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία µε συλλογικότητες
και φορείς της Θεσ/νίκης που δραστηριοποιούνται σε τοµείς
αναπηρίας, εκπαίδευσης, σωµατικής και ψυχικής υγείας
πραγµατοποιήθηκαν σειρά δράσεων µε θέµα:
«∆ράσεις στην Πόλη - Ενάντια στον Αποκλεισµό στην
Κοινωνία, στην Υγεία και στην Εκπαίδευση».
Μέσω της εκδήλωσης επιχειρήθηκε η σύνδεση του
Πανεπιστηµίου µε τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας, η
ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης του επιστήµονα, η
ενίσχυση της συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης ως µέσων
αντιµετώπισης των ανισοτήτων και αποκατάστασης των
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων αποκλεισµένων
ατόµων και οµάδων.

9. Συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού
Το σχολείο συνεργάστηκε µε το δήµο, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράµµατος του δήµου που είχε
τον τίτλο: «Γνωρίζω την Ελλάδα» Έγιναν σε συνεργασία µε το δήµο διάφορες επισκέψεις
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου.

10. Η ∆ηµιουργία θετικού κλίµατος σε µια διαπολιτισµική τάξη, µέσα από
δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα: Μια µελέτη περίπτωσης
Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης (Κεσκιλίδου Μάχη Γ1,
Καραµήτρου Σοφία Γ2) και της Ε΄ τάξης (Παρσάνογλου
Αθανάσιος Ε1, ∆ηµητριάδου Γεωργία Ε2) συµµετείχαν στην
έρευνα – µελέτη περίπτωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
που είχε τους ακόλουθους στόχους:
Ποιο είναι το διαµορφωµένο σχολικό κλίµα στην
τάξη, προκειµένου να ανιχνευτούν καλύτερα οι
αντιλήψεις και οι νόρµες συµπεριφοράς που
αποκτήθηκαν στο άµεσο οικογενειακό και σχολικό
περιβάλλον.
Κατά πόσο µπορεί να διαµορφωθεί ένα θετικό
σχολικό κλίµα στη βάση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, µέσα από διδακτικές παρεµβάσεις και
βιωµατικές δραστηριότητες.
Για τη συλλογή των δεδοµένων από τα παιδιά δηµοτικού
αξιοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Gash (1996).
Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµόστηκαν
βιωµατικά µέσα στην τάξη µια σειρά από δραστηριότητες µε
βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το υλικό αυτό που
αποτελούνταν από θεωρητικά κείµενα και ασκήσεις
αντλήθηκε από ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε τίτλο:
«Ενδυναµώνοντας
τους
µαθητές
µέσα
από
την
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα» της ΜΗ.ΚΥ.Ο
«άρσις».
Στόχος ήταν η σταδιακή διαµόρφωση αξιών και αποδεκτών
συµπεριφορών για την ισότητα και το σεβασµό της
διαφορετικότητας, δηµιουργώντας ένα θετικό κλίµα στη
σχολική τάξη και την καθηµερινή πρακτική για τους
αλλοδαπούς και τσιγγάνους µαθητές του σχολείου.
Στη συνέχεια κλήθηκαν οι µαθητές να απαντήσουν σε νέο
ερωτηµατολόγιο. Στόχος ήταν να ερευνηθεί αν επήλθε
µεταβολή στις στάσεις των µαθητών µετά την εφαρµογή των
βιωµατικών δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία αλλαγών σε
κανονιστικό επίπεδο (νόρµες συµπεριφοράς).
Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ένα
θεµατικό αντικείµενο του οποίου η προσέγγιση στο χώρο του
σχολείου προωθεί τον αµοιβαίο σεβασµό και την κατανόηση
µεταξύ όλων των µαθητών ανεξάρτητα από την πολιτιστική,
τη γλωσσική, την εθνική ή τη θρησκευτική προέλευσή τους.

11. Συνεργασία του σχολείου µας µε την Εθελοντική Οµάδα Φίλων
Αναστασίας και το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην
Ψυχολογικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας (Πεύκα)
Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και η ανάγκη προσφοράς αγάπης
ήταν διάχυτη σε όλους. Το ίδιο διδάσκουν καθηµερινά στα
παιδιά και οι δάσκαλοι του σχολείου µας. Για την πείνα, τη
δυστυχία και πως τώρα που πλησίαζαν τα Χριστούγεννα,
υπάρχουν κάποια παιδιά που ζουν και αντιλαµβάνονται τη
ζωή κάπως διαφορετικά. Πώς όµως να εξηγήσεις ακριβώς
τη διαφορετικότητα ορισµένων παιδιών;
«Τα παιδιά χρειάζονται εικόνες», έλεγε η κα Άρτεµις
(δασκάλα της Α' τάξης). Έτσι κι έγινε. Έδωσε την ιδέα για
ένα Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο σχολείο µας και µια
επίσκεψη στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στα
πεύκα. Τόσο κοντά µας.
Οι γονείς και τα παιδιά αγκάλιασαν αµέσως την ιδέα. Άρχισε
λοιπόν η δουλειά µε διοργανωτές την κυρία Άρτεµις, τους
άλλους δασκάλους του σχολείου και βοηθούς όλους τους
γονείς και τα παιδιά. Έτσι, οργανώθηκε ένα παζάρι αγάπης
σε συνεργασία µε την πρόεδρο κα. Καλαµπίδου Ελεονώρα και
τους εθελοντές του Ο.Φ.Α. (Όµιλος Φίλων Αναστασίας).
Η συµπαράσταση όλων ήταν εκπληκτική. Γονείς, συγγενείς,
φίλοι αλλά και όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού και παιδιά του
συστεγαζόµενου Γυµνασίου ήταν εκεί. Έτσι µαζεύτηκε ένα

ποσό που δεν είχαµε καν φανταστεί, 2.450 € ενώ σε
αυτό πρέπει να προσθέσουµε και την ευγενική δωρεά
1.000 €, καθώς και την προσφορά γλυκών και
ζαχαρωτών για τα παιδιά του ιδρύµατος, από ανθρώπους
που ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυµία τους.

Λίγες µέρες αργότερα, τα παιδιά του Α 1 µαζί µε τη δασκάλα
τους την κα Άρτεµις κι εκπροσωπώντας και τα υπόλοιπα
παιδιά του σχολείου, γέµισαν την καρδιά αλλά και τα χέρια
τους µε δώρα αγάπης (αθλητικές φόρµες και παπούτσια).
Επισκέφτηκαν και πρόσφεραν απλόχερα την αγάπη τους σε
µια πτέρυγα του Ιδρύµατος µε 38 παιδιά. Έµειναν λίγη ώρα
µαζί τους, τους κράτησαν τα χέρια, έβγαλαν φωτογραφίες.
Τα συναισθήµατα ανάµεικτα!!!
Η συνάντηση αυτή θα µας µείνει αξέχαστη, γιατί µας
δηµιούργησε φοβερά συναισθήµατα. Μας βοήθησε να
καταλάβουµε πώς είναι η ζωή µε ιδιαιτερότητες, νιώσαµε
συγκίνηση και πάνω από όλα τους συµπαθήσαµε όπως κι
αυτοί εµάς. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και τη
στοργή µας. Μέσα από την επίσκεψη αυτή προέκυψε η
ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές µας µε το ίδρυµα, να
γνωριστούµε ουσιαστικά και να ανταλλάξουµε τις εµπειρίες
µας. Εκφράστηκε µάλιστα η επιθυµία από ορισµένους γονείς
µαθητών να γίνουν µέλη του Ο.Φ.Α. και να συνεχίσουν τις
επισκέψεις τους στο ίδρυµα σε τακτική βάση. Αγάπη, στοργή,
φροντίδα: αυτές οι λέξεις για µερικά παιδιά είναι άγνωστες…

Η Εθελοντική Οµάδα Φίλων Αναστασίας, δηµιουργήθηκε εις
µνήµην ενός κοριτσιού που οραµατίστηκε τον εθελοντισµό.
Στόχος της είναι να προσφέρει σε παιδιά µε ειδικές
δυνατότητες κι όπου αλλού υπάρχει πραγµατική ανάγκη,
υποστήριξη υλική και ηθική. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 8
χρόνια. Πρεσβεύει την ιδέα του εθελοντισµού και της
ανιδιοτελούς προσφοράς.
Προσφέρει τη βοήθεια της στα οικότροφα παιδιά του
Ινστιτούτου
Αναπτυξιακής
Αποκατάστασης
(πρώην
Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας) στα Πεύκα και στις
αυτόνοµες διαβιώσεις του, στηρίζει το Ε.Ψ.Ι.Κ.Α. του Ασκού
και του Μακρύγιαλου και προστρέχει όπου υπάρχει ανάγκη
εθελοντικής προσφοράς σε οποιοδήποτε χώρο και µε
οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Μερικές από τις διαρκείς δραστηριότητες είναι οι εξής:
προσφορά πλήρους µεσηµεριανού γεύµατος µια φορά την
εβδοµάδα στα οικότροφα παιδιά του Ινστιτούτου
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, κάλυψη αναγκών σε ένδυση
και υπόδυση, εορταστικές εκδηλώσεις εντός κι εκτός
ιδρυµάτων για κοινωνική επαφή κι ένταξη, ηµερήσιες
εκδροµές, κινηµατογραφικές προβολές καθώς και όποια
άλλη δραστηριότητα µπορεί να προσφέρει χαρά στα παιδιά.
Οι πόροι της Ο.Φ.Α. είναι οι συνδροµές των µελών, δωρεές
ιδιωτών, ο ετήσιος χορός και κυρίως από την ελεύθερη
διάθεση του καθενός να προσφέρει όπως µπορεί.
Ο Σύνδεσµος αποτελείται από 280 µέλη, όλοι εθελοντές
κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής τάξης.
Έδρα του συνδέσµου: ∆ιαλογής 100 Ελευθέριο-Κορδελιό,
τηλ: 2310 764689, 770500 - Φαξ: 2310 770970 www.ofa-kids.com

12. Εβδοµάδα θεάτρου στο σχολείο (8-12 Ιουνίου 2009)
Την εβδοµάδα από 8 ως 12 Ιουνίου στη θεατρική σκηνή του
σχολείου µας, τάξεις του πρωινού κύκλου και του ολοήµερου
σχολείου παρουσίασαν διάφορες θεατρικές παραστάσεις, οι
οποίες παίχτηκαν από 2 φορές για να µπορούν να τις
παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου.
1. Α 1: Ας µιλήσουµε για τον Πόλεµο και την Ειρήνη
2. Β 2: Ο κήπος µε τις 11 γάτες
3. ∆ 2: Γεµίσαµε σκουπίδια
4. ∆ 1: Το λιοντάρι και το ποντίκι (η παράσταση
δόθηκε στα αγγλικά
5. Μαθητές του ολοηµέρου: Ο Πανσοφούλης
6. Μαθητές του ολοηµέρου: Ο άµυαλος βοσκός

Μέσα απ’ το θέατρο δόθηκε η δυνατότητα σε
παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς µαθητές (παιδιά που πριν
από 1 ή 2 χρόνια όταν ήρθαν στο σχολείο, δε γνώριζαν
ούτε µια λέξη ελληνικά) να δείξουν το πλούσιο ταλέντο
τους, να καταλάβουν ότι κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός,
να γίνουν αποδεκτά απ’ τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.

13. Επιµορφωτικό Βιωµατικό Σεµινάριο - Σχεδιάζοντας το Αποτελεσµατικό
Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη
Επιµορφωτικό Βιωµατικό Σεµινάριο µε τίτλο: Σχεδιάζοντας
το Αποτελεσµατικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην
Πράξη, διεξήχθη στο σχολείο µας την Παρασκευή 6
Μαρτίου 2009. Το σεµινάριο διοργανώθηκε από το Σχολικό
Σύµβουλο της 16ης Περιφέρειας Π.Ε. Νοµού θεσ/νίκης κ.
Νίκο Ακριτίδη σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του σχολείου
Παπαδόπουλο Στέργιο. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα αποτελεσµατικών
διδακτικών πρακτικών και δράσεων που διεγείρουν το
ενδιαφέρον των µαθητών και η ευαισθητοποίησή τους στην
αντιµετώπιση φαινοµένων αντικοινωνικής συµπεριφοράς και
προαγωγής της ψυχικής υγείας των µαθητών, ώστε να
συµβάλλουν στην ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών
τους δεξιοτήτων. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στη βιωµατική
µέθοδο µε οµάδες εργασίας, ώστε να υπάρχει για τους
εκπαιδευτικούς η απαραίτητη βάση για αµοιβαία ανταλλαγή
πληροφοριών και εµπειριών, µε στόχο το τελικό αποτέλεσµα
να µπορεί να ενσωµατωθεί και να χρησιµοποιηθεί στην
καθηµερινή σχολική πρακτική. Συµµετείχαν περίπου 100
δάσκαλοι 7 σχολείων του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού.
Κάθε δάσκαλος παρακολούθησε δυο βιωµατικά εργαστήρια.
Έγιναν 8 βιωµατικά εργαστήρια µε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:
¾ Portfolio: ανατροφοδότηση ή τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Υπερµαχία Κεσκιλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed.
¾ Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης λογισµικού Εικονικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.Π. ή

Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ): Τήξη-Πήξη (Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε΄ τάξη),

Άρης Πατεράκης, ∆/ντής 20ου ∆ηµ. Ευόσµου – Med, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου.

¾ Γραπτά είδη κειµένων µαθητών/τριών: ∆ιαδικασίες επεξεργασίας & βελτίωσης σε

επικοινωνιακό πλαίσιο,

Μέλλω Κέκια, Σχολική Σύµβουλος 11ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.

¾ «…η τάξη φύλαγε τις µορφές των παιδιών της, αλλά τα παιδιά της δεν ήταν εκεί…»:

∆ηµιουργικό εργαστήρι για την ανασύνθεση της ιστορίας,

Άρτεµις Κεφαλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed.

¾ Ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη

διδακτική πράξη: Η περιφορά της γης – οι εποχές (Γεωγραφία Στ΄ τάξης),

Γρηγόρης Φιλιππιάδης, ∆άσκαλος – Μed, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου.
¾ ∆ιδάσκοντας Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο: ένας νέος τρόπος προσέγγισης,
Όλγα Κασσώτη, µέλος της συγγραφικής οµάδας του βιβλίου Μαθηµατικών της ΣΤ'

¾ «Οδηγός επιβίωσης για εκπαιδευτικούς»: η αναγνώριση και αντιµετώπιση του «δύσκολου»
παιδιού στην τάξη,
Βίκυ Κουραντζή, Σχολική Σύµβουλος 18ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.

¾ Καινοτόµες ∆ράσεις στην τάξη – Η συµβολή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,

Νίκος Βελλίδης, Υπεύθυνος Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νίκης.

Η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών (∆ασκάλων & Μαθητών)
του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού
1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ:
Καραµήτρου Σοφία: δασκάλα της Γ τάξης (σχ. έτος 2008-09)
παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη
Αρβανιτίδου Βιργινία: δασκάλα Φυσικής Αγωγής (σχ. έτος 2008-09)
παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη
Κεσκιλίδου Μάχη: δασκάλα της Γ τάξης (σχ. έτος 2008-09)
δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων
∆ηµητριάδου Γεωργία: δασκάλα της Ε τάξης (σχ. έτος 2008-09)
δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων
Παπαδόπουλος Στέργιος δάσκαλος – διευθυντής (σχ. έτος 2008-09)
βιβλιοθήκη διαπολιτισµικής εκπ/σης
2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:
Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη: 911 βιβλία κι έντυπα
Η βιβλιοθήκη των δασκάλων: 750 βιβλία, ενηµερωτικά έντυπα και φυλλάδια,
93 βιντεοκασέτες, 46 DVD, 33 κασέτες µαγνητοφώνου, 55 µουσικά CD, 45 εκπ/κά λογισµικά
Η βιβλιοθήκη διαπολιτισµικής εκπ/σης: 297 βιβλία, έντυπα, αφίσες και 55 µουσικά CD (σειρά
Μουσικές του Κόσµου)
3) ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:
Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στεγάζεται σε µια µικρή
αίθουσα, όπου υπάρχουν 4 - 5 θρανία και µερικές καρέκλες.
Υπεύθυνοι είναι 2 συνάδελφοι και κάθε µαθητής έχει το
ατοµικό του δελτίο δανεισµού. Ύστερα από επιστολή που
στείλαµε σε διάφορους εκδοτικούς οίκους της Θεσ/νίκης,
των Αθηνών και σε τράπεζες ζητώντας βιβλία ή οικονοµική
βοήθεια εµπλουτίσαµε τη βιβλιοθήκη αυτή µε πάρα πολλά
βιβλία φτάνοντας τα 911 βιβλία.
Με τον ίδιο τρόπο εµπλουτίσαµε και την επιστηµονική
βιβλιοθήκη των δασκάλων που λειτουργεί στο χώρο του γραφείου τους µε πολλά βιβλία από
δωρεές (που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων) φτάνοντας τον αριθµό των 750 βιβλίων και
εντύπων. Επίσης στο σχολείο λειτουργεί βιβλιοθήκη σχετική µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση
(εκπ/ση παλιννοστούντων, αλλοδαπών και τσιγγανοπαίδων) µε 297 βιβλία, έντυπα, αφίσες,CD
που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς.
Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί 2 φορές την εβδοµάδα
Τρίτη και Πέµπτη. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς τυπώσαµε ένα
έντυπο µε όλα τα βιβλία της µαθητικής βιβλιοθήκης χωρισµένα στις
παρακάτω κατηγορίες: ιστορίες εικονογραφηµένες, ελληνικά
παραµύθια, ξένα παραµύθια, ιστορικά-βιογραφικά, ελληνική
λογοτεχνία, ξένη λογοτεχνία, βιβλία γνώσεων, ποίηση, µαθητικά
περιοδικά. Το έντυπο αυτό δόθηκε σε κάθε µαθητή/τρια του
σχολείου, ώστε να µπορεί µε την ησυχία του στο σχολείο ή στο σπίτι
µόνο του ή µε το γονιό του µαζί να διαλέξει το βιβλίο που επιθυµεί
να διαβάσει. Όλοι οι τίτλοι των βιβλίων (σε κατηγορίες) της
µαθητικής και της βιβλιοθήκης των δασκάλων είναι αναρτηµένοι
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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Η πολυπολιτισµική χορωδία του σχολείου µας
Η πολυπολιτισµική χορωδία µας, η οποία δηµιουργήθηκε πριν
από 5 χρόνια µε πολύ µεράκι από τη µουσικό του σχολείου κα
Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελείτο το σχ. έτος (2008-09) από
25 µαθητές της ∆' ως ΣΤ' τάξης.
Η χορωδία συµµετείχε και συµµετέχει σε πολλές εκδηλώσεις:
• Σε όλες τις παραστάσεις κι εκδηλώσεις του σχολείου.
• Στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Η' Συλλόγου
∆ασκάλων-Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης για τα παιδιά των
εκπ/κών το 2003 (µε το µουσικό Ναίσκε
Χρυσοβαλάντη).
• Στη 10η Χορωδιακή Συνάντηση των ∆ηµοτικών
Σχολείων της Μακεδονίας το 2005, εκδήλωση που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ∆ηµοτικό Σχολείο
Ασβεστοχωρίου και το γνωστό µουσικό Παντελή
Τερεζάκη.
• Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσαν στα πλαίσια
της Ολυµπιακής Παιδείας, τα δυο Γραφεία Φυσικής
Αγωγής του νοµού Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισµού
στις 11/5/2006 µε τίτλο: «Για την Παιδεία και τον
Πολιτισµό».
• Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ειδική Γραµµατεία
ΠΟ∆Ε του ΥΠΕΠΘ για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
στο Ξενοδοχείο HYATT της Θεσ/νίκης στις
10/12/2006 µε τίτλο: «Τα ελληνικά ως εργαλείο
εκπαίδευσης των ευπαθών οµάδων»
• Στην ηµερίδα που διοργάνωσε η ∆/νση Π.Ε. ∆υτ.
Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις 12/12/08 µε τίτλο:
«Ευρωπαϊκά προγράµµατα: παρουσίαση-ενηµέρωσηαξιοποίηση».
• Σε τηλεοπτικές εκποµπές που έχουν γίνει για το
σχολείο µας και τις δραστηριότητες του: στο MEGA το
2006 (Πολύ την Κυριακή-live) στην ΕΤ3 το 2007
(µεσηµεριανό κεντρικό δελτίο ειδήσεων-live), Europe 1
το 2007 (στην ωριαία εκποµπή: Η δύναµη της γλώσσας)
Λίγα λόγια για τη µουσικό µας κα Παναγιώτα Ντριγκόγια:
Γεννήθηκε στη Λάρισα και σε ηλικία 8 χρονών γράφτηκε στη
σχολή
πιάνου
του
∆ηµοτικού
Ωδείου
Λάρισας,
παρακολουθώντας µαθήµατα αρµονίας και αντίστιξης. Εισήχθη
στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. και συνέχισε τις µουσικές της
σπουδές στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης, µε καθηγητή το
∆ηµήτρη ∆ηµόπουλο, στη σχολή πιάνου. Πήρε πτυχίο Αρµονίας
& ∆ίπλωµα πιάνου µε Άριστα παµψηφεί από το Κρατικό Ωδείο
καθώς και το πτυχίο της Νοµικής. Έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου
σε Λάρισα, Κοζάνη, Αθήνα, Θεσ/νίκη κι έχει συµµετάσχει σε
σεµινάρια πιάνου µε καθηγητές τους ∆ιονύση Μαλλούχο, ∆όµνα
Ευνουχίδου, Έλενα Μουζάλα, Jürgen Schroeder, Lilia
Boyadjieva, καθώς και σε σεµινάρια διδασκαλίας χορωδίας.
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Υπήρξε µέλος της χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Λάρισας και
τώρα συµµετέχει στη χορωδία ''Τρισεύγενη Καλοκύρη'' µε
εµφανίσεις σε Ελλάδα κι εξωτερικό. Από το 2003 είναι δασκάλα
µουσικής στην Π.Ε. κι από το 2004 στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό
∆ηµοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού.

Κυκλοφορία του πρώτου CD
Στις αρχές Ιουνίου 2009 κυκλοφόρησαν και το πρώτο τους CD
µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας», µε 12
τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσµου: Αγγλία, Ρωσία,
Αλβανία, Βολιβία, Γεωργία, ΗΠΑ, Ιταλία, Σερβία, Σενεγάλη,
Γερµανία και Ελλάδα.
Η µουσική γλώσσα είναι το αλφαβητάρι επικοινωνίας,
συνεργασίας, συναδέλφωσης, ευαισθησίας ανθρώπων και λαών.
Νοµάδες της ερήµου, τροβαδούροι, βάρδοι, θαλασσινοί και
νησιώτες, πρόσφυγες και ροµά, µέσα από τις νότες, τη µουσική
και το τραγούδισµά τους, µετέφεραν και µεταφέρουν παντοτινά
µηνύµατα απ’ άκρη σ’ άκρη της γης. Η µουσική ήταν, είναι και θα
είναι η πιο όµορφη και µυστηριώδης γλώσσα µε ένα κοινό
παγκόσµιο λεξικό, που εισχωρεί και στις πιο αποµακρυσµένες
περιοχές του νου, της ψυχής, της καρδιάς, του πνεύµατος. Το
«ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας» δεν είναι παρά µόνο
ένα πολύ µικρό ταξίδι σε διάφορες χώρες, είναι µια µικρή
περιπλάνηση που ξεκινάει από την Αµερική και µέσω Αφρικής
φτάνει ως την Ευρώπη.
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Η παραδοσιακή χορευτική οµάδα του σχολείου µας
Η παραδοσιακή χορευτική οµάδα του σχολείου µας, η οποία
δηµιουργήθηκε το σχολικό έτος 2002-03 µε πολύ µεράκι από
τη χοροδιδάσκαλο του σχολείου µας κα Μπαδέµη Μαρία, γυµνάστρια µε ειδικότητα χορού – σε συνεργασία µε το Σύλλογο
Γονέων & Κηδεµόνων και τη σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου
∆ιδασκόντων, αποτελείται κάθε χρόνο από 50 ως 60 µαθητές
όλων των τάξεων του σχολείου (Α' ως ΣΤ' τάξη).
Τα παιδιά είναι χωρισµένα σε 3 επίπεδα (οµάδες), Α'-Β', Γ'-∆'
και Ε'-ΣΤ'. Τα µαθήµατα γίνονται αµέσως µετά το πέρας των
µαθηµάτων στο σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεµόνων ήταν
κι είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας (µε πρωτοβουλία των
κατά καιρούς προέδρων Μαίρη Ελευθεριάδου, Μαρίνα Βότση &
Σταυρούλα Παπαδοπούλου και των υπόλοιπων µελών του
∆.Σ.), έχοντας δηµιουργήσει το δικό µας βεστιάριο στο σχολείο
και αγοράζοντας 50 παραδοσιακές φορεσιές, διαφόρων
περιοχών της Ελλάδας. Παρακάτω αναφέρονται οι παραστάσεις,
τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις, όπου συµµετείχαµε:

Εκδηλώσεις:
•

•

Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσαν στα πλαίσια
του προγράµµατος Καλλιπάτειρα, για το σχ. έτος 200607, τα δυο Γραφεία Φυσ. Αγωγής (Ανατ. & ∆υτικής) του
ν. Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισµού στις 11/5/2006.
Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσε στα πλαίσια
του προγράµµατος Καλλιπάτειρα για το σχ. έτος 200708, το Γραφείο Φυσ. Αγωγής ∆υτικής Θεσ/νίκης στο
θέατρο Αµπελοκήπων στις 5/6/2008.

Φεστιβάλ:
•

•

Φεστιβάλ
παιδικών
χορευτικών
συγκροτηµάτων
(συµµετέχουµε από το 2003 ως σήµερα):Ένα φεστιβάλ,
το οποίο συνδιοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία µε
το ∆ήµο Συκεών, το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών
∆ασκάλων-Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης και στο οποίο
συµµετέχουν πάνω από 150 χορευτικά συγκροτήµατα.
Φεστιβάλ
παιδικών
χορευτικών
συγκροτηµάτων
∆ηµοτικών, Γυµνασίων & Λυκείων (συµµετέχουµε από
το 2005 ως σήµερα): Ένα φεστιβάλ, το οποίο
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Πτυχιούχων των
Σχολών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα παραδοσιακών
χορών Βόρειας Ελλάδας.

Μουσικοχορευτικές παραστάσεις που ανέβασε η χορευτική
µας οµάδα:
•

•

1999-00: Ο κύκλος της ζωής στην παράδοση (την
παράσταση ανέβασε ο τότε γυµναστής του σχολείου µας
µε ειδικότητα χορού Σκρέκας Απόστολος)
2001-02: Ας κρατήσουν οι χοροί (µουσικοχορευτική
αναδροµή ελληνικών και ξένων µουσικών ρευµάτων του
αιώνα που πέρασε, συνεργάστηκαν Παπαϊωάννου
Κατερίνα, Καράµπελα ∆ήµητρα και Σπανού Κων/νιά)
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•
•

•

•

•

2004-05: Πόντος, Ήπειρος, Θράκη, Μ. Ασία (Μπαδέµη
Μαρία)
2005-06: Αλησµόνητες Πατρίδες (η Μπαδέµη Μαρία σε
συνεργασία µε τη γυµνάστρια του ολοηµέρου Ζησοπούλου
Θεοδώρα)
2006-07: Το Παρελθόν και το Παρόν µέσα από το χορό
(η Μπαδέµη Μαρία σε συνεργασία µε τη γυµνάστρια του
σχολείου Χαλιαµάλια Βαΐα και τη γυµνάστρια του
ολοηµέρου και του προγράµµατος Καλλιπάτειρα
Βοδενιώτου Χρυσοπηγή)
2007-08: Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στις ρίζες µας
(η Μπαδέµη Μαρία σε συνεργασία µε τη γυµνάστρια του
σχολείου Αρβανιτίδου Βιργινία)
2008-09: Γάµος Ελλήνων (η Μπαδέµη Μαρία σε
συνεργασία µε τη γυµνάστριά µας Αρβανιτίδου Βιργινία)

Λίγα λόγια για τη χοροδιδάσκαλό µας κα Μαρία Μπαδέµη:
Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Θεσ/νίκης µε ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς. Εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος, στους παρακάτω
συλλόγους και φορείς: στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σκοπού
Θεσ/νίκης, στην Ανώτερη Επαγγελµατική Σχολή Χορού
Σταυρούπολης, στην Ανώτερη Επαγγελµατική Σχολή Χορού του
∆ήµου θεσ/νίκης, στο τµήµα ελληνικών χορών του ∆ήµου
θεσ/νίκης, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Συκεών.
∆ιδάσκει τα τελευταία χρόνια παραδοσιακούς χορούς στο 13ο
∆ηµοτικό Θεσ/νίκης και στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού. Ανέλαβε τα τελευταία 4 χρόνια την
καλλιτεχνική διεύθυνση της Νεανικής Εστίας του Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής Μενεµένης. Έχει αναλάβει κι έχει διεκπεραιώσει
την παρουσίαση µεγάλων παραστάσεων σε σηµαντικούς
θεατρικούς χώρους της πόλης, όπως: στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ,
στη Μονή Λαζαριστών, στο ∆ηµοτικό θέατρο Συκεών κι αλλού
µε θέµατα παρµένα από τη λαϊκή παράδοση.
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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
(σχολικό έτος 2008-09)
1. Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας - Ψυχική Υγεία - ∆ιαπροσωπικές σχέσεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Α 1 µε την
κυρία τους Κεφαλίδου Άρτεµις υλοποίησαν Πρόγραµµα Αγωγής
Υγείας σε συνεργασία µε το Γρ. Αγωγής Υγείας της ∆/νσης
Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα
«Ψυχική Υγεία- ∆ιαπροσωπικές σχέσεις» για την αναγνώριση
και διαχείριση των συναισθηµάτων.
Αιτιολόγηση της επιλογής του θέµατος
¾ ∆ηµιουργία προϋποθέσεων συνύπαρξης σε µια σχολική
τάξη µε διαφορετικά εθνοπολιτισµικά και άλλα
χαρακτηριστικά
¾ Υγιής έκφραση των συναισθηµάτων της παιδικής ηλικίας
και αίσθηση αποδοχής αυτών.
¾ ∆ιαχείριση άγχους, φόβου και προκαταλήψεων απέναντι
σε σύνθετες και απαιτητικές για την παιδική ηλικία
καταστάσεις
¾ Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση γονέων και µαθητών
απέναντι σε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα
¾ Σύνθεση της τάξης και των γονέων ως οµάδας, ώστε να
είναι σε θέση να παίρνουν σηµαντικές πρωτοβουλίες και
να διαχειρίζονται θέµατα της σχολικής και µη
καθηµερινότητας σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό
(εκπαίδευση στην αυτενέργεια, δηµιουργία δικτύου
υποστήριξης, αλληλεγγύης και επικοινωνίας µεταξύ των
γονέων)
Σκοποί και επιµέρους στόχοι του προγράµµατος
¾ Να κατανοήσουν οι µαθητές µας ότι η διαφορά
εµπλουτίζει τη ζωή µας.
¾ Να διαχειρίζονται φόβους και φοβίες, να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση µέσα από το µοίρασµα
εµπειριών και την έκφραση των συναισθηµάτων τους.
¾ Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να κάνουν
φίλους.
¾ Να έχουν ανοιχτή διάθεση, κατανόηση και κριτική µατιά
απέναντι στον κόσµο και τα κοινωνικά προβλήµατα.
¾ Να µάθουν να εκφράζονται µε διάφορα µέσα, εικαστικά,
οµαδικά παιχνίδια, θέατρο, διάλογο & δράση γενικότερα.
¾ Να ενεργοποιηθούν οι γονείς και να αναπτύξουν
πρωτοβουλίες συνεργασίας µε το σχολείο και µεταξύ
τους.
Θεµατικός χάρτης προγράµµατος
ΕΓΩ - ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
 Η µοναδικότητά µου
 Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης
 Οι άνθρωποι που αγαπώ: Οι οικογένειά µου και οι άλλοι
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ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

 Οµοιότητα και διαφορά
 Ποιος είναι ο φίλος
 Συνυπάρχω µε τους άλλους, δηµιουργώ, διαλύω,
διατηρώ σχέσεις
 Ενδιαφέροµαι για τους άλλους – Άνθρωποι που
χρειάζονται βοήθεια

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ








Αποδείξεις αγάπης
Ζήλια
Συγκρούσεις
Έρωτας
Φιλία
Συστολή

Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων
Ενότητα 1η: «Εγώ – Ένας µοναδικός άνθρωπος»
 Επεξεργασία των αντίστοιχων φύλλων εργασίας από τον
Οδηγό Tacade.
 Επεξεργασία των θεµατικών ενοτήτων του βιβλίου:
«Εγώ τι είµαι;» Σειρά Σκέψου µαζί µου: Ζώο, Ηλικία,
∆ιαφορετικότητα, Γονείς, Εµφάνιση, Ελευθερία. Μέσα
επεξεργασίας των κειµένων: ∆ιάλογοι, παιχνίδι
ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση
 Επεξεργασία της ενότητας Οι άνθρωποι που αγαπώ –
Οι οικογένειά µου: Κάλεσµα των γονέων µέσα στην
τάξη. ∆ηµιουργία µουσείου παιχνιδιών από την πρώτη
παιδική
ηλικία.
∆ηµιουργία
συνθηµάτων
των
οικογενειών σε συνεργασία µε γονείς και µαθητές.
Συλλογή φωτογραφιών από την οικογένεια κάθε µαθητή
και έκθεσή τους στην τάξη.
 Η Τυφλόµυγα: Ένα παιδί κλείνει τα µάτια κι ένα άλλο
παιδί από την οµάδα λέει µια λέξη. Το παιδί µε τα
κλειστά µάτια πρέπει να µαντέψει ποιος µίλησε.
 Ένας συντροφικός περίπατος: Περπατάµε στην αυλή
του σχολείου ανά δύο. Ζητάµε από τα παιδιά να
παρατηρήσουν σιωπηλά γύρω τους. Μαζευόµαστε στη
συνέχεια όλοι µαζί και ανά ζευγάρια συζητάµε γι’ αυτά
που είδαµε. Ενώ µας περιβάλλουν τα ίδια πράγµατα, ο
καθένας µας βλέπει αυτά που τον συγκινούν.
 Παιχνίδια αισθήσεων: «Ζωγραφίζω µε το στόµα ή µε
κλειστά µάτια: Τα παιδιά στο πλαίσιο της ενότητας της
Μελέτης του Περιβάλλοντος «Άνθρωποι µε ειδικές
ανάγκες», µελετούν κάρτες ζωγραφικής µε το στόµα και
προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Έπειτα από τη
δραστηριότητα αυτή ακολουθεί συζήτηση για τη
µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και για τις ικανότητες
που τον κάνουν ξεχωριστό και δυνατό.
 Πάρτι γενεθλίων µέσα στην τάξη: Μια προσπάθεια
βίωσης της επερχόµενης αλλαγής µέσα από ένα
µοίρασµα µε τους συµµαθητές µας.
20

Ενότητα 2η: «Ένας από τους πολλούς»
 Εικαστική έκφραση µε θέµα τα αγαπηµένα µου πρόσωπα
 Επεξεργασία των κειµένων του Ανθολογίου: «∆ώσε την
αγάπη», Βαρελλά Α. Οµαδική εικαστική σύνθεση:
Το δέντρο της αγάπης. «Η ευγνωµοσύνη του µικρού
µυρµηγκιού», Αίσωπος. «Ο µικρός κάστορας και η ηχώ»,
Ντόναλντ Α. Μ. Παιχνίδι δραµατοποίησης.
 Επεξεργασία του βιβλίου «Οι φίλοι σου», (Ρόκα Ν., εκδ.
Κέδρος). Οµαδική συζήτηση µε θέµα: Ο καλύτερός µου
φίλος, τα συναισθήµατά µου γι’ αυτόν, τι µου αρέσει να
κάνω µαζί του, πώς γνωριστήκαµε. ∆ραµατοποίηση
ορισµένων από τις παραπάνω θεµατικές της συζήτησης.
 Το παιχνίδι «Η δύναµη των πολλών»: Κάθε παιδί
παίρνει ένα ξυλάκι που το σπάει στη συνέχεια µε µια
κίνηση. Εν συνεχεία δίνονται στα παιδιά πολλά ξυλάκια
µαζί και τους ζητείτε να τα σπάσουν όλα µε µια κίνηση.
Με αφορµή το αποτέλεσµα τονίζεται στα παιδιά η
δύναµη που έχουµε σαν άνθρωποι όταν είµαστε όλοι
µαζί και όχι ο καθένας µόνος του.
 ∆ιοργάνωση σε συνεργασία µε τους µαθητές και τους
γονείς της τάξης Χριστουγεννιάτικου παζαριού στο
σχολείο, µε σκοπό την συγκέντρωση χρηµάτων για τις
ανάγκες των παιδιών του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής
Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος.
 Επίσκεψη της τάξης (γονέων και µαθητών) στο ίδρυµα,
γνωριµία και παιχνίδι µε τα παιδιά του ιδρύµατος.
 Παρουσίαση από τους µαθητές της τάξης 2 θεατρικών
δρώµενων για τον πόλεµο και την ειρήνη, στο πλαίσιο
της ενότητας του Προγράµµατος: Άνθρωποι που
χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. Συγκεκριµένα, τα παιδιά
επεξεργάστηκαν οπτικοακουστικό υλικό της Unicef,
έκανα ζωγραφιές µε θέµα την ειρήνη και τον πόλεµο,
έφτιαξαν µακέτες τα σπίτια της ειρήνης, έγραψαν
κείµενα και τέλος επεξεργάστηκαν µε δραµατοποίηση το
βιβλίο του Tont Par “Ειρήνη είναι..” και ένα ποίηµα
αφιερωµένο στα παιδιά που ζουν στον πόλεµο. Τα
θεατρικά αυτά παρουσιάστηκαν στη σχολική γιορτή της
25ης Μαρτίου.
 Πραγµατοποίηση
επίσκεψης
φοιτητών
από
11
διαφορετικές χώρες, τους οποίους υποδεχτήκαµε στην
τάξη µε οργανωµένες δραστηριότητες που ετοιµάσαµε µε
τους µαθητές στο πλαίσιο της ενότητας: «Ένας από
τους άλλους: Οµοιότητα και διαφορά» Στο πλαίσιο αυτής
της επίσκεψης οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να
αλληλεπιδράσουν µέσα από το παιχνίδι µε ανθρώπους
από άλλες χώρες, µε άλλη γλώσσα και πολιτισµό. Στη
συνάντηση αυτή οι µαθητές παρουσίασαν στους φοιτητές
το θεατρικό για την ειρήνη, ως µια συµβολική κίνηση
φιλίας µεταξύ των χωρών.
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 Πραγµατοποίηση οργανωµένης επίσκεψης της τάξης και
συµµετοχής στης στο φεστιβάλ: «∆ράσεις στην πόλη
ενάντια στον αποκλεισµό. Κοινωνία Υγεία Εκπαίδευση».
Οι µαθητές πήραν µέρος σε πολλά οµαδικά παιχνίδια,
παρακολούθησαν διαδραστικό θέατρο και συναυλίες.
Στην επίσκεψη αυτή σηµαντική ήταν η παρουσία και
συνύπαρξη των παιδιών της τάξης µε παιδιά από το
ίδρυµα που είχαν επισκεφτεί τα Χριστούγεννα, τα οποία
παρευρίσκονταν επίσης στο φεστιβάλ!
Ενότητα 3η : Ανακαλύπτοντας τα συναισθήµατα
 Επεξεργασία του βιβλίου: «Τα συναισθήµατα τι είναι;»
Σειρά Σκέψου µαζί µου, Όσκαρ Μπενιφιέ: Κεντρικοί
θεµατικοί άξονες της ενότητας: Αποδείξεις αγάπης,
ζήλια, συγκρούσεις, έρωτας, φιλία, συστολή. Μέσα
επεξεργασίας των κειµένων: ∆ιάλογοι, παιχνίδι ρόλων,
καλλιτεχνική έκφραση.
 Επεξεργασία του βιβλίου της Ν. Ρόκα «Τα
συναισθήµατα». Μέσο επεξεργασίας αποτελεί ο διάλογος
µε τους µαθητές µέσα από πιθανά σενάρια:
- Η µαµά δε σας αφήνει να δείτε την αγαπηµένη σας ταινία.
- Η γιαγιά σας έφερε ένα σακουλάκι καραµέλες.
- Στο σχολείο ένα παιδί µουτζούρωσε τη ζωγραφιά σας.
- Στο δρόµο βλέπετε ένα ψόφιο πουλάκι.
- Ετοιµάζετε το πάρτυ των γενεθλίων σας.
- Θα πείτε το ποίηµα σας στη σχολική γιορτή.
- Βρέχει και ακούγονται δυνατές βροντές.
- Ο µπαµπάς σας παίρνει αγκαλιά και σας δίνει ένα φιλί.
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά µέσα από τη
συζήτηση και τη δραµατοποίηση πιθανών σεναρίων ότι δεν
αισθανόµαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο µπροστά σε ένα γεγονός
ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πράγµατα που προκαλούν σε όλους
τα ίδια συναισθήµατα, όπως ένα δώρο που δίνει στον καθένα
µεγάλη χαρά.
 Επεξεργασία των κειµένων του ανθολογίου: «Φοβάµαι!»,
Βαλαβάνη Ε. «Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει», Γκλιόρι Ν.
«Η αλφαβήτα δίχως ρο», ∆αράκη Π.
 Οµαδικό παιχνίδι: «Η παντοµίµα των συναισθηµάτων»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας επέφερε πολύ
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα:
 ∆υνατότητα συναισθηµατικής έκφρασης των µαθητών, η
οποία αφενός λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη
πλέγµατος σχέσεων φιλίας και συνεργασίας µέσα στην
τάξη, αφετέρου διευκόλυνε και εµπλούτισε σηµαντικά
την ίδια τη διδακτική πράξη.
 Παρατηρήθηκε βελτίωση της σχολικής επίδοσης των
µαθητών και µεγαλύτερη διάθεση για ενεργό συµµετοχή
στις σχολικές δραστηριότητες.
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 ∆ηµιουργήθηκαν ισχυρά κίνητρα και προϋποθέσεις
συνεργασίας µεταξύ των γονέων της τάξης.
 ∆ιευρύνθηκε η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ
εκπαιδευτικού, µαθητών και γονέων.
 Αναπτύχθηκαν σηµαντικές πρωτοβουλίες για συµµετοχή
γονέων και παιδιών σε δράσεις ευαισθητοποίησης
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας µε κορύφωση την
διοργάνωση ενός Χριστουγεννιάτικου bazaar µε
κοινωνικές προεκτάσεις
 ∆όθηκε η δυνατότητα επαφής και συνύπαρξης των
παιδιών µε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα, όπως
αναπηρία, υγεία, κοινωνικός αποκλεισµός
 Αναπτύχθηκε κριτική σκέψη και ανάγκες έκφρασης των
παιδιών για παγκόσµια ζητήµατα όπως αυτό του
πολέµου και της ειρήνης µεταξύ των χωρών.
 ∆ηµιουργήθηκε ένα πλέγµα σχέσεων εµπιστοσύνης και
φιλίας που οδήγησε γονείς, µαθητές και την
εκπαιδευτικό
σε
συναντήσεις
εκπαιδευτικές
–
ψυχαγωγικές εκτός σχολικού ωραρίου, µε υψηλή
συµµετοχή.
 Εκπονήθηκε µε συνεργασία γονέων, µαθητών και
εκπαιδευτικού συλλογικό βιβλίο αξιολόγησης της
πορείας µας κατά το σχολικό έτος 2008-09 ως ανάγκη
των συµµετεχόντων για ανατροφοδότηση και ανάπτυξη
κριτικής µατιάς στις δράσεις που ανέπτυξαν.
 Σηµαντικές παρεµβάσεις που ξεκίνησαν από την τάξη
κατάφεραν να εµπλέξουν ενεργά µια ολόκληρη σχολική
κοινότητα, η οποία συσπειρώθηκε γύρω από το στόχο
οργάνωσης του Χριστουγεννιάτικου Bazaar µέσα από
πολλούς και διαφορετικούς ρόλους.
 Για τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων εκφράστηκε η
ανάγκη να επικοινωνήσουν µε την ευρύτερη κοινωνία, γι’
αυτό και οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, κατά την
ενδιάµεση αξιολόγηση του Προγράµµατος συντάξανε 3
κείµενα µε οπτικό υλικό, τα οποία και δηµοσιεύτηκαν
στην εφηµερίδα του σχολείου.

2. Επίσκεψη των µαθητών της ΣΤ' τάξης στη βιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης µαζί µε τους δασκάλους τους κ. Ζώη
Απόστολο και κ. Παράσχο Αθανάσιο, επισκέφτηκαν το
εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια.
Η επίσκεψη έγινε µε σκοπό την ενηµέρωση των παιδιών στους
τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και συσκευασίας του γάλακτος
αλλά και άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων όπως γιαούρτι,
αριάνι κ.τ.λ. Ξεναγήθηκαν στους χώρους του και είδαν από
κοντά όλο το σύστηµα παραγωγής και τυποποίησης φρέσκου
γάλακτος. Κατόπιν έγινε µια ενηµερωτική συνάντηση στην οποία
οι υπεύθυνοι εκθείασαν τη χρησιµότητα του γάλακτος στην
υγιεινή διατροφή των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Τέλος
µοιράστηκαν κάποια δωράκια όπως γάλα µε κακάο, γιαουρτάκια.
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3. Ο κήπος µε τις 11 γάτες
Το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι µαθητές του Β2 µαζί µε τη
δασκάλα τους κα Ευσταθιάδου Άννα, το επέλεξαν από κοινού,
θεωρώντας ότι είναι ένα θέµα που αφορά όλους και ότι είναι
προτιµότερη η ενηµέρωση και η πρόληψη πάνω σε τέτοια ζωτικά
θέµατα όπως είναι το θέµα των εξαρτήσεων.
Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές τις
έννοιες: των εξαρτήσεων από τις ουσίες, του θανάτου, της
προσωπικής επιλογής, της φιλίας, της αλληλοβοήθειας κι
άλλες, οι οποίες φαίνονται µέσα από τις 12 ιστορίες του
βιβλίου «Ο κήπος µε τις 11 γάτες».
Ο τελικός στόχος ήταν να διαµορφώσουν µια αρνητική στάση
στη χρήση ουσιών, να αντιληφθούν τους λόγους που οδηγούν
στη χρήση και να κατανοήσουν τη δύναµη και την υποστήριξη
της οµάδας στα αδύναµα µέλη της.
Θεµατικές ενότητες – Μεθοδολογία - ∆ραστηριότητες
Στην πρώτη συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών έγινε
αναφορά στο θέµα και ενηµερώθηκαν για τους στόχους του
προγράµµατος. Αρχικά, φτιάξανε πόστερ µε τους ήρωες του
βιβλίου και τα κρεµάσανε στην αίθουσά τους.
Η καθεµιά από τις 12 ιστορίες αποτέλεσε µια ξεχωριστή
θεµατική ενότητα. ∆ιαβάζανε την ιστορία, την διηγούνταν παιδιά
από κάθε οµάδα, συζητούσανε για τους ήρωες και τις
συµπεριφορές τους, τα κίνητρα και το αποτέλεσµα.
Σε
δεύτερο
στάδιο
απαντούσαν
σε
ερωτηµατολόγιο
παραθέτοντας και τη δική τους άποψη για το κάθε θέµα.
Κατόπιν, ζωγράφιζαν εικόνες σχετικές µε τις ιστορίες και
συγκεντρώσανε το υλικό του καθενός σε ένα ατοµικό βιβλίο.
Σε τελικό στάδιο γινόταν αυτοσχέδια δραµατοποίηση µε µάσκες
στην τάξη, γεγονός που ενθουσίασε τόσο τα παιδιά, που ζήτησαν
να παίξουν κάποιες ιστορίες στη σκηνή του σχολείου.
∆ραµατοποιήθηκαν 6 από τις 12 ιστορίες και δόθηκαν τρεις
παραστάσεις τον Ιούνιο 2009.
∆υο για τους µαθητές του σχολείου και µια µε ελεύθερη είσοδο
για τους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής. Στην
απογευµατινή παράσταση, δόθηκε στους θεατές ενηµερωτικό
φυλλάδιο µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα πιθανά συµπτώµατα
των χρηστών και τα κέντρα ενηµέρωσης και απεξάρτησης (από
το βιβλίο του ∆ικτύου Άλφα).
Εκπαιδευτικό υλικό: Το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση
του προγράµµατος υπήρχε στην βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς
και το σχετικό DVD µε δραστηριότητες, ιδέες και µουσική από
άλλα σχολεία που ασχολήθηκαν µε το ίδιο θέµα. Επιπλέον,
χρησιµοποίησαν υλικό από διάφορα σεµινάρια (ενηµερωτικό
βιβλιαράκι για τις εξαρτήσεις και τρόπους πρόληψης).
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Αξιολόγηση του προγράµµατος
Οι µαθητές κατέθεσαν στην αρχή τις εµπειρίες τους ζώντας σε
µια περιοχή που γίνεται διακίνηση και χρήση ουσιών.
Είχαν εκφράσει την απορία τους για τους λόγους που οδηγούν
στη χρήση και τους τρόπους αποφυγής. Λόγω της µικρής
ηλικίας των µαθητών, δόθηκε περισσότερη έµφαση στα
συναισθήµατα που οδηγούν στην εξάρτηση από ουσίες παρά
στην αναφορά και απαρίθµηση των ουσιών.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και µέσα από τις ιστορίες
διαπίστωσαν και οι ίδιοι κάποιους από τους λόγους που οδηγούν
στις εξαρτήσεις καθώς και τη δύναµη της οµάδας ως
υποστήριξη στα αδύναµα µέλη της. Οι µαθητές συµµετείχαν µε
ενθουσιασµό στο πρόγραµµα, ειδικά στο δηµιουργικό του και
ψυχαγωγικό του µέρος. Η σύνταξη οµάδων βοήθησε στη
συνεργασία και τον καταµερισµό της εργασίας. Αξιόλογη ήταν
και η συνεργασία µε τους γονείς, αρκετοί από τους οποίους
παρατήρησαν το ενδιαφέρον των παιδιών τους και είναι εκείνοι
που θα τα βοηθήσουν να διατηρήσουν τις στάσεις που
διαµορφώθηκαν ενάντια στις εξαρτήσεις και στο µέλλον.

4. Πρόγραµµα Πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Οι µαθητές της ΣΤ τάξης παρακολούθησαν στο σχολείο από
ειδικευµένη νοσοκόµα του Ερυθρού Σταυρού ένα πρόγραµµα
Πρώτων Βοηθειών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας
ενηµερώνει το κοινό σε θέµατα που στόχο έχουν την πρόληψη
της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας.
Ιδιαίτερα στο σχολείο µας έγινε ενηµέρωση σε θέµατα πρώτων
βοηθειών και αυτή περιλάµβανε:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Τον τρόπο προσέγγισης σε χώρο, όπου κάποιος χρειάζεται
πρώτη βοήθεια, τα βήµατα που ακολουθούνται
Τι πρέπει να περιέχει ένα πρόχειρο φαρµακείο, δηλαδή το
φαρµακείου του σπιτιού, του αυτοκινήτου, του σχολείου,
φάρµακα και υλικά
Περιποίηση ενός µικρού τραύµατος, πρόληψη µόλυνση
Πρώτη βοήθεια σε µία µεγάλη εξωτερική αιµορραγία
Πρώτη βοήθεια σε ρινορραγία
Πρώτη βοήθεια εγκαυµάτων 1ου και 2ου βαθµού
Πρώτη βοήθεια σε δάγκωµα από δηλητηριώδες φίδι
Πρώτη βοήθεια σε διάστρεµµα, εξάρθρηµα και κατάγµατα
άκρων
Πρώτη βοήθεια σε λιποθυµία, πρόληψη- αντιµετώπιση
Πρώτη βοήθεια σε απώλεια των αισθήσεων, πλάγια θέση
ασφαλείας

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε τρία εκπαιδευτικά δίωρα και
στόχο είχε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων από µικρή
ηλικία σε απλά πράγµατα που µπορούν να σώσουν ζωές.
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5. Ηµέρα κατά του καπνίσµατος – 31η Μαΐου – Βλαβερές συνέπειες
Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά του καπνίσµατος, οι
µαθητές της ΣΤ 1 τάξης του σχολείου µας, µαζί µε το
δάσκαλό τους κ. Απόστολο Ζώη στις 31 Μαΐου και στα
πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καπνίσµατος, φορώντας µπλουζάκια µε αντικαπνιστικά µηνύµατα - µαζί µε
µέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης
οργάνωσαν
και
συµµετείχαν
σε
µια
επιτυχηµένη
αντικαπνιστική εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους της
Θεσ/νίκης, µοιράζοντας φυλλάδια, τονίζοντας τις βλαβερές
συνέπειες του καπνίσµατος και υπενθυµίζοντας στους
περαστικούς το νόµο για την απαγόρευση του καπνίσµατος
που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και ο οποίος είναι το
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 57
χρόνια.
Τι θα συµβεί στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου
Το 1979 απαγορεύεται στα νοσοκοµεία (φανταστείτε ότι µέχρι
τότε κάπνιζαν και µέσα στους χώρους αναµονής) και το 1980
στους κλειστούς δηµόσιους χώρους. Το 1990 απαγορεύεται
στις πτήσεις εσωτερικού (σήµερα ισχύει και για του
εξωτερικού) και το 2003 συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις
και κάποιοι ιδιωτικοί χώροι. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σήµερα
άκαπνοι πρέπει να παραµένουν οι παρακάτω χώροι: Τα µέσα
µαζικής µεταφοράς µε εξαίρεση τα πλοία. Τα θέατρα και οι
κινηµατογράφοι.
Oι
υπηρεσίες
υγείας.
Τα
σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ακόµα µερική
απαγόρευση υπάρχει: Στα θαλάσσια µέσα µεταφοράς. Στα
εστιατόρια, παµπ και µπαρ. Στα δηµόσια κτίρια κι εσωτερικούς
χώρους εργασίας (σε ορισµένους χώρους επιτρέπεται). Κατά
πόσο ισχύουν βέβαια τα παραπάνω είναι ένα ζήτηµα, καθώς
δεν είναι λίγες οι φορές που έχουµε διαπιστώσει παρανοµίες.
Τι πρακτικά θα συµβεί µετά την εφαρµογή του νέου νόµου σε
ορισµένους πολυσύχναστους χώρους; Είναι στη δικαιοδοσία του
κάθε εργοδότη αν θα φτιάξει ειδικούς χώρους για καπνιστήριο.
Στο αεροδρόµιο η κατάσταση θα παραµείνει όπως είναι και
σήµερα. Στα ταξί, η απαγόρευση καπνίσµατος ισχύει από το
1952! Θα γίνει αυστηρότερη η επιτήρηση; Στις φυλακές,
ανεπίσηµες πηγές ισχυρίζονται πως µάλλον δεν θ’ αλλάξει
τίποτα. Oι κρατούµενοι, δηλαδή, θα συνεχίσουν να καπνίζουν
κανονικά µέσα στο κελί τους όπως και στο προαύλιο.
Συµπέρασµα: Το µόνο καινούριο που φέρνει ο νόµος είναι η
απαγόρευση του καπνίσµατος σε εστιατόρια, καφέ, µπαρ, κλαµπ
και µπουζούκια. Για να εφαρµοστούν οι διατάξεις του νόµου, θα
δηµιουργηθούν επιτροπές και υποεπιτροπές που θα ελέγχουν
και θα τιµωρούν τους παραβάτες.
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6. Χωρίς πρωινό στο σχολείο; - OHNE FRŰHSTŰCK IN DIE SCHULE ?
Μια παροιµία λέει: Το πρωί φάε σαν αυτοκράτορας, το
µεσηµέρι σαν βασιλιάς, το βράδυ σαν ζητιάνος! Σύµφωνα µε
µελέτες οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών σήµερα είναι
εντελώς διαφορετικές. Πολλά παιδιά πηγαίνουν το πρωί στο
σχολείο χωρίς να πάρουν πρωινό. Γι’ αυτό το λόγο πολύ
γρήγορα κουράζονται και πεινάνε. Έτσι τρώνε γλυκά, σνακ και
πατατάκια. Επίσης πίνουν αναψυκτικά. Αυτή η ανθυγιεινή
διατροφή παχαίνει! Γι’ αυτό πρέπει να προτιµούµε ένα ψωµάκι
µε κασέρι ή µέλι. Επίσης το γιαούρτι τα φρούτα και τα λαχανικά
είναι υγιεινά.
Τι συµβαίνει µε τα δικά µας παιδιά;
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης του σχολείου µας, που µαθαίνουν
Γερµανικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, µαζί µε τη δασκάλα
Γερµανικών κα Κουσίδου Στέλλα ανέλαβαν την εργασία να
ετοιµάσουν και να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια.
Το θέµα τους ήταν: Τι τρως και τι πίνεις για πρωινό;
Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους τα παρουσίασαν στους
υπόλοιπους µαθητές.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(σχολικό έτος 2008-09)
1.Ανακύκλωση - «Σβιν, η µεγάλη περιπέτεια»
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Γ2 µαζί µε
τη δασκάλα τους κα Καραµήτρου Σοφία, υλοποίησε Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το Γρ.
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και
τον υπεύθυνο κ. Βελλίδη Νικόλαο µε θέµα:
Ανακύκλωση - «Σβιν, η µεγάλη περιπέτεια»
ένα πρόγραµµα διαχείρισης απορριµµάτων και ανακύκλωσης.
Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν:
¾ Να προβληµατιστούν οι µαθητές για το πρόβληµα των
απορριµµάτων στον πλανήτη, στην πόλη και στη γειτονιά.
¾ Να µιλήσουν για τη µείωση των απορριµµάτων.
¾ Να µιλήσουν για τη διαχείριση των απορριµµάτων.
¾ Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα διάφορα προγράµµατα
ανακύκλωσης.
¾ Να επισκεφτούν το Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και να γίνει
ξενάγηση για τους µαθητές.
¾ Να προσπαθήσουν ώστε όλα τα παιδιά να κάνουν
ανακύκλωση στο σπίτι τους.
∆ραστηριότητες:
Αρχικά φτιάξανε µια γωνιά αφιερωµένη στο περιβάλλον µέσα στην
τάξη τους. Στήσανε πίνακες και καρφιτσώσανε ενηµερωτικό
υλικό, φτιάξανε αφίσες µε συνθήµατα για το περιβάλλον και
στολίσανε τους τοίχους, φέρανε ένα χαλί και µαξιλάρια για να
κάθονται και να ξεφυλλίζουνε όσα βιβλία έφεραν σχετικά µε το
πρόγραµµα. Μάλιστα αποφασίσανε πως για όσο καιρό διαρκέσει το
πρόγραµµα θα είναι «ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».
Το πρόγραµµα ξεκίνησε το φθινόπωρο. Μέχρι και τα
Χριστούγεννα δουλέψανε το βιβλίο «Σβιν, η µεγάλη περιπέτεια».
Αφού το διαβάσανε και το συζητήσανε, φτιάξανε τους ήρωες µε
χαρτόνι και ανακυκλώσιµα υλικά, ξαναγράψανε την ιστορία µε
διάλογο και την παίξανε στο κουκλοθέατρο. Στις αρχές
Οκτωβρίου επισκεφτήκανε το Κ.Π.Ε Ελευθερίου Κορδελιού και
δουλέψανε το ηµερήσιο πρόγραµµα «Απορρίµµατα», τα παιδιά
ευαισθητοποιήθηκαν για το πρόβληµα των σκουπιδιών στη
γειτονιά τους και αποφάσισαν να συµµετάσχουν στο δίκτυο των
σχολείων του ∆ήµου.
Από τις αρχές Φεβρουαρίου σε συνεργασία µε τα άλλα σχολεία του
∆ικτύου και το Κ.Π.Ε. δουλέψανε πάνω στο θέµα των
απορριµµάτων στην καθηµερινότητά µας και φτιάξανε ατοµικές
και οµαδικές εργασίες τις οποίες αναρτήσανε στη γωνιά
περιβάλλοντος.
Στις 6 Μαΐου οι µαθητές συνάντησαν το δήµαρχο Ελευθερίου
Κορδελιού κ. Λαφαζανίδη Ευστάθιο, συζήτησαν µαζί του και του
παρέδωσαν επιστολή µε αιτήµατα, όπως περισσότερο πράσινο,
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καλύτερη οργάνωση στο δίκτυο ανακύκλωσης και περισσότερο
πράσινο στις γειτονιές του δήµου.
Στις 11 Μαΐου επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και
ξεναγήθηκαν στη µονάδα επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων
του νοµού Θεσσαλονίκης .

Η παρουσία και η συµµετοχή τους στο Συνέδριο
Στις 22 Μαΐου πήραν µέρος στο µαθητικό συνέδριο µε τίτλο
«∆ράση για την αειφορία» που πραγµατοποιήθηκε στο Grand
Hotel Palace. Συµµετείχαν εκπρόσωποι ∆ήµων, επιστήµονες,
εκπαιδευτικοί και 170 µαθητές και µαθήτριες από το 3ο, 6ο, 7ο και
8ο ∆ηµ. Σχ. Ελευθερίου Κορδελιού.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκαναν τα παιδιά του Γ2
διαδηλώνοντας την αγανάκτηση τους για τα σκουπίδια στους
δρόµους και στις γειτονιές του δήµου. Φώναξαν συνθήµατα και
τραγούδησαν για το περιβάλλον. Το πρόγραµµα που παρουσίασαν,
το έγραψαν και το οργάνωσαν τα ίδια τα παιδιά.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ…
(Τα παιδιά φωνάζουν συνθήµατα)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ, ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ!
ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ!
ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟ!
ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ – ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ!
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ – ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ!
Ελάτε όλοι παιδιά! Σταθείτε δίπλα µου!
Φύλακες του Κορδελιού ενωθείτε!
Ήρθε ο καιρός κι εµείς τα παιδιά του Ελευθέριου Κορδελιού να
αντιδράσουµε σε όσα βλέπουµε γύρω µας και δεν µας αρέσουν.
∆ε θέλουµε άλλα σκουπίδια στους δρόµους.
Όχι, απορρίµµατα έξω από τους κάδους.
Όχι περιττές αγορές κι άχρηστα σκουπίδια!
Ναι, στην ανακύκλωση… Χαρτιού, Γυαλιού, Αλουµινίου,
Συσκευασιών, Πλαστικών, Μπαταριών
Ας δώσουµε όλοι µαζί µια υπόσχεση!!
Εµείς τα παιδιά,
οι Φύλακες του Ελευθέριου Κορδελιού υποσχόµαστε:
-

-

Να ανακυκλώνουµε τα σκουπίδια µας
Να σταµατήσουµε να υπερκαταναλώνουµε
Να φυτέψουµε δέντρα στη γειτονιά µας! Σύµφωνοι;
ΣΥΜΦΩΝΟΙ;
Το µήνυµα πρέπει να είναι ένα: Αν ο κάθε ένας από µας
κάνει κάτι µικρό για να σταµατήσει τη σπατάλη και τη
ρύπανση. Θα κάνει ένα µεγάλο βήµα για να σώσει τη
γειτονιά. Την πόλη. Τον πλανήτη µας.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ – ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ!
Να πούµε και το τραγούδι µας για τα σκουπίδια;
NΑΙ!
1, 2, 3
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Τα σκουπίδια δεν τα ρίχνουν καταγής
και κατόπιν ανωτέρας διαταγής
τα σκουπίδια τα κρατάνε στο χεράκι
και τα ρίχνουν όπου βρούνε καλαθάκι.
Τα σκουπίδια, τα σκουπίδια πόσο µοιάζουνε µε φίδια
θα µας φάνε κάποια µέρα, γιατί µολύνουν τον αέρα.
Τα σκουπίδια είναι ό,τι και να πεις
αποτέλεσµα κακής ανατροφής
και αλίµονο σε κείνα τα παιδάκια
που γεµίζουνε τον τόπο σκουπιδάκια.
Τα σκουπίδια, τα σκουπίδια πόσο µοιάζουνε µε φίδια
θα µας φάνε κάποια µέρα, γιατί µολύνουν τον αέρα.
Αξιολόγηση του προγράµµατος:
Οι δραστηριότητες είχαν σηµαντικό αποτέλεσµα στη διαµόρφωση
συγκεκριµένης στάσης των µαθητών απέναντι στο πρόβληµα της
διαχείρισης των απορριµµάτων και στη σηµασία της ανακύκλωσης
για το περιβάλλον. Οι µικροί µαθητές εφάρµοσαν µε µεγάλη
προθυµία την ανακύκλωση υλικών στην τάξη και στα σπίτια τους
και συµµετείχαν µε χαρά σε όλο το πρόγραµµα. Όλοι οι
συµµετέχοντες συµφώνησαν πως η καθαριότητα είναι πολιτισµός.
Όλα τα παιδιά υποσχέθηκαν πως θα προσέχουν πόσα σκουπίδια
βγάζουν και θα κάνουν ανακύκλωση.

2. Το νερό
Επιλογή θέµατος-κριτήρια επιλογής
Το θέµα του προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε το
οποίο ασχοληθήκανε οι µαθητές του Β2 µε τη δασκάλα τους κα
Ευσταθιάδου Άννα, το επέλεξαν από κοινού θεωρώντας ότι είναι
σηµαντική η ενηµέρωση για την ποσότητα νερού και τους τρόπους
σωστής χρήσης και οικονοµίας του πόσιµου νερού, διότι είναι ένα
θέµα που µας αφορά όλους στο παρόν και στο µέλλον.
Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές την αναλογία του
νερού στη γη, τον κύκλο του νερού, την ποσότητα πόσιµου νερού,
τη χρήση του νερού στις διάφορες χώρες, την προσβασιµότητα σε
πόσιµο νερό, επαγγέλµατα, αθλήµατα, µύθους, παροιµίες και
τραγούδια για το νερό. Ο τελικός στόχος ήταν να αντιληφθούν τους
λόγους που επιβάλλουν την εξοικονόµηση του νερού και να
διαµορφώσουν µια θετική στάση στη σωστή χρήση του πόσιµου
νερού.
Θεµατικές ενότητες-Μεθοδολογία-∆ραστηριότητες
Σε συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών έγινε αναφορά στο θέµα
και ενηµερώθηκαν για τους στόχους του προγράµµατος. Η πρώτη
επαφή µε το θέµα έγινε µε την επίσκεψη της τάξης στο ΚΠΕ
Ελευθερίου-Κορδελιού, όπου συµµετείχαν στο πρόγραµµα:
«Το νερό χθες, σήµερα, αύριο».
Παρακολούθησαν βίντεο µε τις µορφές νερού και τον κύκλο του και
παρουσίασαν σε οµάδες τον κύκλο του νερού (δραµατοποίηση).
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Ακολούθησε προβολή σλάιντς για τα επαγγέλµατα του νερού, τη
δικτύωση µε σωλήνες, τη σπατάλη νερού, την άνιση κατανοµή του
πόσιµου νερού στον πλανήτη, την ξηρασία των δασών, τις
πληµµύρες, το νερό στη θρησκεία, στον αθλητισµό, στα τραγούδια,
στην τέχνη και στη µυθολογία. Στο τέλος ζωγράφισαν οµαδικά και
τα πόστερ τους τα εκθέσανε στην τάξη.
Τις εβδοµάδες που ακολούθησαν αναπτύξανε στην τάξη τις
περισσότερες ενότητες που προέκυψαν από την προβολή των
σλάιντς. Από το βιβλίο της UNICEF διαπίστωσαν την άνιση
κατανοµή του πόσιµου νερού στον πλανήτη και τη δυσκολία στην
πρόσβασή του σε πολλές χώρες της γης, γεγονός που έχει
αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Έχοντας καταλάβει τον κύκλο του νερού από δηµιουργίας της γης,
διαπίστωσαν την παρέµβαση του ανθρώπου και την αναγκαιότητα
καθαρισµού του χρησιµοποιηµένου νερού και εξοικονόµησης του
καθαρού πόσιµου νερού. Συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια και quiz για
τους τρόπους εξοικονόµησης νερού στο σπίτι και στο σχολείο (από
την ιστοσελίδα της www.watersave.gr).
Συγκέντρωσαν τραγούδια, παροιµίες, αινίγµατα και εικονογράφησαν
το βιβλιαράκι που φτιάξανε.
∆ιαβάσανε από τα «Παραµύθια των αισθήσεων» :
¾ Το ταξίδι µιας σταγόνας
¾ Τα τρία τσεκούρια
¾ Η λίµνη Κωπαΐδα
¾ Το κρυσταλλένιο παλάτι
Κάθε παραµύθι το διηγούνταν παιδιά από κάθε οµάδα, συζητούσαν
για τους ήρωες και τις συµπεριφορές τους, τα κίνητρα και το
αποτέλεσµα. Κατόπιν, ζωγράφιζαν εικόνες σχετικές µε τις ιστορίες
και συγκέντρωσαν όλο αυτό το υλικό του καθενός σε ένα ατοµικό
φάκελο. Στο τέλος γινόταν αυτοσχέδια δραµατοποίηση στην τάξη
από τα παιδιά.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Φωτογραφίας µε θέµα το
«ΝΕΡΟ» ενθουσίασε τους µικρούς µαθητές, καθώς είδαν το
στοιχείο του νερού και στις τρεις του µορφές µέσα από τα µάτια
καλλιτεχνών
φωτογράφων.
Χωρίστηκαν
σε
οµάδες
και
περιηγήθηκαν σε φωτογραφίες του Μουσείου βλέποντας την
καταστροφική δύναµη του νερού και τις επιπτώσεις της λειψυδρίας
στον πλανήτη. Ακολούθησε µια αυτοσχέδια δραµατοποίηση µε θέµα
µια ψηφιακή φωτογραφία και στο τέλος ζωγράφισαν οµαδικές
αφίσες που προέτρεπαν στην εξοικονόµηση νερού.
Στην αίθουσα έγινε µια έκθεση ζωγραφικής µε θέµα το νερό στις
τρεις µορφές του. Ως τελική δραστηριότητα, τα παιδιά έφτιαξαν
ένα επιτραπέζιο παιχνίδι µε τον κύκλο του νερού και το έπαιξαν
στην τάξη.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του προγράµµατος µε
δραστηριότητες και ιδέες υπήρχε στη βιβλιοθήκη του σχολείου
καθώς και στην ιστοσελίδα της www.watersave.gr
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Αξιολόγηση του προγράµµατος
Οι µαθητές κατέθεσαν στην αρχή τις εµπειρίες τους από τη
σπατάλη του νερού στο σπίτι και στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος και µέσα από τις επισκέψεις, τις ιστορίες και τις
δραστηριότητες διαπίστωσαν και οι ίδιοι τους λόγους που
επιβάλλουν την εξοικονόµηση του νερού και τη σωστή του χρήση.
Οι µαθητές συµµετείχαν µε ενθουσιασµό στο πρόγραµµα, ειδικά στο
δηµιουργικό του και ψυχαγωγικό του µέρος. Η σύνταξη οµάδων
βοήθησε στη συνεργασία και τον καταµερισµό της εργασίας.
Αξιόλογη ήταν και η συνεργασία µε τους γονείς, αρκετοί από τους
οποίους παρατήρησαν το ενδιαφέρον των παιδιών τους και είναι
εκείνοι που θα τα βοηθήσουν να διατηρήσουν τις θετικές στάσεις
που διαµορφώθηκαν για τη σωστή χρήση του νερού και στο µέλλον.

3. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού « Το νερό χθες, σήµερα, αύριο; »
Οι τάξεις Β1 (δασκάλα κα Γιαννακούλα Αικατερίνη) &Β2 (δασκάλα
κα Ευσταθιάδου Άννα) και επισκέφθηκαν σε διαφορετικές ηµέρες
το ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού και παρακολούθησαν το
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Το νερό χθες,
σήµερα, αύριο;». Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε τη γνωριµία των
παιδιών µε τους υπεύθυνους στο ΚΠΕ. Η γνωριµία έγινε µέσα
από χαριτωµένα σχόλια για το κάθε παιδί, ώστε οι µαθητές να
αισθανθούν άνετα. Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά
να εκφραστούν µέσα από παιχνίδια και τραγούδια σχετικά µε το
νερό. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά γνώρισαν τις τρεις
καταστάσεις (υγρή, στερεή, αέρια) και τον κύκλο του νερού.
Σε φύλλο εργασίας που συµπληρώθηκε από τους µαθητές,
ανέφεραν τον κύκλο του νερού, έγραψαν τις δικές τους ιστορίες
και έλυσαν σχετικό κρυπτόλεξο. Οι ιστορίες των παιδιών
διαβάστηκαν και η δραµατοποίηση του κύκλου του νερού, που
ακολούθησε, ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστική για τους µαθητές.
Με την παρουσίαση εικόνων σε σλάιντς, οι µαθητές είδαν τις
χρήσεις του νερού (από την εποχή που οι άνθρωποι έπαιρναν
νερό από πηγάδια και το κουβαλούσαν µε στάµνες µέχρι τις µέρες
µας), το πόσο αναγκαίο είναι το νερό στη ζωή µας, τη σπατάλη του
νερού, το πρόβληµα της λειψυδρίας και της ρύπανσης, την ανάγκη
για εξοικονόµηση νερού. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό ήταν
πολύ ευχάριστη για τους µαθητές. Τους δόθηκε η ευκαιρία να
εκφραστούν γραπτά, προφορικά, να παίξουν και να συζητήσουν το
συγκεκριµένο θέµα του νερού, το οποίο έχει σχέση µε την
καθηµερινότητά τους και συνδέεται µε πλήθος εµπειριών τους.

4. Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή µε το άθληµα του σκι
Τα παιδιά της ΣΤ τάξης σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελ.-Κορδελιού
συµµετείχαν σε ένα εκπ/κό πρόγραµµα εκµάθησης σκι και
αναψυχής στο Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Βέροιας. Τα 40% του
κόστους συµµετοχής πλήρωσε ο κάθε µαθητής. Το υπόλοιπο
60% πλήρωσε ο δήµος, στα πλαίσια του εκπ/κού προγράµµατος:
«Γνωρίζω την Ελλάδα». Ήταν µια µοναδική εµπειρία για τα
παιδιά µας, γιατί έγινε η πρώτη τους επαφή µε το άθληµα του σκι.
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5. Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων στην Παναγίτσα Έδεσσας
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης του σχολείου µας µαζί µε τους
δασκάλους τους κ. Ζώη Απόστολο και κ. Παράσχο Αθανάσιο
συµµετείχαν σε περιβαλλοντικό πρόγραµµα εκπ/σης που έγινε
στην Παναγίτσα της Έδεσσας, τίτλος του:
« ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ »
Στόχοι του προγράµµατος ήταν:
1. Γνωριµία µε τις φυσικές οµορφιές του τόπου µας
2. Αγάπη προς το περιβάλλον
3. Προστασία του περιβάλλοντος
4. Νερό-εκµετάλλευση και αναψυχή
5. Ήπια µορφή ενέργειας ( υδροηλεκτρικός σταθµός )
Ήταν ένα πρόγραµµα που συνδύαζε την περιβ. εκπαίδευση, τις
υπαίθριες δραστηριότητες και την αναψυχή, µέσα στο πλούσιο
φυσικό περιβάλλον του βουνού Βόρα σε υψόµετρο 1100µ.
Ενηµερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της υδροηλεκτρικής
µονάδας παραγωγής ρεύµατος, που υπήρχε στο χώρο των
υπαίθριων δραστηριοτήτων. Μετά επισκέφτηκαν την τεχνητή πίστα
χιονιοδροµίας και συµµετείχαν σε µια σειρά από υπαίθριες
δραστηριότητες, όπως: αναρρίχηση, τοξοβολία, canoe στη λίµνη,κ. ά.

6. Συµµετοχή στο πρόγραµµα της ΑΦΗΣ–Η ανακύκλωση µπαταριών είναι ζωή
Η ΑΦΗΣ Α.Ε. (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) είναι
εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει αναλάβει την
εναλλακτική διαχείριση των φορητών µπαταριών. Στόχος της
είναι η ευαισθητοποίηση και συµµετοχή χρηστών και φορέων στο
πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών στη χώρα µας ώστε να
επιτευχθούν οι Εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης µε τον πλέον
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.
Οι µαθητές του σχολείου µας συµµετέχουν στο πρόγραµµα
ανακύκλωσης µπαταριών µε µεγάλη χαρά, φέρνοντας στο σχολείο
µπαταρίες από κασετόφωνα, ραδιόφωνα, cd players, walkman,
φορητές
παιχνιδοµηχανές, παιχνίδια (τηλεκατευθυνόµενα,
κούκλες κ.λπ.), κινητά τηλέφωνα, ασύρµατα τηλέφωνα, φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φακούς, ρολόγια, φωτογραφικές
µηχανές, ηλεκτρικά τρυπάνια και άλλα φορητά εργαλεία,
βιντεοκάµερες, τηλεχειριστήρια, συναγερµούς. Προσπαθούµε να
τους δώσουµε να καταλάβουν ότι µε την ανακύκλωση:
Προστατεύουµε το περιβάλλον: Ανακυκλώνοντας τις µπαταρίες
και όσα υλικά είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, περιορίζουµε
δραστικά την απόρριψη επικίνδυνων λυµάτων στο περιβάλλον.
Εξοικονοµούµε ενέργεια: Με την ανακύκλωση, ξαναβάζουµε στο
ρεύµα παραγωγής τα υλικά που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν
εξοικονοµώντας ενέργεια.
Μειώνουµε τα απορρίµµατα: Η µείωση του όγκου απορριµµάτων
είναι ακόµη ένα µεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλωσης.
∆ηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας: Καθώς οι υπεύθυνοι
φορείς για την ανακύκλωση στελεχώνονται, νέες ευκαιρίες
δηµιουργούνται για τους νέους στον τοµέα της ανακύκλωσης.
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7. Κηπουρική στην τάξη
Με τον ερχοµό της άνοιξης, οι µαθητές του Β 2 θέλανε να
στολίσουνε την τάξη τους ανοιξιάτικα. Τι καλύτερο από την
κηπουρική! Φορέσανε
λοιπόν γάντια και ποδιές και µε τα
φτυαράκια και τα κουβαδάκια τους µεταφυτέψαµε κυκλάµινα,
ζουµπούλια, ντάλιες και άλλα λουλουδάκια σε γλάστρες. Το κάθε
γλαστράκι ανέλαβαν να το φροντίζουν δυο παιδιά. Τους άρεσε
τόσο που µερικοί ζητήσανε από τους γονείς τους να φυτέψουν κι
άλλα λουλούδια στα µπαλκόνια τους.

8. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού « Τα απορρίµµατα στη ζωή µας »
Οι τάξεις Γ 2 (δασκάλα κα Καραµήτρου Σοφία) & ∆ 1 (δάσκαλος κ.
Φιλιππίδης Αντώνιος) επισκέφθηκαν σε διαφορετικές ηµέρες το
ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού και πήραν µέρος στο ηµερήσιο
πρόγραµµα «Τα απορρίµµατα στη ζωή µας». Ενηµερώθηκαν για
το
πρόβληµα
των
σκουπιδιών
στη
γειτονιά
τους,
προβληµατιστήκανε, ζωγραφίσανε, εργαστήκανε ατοµικά κι
οµαδικά και πήραν µέρος στο κυνήγι του θησαυρού-σκουπιδιών.
Αποφασίσανε να συµµετέχουν σε ένα δίκτυο σχολείων του ∆ήµου
και να εργαστούν όλοι µαζί για το καλό της γειτονιάς τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(σχολικό έτος 2008-09)
1. Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ε' τάξη
Οι µαθητές µας της Ε' τάξης µαζί µε τους δασκάλους τους
επισκέφτηκαν την αρχαία αγορά της Θεσ/νίκης, στα πλαίσια ενός
εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε τίτλο: «Ανακαλύπτω τη ρωµαϊκή
αγορά της πόλης µου». Βασική αρχή του προγράµµατος ήταν η
αποφυγή της πιστής αναπαραγωγής έτοιµων γνώσεων και της
χρήσης παραδοσιακών σχολικών εκπαιδευτικών µεθόδων, έτσι
ώστε να αξιοποιηθεί γόνιµα το παιδευτικό περιβάλλον του
αρχαιολογικού χώρου µε τη χρήση µεθόδων που αποβλέπουν στην
ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη δόµηση γνώσεων, τη θέση
ερωτηµάτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για άρθρωση
ατοµικού λόγου. Η συνολική εκπαιδευτική δράση του
προγράµµατος διαρθρώθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση
περιλάµβανε την προετοιµασία µέσα στη σχολική αίθουσα. Κατά τη
δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε περιήγηση στα δηµόσια κτίρια,
όπου εκτός από την παραδοσιακή µέθοδο της ιστορικής αφήγησης
χρησιµοποιήθηκε και η ''µαιευτική µέθοδος'' µε στόχο την ενεργή
συµµετοχή των παιδιών. Στο τέλος, οι µαθητές στο χώρο του
ωδείου, αυτοσχεδίασαν και µετατράπηκαν σε ηθοποιούς και
βουλευτές
της
ρωµαϊκής
εποχής,
αναπτύσσοντας
την
δηµιουργικότητα και βελτιώνοντας την ικανότητά τους για
επικοινωνία και έκφραση. Στο τέλος του προγράµµατος δόθηκε σε
κάθε τµήµα ένα ντοσιέ µε φυλλάδια εργασίας σχετικά µε την
ιστορία και την τοπογραφία της αρχαίας αγοράς, ώστε να γινόταν
στο σχολείο από τους ίδιους τους µαθητές, η αξιολόγηση του
παραπάνω προγράµµατος. Ήταν ένα πλούσιο πρόγραµµα σε
εντυπώσεις και ταυτόχρονα αρκετά διδακτικό για τους µαθητές.

2. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ΣΤ' τάξη
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ταξιδεύοντας στο χρόνο πάνω σε
µία πένα και ένα ποντίκι!», απευθυνόταν σε µαθητές της ΣΤ΄
∆ηµοτικού και στόχος του ήταν η αξιοποίηση από τους
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές της 15ετούς συστηµατικής
επιστηµονικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο Mουσείο και
των καταχωρισµένων σε ηλεκτρονική µορφή ιστορικών στοιχείων
(πολιτικών, εκλογικών, δηµογραφικών, κοινωνικών, οικονοµικών
και εκπαιδευτικών) των κοινοτήτων της Μακεδονίας. Στο πλαίσιο
αυτό µοιράστηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο,
προκειµένου οι µαθητές µας (σε συνεργασία µε τους δασκάλους
τους) να προετοιµάσουν οι ίδιοι την ξενάγησή τους στο Μουσείο.
Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται διπλός στόχος: από τη µια
µεριά, εµπλουτίστηκε η σχολική µας βιβλιοθήκη κι από την άλλη,
βοηθήθηκαν οι δάσκαλοι στο έργο τους και εξοικειώθηκαν οι
µαθητές τους µε την χρήση της νέας τεχνολογίας και του
∆ιαδικτύου (Internet) στη διδακτική της Ιστορίας, τη διατήρηση
της ιστορικής µνήµης και τη διάσωση των ιστορικών πηγών.
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3. Βυζαντινό Μουσείο Θεσ/νίκης – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Α' τάξη
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Παίζουµε ανασκαφή;» στόχευε στο
να εξοικειωθούν τα παιδιά µε την έννοια του παρελθόντος, στο
βαθµό βέβαια που αυτό είναι εφικτό στη συγκεκριµένη ηλικία, να
µάθουν ότι τα αντικείµενα µπορούν να µας πληροφορήσουν για το
παρελθόν, να εξοικειωθούν µε έννοιες της αρχαιολογικής
πρακτικής, όπως «στρωµατογραφία», «ανασκαφή», καθώς και µε
όρους, όπως «αρχαίος», «αρχαιολόγος», «συντηρητής». Επιπλέον,
να έρθουν σε επαφή, σε πρώτο επίπεδο, µε την πρακτική της
ανασκαφής και της συντήρησης µέσα από τη βιωµατική
προσέγγιση. Το πρόγραµµα διαρθρωνόταν σε τρεις ενότητες.
Η πρώτη διεξαγόταν στην αίθουσα «Ανακαλύπτοντας το
παρελθόν», όπου, µε αφορµή το ψηφιδωτό που εκτίθετο, γινόταν
συζήτηση για τα αντικείµενα του παρελθόντος και πώς αυτά
φτάνουν έως τις µέρες µας, για την αρχαιολογική πρακτική και για
την ανασκαφή. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών τα
παιδιά συµµετείχαν σε θεατρικό παιχνίδι.
Στη δεύτερη ενότητα τα παιδιά χωρίζονταν σε οµάδες και
οδηγούνταν στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου, όπου υποδύονταν
τους αρχαιολόγους και συµµετείχαν σε «ανασκαφή», που γινόταν
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Εκεί τα παιδιά ανακάλυπταν
ολόκληρα και σπασµένα αντικείµενα, αντίγραφα αυθεντικών, τα
οποία καθάριζαν και στη συνέχεια τοποθετούσαν σε σακουλάκια,
όπως γίνεται και στην πραγµατική ανασκαφή. Έπειτα συµµετείχαν
σε εργαστήρια συντήρησης, όπου συγκολλούσαν τα σπασµένα
αντικείµενα. Στην τρίτη ενότητα τα παιδιά συµµετείχαν σε
δηµιουργικές-εικαστικές δραστηριότητες (κατασκευή παζλ) &
τέλος συζητούσαν για τη δουλειά του αρχαιολόγου και του
συντηρητή, αφού πλέον είχαν προσωπική γνώση της διαδικασίας.
Φεύγοντας πήραν µαζί τους µια αφίσα, ως αναµνηστικό της
επίσκεψης τους στο Μουσείο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα κάνει
προσιτό το µουσειακό χώρο στις µικρές ηλικίες, καθιστά την
επίσκεψη εποικοδοµητική, πολύπλευρη, ευχάριστη εµπειρία και
ενισχύει γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες µέσα από το
παιχνίδι και τις δηµιουργικές δραστηριότητες.

4. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης – Εκπ/κό πρόγραµµα για τις Γ' & ∆' τάξεις
Το πρόγραµµα «Πλάθω προ-ιστορία» απευθυνόταν σε µαθητές
Γ΄ & ∆΄ ∆ηµοτικού κι είχε διάρκεια µιάµιση ώρα (90 λεπτά).
Σκοπός του προγράµµατος ήταν η γνωριµία των µαθητών µε την
προϊστορική Μακεδονία και η εξοικείωσή τους µε τη διαδοχή των
εποχών και την έννοια του χρόνου. Οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε
την έννοια της προϊστορίας και τη διαίρεσή της µέσα από το
παιχνίδι της γραµµής του χρόνου. Στη συνέχεια εξερεύνησαν το
χώρο της έκθεσης για να εντοπίσουν και να παρατηρήσουν
κάποια αντικείµενα. Ακολούθησε σύντοµη ξενάγηση και το
πρόγραµµα
τελείωσε
στο
χώρο
των
εκπαιδευτικών
προγραµµάτων όπου τα παιδιά έπλασαν µε πηλό και διακόσµησαν
το δικό τους αγγείο µε βάση όσα είδαν στην έκθεση.
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5. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης –Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ΣΤ' τάξη
Το πρόγραµµα «Η Θεσσαλονίκη µας ταξιδεύει» είχε διάρκεια
περίπου µιάµιση ώρα (90 λεπτά). Τα παιδιά συνάντησαν έναν
Αρχαιολόγο (∆άσκαλο σε Ρόλο) που θέλει να κάνει ένα οδοιπορικό
στην αρχαία Θεσσαλονίκη και να βρει κάποιο άγαλµα. Οι οδηγίες
που του έχουν δοθεί ήταν πολύ συγκεκριµένες: πρέπει να µπει
στην αρχαία πόλη από τη Χρυσή Πύλη και να απαντήσει σε 12
ερωτήσεις. Ζητά τη βοήθεια των µαθητών που σε ρόλο ερευνητών,
εξερευνούν τις αίθουσες του Μουσείου και τον βοηθούν να βρει
τον µυστήριο άνθρωπο. Το πρόγραµµα το οποίο βασίστηκε σε
τεχνικές Εκπαιδευτικού ∆ράµατος είχε ως σκοπό να εµπλέξει
συναισθηµατικά και διανοητικά τους µαθητές στη διαδικασία της
ανακάλυψης του παρελθόντος, ώστε να γνωρίσουν την κοινωνική
και πολιτική ζωή της αρχαίας Θεσσαλονίκης, να εξοικειωθούν µε
τα αντικείµενα της καθηµερινής ζωής και λατρείας, να εκτιµήσουν
την καλλιτεχνική αξία των αρχαίων αντικειµένων και να
προβληµατιστούν σχετικά µε την επιστήµη της Αρχαιολογίας.
Σκοπός του προγράµµατος ήταν η εξοικείωση των µαθητών µε το
ιστορικό παρελθόν της πόλης της Θεσ/νίκης, τη γνωριµία µε την
αρχαία τέχνη και την επιστήµη της αρχαιολογίας. Μέσα από αυτό
το ταξίδι οι µαθητές ανακάλυψαν οµοιότητες και διαφορές µε τη
σύγχρονη καθηµερινότητα.

6. Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης
– Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ε' τάξη
Οι µαθητές της Ε' τάξης ξεναγήθηκαν σε 2 µόνιµες εκθέσεις:
1.«Μακεδονία-Θράκη:Παραδοσιακές ενδυµασίες, 1860-1960»
Η έκθεση περιλαµβάνει 55 ενδυµασίες από τη Μακεδονία και τη
Θράκη και από τις ιστορικά κεκυρωµένες προεκτάσεις του
βορειοελλαδικού χώρου (Βόρεια Μακεδονία, Ανατολική Θράκη,
Ανατολική Ρουµελία, Εύξεινος Πόντος, Μικρά Ασία) όπου
κατοίκησαν Έλληνες καθώς και παραδοσιακές µεταµφιέσεις.
Επίσης παρακολούθησαν ένα βίντεο που έδειχνε την προετοιµασία
της νύφης πριν το γάµο στη Νέα Βύσσα του νοµού Έβρου.
2. «Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης»
Η έκθεση αφορά στα υδροκίνητα εργαστήρια της προβιοµηχανικής
εποχής στον βορειοελλαδικό χώρο και εντάσσεται στον
προβληµατισµό του Μουσείου, µέσα από τον οποίο επιδιώκεται να
καταδειχθεί µε σύγχρονο τρόπο πώς ο άνθρωπος της
παραδοσιακής κοινωνίας αντιµετώπισε τις ανάγκες της
διατροφής, της στέγασης και της ένδυσης. Επίσης µε το
διαδραστικό πρόγραµµα πολυµέσων «Ο Μύλιος στο
δρόµο για τους µύλους» επεξεργάστηκαν ένα πλήθος
πληροφοριών, παίζοντας µε τον ...ήρωα Μύλιο στους 5
υπολογιστές στην αίθουσα των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων του Μουσείου.
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Κυκλοφοριακή Αγωγή
Ασφαλώς κυκλοφορώ

Οι µαθητές του ∆ 1 και της Β' τάξης του ολοήµερου
σχολείου, µαζί µε τους δασκάλους τους Φιλιππίδη Αντώνη
και Τουτζιάρη Αντωνία, συµµετείχαν το σχ. έτος 2008-09
στο πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής µε τίτλο:
«Ασφαλώς κυκλοφορώ»
1. Κριτήρια επιλογής του θέµατος
¾ Η αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή του
σχολείου.
¾ Η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα
κυκλοφοριακής αγωγής .
2. Στόχοι
¾ Να µάθουν να κυκλοφορούν µε ασφάλεια.
¾ Να γνωρίσουν τα σήµατα του ΚΟΚ.
¾ Να µπορούν να βρίσκουν λύσεις σε πραγµατικές
συνθήκες.
¾ Να παρέµβουν συµβουλευτικά σε λάθος οδικές
συµπεριφορές και στάσεις των ενηλίκων.
3. Χρονοδιάγραµµα
Η υλοποίηση του προγράµµατος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2009 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου του ίδιου χρόνου.
4. Έναρξη
Το πρόγραµµα ξεκίνησε δίνοντας στους µαθητές ένα
ερωτηµατολόγιο διερεύνησης στάσεων, γνώσεων και
συµπεριφορών σχετικές µε το θέµα. Απ΄αυτό διαπιστώσαµε
πως οι γνώσεις τους ήταν ελάχιστες και οι συµπεριφορές
που υιοθετούσαν προέρχονταν απ΄ όσα τους είχαν πει οι
γονείς τους, οι οποίοι µε οµολογία των παιδιών, δεν
τηρούσαν τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας .
5. ∆ράσεις που αναπτύχθηκαν στο πρόγραµµα
¾ Προβολή dvd µε θέµα <<Οι περιπέτειες του Γους».
¾ Παρουσίαση, σε µεγέθυνση, πινακίδων και σηµάτων
του ΚΟΚ.
¾ Ενηµέρωση των µαθητών για τον ασφαλή τρόπο
κυκλοφορίας, ως ποδηλάτες, από υπεύθυνο του
Αθλητικού Συλλόγου «Ο Ποδηλάτης».
¾ Κατασκευή φαναριού µε χαρτόνι οντουλέ, διάφανη
ζελατίνα και κάνσον.
¾ ∆ιανοµή στους µαθητές του έντυπου υλικού του
προγράµµατος από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και
επεξεργασία του (ασκήσεις παρατηρητικότητας,
αντιστοιχίσεις, σταυρόλεξα, ζωγραφική κ.α.)
¾ Προβολή, µέσω Η/Υ, dvd µε θέµα «ασφαλώς
κυκλοφορώ>>.
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¾ ∆υο επισκέψεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του ∆ήµου Ευόσµου, οι οποίες περιελάµβαναν:
- συζήτηση µε την υπεύθυνη του Πάρκου για τους κανόνες
οδικής συµπεριφοράς.
- χωρισµό των µαθητών σε οµάδες και περιήγηση τους στο
χώρο.
- επιβίβαση των µαθητών σε ηλεκτροκίνητα τζιπάκια και
ποδήλατα, ειδικά για παιδιά και οδήγηση µέσα στο Πάρκο.
¾ ∆ιανοµή οδηγιών στους γονείς για ασφαλή µετακίνηση
µε αυτοκίνητο, ως πεζοί ή µε ποδήλατο.
¾ Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του
∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπου οι µαθητές του ∆1 είδαν
από κοντά τα βασικά σήµατα του ΚΟΚ και οδήγησαν
ηλεκτροκίνητα οχήµατα.
¾ Κατασκευή µακέτας, η οποία περιλάµβανε τα πιο
σηµαντικά σηµεία ενός οδικού δικτύου όπως
περιφερειακό δρόµο, χώρους στάθµευσης, κυκλική
κυκλοφορία, µονόδροµους, φανάρια, διαβάσεις κ.α.
6. Αξιολόγηση
Οι δραστηριότητες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και
διασκεδαστικές. Τα παιδιά ενηµερώθηκαν πλήρως για τον
ασφαλή τρόπο µετακίνησης τους, για τους κινδύνους που
διατρέχουν είτε µε κάποιο µέσο, είτε ως πεζοί. ∆ιαπίστωσαν
ότι η κυκλοφορία είναι µεγάλη στους δρόµους γύρω από το
σχολείο και γι’ αυτό η έλλειψη σχολικού τροχονόµου είναι
ένα πρόβληµα, που πρέπει να λυθεί. Κατέληξαν στο
συµπέρασµα, ότι στο µέλλον, θα παρέµβουν σε λανθασµένες
συµπεριφορές των γονιών τους, για να µειωθούν τα τροχαία
ατυχήµατα και να κυκλοφορούν οι πολίτες µε ασφάλεια στο
δρόµο.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(σχολικό έτος 2008-09)
1. Πολυπολιτισµική σχολική εφηµερίδα « Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών »
Τίτλος του προγράµµατος:
« Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών » - 7ος έτος κυκλοφορίας
( 3/µηνιαία πολυπολιτισµική σχολική εφηµερίδα)
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ζώης Απόστολος, Παράσχος Αθανάσιος,
Ασλανίδη Νάστια, Μαυροµάτης Γαβριήλ, Παπαδόπουλος Στέργιος
Τάξεις: ΣΤ 1, ΣΤ 2 – Αριθµός µαθητών: 60
Στόχοι: Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα, διεπιστηµονική
προσέγγιση, έρευνα, και αλληλεπίδραση τους µε άλλα θέµατα.
Ανάπτυξη κώδικα αξιών και συµπεριφοράς, αυτοβελτίωση,
αυτοεκτίµηση & αυτοσεβασµός.
∆ιάρκεια προγράµµατος: Το πρόγραµµα είχε διάρκεια 9 µήνες.
∆ραστηριότητες: Τα παιδιά εργάστηκαν σε οµάδες για την ανάπτυξη
πνεύµατος συνεργασίας, οµαδικότητας και σεβασµού της
διαφορετικότητας των απόψεων. Η λήψη αποφάσεων γινόταν µε
δηµοκρατικές διαδικασίες, µέσα από διάλογο. Για την επεξεργασία
των θεµάτων, τα παιδιά έκαναν χρήση τόσο της βιβλιοθήκης όσο και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατέγραψαν τα δεδοµένα και µε τη
σύνταξη ερωτηµατολογίων και τη συνέντευξη από ειδικούς έγινε η
διεξαγωγή συµπερασµάτων. Κάποια από τα κείµενα µεταφράζονταν
σε άλλες γλώσσες, από τις χώρες προέλευσης κάποιων µαθητών
(ρωσικά, αλβανικά, γερµανικά, σουηδικά και αγγλικά)
Αποτελέσµατα: Το αποτέλεσµα της παραπάνω εργασίας ήταν η
παραγωγή έγχρωµης πολυπολιτισµικής τριµηνιαίας σχολικής
εφηµερίδας σε έντυπη µορφή µε τη χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν
σε τυπογραφείο. Μοιραζόταν µέσω των γραφείων εκπαίδευσης σε
όλα τα δηµοτικά σχολεία της Θεσ/νίκης καθώς επίσης µπορούσε να
διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της µορφή στην ιστοσελίδα του
σχολείου: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

2. Γάµοι Ελλήνων
Τίτλος του προγράµµατος: «Γάµοι Ελλήνων»
Οι παραδοσιακοί γάµοι του Πόντου, της Μακεδονίας, της Ηπείρου
της Θράκης και ο σηµερινός Πολιτικός Γάµος
Ήθη & Έθιµα: Μουσική – τραγούδι – χοροί
Υπεύθυνοι του προγράµµατος:
Μπαδέµη Μαρία (χοροδιδάσκαλος σχολείου)
Αρβανιτίδου Βιργινία (δασκάλα Φυσικής Αγωγής)
Σαχινίδου Χριστίνα (ηθοποιός, υπεύθυνη των γιορτών ανοιχτού
θεάτρου του ∆ήµου Θεσ/νίκης)
σε συνεργασία µε το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγους
Συµµετείχαν: Γηγενείς, παλιννοστούντες, αλλοδαποί και τσιγγάνοι
µαθητές από τις τάξεις: Α' ως ΣΤ' - Αριθµός µαθητών: 120
∆ιάρκεια προγράµµατος: Το πρόγραµµα είχε διάρκεια 6 µήνες
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Αφόρµιση:
Στα
πλαίσια
των
δραστηριοτήτων
και
της
ευαισθητοποίησης των µαθητών µας στην πολιτιστική εκπαίδευση και
κληρονοµιά, ασχοληθήκαµε φέτος µε ένα µεγάλο θέµα. που τόσο πολύ
µας εµπνέει, τους παραδοσιακούς γάµους. Οι συχνές απορίες των
µαθητών µας για τη διαφορετικότητα των τόπων τους και της
καταγωγής τους, τους διαφορετικούς χορούς, ενδυµασίες και τα
έθιµα, µας έδωσε το κίνητρο να ασχοληθούµε µε αυτό το θέµα.
Σκοποί
• Να γνωρίσουν οι µαθητές µας τα ήθη & έθιµα των
παραδοσιακών γάµων και του σηµερινού πολιτικού γάµου
• Να ζήσουν και να νιώσουν την αξία του χορού, των
τραγουδιών και των στίχων τους (Βιωµατική προσέγγιση)
• Να εξετάσουµε το θέµα διεπιστηµονικά µέσα από τη Μουσική,
Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Γλώσσα και τοπικές
διαλέκτους.
Στόχοι: Να µάθουν οι µαθητές να εργάζονται οµαδικά, συνεργατικά,
να συλλέγουν πληροφορίες, να τις ταξινοµούν, να τις οµαδοποιούν
κατά θέµα και είδος, να µεταδώσουν τις γνώσεις τους και στους
άλλους, να µοιράζουν τις αρµοδιότητες µεταξύ τους υπεύθυνα, να
αξιολογούν τα αποτελέσµατα και να τα παρουσιάζουν στους
υπόλοιπους συµµαθητές τους και στο ευρύ κοινό.
∆ραστηριότητες µαθητών
¾ Οργάνωση χορών και εκµάθηση αυτών, από γυµναστές του
σχολείου µας και ειδικούς χοροδιδασκάλους
¾ Ανάλυση των στίχων των τραγουδιών που ακούγονται.
¾ Προβολή ανάλογων DVD
¾ Γλωσσολογικές ασκήσεις ιδιαίτερης γλώσσας, που ακούγεται
στα τραγούδια
¾ Χρήση εξωσχολικών και σχολικών βιβλίων, για τον εντοπισµό
σχετικών λαογραφικών κειµένων και τραγουδιών.
¾ Χρήση του διαδικτύου
¾ Χρήση Η/Ύ για σύνταξη της εργασίας.
Αξιολόγηση – συµπεράσµατα: Οι µαθητές εργάστηκαν µε ζήλο και µε µεγάλη
διάθεση. Εντυπωσιάστηκαν από την πορεία της εργασίας, έµαθαν όλα τα
σχετικά µε τα ήθη, τα έθιµα και τους χορούς των συγκεκριµένων
παραδοσιακών γάµων, ένιωσαν υπερήφανοι για το αποτέλεσµα.
Οι δραστηριότητες των µαθητών ήταν ζωντανές. Το θέµα µας λοιπόν ήταν
ζωντανό, οι ιδέες πολλές και τα αποτελέσµατα άριστα.
Παρουσίαση: Η παρουσίαση έγινε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009,
στην αυλή του σχολείου µας στις 7.00 µ.µ. Η εργασία (παράσταση–
εκδήλωση) παρουσιάστηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού µήνα του
δήµου Ελευθερίου-Κορδελιού, µπροστά σε ένα κοινό που
αποτελούνταν από συµµαθητές τους όλων των τµηµάτων, πλήθος
γονέων, του διευθυντή του σχολείου, δηµοτικών αρχόντων όπου και
καταχειροκροτήθηκαν. Τα παιδιά χόρεψαν, ντυµένα µε τις
παραδοσιακές στολές των περιοχών που παρουσίασαν και µε
συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.
Ακούστηκαν κείµενα σχετικά από κάθε περιοχή.
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3. Γνωριµία µε το βιβλίο - βιβλιοθήκες
Τίτλος του προγράµµατος:
«Γνωριµία µε το βιβλίο - βιβλιοθήκες»
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Καραµήτρου Σοφία
Τάξη: Γ 2 – Αριθµός µαθητών: 28
Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν:
¾ Να αγαπήσουν τα παιδιά τη «Λογοτεχνία» και να την
προσεγγίσουν αυτενεργώντας.
¾ Να γνωρίσουν τους κυριότερους συγγραφείς παιδικών
βιβλίων.
¾ Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη
βιβλίων.
¾ Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διαδικασίες δανεισµού
βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της τάξης και του σχολείου.
¾ Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε ανθρώπους που γράφουν
βιβλία.
¾ Να µάθουν να επισκέπτονται βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και
να επιλέγουν βιβλία.
¾ Να βοηθήσουν στην οργάνωση µιας έκθεσης βιβλίου.
Αρχικά έφτιαξαν µια γωνιά ανάγνωσης-βιβλιοθήκης στην τάξη τους.
Στήσανε τα έπιπλα της βιβλιοθήκης, φτιάξανε αφίσες µε συνθήµατα
φιλαναγνωσίας, στολίσανε τους τοίχους, φέρανε ένα χαλί και
µαξιλάρια για να κάθονται και να ξεφυλλίζουνε τα βιβλία πριν
αποφασίσουν ποιο θα πάρουνε στο σπίτι µας.
Κατόπιν τα παιδιά φέρανε βιβλία (127 τίτλους) από το σπίτι τους,
έφτιαξαν έναν κατάλογο, τα αριθµήσανε, φτιάξανε κάρτες δανεισµού,
συζητήσανε τους κανόνες δανεισµού, οι οποίοι τοιχοκολλήθηκαν
στην τάξη και ορίσανε τους υπεύθυνους της σχολικής βιβλιοθήκης.
Η βιβλιοθήκη τους λειτουργούσε κάθε ∆ευτέρα την έκτη ώρα από
τον Οκτώβριο µέχρι τα τέλη Μαΐου.
Από τα µέσα Οκτωβρίου άρχισαν την προετοιµασία της έκθεσης
βιβλίου. Μιλήσανε για τα διαφορετικά είδη βιβλίων και ετοιµάσανε
ταµπέλες για την έκθεση, γνωρίσανε τους κυριότερους συγγραφείς Έλληνες και ξένους- παιδικών βιβλίων κι ετοιµάσανε πόστερ µε τα
κυριότερα έργα τους. Ετοιµάσανε σελιδοδείκτες για όλα τα παιδιά
του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς, ετοιµάσανε αφίσες µε
συνθήµατα φιλαναγνωσίας για όλες τις τάξεις και για το χώρο της
έκθεσης, αφίσες που διαφήµιζαν την εκδήλωσή τους καθώς και
προσκλήσεις για τους συµµαθητές και τους γονείς. Ένα µήνα πριν
την έκθεση βιβλίου στείλανε επιστολή σε όλα τα τµήµατα και τους
δασκάλους και τους παρακαλέσανε να τους φέρουν και δικά τους
βιβλία για να τα εκθέσουν. Όλα τα τµήµατα ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσµά τους κι έτσι τελικά παρουσιάσανε 240 τίτλους βιβλίων!!
Ταξιδεύω µε ένα βιβλίο! Με αυτό το σύνθηµα ξεκίνησε η έκθεση
βιβλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου στο γυµναστήριο
µαζί µε το χριστουγεννιάτικο παζάρι, που διοργανώθηκε για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Οι µαθητές του Γ2 υποδέχτηκαν ντυµένοι ταρανδάκια τους
συµµαθητές τους και τους γονείς και τους ξενάγησαν στο µαγικό
κόσµο των βιβλίων.
Η έκθεση είχε µεγάλη επιτυχία. Μάλιστα πολλά παιδιά και γονείς
ήθελαν να αγοράσουν τα βιβλία της έκθεσης.
Στις 5 ∆εκεµβρίου επισκεφτήκανε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Ελευθερίου Κορδελιού, ξεναγήθηκαν στους χώρους της, ξεφύλλισαν
παιδικά βιβλία, άκουσαν ένα χριστουγεννιάτικο παραµύθι και έφυγαν
µε την υπόσχεση να ξαναγυρίσουν µε κάποιον ενήλικα και να
βγάλουν κάρτα δανεισµού.
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου που γιορτάζεται
στις 2 Απριλίου, ηµέρα που γεννήθηκε ο µεγάλος ∆ανός παραµυθάς
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν έφτιαξαν µια αφίσα κι ένα βιβλίο µε
δραστηριότητες, Παρακολούθησαν επίσης την παρουσίαση του
βιβλίου «Ο χορός των κόκκινων παπουτσιών» από τη συγγραφέα
Θανοπούλου Μαρία που πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο στις 3
Απριλίου. Περάσανε καταπληκτικά µε το πρόγραµµα και διάβασαν
πολλά βιβλία. Στο τέλος του προγράµµατος δόθηκε στο µαθητή και
στη µαθήτρια που διάβασαν τα περισσότερα βιβλία από ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι.
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Γλωσσο…µαγειρέµατα – Γεύσεις του Κόσµου
Το βιβλίο «Γλωσσο…µαγειρέµατα – Γεύσεις του Κόσµου»
δηµιουργήθηκε και τυπώθηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας
των µαθηµάτων ξένων γλωσσών (γερµανικά, γαλλικά,
αγγλικά) στο σχολείο µας.
Τι άλλο είναι το φαγητό, εκτός από απόλαυση; Το φαγητό
είναι σίγουρα και στοιχείο πολιτιστικής διαφοροποίησης των
λαών και δείγµα κουλτούρας. Προϊόν συσσωρευµένης
πείρας αιώνων µεταδίδεται από γενιά σε γενιά χωρίς
ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά µε τη µίµηση και τη συνήθεια. Ο
τρόπος που σε κάθε χώρα στρώνεται το τραπέζι, τα φαγητά
που περιλαµβάνει, οι γεύσεις που αναδεικνύει, σκιαγραφούν
µε ακρίβεια τον πολιτισµό, την παράδοση και τις συνήθειές
της. Μέσα από τις γεύσεις της ελληνικής, αγγλικής,
γερµανικής, γαλλικής, ρωσικής, αλβανικής, σουηδικής,
αρµενικής και της γεωργιανής κουζίνας (που συναντά
κανείς σε αυτό το βιβλίο), αναβιώνουν αιώνες παράδοσης
αλλά και συνύπαρξης των λαών. Το σχολείο µας, ως ένα
πολυπολιτισµικό σχολείο, έδωσε την ευκαιρία στους
µαθητές να γνωρίσουν αλλά και να γευτούν του κόσµου τις
νοστιµιές!
Συµµετείχαν µε συνταγές που έφεραν µαθήτριες της ΣΤ'
τάξης, οι µαθητές του Β2 και του Γ 2 καθώς και δασκάλες
του σχολείου. Μαθητές της ΣΤ' τάξης ζωγράφισαν και
στόλισαν τις σελίδες του βιβλίου. Την όλη προσπάθεια
στήριξε η Σχολική Σύµβουλος των Γερµανικών κα
Κερκινοπούλου Γιάννα, η οποία ετοίµασε για τα παιδιά µια
γερµανική λιχουδιά καθώς και γονείς µαθητών του
σχολείου.
Στις 3/6/2009 οι πολυπολιτισµικές γεύσεις του βιβλίου
δοκιµάστηκαν από τους ίδιους τους µαθητές σε ένα µεγάλο
τραπέζι που οργανώθηκε από τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς και τη Σχολική Σύµβουλο των Γερµανικών.
Επιλογή των φαγητών και υπεύθυνες του βιβλίου οι
δασκάλες ξένων γλωσσών του σχολείου µας:
Κουσίδου Στυλιανή, Σταµούλη Θεοδώρα (γερµανικών),
Γαρούφα Γιώτα (γαλλικών), Τσιακιρίδου Έλσα (αγγλικών)
Μεταφράσεις:
στα αγγλικά: Τσιακιρίδου Έλσα & Παπαδοπούλου Βασιλική
στα γερµανικά: Κουσίδου Στέλλα και Σταµούλη ∆ώρα
στα γαλλικά: Γαρούφα Γιώτα
στα ρωσικά: Ασλανίδη Νάστια (Τ.Υ.)
στα αλβανικά: Ντάγιος Σταύρος
∆ηµιουργία-επιµέλεια: Παπαδόπουλος Στέργιος (∆/ντής)
Την όλη ιδέα είχε: Κουσίδου Στέλλα -δασκάλα Γερµανικών
Σκιτσογράφος: ∆ηµήτρης Νικολαΐδης
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Action Aid

Πρόγραµµα Αναδοχής Παιδιού
Σέτρα, ο µικρός µας αδελφός από τη Καµπότζη
Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων, µε τη σύµφωνη γνώµη του
συλλόγου διδασκόντων προχώρησε σε µια πολύ αξιέπαινη πράξη
και του αξίζουν συγχαρητήρια. Προχώρησε στην αναδοχή ενός
παιδιού, διάρκειας
ενός
χρόνου (στα πλαίσια των
προγραµµάτων της Actionaid) ενός αγοριού 10 ετών από την
Καµπότζη. Τα χρήµατα που αναλογούσαν σε κάθε παιδί του
σχολείου µας για την αναδοχή αυτή ήταν µόνο, 78 λ. (0,78 €).
Λίγα λόγια για το Σέτρα, το µικρό µας αδελφό από την
Καµπότζη: Το όνοµα του είναι Chetra (Σέτρα). Ο Σέτρα
γεννήθηκε το 1998 κι έχει έναν ακόµα αδελφό.
Η οικογένεια του δεν εκτρέφει ζώα. Η κοντινότερη πηγή
καθαρού πόσιµου νερού βρίσκεται µακριά από το σπίτι της
οικογένειας. Ο Σέτρα περπατάει µεγάλες αποστάσεις για να
βρει νερό και να το µεταφέρει στο σπίτι του. Η οικογένεια του
έχει στη διάθεση της ένα κοµµάτι γη για καλλιέργεια. Το σπίτι
του είναι φτιαγµένο µε τσίγκο. Ο Σέτρα πηγαίνει στο σχολείο.
Όταν αρρωστήσει κάποιο µέλος της οικογένειας του πρέπει να
το µεταφέρουν µε τα πόδια στον κοντινότερο σταθµό υγείας που
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε χιλιοµέτρων από
το σπίτι τους. Η οικογένεια του όπως και όλοι στην Καµπότζη
µιλούν Χµερ. Ο Σέτρα και η οικογένεια του είναι Βουδιστές.
Με την απόφασή µας να γίνουµε ανάδοχοι παιδιού ερχόµαστε σε
επαφή µε έναν διαφορετικά τρόπο ζωής και µια µακρινή
κοινότητα του κόσµου, και µοιραζόµαστε µε τους ανθρώπους
που ζουν εκεί τις καθηµερινές τους νίκες, γνωρίζοντας ότι
έχουµε συµβάλλει σε αυτές.
Με τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αναδοχής δε βοηθάµε
απλώς ένα παιδί να µεγαλώσει σε καλύτερες συνθήκες ζωής,
αλλά:
- δίνουµε ελπίδα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν
σε µια φτωχή και αποµονωµένη κοινότητα να χτίσουν ένα
καλύτερο µέλλον για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους
- δίνουµε τη δυνατότητα στην Actionaid να δραστηριοποιηθεί
αποτελεσµατικά για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την
εξασφάλιση των δικαιωµάτων των ανθρώπων όχι µόνο στο
επίπεδο της κοινότητας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο
- υποστηρίζουµε την Actionaid να επέµβει σε διεθνές επίπεδο
µε συντονισµένη δράση, για την εξάλειψη της φτώχειας και των
βαθύτερων αιτιών που την προκαλούν
- γινόµαστε µέλη µιας µεγάλης παγκόσµιας οικογένειας που
µοιράζεται ένα κοινό όραµα και εργάζεται για έναν κοινό σκοπό
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα
αναδοχής µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
actionaid Ελλάς www.actionaid.gr
45

UNICEF
ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 2008-09
Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού-Φαγητό για όλα τα παιδιά του Κόσµου
Στις 11 ∆εκεµβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσµια
Ηµέρα του Παιδιού. Αφιερώσαµε αυτή την ηµέρα σε όλα τα
παιδιά του κόσµου που υποφέρουν από τον υποσιτισµό και
την πείνα. Ο υποσιτισµός συντελεί σε περισσότερο από τους
µισούς θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών στον
αναπτυσσόµενο κόσµο.
Το 1/3 των παιδιών του αναπτυσσόµενου κόσµου, συνολικά
146.000.000 παιδιά, εξακολουθούν να υποφέρουν από
υποσιτισµό.
Η
έλλειψη
απαραίτητων
θρεπτικών
ιχνοστοιχείων, όπως βιταµίνης Α και ιωδίου, έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. Η
σιδηροπενία ανακόπτει την διανοητική ανάπτυξη στα µικρά
παιδιά και µειώνει τους εθνικούς δείκτες νοηµοσύνης. Η
ανεπάρκεια σε βιταµίνη Α θέτει σε κίνδυνο το
ανοσοποιητικό σύστηµα σχεδόν του 40% των παιδιών κάτω
των 5 ετών στον αναπτυσσόµενο κόσµο, µε συνέπεια το
θάνατο 1.000.000 µικρών παιδιών κάθε χρόνο. Η
Ιωδιοπενία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχει ως
αποτέλεσµα να γεννιούνται διανοητικά καθυστερηµένα
σχεδόν 20 εκατοµµύρια βρέφη κάθε χρόνο.
Εµείς λοιπόν ως 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευθερίου-Κορδελιού και συγκεκριµένα οι µαθητές του Α1
και του Γ2 µαζί µε τις δασκάλες τους κα Κεφαλίδου Άρτεµις
και κα Καραµήτρου Σοφία, αποφάσισαν να συµµετέχουν και
φέτος το σχολικό έτος 2008-09 στο πρόγραµµα της Unicef
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Το φετινό πακέτο είχε ως θέµα: «Φαγητό για όλα τα
παιδιά του Κόσµου». Με τη συµµετοχή µας αυτή πιστεύουµε
να συµβάλαµε κι εµείς στη συνέχιση του έργου της Unicef
για την εκστρατεία των παιδιών που υποσιτίζονται. Επίσης
πρέπει να αναφέρουµε ότι συγκεντρώθηκε από τα παιδιά το
ποσό των 80 Ευρώ, το οποίο στάλθηκε µε ταχυπληρωµή.
Με το ποσό αυτό εξασφαλίζουµε τις απαραίτητες δόσεις
Βιταµίνης Α για 105 παιδιά που θα τα προφυλάξουν από την
τύφλωση.
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ΘΕΑΤΡΟ-ΧΟΡΟΣ-ΧΟΡΩ∆ΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
(σχολικό έτος 2008-09)
1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης – Παράξενο δεν είναι;
Παρακολουθήσαµε µια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο
κινηµατοθέατρο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης
παρουσίασε µε τη Νεανική Σκηνή του το έργο «Παράξενο δεν
είναι;» των Μαρία Παπαγιάννη και Θάνου Μικρούτσικου.
Παράξενο δεν είναι, πως στα όνειρά µας είµαστε άλλοτε
υηερήρωες κι άλλοτε αδύναµοι; Πως τα παιδιά έχουν ανάγκη
τον φανταστικά κόσµο για να εξηγήσουν την καθηµερινότητα
τους; Πως µέσα στους τερατώδεις σύγχρονους ρυθµούς έχουµε
ξεχάσει τα µικρά θαύµατα της καθηµερινότητας και φτάνει πάλι
µια στιγµή που αναθεωρούµε τα πάντα και καταλαβαίνουµε τη
δύναµη των πιο απλών πραγµάτων να όπως µια ζεστή αγκαλιά.
Ένα έργο για παιδιά όπου η φαντασία αγκαλιάζει το όνειρο,
όπου οι µνήµες ξυπνούν πολύτιµες σκέψεις.

2. Η θεατρική σκηνή του σχολείου µας
Στη θεατρική σκηνή του σχολείου µας την οποία
χρησιµοποιούµε από κοινού µε το 6ο Νηπιαγωγείο και το 3ο
Γυµνάσιο (συστεγάζονται µαζί µας) τα παιδιά µας ανέβασαν
φέτος διάφορες µικρές παραστάσεις στη θεατρική εβδοµάδα
του σχολείου µας στο τέλος της χρονιάς 8-12 Ιουνίου
καθώς και την 28η Οκτωβρίου, την ηµέρα του εορτασµού του
Πολυτεχνείου, τα Χριστούγεννα και την 25η Μαρτίου.

3. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Ευόσµου
14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης
Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο ο
Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής µε
ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας, πήρε
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα
και 35 χορευτές µας της Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη
χαρά. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία.

4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Συκεών
17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλωνΝηπιαγωγών Θεσ/νίκης συµµετείχαν 180 συγκροτήµατα, πήρε
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα
και 37 χορευτές µας της Α, Β, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά.
Τα παιδιά χόρεψαν για να ενισχύσουν τα παιδιά της Βόρειας
Ελλάδας που πάσχουν από κακοήθη νοσήµατα «ΛΑΜΨΗ».
Την επιµέλεια της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία.
47

5. Συµµετοχή της χορωδίας µας σε ηµερίδα και ηχογράφηση του πρώτου CD
Η πολυπολιτισµική χορωδία µας, η οποία δηµιουργήθηκε πριν
από 5 χρόνια µε πολύ µεράκι από τη µουσικό του σχολείου κα
Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελείτο το σχ. έτος (2008-09)
από 25 µαθητές της ∆' ως ΣΤ' τάξης.
Η χορωδία µας συµµετείχε στην ηµερίδα που διοργάνωσε η

∆/νση Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις
12/12/08
µε
τίτλο:
«Ευρωπαϊκά
προγράµµατα:
παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση».

Κυκλοφορία του πρώτου CD
Στις αρχές Ιουνίου 2009 κυκλοφορήσαµε και το πρώτο µας
CD µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας», µε 12
τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσµου: Αγγλία, Ρωσία,
Αλβανία, Βολιβία, Γεωργία, ΗΠΑ, Ιταλία, Σερβία, Σενεγάλη,
Γερµανία και Ελλάδα. Είναι µια µικρή περιπλάνηση που ξεκινάει
από την Αµερική και µέσω Αφρικής φτάνει ως την Ευρώπη.

6. Νοµαρχιακοί αγώνες βόλεϊ, ποδοσφαίρου των ∆ηµοτικών ∆υτικής Θεσ/νίκης
– επιτυχίες των οµάδων µας
Η οµάδα βόλεϊ κοριτσιών και η οµάδα ποδοσφαίρου των
αγοριών πήραν µέρος µε µεγάλη επιτυχία στους νοµαρχιακούς
αγώνες µίνι πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου των δηµοτικών της
∆/νσης Π.Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης, οι οποίοι έγιναν στο ΕΑΚ
Αµπελοκήπων. Μετά από καταπληκτικές εµφανίσεις τα
κορίτσια έφτασαν στον τελικό της διοργάνωσης µε το ∆ηµ. Σχ.
Χαλκηδόνας, όπου ύστερα από ένα συγκλονιστικό κι αγωνιώδες
παιχνίδι ηττήθηκε 2-1 στα σετ µε 16-14 στο τάι µπρεκ και τα
αγόρια στον ηµιτελικό, όπου ηττήθηκαν ύστερα από µεγάλη
εµφάνιση από το 1ο ∆ηµοτικό Συκεών µε 1-0. Συγχαρητήρια σε
όλες τις οµάδες που πήραν µέρος στα πρωταθλήµατα.
Οι αγώνες των κοριτσιών ως τον τελικό:
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 6ο Μενεµένης: 2-0
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 13ο Ευόσµου: 2-0
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 8ο Σταυρούπολης: 2-0
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 3ο Σταυρούπολης: 2-0
Τελικός: 6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – ∆ηµοτικό Χαλκηδόνας: 1-2
Οι αγώνες των αγοριών ως τον ηµιτελικό:
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 3ο Ευκαρπίας: 3-0
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 7ο Σταυρούπολης: 3-1
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 1ο Ελ-Κορδελιού: 2-1
Ηµιτελικός: 6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 1ο Συκεών: 0-1

Αξίζουν ένα µεγάλο µπράβο: τα κορίτσια και τα αγόρια των
οµάδων µας, η γυµνάστρια Αρβανιτίδου Βιργινία (προπονήτρια
των κοριτσιών), ο δ/ντής Παπαδόπουλος Στ. (προπονητής των
αγοριών). Συνέβαλαν και βοήθησαν πολύ η πρόεδρος του Συλλ.
Γονέων κα Σταυρούλα Παπαδοπούλου, οι γονείς των κοριτσιών
και των αγοριών, καθώς και ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Μάλαµας
Τεβεκέλης που έδινε τις λύσεις για τη µεταφορά της οµάδας.
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AΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
(σχολικό έτος 2008-09)
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. 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 η Γ' τάξη 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).
Την επόµενη ηµέρα καλέσαµε στο σχολείο µας τη συγγραφέα
παιδικών βιβλίων Μαρία Θανοπούλου, η οποία παρουσίασε
το βιβλίο της «Ο χορός των κόκκινων παπουτσιών»,
διαβάζοντας κάποια αποσπάσµατα από αυτό. Ενδιαφέρουσες
οι ερωτήσεις που ακολούθησαν καθώς για πρώτη φορά,
κάποια παιδιά έβλεπαν από κοντά µια συγγραφέα και
µπορούσαν να πάρουν από την ίδια απαντήσεις.

Μετά το τέλος της γιορτής ο σύλλογος γονέων και
κηδεµόνων του σχολείου έκανε δώρο σε όλα τα παιδιά
του σχολείου από ένα βιβλίο.

2. Παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη στους Ροµά
Με αφορµή την 8η Απριλίου ως παγκόσµια µέρα των ΡΟΜΑ
η συντακτική οµάδα των µαθητών της ΣΤ' τάξης της
µαθητικής εφηµερίδας του σχολείου «Ο κόσµος στα µάτια
των παιδιών» αποφάσισε να γράψει ένα αφιέρωµα στην
εφηµερίδα, για την ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση των
παιδιών του σχολείου και των γονιών τους σχετικά µε τους
τσιγγάνους, τα προβλήµατα στέγασης τους, της σχολικής
φοίτησης, κοινωνικής ένταξής κ.ά. µε τίτλο: 8ηΑπριλίου Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά. Το αφιέρωµα στην εφηµερίδα
ήταν µια αφορµή για συζήτηση κι οµαδικές δραστηριότητες
µε γενικότερο στόχο να εκφράσουν οι µαθητές τις απόψεις
τους για τους συµµαθητές τους, τις ανάγκες τους και τα
όνειρά τους. Στην ιστοσελίδα του σχολείου, υπάρχει ειδικό
αφιέρωµα για αυτήν την ηµέρα µε πάρα πολλές πληροφορίες
και διάφορες δράσεις.
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3. Συµµετοχή τµηµάτων µας στις Μέρες Έκφρασης & ∆ηµιουργίας “Μελίνα
Μερκούρη” στους χώρους της ∆.Ε.Θ.
Τα δύο τµήµατα της Α' και της Γ' τάξης του σχολείου
µας επισκεφθήκανε τη ∆.Ε.Θ. στα πλαίσια των Ηµερών
Έκφρασης & ∆ηµιουργίας «Μελίνα Μερκούρη», όπου
παρακολούθησαν το θεατρικό δρώµενο «Οι περιπέτειες
του Φρίξου» - παρουσίαση του βιβλίου της Μυρτώς
∆ηµητρίου - από την Οµάδα Τέχνης και Λόγου
«Φαντασία».

… Μια φορά και έναν καιρό, σε µια φιδογειτονιά ζούσε ο
Φρίξος, ένα επαναστατικό φιδάκι! ∆εν του άρεζε
καθόλου το χρώµα του και ήθελε οπωσδήποτε να το
αλλάξει και να γίνει από εδάφους- εδάφους, εξερευνητής
αέρος- αέρος! Το φιδάκι µας θα ζήσει την περιπέτεια της
ζωής του µαζί µε την πεταλούδα, τα βατραχάκια, την
ακρίδα, το γρύλο, την κουκουβάγια και την αράχνη! Τα
ζωάκια θα συµβάλλουν µε τον τρόπο τους για να µας
δείξουν ότι ο καθένας µας είναι µοναδικός και µπορεί να
πετύχει τα πάντα µε τις δικές του δυνάµεις αρκεί να το
θελήσει!!!

Ο Φρίξος, περίµενε τους µικρούς µας φίλους και
«ζωντάνεψε» όλους τους ήρωες του παραµυθιού, µε τη
συµµετοχή των παιδιών, µε αφήγηση, κουκλοθέατρο, &
θεατρικό παιχνίδι.
Στη συνέχεια οι µαθητές περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό
χώρο, ο οποίος φιλοξενούσε µια διεθνή έκθεση
παιδικής ζωγραφικής, µαριονέτας και κατασκευής
θεατρικών κουστουµιών. Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον
από τους µικρούς µαθητές τόσο για τα εκθέµατα όσο και
για το θεατρικό που παρακολούθησαν, καθώς επρόκειτο
για µια ζωντανή παράσταση στην οποία συµµετείχαν τα
παιδιά και διαµόρφωναν την πλοκή της. Φαίνεται ότι
τέτοιου είδους δρώµενα κινητοποιούν σηµαντικά τα
παιδιά, καθώς εξάπτουν τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητά τους. Για µας τους εκπαιδευτικούς η
επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον,
καθώς µας έδωσε ιδέες για το πως τέτοιου είδους
τεχνικές θεάτρου έχουν αξία και στη διδακτική πράξη.

4. Απόκριες
Όπως κάθε χρόνο, έτσι έγινε και φέτος, ο αποκριάτικος
χορός του σχολείου µας, ο οποίος διοργανώθηκε από το
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Συµµετείχαν σε αυτόν
δωρεάν όλα τα παιδιά του σχολείου. Μπορεί το Καρναβάλι
και οι Αποκριές να ξεκίνησαν από πολύ παλιά, µπορεί οι
γιορτές αυτές να πήραν πολλά ονόµατα, αλλά ένα πράγµα
παρέµεινε σταθερό, η διάθεση του ανθρώπου να
µασκαρευτεί, να γελάσει, να διασκεδάσει ή απλά να
γιορτάσει την αγάπη του για τη ζωή. Παιδιά, γονείς και
δάσκαλοι συµµετείχαν µε µεγάλο κέφι και χαρά.
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5. Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης
Οµαδική έκθεση-εγκατάσταση µε θέµα το «Νερό»
πραγµατοποιήθηκε περιµετρικά της Αποθήκης Α’ του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσ/νίκης, σε συνδιοργάνωση µε
το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη συµµετείχαν οι
µαθητές της Β' τάξης του σχολείου µας, οι οποίοι είδαν
το στοιχείο του νερού και στις τρεις του µορφές µέσα
από τα µάτια καλλιτεχνών φωτογράφων. Χωριστήκανε σε
οµάδες και σταθήκανε µπροστά σε φωτογραφίες
βλέποντας την καταστροφική δύναµη του νερού και τις
επιπτώσεις της λειψυδρίας στον πλανήτη. Στη συνέχεια
έκαναν µια αυτοσχέδια δραµατοποίηση µε θέµα µια
ψηφιακή φωτογραφία και στο τέλος ζωγραφίσανε
οµαδικές αφίσες µε θέµα την εξοικονόµηση νερού.

6. Πάρκο ∆εινοσαύρων
Οι µαθητές των τµηµάτων του ολοήµερου σχολείου
επισκέφτηκαν το θεµατικό Πάρκο ∆εινοσαύρων στο
Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης, το οποίο εκτείνεται σε έκταση
περίπου 6.000 τ.µ. για να παρακολουθήσουν ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Σκοπός του προγράµµατος ήταν
η µετάδοση των γνώσεων για τις απαρχές της ζωής στον
πλανήτη επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον και στον
ελλαδικό χώρο και η προβολή των επιτευγµάτων των
πρώτων ανθρώπων και της αξίας τους στην πορεία της
ανθρώπινης εξέλιξης. Οι µαθητές επισκέφτηκαν τη
∆εινοσαυρόχωρα κι εξερεύνησαν το Σπήλαιο. Ήταν µια
πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία για τα παιδιά µας, η οποία
συνδυάστηκε µε την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση καθώς
επισκέφτηκαν και τα υπόλοιπα θεµατικά πάρκα του χώρου.

7. Ηµερίδα: Ευρωπαϊκά προγράµµατα: παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση
Το σχολείο µας συµµετείχε: µε εισήγηση του ∆ιευθυντή
Παπαδόπουλου Στέργιου, τη χορωδία του κι ενός
ενηµερωτικού πάγκου στην ηµερίδα που διοργάνωσε η
∆/νση Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις
12/12/08 µε τίτλο: «Ευρωπαϊκά
προγράµµατα:
παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση». Οι εκπ/κοί που
παρακολούθησαν την ηµερίδα µπορούσαν να δούνε από
κοντά την εµπειρία µας από τη συµµετοχή µας σε
ευρωπαϊκά προγράµµατα από το 2003 ως σήµερα.

8. Κατασκευές ροµπότ – παιδικά παιχνίδια

Με αφορµή σχετικές ενότητες του µαθήµατος της
Γλώσσας τα παιδιά κατασκεύασαν µικρά και µεγάλα ροµπότ
καθώς και παιδικά παιχνίδια, όπως αυτοκίνητα, καραβάκια,
πυραύλους, χαρταετούς, ποδήλατα, γαντόκουκλες και
κατοικίδια ζώα µε ανακυκλώσιµα υλικά.
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9. Γιορτή Μητέρας
Μάνα, µητέρα, µαµά. Τρεις λέξεις µαγικές! Η πιο
σηµαντική παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Η πιο
γλυκιά και ανιδιοτελής ύπαρξη σε όλο το πλανήτη. Είναι
εκεί όταν τη χρειαζόµαστε και πρόθυµη να µας ακούσει
και να µας δώσει τις συµβουλές της που είναι πάντα
σωστές. Ένας ανυπέρβλητος δεσµός αίµατος που
υµνήθηκε όσο κανένας άλλος. Η µητέρα ήταν είναι και θα
είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα. Η
γιορτή της µητέρας δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια
ευκαιρία για να της δείξουµε πόσο πολύ την αγαπάµε!
Για όλα αυτά που σηµαίνει η παρουσία της στη ζωή µας,
για αυτό το θεϊκό συναίσθηµα που νιώθουµε κάθε φορά
που είναι δίπλα µας. Και είναι πάντα δίπλα µας. ∆ίχως
όρους. Γιατί είναι αυτή που κουβαλά το κλειδί της ψυχής
µας στο στήθος της.
Οι µαθητές της Α' τάξης µαζί µε τις δασκάλες τους κα
Άρτεµις Κεφαλίδου και κα Μαρία Κυπριανού ετοίµασαν
διάφορες εκπλήξεις, τις οποίες και πρόσφεραν σε
ιδιαίτερη εκδήλωση την ηµέρα αυτή, στις µαµάδες τους.

10. Πλατανόρεµα
Η ηµερήσια εκδροµή του σχολείου είχε χαρακτήρα
αναψυχής κι έγινε στο Αγρόκτηµα «ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ»,
που βρίσκεται στο 10ο χµ. της επαρχιακής οδού Μεγ.
Παναγιάς – Γοµατίου Χαλκιδικής. Πρόκειται για έναν
ειδυλλιακό χώρο, µέσα στη φύση, ο οποίος δηµιουργήθηκε
µε µεράκι και φαντασία και είναι προσανατολισµένος στις
απαιτήσεις και τις επιθυµίες όσων αναζητούν την οµορφιά
του διαφορετικού... Σε µια έκταση 30 στρεµµάτων υπάρχει
ο συνδυασµός του τοπίου µε την ανθρώπινη παρέµβαση και
δηµιουργία. Καλόγουστοι ξενώνες και εστιατόριο, χτισµένα
µε πέτρα και ξύλο. Ατέλειωτο πράσινο, φάρµες ζώων και
πουλιών, βιολογικός κήπος... Τα παιδιά κι οι γονείς τους
περιηγήθηκαν στους στάβλους των ζώων (άλογα,
αγελάδες, γουρούνια, πρόβατα, κατσίκες, κουνέλια), των
πτηνών (πάπιες, χήνες, φασιανοί, φραγκόκοτες και
παγώνια) καθώς και στο βιολογικό κήπο. Πέργκολες µε
τέντες, καθώς και ελεύθεροι χώροι υπήρχαν για παιχνίδι
και ξεκούραση.
Γήπεδο 5X5 µε φυσικό χλοοτάπητα, γήπεδο µπάσκετ,
βόλεϊ, τένις, στίβος περιπέτειας και πύργος αναρρίχησης,
ιππασία, τοξοβολία, είναι µερικά µόνο από τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που πρόσφερε το αγρόκτηµα σε µαθητές,
γονείς και δασκάλους σε ένα χώρο ασφαλή και φραγµένο
περιµετρικά.
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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (8-12 Ιουνίου 2009)

(µια καινοτόµα δράση στη θεατρική σκηνή του σχολείου, όλες οι παραστάσεις παίχτηκαν
από 2 φορές για να µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου)

1. Ο κήπος µε τις 11 γάτες
Το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι µαθητές του Β2 µαζί µε τη
δασκάλα τους κα Ευσταθιάδου Άννα, το επέλεξαν από κοινού,
θεωρώντας ότι είναι ένα θέµα που αφορά όλους και ότι είναι
προτιµότερη η ενηµέρωση και η πρόληψη πάνω σε τέτοια ζωτικά
θέµατα όπως είναι το θέµα των εξαρτήσεων.
Οι κύριοι στόχοι ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές τις έννοιες:

των εξαρτήσεων από τις ουσίες, του θανάτου, της προσωπικής
επιλογής, της φιλίας, της αλληλοβοήθειας κι άλλες, οι οποίες
φαίνονται µέσα από τις 12 ιστορίες του βιβλίου
«Ο κήπος µε τις 11 γάτες».
Ο τελικός στόχος ήταν να διαµορφώσουν µια αρνητική στάση στη
χρήση ουσιών, να αντιληφθούν τους λόγους που οδηγούν στη χρήση
και να κατανοήσουν τη δύναµη και την υποστήριξη της οµάδας στα
αδύναµα µέλη της. ∆ραµατοποιήθηκαν 6 από τις 12 ιστορίες και
δόθηκαν τρεις παραστάσεις τον Ιούνιο 2009.

2. Ας µιλήσουµε για τον Πόλεµο και την Ειρήνη
Συνηθίζουµε να θυµόµαστε την ειρήνη όταν γύρω µας ζούµε τον
πόλεµο. Και σήµερα ζούµε φρικτούς πολέµους, που µέσα σε αυτούς
χάνονται οι ζωές, τα όνειρα και οι ελπίδες µικρών και µεγάλων.
Στα µάτια των παιδιών όµως δεν υπάρχει καµιά πειστική δικαιολογία
για όλα αυτά, παρά µόνο µια πολύ πραγµατική ερώτηση. Γιατί;
Γιατί πρέπει να σκοτώνονται αθώα παιδιά; Γιατί κάποιοι άνθρωποι
στη γη δεν έχουν νερό, φαγητό, στέγη, σχολεία και ιατρική
περίθαλψη; Η ειρήνη είναι κάτι έξω από µας; Ειρήνη είναι και οι
µικρές καθηµερινές µας πράξεις. «…Ειρήνη είναι να ακούς
διαφορετικά είδη µουσικής… Να φοράς διαφορετικά ρούχα… Να
χαρίζεις παπούτσια σε κάποιον που τα χρειάζεται… Ειρήνη είναι
να έχουν όλοι ένα σπίτι… Ειρήνη είναι να ζεσταίνεις αυτούς που
αγαπάς…» Και πολλά άλλα που πολύ όµορφα περιγράφει «Το Βιβλίο
της Ειρήνης» του Τοντ Παρ. Μέσα από τις γραµµές αυτού του
βιβλίου ξεκίνησε το ταξίδι της πρώτης τάξης του σχολείου µας, µαζί
µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις Κεφαλίδου στον µαγικό κόσµο της
ειρήνης. Στο ταξίδι αυτό οι σκέψεις των παιδιών πέρασαν νοερά µέσα
από χώρες όπου υπάρχει πόλεµος, πείνα και αρρώστιες.
Προβληµατιστήκανε, στενοχωρηθήκανε, σκεφτήκανε πολύ, µιλήσανε
για τις ανάγκες τους, τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και γυρίσανε
ξανά πίσω και κοιτάξανε µέσα τους. Τα συναισθήµατά τους έντονα.
Θέλανε να επικοινωνήσουνε έξω από τους τέσσερις τοίχους της
τάξης τους. Με διάφορους τρόπους. Κι αυτό έκαναν. Παίξανε θέατρο
την ειρήνη και τον πόλεµο. Αφιερώσανε την προσπάθεια αυτή στα
παιδιά της Παλαιστίνης. Ζωγραφίσανε τον κόσµο της ειρήνης και
τον τραγουδήσανε. Το σχολείο άλλωστε είναι το σπίτι της ειρήνης.
Είναι το σπίτι των παιδικών ψυχών.
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3. Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε…
Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε...
Κι η ζωή µας αλλάζει. Αλλάζει και η ζωή των παιδιών.
Τι συµβαίνει όµως όταν τα παιδιά παίρνουν την κατάσταση στα
χέρια τους και διεκδικούν αυτό που τους αξίζει;

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της Φυσικής Αγωγής, οι
µαθητές και οι µαθήτριες του ∆2 µαζί µε τη δασκάλα της Φυσικής
Αγωγής κα Αρβανιτίδου Βιργινία & τη δασκάλα του ολοηµέρου κα
Λάγκα Ιωάννα ετοίµασαν και παρουσίασαν το θεατρικό δρώµενο
«…γεµίσαµε σκουπίδια!». Η παράσταση ήταν αποτέλεσµα οµαδικής
δουλειάς και συνεργασίας τόσο των παιδιών του τµήµατος, όσο και
µιας οµάδας εκπαιδευτικών, που εκτός από τις που εκτός από τις
προαναφερόµενες, περιελάµβανε τη µουσικό του σχολείου κα
Ντριγκόγια Παναγιώτα & τη δασκάλα του Β2 κα Ευσταθιάδου Άννα.
Το δρώµενο παρουσίαζε ένα µείζον πρόβληµα του σύγχρονου
ανθρώπου, που είναι τα σκουπίδια και τις επιπτώσεις του στην
καθηµερινή ζωή των παιδιών, µέσα από µια απλή µυθοπλασία:

Τα σκουπίδια αυξάνουν και πληθαίνουν και κάποια στιγµή
αποφασίζουν να ιδρύσουν το δικό τους κράτος. Η αυλή του
συγκεκριµένου σχολείου είναι το ιδανικό µέρος, καθώς τα παιδιά
πετούν συνεχώς σκουπίδια κάτω βέβαια δεν εφαρµόζουν ποτέ
την πρακτική της ανακύκλωσης. Μοναδικό εµπόδιο στα σχέδια
των σκουπιδιών ο καθαριστής, τον οποίο τα σκουπίδια βγάζουν
από τη µέση µε τη βοήθεια µιας µπανανόφλουδας.
Πριν περάσει πολύς καιρός τα παιδιά αντιλαµβάνονται το
πρόβληµα, συνειδητοποιούν το δικό τους µερίδιο ευθύνης και
αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση. Μέσα από µια
µεγαλειώδη µάχη διεκδικούν και παίρνουν αυτό που τους αξίζει:
µια αυλή χωρίς σκουπίδια, ένα σχολείο χωρίς σκουπίδια, µια
ζωή χωρίς σκουπίδια!!!
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέµατα που αφορούν στο
περιβάλλον και η υιοθέτηση πρακτικών που συµβάλλουν στην
αντιµετώπισή τους είναι σηµαντικό κοµµάτι της αγωγής των
παιδιών. Το σχολείο οφείλει να έχει το δικό του ενεργό ρόλο σε
αυτή τη διαδικασία. Κι εµείς ως εκπαιδευτικοί και ως άνθρωποι που
αγαπάµε το περιβάλλον, αγαπάµε τα παιδιά µα πάνω από όλα
αγαπάµε την ίδια τη ζωή είµαστε εδώ για να προσθέσουµε το δικό
µας λιθαράκι σε αυτό το οικοδόµηµα...

4. Το λιοντάρι και το ποντίκι (µια παράσταση στα αγγλικά)
Στα πλαίσια του µαθήµατος της αγγλικής γλώσσας οι µαθητές του ∆1
µαζί µε τη δασκάλα των Αγγλικών κα Τσιακιρίδου Έλσα, τη µουσικό
κα Ντριγκόγια Παναγιώτα και τη Γερµανίδα βοηθό ξένης γλώσσας
(η οποία βρισκόταν για 6 µήνες στο σχολείο, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού
προγράµµατος) κα Julia Müller (Γιούλια Μούλερ) ετοίµασαν και
δραµατοποίησαν τον µύθο του Αισώπου «Το λιοντάρι & το ποντίκι».
Η παράσταση ήταν αποτέλεσµα οµαδικής δουλειάς και συνεργασίας
τόσο των παιδιών του τµήµατος, όσο και της προαναφερόµενης
οµάδας εκπαιδευτικών και θεωρήθηκε πλήρως επιτυχηµένη.
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Ο µύθος έχει ως εξής:

Μια ζεστή καλοκαιρινή µέρα, ο βασιλιάς των ζώων, το λιοντάρι,
θέλει να κοιµηθεί. Όλα τα ζώα του τροπικού δάσους φοβούνται
και σωπαίνουν, εκτός από το ποντικάκι, που θέλει να απολαύσει
το κολύµπι του αυτή την ηλιόλουστη µέρα µέσα στο ποτάµι.
Τελικά ξυπνά το λιοντάρι, που είναι θυµωµένο. Το λιοντάρι
όµως, βρίσκει το ποντίκι πολύ µικρό για να το φάει και το αφήνει
να ζήσει. Το ποντίκι υπόσχεται στο λιοντάρι να το βοηθήσει αν
ποτέ το χρειαστεί. Μια άλλη ζεστή µέρα, µετά από αρκετό καιρό,
το λιοντάρι πιάνεται στο δίχτυ ενός κυνηγού και χρειάζεται
βοήθεια. Εκεί βρίσκεται το ποντίκι, έτοιµο να ροκανίσει το δίχτυ
και να σώσει τον καλό του φίλο, το βασιλιά της ζούγκλας.

Το συµπέρασµα που βγήκε ήταν ότι οι φίλοι δεν µετριούνται ποτέ µε
τη δύναµή τους, αλλά µε το πόσο είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν στις
δύσκολες στιγµές. Αυτό το συµπέρασµα τονίστηκε στο τραγουδάκι
που ακούστηκε από τα παιδιά στο τέλος της παράστασης.
Τα σκηνικά και οι προσεγµένες µάσκες που φορούσαν τα ζώα του
τροπικού δάσους συνέβαλαν στην επιτυχία της παράστασης
Το θέµα του µύθου ταιριάζει απόλυτα µε το πνεύµα του
διαπολιτισµικού σχολείου που σαν πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει
την ένταξη και την κοινωνικοποίηση όλων των παιδιών που έρχονται
από άλλες χώρες. Πρέπει να τους κάνουµε φίλους µας. Ποιος ξέρει;
Μπορεί κάποτε να χρειαστούµε τη βοήθειά τους.

5. Ο Πανσοφούλης (µια παράσταση από µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου)
6. Ο άµυαλος βοσκός (µια παράσταση από µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου)
Στα πλαίσια του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής στο ολοήµερο
σχολείο, µαθητές της Γ', ∆', Ε', ΣΤ' µαζί µε τη δασκάλα της
θεατρικής αγωγής κα Παπαναστασίου Σοφία, τη µουσικό του
ολοήµερου κα Σδούκου Ελ. και την υπεύθυνη του ολοήµερου κα
Τουτζιάρη Αντ., ετοίµασαν και παρουσίασαν δυο θεατρικά δρώµενα:
Ο Πανσοφούλης: Ο µικρός Μάκης πιέζεται πολύ από τη µητέρα

του, η οποία θέλει ο γιος της να διαβάζει από το πρωί µέχρι το
βράδυ και να µαθαίνει όλο και περισσότερα πράγµατα. Ο Μάκης
διαβάζει, όµως κουράζεται, εξαντλείται. Μέσα από κωµικές
καταστάσεις και περιστατικά, ο Μάκης τελικά χάνει το µυαλό
του και η µητέρα του µετανιώνει, νιώθοντας τελικά ότι του κάνει
περισσότερο κακό παρά καλό, όπως η ίδια νόµιζε.
Ο άµυαλος βοσκός: Είναι διασκευή του γνωστού µύθου του
Αισώπου. Ο µικρός βοσκός, ο Πέτρος, βαριέται την ήρεµη
καθηµερινότητα του χωριού και αποφασίζει να κάνει µια πλάκα
για να διασκεδάσει. Φωνάζει δυνατά ότι ένας λύκος τρώει τα
πρόβατά του. Οι συγχωριανοί του πηγαίνουν να τον βοηθήσουν
και τότε αυτός τους κοροϊδεύει. Το ίδιο περιστατικό συµβαίνει
και δεύτερη φορά. Οι χωρικοί θυµώνουν µε τον Πέτρο. Την
τρίτη φορά όµως ο λύκος είναι αληθινός, και πραγµατικά τρώει
τα πρόβατα του. Κανείς δεν καταφθάνει για βοήθεια. Ο Πέτρος
καταλαβαίνει το λάθος του και υπόσχεται να µην ξαναπεί ποτέ
πια ψέµατα. Όλοι τον συγχωρούν.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09

Γάµος Ελλήνων
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΓΑΜΟΙ: ΠΟΝΤΟΥ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΡΑΚΗΣ
& Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥ∆Ι – ΧΟΡΟΣ
Συµµετείχαν:
•
•
•
•

Τα παιδιά της παραδοσιακής χορευτικής µας οµάδας (57 χορευτές της Α' ως ΣΤ')
Τα κορίτσια της ΣΤ' τάξης σε µοντέρνες χορογραφίες
Οι µαθητές/τριες της Α 1 τάξης σε µοντέρνα χορογραφία
Μαθητές/τριες της Ε' τάξης

Υπεύθυνοι εκδήλωσης:
•
•
•

Μπαδέµη Μαρία (χοροδιδάσκαλος σχολείου) – παραδοσιακός & πολιτικός γάµος
Αρβανιτίδου Βιργινία (δασκάλα Φυσ. Αγωγής) – µοντέρνες χορογραφίες ΣΤ' & χασάπικο Ε'
Μάρκροφτ Έλεν (δασκάλα µοντέρνου χορού, µητέρα του σχολείου – µοντέρνα χορογραφία Α'
τάξης

Απαγγελία – αφήγηση κειµένων: Σαχινίδου Χριστίνα (ηθοποιός, υπεύθυνη των γιορτών
ανοιχτού θεάτρου του ∆ήµου Θεσ/νίκης)

Μουσικοί:
Ποντιακή λύρα: Σωπιάδης Κώστας, Ποντιακό τραγούδι: Πολατίδης Βασίλης
Νταούλι Πόντου: Κεσόγλου Ιάκωβος,
Λαούτο: Νάτσιου Σοφία, Κλαρίνο: ∆ανίτσας Γιάννης, Βιολί: Κουσουλάκης Γιάννης
Κρουστά: Χατζόπουλος Νίκος, Τραγούδι: Καραγκιόζογλου Αριστοτέλης

Την όλη εκδήλωση επιµελήθηκε η Μπαδέµη Μαρία
Ευχαριστούµε: Τον Αντιδήµαρχο Παιδείας του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Σιταρίδη Παύλο,
τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού & την υπεύθυνη του κα Λίνα Χόη, το
Σύλλογο Ποντίων Ελευθερίου-Κορδελιού και τον πρόεδρο του κ. Τερζόπουλο Κων/νο, το 13ο
∆ηµοτικό Θεσ/νίκης, την κα Χρύσα Μιχαλούδη-Παπαδοπούλου (µητέρα µαθητών του σχολείου) για
το υπέροχο σκηνικό που φιλοτέχνησε και για την πολύτιµη βοήθειά της τα τελευταία χρόνια, τους
δασκάλους κ. Καρρά Ευθύµιο, Μαυροµάτη Γαβριήλ για το στήσιµο των σκηνικών, την πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων κα Παπαδοπούλου Σταυρούλα και τα µέλη του ∆.Σ. (Βότση Μαρίνα,
Ζέκου Αναστασία, Καρέλλα Πετρούλα, Κυριακίδη Κων/νο, Μακεδονίτη ∆ηµήτριο, Πεταλίδη
Απόστολο) που βοήθησαν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς λύνοντας προβλήµατα που
παρουσιάζονταν. Όλους τους δασκάλους του σχολείου.

Ένα µεγάλο Μπράβο!!! σε όλα τα παιδιά
που πήραν µέρος στην παράσταση, ήταν καταπληκτικά
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Παραδοσιακός Γάµος Πόντου από τους µαθητές της Ε' και ΣΤ'

Παραδοσιακός Γάµος Μακεδονίας από τους µαθητές της Γ' και ∆'

Παραδοσιακός Γάµος Ηπείρου από τους µαθητές της Α' και Β'
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Παραδοσιακός Γάµος Θράκης από τους µαθητές της Ε' και ΣΤ'

Πολιτικός Γάµος από µαθητές της Γ' και ∆'

Ο µοντέρνος τρόπος διασκέδασης από τους µαθητές της Α', Ε' και ΣΤ'

58

