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Άλλος µε τη 
βάρκα µας; Έλα και συ 

στο ταξίδι µας! 

Ανέβα και 
σαλπάρουµε! 

Βίρα τις 
άγκυρες! 

Αντίο, αγαπηµένο  
µας σχολείο 

Lamtumirë shkolla 
jonë e dashur! 

Adieu, notre 
école bien-aimée Goodbye, our 

loved school 

Прощай, дорогая 
наша школа 

Auf Wiedersehen, 
unsere geliebte 
Schule 

οι απόφοιτοι 
µαθητές της ΣΤ' 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6o ∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο  
Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσ/νίκης 
∆ιεύθυνση: ∆αβάκη 18 - Τ.Κ. 56334 Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσ/νίκη 
Τ.Θ. 33515 
Τηλ: 2310761420 και 2310705638 
Φαξ: 2310761420 
Εmail: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr 
∆/νση Ιστοσελίδας: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
∆ιευθυντής : Παπαδόπουλος Στέργιος (6977342637) 
E-mail: sterpapa@otenet.gr 
 

(το σχολείο υπάγεται στο 2ο Γραφείο της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης, και στο 
Σχολικό Σύµβουλο της 16ης Περιφέρειας Π.Ε. του νοµού Θεσ/νίκης) 
 

∆ηµιουργία και γενική επιµέλεια του εντύπου, ο διευθυντής του σχολείου. 
Τα κείµενα των δράσεων επιµελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί κι ο δ/ντής. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ “ΑΙΝΕΙΑΣ” 
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ΚΩΝ. ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 11 – 54635 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. 2310206.616, Fax. 2310206.616 
e-mail: zarafidi@otenet.gr 
www.aineias.com.gr 
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«Το σχολείο είναι για όλους… » 
 

Εισαγωγικό κείµενο του ∆ιευθυντή του Σχολείου, Παπαδόπουλου Στέργιου 
 

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 ανθρώπου, µαύρου, άσπρου, κινέζου κλπ., 
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 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: 
 

 «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών στο σχολείο»                         
Πανεπιστήµιο Αθηνών: 1998-2001, 2002-2004 & 2006-2008 

 «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 

 Ευρωπαϊκά προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης                                            
Leonardo da Vinci: 2005-2006 (συµµετείχε εκπ/κός του σχολείου)                                                       
Comenius - Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις: 2003-2006 & 2009-2011                        
Comenius Assistantship: τοποθέτηση µελλοντικού εκπ/κού ως βοηθού δασκάλου ξένης 
γλώσσας, στο σχολείο µας από χώρα της Ευρώπης: 2006-2010 

 Το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου                                                                                
Με 6 τµήµατα από το 2002 ως σήµερα   

 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 

 Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας 1999-2006 
 Το πρόγραµµα της Καλλιπάτειρας 2006-2008 
 Το πρόγραµµα της 2ης ξένης γλώσσας (γερµανικά, γαλλικά) 2006 ως σήµερα 
 ΚΕ.Π.Υ.Σ.Ε. (Κέντρο Παιδ. Υποστήριξης της σχολικής ένταξης) 2003-2004  
 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 

 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) 

 Λειτουργεί Προπαρασκευαστικό Τµήµα Τσιγγανοπαίδων από το 1998 (και µε οργανική 
θέση απ’ το 2002, Υπ. Απόφ. 86355/∆4, εφηµ. κυβέρνησης 1132/29-8-02) 

 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)  

 ∆ιαθέτει ιστοσελίδα (στα ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά & αλβανικά), η οποία βραβεύτηκε 
για τέσσερις συνεχόµενες χρονιές 2007, 2008, 2009 & 2010 σαν µια από τις 10 (δέκα) 
καλύτερες ιστοσελίδες δηµοτικών στην Ελλάδα. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
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∆άσκαλοι – Μαθητές - Γονείς 
 

Σχ. έτος 2009-10 13 µε οργανική  7 αποσπασµένοι 11 ωροµίσθιοι 
Τάξεις ∆άσκαλοι 

∆ιευθυντής Παπαδόπουλος Στέργιος 
Α 1 Μαρούλη Ρόζα  
Α 2 Παπαµαρίνου Μαρία  

∆εληφυσέκη Βάγια (από 2/12/09) 
Β 1 Γιαννακούλα Αικατερίνη 
Β 2 Παράσχος Αθανάσιος 
Γ 1 Φιλιππίδης Αντώνιος 
Γ 2 Καρράς Ευθύµιος  
∆ 1 Κεσκιλίδου Υπερµαχία 
∆ 2 Καραγιάννης Παναγιώτης 
Ε 1 Ζώης Απόστολος 
Ε 2 Καραγιάννη Ελισάβετ  
ΣΤ 1 Παρσάνογλου Αθανάσιος  
ΣΤ 2 Χατζηαλεξάνδρου Μαρία  

Μπουζούκης Αθανάσιος (από 10/12/09) 
Προπαρασκευαστικό Τµήµα Ροµά  Μαυροµάτης Γαβριήλ 

Τ. Υ. Παλιννοστούντων κι Αλλοδαπών Ασλανίδη Νάστια 
 

Ειδικότητα ∆άσκαλοι 
Μουσικής Μαρουλάκης Ιωάννης  
Αγγλικών Μαλιβίτση Ζωή - Λυµπεράκη Μαρία  

Γερµανικών Κουσίδου Στυλιανή  
Ψαροκωστοπούλου Ιωάννα  

Γαλλικών  Τσίγκανου ∆έσποινα  
Φυσικής Αγωγής Χαλιαµάλια Βαΐα  

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα  
Comenius Assistantship 

Laura Müller (Λάουρα Μύλερ) 
από Γερµανία   

 

Τµήµατα Ολοήµερου 
 

Ειδικότητα ∆άσκαλοι 
Προετοιµασία µαθηµάτων Τουτζιάρη Αντωνία  

(υποδιευθύντρια και υπεύθυνη ολοηµέρου) 
Προετοιµασία µαθηµάτων Γιάγκα Μαρία 
Προετοιµασία µαθηµάτων Λάγκα Ιωάννα  

Πληροφορικής Γιαγτζόγλου Κων/νος 
Θεατρικής Αγωγής Παπαναστασίου Σοφία-Τριάδα 

Αγγλικών Φωτιάδου Χριστίνα  
Φυσικής Αγωγής Ανδρεάδης Κων/νος - Γιώτα Βασιλική  

Μουσικής Τσιµπετονίδης Νικόλαος  
 
 

Μαθητικό ∆υναµικό (2009-10) 
Σχολικό Έτος 2009/10 Ποσοστό 
Γηγενείς 193 64,98 % 
Παλιννοστούντες 27 9,09 % 
Αλλοδαποί 46 15,49 % 
Ροµά (Τσιγγάνοι) 31 10,44 % 
Σύνολο 297 100 % 

 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων (2009-10) 
Τίτλος Ονοµατεπώνυµο 

Πρόεδρος Παπαδοπούλου Σταυρούλα  
Αντιπρόεδρος Πεταλίδης Απόστολος  
Γραµµατέας Ζέκου Αναστασία  
Ταµίας Καρέλλα Πετρούλα 
Μέλος Βότση Μαρίνα  
Μέλος Κυριακίδης Κων/νος 
Μέλος Παναγιωτίδου Ελισάβετ 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης –  
Comenius Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις  
 

Τίτλος του προγράµµατος: Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης / Eco-Citizens of Common Europe 
∆ιεύθυνση ιστοσελίδας προγράµµατος: www.ecoeurope.neac2.eu  
∆ιάρκεια: 2 χρόνια (2009-2011) 
Συµµετέχουν: 16 Σχολεία από 14 χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, 
Ισπανία, Αγγλία, Ουαλία, Τουρκία, Βουλγαρία, ∆ανία, Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία 
Συντονίστρια του προγράµµατος στο σχολείο για τα 2 έτη: η δασκάλα κα Κεσκιλίδου Υπερµαχία  
Η εκπαιδευτικός που βοήθησε ενεργά στην υποβολή της αίτησης στα αγγλικά για την τελική 
συµµετοχή µας στο πρόγραµµα: η δασκάλα Φυσικής Αγωγής κα Αρβανιτίδου Βιργινία 

 
 

 Country - City School 
   

 

Bulgaria 
Varna 

Zachary Stoyanov’ gr. Varna 

   

 

Bulgaria 
Vidin 

Resursen centyr za podpomagane 

   

 

Cyprus 
Larnaka 

Dimotiko Sxoleio Psevda 
 

   

 
Denmark 
Stege 

Hjertebjergskolen 

   

 

England, UK 
Telford 

PRIORSLEE PRIMARY SCHOOL 

   

 

Estonia 
Mustla 

TARVASTU GÜMNAASIUM 

   

 

Greece 
Thessaloniki 

6th  Intercultural All-day Primary School  
of Eleftherio-Kordelio 

   

 
Italy 
Taormina 

Istituto Comprensivo 2 Taormina 

   

 
Netherlands 
Rotterdam 

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs,  
Eenheid Zorg   

   

 
Norway 
Lørenskog 

Fjellsrud skole 

   

 

Poland 
Lodz 

Szkoła Podstawowa nr 113 
Coordinator Scholl 

   

 

Portugal 
Monforte 

Agrupamento Vertical de Escolas de 

   

 

Portugal 
Stª Maria Avioso 

Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia 

   

 

Spain 
Jarandilla de la Vera 

C.E.I.P. Conquistador Loaysa 
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Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος 
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι το αποτέλεσµα µιας κοινής 
εργασίας πολλών ευρωπαϊκών σχολείων ενδιαφερόµενων να 
βελτιώσουν την πληροφόρηση για τα οικολογικά προβλήµατα 
µεταξύ των συµµετεχόντων και των παραληπτών του 
προγράµµατος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε τη 
βοήθεια των ποικίλων και δηµιουργικών προσεγγίσεων 
διδασκαλίας/εκµάθησης. Το ευρύ πλαίσιο της συνεργασίας 
προϋποθέτει την προώθηση της ευρωπαϊκής υπηκοότητας 
µε το να ερευνά τις κοινές αξίες για όλους τους πολίτες της 
Ευρώπης, σχετικά µε την ανησυχία µας για το φυσικό 
περιβάλλον και το άµεσα συνδεµένο ζήτηµα των συνθηκών 
υγείας µας. Ο αρχικός στόχος είναι να καταστούν οι 
συµµετέχοντες πιο ευαίσθητοι στη σηµασία των 
κλιµατολογικών αλλαγών του πλανήτη, η ανάγκη 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η ανάγκη να 
ακολουθηθούν υγιείς τρόποι ζωής. Οι στόχοι θα 
επιτευχθούν µέσω της εργασίας σε δύο σηµαντικά θέµατα, 
το ένα στοχεύει στην αύξηση της γνώσης των 
συµµετεχόντων στην οικολογία και στην υγιή ζωή, και το 
άλλο στοχεύει στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων 
οικολογικής συµπεριφοράς. Τα σχολεία εργάζονται από 
κοινού πάνω σε παγκόσµια προβλήµατα αλλά και το κάθε 
σχολείο θα εστιάσει σε ορισµένα ζητήµατα τοπικής 
σπουδαιότητας, µε βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας ή και 
της περιοχής του. Η ενεργή συµµετοχή ολόκληρης της 
σχολικής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών 
µε ειδικές ανάγκες καθώς και των αλλόγλωσσων µαθητών) 
είναι προτεραιότητά µας. Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες και της χρήσης στις νέες 
τεχνολογίες. Το τελικό προϊόν θα είναι ένας πολύγλωσσος 
ιστοχώρος που θα παρουσιάζει τα επιτεύγµατα του 
προγράµµατος σε όλα τα συνεργαζόµενα σχολεία µε τις 
κατάλληλες εκπαιδευτικές αξίες και που θα χρησιµεύει ως 
µια σηµαντική πηγή διάδοσης του προγράµµατος.  
Έκθεση προόδου για τον 1ο χρόνο (2009-2010) 
Πραγµατοποιήθηκαν επτά (7) εκπαιδευτικές συναντήσεις 
στα πλαίσια του προγράµµατος. Το σχολείο µας συµµετείχε 
στις πέντε (5) από αυτές. Συγκεκριµένα συµµετείχαµε στις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις που έγιναν στα εταιρικά σχολεία 
της ∆ανίας, της Ιταλίας (Σικελία), της Κύπρου, της 
Νορβηγίας και της Αγγλίας. Στις συναντήσεις αυτές 
οριοθετήθηκαν οι άξονες δραστηριοτήτων κι αρµοδιοτήτων 
του κάθε σχολείου και παρουσιάστηκαν (power point & 
video) τα αποτελέσµατα προόδου των περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου, καθώς και η γενική 
εικόνα της κάθε χώρας, όσον αφορά στο επίπεδο και την 
πρόοδο σε θέµατα περιβαλλοντικά, σε εθνική κλίµακα. Η 
συµµετοχή των µαθητών/τριών απ’ όλα τα συνεργαζόµενα 
σχολεία διάνθισε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.  
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Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να  επικοινωνήσουν στην 
αγγλική γλώσσα, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να 
συµµετάσχουν σε εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
αισθητικής αγωγής, αυτο-έκφρασης και αυτοσχεδιασµού, 
καθώς και σε εργαστήρια Η/Υ (εικονικά παιχνίδια-
διαγωνισµοί). Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν διαδικτυακές 
συνεδρίες επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών/τριών όλων 
των χωρών, καθώς και µεταξύ των συντονιστών και 
εκπαιδευτικών όλων των εταιρικών σχολείων. Όσον αφορά 
το τελικό προϊόν, κατασκευάστηκε µία ιστοσελίδα µε την 
ονοµασία www.ecoeurope.neac2.eu, όπου αναρτιούνταν σε 
µηνιαία ή διµηνιαία βάση όλες οι περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες των σχολείων καθώς και πληροφορίες για τη 
χώρα, την πόλη, το σχολείο. Το υλικό που ανεβάσαµε ως 
σχολείο σε αυτήν την κοινή ιστοσελίδα ήταν αξιοπρόσεκτο 
και συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια όλων των εταιρικών 
σχολείων. Επίσης πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός για τον 
καλύτερο λογότυπο του προγράµµατος. Κάθε σχολείο 
πρότεινε σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία 3 δικούς του 
λογότυπους. Οι µαθητές των 16 συνεργαζόµενων σχολείων, 
ψήφισαν από τους 48 λογότυπους, ποιοι κατά τη γνώµη τους 
ήταν οι 3 καλύτεροι. Από την ψηφοφορία αυτή κι αφού 
συγκεντρώθηκαν όλα τα αποτελέσµατα βγήκαν οι 3 τελικοί 
νικητές. Μια ακόµα πηγή έµπνευσης για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στο δικό µας σχολείο (6ο ∆ιαπολιτισµικό 
Ελευθερίου-Κορδελιού) αποτέλεσαν κι οι επισκέψεις σε µη 
εταιρικά σχολεία της Π.Ε. & ∆.Ε. των χωρών υποδοχής. 
Εξαιρετικά εποικοδοµητικές υπήρξαν οι ξεναγήσεις σε 
Περιβαλλοντικά Κέντρα και Μουσεία, καθώς και η 
πληροφόρηση από υπευθύνους Οικολογικών και 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη σχετική δράση της 
κάθε χώρας σε εξαιρετικής σηµασίας θέµατα που άπτονται 
της οικολογικής συνείδησης και προστασίας του πλανήτη. 
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2. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / Comenius Assistantship 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Για τη σχολική µας µονάδα η συµµετοχή σ΄ αυτό το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης (βοηθός 
δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο) είναι κάθε χρόνο 
µία νέα µεγάλη πρόκληση. Με πρωτοβουλία του δ/ντή κ. 
Στ. Παπαδόπουλου κι ύστερα από οµόφωνη απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων, κατατέθηκε αίτηση συµµετοχής 
µας στο παραπάνω πρόγραµµα. Από το ΙΚΥ µας 
ανακοινώθηκε ότι η αίτηση έγινε δεκτή και ότι στο σχολείο 
θα φιλοξενούσαµε για τη σχολική χρονιά 2009-10 (από τα 
τέλη Ιανουαρίου) και για 4η συνεχόµενη χρονιά µια 
µελλοντική εκπαιδευτικό ως βοηθό δασκάλας ξένης 
γλώσσας την κα Laura Müller από τη Γερµανία.  
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράµµατος στο σχολείο 
ήταν η δασκάλα των Αγγλικών κα Μαλιβίτση Ζωή.  
Η συµµετοχή µας σ’ αυτό το πρόγραµµα άξιζε πραγµατικά. 
Η εµπειρία µας από τη συνεργασία µας µε τη Λάουρα 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 εκπ/κό σύστηµα και τον πολιτισµό µιας άλλης χώρας, 
ανταλλάξαµε ιδέες, εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους.  
Για µας 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 απόφαση να 
στείλουµε και πάλι αίτηση στο Ι.Κ.Υ για τη συµµετοχή µας 
σε ένα νέο πρόγραµµα για τη νέα σχολική χρονιά 2010-11.  
Η Laura φεύγοντας από το σχολείο, µέσω της σχολικής 
εφηµερίδας ήθελε για τελευταία φορά να καταγράψει τις 
σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την πεντάµηνη 
παραµονή της στη Θεσ/νίκη και στο σχολείο µας. 
Μετά από πέντε µήνες παραµονής µου στην Ελλάδα, ήρθε η 
ώρα του αποχαιρετισµού. Θυµάµαι ακόµα τη στιγµή, που 
καθόµουν στο αεροδρόµιο στη Γερµανία και δεν ήξερα τι µε 
περίµενε στην Ελλάδα, µιας και δεν είχα ποτέ επισκεφτεί τη 
χώρα και δεν γνώριζα ούτε µια λέξη στα ελληνικά.. Και µετά, 
έµεινα άφωνη από τη φιλοξενία και την καταδεκτικότητα των 
Ελλήνων. Από την πρώτη µέρα ένιωσα καλοδεχούµενη κι 
άνετα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι µε αντιµετώπισαν θαρρείς και 
ήµουν πάντα κοµµάτι του σχολείου κι έτσι δεν ένιωσα ποτέ 
µοναξιά. Βρήκα στο γραφείο των δασκάλων νέους φίλους κι 
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ήταν πάντα απόλαυση να βρίσκοµαι εκεί. Και φυσικά ήταν και 
οι καταπληκτικές εµπειρίες µου µε τα παιδιά. Ήταν πάντοτε 
φιλικά, αξιαγάπητα και βέβαια ενδιαφέρονταν πολύ για την 
πατρίδα µου. Στη διάρκεια της δουλειάς µου µε τα παιδιά 
έµαθα πολλά νέα πράγµατα. Απέκτησα πολλές εµπειρίες στο 
χώρο της παιδαγωγικής και κάθε µέρα ήταν µια πρόκληση για 
µένα να εξηγώ την αγγλική γραµµατική και να διδάσκω νέες 
λέξεις χωρίς να γνωρίζω καθόλου τα ελληνικά.  Αλλά µαζί µε 
τα παιδιά η προσπάθειά µας πέτυχε. Κάθε µέρα µου δίδασκαν 
νέες ελληνικές λέξεις και χαίρονταν πάντα όταν κατάφερνα να 
πω κάτι καινούργιο. Πάντα όταν περπατούσα στο σχολείο µε 
πλησίαζαν µε ένα χαµόγελο στα πρόσωπά τους και µε 
αγκάλιαζαν και θα µου λείψουν τόσο πολύ! Το να δουλεύω 
µαζί τους και µε τους άλλους εκπαιδευτικούς ήταν µια από τις 
καλύτερες εµπειρίες της ζωής µου. Στους πέντε µήνες 
ταξίδεψα πολύ στην Ελλάδα και µε εντυπωσίασε το γεγονός 
ότι υπάρχουν τόσα όµορφα µέρη στην Ευρώπη. Επίσης η 
κουλτούρα µε την οποία ήρθα σε επαφή εδώ στην Ελλάδα είναι 
φανταστική και δεν µπορώ να φανταστώ την επιστροφή µου 
στη Γερµανία. Βρήκα στη Θεσ/νίκη ένα δεύτερο σπίτι και µετά 
από πέντε µήνες έχω το αίσθηµα ότι γίνοµαι µισή Ελληνίδα. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το διευθυντή µου κ. 
Στέργιο Παπαδόπουλο, που µε βοήθησε σε όλες τις 
καταστάσεις, και την κα Μαλιβίτση Ζωή, που λειτούργησε ως 
µέντορας µου στο σχολείο. Ήταν πάντα µια φίλη για µένα και 
µου έδινε καλές συµβουλές για τη ζωή µου. Είµαι βέβαιη ότι 
θα επιστρέψω σύντοµα!  

Λάουρα Μούλερ 
 

3. Η πολυπολιτισµική εφηµερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 
 

 
 
 

 

Συνεχίστηκε για 8ο 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. Με ποικίλα θέµατα, πάντα επίκαιρη, 
προβάλλοντας τις πλούσιες δράσεις µας. ∆ιαβάζεται 
ευχάριστα από µικρούς και µεγάλους. Φτάνει σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου (300), στην τοπική κοινωνία των 
∆ήµων Ελευθερίου-Κορδελιού κι Ευόσµου Θεσ/νίκης. 
Επίσης αποστέλλεται ταχυδροµικώς (µέσω των γραφείων 
εκπ/σης) σε όλα τα δηµοτικά σχολεία του νοµού Θεσ/νίκης, 
στα 26 διαπολιτισµικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 
κοµµάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, 
στο Υπουργείο Παιδείας-∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων, στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης (Παιδαγωγική 
Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Κυκλοφορεί 3 
φορές το σχολικό έτος (πριν τα Χριστούγεννα, πριν το 
Πάσχα και τέλη Μαΐου), σε 2.500 αντίτυπα κάθε τεύχος.  
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4. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχολικό έτος 2003/04 συµµετείχε για 7η 
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.  
Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης πραγµατοποιήθηκαν τα 
παρακάτω προγράµµατα: 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα: 
Β2: Το νερό είναι πολύτιµο, µην το σπαταλάς  
Γ2: Οι φίλοι µας τα ζώα  
∆1-∆2: Ύδωρ Φιλάνθρωπον  
Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2: Απλά και καθαρά, ανακύκλωση παιδιά  
Προγράµµατα Αγωγής Υγείας: 
Α1-Α2: Χτίζω σωστά, εµένα  
Γ1: Ζήσε τη ζωή µε σωστή διατροφή  
Πολιτιστικά προγράµµατα: 
Β1: Οι µήνες και οι εποχές τους - Ήθη κι έθιµα  
Ε1: Παραδοσιακά επαγγέλµατα  
ΣΤ1-ΣΤ2: Μαθητικός τύπος  

 
 

 
 

 
 

5. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας 
Για 4η συνεχόµενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση 
Εκπαιδευτικών «Μιχάλης ∆ερτούζος» και η «Ελληνική 
Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» 
σε συνεργασία µε το Π.Σ.∆. (Πανελλήνιο Σχολικό 
∆ίκτυο) προκήρυξαν πανελλήνιο διαγωνισµό για τη 
βράβευση των καλύτερων σχολικών δικτυακών τόπων 
∆ηµοτικών, Γυµνασίων, Λυκείων & ∆ιοικητικών Μονάδων, 
οι οποίοι φιλοξενούνταν σε διακοµιστές του ΠΣ∆.  Ο 
δικτυακός τόπος του σχολείου µας, για τέσσερις 
συνεχόµενες χρονιές (2007, 2008, 2009 & 2010) 
βραβεύεται ως ένας από τους 10 καλύτερους σχολικούς 
ενεργούς δικτυακούς τόπους για την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα µας, ανεβαίνει σε 4 
διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, 
ρωσικά) κι είναι ειδικευµένη στη διαπολιτισµική εκπ/ση & 
στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης. Οι 
θέσεις που έχουµε καταλάβει, από τότε πού ξεκίνησε ο 
διαγωνισµός: 2007: 4η θέση, 2008: 4η θέση, 2009: 10η 
θέση και 2010: 8η θέση. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το 
2010, από 6192 ∆ηµοτικά, δικτυακούς τόπους είχαν τα 
2058, από τα οποία ενεργούς το 2009 είχαν µόνο τα 113 
∆ηµοτικά. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   

 

 
ελληνική σελίδα  

 

 
αγγλική σελίδα  

 

 

αλβανική σελίδα  

 
ρωσική σελίδα  
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6. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Master 2: Γλωσσική αφύπνιση  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Έχει εγκριθεί από τα Υπουργεία Παιδείας των δυο χωρών 
και αποτελεί σύµπραξη του Α.Π.Θ. µε το Παν. Maine, Le 
Mans. Για τρεις εβδοµάδες µας επισκέπτονταν καθηµερινά η 
Ελληνίδα δασκάλα Τάντση Αναστασία κι ο Αλγερινός Haroun 
Zemoura, µεταπτυχιακοί φοιτητές. 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. Η κα Τάντση Αναστασία στα πλαίσια 
της πρακτικής της έκανε διδασκαλία στo τµήµα ∆1 µε θέµα 
«Οι µέρες της εβδοµάδας σε 8 διαφορετικές γλώσσες».  
Οι γλώσσες που επιλέχθηκαν ήταν: ελληνικά, γαλλικά, 
αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά, ρουµανικά, ρώσικα, αλβανικά. 
Οργανώθηκε δραστηριότητα την οποία οι µαθητές 
πραγµατοποίησαν σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων. Σε µια 
πρώτη φάση ανακάλυψαν µέσ΄ από τον γραπτό λόγο το όνοµα 
µιας ηµέρας σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες. Με βάση λοιπόν 
το γραπτό λόγο οι µαθητές κλήθηκαν να κατηγοριοποιήσουν 
τα ονόµατα των ηµερών από γλώσσα σε γλώσσα βασιζόµενοι 
και στην ταξινόµηση των ηµερών της βδοµάδας στα αγγλικά. 
Στόχος ήταν να εστιάσουν την προσοχή τους σε διάφορες 
µορφές γραφής και να αναπτύξουν την ικανότητα να 
εντοπίζουν τα κοινά σηµεία που επαναλαµβάνονται κι 
αργότερα να συµπεράνουν µια αρχή σχηµατισµού των 
σύνθετων λέξεων. Για την επιβεβαίωση της ταξινόµησής 
τους οι µαθητές άκουσαν στη συνέχεια τα ονόµατα των 
ηµερών σε αυτές τις γλώσσες και κλήθηκαν να βάλουν σε 
χρονολογική σειρά τις ηµέρες στις οκτώ γλώσσες 
βασιζόµενοι σ΄ αυτά που άκουσαν. Στόχος ήταν ν΄ 
αναπτύξουν την ικανότητα να διακρίνουν ακουστικά κάποιους 
οικείους ήχους και να µπορούν να καθορίζουν τον τρόπο 
αντιστοιχίας γραπτού και προφορικού λόγου. Η επιλογή των 
συγκεκριµένων γλωσσών επέτρεψε να αξιοποιήσουµε 
προηγούµενες γνώσεις των µαθητών (ελληνικά, αγγλικά), να 
εξοικειώσουµε τους µαθητές µε τις ευρωπαϊκές γλώσσες 
που διδάσκονται (γαλλικά, γερµανικά), να γνωστοποιήσουµε 
τρεις γλώσσες λιγότερο διαδεδοµένες οι οποίες ήταν 
συγχρόνως και µητρικές γλώσσες κάποιων µαθητών 
(αλβανικά, ρουµάνικα, ρωσικά), να αντιληφθούµε - µε 
εντοπισµό οµοιοτήτων – τη γενετική σχέση µεταξύ κάποιων 
γλωσσών (αγγλικά-γερµανικά, γαλλικά-ιταλικά-ρουµανικά).  
Ο κ. Haroun Zemoura από την Αλγερία, µας απέστειλε µε 
Email (στα αγγλικά) τις εντυπώσεις του από την παραµονή 
του για 3 εβδοµάδες στο σχολείο µας.  
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«Παρακολούθησα µαθήµατα γλώσσας σε διαφορετικές τάξεις 
ως απλός παρατηρητής για να διαπιστώσω πώς γίνεται η 
διδασκαλία και εκµάθηση της γλώσσας στα ελληνικά δηµοτικά 
σχολεία.. Αυτή η εµπειρία, η οποία ολοκληρώθηκε µε την 
παρουσίαση (power point) εκ µέρους µου ενός µαθήµατος 
αγγλικών στην ΣΤ' τάξη ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητική για 
εµένα. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου έµαθα πολλά 
πράγµατα που διαφοροποιούν αυτό το διαπολιτισµικό σχολείο 
από τα σχολεία που ήδη είχα γνωρίσει στην Αλγερία και τη 
Γαλλία. Υπήρχε στενή σχέση ανάµεσα στους δασκάλους και 
τα παιδιά. Το γεγονός αυτό κατέστησε σαφές ότι οι 
παραδοσιακοί τρόποι αντιµετώπισης του παιδιού από τους 
δασκάλους που ίσχυαν στα δικά µου σχολικά χρόνια καθώς 
και πιο πριν, έχουν εξαφανιστεί από αυτό το σχολείο στο 
οποίο φοιτούν παιδιά που διαφέρουν ως προς την 
πολιτισµική και πολιτιστική τους προέλευση. Μου άρεσε 
ιδιαίτερα ο τρόπος µε τον οποίο ήταν τοποθετηµένα τα 
θρανία. Αυτή η διάταξη επιτρέπει στους µαθητές – µε τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού – να εργάζονται σε οµάδες και 
συµβάλλει στην απάλειψη των διαφορών στο γνωστικό 
επίπεδο. Ένα άλλο πράγµα που πραγµατικά εκτίµησα και το 
οποίο δίνει στο σχολείο µια διεθνή διάσταση είναι η 
επικοινωνία µε σχολεία από άλλες χώρες. Αυτό το πρόσεξα 
όταν είδα µαθητές του συγκεκριµένου σχολείου να 
συνοµιλούν (µέσω υπολογιστή-chat) σε παιδιά ενός 
πολωνικού δηµοτικού, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού 
προγράµµατος που συµµετέχουν. Αυτό καθιστά φανερό 
στους µαθητές ότι σε αυτόν τον κόσµο υπάρχουν πολλές 
πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το δ/ντή κ. Παπαδόπουλο για τη δυνατότητα 
που µου έδωσε να αποκτήσω αυτήν την εµπειρία καθώς κι 
όλους τους δασκάλους που µε φιλοξένησαν στις τάξεις τους, 
ιδιαίτερα την κα Μαλιβίτση Ζωή, δασκάλα των Αγγλικών.» 

7. Πρόγραµµα Erasmus - Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Λάουρα 
Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν στις 15 
Μαΐου, 10 ξένοι φοιτητές. οι οποίοι προέρχονταν από τη 
Γερµανία, το Βιετνάµ, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την 
Τουρκία, την Ιταλία, την Κούβα και τη ∆ηµοκρατία των 
Σκοπίων (FYROM).  
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 Ζωή Μαλιβίτση (η αγγλικός 
του σχολείου µας, που έκανε τη µετάφραση) και το υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε µια αναλυτική 
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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. 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 ∆ 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 
φοιτητές συµµετείχαν σε οµαδικό γλωσσικό παιχνίδι. 
Σχηµατίστηκε κύκλος και ένας κάθε φορά έλεγε µία λέξη στη 
γλώσσα του. Ο επόµενος προσπαθούσε να την προφέρει όσο 
καλύτερα µπορούσε κι αυτό συνεχιζόταν µέχρι τον τελευταίο 
του κύκλου. Στη συνέχεια, 2 οµάδες µαθητών εκτός κύκλου, 
κατέγραφε την προφορά της λέξης και την έλεγε δυνατά. 
Κέρδιζε η οµάδα που απέδιδε καλύτερα τη λέξη. Στη 
συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Ε 2, όπου τους 
υποδέχτηκαν η κα Έλσα Καραγιάννη δασκάλα του τµήµατος 
και η κα Ζωή Μαλιβίτση (δασκάλα Αγγλικών). Οι µαθητές 
παρουσίασαν στα πλαίσια ενός project, που είχαν δουλέψει 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς τη χώρα µας, την Ελλάδα στα 
αγγλικά. Κατόπιν οι επισκέπτες µας µαζί µε όλους τους 
µαθητές των τάξεων ∆, Ε, ΣΤ παρακολούθησαν ένα µικρό 
αγγλικό θεατρικό δρώµενο στη θεατρική σκηνή από τα παιδιά 
του Ε1. Τίτλος ήταν «Ο καθρέφτης, το χαλί και το λεµόνι»  
Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν µουσικοχορευτικό. 
Μαθητές του ∆2 παρουσίασαν έναν µοντέρνο χορό µαζί µε 
τη δασκάλα των αγγλικών την κα Μαρία Λυµπεράκη και 3 
µαθητές της ΣΤ' τάξης χόρεψαν έναν ελληνικό χορό, το 
χασάπικο. Στο τέλος ο διευθυντής, έδωσε στους φοιτητές 
ως ανάµνηση της επίσκεψης τους κάποια δώρα.  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.  
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8. Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα Σχεδία στην Πόλη  
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: Παί-ζω µε τα δικαιώµατά µου  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ως σχολείο ξεκινήσαµε το σχολικό έτος 2009-10 µια 
δηµιουργική και πολύ καλή συνεργασία µε την Καλλιτεχνική  
Παιδαγωγική Οµάδα «Σχεδία στην πόλη».  
Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα  «Σχεδία στην πόλη» 
είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία συµµετέχουν 
φοιτητές, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, κοινωνικοί επιστήµονες, 
εµψυχωτές κ.α. Στόχος της είναι µέσα από τις τέχνες και το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, τους 
νέους και την ευρύτερη κοινότητα στα κοινωνικά θέµατα της 
εποχής µας. Τα θέµατα που ενδιαφέρουν την οµάδα αφορούν 
την επικοινωνία, τη συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, το ρατσισµό, τη διαφορετικότητα, τις ίσες 
ευκαιρίες, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, την 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, τον εθελοντισµό κ.ά.  
Κάθε χρόνο σχεδιάζει κι υλοποιεί εκπ/κά προγράµµατα και 
καλλιτεχνικά δρώµενα σε κάθε σηµείο της πόλης κι όχι 
µόνο! Συνεργάζεται µε δήµους, σχολεία, φορείς και άλλες 
οργανώσεις στη Θεσ/νίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην 
οµάδα συµµετέχουν ενεργά και προσφέρουν συστηµατικά 
πάνω από 50 εθελοντές – µέλη. Η οµάδα είναι πάντα ανοιχτή 
σε νέα µέλη και νέες ιδέες. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις 
της «Σχεδίας στην πόλη» διατίθενται στην υλοποίηση των 
εθελοντικών της προγραµµάτων για την υποστήριξη παιδιών 
και νέων µε αναπηρίες. http://sxediastinpoli.gr  
Έτσι λοιπόν υλοποιήθηκε – στο χώρο του σχολείου µας - 
στους µαθητές της Γ' και ∆' τάξης (ξεχωριστά σε κάθε 
τµήµα) το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Παί-ζω µε τα 
δικαιώµατά µου-Μαθαίνω τα δικαιώµατα µου µε οδηγό το 
παιχνίδι». www.paizwmetadikaiomata.blogspot.com  
Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ινστιτούτου Νεολαίας στο 
πλαίσιο του Ευρ. Προγράµµατος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ». 
Σύντοµη παρουσίαση 
Στόχος του προγράµµατος ήταν η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών στο θέµα των ∆ικαιωµάτων του παιδιού µέσα από τη 
βιωµατική προσέγγιση. To εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
περιλάµβανε διαδραστικές δραστηριότητες µε δραµατοποίηση 
ιστορίας, παιχνίδια γνώσεων, κινητικά παιχνίδια, εικαστική 
δραστηριότητα και παρουσιάση µέσω Power Point 
παιχνιδιού-κουίζ µε πληροφορίες κι ερωτήσεις κατανόησης.  
Στην εκπαιδευτική οµάδα συµµετείχαν 4 παιδαγωγοί και το 
πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε 2 ηµέρες. Οι εντυπώσεις των 
µαθητών και των δασκάλων των τµηµάτων για τη συµµετοχή 
τους στο πρόγραµµα ήταν πολύ θετικές. Ωφελήθηκαν όλα, 
χωρίς καµιά εξαίρεση, τα παιδιά και µε τέτοιου είδους 
προγράµµατα προάγουµε την αίσθηση της ελευθερίας, την 
αυτενέργεια, την αυτοδιαχείριση, τη συµµετοχή στο σχολείο.  
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9. Συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού 
Το σχολείο συνεργάστηκε µε το δήµο, στο πλαίσιο ενός προγράµµατος που είχε τον τίτλο: «Γνωρίζω 
την Ελλάδα» Έγιναν σε συνεργασία επισκέψεις αθλητικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού περιεχοµένου 
για τους µαθητές της Ε' και ΣΤ'. Ο ∆ήµος συµµετείχε µε ποσοστό 60% κι ο µαθητής µε 40 %.  
 

10. Ερευνητικό Έργο  
Α. Πραγµατοποίηση δικού µας ερευνητικού προγράµµατος  
Έγινε στα πλαίσια της συµµετοχής µας στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης Πολυµερείς Σχολικές 
Συµπράξεις: «Οικο-πολίτες της Ευρώπης» ∆όθηκε σε 
όλους τους µαθητές του σχολείου, αφού µεταφράστηκε στα 
ελληνικά (από Β' ως ΣΤ') ερωτηµατολόγιο 3 σελίδων 
σχετικά µε τη συµπεριφορά διατροφικών επιλογών, τη 
σωµατική άσκηση και τη διαχείριση απορριµµάτων. Τα 
αποτελέσµατα αφού επεξεργάστηκαν στάλθηκαν από όλα τα 
σχολεία στο συντονιστή του προγράµµατος για να 
δηµοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος. 
 

Β. Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα του ΑΠΘ 
Συµµετείχαµε ως σχολείο στην ερευνητική προσπάθεια του 
Εργαστηρίου Γλωσσικής Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. σχετικά µε 
τη διγλωσσία. Στον σύγχρονο κόσµο η διγλωσσία είναι ένα 
κυρίαρχο φαινόµενο και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
αλλά και δικαίωµα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Στόχος της 
ερευνητικής προσπάθειας ήταν να πληροφορήσει την 
εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά µε τα οφέλη της διγλωσσίας 
βασιζόµενη σε σαφή ερευνητικά γλωσσικά αποτελέσµατα. 
Στην έρευνα έλαβαν µέρος οι 20 δίγλωσσοι µαθητές από τις 
τάξεις: Β, Γ και ∆ µε πρώτη µητρική γλώσσα την Αλβανική. 
Τα παιδιά κλήθηκαν µέσω σύντοµων βίντεο να ερµηνεύσουν 
προτάσεις που στην Ελληνική µπορούν να δεχθούν 
παραπάνω από µία ερµηνεία και να εκφράσουν την προτίµησή 
τους. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά µια και απέδειξαν 
για άλλη µια φορά ότι τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν 
επιτυχώς δύο γλωσσικά συστήµατα ταυτόχρονα.   

 

 

  
 
 

11. Εβδοµάδα θεάτρου στο σχολείο (αρχές Ιουνίου) 
 
 
 

 

Στη θεατρική σκηνή του σχολείου µας, τάξεις του πρωινού 
κύκλου και του ολοήµερου παρουσίασαν διάφορες θεατρικές 
παραστάσεις, οι οποίες παίχτηκαν από 2 φορές για να 
µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου 
1. Ε1: Ο καθρέφτης, το χαλί και το λεµόνι – The mirror, 
the carpet and the lemon (µια παράσταση στα αγγλικά) 
2. Γ1: Η κακή διατροφή και η Κυρά Υγιεινή  
3. Μαθητές (Ε' & ΣΤ') του ολοηµέρου: Η Φωτεινούπολη 
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. 
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Η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών (∆ασκάλων & Μαθητών) 
του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού 

 

1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ (2009-10): 
 

Κεσκιλίδου Μάχη: δασκάλα της ∆' τάξης - παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη 
 

Ασλανίδη Νάστια: δασκάλα Τάξης Υποδοχής - παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη 
 

Ζώης Απόστολος: δάσκαλος της Ε' τάξης - δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων 
 

Μαρούλη Ρόζα: δασκάλα της Α' τάξης - δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων 
 

Παπαδόπουλος Στέργιος δάσκαλος – διευθυντής - βιβλιοθήκη διαπολιτισµικής εκπ/σης 
 

2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 
 

Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη: 990 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: 300 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 990 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 300 βιβλία, έντυπα, αφίσες,CD 
που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς. 
Καινοτοµία: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η βιβλιοθήκη εµπλουτίστηκε ύστερα από πρόταση 
της κας Μαλιβίτση Ζωής (δασκάλας Αγγλικών του σχολείου µας) µε 57 απλοποιηµένες εκδόσεις 
αγγλικών βιβλίων (readers), ορισµένα από τα οποία είναι κλασικά αριστουργήµατα της αγγλικής 
λογοτεχνίας. Μάλιστα στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκε από οµάδα µαθητών του 
Ε1 ένα θεατρικό διάρκειας περίπου 15 λεπτών στα αγγλικά, του οποίου η ιδέα βασίστηκε σε 
αγγλικό βιβλίο που οι µαθητές δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη. Τίτλος του έργου ήταν «Ο 
καθρέφτης, το χαλί και το λεµόνι-The mirror, the carpet and the lemon». Την επόµενη σχολική 
χρονιά η βιβλιοθήκη θα εµπλουτιστεί και µε άλλα ξενόγλωσσα βιβλία (ρωσικά, αλβανικά). 
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, readers.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 6 χρόνια µε πολύ µεράκι από την - µέχρι το έτος 2008-09 
µουσικό του σχολείου - κα Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελείτο 
το σχ. έτος (2009-10) από 25 µαθητές της ∆' ως ΣΤ' τάξης 
και µουσικό τον κ. Μαρουλάκη Γιάννη. 
Η χορωδία συµµετείχε και συµµετέχει σε πολλές εκδηλώσεις:  

• Σε όλες τις παραστάσεις κι εκδηλώσεις του σχολείου.  
• Στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Η' Συλλόγου 

∆ασκάλων Θεσ/νίκης για τα παιδιά των εκπ/κών το 
2003 (µε το µουσικό Ναίσκε Χρυσοβαλάντη).  

• Στη 10η Χορωδιακή Συνάντηση των ∆ηµοτικών 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 Γρ. Φυσικής Αγωγής 
του νοµού Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισµού στις 
11/5/06 µε τίτλο: «Για την Παιδεία & τον Πολιτισµό». 

• Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ειδ. Γραµµατεία ΠΟ∆Ε 
του ΥΠΕΠΘ για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στο 
Ξενοδοχείο HYATT στις 10/12/2006 µε τίτλο: «Τα 
ελληνικά ως εργαλείο εκπ/σης 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-ενηµέρωση-
αξιοποίηση». 

• 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) 

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, 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 κι αγοράζοντας 57 παραδοσιακές φορεσιές, 
διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Παρακάτω αναφέρονται οι 
παραστάσεις, τα φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις, όπου συµµετείχαµε: 
 

Εκδηλώσεις: 
• Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσαν στα πλαίσια 

του προγράµµατος Καλλιπάτειρα, για το σχ. έτος 2006-
07, 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 2007-
08, 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 
Χαλιαµάλια Βαΐα και τη γυµνάστρια του ολοηµέρου & 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) 

• 2009-10: Ο ΡΕ … ΓΛΕΝΤΙΑ (η Μπαδέµη Μαρία σε 
συνεργασία µε το γνωστό Καραγκιοζοπαίχτη της 
Θεσ/νίκης Αγάπιο Αγαπίου) 

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 5 χρόνια την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της Νεανικής Εστίας του Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Μενεµένης. Έχει αναλάβει κι διεκπεραιώσει την 
παρουσίαση µεγάλων παραστάσεων σε σηµαντικούς θεατρικούς 
χώρους της πόλης, όπως: στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ, στη Μονή 
Λαζαριστών, στο ∆ηµοτικό θέατρο Συκεών.  
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Projects στα πλαίσια των µαθηµάτων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερµανικά)  
(σχολικό έτος 2009-10)  

1. Το κυνήγι του χαµένου θησαυρού-Treasure map (δασκάλα Φωτιάδου Χριστίνα) 
 

 
 

 
 

 

Project στο ολοήµερο στο µάθηµα των αγγλικών  
Πώς λειτούργησε το project;Στην αρχή κάθε µήνα τα παιδιά 
ενηµερώνονταν για την αποστολή τους που είχε εκπ/τικό 
περιεχόµενο. Οι αποστολές τους συνήθως ήταν σύµφωνες  και 
µε ό,τι έκαναν το πρωί στο µάθηµα των αγγλικών. Όταν 
συναντούσαν δυσκολίες χωρίζονταν σε µικρές οµάδες και 
βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Στο τέλος του µήνα κι αφού τα 
είχαν καταφέρει στην αποστολή τους συλλογικά, ανοίγανε το 
χάρτη των πειρατών, κολλούσανε ένα αυτοκόλλητο µε θέµα 
πειρατικό κι έρχονταν ένα βήµα πιο κοντά στο θησαυρό. Στη 
διάρκεια της χρονιάς δουλέψανε επίσης µε σταυρόλεξα, 
ζωγραφιές, παιχνίδια µε πειρατές.  
Τι σκοπό είχε το project; Η προσπάθεια αυτή στόχευε στην 
κινητοποίηση όλων των µαθητών και την ενασχόληση τους µε 
κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό το οποίο θα τους προσέφερε 
παράλληλα και γνώσεις. 
Τι πετύχανε; Τα παιδιά λειτούργησαν ως οµάδα, ένιωσαν 
ενωµένα για έναν κοινό στόχο. Στο τέλος, επιβραβεύθηκε η 
προσπάθεια του κάθε παιδιού ξεχωριστά αλλά κι όλης της 
οµάδας συνολικά. Η επιβράβευση ενίσχυσε τα παιδιά και τους 
έδωσε περισσότερα κίνητρα να συνεχίσουν την προσπάθεια. Στο 
τέλος της χρονιάς ανοίξανε το χάρτη για τελευταία φορά, τα 
παιδιά βρήκαν το κλειδί που άνοιξε το θησαυρό και δωράκια 
περίµεναν όλα τα παιδιά ξεχωριστά.   

2. Προστασία της άγριας ζωής-Protect our wild live (δασκάλα Λυµπεράκη Μαρία) 
Με εφαλτήριο το βιβλίο Αγγλικών της ∆’ και του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Comenius-Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις 
«Οικο-πολίτες της Ευρώπης» στο οποίο συµµετείχε το 
σχολείο, τα παιδιά και των δυο τµηµάτων , πήραν µέρος σε ένα 
project, που είχε ως θέµα την προστασία της άγριας ζωής. Οι 
µαθητές αποφασίσανε να παρουσιάσουνε κανόνες προστασίας 
της άγριας ζωής (“dos and don’ts”) και να πούνε τι πρέπει και 
τι δεν πρέπει να κάνουµε για να αποτρέψουµε τον αφανισµό 
των ζωών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Από την 
άλλη, οι µαθητές του ∆2 χωρίστηκαν σε οµάδες, η καθεµία από 
της οποίες συνέλεξε πληροφορίες για τα είδη ζώων υπό 
εξαφάνιση. Τα παιδιά σκέφτηκαν, εργάστηκαν και δηµιούργησαν 
στα αγγλικά και παράλληλα ανέλυσαν ένα τέτοιο θέµα που είναι 
πολύ σηµαντικό και πιο επίκαιρο από ποτέ. Όλα τους ήταν 
πρόθυµα να συµµετέχουν στο project είτε µε το να συλλέξουν 
πληροφορίες, φωτογραφίες απ’ το διαδίκτυο ή εγκυκλοπαίδειες, 
είτε να ζωγραφίσουν απαγορευτικές ή µη πινακίδες και να 
φτιάξουν τα τελικά posters. Κατανόησαν το γεγονός ότι όλοι 
µας οφείλουµε να στρέψουµε την προσοχή µας στα ζώα µαζί µε 
τα οποία µοιραζόµαστε αυτόν τον πλανήτη που µας φιλοξενεί. 
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3. Οι χώρες & οι πόλεις του κόσµου - Countries and cities of the world 
(υπεύθυνη δασκάλα Αγγλικών: Μαλιβίτση Ζωή) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος των αγγλικών, οι µαθητές της Ε' 
τάξης ανέλαβαν την εκπόνηση ενός project, που στόχος του 
ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε διάφορες χώρες και 
πόλεις της Ευρώπης (κι όχι µόνο) και να συµβάλει στην 
εξοικείωσή τους µε διαφορετικές κουλτούρες. Οι µαθητές 
χωρίστηκαν σε οµάδες και η κάθε µια ανέλαβε να δουλέψει και 
να παρουσιάσει ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της χώρας που 
παρουσιαζόταν κάθε φορά. Η πρώτη λόγου χάρη οµάδα ανέλαβε 
να παρουσιάσει πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση της 
χώρας, η δεύτερη για την πρωτεύουσα και τις πόλεις, δυο 
άλλες παρουσίασαν τα µνηµεία και τον πολιτισµό της χώρας και 
τέλος οι υπόλοιπες οµάδες µίλησαν για τα τοπικά φαγητά, τη 
µουσική καθώς και τα επιτεύγµατά της στο χώρο του 
αθλητισµού. Η παρουσίαση του project γινόταν στα δυο 
τµήµατα της Ε’  τάξης καθώς και στους δασκάλους των 
τµηµάτων. Εκτός από τα κείµενα που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά, 
η παρουσίαση περιλάµβανε και σχετικό εποπτικό υλικό που 
έφεραν ή δηµιούργησαν τα ίδια. 
Ίσως εκείνο που περισσότερο απ’ όλα άξιζε σε αυτήν την 
προσπάθεια ήταν η ταχύτητα µε την οποία ξεπεράστηκαν οι 
αρχικές δυσκολίες καθώς και ο ενθουσιασµός των παιδιών και 
η χαρά τους µε την οποία δούλεψαν. «Πο-πο, δουλεύουµε σαν 
µεγάλοι!!», είπε ένας µαθητής του Ε2. Μέχρι το τέλος της 
χρονιάς τα παιδιά µπόρεσαν να παρουσιάσουν αρκετές χώρες 
και πόλεις. Το νέο βιβλίο των αγγλικών εξάλλου παρέχει αυτή 
τη δυνατότητα µιας και στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας 
αφιερώνει πολλές σελίδες στη γεωγραφία. 
Πρέπει να τονίσουµε ότι ενεργό ρόλο στο project είχε και 
η κα Laura Müller (Λάουρα Μούλερ), µελλοντικός 
εκπαιδευτικός από τη Γερµανία, η οποία βρισκόταν για 6 
µήνες στο σχολείο µας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Comenius Assistantship.  

 

4. Το νερό της ζωής-Das Wasser des Lebens (δασκάλα γερµανικών: Κουσίδου Στέλα) 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος των γερµανικών & του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Comenius-Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις 
«Οικο-πολίτες της Ευρώπης» στο οποίο συµµετείχαµε, οι 
µαθητές της ΣΤ' ανέλαβαν την εκπόνηση ενός project µε θέµα 
το νερό. Στο τέλος της χρονιάς τυπώθηκε και µοιράστηκε σε 
όλα τα παιδιά που συµµετείχαν ένα έντυπο (25 σελίδων) στα 
γερµανικά & ελληνικά. Το έντυπο αυτό περιείχε το υλικό που 
είχαν µαζέψει και παρουσίασαν τα παιδιά  κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς κι αφορούσε: την κατανάλωση, εξοικονόµηση και το 
λεξιλόγιο του νερού, παροιµίες, ποιήµατα, τα µεγαλύτερα 
ποτάµια  και οι µεγαλύτερες λίµνες στη Γερµανία και την 
Ελλάδα, το παραµύθι των αδελφών Γκριµµ (το νερό της ζωής) 
και στις δυο γλώσσες καθώς και ζωγραφιές των παιδιών. 
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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
     (σχολικό έτος 2009-10) 

 
1. Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας – Χτίζω σωστά, εµένα   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές της Α τάξης µε 
την κα Μαρούλη Ρόζα και την κα ∆εληφυσέκη Βάγια υλοποίησαν 
Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία µε το Γρ. Αγωγής 
Υγείας της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και ασχολήθηκαν µε τη 
διατροφή και συγκεκριµένα µε τη θεµατική ενότητα «Χτίζω 
σωστά, εµένα»  
 

Αιτιολόγηση της επιλογής του θέµατος 
Μετά από συζήτηση µε τους µαθητές και µε αφόρµηση από 
συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες των µαθηµάτων της 
Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Μαθηµατικών 
κατέληξαν στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος, καθώς 
θεώρησαν ότι η ενασχόληση µε αυτό και ειδικά από παιδιά 
αυτής της ηλικίας συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση 
σωστών διατροφικών προτύπων. 
 

Σκοποί και επιµέρους στόχοι του προγράµµατος 
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τις οµάδες τροφών και την 
ξεχωριστή σηµασία που έχουν στο κτίσιµο του 
οργανισµού µας 

 Να γνωρίσουν τη µεσογειακή διατροφή 
 Να µπορούν να ξεχωρίσουν ποιες τροφές να επιλέγουν 
και ποιες να αποφεύγουν, να υιοθετήσουν υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες  

 Να ενηµερωθούν για τα προβλήµατα υγείας που 
οφείλονται στην κακή διατροφή 

 Να µπορούν να αξιολογήσουν τα διατροφικά πρότυπα 
που προβάλλονται µέσα από τις διαφηµίσεις 

 Να γίνουν υπεύθυνοι και ενηµερωµένοι καταναλωτές  
 

∆ραστηριότητες  
 τα παιδιά συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο- 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διατροφής στο οποίο 
κατέγραψαν τις διατροφικές τους συνήθειες (πρωινό, 
δεκατιανό, µεσηµεριανό, απογευµατινό, βραδινό)  

 συζήτησαν τι τρώνε και τόνισαν ιδιαίτερα την αξία του 
πρωινού µέσα από συζήτηση και ανάγνωση σχετικών 
κειµένων 

 διάβασαν βιβλία κι άκουσαν τραγούδια σε σχέση µε τη 
διατροφή 

 συγκεντρώσανε ποιήµατα, παροιµίες, ανέκδοτα, 
γλωσσοδέτες, συνταγές µαγειρικής 

 βρήκανε και συµπληρώσανε σταυρόλεξα, ακροστιχίδες 
και κρυπτόλεξα που σχετίζονταν µε τη διατροφή 

 χωρίσανε τις τροφές σε οµάδες και µιλήσανε για τα 
θρεπτικά συστατικά που µας παρέχει η κάθε µία 

 παρουσιάσανε τη µεσογειακή και τη σύγχρονη διατροφή  
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 τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 οµάδες: φρούτα, λαχανικά, 
γαλακτοκοµικά, κρεατικά, όσπρια-δηµητριακά. Κάθε 
οµάδα ζωγράφισε ενδεικτικά κάποιες τροφές από τη 
δική της κατηγορία τροφίµων, ενώ προσπάθησε να 
πείσει για τη χρησιµότητα των τροφών αυτών και την 
αναγκαιότητα ένταξής τους στο καθηµερινό µας 
διατροφολόγιο 

 επισκεφθήκανε το κυλικείο µας, είδανε τις τροφές που 
έχει και τις εντάξανε στις αντίστοιχες κατηγορίες 

 τονίσανε ιδιαίτερα τους κινδύνους για την υγεία µας από 
τυποποιηµένα τρόφιµα και τρόφιµα τύπου fast food 

 συσχετίσανε τη διατροφή µε τη στοµατική υγιεινή 
 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη οδοντιάτρων στο σχολείο 

µας από τους ''γιατρούς του κόσµου'' κι εξέταση όλων 
των µαθητών 

 κατασκευάσανε τη διατροφική πυραµίδα 
 τα παιδιά έγιναν µικροί ηθοποιοί και παρουσίασαν στους 
συµµαθητές τους κάποιες διαφηµίσεις τροφίµων 
προσπαθώντας να τους πείσουν για την αγορά του 
συγκεκριµένου κάθε φορά προϊόντος, ενώ οι υπόλοιποι 
µαθητές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις 
«διαφηµίσεις» αυτές εντοπίζοντας πιθανές παγίδες 

 γράψανε λίστες για ψώνια στο σούπερ µάρκετ, εντάξανε 
τα τρόφιµα αυτά στα διάφορα γεύµατα της ηµέρας 

 αφιερώσανε 1 διδακτική ώρα για αγορά τροφίµων από το 
κυλικείο του σχολείου µας 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αξιολογώντας το πρόγραµµα της υγιεινής διατροφής, µπορούµε 
να πούµε ότι τα αποτελέσµατα ήταν θετικά. Τα παιδιά έδειξαν 
ενδιαφέρον και ήταν πολύ συνεργάσιµα. Ανάπτυξαν τη 
συνεργασία, την οµαδικότητα, το διάλογο. Ειδικότερα, κάποιες 
από τις δραστηριότητες που αναπτύξανε κατά την τελική φάση 
του προγράµµατος (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, λίστες µε ψώνια) 
έδειξαν ότι οι µαθητές έµαθαν τις κατηγορίες τροφίµων και 
γνώρισαν τη µεσογειακή διατροφή, καθώς και την αξία της για 
το χτίσιµο ενός υγιούς οργανισµού. Επιπλέον, το δεύτερο 
συµπληρωµατικό ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στα παιδιά κατά 
το τέλος του προγράµµατος κατέδειξε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις ως προς την καθηµερινή διατροφική τους 
συµπεριφορά. Αν και είναι αδύνατο να ελέγξει κανείς την 
πραγµατική αλλαγή των καθηµερινών διατροφικών συνηθειών 
των παιδιών στο δικό τους χώρο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά αναθεώρησαν την άποψή τους για κάποιες βλαβερές 
ουσίες και συµπεριέλαβαν στα γεύµατά τους τροφές που 
παλαιότερα δε θεωρούσαν σηµαντικές. Είναι σίγουρα όφελος για 
τα παιδιά το γεγονός ότι προβληµατίστηκαν κι ενηµερώθηκαν 
για το θέµα της υγιεινής διατροφής, ειδικά στην εποχή µας η 
οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα (αµφισβητούµενης συχνά 
ποιότητας) προϊόντων κι αγαθών.       
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2. Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας – Ζήσε τη ζωή µε σωστή διατροφή 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Γ1 
τµήµατος µε την κα Χαλιαµάλια Βαΐα (γυµνάστρια), την κα 
Τουτζιάρη Αντωνία (υποδιευθύντρια & υπεύθυνη ολοηµέρου) 
και τον κ. Φιλιππίδη Αντώνη (δάσκαλο του Γ1) υλοποίησαν 
Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία µε το Γρ. Αγωγής 
Υγείας της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης µε τη θεµατική 
ενότητα «Ζήσε τη ζωή µε σωστή διατροφή»  
Αιτιολόγηση της επιλογής του θέµατος 
Στην επιλογή του θέµατος τους οδήγησε η πεποίθηση ότι είναι 
απαραίτητο να κατανοήσουν οι µαθητές την αξία της υγιεινής 
διατροφής και τη θετική επίδραση που έχει στην υγεία και στην 
πρόληψη διάφορων ασθενειών, καθώς µάλιστα διαπιστώσανε 
την ύπαρξη λανθασµένων αντιλήψεων και προβληµατικών 
καταστάσεων που σχετίζονται µε τη διατροφή, όπως: 

 Οι κακές διατροφικές συνήθειες των παιδιών κατά την 
ώρα του διαλείµµατος και η παιδική παχυσαρκία. 

 Ο καθηµερινός «βοµβαρδισµός» από τις τηλ. διαφηµίσεις 
που αφορούν την κατανάλωση έτοιµων τροφών. 

 Η κατανάλωση τροφών από τα καταστήµατα γρήγορου 
φαγητού. 

 Τρώµε µόνο ό,τι µας αρέσει. 
Σκοποί και επιµέρους στόχοι του προγράµµατος 

 Κατανόηση της σχέσης της διατροφής µε την υγεία. 
 Υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών. 
 Γνωριµία µε τις οµάδες των τροφών. 
 Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας. 
 Κινητοποίηση µέσα από τη µάθηση και την έρευνα.  

∆ραστηριότητες  
 Ερωτηµατολόγιο καταγραφής διατροφικών συνηθειών. 
 Κατασκευή πυραµίδας µεσογειακής διατροφής. 
 Ακροστιχίδα µεσογειακής διατροφής. 
 Η έννοια της παχυσαρκίας. 
 ∆ιατροφική αξία της σοκολάτας, του µελιού, του ψωµιού 
 Οµαδικό παιχνίδι «Η παιχνιδιάρικη διατροφή». 
 Ο δεκάλογος της σωστής διατροφής & κρυπτόλεξο 
 Επίσκεψη στη γαλακτοβιοµηχανία ‘Φάρµα Κουκάκη’ 
 ∆ιατροφική αξία του γάλακτος. 
 Η διατροφή στην αρχαιότητα. 
 Μετρήσεις βάρους-ύψους ανά βδοµάδα για κάθε µαθητή. 
 Τι θα ήθελες να τρως ‘Ονειρεµένη διατροφή’ 
 Κατασκευή ποστέρ µε τις τέσσερις οµάδες τροφών. 
 Παραµύθι ‘∆ύο αχώριστοι φίλοι’  
 Επίσκεψη στη βιοµηχανία εµφιάλωσης ‘Σουρωτή’ 
 Κολλάζ µε συµβουλές για υγιεινή διατροφή. 
 Η σηµασία της σωστής ενυδάτωσης. 
 ∆ιατροφικό παιχνίδι της AMITAFUN µέσω υπολογιστή. 
 Παρασκευή φρουτοσαλάτας µε φρούτα εποχής. 
 Παρουσιάσεις (PowerPoint) σχετικές µε τη στοµατική 
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υγεία, την αξία της υγιεινής διατροφής & των βιταµινών. 
 Κατασκευή της κυρά-Σαρακοστής µε ζύµη.  
 Θεατρικό σκετς σχετικό µε τη διατροφή που 
παρουσιάστηκε από τους µαθητές του τµήµατος στα 
πλαίσια της θεατρικής εβδοµάδας του σχολείου. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι µαθητές προβληµατίστηκαν σε θέµατα διατροφής, 
συνειδητοποίησαν τους κινδύνους που κρύβουν οι λανθασµένες 
επιλογές στις διατροφικές τους συνήθειες και τροποποίησαν, 
τουλάχιστον στο φαγητό του σχολείου, τα κριτήρια µε τα οποία 
υιοθετούν νέες διατροφικές συµπεριφορές. Έγινε σωστή 
διαχείριση των πληροφοριών από τις διαφηµίσεις και 
αντιλήφθηκαν τον παραπλανητικό ρόλο που παίζουν πολλές απ' 
αυτές στην αντικειµενική πληροφόρηση του καταναλωτή. 
Ανακάλυψαν την αξία του πρωινού αλλά και του παραδοσιακού 
µεσηµεριανού φαγητού για την καλή υγεία αφού στηρίζονται στη 
µεσογειακή δίαιτα, αλλά δυστυχώς στις µέρες µας γίνονται όλο 
και πιο σπάνια. ∆ιαπίστωσαν τη στενή σχέση της κακής 
διατροφής µε την παιδική παχυσαρκία και την έλλειψη 
σωµατικής άσκησης και υποσχέθηκαν να αλλάξουν ή να 
διαφοροποιήσουν εµπεδωµένες διατροφικές έξεις ώστε να 
έχουν καλά αποτελέσµατα στη σωµατική και πνευµατική τους 
υγεία. Η διαθεµατική προσέγγιση των διατροφικών ζητηµάτων 
και η συνεξέτασή τους κατά τη διάρκεια άλλων µαθηµάτων 
όπως γλώσσα, µαθηµατικά και µελέτη περιβάλλοντος είχε πολύ 
καλά αποτελέσµατα. Άλλωστε το φαινόµενο της διατροφής είναι 
καθηµερινό και συνδέεται άµεσα µε τον ανθρώπινο πολιτισµό. 
Τέλος όλοι/ες οι µαθητές/τριες εργάστηκαν οµαδικά µε µεγάλη 
χαρά και ενθουσιασµό, γεγονός που µας ικανοποιεί ιδιαίτερα, 
µας δίνει κουράγιο να συνεχίσουµε την προσπάθεια και σε άλλα 
παρόµοια προγράµµατα που σκοπό έχουν να διαφοροποιήσουν 
στάσεις και συµπεριφορές, να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής που λείπει στις µέρες µας.  

 

 

 

 

3. Επίσκεψη των µαθητών της Γ' τάξης στο εργοστάσιο ΣΟΥΡΩΤΗ 
 

 
 

 

Με την άφιξη τους στο εργοστάσιο, τους υποδέχτηκε εγκάρδια 
ο χηµικός κ. Εµβαλωµατής Αντώνιος και τους οδήγησε στο 
καταπράσινο προαύλιο του εργοστασίου. Εκεί τους µίλησε για 
την έννοια του µεταλλικού νερού, για το χλώριο που υπάρχει 
στο νερό και για τους τρόπους άντλησης του από το υπέδαφος. 
Αναφέρθηκε πιο συγκεκριµένα στη λειτουργία του εργοστασίου, 
στην ποιότητά του νερού που παράγεται εκεί και παρουσίασε τις 
συσκευασίες νερού της ΣΟΥΡΩΤΗΣ. Κατόπιν είδανε κάποιες 
φάσεις της παραγωγής και της αποθήκευσης. Προσφέρθηκαν 
δωρεάν µικρά µπουκαλάκια νερού και κουτάκια νερού µε γεύση 
λεµόνι. Οι µαθητές υποσχέθηκαν να ζωγραφίσουν εικόνες µε 
τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη, οι οποίες στάλθηκαν 
στο εργοστάσιο και θα προβληθούν σε εκδηλώσεις που θα 
γίνουν το 2011 µε την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας νερού.  
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4. Ηµέρα κατά του καπνίσµατος – 31η Μαΐου – Βλαβερές συνέπειες 
 

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά του καπνίσµατος, οι 
µαθητές της Ε 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. 
Θυµήσου πως, µε το κάπνισµα.... 

• σκεπτόµαστε πιο δύσκολα 
• νυστάζουµε εύκολα 
• κουραζόµαστε όταν τρέχουµε 
• κολυµπάµε πιο δύσκολα 
• ξεραίνεται το στόµα µας 
• µυρίζει η αναπνοή µας 
• αρρωσταίνουµε και τόσα άλλα... 

Σκέψου εσύ που είσαι καπνιστής: 
• Αγαπάς το παιδί σου, όταν το µολύνεις συνέχεια µέσα στο 

σπίτι ή στο αυτοκίνητο; 
• Αχ! αυτό το παθητικό κάπνισµα τι κακό κάνει. 
• Στεναχωριέσαι γιατί άρχισε να καπνίζει πολύ νωρίς το 

παιδί σου και µετά γκρινιάζεις ότι είναι νευρικό!! 
• Μη δηµιουργείς πρόβληµα στην έγκυο εργαζόµενη 

συνάδελφό σου. Σεβάσου την.  
• Νέοι και νέες. Το κάπνισµα δεν είναι πια της µόδας. 

 

 

 
 

 
 

5. Επίσκεψη των µαθητών της Γ' τάξης στη φάρµα ΚΟΥΚΑΚΗ 
 

 

 
 

 
 

Με την άφιξη τους στη φάρµα, τους υποδέχτηκε ο γεωπόνος κ. 
Φαχουρίδης Θεόδωρος. Οι µαθητές και οι δάσκαλοι φόρεσαν 
ειδικά προστατευτικά καλύµµατα στα πόδια και στο κεφάλι. 
Ξεναγηθήκανε στο θάλαµο παστερίωσης και οµογενοποίησης, 
στο θάλαµο συσκευασίας, στα ψυγεία, στις αποθήκες και στους 
σταθµούς φόρτωσης και εκφόρτωσης. Κατόπιν µεταβήκαµε στον 
ανοιχτό στάβλο αγελάδων, όπου είδαµε τις διάφορες ράτσες, 
καθώς και τα νεογέννητα µοσχαράκια τους. Συνεχίσανε την 
περιήγηση τους στο κλειστό µαντρί µε τα πρόβατα, όπου ο 
υπεύθυνος τους περιέγραψε τη διαδικασία εκτροφής, 
αναπαραγωγής και εµβολιασµών µε σύγχρονες τεχνολογικές 
µεθόδους. Στον ίδιο χώρο υπήρχαν γεωργικά µηχανήµατα για 
τις βιολογικές καλλιέργειες των τροφών που παρέχονται στα 
ζώα. Ακολούθησε ένα µικρό διάλειµµα στην αίθουσα υποδοχής, 
όπου σερβιρίστηκε στα παιδιά γάλα της φάρµας και µπισκότα. Ο 
υπεύθυνος τους µίλησε για την πρωτότυπη ιδέα συσσώρευσης 
ηλιακής ενέργειας και τη διοχέτευση της στους σταθµούς της 
∆ΕΗ. ∆όθηκαν δώρα κι ανταλλάχτηκαν απόψεις. Οι εντυπώσεις 
από την ξενάγηση ήταν άριστες, καθώς και η φιλοξενία.   
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6. Επίσκεψη των «Γιατρών του Κόσµου» µε την κινητή µονάδα «ΛΗΤΩ»  
 

 
Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωµα στην ανθρωπιστική 
βοήθεια, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική 
πεποίθηση. Όταν ανοίγεις την καρδιά σου και δίνεις, τότε 
παίρνεις πιο πολλά! Όλοι µας έχουµε ακούσει λίγο πολύ για 
τους Γιατρούς του Κόσµου. Πόσοι όµως γνωρίζουµε ποιοι είναι 
ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι και µε τι ασχολείται ο 
συγκεκριµένος Μη Κυβερνητικός Οργανισµός. 
Οι γιατροί του Κόσµου στο σχολείο µας: Μετά από 
επικοινωνία που υπήρξε µεταξύ του ∆ιευθυντή µας και των 
Γιατρών του Κόσµου, είχαµε τη χαρά να µας επισκεφτούν στο 
χώρο του σχολείου για δυο συνεχόµενες ηµέρες µε την κινητή 
ιατρική µονάδα τους, τη «ΛΗΤΩ» και να εξετάσουν 
οδοντιατρικά όλα τα παιδιά (περίπου 300) καθώς και 
παιδιατρικά (περίπου τα µισά τη 2η µέρα). Η Κινητή Παιδιατρική 
και Οδοντιατρική Μονάδα της οργάνωσης δηµιουργήθηκε το 
2003 σε συνεργασία µε τη Vodafone στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρµόζει. Η 
Μονάδα αυτή ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα προκειµένου να 
παρέχει παιδιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη σε παιδιά που 
ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές χωρίς νοσοκοµεία ή Κέντρα 
Υγείας. Μέχρι σήµερα η «ΛΗΤΩ» έχει προσφέρει ιατρική 
περίθαλψη σε περισσότερα από 33.000 παιδιά. Ένα µεγάλο 
ευχαριστώ από τους µαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς 
του σχολείου µας. Ήταν µια µοναδική εµπειρία για µας.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

     

1. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ύδωρ Φιλάνθρωπον 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές της ∆' τάξης 
µαζί µε τους δασκάλους τους κα Κεσκιλίδου Μάχη και κ. 
Καραγιάννη Παναγιώτη, υλοποίησαν Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 
της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και την υπεύθυνο κα 
Απανωµεριτάκη Όλγα µε θέµα: Ύδωρ Φιλάνθρωπον  
 

Περιγραφή του προγράµµατος  
Το νερό αποτελεί βασική πηγή ζωής στον πλανήτη. Το 
συγκεκριµένο θέµα προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί 
συνδέεται µε την καθηµερινότητά τους. Προσφέρεται για 
βιωµατική–διαθεµατική προσέγγιση και δίνει ευκαιρίες για 
προβληµατισµό και κριτική ανάλυση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για 
τα παιδιά είναι η προσέγγιση του θέµατος για τη χρηστικότητα του 
νερού από την αρχαιότητα ως σήµερα και για την ιαµατική 
ιδιότητά του.  
 

Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
 Να µάθουν για το νερό (κύκλος του νερού, φυσικές 
καταστάσεις, κλπ) 

 Να γνωρίσουν το νερό µέσα από την παράδοση, τη θρησκεία 
και την ιστορία. 

 Να διαπιστώσουν ότι το νερό αποτελεί πηγή ζωής και να 
καταγράψουν τις χρήσεις του από τον άνθρωπο. 

 Να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις αιτίες και τους 
υπεύθυνους που δηµιουργούν τα προβλήµατα σε θέµατα 
νερού. 

 Να αποκτήσουν αρχές, αξίες, στάσεις και συµπεριφορές 
«αειφορικές».  

 

∆ραστηριότητες: 
Στα πλαίσια του προγράµµατος πραγµατοποίηθηκαν διδακτικές 
επισκέψεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 
Ελευθερίου-Κορδελιού και στα Λουτρά Λαγκαδά. Τις ώρες της 
ευέλικτης ζώνης ασχοληθήκανε µε διάφορες δραστηριότητες 
όπως λογοπαίγνια, ακροστιχίδες, ανάγνωση αινιγµάτων και 
παροιµιών, παραγωγή σύνθετων λέξεων µε πρώτο ή δεύτερο 
συνθετικό τη λέξη «νερό» κ.α. Στο πλαίσιο της διαθεµατικής 
προσέγγισης έγινε σύνδεση µε διάφορα αντικείµενα του 
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά κι Αισθητική Αγωγή).  
 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Μέσα από συζητήσεις στις τάξεις, στη λήξη κάθε φάσης εξέλιξης 
και στο τέλος του προγράµµατος, διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι 
είχαν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό από όλους σχεδόν 
τους µαθητές. Συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε ενθουσιασµό, 
ειδικά στο  δηµιουργικό του και ψυχαγωγικό του µέρος   
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2. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης: Το νερό είναι πολύτιµο, µην το σπαταλάς 
 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι µαθητές του Β2 µαζί µε το 
δάσκαλό τους κ. Παράσχο Αθανάσιο, υλοποίησαν Πρόγραµµα σε 
συνεργασία µε το Γρ. Περιβαλλ. Εκπ/σης της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. 
Θεσ/νίκης και την υπεύθυνο κα Απανωµεριτάκη Όλγα µε θέµα:  
Το νερό είναι πολύτιµο, µην το σπαταλάς 
 

Επιλογή θέµατος-κριτήρια επιλογής 
Το θέµα 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. 
 

Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
 Να µάθουν οι µαθητές γενικές γνώσεις για το νερό. 
 Να µάθουν τη χρήση του νερού στη ζωή του ανθρώπου. 
 Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε την αξία του νερού. 

 

∆ραστηριότητες: 
Τα παιδιά ζωγράφισαν νερόµυλους, ποτάµια, λίµνες και θάλασσες. 
Εξερευνήσανε το ανθολόγιο και βρήκανε διηγήµατα, µυθιστορήµατα, 
ποιήµατα και παραµύθια σχετικά µε το νερό. Μέσα από αυτά τα 
παιδιά έµαθαν ότι το νερό δεν είναι απαραίτητο µόνο στον άνθρωπο 
αλλά και στην ίδια τη φύση. Το νερό δίνει ζωή στα χωράφια των 
γεωργών και έτσι όλοι εµείς µπορούµε να απολαµβάνουµε όλα τα 
αγαθά της φύσης όπως τα λαχανικά και τα φρούτα τα οποία µας 
είναι απαραίτητα για να ζήσουµε. Τα παιδιά γνώρισαν τον κύκλο του 
νερού. Κατάλαβαν πόσο σηµαντική είναι η βροχή για να έχουν οι 
λίµνες και τα ποτάµια µας νερό αρκετό, αλλά και ότι πρέπει ο ίδιος 
ο άνθρωπος να διατηρεί τις λίµνες και τα ποτάµια για να µπορεί να 
έχει συνέχεια νερό. Μέσα από την Μελέτη Περιβάλλοντος 
γνώρισαν ότι το νερό δεν υπάρχει µόνο σε µια κατάσταση, στην 
υγρή, αλλά ότι υπάρχει σε στερεή και σε αέρια. Ασχοληθήκανε µε 
τα προβλήµατα που υπάρχουν όταν υπάρχει έλλειψη νερού. 
Αναφέρθηκαν για τα αίτια της έλλειψης νερού, για τα καµένα δάση, 
την αλλαγή κλίµατος, την µόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως 
για την σπατάλη που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Σε αυτή τη σπατάλη 
επικεντρωθήκανε κυρίως κι αναφέρανε τα σηµεία που µπορούν να 
βελτιωθούν κι αυτά ήταν: το µη πλύσιµο του αυτοκινήτου, της 
αυλής, του κήπου µε το λάστιχο, τη χρήση του ντους κι όχι της 
γεµάτης µπανιέρας και της κλειστής βρύσης όταν βουρτσίζουµε τα 
δόντια µας κι όταν ξυρίζονται οι µεγάλοι.  
 

Επισκέψεις: Επισκεφθήκανε το Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο 
Θεσ/νίκης. Εκεί είδαν από κοντά παραδοσιακό νερόµυλο και 
νεροτριβή. Γνώρισαν τη χρησιµότητα του νερού στην παραγωγή 
αρκετών αγαθών στα παλιότερα χρόνια αλλά και σήµερα. Όλες 
αυτές τις γνώσεις που απόκτησαν ελπίζουµε να έγιναν ο 
προποµπός µιας άλλης κουλτούρας και νοοτροπίας σχετικά µε την 
αντίληψη που είχαν για το νερό και αυτή τη νέα νοοτροπία να την 
περάσουν και στους γονείς τους, έτσι ώστε να µην χρειαστεί να 
πούµε το νερό νεράκι…   
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3. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού « Το νερό χθες, σήµερα, αύριο; » 
 

 

 
 

 
 

 

Οι τάξεις ∆ 1 (δασκάλα κα Κεσκιλίδου Μάχη) & ∆2 (δάσκαλος κ. 
Καραγιάννης Παναγιώτης) 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. Προσέγγισαν µε διαθεµατικό τρόπο, µέσα από οµαδικές 
δραστηριότητες, θέµατα, όπως: η φύση του νερού, η 
διαθεσιµότητά του στον πλανήτη, ο κύκλος του νερού, η χρήση 
του, η επάρκειά του, η ύδρευση και η αποχέτευση, εµείς και το 
νερό, το νερό και οι άλλοι, καθαρό νερό για πάντα.  
Μέσα από την προβολή εικόνων, τη συζήτηση, την οµάδα σε 
εργασίες (απεικόνιση του λιµνοχωριού, του ποταµοχωριού, του 
θαλασσαοχωριού κλπ), καθώς και µε οµαδικό παιχνίδι γνώσεων 
για το νερό επιχειρήθηκε µια ολιστική προσέγγιση του θέµατος, 
µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και τον προβληµατισµό των 
µαθητών/τριών για την ορθολογική καθηµερινή χρήση του νερού 
και την προστασία των υδατικών πόρων. 
Η συµµετοχή στο πρόγραµµα 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. Λευκοχώρι Σερρών–Αγρόκτηµα Ζιώγα (Γνωριµία µε τ’άλογα & την ιππασία) 
 

 
 

 
 

 

 

Οι µαθητές της Ε' τάξης µαζί µε τους δασκάλους κ. Ζώη 
Απόστολο (Ε1), κα Καραγιάννη Έλσα (Ε2), κα Ασλανίδη Νάστια 
(Τάξη Υποδοχής), τον κ. Μαυροµάτη Γαβριήλ (δάσκαλος Τάξης 
Υποδοχής Τσιγγανοπαίδων) και σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Ελευθερίου-Κορδελιού συµµετείχαν σε ένα εκπ/κό πρόγραµµα 
γνωριµίας κι επαφής µε τα άλογα ώστε να τα αγαπήσουν και να 
γίνουν λάτρεις της ελεύθερης ιππασίας.  
Μόλις 39 χλµ. από την Θεσ/νίκη, στο δρόµο για Σέρρες, στο 
χωριό Λευκοχώρι και σε υψόµετρο 650 µ., βρίσκεται το 
Αγρόκτηµα Ζιώγα. το οποίο απλώνεται σε έκταση 40 στρεµµ., κι 
απεικονίζει ένα σαφές δείγµα της αγροτικής ζωής, µε επίκεντρο 
τα ζώα κι ιδιαίτερα τα άλογα. Ο Αποστόλης, η Φωτεινή, ο 
Χρήστος, ο Μπάµπης τους καλωσόρισαν προκειµένου να τους 
γνωρίσουν στα  άλογα και να τους δείξουν τον τρόπο να τα 
ιππεύσουν ώστε να κάνουν µια βόλτα στους λόφους που 
περιβάλλουν το αγρόκτηµα. Επίσης τους καλωσόρισαν η Μπούµπα 
(το αγριογούρουνο) που νοµίζει ότι είναι άλογο και η Χαρούλα (η 
χήνα) η οποία, όχι άδικα, θεωρείται ο άγριος φύλακας του 
κτήµατος. Η επίσκεψη ήταν µια πρωτότυπη ιδέα, ιδιαίτερα για µας 
που αγαπάµε την περιπέτεια, τη φύση, τα άλογα και θέλουµε να 
δραπετεύσουµε από την καθηµερινότητα. της µελέτης.  
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5. Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων στο «Πλατανόρεµα» στη 
Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής  

 

Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης του σχολείου µας µαζί µε τους 
δασκάλους κ. Παρσάνογλου Αθανάσιο (ΣΤ1), κ. Μπουζούκη 
Αθανάσιο (ΣΤ2), την κα Χαλιαµάλια Βάννα (γυµνάστρια), τον κ. 
Μαυροµάτη Γαβριήλ (δάσκαλος Τάξης Υποδοχής Τσιγγανοπαίδων)  
και την κα Λάουρα Μούλερ (Comenius Assistaship) συµµετείχαν σε 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα εκπ/σης που έγινε στο Αγρόκτηµα 
Πλατανόρεµα στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, 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. Γνωριµία µε τα ζώα 
5. Υπαίθριες δραστηριότητες και αναψυχή 
 

Ήταν ένα πρόγραµµα που συνδύαζε την περιβ. εκπαίδευση, τις 
υπαίθριες δραστηριότητες και την αναψυχή. Μέσα σ’ ένα χώρο 
τριανταπέντε (35) στρεµµάτων, που οριοθετείται από ένα φυσικό 
υδάτινο µονοπάτι µε το αυτοφυές πλατανόδασος, οι µαθητές είχαν 
τη δυνατότητα να ζήσουν, να αισθανθούν και να γευτούν την 
αληθινή εµπειρία της φύσης που συνδυάζει το βουνό και τη 
θάλασσα! Κατά τη διάρκεια της µέρας περιηγήθηκαν στο αγρόκτηµα, 
τη λίµνη µε τις πάπιες, τις γαλοπούλες, τους φασιανούς, τα 
παγώνια, τα αγριογούρουνα, τα κατσικάκια και τα πρόβατα, τα 
άλογα, τα γαϊδούρια αλλά και να διασκεδάσουν µε τις υπαίθριες 
δραστηριότητες όπως: αναρρίχηση, τοξοβολία, στίβο περιπέτειας 
και flying fox. Ιδιαίτερα ο στίβος περιπέτειας ήταν µία σειρά από 
ασυνήθιστες και εντυπωσιακές ασκήσεις, οι οποίες πρόσφεραν στα 
παιδιά τη χαρά και την ευχάριστη έκπληξη από την ανακάλυψη 
ικανοτήτων, που δεν είχαν βρει πιθανώς ποτέ τον δρόµο για να 
εκφραστούν. Επίσης οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα, όσοι 
επιθυµούσαν να κάνουν ιππασία και να νιώσουν έστω και λίγο τη 
χαρά να έχουν στα χέρια τους τα γκέµια ενός τόσο φιλικού ζώου. 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

6. Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή µε το άθληµα του σκι  
 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευθερίου-
Κορδελιού συµµετείχαν σε ένα εκπ/κό πρόγραµµα εκµάθησης σκι 
κι αναψυχής στο Χιονοδροµικό Κέντρο Σελίου Βέροιας, το οποίο 
είναι το πρώτο οργανωµένο χιονοδροµικό κέντρο της Ελλάδας, µε 
τη µεγαλύτερη ιστορία, καθώς λειτουργεί από το 1934, χρονιά 
που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες χιονοδροµίας. 
Βρίσκεται σε υψόµετρο 1530 µέτρα. ∆ιαθέτει δεκατρείς πίστες 
κατάβασης και δύο πίστες δρόµων αντοχής, καθώς και τέσσερα 
baby lifts για τους αρχάριους Τα 40% του κόστους συµµετοχής 
πλήρωσε ο κάθε µαθητής. Το υπόλοιπο 60% του κόστους 
πλήρωσε ο δήµος, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 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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7. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι φίλοι µας τα ζώα 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι µαθητές του Γ 2 τµήµατος µαζί 
µε τους δασκάλους τους κ. Καρρά Ευθύµιο και κα Λάγκα Ιωάννα 
(ολοηµέρου), υλοποίησαν Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 
σε συνεργασία µε το Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της ∆/νσης 
Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και την υπεύθυνο κα Απανωµεριτάκη Όλγα 
µε θέµα: Οι φίλοι µας τα ζώα 
 

Κριτήρια επιλογής:  
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς αποφασίσανε, µετά από 
συζήτηση στην τάξη, να ασχοληθούνε µε τα ζώα και τις σχέσεις 
που αναπτύσσουν οι άνθρωποι µε αυτά. Έτσι το πρόγραµµα το 
χωρίσανε σε τέσσερα επιµέρους θέµατα: 

1. Ζώα προς εξαφάνιση 
2. Κατοικίδια ζώα 
3. Αδέσποτα ζώα 
4. Άνθρωπος και ζώα 

 

Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που έχουν σχέση µε το 
περιβάλλον. 

 Να αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα που κινδυνεύουν και 
να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία τους. 

 Να καταλάβουν την έννοια κατοικίδια ζώα και τη σχέση 
του ανθρώπου µε αυτά (προσφορά και χρησιµότητα). 

 Να µάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν σαν 
οµάδες. 

 Να καταλάβουν τους λόγους για τους οποίους 
δηµιουργούνται τα αδέσποτα ζώα και πώς µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό . 

 

Επισκέψεις-∆ραστηριότητες: 
 Επίσκεψη στο χώρο του Μύλου, όπου γινόταν ένα 
αφιέρωµα στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και τους σκοπούς του. 

 Επίσκεψη στη φάρµα ΚΟΥΚΑΚΗΣ. 
 Χειροτεχνίες, κολλάζ, δηµιουργία µακέτας µε κατοικίδια 
ζώα από πλαστελίνη.  

 Ακροστιχίδες, παζλ ζώων.  
 Σκέφτοµαι και γράφω. 
 Συγκέντρωση πληροφοριών για κάθε ζώο και λύση 
σταυρολέξου. 

 ∆ηµιουργία και λύση προβληµάτων στα µαθηµατικά. 
 Φωτογράφιση των δραστηριοτήτων µας.  

 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ήταν πολύ ικανοποιητικά. Τα 
παιδιά συµµετείχαν ευχάριστα στις διάφορες δραστηριότητες. 
Απέκτησαν γνώσεις, ανέπτυξαν τη συνεργασία µεταξύ τους, 
έγιναν περισσότερο υπεύθυνα κι αποφάσισαν να προστατεύουν 
περισσότερο τα ζώα και το περιβάλλον. 
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8. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης: Απλά και καθαρά ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ παιδιά  
 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι µαθητές των τµηµάτων Ε2, ΣΤ1, 
ΣΤ2 µαζί µε τους δασκάλους τους κα Καραγιάννη Έλσα (Ε2), κ. 
Παρσάνογλου Αθανάσιο (ΣΤ1) και κ. Μπουζούκη Αθανάσιο (ΣΤ2), 
υλοποίησαν πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Γρ. Περιβαλλοντικής 
Εκπ/σης της ∆/νσης Π.Ε. και την υπεύθυνο κα Απανωµεριτάκη 
Όλγα µε θέµα: Απλά και καθαρά ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ παιδιά  
 

Επιλογή θέµατος-κριτήρια επιλογής 
 Ρύπανση περιβάλλοντος 
 Πρόβληµα σκουπιδιών 
 Απόκτηση οικολογικής συνείδησης 

 

Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
 Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για το πρόβληµα των 
απορριµµάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος 
γενικότερα. 

 Να γνωρίσουν την ανακύκλωση και να εµπλακούν στη 
διαδικασία της. 

 Κατανόηση ότι για κάθε κατηγορία σκουπιδιών υπάρχει 
διαφορετικός τρόπος ανακύκλωσης. 

 Απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης βιβλιοθήκης, διαδικτύου, 
χειρισµού Η/Υ. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων για:               
1. Συλλογή-Ανάλυση-Αξιολόγηση πληροφοριών 
2. Συµµετοχή σε οµάδες 
3. Εκτέλεση δραστηριοτήτων 
4. ∆ιατύπωση και επίλυση προβληµάτων. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη ζωγραφική 
 Άσκηση και θεατρικό παιχνίδι. 

 

∆ραστηριότητες: 
 Αναζήτηση λέξεων που έρχονταν στο µυαλό των µαθητών 
ακούγοντας τη λέξη ανακύκλωση (Ι∆ΕΟΘΥΕΛΛΑ): χαρτί, 
αλουµίνιο, σκουπίδια, µπουκάλι, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό, 
µπαταρία, παιχνίδια, ξαναχρησιµοποιώ, δέντρο, νερό, κάδος.  

 Σχολιασµός εικόνων µε σκουπίδια σε διάφορα µέρη (βουνό, 
πόλη, θάλασσα) και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για τα 
παγκόσµια οικολογικά προβλήµατα κι ειδικά για τα 
απορρίµµατα. 

 Ταξινόµηση των απαντήσεων και συζήτηση άγνωστων 
εννοιών όπως κοµποστοποίηση, αποικοδόµηση, κ.α. 

 Χωρισµός σε οµάδες ανοµοιογενείς (ως προς τις επιδόσεις 
στα µαθήµατα) και καταµέτρηση των σκουπιδιών στην αυλή . 

 Ταξινόµηση σκουπιδιών σε κατηγορίες (χαρτί, πλαστικό, 
αλουµίνιο, γυαλί, οργανικά υλικά) και σχολιασµός των 
συµπερασµάτων. 

 Κάθε οµάδα ανέλαβε να ερευνήσει το «ταξίδι» κάποιου από 
τα υλικά: χαρτί, γυαλί, µπαταρία, πλαστικό αλουµίνιο. 

 Παρουσίαση στην τάξη πληροφοριών, εικόνων, ζωγραφιών 
και κατασκευών από φάσεις κάθε υλικού και πίνακες µε τις 
συνέπειες σε υγεία, οικονοµία, αισθητική, πολιτισµό. 
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 Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
 Επίσκεψη στο ΚΕΠ Ελευθερίου-Κορδελιού 
 ∆ραµατοποίηση στο τµήµα Ε2 των τρόπων ανακύκλωσης σε 
κάθε εποχή: η ανακύκλωση στα Αρχαία χρόνια, η 
ανακύκλωση στη Νεοελληνική εποχή, κ.α. 

 Τοποθέτηση στο σχολείο κάδων ανακύκλωσης µπαταριών 
ΑΦΗΣ εντός κάποιων τάξεων και κάδων ανακύκλωσης 
χαρτιού, πλαστικού και ηλεκτρικών µικροσυσκευών στους 
διαδρόµους και στην αυλή του σχολείου. 

  

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Τα παιδιά πήραν µέρος µε ενθουσιασµό στο πρόγραµµα καθώς και 
σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι συζητήσεις των οµάδων µεταξύ 
τους ήταν ευκαιρία αξιολόγησης και προβληµατισµού εκπαιδευτικών 
και µαθητών. Στη διάρκεια του προγράµµατος οι µαθητές 
απόκτησαν γνώσεις, κατανόησαν έννοιες, ευαισθητοποιήθηκαν και 
ανέπτυξαν συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος, 
συνειδητοποίησαν ότι µπορούν κι οι ίδιοι να συντελέσουν στη 
βελτίωση τόσο της δικής τους ποιότητας ζωής όσο και των άλλων. 

 

 

9. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού « Τα απορρίµµατα στη ζωή µας » 
 

 
 

 

Οι τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2 µαζί µε τους δασκάλους κ. Παρσάνογλου 
Αθανάσιο (ΣΤ1) & κ. Μπουζούκη Αθανάσιο (ΣΤ2) επισκέφθηκαν 
σε διαφορετικές ηµέρες το ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού και 
πήραν µέρος στο ηµερήσιο πρόγραµµα «Τα απορρίµµατα στη ζωή 
µας». Αφού τους υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι του προγράµµατος, 
τα παιδιά κάθισαν κυκλικά στη µεγάλη αίθουσα και ξεκίνησε η 
συζήτηση γενικά για τα απορρίµµατα. Μετά, τα παιδιά αφού 
χωρίστηκαν σε οµάδες, ζωγράφισαν έχοντας σαν θέµα ένα πάρτι, 
τα σκουπίδια που δηµιουργούνται και το ταξίδι τους µετά την 
απόρριψη στους κάδους. Ένας από κάθε οµάδα παρουσίασε τις 
ζωγραφιές σχολιάζοντάς τες. Τελειώνοντας, ακολούθησε 
συζήτηση για τα είδη των απορριµµάτων που δηµιουργούµε και 
τους πιθανούς τρόπους ανακύκλωσης, δίνοντας έµφαση σε υλικά 
τα οποία δεν είχαν σκεφτεί τα παιδιά ότι µπορούµε να 
ανακυκλώσουµε, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια 
παιχνίδια κ.α. Αποφασίσανε να συνεχίσουν να συµµετέχουν στο 
δίκτυο σχολείων του ∆ήµου και να εργαστούν µε µεγαλύτερο 
ζήλο, όλοι µαζί για το καλό της γειτονιάς τους. 

 

10. Επίσκεψη στο Πολυχώρο του Μύλου – Μαθαίνω για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ  

 

Τα παιδιά της Γ' µε τους δασκάλους κ. Αντώνη Φιλιππίδη (Γ1) και 
κ. Ευθύµιο Καρρά (Γ2) συµµετείχαν σε ένα εκπ/κό πρόγραµµα για 
τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ στον Πολυχώρο του Μύλου. Στην αρχή άκουσαν 
κι είδαν βίντεο για τις δραστηριότητες του Αρκτούρου και τη 
σηµαντική προσφορά της οργάνωσης για την προστασία της 
αρκούδας. Κατόπιν επισκέφτηκαν ένα χώρο όπου διασκέδασαν µε 
τραγούδια καραόκε. Τέλος σε µια άλλη αίθουσα έφτιαξαν µε πηλό 
διάφορα σχέδια και είδαν την τέχνη του οριγκάµι φτιάχνοντας την 
αρκούδα, το λύκο κ.α.  

 
 

 



 34

11. Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης – Τρόπος διαχείρισης απορριµµάτων 
 

 

 
 

 

Οι τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2 µαζί µε τους δασκάλους κ. Παρσάνογλου 
Αθανάσιο (ΣΤ1) & κ. Μπουζούκη Αθανάσιο (ΣΤ2) επισκέφθηκαν 
το ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Εκεί τους υποδέχτηκε ο υπεύθυνος που 
τους παρουσίασε το συγκρότηµα, το χώρο και τη δουλειά που 
γίνεται εκεί. 
Οι µαθητές Χωριστήκανε σε δύο οµάδες και η ξενάγησή τους 
ξεκίνησε µε την προβολή εικόνων και διαφανειών, σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο στο κεντρικό κτίριο του ΧΥΤΑ, όπου γινόταν 
αναφορά σε όλες τις παραµέτρους του έργου του οργανισµού, 
ιστορική αναδροµή και περιγραφή του, µε εικόνες, σχεδιαγράµµατα 
κλπ. Τέλος, ακολούθησε µε το λεωφορείο ξενάγηση στους χώρους 
της υγειονοµικής ταφής, όπου οι µαθητές είδαν στην πράξη αυτά 
που τους έδειξαν στην αίθουσα προβολών. Ήταν µια επίσκεψη 
που τελικά προκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών  αφού κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης έκαναν πολλές ερωτήσεις στους 
υπευθύνους κι έδειξαν να θέλουν να µάθουν περισσότερα για τον 
τρόπο διαχείρισης των  απορριµµάτων. 
 

 

12. Επίσκεψη στα Λουτρά Λαγκαδά – Ιαµατική υδροθεραπεία  

 

Τα παιδιά της ∆' τάξης µε τους δασκάλους κα Κεσκιλίδου Μάχη 
(∆1), κ. Καραγιάννη Παναγιώτη (∆2) και κα Ασλανίδη Νάστια, 
επισκέφτηκαν τα ιαµατικά λουτρά Λαγκαδά που βρίσκονται 19 
χλµ. από τη Θεσσαλονίκη, δίπλα στην πόλη του Λαγκαδά και πολύ 
κοντά στην οµώνυµη λίµνη που ονοµάζεται και Κορώνεια. Τους 
υποδέχτηκε ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού, κ. Ζήσης Αγγελίδης, ο 
οποίος προσέφερε ξενάγηση καθώς και επιστηµονική-ιστορική 
πληροφόρηση για το χώρο. 
Τα Λουτρά του Λαγκαδά είναι µια καταπράσινη όαση µε έκταση 
περισσότερη από 880 στρέµµατα. Οι εξωτερικοί χώροι είναι 
διαµορφωµένοι µε πράσινο, δέντρα, καλλωπιστικούς θάµνους και 
γκαζόν. Το νερό των πηγών βρίσκεται στην ιδανική θερµοκρασία 
των 39.2 °C που το καθιστά ως ένα από τα καταλληλότερα τόσο 
για λουτροθεραπεία όσο και για πόση. 
Ο τόπος αυτός είναι στενά συνδεδεµένος µε την ιστορία, την 
τέχνη και την παράδοση της ιαµατικής υδροθεραπείας, καθώς για 
1.100 χρόνια φιλοξένησε γενιές ανθρώπων, οι οποίες φρόντισαν 
την προσωπική τους υγεία και µε ευχαρίστηση εφάρµοσαν 
υγιεινές συνήθειες, συµπεριφορές και στάσεις ζωής. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο, σπάνιας αρχαιολογικής 
σηµασίας, βυζαντινοί λουτήρες που χρονολογούνται από το 900 
και το 1400 µ.Χ. αντίστοιχα. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φύση και τους 
τεράστιους καταπράσινους χώρους που προσφέρονταν για 
παιχνίδι και εξερεύνηση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

 

1. Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ε' τάξη 
 

Οι µαθητές της Ε' επισκέφτηκαν την αρχαία αγορά της Θεσ/νίκης, 
στα πλαίσια ενός εκπ/κού 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. Το ανάκτορο του Γαλέριου – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ∆' τάξη 
 
 

 
 

 

 

Το εκπ/κό πρόγραµµα «Το ανάκτορο του Γαλέριου», είχε ως 
στόχο την παροχή ευκαιριών για οµαδική και ατοµική, διανοητική, 
ψυχική, σωµατική και κοινωνική επεξεργασία του αρχαιολογικού 
χώρου κι αντίστοιχη παραγωγή λόγου και δηµιουργικού έργου 
µέσα στα πλαίσια διαλόγου, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Κατά 
την περιήγησή τους οι µαθητές άντλησαν πληροφορίες για τα 
µνηµεία του συγκροτήµατος (Ανάκτορο, Οκτάγωνο) και µε τη 
βοήθεια εποπτικού υλικού (σύντοµων επεξηγηµατικών κειµένων, 
φωτογραφιών, σχεδιαστικών αναπαραστάσεων) έµαθαν να 
παρατηρούν τα µνηµεία και να επεξεργάζονται τις ιστορικές 
πληροφορίες. Επίσης είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξη των πολιτειακών και διοικητικών θεσµών όπως αυτοί 
αντανακλώνται στα µνηµεία και την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε 
την ιστορία της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη ρωµαϊκή εποχή που 
τους είναι συνήθως άγνωστη και που παρά τις συνήθεις 
αντιλήψεις, αποτέλεσε µία σηµαντική περίοδο στη µακραίωνη 
ιστορία της. Στο τέλος, συµµετείχαν σε εργαστήριο εικαστικής 
αγωγής µε θέµα την απεικόνιση των αρχαιολογικών χώρων. 
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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 την Γ' τάξη 
 

 

 

 

Το πρόγραµµα «Ανακαλύπτοντας θεούς & ήρωες» απευθυνόταν 
σε µαθητές Γ΄ & ∆΄ ∆ηµοτικού κι είχε διάρκεια µιάµιση ώρα (90 
λεπτά). Το πρόγραµµα βασιζόταν κυρίως στην πρώτη ενότητα 
µαθηµάτων της ιστορίας της Γ΄ ∆ηµοτικού. Μέσα από περιήγηση 
στις αίθουσες του Μουσείου και µε τη βοήθεια εποπτικού υλικού 
τα παιδιά ανακάλυψαν τους θεούς και τα σύµβολα τους και 
προσπάθησαν να εικονογραφήσουν τη δηµιουργία του κόσµου και 
τους πολέµους των θεών. 
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5. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης –Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ΣΤ' τάξη 
 

 

 
Το πρόγραµµα «Το µακεδονικό νόµισµα» είχε διάρκεια περίπου 
µιάµιση ώρα (90 λεπτά) και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 
περιοδικής έκθεσης «Μακεδονίας Νόµισµα. Από τη συλλογή της 
Alpha Bank». Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την 
ιστορία της Μακεδονίας όπως αυτή αποτυπώνεται στα νοµίσµατά 
της, κατανοώντας συγχρόνως την εικονογραφία των νοµισµάτων 
που πηγάζει από τη θρησκευτική και µυθολογική παράδοση της 
περιοχής. Ολοκληρώνοντας το πρόγραµµα γνώρισαν τον τρόπο 
κατασκευής των αρχαίων νοµισµάτων. Με αντίγραφα µητρών, 
εργαλείων και πλαστελίνη «έκοψαν» ένα τετράδραχµο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο τέλος τους διανεµήθηκε δωρεάν το 
εκπαιδευτικό έντυπο της Alpha Bank «Γνωρίζω το νόµισµα».  

 

 
 

6. Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης                             
– Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Β' τάξη 

 

 

 
 

 
 

Οι µαθητές της Β' τάξης ξεναγήθηκαν σε 2 µόνιµες εκθέσεις:  
1.«Μακεδονία-Θράκη:Παραδοσιακές ενδυµασίες, 1860-1960» 
Η έκθεση περιλάµβανε 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 σε συµπαγείς κοινότητες µε συνείδηση της 
καταγωγής τους, καθώς και παραδοσιακές µεταµφιέσεις.  
2. «Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης»  
Αρχικά παρακολουθήσανε ένα βίντεο µε τους Μύλους της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Είδανε τη λειτουργία του νερόµυλου 
(από το σιτάρι στο ψωµί), του νεροπρίονου (υλοτοµία), τη 
νεροτριβή και το µαντάνι (κατεργασία των µάλλινων υφαντών). 
Στη µόνιµη έκθεση του Μουσείου είδανε από κοντά τους Μύλους 
αυτούς και παρακολουθήσανε, σε ανάγλυφο χάρτη µε φωτεινή 
σήµανση, τη γεωγραφική διασπορά των εργαστηρίων αυτών, όπως 
και ποια από αυτά λειτουργούν ακόµη και σήµερα.    

7. Κέντρο Ιστορίας Θεσ/νίκης – Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ε' τάξη 
Το πρόγραµµα «…στην οδό την Εγνατία …συναντώ την ιστορία» 
είχε διάρκεια περίπου µια ώρα (60 λεπτά) και διοργανώθηκε από 
το Κέντρο Ιστορίας στο χώρο του σχολείου από άτοµα του 
Κέντρου. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν βυζαντινά 
µνηµεία της πόλης όπως: την Αγία Σοφία, την Παναγία Χαλκέων, 
τον Άγιο ∆ηµήτριο, τα Κάστρα, κ.α. µέσα από µια σύντοµη 
θεωρητική προσέγγιση στην αρχή κι από διάφορα είδη µαθησιακού 
παιχνιδιού µε µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. Το πρόγραµµα  
ολοκληρώθηκε µε ένα παιχνίδι ρόλων κατά το οποίο τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε οµάδες, όπου καθεµιά αντιπροσώπευε κάποια 
κοινωνική τάξη ή κάποια οµάδα της εποχής.  
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Πολιτιστικά Προγράµµατα  
(σχολικό έτος 2009-10)  

 

1. Παραδοσιακά επαγγέλµατα 
 

 
 

 
 

 
 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Ε2 µαζί µε 
το δάσκαλο τους κ. Ζώη Απόστολο υλοποίησαν Πολιτιστικό 
Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Γρ. Πολιτιστικών Θεµάτων & 
Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και 
την υπεύθυνο κα Ραπασάνη Κατερίνα µε θέµα:  
Παραδοσιακά Επαγγέλµατα  
Πριν από αρκετά χρόνια ένας σοφός καθηγητής είχε  πει πως 
«Παράδοση είναι ό,τι θα έκαναν σήµερα οι µεγάλοι δηµιουργοί 
του παρελθόντος». Η διατύπωση είναι κατά κάποιο τρόπο 
σωστή, αλλά δε συνιστά ορισµό. Εκφράζει, ωστόσο, τούτα: 
Πρώτο ότι η παράδοση δεν είναι κάτι νεκρό που το 
αναπαράγουµε µηχανικά και δεύτερο ότι εξαρτάται από τις 
συνθήκες και τα διαθέσιµα µέσα σε κάθε εποχή. 
 

Στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
Γνωστικοί: 

 Να γνωρίσουν οι µαθητές τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
τα οποία ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά του 
τόπου 

 Μέσα απ’ αυτά να κατανοήσουν τη σηµασία τους για την 
τοπική κοινωνία και την προσφορά τους σε αυτή. 

 Να κατανοήσουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στον 
αφανισµό αυτών των επαγγελµάτων. 

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύµα απέναντι στην πορεία 
της εξέλιξης της τεχνολογίας και τη συσχέτισή της µε 
την περιθωριοποίηση των συγκεκριµένων 
επαγγελµάτων. 

 Να µάθουν την ιστορία του τόπου. 
Συναισθηµατικοί: 

 Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τους γεροντότερους. 
 Να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του 
τόπου µας. 

Ψυχοκινητικοί: 
 Να µάθουν τα παιδιά να χρησιµοποιούν σωστά τα χέρια 
τους και µικροεργαλεία για την κατασκευή χειροτεχνιών. 

Συµµετοχικοί: 
 Να αναπτύξουν αισθήµατα συνεργασίας. 
 Να µυηθούν στην ερευνητική µέθοδο προσέγγισης των 
δεδοµένων 

Περιγραφή διαστάσεων φυσικού αντικειµένου: 
 Το συγκεκριµένο πρόγραµµα σχετιζόταν άµεσα µε το 
περιβάλλον, αφού τα επαγγέλµατα που τείνουν ή έχουν 
ήδη εκλείψει, το επηρεάζουν, άλλα περισσότερο κι άλλα 
λιγότερο. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία και η γεωργία 
παρεµβαίνουν άµεσα στην εικόνα του φυσικού 
περιβάλλοντος κάθε τόπου. 
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 Εξίσου χαρακτηρίζουν και διαµορφώνουν τη ζωή των 
τοπικών κοινωνιών επαγγέλµατα όπως εκείνα του 
πεταλωτή, του σαγµατοποιού, του κουρέα, αφού η 
εξέλιξή τους στο χρόνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων. 

 Η ταχύτατη πρόοδος και η τεχνολογική εξέλιξη δεν 
επέτρεψαν τη διατήρηση τέτοιων επαγγελµάτων. Με 
γνώµονα πάντα το χρήµα και την ευκολία, οι κοινωνίες 
προτίµησαν να βιοµηχανοποιήσουν την παραγωγή και να 
απλοποιήσουν τη ζωή των κατοίκων χρησιµοποιώντας 
µηχανήµατα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τον πλουτισµό 
κάποιων ανθρώπων, την εξασφάλιση εργασίας για µια 
µεγάλη µερίδα εργατών αλλά και την οικονοµική 
κατάπτωση των ατόµων που ασκούσαν αυτά τα 
παραδοσιακά επαγγέλµατα. 

 Η µεγαλύτερη απώλεια που υφιστάµεθα όλοι µε την 
εξαφάνιση κάποιων παραδοσιακών επαγγελµάτων είναι 
σίγουρα η πολιτισµική. Τα εργαλεία και ο τρόπος 
εργασίας των ανθρώπων που ασκούσαν αυτά τα 
επαγγέλµατα, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Υπάρχει φόβος ότι µαζί 
µε τον αφανισµό αυτών των επαγγελµάτων θα αφανιστεί 
µέρος της ιστορίας και του πολιτισµού αιώνων του 
τόπου µας. Προβάλλει έτσι άµεσα η ανάγκη για τη 
διατήρηση τουλάχιστο των µέσων, των εργαλείων 
εκείνων που χρησιµοποιούνταν, της µνήµης του 
παρελθόντος, κάτι που προσπάθησε να πετύχει το 
πρόγραµµα αυτό. 

∆ραστηριότητες 
Οι µαθητές επισκεφθήκανε στο Ελευθέριο-Κορδελιό το 
Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων όπου εκεί είχαν τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής µιας άλλης εποχής 
και να δουν από κοντά διάφορα αντικείµενα καθηµερινής 
χρήσης. Υπήρχε κι ένας αργαλειός, άγνωστο αντικείµενο στα 
περισσότερα παιδιά και αυτό ήταν το έναυσµα για µια συζήτηση 
για τα πολλά παραδοσιακά επαγγέλµατα, όπως αυτό της 
υφάντρας, τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Στη συνέχεια οι 
µαθητές ζωγράφισαν κάποια από τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
κι έκαναν διάφορες συζητήσεις µε τους γεροντότερους πάνω σ’ 
αυτό το θέµα. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν µε τον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια αν και δεν είχαν τα 
απαραίτητα εφόδια κι εργαλεία, έκαναν πολλά πράγµατα µόνο µε 
τα χέρια τους (καλάθια, σαµάρια, το πετάλωµα των αλόγων κ. ά. 
Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Μέσα από συζητήσεις στην τάξη, στη λήξη κάθε φάσης εξέλιξης 
και στο τέλος του προγράµµατος, διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι 
είχαν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό από όλους 
σχεδόν τους µαθητές. Συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε 
ενθουσιασµό, ειδικά στο  δηµιουργικό και ψυχαγωγικό του µέρος  
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2. Οι µήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη κι Έθιµα  
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Β1 µαζί µε 
τη δασκάλα τους κα Γιαννακούλα Αικατερίνη υλοποίησαν 
Πολιτιστικό Πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Γρ. Πολιτιστικών 
Θεµάτων & Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτ. 
Θεσ/νίκης και την υπεύθυνο κα Ραπασάνη Κατερίνα µε θέµα:  
Οι µήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη κι Έθιµα  
 

Κριτήρια επιλογής του προγράµµατος 
Τα κριτήρια για την επιλογή του θέµατος πήγαζαν από την 
ανάγκη επαφής των παιδιών µε τη λαϊκή µας παράδοση (ήθη, 
έθιµα, δηµοτικά τραγούδια, παραδοσιακά εργαλεία, φορεσιές) 
και η αφορµή δόθηκε από µαθήµατα της Γλώσσας και της 
Μελέτης Περιβάλλοντος. 
Στόχοι του προγράµµατος 

 Να γνωρίσουν το λαϊκό πολιτισµό του τόπου τους. 
 Να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία της πατρίδας τους 
στηρίζεται στη µνήµη των ανθρώπων που µεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά. 

 Να έρθουν σε επαφή µε ανθρώπους διαφορετικής 
ηλικίας από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες. 

 Να συλλέξουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. 
 Να εργαστούν οµαδικά και συλλογικά. 
 Να εκφραστούν δηµιουργικά και να αναπτύξουν 
δεξιότητες. 

 Να αναπτύξουν κριτική στάση µέσω της παρατήρησης 
και της καταγραφής. 

∆ραστηριότητες 
 Επιµερισµός του θέµατος σε 4 θεµατικές ενότητες: 

1. Ήθη και έθιµα των µηνών του φθινοπώρου 
2. Ήθη και έθιµα των µηνών του χειµώνα  
3. Ήθη και έθιµα των µηνών της άνοιξης 
4. Ήθη και έθιµα των µηνών της άνοιξης 

 Συγκέντρωση πληροφοριών, από βιβλιοθήκες και 
προφορικές αφηγήσεις συγγενικών προσώπων των 
παιδιών, σχετικά µε την επίσηµη ονοµασία του µήνα, τις 
ονοµασίες που του έχει δώσει ο λαός µας, τα ήθη, τα 
έθιµα, το εορτολόγιο, τις γεωργικές εργασίες, 
παροιµίες, αινίγµατα, παιχνίδια. 

 Επιλογή, καταγραφή και ταξινόµηση του υλικού 
 Παρουσίαση µέσα στην τάξη του υλικού που 
συγκεντρώνονταν κάθε µήνα 

 Βιωµατική προσέγγιση ορισµένων εθίµων και παιχνιδιών 
από τα παιδιά (π.χ. το «Μαρτάκι» που φοράµε στο χέρι 
το Μάρτιο) 

 ∆ηµιουργική έκφραση µε εικαστικές δραστηριότητες, 
όπως ζωγραφιές, ποιήµατα, κατασκευή καρτών και 
παρουσίαση θεατρικού σκετς στα πλαίσια της  γιορτής 
για την 25η Μαρτίου 

 Εξοικείωση µε τη χρήση του ηµερολογίου 
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 Επίσκεψη στο Λαογραφικό - Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας–Θράκης. Στο Μουσείο παρακολουθήσανε 
βίντεο µε τους Μύλους της Μακεδονίας και της 
Θράκης, είδανε από κοντά τη λειτουργία ορισµένων από 
αυτούς, επισκεφθήκανε την έκθεση µε τις 
«Παραδοσιακές ενδυµασίες» της περιόδου 1860–1960. 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Τα παιδιά γνώρισαν και κατανόησαν ήθη και έθιµα του λαού µας 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (κάποια τους ήταν ήδη 
γνωστά). Έµαθαν να ψάχνουν, να ερευνούν για πράγµατα που 
τους ενδιαφέρουν. Ευαισθητοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τη λαϊκή 
µας παράδοση κι ανέπτυξαν πρωτοβουλίες. 

 

 

 

 

3. Σχολική Μαθητική Εφηµερίδα - Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών  
 

 

 
 
 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2  - Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Παρσάνογλου 
Αθανάσιος, Μπουζούκης Αθανάσιος, Ασλανίδη Νάστια, 
Μαυροµάτης Γαβριήλ, Μαλιβίτση Ζωή, Παπαδόπουλος Στέργιος 
Σκοποί-στόχοι: Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα,  
έρευνα και αλληλεπίδραση τους µε άλλα θέµατα. Ανάπτυξη 
κώδικα αξιών και συµπεριφοράς, αυτοβελτίωση, αυτοεκτίµηση & 
αυτοσεβασµός. Να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της 
διαφορετικότητας, τη σηµασία του «εµείς», του αλληλοσεβασµού, της 
συνεργασίας και της δηµιουργικής επικοινωνίας. 
∆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. Πολλά 
από τα κείµενα µεταφράζονταν σε άλλες γλώσσες, από τις 
χώρες προέλευσης κάποιων µαθητών (ρωσικά, αλβανικά, 
γερµανικά, και αγγλικά). 
Αποτελέσµατα: Παραγωγή τριών (3) τευχών έγχρωµης 
12/σέλιδης πολυπολιτισµικής σχολικής εφηµερίδας σε έντυπη 
µορφή µε τη χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν σε 2.500 αντίτυπα 
σε τυπογραφείο. Έφτανε σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), 
στην τοπική κοινωνία των ∆ήµων Ελευθερίου-Κορδελιού κι 
Ευόσµου. Επίσης αποστελλόταν ταχυδροµικώς (µέσω των 
γραφείων εκπ/σης) σε όλα τα δηµοτικά σχολεία του νοµού 
Θεσ/νίκης, στα 26 διαπολιτισµικά σχολεία της Ελλάδας, στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους 
αρχηγούς των κοµµάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & 
Σταυρουπόλεως, στο Υπουργείο Παιδείας-∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων, στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο Α.Π.Θ 
(Παιδαγωγική Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Επίσης 
µπορούσε να διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της µορφή στη 
βραβευµένη για τέσσερα συνεχόµενα χρόνια (2007, 2008, 
2009, 2010) ιστοσελίδα του σχολείου. Τα παιδιά ήταν 
ενθουσιασµένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
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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 έχει 
προχωρήσει εδώ και 3 χρόνια σε µια πολύ 
αξιέπαινη πράξη και του αξίζουν συγχαρητήρια. 
Προχώρησε στην αναδοχή ενός παιδιού, (στα 
πλαίσια των προγραµµάτων της Actionaid) ενός 
αγοριού 12 ετών σήµερα από την Καµπότζη. Τα 
χρήµατα που αναλογούν σε κάθε παιδί του 
σχολείου για την αναδοχή είναι µόνο 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 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  
- 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 
- γινόµαστε µέλη µιας µεγάλης παγκόσµιας οικογένειας που µοιράζεται ένα κοινό 
όραµα και εργάζεται για έναν κοινό σκοπό 
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UNICEF  
ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 2009-10 

 

Εµβόλια, φαγητό και σχολεία για όλα τα παιδιά 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Με αυτό το κεντρικό σύνθηµα η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 
UNICEF κάλεσε τα σχολεία να λάβουν µέρος στο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα που απευθυνόταν σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθµια, 
∆ευτεροβάθµια) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων.  
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, τις 
αρρώστιες και της µη πρόσβασης στην εκπαίδευση. 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.  
Σήµερα 20 εκατοµµύρια παιδιά που στο παρελθόν δεν είχαν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, πηγαίνουν σχολείο λόγω της 
άσκησης συνεχούς πίεσης στις κυβερνήσεις από µαθητές, 
εκπαιδευτικούς, µη κυβερνητικές οργανώσεις κι εκπαιδευτικούς 
φορείς. Όµως, έχουµε ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουµε καθώς 
80 εκατοµµύρια παιδιά εξακολουθούν να µην πηγαίνουν σχολείο 
ενώ ακόµα περισσότερα είναι αυτά που αφήνουν το σχολείο πριν 
καν ολοκληρώσουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 

ΕΝΩΘΕΙΤΕ 
Αν όλοι φτιάχναµε µια αλυσίδα αγάπης 
ό,τι είχαµε πει θα γινόταν αλήθεια. 
Αν όλοι βοηθούσαµε ο ένας τον άλλον, 
η φτώχεια δε θα ήταν συνήθεια. 
 

Αν όλοι ζούσαµε µε ειρήνη και φροντίδα  
για την παιδεία θα υπήρχε ακόµη µια ελπίδα. 
Αν όλοι ενωθούµε σε µια αλυσίδα αγάπης,  
τα λάθη του κόσµου όλου θα διορθώσουµε 
και τα παιδιά όλης της γης θα µορφώσουµε. 
 

Τα παιδιά που δεν πάνε σχολειό βοηθήστε, 
είναι δικαίωµα τους σκεφτείτε. 
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ΘΕΑΤΡΟ-ΧΟΡΟΣ-ΧΟΡΩ∆ΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
(σχολικό έτος 2009-10)  

 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης  
– Η Κούλα, η Κατσικούλα και το κλεµµένο τραγούδι 

 

 

 
 

 

Παρακολουθήσαµε µια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο 
κινηµατοθέατρο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης 
παρουσίασε µε τη Νεανική Σκηνή του το έργο του γνωστού σε 
όλους µας, Ευγένιου Τριβιζά: «Η Κούλα, η Κατσικούλα και το 
κλεµµένο τραγούδι». «Όλα αρχίζουν µε µια ιδέα». Με αυτή 
την απλή φράση γιορτάστηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων που έγινε αφορµή να γραφτεί η «Κούλα η 
κατσικούλα», µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών γύρω από αυτό το θέµα. Τα παιδιά πρέπει από νωρίς να 
µάθουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται, στο σχολείο, στο 
Πανεπιστήµιο, στην επαγγελµατική αργότερα ζωή τους, την 
πνευµατική ιδιοκτησία των συνανθρώπων τους. Το άτοµο το 
οποίο παράνοµα εκµεταλλεύεται την πνευµατική ιδιοκτησία, δεν 
είναι λιγότερο κατακριτέο από έναν πορτοφολά που αρπάζει ένα 
πορτοφόλι ή από ένα διαρρήκτη που κλέβει ένα βραχιόλι. τα 
κηρύγµατα, αντί να πείθουν, απωθούν µάλλον τα παιδιά, η 
«Κούλα η κατσικούλα» έρχεται να µεταδώσει αυτά τα µηνύµατα 
έµµεσα, µε ένα διασκεδαστικό και ανάλαφρο τρόπο, µέσα από 
ένα παιχνίδι παραµυθιού, αλληγορίας, χιούµορ και φαντασίας. 

 

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, αρχές 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 για 6η 
συνεχόµενη χρονιά, µε 2 τµήµατα και 30 χορευτές µας της Α, 
και Β τάξης, µε µεγάλη χαρά. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η 
κα Μπαδέµη Μαρία και οι χοροί που παρουσιάστηκαν ήταν από 
την Ήπειρο και τη Θράκη.   
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4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Συκεών 
 

18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο 
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλων-
Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συµµετείχαν 180 συγκροτήµατα, πήρε 
µέρος για 8η συνεχόµενη χρονιά και η χορευτική οµάδα του 
σχολείου µας µε 2 τµήµατα και 30 χορευτές µας της Γ, ∆, Ε και 
ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά. Τα παιδιά χόρεψαν για να 
ενισχύσουν το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου. Την επιµέλεια 
της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία και οι χοροί που 
παρουσιάστηκαν ήταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη.   

 

 

 
 

5. Κυκλοφορία του πρώτου µουσικού CD της χορωδίας  
 

 

 

 

 

Συνεχίστηκε κι αυτή τη σχολική χρονιά η διανοµή του πρώτου 
µουσικού CD της χορωδίας µας, 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, στίβου των ∆ηµοτικών Σχολείων 
∆υτικής Θεσ/νίκης – επιτυχίες των οµάδων µας 

 

 
 
 
Η οµάδα βόλεϊ κοριτσιών, η οµάδα ποδοσφαίρου των αγοριών 
και η οµάδα στίβου κοριτσιών-αγοριών πήραν µέρος µε 
επιτυχία στους νοµαρχιακούς αγώνες µίνι πετοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου και στίβου των δηµοτικών της ∆/νσης Π.Ε. 
∆υτικής Θεσ/νίκης, οι οποίοι έγιναν στο ΕΑΚ Αµπελοκήπων.  
 

Αξίζουν ένα µεγάλο µπράβο: τα κορίτσια και τα αγόρια των 
οµάδων µας, η γυµνάστρια Χαλιαµάλια Βάννα (προπονήτρια της 
οµάδας βόλεϊ και στίβου), ο διευθυντής του σχολείου 
Παπαδόπουλος Στέργιος (προπονητής της οµάδας 
ποδοσφαίρου). Συνέβαλαν και βοήθησαν πολύ ο Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεµόνων και οι γονείς των µαθητών.  
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AΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

 

1. Παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη στους Ροµά (Τσιγγάνους) 
 

 

 
 

 

 

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 ένταξης 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 µας, υπάρχει 
ειδικό αφιέρωµα για αυτήν την ηµέρα µε πάρα πολλές 
πληροφορίες και διάφορες δράσεις.  

 

2. Ο συγγραφέας του Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι - (β' τεύχος 
γλώσσας Ε' τάξης) στο σχολείο µας 
 
 
Ο Κώστας Γιουβαντσιούδης, εκπαιδευτικός σε σχολείο 
της Θεσ/νίκης και συγγραφέας του κειµένου: Μια φορά 
κι έναν καιρό ήταν το σκάκι … (β' τεύχος γλώσσας Ε' 
τάξης, ενότητα πνευµατικά παιχνίδια) επισκέφτηκε 
ύστερα από πρόσκλησή µας το σχολείο µας και µίλησε µε 
τα παιδιά της Ε' τάξης για το συγκεκριµένο κείµενο που 
υπάρχει στο βιβλίο της γλώσσας τους, παρουσιάζοντας 
τους ταυτόχρονα αυτό το ωραίο πνευµατικό παιχνίδι που 
λέγεται σκάκι. Στο τέλος της δίωρης παρουσίασης 
προσπάθησαν όλοι µε τη βοήθεια του να κάνουν τα 
πρώτα βήµατα στο παιχνίδι αυτό. Ήταν για όλους µια 
διασκεδαστική και συνάµα διδακτική εµπειρία. 

 

 
 

 
 

3. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Γνωριµία µε τη λειτουργία της  
 

Οι µαθητές της Ε' τάξης επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη 
του ∆ήµου µας. Στη ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Ελ. -Κορδελιού 
τους υποδέχτηκε η υπεύθυνη κα. Αθαναηλίδου. Τους 
µίλησε για τα βιβλία και πως  µπορούνε να βρούνε στα 
ράφια τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Επίσης 
πληροφορήθηκαν τον τρόπο αρχειοθέτησης εφηµερίδων, 
βιβλίων, περιοδικών, DVDs, CDs, κλπ καθώς και τους 
τρόπους αναζήτησης θεµάτων, τίτλων ή συγγραφέων.  
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4. Παίζουµε οµαδικά παιχνίδια στα πλαίσια της αθλητικής ηµέρας    
 

 

 

Στα πλαίσια της αθλητικής ηµέρας που θεσπίσαµε στο 
σχολείο µας, τα παιδιά όλων των τµηµάτων παρουσίασαν 
διάφορα οµαδικά αθλητικά παιχνίδια µε κέφι, χαρά και 
µεγάλο ενθουσιασµό. Τα παιχνίδια ήταν:  
Α1 – Α2: Ζώα & τροφές, Β1 – Β2: Νερό µετ’ εµποδίων 
Γ1 – Γ2: Μπουγάδα στο χέρι, ∆1 – ∆2: Πατινοδροµίες 
Ε1–Ε2: Παπουτσοσακούλες, ΣΤ1 – ΣΤ2: Εγκάρδιες ευχές 
Επίσης η µαθήτρια-αθλήτρια της ρυθµικής γυµναστικής του 
σχολείου µας (µε διεθνείς επιτυχίες) Κων/να Θεοδωρίδου, 
παρουσίασε ένα µέρος από το πρόγραµµά της. Έγιναν 
ακόµα διαγωνισµοί στο πινγκ-πονγκ, στο στεφάνι, στο 
σχοινάκι, στις κεφαλιές και στα µυτιλίκια.  
Ήταν µια µέρα διαφορετική από τις άλλες. 
Την όλη οργάνωση της αθλητικής ηµέρας είχε η 
γυµνάστριά µας κα Χαλιαµάλια Βάννα.  

 

 
5. 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. 

 
 
 

 

 
 

6. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Η γιαγιά διαβάζει παραµύθια  
 

 

 
 

 

 
Λίγες µέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, τα 
παιδιά της  Γ΄ Τάξης επισκέφτηκαν τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
του ∆ήµου µας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
της Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
µας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε τη συνοδεία µουσικών 
οργάνων από τα µέλη του ΚΑΠΗ, καθώς και να συζητήσουν 
µαζί τους. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθισαν όλα σε κύκλο σε ένα 
τεράστιο χαλί και µία κυρία του ΚΑΠΗ τους αφηγήθηκε µε 
εξαιρετικό τρόπο ένα χριστουγεννιάτικο παραµύθι, 
καθηλώνοντας µικρούς και µεγάλους. 
Στο τέλος, τα παιδιά, µε τη βοήθεια της Βιβλιοθηκονόµου, 
κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες και έλαβαν 
µικρά δωράκια για τα Χριστούγεννα. 
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7. Γεύσεις του κόσµου  
 

 
Τι άλλο είναι το φαγητό, εκτός από απόλαυση; Το φαγητό 
είναι σίγουρα και στοιχείο πολιτιστικής διαφοροποίησης 
των λαών κι 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 κουζίνας των διαφόρων λαών αναβιώνουν αιώνες 
παράδοσης αλλά και συνύπαρξης τους. Το ∆1 µε την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων µας έδωσε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε αλλά και να γευτούµε του κόσµου τις 
νοστιµιές! Γεύσεις που ετοίµασαν οι γονείς των µαθητών 
της τάξης µε µεγάλη χαρά και στο οποίο προσκάλεσαν το 
δ/ντή και τους δασκάλους του σχολείου.  
 

 

 
 

 

 
8. Ηµερήσια εκδροµή του σχολείου για το σχολικό έτος 2009-10  

 
 
 

 

 
 

 

 

Το σχολείο πραγµατοποίησε στις 11/6/2010 την ετήσια ηµερήσια 
εκδροµή του, στην οποία έλαβαν µέρος και οι γονείς των παιδιών. 
Στους πρόποδες του όρους Μπέλες, µεταξύ των δύο λιµνών 
∆οϊράνης και Κερκίνης, σε απόσταση 50' από τη Θεσσαλονίκη (90 
χλµ.), βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότηµα ∆ήµητρα Παλλάς, 
όπου υπάρχει ασφαλής και περιφραγµένη έκταση 50 στρεµµάτων. 
Στην καταπράσινη και γεµάτη µε δέντρα και λουλούδια έκταση του 
συγκροτήµατος υπάρχουν τέσσερα γήπεδα 5X5, δύο γήπεδα 
ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα µπάσκετ και βόλεϊ, τραµπολίνο, 
ειδικά διαµορφωµένη παιδική χαρά και ζωολογικός κήπος µε 
ελάφια, παγόνια, φασιανούς και οικόσιτα ζώα. Καταπράσινο 
φιλόξενο περιβάλλον, ασφάλεια, διασκέδαση και καλό φαγητό. 
Παιδιά, δάσκαλοι και γονείς, έπαιξαν, χόρεψαν και χάρηκαν όλοι 
µαζί , γιορτάζοντας µε τον καλύτερο τρόπο το τέλος µιας ακόµα 
δηµιουργικής σχολικής χρονιάς.  
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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (αρχές Ιουνίου 2010) 
(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 καθρέφτης, το χαλί και το λεµόνι (µια παράσταση στα αγγλικά) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκε από οµάδα µαθητών 
του Ε1 µε τη βοήθεια της κας Μαλιβίστη Ζωής (δασκάλας αγγλικών 
της Ε & ΣΤ τάξης) ένα θεατρικό διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Η 
ιδέα βασίστηκε σε αγγλικό βιβλίο που οι µαθητές δανείστηκαν από 
τη µαθητική δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. Η συνολική 
σύλληψη ήταν καθαρά προϊόν εργασίας (και φαντασίας) των παιδιών. 
Βοήθησε ιδιαίτερα το βιβλίο, διότι περιλάµβανε τη θεατρική εκδοχή 
της ιστορίας, την οποία τα παιδιά τροποποίησαν ώστε να 
ανταποκρίνεται στο επίπεδό τους (και σε αυτό των πιθανών 
ακροατών). Τίτλος του έργου ήταν «Ο καθρέφτης, το χαλί και το 
λεµόνι» - “The mirror, the carpet and the lemon”, η κλασική 
ιστορία της όµορφης πριγκιποπούλας –κόρης του σουλτάνου– η 
οποία είναι σε ηλικία γάµου. Ποιος όµως είναι ο κατάλληλος 
άντρας για την πριγκίπισσα; Το αιώνιο ερώτηµα απαντάται 
αβασάνιστα: αυτός που θα της κάνει το πιο εντυπωσιακό δώρο! 
Μαζεύονται λοιπόν οι πρίγκιπες από τα πέρατα της γης και 
κάνουν τα ψώνια τους. Ο πρώτος αγοράζει έναν καθρέφτη στον 
οποίο µπορείς να δεις τα πάντα στην υφήλιο και µάλιστα σε 
εποχή πολύ πριν από την παγκοσµιοποίηση! Ο δεύτερος αγοράζει 
ένα χαλί που µπορεί να σε ταξιδέψει σε όλον τον κόσµο κι ο 
τρίτος πληρώνει ένα αµύθητο ποσό για να αγοράσει ένα …. 
λεµόνι! Το µαγικό λεµόνι αποδεικνύεται θαυµατουργό όταν 
αρρωσταίνει το κοριτσόπουλο και ο τρίτος πρίγκιπας που αρχικά 
αντιµετωπίστηκε µε χλευασµό από τους υπόλοιπους είναι ο 
τυχερός.  
Ιδιαίτερα προφητικό έργο, προοιωνίζει την εποχή που θα πρέπει να 
πληρώνουµε τα µαλλιά της κεφαλής µας για ένα ταπεινό 
εσπεριδοειδές! Το έργο παρουσιάστηκε στα παιδιά των τάξεων Γ' 
ως ΣΤ'. Συνοδεύτηκε από ένα τραγούδι-χορό που είχαν ετοιµάσει οι 
µαθητές της Γ1 τάξης µε την κα Λυµπεράκη Μαρία (δασκάλα 
αγγλικών της Γ & ∆). Ιδιαίτερα επιτυχηµένος ο ρόλος του γιατρού 
που ανέλαβε η βοηθός δασκάλας ξένης γλώσσας κα Λάουρα Μούλερ 
από τη Γερµανία, η οποία βρισκόταν στο σχολείο µας για 6 µήνες, 
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius Assistantship. 

 

2. Ζήσε τη ζωή µε σωστή διατροφή  
 

Οι µαθητές του Γ1 µε τη βοήθεια της κας Χαλιαµάλια Βάννας 
(γυµνάστριας) και της κας Τουτζιάρη Αντωνίας (υποδιευθύντριας), 
στα πλαίσια του προγράµµατος αγωγής υγείας Ζήσε τη ζωή µε 
σωστή διατροφή παρουσίασαν στο τέλος της χρονιάς µικρά θεατρικά 
σκετσάκια µε τίτλο: Η κακή διατροφή και η Κυρά Υγιεινή.  
Τα σκετσάκια αυτά περιλάµβαναν διατροφικά αινίγµατα, στιχάκια, 
τραγούδια και χορό. Τα παιδιά προσπάθησαν να περάσουν το µήνυµα, 
ότι µια υγιεινή διατροφή σε συνδυασµό µε άθληση έχει ευεργετικά 
αποτελέσµατα για τον οργανισµό µας.   
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3. Η Φωτεινούπολη (µια παράσταση από µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής στο ολοήµερο 
σχολείο, µαθητές της Ε', ΣΤ'  τάξης του ολοηµέρου µαζί µε τη 
δασκάλα της θεατρικής αγωγής κα Παπαναστασίου Σοφία, και την 
υπεύθυνη του ολοήµερου και υποδιευθύντρια του σχολείου κα 
Τουτζιάρη Αντωνία, ετοίµασαν κι ανέβασαν το θεατρικά έργο:  
Η Φωτεινούπολη 
Στη Φωτεινούπολη όλοι οι άνθρωποι είναι ευτυχισµένοι, επειδή 
ζουν σε µια όµορφη και καθαρή πόλη. Ξαφνικά, φτάνει στη µικρή 
πόλη ένας εργολάβος οικοδοµών, ο οποίος πείθει τους κατοίκους 
να γκρεµίσουν τα σπιτάκια, τα πάρκα και τις πλατείες και στη 
θέση τους να φτιάξουν πανύψηλες πολυκατοικίες. Τα παιδιά 
διαφωνούν µε τις πράξεις των γονιών τους. Γι’ αυτό, 
αποφασίζουν να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν τα δικαιώµατα 
τους. Γράφουν σε πλακάτ τα παράπονα τους, ξεσηκώνονται και 
κατεβαίνουν σε διαδήλωση. Όλα µαζί ενωµένα, απαιτούν από 
τους µεγάλους να τα σεβαστούν και δηλώνουν ότι το µέλλον του 
πλανήτη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσµου. Στο τελευταίο 
κοµµάτι του έργου, οι µαθητές είπαν από µία ατάκα, την οποία 
συνόδευσαν µε κινήσεις στη νοηµατική γλώσσα . 
Μέσα από την παράσταση, οι µαθητές προσπάθησαν να περάσουν το 
µήνυµα της περιβαλλοντικής συνείδησης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και του χρέους της παράδοσης στις µελλοντικές 
γενιές ενός κόσµου καλύτερου, στον οποίο αξίζει να ζει κανείς 
Μαθητές που έπαιξαν: από την Ε' τάξη (Παπαδοπούλου Ευγενία, 
Τσακίρη Κωνσταντίνο, Γκούτσε Ειρήνη, Ναζλίδου Ολυµπία, 
Μουρατίδης Γιώργος) και από την ΣΤ' τάξη (Ηλιάδης Γιώργος, 
Τατουνασβίλι Γιώργος, Νοβάκου Εριόλ, Τριανταφυλλίδης Αντώνης, 
Σουλµέταϊ Αρµάντο).  
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... 

 

Επισήµανση:  
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. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 
ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 
 

Ο ΡΕ … ΓΛΕΝΤΙΑ !!! 
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, Ο ΛΑΪΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
(ΜΟΥΣΙΚΗ-ΧΟΡΟΙ-ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ) 

ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 

Συµµετείχαν: 
• Ο Καραγκιόζης 
• Τα 57 παιδιά της παραδοσιακής χορευτικής οµάδας (Α' ως ΣΤ')                                                

σε παραδοσιακούς & λαϊκούς χορούς 
• Τα κορίτσια της ΣΤ' σε µοντέρνες χορογραφίες 

 

Υπεύθυνοι εκδήλωσης:  
• Μπαδέµη Μαρία (χοροδιδάσκαλος σχολείου) – παραδοσιακοί & λαϊκοί χοροί 
• Αγάπιος Αγαπίου – ο γνωστός Καραγκιοζοπαίκτης της Θεσ/νίκης  
• Μάρκροφτ Έλεν (δασκάλα µοντέρνου χορού, µητέρα του σχολείου – µοντέρνες χορογραφίες ΣΤ' 

τάξης 
 

Μουσικοί:  
Ποντιακή λύρα: Μαυροκεφαλίδης Άλκης, Ποντιακό τραγούδι: Τσολερίδου Ιωάννα, Νταούλι Πόντου: 
Κεσόγλου Ιάκωβος, Λαούτο: Νάτσιου Σοφία, Μπουζούκι: Νάτσιος Αντώνης, Βιολί: Κουσουλάκης 
Γιάννης, Κρουστά: Τσολέκας ∆ηµήτρης, Τραγούδι: ∆ούκα Κατερίνα  
 

Την όλη εκδήλωση επιµελήθηκε η Μπαδέµη Μαρία 
 

Ευχαριστούµε: Τον Αντιδήµαρχο Παιδείας του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Σιταρίδη Παύλο, 
τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου & την υπεύθυνη του κα Λίνα Χόη, το Σύλλογο Ποντίων 
Ελευθερίου-Κορδελιού και τον πρόεδρο του κ. Τερζόπουλο Κων/νο, την κα Χρύσα Μιχαλούδη-
Παπαδοπούλου (µητέρα µαθητών του σχολείου) για το υπέροχο σκηνικό που φιλοτέχνησε και για την 
πολύτιµη βοήθειά της τα τελευταία χρόνια, την κα Μάρκροφτ Έλεν (δασκάλα µοντέρνου χορού, µητέρα 
του σχολείου), 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, Παναγιωτίδου Ελισάβετ, 
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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