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Επισκεφτείτε την ανανεωµένη
ιστοσελίδα του σχολείου µας!
Θέλετε να µάθετε για τις πολλές δραστηριότητές µας;
Θέλετε να µάθετε για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση;
Τα διάφορα προγράµµατα ένταξης παλιννοστούντων, αλλοδαπών,
τσιγγανοπαίδων και µουσουλµανοπαίδων σε όλη την Ελλάδα;
Το πρόγραµµα Παιδεία Οµογενών;
Αν ναι, τότε επισκεφτείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα του
σχολείου µας. Μια ιστοσελίδα που πήρε την 1η τιµητική διάκριση
στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Σύρου (4,5,6 Μαΐου) από την
Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση όσον αφορά
τις καλύτερες « Ιστοσελίδες ∆ηµοτικών Σχολείων ».
Θα βρείτε σίγουρα τις απαντήσεις που ψάχνετε και όχι µόνο.
∆ιεύθυνση: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

Ο κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του
Α.Π.Θ. Σωφρόνης Χατζησαββίδης µιλά στα παιδιά
Τη ∆ευτέρα 23 Απριλίου 2007 οι µαθητές της ΣΤ' τάξης του
6ου ∆ιαπολιτισµικού και Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ελευθερίου-Κορδελιού,
Καρανίκου
Κωνσταντίνα,
Καραχάλιου Μαρία, Κεσίδου Όλγα, Μοφρίδου Κατερίνα,
Ράµι Μπλένταρ, Σολοµωνίδου Αγάπη επισκεφθήκαµε µαζί
µε το δάσκαλό µας κ. Ζώη Απόστολο, τη δασκάλα της Α'
τάξης κα Κεφαλίδου Άρτεµι και το δάσκαλο του
Προπαρασκευαστικού Τµήµατος Τσιγγανοπαίδων κ.
Μαυροµάτη Γαβριήλ τον κοσµήτορα της Παιδαγωγικής
Σχολής και κορυφαίο γλωσσολόγο, καθηγητή του
Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσ/νίκης κ. Σωφρόνη Χατζησαββίδη Ο κ. Χατζησαββίδης µας υποδέχθηκε πολύ εγκάρδια, µε χαρά και
ήταν έτοιµος να συζητήσει µαζί µας και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις µας. Μας µίλησε για τη ζωή του
και για το σχολείο. Μας πέρασε πιστεύουµε µε τον τρόπο του πολλά µηνύµατα για τους ανθρώπους, τη ζωή
και την εκπαίδευση.
Από που είναι η καταγωγή σας;
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς µου όµως είναι πρόσφυγες. Κατάγονται από τη Μικρά Ασία κι από
τον Πόντο. Ήρθανε το 1922 -23, ο πατέρας µου πρώτα στην Καβάλα, η µητέρα µου στην Αθήνα και µετά
βρέθηκαν εδώ στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης και γεννήθηκα κι εγώ εκεί.
Τι θυµάστε περισσότερο από τα παιδικά σας χρόνια;
Με µια λέξη θυµάµαι τα παιδικά µου χρόνια, τα παιχνίδια µε τους φίλους µου, την αγωνία µου στην πρώτη
τάξη του δηµοτικού. Αυτό που θυµάµαι πάρα πολύ έντονα τις πρώτες µέρες που πήγαινα στο δηµοτικό
σχολείο ήταν ότι έφευγα στο διάλειµµα. Επειδή το σπίτι µου ήταν κοντά, πήγαινα και κρυβόµουνα κάτω
από τον καναπέ για να µη µε βρουν.
Τελικά όµως µε βρίσκανε και ξαναγύριζα στο σχολείο. Είχα τροµοκρατηθεί τις πρώτες µέρες στο σχολείο.
Ποιο ήταν το όνειρο σας όταν ήσασταν παιδί;
Όταν ήµουν µικρό παιδί το όνειρό µου ήταν να γίνω οδηγός νταλίκας. Λίγο αργότερα όταν µεγάλωσα και
πήγα γυµνάσιο ήθελα να γίνω δάσκαλος. Και τελικά έγινα καθηγητής στη µέση εκπαίδευση, στο γυµνάσιο.
Μετά, ύστερα από χρόνια βρέθηκα στο πανεπιστήµιο.
Ποιο δάσκαλο ή δασκάλα θυµάστε περισσότερο και γιατί;
Το δάσκαλο που θυµάµαι περισσότερο, ξέχασα το µικρό του όνοµα, Γιώργο νοµίζω τον λέγανε. Θυµάµαι
όµως το επώνυµό του, Καράβη τον λέγανε. Τον θυµάµαι γιατί έκανα µαθήµατα µαζί του πολλά χρόνια,
δηλαδή από την Γ' µέχρι και την ΣΤ' τάξη. ΄Eχω πολύ καλές αναµνήσεις, γιατί ήταν ένας δάσκαλος που
θεωρώ ότι µας µάθαινε µε πολύ καλό τρόπο. ∆εν ήταν αυστηρός, όπως ήταν οι περισσότεροι δάσκαλοι
εκείνα τα χρόνια.
Ποιο ήταν το αγαπηµένο σας µάθηµα;
Τώρα αν σας πω ότι ήταν η γυµναστική, µάλλον ψέµατα θα σας πω, γιατί τότε δεν κάναµε γυµναστική στο
δηµοτικό. Αυτό που µ’ άρεσε περισσότερο ήταν το µάθηµα της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
Πιστεύετε ότι το σηµερινό σχολείο έχει αλλάξει από τότε που ήσασταν εσείς µαθητής και µε ποιον
τρόπο;
Α βέβαια! Έχει αλλάξει πάρα πολύ το σχολείο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς νοµίζω, γιατί και τα
αντικείµενα που διδάσκονται πια, το περιεχόµενό τους δηλαδή είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο σύγχρονο.
Γιατί οι δάσκαλοι δείχνουν να αγαπάνε πολύ περισσότερο τα παιδιά απ’ ότι τότε, γιατί ο αριθµός των
µαθητών µέσα στην τάξη είναι πολύ πιο µικρός. Εµείς είχαµε φτάσει σε µια εποχή να είµαστε εξήντα και
εβδοµήντα παιδιά στην ίδια τάξη. Και γενικά όλη η οργάνωση του σχολείου είναι κάπως πιο κοντά στα
παιδιά.

Πως θα περιγράφατε τον καλό δάσκαλο;
Με δύο λόγια όλοι λέµε ότι είναι ο δάσκαλος αυτός που
αγαπάει τα παιδιά και αγαπάει και τη δουλειά του. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πάει στο σχολείο µε χαµόγελο,
µε όρεξη, προετοιµασµένος και µπορεί να βλέπει την
ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Έτσι τον φαντάζοµαι. Είναι
µεν πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνει όλα αυτά ένας δάσκαλος,
αλλά δεν είναι αδύνατον.
Είστε και σεις δάσκαλος, αλλά στο πανεπιστήµιο. Θα
θέλατε να µας µιλήσετε για την εµπειρία σας από τη δουλειά σας; Τι αγαπάτε ποιο πολύ σ’ αυτήν και τι
σας προβληµατίζει περισσότερο;
Ναι. Η δουλειά του δασκάλου στο πανεπιστήµιο είναι αρκετά διαφορετική απ’ ότι η δουλειά του δασκάλου
στο δηµοτικό, ακόµα και στο γυµνάσιο, γιατί στο πανεπιστήµιο έχει ενήλικα άτοµα, άτοµα όπως λέµε τα
οποία είναι υπεύθυνα. Επίσης, τα ακροατήρια, δηλαδή οι τάξεις, είναι αρκετά µεγάλες. Έχουµε τάξεις που
φτάνουν τα τριακόσια άτοµα. Σε άλλα τµήµατα ακόµα µεγαλύτερες. Στη νοµική µια τάξη µπορεί να έχει
επτακόσια άτοµα. Γι’ αυτό αν πάτε κάτω και δείτε τις αίθουσες, θα δείτε ότι υπάρχουν τα λεγόµενα
αµφιθέατρα. Εκεί δεν µπορείς να αναπτύξεις φιλικές σχέσεις µε τους µαθητές και δεν µπορείς να δεις την
ιδιαιτερότητα του κάθε µαθητή. Θα έλεγα ότι το επάγγελµα του δασκάλου στο πανεπιστήµιο είναι λίγο
απρόσωπο, δεν είναι δηλαδή κοντά ο καθηγητής µε το φοιτητή. Αυτό που µε προβληµατίζει είναι το µέλλον
των παιδιών που φοιτούν τώρα στο πανεπιστήµιο. Το δύσκολο κόσµο δηλαδή που θα συναντήσουν όταν θα
βγουν. Κι έχω πει πολλές φορές, ότι αισθάνοµαι ότι έχω περισσότερο αγωνία όχι µόνο εγώ αλλά και
συνάδελφοι µου απ’ ότι έχουν τα ίδια τα παιδιά. Γι’ αυτό προσπαθούµε να τους δώσουµε όσο το δυνατόν
περισσότερα εφόδια, για να µπορέσουν να κερδίσουν τη ζωή.
Ακούµε συνεχώς από τους δασκάλους µας ότι η γλώσσα είναι πλούτος. Τι σηµαίνει αυτό; Είναι όλες οι
γλώσσες πλούτος;
Πολύ σωστά ακούτε από τους δασκάλους σας ότι η γλώσσα είναι πλούτος. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε µε
τη γλώσσα αυτή, την οποία χρησιµοποιούµε κι εσύ κι εγώ αυτή τη στιγµή, να εκφράσουµε ένα σωρό
πράγµατα. Αν φανταστούµε τη ζωή µας χωρίς γλώσσα, χωρίς αυτή τη γλώσσα που έχουµε, τότε θα ήταν
πάρα πολύ δύσκολα, γιατί πάρα πολλά πράγµατα που ίσως τα σκεφτόµαστε δεν θα µπορούσαµε να τα
εκφράσουµε. Ως γλωσσολόγος, πιστεύω ότι όλες οι γλώσσες είναι πλούτος, γιατί όλες οι γλώσσες οι
ζωντανές, είναι γλώσσες µε τις οποίες οι άνθρωποι που τις χρησιµοποιούν µπορούν να εκφράσουν αυτά που
τους περιβάλλουν κι αυτά που σκέφτονται. Ένα παράδειγµα που λέµε στα µαθήµατα είναι ότι οι Εσκιµώοι
έχουν σαράντα διαφορετικές λέξεις για το χιόνι. Γιατί; Γιατί έχουν σαράντα διαφορετικά είδη χιονιού που τα
βλέπουν τα αισθάνονται και µέσα από τη γλώσσα τα εκφράζουν. Εµείς δεν έχουµε σαράντα διαφορετικές
λέξεις για το χιόνι, γιατί δεν έχουµε σαράντα διαφορετικά είδη χιονιού.
Το σχολείο µας έχει µαθητές από διάφορες χώρες και ορισµένοι απ’ αυτούς δεν µιλούν την ελληνική
γλώσσα. Τι δυσκολίες πιστεύετε ότι αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα παιδιά αυτά; Πώς µπορούµε να
επικοινωνήσουν µεταξύ τους;
Αυτά τα παιδιά είναι φυσικό να αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες, εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα. Αν υποθέσουµε ότι κάποιος από το σχολείο, όπως ήρθατε εσείς, ερχόταν εδώ µόνος του και δεν
ήξερε που βρίσκεται αυτό το κτίριο, χωρίς να ξέρει τα ελληνικά δεν θα µπορούσε να έρθει. ∆εν θα
µπορούσε δηλαδή να κερδίσει τη ζωή, όπως ανέφερα σε µια προηγούµενη απάντησή µου. Αυτό το
αναγνωρίζουµε όλοι και οι δάσκαλοί σας κι εµείς. Και η πολιτεία το αναγνωρίζει, γι’ αυτό άλλωστε και τα
τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να µπορέσουν να µάθουν τα παιδιά αυτά µε
κάποιον τρόπο τη γλώσσα της χώρας στην οποία κατοικούν και γι’ αυτό είχαν δηµιουργηθεί παλαιότερα και
τα διαπολιτισµικά σχολεία. Αλλά και σε πολλά άλλα σχολεία της Ελλάδας, όχι µόνο στα διαπολιτισµικά,
εφαρµόζονται σήµερα προγράµµατα ένταξης.
Τι παραπάνω θα είχε ή πόσο διαφορετικό θα ήταν ένα µάθηµα ελληνικής γλώσσας στο σχολείο για
µαθητές που δεν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά;
Πολύ διαφορετικό. Γιατί θα πρέπει να αρχίσει ο δάσκαλος απ’ αυτά που ξέρουν τα παιδιά. Αν διδάσκω
ελληνικά θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω στην αρχή µε αυτά τα λίγα ίσως ελληνικά που
ξέρουν και σιγά σιγά, µε την πάροδο του χρόνου να χτίσω.

Να βάλλω δηλαδή κι άλλα στοιχεία για να µπορέσει να µάθει
το παιδί ελληνικά. Εάν όµως είµαι σε µια τάξη όπου τα
περισσότερα παιδιά έχουν µητρική γλώσσα τα ελληνικά, τότε
ξεκινάω από υψηλότερο επίπεδο.
Κατά τη γνώµη σας, σήµερα, την εποχή της τηλεόρασης,
τα παιδιά του δηµοτικού µιλούν καλά την ελληνική
γλώσσα;
Η άποψή µου είναι ότι για την ηλικία τους µιλούν πολύ καλά
και µάλιστα πολύ καλύτερα από τη γλώσσα που µιλούσαµε εµείς, όταν ήµαστε µαθητές του δηµοτικού. Η
τηλεόραση δεν κάνει κακό στη γλώσσα. Βέβαια δεν κάνει τόσο καλό όσο θα µπορούσε να κάνει.
Αυτό που συµβουλεύω εγώ τα παιδιά είναι ότι δεν φτάνει να βλέπουµε τηλεόραση και να ακούµε.
Μπορούµε και να συζητάµε µε τους γονείς µας, µε τους φίλους µας γι’ αυτά που βλέπουµε στην τηλεόραση.
Με αυτόν τον τρόπο µαθαίνουµε ακόµα καλύτερα.
Τι θα συµβουλεύατε τα παιδιά να κάνουν για να διασκεδάζουν αντί να βλέπουν τόσες ώρες τηλεόραση;
Υπάρχουν ένα σωρό δραστηριότητες που θα µπορούσαν να κάνουν. Να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό,
τους παραδοσιακούς χορούς, να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια ή να βρεθούν σε παρέες και να συζητήσουν ή
να παίξουν. Η τηλεόραση µπορεί να µην κάνει τόσο κακό, όσο λένε µερικοί, αλλά οπωσδήποτε
αδρανοποιεί, κάνει µαλθακό το άτοµο και έτσι αυτό σχηµατίζει µια άλλη εικόνα για τη ζωή και τον κόσµο.
Γι΄ αυτό κι εγώ είµαι υπέρ της άποψης να µην βλέπουµε πολύ τηλεόραση.
Γνωρίζουµε ότι ασχολείστε µε την εκπαίδευση των τσιγγάνων. Θα θέλατε να µας πείτε τι ακριβώς
κάνετε;
Αυτήν την περίοδο είµαι υπεύθυνος για την Περιφέρεια της Μακεδονίας του προγράµµατος Ένταξης
Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Αυτό το Πρόγραµµα έχει σκοπό να φέρει τα
παιδιά αυτά στο σχολείο κι όσα έρχονται να µην φεύγουν. Άρα αυτό που προσπαθώ να κάνω µαζί µε τους
συνεργάτες µου σε όλη την Μακεδονία είναι να προσπαθήσουµε όσο το δυνατόν να πλησιάσουµε τα παιδιά
είτε στους οικισµούς είτε στα σχολεία και να τα βοηθήσουµε να µείνουν στο σχολείο. Να τα βοηθήσουµε
ακόµα να µάθουν περισσότερα ελληνικά και µαθηµατικά.
Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο ή γιατί µερικές φορές το σταµατούν
νωρίτερα;
Αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα είτε γιατί τα σπίτια τους είναι µακριά από το σχολείο είτε γιατί τα
φιλαράκια τους δεν πηγαίνουν σχολείο κι έτσι παρασύρονται και δεν πηγαίνουν κι αυτά. Όταν πηγαίνουν στο
σχολείο, επειδή δεν έχουν τόση πολύ βοήθεια, όση θα χρειάζονταν, δυσκολεύονται λίγο. Πολλά απ’ αυτά τα
παιδιά έρχονται και µε τη romani ή romanes, τη γλώσσα που µιλάνε στο σπίτι τους κι έτσι συναντούν κι
άλλες δυσκολίες. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι πολλά παιδιά, επειδή οι γονείς τους µετακινούνται από τη
µια περιοχή στην άλλη, δεν µπορούν να φοιτούν συνέχεια στο ίδιο σχολείο.
Ακούµε συνεχώς και διαβάζουµε ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωµα όλων των παιδιών. Τι θα
απαντούσατε σαν δάσκαλος στους µαθητές σας αν σας ρωτούσαν, «τι σηµαίνει αυτό;»
Θα απαντούσα ότι έχουν το δικαίωµα να πάνε στο σχολείο, αλλά έχουν και την υποχρέωση. Γιατί αυτό θα
µπορέσει να βοηθήσει τους ίδιους να κερδίσουν τη ζωή, µέσα στην κοινωνία που ζουν.
Πώς σας φαίνεται η προσπάθειά µας να εκφράζουµε τους προβληµατισµούς µας µέσα από µια σχολική
εφηµερίδα; Τι άλλους τρόπους θα είχατε να µας προτείνετε;
Η προσπάθειά σας είναι υπέροχη, αξίζει συγχαρητήρια! Έχω δει όχι µόνο αυτό το φύλλο, αλλά και τα
προηγούµενα και θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε µε την ίδια δύναµη και στους δασκάλους σας και το
διευθυντή σας να σας βοηθάνε σ’ αυτό! Που ξέρω ότι σας βοηθάνε! Τι άλλο θα είχα να προτείνω; Να κάνετε
και µια εκποµπή στην τηλεόραση!
Αν κάνατε µια ευχή για το σηµερινό σχολείο, ποια θα ήταν αυτή; Τι θα θέλατε να αλλάξει;
Να γίνει ένα σχολείο όπου αυτά που θα µαθαίνονται, να είναι πολύ πιο κοντά στη σηµερινή ζωή.

Έχετε σκεφτεί πού θα κάνετε διακοπές αυτό το καλοκαίρι;
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της πέµπτης τάξης του σχολείου µας, που µαθαίνουν γερµανικά
σαν δεύτερη ξένη γλώσσα σας προτείνουν:
Ταξιδέψτε στην Γερµανία!
Όταν σκέφτεστε τη Γερµανία, έρχονται στο µυαλό σας αρχικά οι λέξεις βιοµηχανία, εµπόριο και
οικονοµία; Ναι; Τότε δεν γνωρίζετε καλά αυτή τη χώρα.
Η Γερµανία είναι µια χώρα µε χιλιάδες χρώµατα, µορφές και αρώµατα, ένα µοναδικό και
ανεπανάληπτο βίωµα για όλες τις αισθήσεις. Άθικτη φύση, καθαρός αέρας, πολιτιστικός πλούτος,
µαγευτικά τοπία, διάφανες λίµνες, τεράστια εθνικά πάρκα, ένας παράδεισος τόσο για αυτούς που
αναζητούν ξεκούραση όσο και για αυτούς που αναζητούν την περιπέτεια. Κάστρα, πύργοι και
µοναστήρια αποτελούν συµπλήρωµα του γερµανικού ροµαντισµού. Η Γερµανία είναι µια χώρα µε
χιλιάδες επιλογές: ∆ιασκέδαση, καλοπέραση και χαλάρωση. Μια χώρα, όπου το Χθες και το Σήµερα
βρίσκονται σε αρµονική ισορροπία.
Η Γερµανία αποτελεί νούµερο ένα για οικογενειακές διακοπές:
από τον πιο µικρό µέχρι τον πιο µεγάλο αισθάνονται εδώ όλοι καλά!
Σας ευχόµαστε ένα όµορφο καλοκαίρι!

Haben Sie schon an Ihren Urlaub gedacht?
Die Schϋler und Schülerinnen der fünften Klasse unserer Schule, die Deutsch als zweite
Fremdsprache lernen, haben einen guten Vorschlag:
Reisen Sie nach Deutschland!
Wenn Sie an Deutschland denken, denken Sie dann auch zuerst an Industrie, Handel und Wirtschaft?
Ja? Dann kennen Sie Deutschland noch nicht richtig.
Deutschland ist ein Land mit tausend Farben, Formen und Düften, ein einzigartiges Erlebnis für die
Sinne. Intakte Natur, gesunde Luft, kultureller Reichtum, ein Paradies für Erholungssuchende und
Freizeitsportler sind die vielen glasklaren Seen, die Nationalparks und die faszinierende Natur- und
Landschaftsschutzgebiete. Burgen, Schlösser und Klöster gelten als Inbegriff deutscher Romantik.
Fun und Sport, Wellness und Entspannung. Ein Land und tausend Möglichkeiten. Tradition und
Moderne in harmonischem Einklag.
Deutschland ist die Nummer eins für Familienferien: vom Kleinkind bis zu den Groβeltern fühlen
Sie hier alle wohl!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης
για την Εκπαίδευση 2007
Για τέταρτη συνεχή χρονιά η ActionAid Ελλάς
συντόνισε την Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την
Εκπαίδευση. Οι δράσεις των προηγούµενων χρόνων
έφεραν αποτέλεσµα. Ήδη, οι κυβερνήσεις άρχισαν να
θέτουν σε προτεραιότητα το θέµα της εκπαίδευσης στις
αναπτυσσόµενες χώρες.
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 και 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.
Ο απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι έως το 2015
ΟΛΑ τα παιδιά του κόσµου να έχουν πρόσβαση στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από τον 2ο
Αναπτυξιακό Στόχο της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας,
διακήρυξη που υπογράφηκε το 2000 από 180 χώρες,
ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα.
Στην επίτευξη αυτού του δύσκολου στόχου µεγάλο ρόλο
παίζουµε εµείς τα παιδιά που πηγαίνουµε σχολείο. Ως
µέλλοντες ενεργοί Πολίτες του Κόσµου καλούµαστε να
ενηµερωθούµε, να προβληµατιστούµε και τελικά να
αναλάβουµε δράση µε την οποία θα διεκδικούµε το
δικαίωµα των φτωχών και αποκλεισµένων παιδιών του κόσµου να πάνε σχολείο.
Έτσι λοιπόν κι οι αγαπητοί δάσκαλοι του σχολείου µας από τους οποίους µαθαίνουµε εδώ και
χρόνια να σεβόµαστε την προέλευση και τον πολιτισµό όλων των παιδιών του κόσµου και
προσπαθούµε όλοι µαζί στην ένταξη κάθε νέου συµµαθητή µας στο σχολείο, µάς κινητοποίησαν
ώστε να συµµετάσχουµε κι εµείς σε µια εκστρατεία που αφορά όλους µας ( το χαρήκαµε µάλιστα
πάρα πολύ).

Συγκεκριµένα:
Τα παιδιά κάθε τµήµατος είδαµε ένα πολύ ενηµερωτικό
DVD, όπου παρουσιάζονταν οι δραστηριότητες της
παγκόσµιας δράσης για την εκπαίδευση. ∆είξαµε από την
πρώτη στιγµή ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από το θέµα.
Μια ταινία που µας άγγιξε πάρα πολύ και µας έκανε να
προβληµατιστούµε.
Τα
περισσότερα
παιδιά
εκφραστήκαµε κυρίως συναισθηµατικά και κάναµε
πολλές συγκρίσεις µε το δικό µας σχολείο και τις τάξεις
µας.
Μάθαµε από τους δασκάλους µας για το πόσα παιδιά
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης σήµερα, τις συνέπειες
µιας τέτοιας κατάστασης και για το τι µπορούµε να
κάνουµε εµείς που ζούµε στις ανεπτυγµένες χώρες.
Ακούστηκαν πολλά σχόλια και πολλές απόψεις, όπως:
« Μου αρέσει που νοιαζόµαστε για τα φτωχά παιδιά που δεν έχουν σχολείο …»
« Πώς είναι δυνατόν, µικρά παιδάκια να δουλεύουν; …»
« Μου έκανε εντύπωση ένα παιδάκι στο DVD που ζητούσε να το βοηθήσουµε…»
« Εµείς έχουµε τα πάντα κι αυτά δεν έχουν ούτε νερό να πιούνε …»

« Εµείς θέλουµε όλο και περισσότερα κι αυτά τα παιδιά δεν έχουν τίποτα …»
Μέσα από τη συζήτηση προέκυψε η ιδέα να φτιάξουµε
συνθήµατα, για να ακουστούν οι φωνές µας και οι
επιθυµίες µας, ώστε να υπάρχουν περισσότερα σχολεία
και δάσκαλοι για τα παιδιά..
Ενδεικτικά κάποια από τα συνθήµατα που γράψαµε ήταν:
Ελάτε όλοι στην τάξη κι ο κόσµος µας θα αλλάξει.
Γραµµατική και ζωγραφιές στις παιδικές ψυχές.
Ακούστε τις παιδικές φωνές µας.
Χρειαζόµαστε σχολεία και δασκάλους.
Φαντασία και σχολεία για µια άλλη κοινωνία
Παιδιά όλου του κόσµου ενωθείτε
Όχι πείνα, όχι βία… Παιδεία και Σχολεία
Η εκπαίδευση δυναµώνει
Η εκπαίδευση χτίζει το µέλλον.
Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο ∆ικαίωµα
Κάποια από τα συνθήµατα αυτά τα µεταφράσαµε και στα
αγγλικά. Φτιάξαµε χάρτινες αλυσίδες µε παιδάκια.
Κατόπιν όλοι µαζί, όλα τα παιδιά και όλοι οι δάσκαλοι
µας συγκεντρωθήκαµε στην αυλή του σχολείου και
δηµιουργήσαµε µια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα 350
ατόµων. Ήταν κάτι το εντυπωσιακό που µας άρεσε πάρα
πολύ κι ελπίζουµε το µήνυµα µας αυτό να φτάσει σε
όλους τους ισχυρούς της γης.
Στο τέλος γράψαµε µια επιστολή προς τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, όπου αναφέραµε
όλα αυτά που κάναµε στα πλαίσια των δράσεών µας για
την Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση (στέλνοντας φωτογραφίες και διάφορα
έντυπα που είχαν ετοιµάσει τα παιδιά) και τον παρακαλέσαµε να ασκήσει κι αυτός από την πλευρά
του – ως ανώτατος άρχοντας αυτού του τόπου - πίεση και να προωθήσει το ∆ικαίωµα στην
Εκπαίδευση για Όλους.

ΕΝΩΘΕΙΤΕ
(ποίηµα των µαθητών του ΣΤ 1)
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.

ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ Β'
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - Αλεξάντερ Γκράχαµ Μπελ
Ξέρετε ότι πολλές εξευρέσεις έγιναν κατά λάθος ή από σύµπτωση; Αν δεν το
πιστεύετε, σας διαβεβαιώνω πως έτσι ακριβώς συνέβη µε την εξεύρεση του
Αµερικανού Κυρίου Μπελ, ο οποίος εργαζόταν ως δάσκαλος κωφαλάλων.
Αργότερα ως καθηγητής και από το 1872 ως διευθυντής ιδρύµατος στη
Βοστόνη, προσπαθούσε να εφεύρει τεχνικά µέσα για την εκπαίδευση των
κωφαλάλων. Ασχολήθηκε όχι µόνο µε τη φυσιολογία της φωνής αλλά
απέδειξε και τη σχέση της µε τις ταλαντώσεις, Σε µια από αυτές του τις
προσπάθειες και σε κάποιο από τα πειράµατα του, έφτασε κατά τύχη στην
ανακάλυψη του τηλεφώνου!
Έτσι σήµερα, χωρίς να είµαστε αναγκασµένοι να µετακινηθούµε, µπορούµε
να ειδοποιήσουµε το γιατρό, την πυροσβεστική και την αστυνοµία, να
µιλήσουµε µε τους αγαπηµένους µας συγγενείς και φίλους στην άλλη άκρη
του κόσµου, να κλείσουµε θέσεις για ένα αεροπορικό ή άλλο ταξίδι, ακόµα
και να… κουτσοµπολέψουµε! Μην ξεχάσετε να στείλετε ένα ευχαριστήριο
τηλεγράφηµα στον κύριο Α. Γκράχαµ Μπελ.

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ - Αδελφοί Ντε Μονγκολφιέρ
Πάρτε ένα µεγάααλο µπαλόνι, γεµίστε το µε αέριο ελαφρότερο από τον αέρα
και κρεµάστε από κάτω µε δίχτυ ένα βαρέλι ή ένα καλάθι. Μπείτε µέσα και
σεις και θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθείτε ψηλά στον αέρα. Α! Μην
ξεχάσετε και τα όργανα για τις µετρήσεις που θα κάνετε. Αυτό είναι ένα
αερόστατο, µια συσκευή που έχει τη βάση της στην 'αρχή του Αρχιµήδη' για
την άνωση. Αν θέλετε να κατεβείτε, ανοίγετε τη βαλβίδα για να βγει το αέριο,
κι έτσι το αερόστατο βαραίνει και χαµηλώνει. Αν, πάλι, θέλετε ν' ανεβείτε,
πετάξτε κάτω σάκους µε άµµο που θα έχετε µαζί σας, ώστε το αερόστατο να
γίνει ελαφρότερο. Οι αδελφοί Ντε Μονγκολφιέρ κατασκεύασαν το πρώτο
άρτιο αερόστατο θερµού αέρα, που ονοµάστηκε Μονγκολφιέρα, µε επιβάτες
µια...κατσίκα, µια πάπια κι έναν...κόκορα, τους οποίους µετέφερε στον αέρα
για 8 λεπτά. Από τότε η εξεύρεση αυτή εξελίχθηκε πολύ περισσότερο κι
έχουν γίνει πολύ µεγάλα ταξίδια µε αερόστατα, κυρίως για επιστηµονικούς
σκοπούς (πρόγνωση καιρού) και έρευνες. Άλλοι το έχουν και για διασκέδαση.
Προσοχή, όµως όταν βρεθεί σε πολύ µεγάλο ύφος, το µπαλόνι σκάζει. Κι
αλίµονο σας αν προσγειωθεί πάνω σε κανέναν κάκτο της ερήµου...

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ – Ιωάννης Γουτεµβέργιος
Πριν αϊτό δυο χιλιάδες χρόνια οι Κινέζοι είχαν εφεύρει την τεχνική της
χάραξης σε ξύλινες πλάκες καθώς και το χαρτί. Και να 'ναι καλά οι άνθρωποι,
γιατί αλλιώς πώς θα είχε αναπτυχθεί η τυπογραφία και πού θα δοκίµαζε τα
πειράµατά του ο Γερµανός τυπογράφος Γουτεµβέργιος;. Αυτός ο πανέξυπνος
χρυσοχόος τελειοποίησε και χρησιµοποίησε µε πιο πρακτικό τρόπο τα
σφραγιδογράµµατα. Έφτιαχνε, λοιπόν, ξεχωριστούς κινητούς χαρακτήρες,
στοιχειοθετούσε κάθε πλάκα (που έπαιζε το ρόλο της σελίδας) σχηµατίζοντας
τις λέξεις που ήθελε, άλειβε την πλάκα µε µελάνι και την πίεζε πάνω σ' ένα
φύλλο χαρτί. Έτσι είχε όσα αντίτυπα ήθελε.
Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε ήταν η Αγία Γραφή. Στην αρχή τα γράµµατα
ήταν ξύλινα, ύστερα όµως τα αντικατέστησε µε µεταλλικά. Το πρώτο
ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε ήταν η Γραµµατική του Κων/νου Λασκάρεως,
στο Μιλάνο το 1476. Γύρω στα 1812 βγήκαν στο Λονδίνο οι
περιστρεφόµενοι κύλινδροι, το 1884 επινοήθηκε η λινοτυπία, το 1886 οι
πρώτες στοιχειοθετικές µηχανές, το 1905 η λιθογραφία, µέχρι που φτάσαµε στο θαύµα της φωτοσύνθεσης.

31 Μαΐου-Παγκόσµια ηµέρα κατά του Καπνίσµατος
Άρχισες το κάπνισµα, στη δουλειά, στο στρατό, στην παρέα.
Πάντοτε, κάποιος φίλος ή φίλη σου άναψε το πρώτο τσιγάρο.
Σε έπιασε βήχας, ζαλάδα, αηδία, αναγούλα, εµετός, αλλά...
• Έπρεπε να φανεί ότι µεγάλωσες! Ήθελες να κάνεις κάτι σηµαντικό!
• Φαντάσθηκες ότι βρήκες κάποια ξεχωριστή συντροφιά.
• Φοβήθηκες την κοροϊδία των άλλων, αν έλεγες "όχι δεν καπνίζω".
• Νόµισες ότι άνοιξε ο δρόµος της ζωής.
Θυµήσου όµως, 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...

Η νέα µάνα που έχει ένα µωρό στην κοιλιά της και καπνίζει ξεχνά ότι:
• το παιδί της δηλητηριάζεται και µπορεί να πεθάνει µέσα της;
• η καρδιά του εµβρύου χτυπάει πιο γρήγορα, ανώµαλα;
• το παιδί µπορεί να γεννηθεί πρόωρα;
• ο δείκτης νοηµοσύνης όσο µεγαλώνει το παιδί θα είναι µικρότερος;
Πραγµατικά µπορεί να αγαπάει το παιδί της όταν ξέρει όλα αυτά;
Είµαστε δεµένοι µε το τσιγάρο;
• Εµείς οι δυνατοί, νέοι και νέες δενόµαστε µε τις αδυναµίες µας µε ένα τσιγάρο;
• Υπολογίστε το καθηµερινό έξοδο.
• Εξηγήστε στον εαυτό σας και στους άλλους, γιατί ρουφάτε µολυσµένο αέρα.
• Ο οδηγός του αυτοκινήτου ναρκώνεται περισσότερο µε το κάπνισµα.
• Γκρινιάζουµε για την µόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά µόνοι µας µολύνουµε το
περιβάλλον που ζούµε το σπιτικό µας.
• Ας µην ξεχνάµε όσοι καπνίζουν ότι ο καρκίνος του πνεύµονα, του λάρυγγα, του φάρυγγα και
της ουροδόχου κύστης είναι κάτι που έρχεται µε το τσιγάρο.
• Οι ανεπάρκειες των αρτηριών της καρδιάς, τα εµφράγµατα και οι βλάβες στις αρτηρίες του
σώµατος είναι πάρα πολύ συχνές σαν αποτέλεσµα του καπνίσµατος.
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!!
• Και εσύ κυρία µου, ρωτάς γιατί το δέρµα σου είναι ζαρωµένο;
• Όταν καπνίζεις στο νοσοκοµείο, σ' ένα γραφείο, ή σε κοινόχρηστους χώρους, ρώτησες ποτέ
κανέναν που είναι κοντά σου, αν ενοχλείται από τον καπνό σου;
• Νέοι και νέες. Το κάπνισµα δεν είναι πια της µόδας.

Πάρε τώρα µια σωστή απόφαση, ήρθε η ώρα της µάθησης, της σωστής
διατροφής, της άσκησης και της ενασχόλησης µε τον αθλητισµό.

Τα παιδιά µε ειδικές δυνατότητες του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας
Ελλάδας ( Πεύκα ) στο σχολείο µας
Είχαµε τη µεγάλη χαρά µε πρωτοβουλία του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας να
φιλοξενήσουµε το µεσηµέρι της 18ης Μαρτίου στους
χώρους µας σε συνεργασία µε την Εθελοντική Οµάδα
Φίλων Αναστασίας τα παιδιά µε ειδικές δυνατότητες
του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας ( Πεύκα ).
Εµείς τα παιδιά της ΣΤ τάξης το είχαµε µάθει πιο νωρίς
ότι θα έρθουν και για αυτό είχαµε ετοιµάσει ζωγραφιές,
πολλά δώρα και µια ανθοδέσµη για την πρόεδρο της
εθελοντικής οµάδας. Γνωρίσαµε πολύ φιλικά παιδιά µε
ιδιαίτερα χαρίσµατα
Σε κάποια στιγµή τα παιδιά θέλησαν να χορέψουµε µαζί
τους. Εµείς µε πολύ χαρά δεχτήκαµε την πρόσκλησή τους, σηκωθήκαµε και τους µάθαµε διάφορους
χορούς. Μετά κάθισαν στα τραπέζια για να φάνε και τότε εµείς τους µοιράσαµε τα δώρα.
Τους είχαµε όµως και µια έκπληξη. Είχαµε σχεδιάσει την επίσκεψη ενός κλόουν, ο οποίος έκανε
καταπληκτικά πράγµατα µαζί µε τα παιδιά.
Η συνάντηση αυτή θα µας µείνει αξέχαστη, γιατί µας δηµιούργησε φοβερά συναισθήµατα. Μας
βοήθησε να καταλάβουµε πώς είναι η ζωή µε ιδιαιτερότητες, νιώσαµε συγκίνηση και πάνω από όλα
τους συµπαθήσαµε όπως κι αυτοί εµάς.
Αυτά τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και τη στοργή µας.
Μπορούµε να τα βοηθήσουµε στέλνοντας διάφορα πράγµατα που θα τους κάνουν να χαρούν.
Επισκεφτείτε τα και θα δείτε πόση αγάπη και χαρά θα έχουν.
Αγάπη, στοργή, φροντίδα: αυτές οι λέξεις για µερικά παιδιά είναι άγνωστες…
Η
Εθελοντική
Οµάδα
Φίλων
Αναστασίας,
δηµιουργήθηκε εις µνήµην ενός κοριτσιού που
οραµατίστηκε τον εθελοντισµό. Στόχος της είναι να
προσφέρει σε παιδιά µε ειδικές δυνατότητες κι όπου
αλλού υπάρχει πραγµατική ανάγκη, υποστήριξη υλική
και ηθική. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 5,5 χρόνια.
Πρεσβεύει την ιδέα του εθελοντισµού και της
ανιδιοτελούς προσφοράς.
Προσφέρει τη βοήθεια της στα οικότροφα παιδιά του
Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας ( Πεύκα ) και
στις αυτόνοµες διαβιώσεις του, στηρίζει το Ε.Ψ.Ι.Κ.Α.
του Ασκού και του Μακρύγιαλου και προστρέχει όπου
υπάρχει ανάγκη εθελοντικής προσφοράς σε οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Μερικές από τις διαρκείς δραστηριότητες είναι οι εξής: προσφορά πλήρους µεσηµεριανού γεύµατος
µια φορά την εβδοµάδα στα οικότροφα παιδιά του Ψ.Κ.Β.Ε., κάλυψη αναγκών σε ένδυση και
υπόδυση, εορταστικές εκδηλώσεις εντός κι εκτός ιδρυµάτων για κοινωνική επαφή κι ένταξη,
ηµερήσιες εκδροµές, κινηµατογραφικές προβολές καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα µπορεί να
προσφέρει χαρά στα παιδιά. Οι πόροι της Ο.Φ.Α. είναι οι συνδροµές των µελών, δωρεές ιδιωτών, ο
ετήσιος χορός και κυρίως από την ελεύθερη διάθεση του καθενός να προσφέρει όπως µπορεί. Ο
Σύνδεσµος αποτελείται από 130 µέλη, όλοι εθελοντές κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής τάξης.
Έδρα του συνδέσµου: ∆ιαλογής 100 Ελευθέριο-Κορδελιό, τηλ: 2310 764689

Το 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού και οι ∆ιαπολιτισµικές
∆ραστηριότητες µας στην Ελληνική Τηλεόραση
Μέσα από την ιστοσελίδα µας και την πολυπολιτισµική µας εφηµερίδα, γίνονται συχνά
γνωστές οι πλούσιες δραστηριότητες του σχολείου µας.
Έτσι λοιπόν κάποιοι τηλεοπτικοί σταθµοί ήθελαν να προβάλουν όλες αυτές τις
δραστηριότητες και την αρµονική συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικές χώρες στο σχολείο.

MEGA:

Το βράδυ της παραµονής των
Χριστουγέννων στη ζωντανή ψυχαγωγική εκποµπή
Πολύ την Κυριακή το σχολείο µας σε παράλληλη
σύνδεση 15 λεπτών µε το ελληνικό σχολείο στο
Νταχάου του Μονάχου της Γερµανίας παρουσίασε
κάποιες δραστηριότητες του.
Η χορωδία µας, την οποία αποτελούν µαθητές της
∆, Ε, ΣΤ τάξης τραγούδησε ένα ρωσικό κι ένα
αλβανικό τραγούδι. Μαθητές των τµηµάτων Α 1 και
Γ 1 µαζί µε τις δασκάλες τους κα Κυριακίδου Ρούλα
και Κεσκιλίδου Μάχη τραγούδησαν και χόρεψαν το
Ρούντολφ το ελαφάκι. Επίσης τσιγγάνοι µαθητές
ευχήθηκαν στα ελληνικά και στη γλώσσα των
τσιγγάνων τη ροµανές.

ΕΤ3: Την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου στο µεσηµεριανό

Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων της ΕΤ 3, σε 15λεπτη
ζωντανή σύνδεση ο διευθυντής του σχολείου µας κ.
Παπαδόπουλος Στέργιος,
οι δασκάλες των
τµηµάτων Β1: κα Κώστα Βάννα, Β2: κα Ευσταθιάδου
Άννα και Γ1: κα Κεσκιλίδου Μάχη, η χορωδία µας
και µια χορευτική οµάδα, µίλησαν για τα διάφορα
προγράµµατα και τις διάφορες δραστηριότητες που
γίνονται στο σχολείο µας.
Τόνισαν ότι θα πρέπει οι δάσκαλοι κι εµείς τα
παιδιά του σχολείου να αναδείξουµε το δικαίωµα
του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου να έχει
άλλη θρησκεία, άλλα µουσικά ακούσµατα, άλλο
πολιτισµό, άλλα ήθη κι έθιµα έτσι ώστε να νιώσουµε
σαν ένα κράµα. Να καταλάβουµε όλα τα παιδιά ότι
αυτό που ζούµε καθηµερινά µέσα στην τάξη και
µέσα στο σχολείο, µε αυτή τη σύνθεση, είναι τελικά προνόµιο – αυτή η ανταλλαγή εµπειριών
και βιωµάτων – κι όχι κοινωνικό πρόβληµα.

EUROPE 1: Τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου στην

εκποµπή του καναλιού EUROPE 1 Η δύναµη της
γλώσσας και για µια ολόκληρη ώρα, ο διευθυντής,
κάποιοι δάσκαλοι και µαθητές διαφόρων τάξεων
µίλησαν για τη λειτουργία του σχολείου µας, για τα
διάφορα προγράµµατα ένταξης παλιννοστούντων,
αλλοδαπών, τσιγγάνων µαθητών και για τις
δραστηριότητες µας. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι
σε σύνολο 342 µαθητών το 29% είναι
παλιννοστούντες,
αλλοδαποί
και
τσιγγάνοι
συµµαθητές µας. Η χορωδία του σχολείου µας µε τη
µουσικό µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα τραγούδησαν
ένα ελληνικό, ένα ρωσικό, ένα αλβανικό κι ένα
αγγλικό τραγούδι. Μια χορευτική οµάδα του
σχολείου µας µε τη δασκάλα της Φυσικής Αγωγής
του προγράµµατος Καλλιπάτειρα κα Βοδενιώτου
Πηγή χόρεψε ένα παραδοσιακό ρώσικο χορό. Στο τέλος έγινε από τις δασκάλες κα
Κυριακίδου Ρούλα και κα Κεφαλίδου Άρτεµις µαζί µε κάποια τσιγγανόπουλα, παρουσίαση
του Τµήµατος Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας των Τσιγγανοπαίδων το οποίο λειτουργεί στα
πλαίσια του προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Πρόγραµµα Καλλιπάτειρα 2007
Ονειροχώρα - Παιχνίδια χωρίς Σύνορα
Το σχολικό έτος 2006-07 το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας (όπως όλοι γνωρίζουµε)
αντικαταστάθηκε από το πρόγραµµα της Καλλιπάτειρας.
Στα πλαίσια λοιπόν του νέου προγράµµατος η υπεύθυνη δασκάλα Φυσικής Αγωγής του
προγράµµατος Καλλιπάτειρα κα Βοδενιώτου Χρυσοπηγή πρότεινε ένα πιλοτικό πρόγραµµα
(project) στο Υπουργείο Παιδείας µε τίτλο Ονειροχώρα - Παιχνίδια χωρίς Σύνορα, το οποίο
εγκρίθηκε για εφαρµογή.
Η ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ είναι µια µικρή παιχνιδούπολη όπου εµείς τα παιδιά µαθαίνουµε να παίζουµε
παιχνίδια προερχόµενα από διάφορα µέρη του πλανήτη, συµµαθητών µας από διαφορετικές χώρες,
ενώ ταυτόχρονα, αποκοµίζουµε και πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των παιχνιδιών και των
πολιτισµών τους. Τελικά αυτό που συνειδητοποιούµε όλοι, είναι όσο κι αν διαφέρει η κουλτούρα
από χώρα σε χώρα, το σίγουρο είναι ότι όλα τα παιδιά παίζουµε! Επίσης αντιλαµβάνεται κανείς ότι
παντού οι κανόνες των παιχνιδιών µοιάζουν µεταξύ τους κι αυτά που ίσως διαφέρουν είναι απλά τα
υλικά ….
Ο µεγάλος ποδοσφαιριστής Πελέ είπε κάποτε: « Ο αθλητισµός δίνει σε εµάς την ευκαιρία να
κάνουµε όνειρα και να έχουµε ίσες ευκαιρίες για διάκριση. Αυτή είναι µια σπάνια στιγµή που
είµαστε όλοι ίσοι.».
Ο αθλητισµός και γενικότερα τα παιχνίδια είναι για µας τα παιδιά πηγή χαράς κι ευτυχίας, µέσα από
τα οποία αναπτύσσουµε την αίσθηση της συντροφικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Σε όλη τη γη τα παιδιά παίζουν και διασκεδάζουν, µπορεί κάποια από τα παιχνίδια να
τα συναντήσουµε µε διαφορετικές ονοµασίες ή µε παραλλαγές σε πολλές χώρες, ωστόσο το
αποτέλεσµα κι ο στόχος είναι ίδιος. Αντιλαµβανόµαστε ότι το κοινό σηµείο όλων των παιδιών
ανεξαρτήτου χρώµατος, γλώσσας, θρησκείας, πατρίδας είναι το παιχνίδι. Συνειδητοποιούµε ότι
κάποια από τα παιχνίδια που ήδη παίζουµε, είναι γνωστά και σε άλλες χώρες, ίσως µε διαφορετική
ονοµασία.

Στην ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ ( τον τίτλο έδωσε µια µικρή συµµαθήτρια µας της Α τάξης του σχολείου µας
), τα παιχνίδια δεν έχουν σύνορα… Οι µαθητές ρωτήσαµε τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες για τα
παιχνίδια που έπαιζαν στις πατρίδες τους. Με τη βοήθεια των δασκάλων µας ψάξαµε και σε άλλες
πηγές για να ανακαλύψουµε παιχνίδια, όπως επίσης συµβουλευτήκαµε και ευρωπαϊκά σχολεία µε τα
οποία είχαµε συνεργαστεί προηγούµενα έτη. Προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε και δικά µας
παιχνίδια µνήµης ή µε κάρτες σε διάφορες γλώσσες κι όλο αυτό το υλικό θα το εκτυπώσουµε στο
τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ακολουθούν ενδεικτικά 4 παιχνίδια από την Τσεχία, το Τόγκο, τη Γαλλία και την Ισπανία,
µεταφρασµένα στη ρωσική, γερµανική, γαλλική και αλβανική γλώσσα.

Η µπάλα στη θηλιά
Χώρα προέλευσης: Τσεχία
Παίρνουν µέρος: 14 παίχτες, οδηγός παιχνιδιού
Ηλικία: από 6 χρονών
Υλικά: µία µικρή µπάλα, ένα σκαµνάκι (ή κουβάς), σκοινί µήκους περίπου 1,5 µέτρο µε µία µεγάλη
θηλιά στο µέσον
Τόπος: εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος

Σ' αυτό το παιχνίδι παίρνουν µέρος, πάντα, δύο παίχτες,
οι φύλακες, εναντίον ενός τρίτου, που είναι ο κλέφτης.
Βάζουµε ένα µπαλάκι επάνω σε µία βάση, όπως. για
παράδειγµα, επάνω σ' ένα σκαµνάκι ή σ' έναν
αναποδογυρισµένο κουβά ή επάνω σ' ένα κιβώτιο. Οι δύο
φύλακες στέκονται-ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστεράδίπλα στο κιβώτιο και κρατούν µε τα χέρια το σκοινί έτσι
ώστε η θηλιά να βρίσκεται ακριβώς επάνω από το
µπαλάκι. Με το σύνθηµα του οδηγού του παιχνιδιού, ο
κλέφτη ς γονατίζει ανάµεσα στους δύο φύλακες και
προσπαθεί να κλέψει το µπαλάκι, περνώντας το χέρι του
µέσα από τη θηλιά. Αν ο κλέφτης τα καταφέρει, παίρνει ένα βαθµό και έχει το δικαίωµα να
προχωρήσει στην επόµενη από τις πέντε συνολικά προσπάθειες που έχει. Η επιτυχία εξαρτάται από
τις επιδέξιες κινήσεις που κάνει ο κλέφτης, προσπαθώντας να ξεγελάσει τους φύλακες, µε γρήγορες
κινήσεις του χεριού µπρος πίσω, ώστε να αρπάξει µε ψυχραιµία το µπαλάκι µέσα από τη θηλιά. Αν
όµως οι φύλακες δεν ξεγελαστούν και πιάσουν µε τη θηλιά το χέρι του κλέφτη; τότε παίρνουν αυτοί
ένα βαθµό, και συνεχίζει ο επόµενος κλέφτης.
Ο γύρος διαρκεί τόσο, ώστε όλα τα παιδιά να. κάνουν από µία φορά τον κλέφτη.
Για τον επόµενο γύρο, ορίζονται δύο άλλοι Θύλακες. Όταν παίξουµε όλοι µία φορά αυτόν το ρόλο,
τότε ανακοινώνεται το ζευγάρι που µάζεψε τελικά τους περισσότερους βαθµούς. Φυσικά
λογαριάζουµε επίσης ποιος ήταν και ο πιο επιτυχηµένος κλέφτης.

ШАРИК В ПЕТЛЕ
Страна: Чехия
Число игроков: 14 – 15 человек
Возраст: с 6 лет и старше
Место: спортзал, двор
Средства: маленький шарик, стул, верёвка длиной 1,5 метра с петлёй в середине

В этой игре принимают участие три человека – два сторожа и один воришка. Оба сторожа
стоят напротив друг друга справа и слева от стула, на котором расположен шарик. Каждый
из них держит конец верёвки в руках, так чтобы петля находилась над шариком. По сигналу
воришка приседает перед стулом и пытается, протянув руку через петлю, выкрасть шарик.
Если воришке это удаётся, то получает одно очко и имеет право продолжить сдедующую
попытку (попыток всего пять). Чтобы выиграть, движения воришки должны быть быстрыми,
чёткими и внезапными.
Если сторожам всё же удастся поймать его, то получают очко и игра продолжается сменив
игрока на роль воришки. Игра продолжится до тех пор пока все дети не побывают в роли
воришки. В конце подводим итог кто набрал больше всего очков. При повторе игры роль
сторожей исполняют другие игроки.

Ποιος µε άγγιξε;
Χώρα προέλευσης: Τόγκο
παίρνουν µέρος: 2 οµάδες µε τουλάχιστον 5 παίχτες η καθεµία
Ηλικία: από 5 χρονών
Υλικά: διακριτικά οµάδων, παραµάνες
Τόπος: εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος

Σχηµατίζουµε δυο ισοµελείς οµάδες, και βάζουµε τα
διακριτικά τους, για παράδειγµα κόκκινα και µπλε
κορδελάκια, ώστε να διακρίνονται επάνω στα ρούχα
τους. Έπειτα κάθε οµάδα ορίζει τον αρχηγό της που δίνει
σε κάθε µέλος της οµάδας του ένα µυστικό ή
συνθηµατικό όνοµα. Η οµάδα 1 κάθεται στο έδαφος
απέναντι από την οµάδα 2. Κάθε αρχηγός στέκεται πίσω
από την αντίπαλη οµάδα. Ο αρχηγός της οµάδας 1
κλείνει µε τα χέρια του τα µάτια ενός παιδιού της οµάδας
2 και φωνάζει το µυστικό όνοµα ενός παιδιού της οµάδας
του. Αυτό σηκώνεται, πηγαίνει στο παιδί που του
'κλεισαν τα µάτια και το αγγίζει µε το χέρι του απαλά στο
κεφάλι. Ύστερα ξανακάθεται στη θέση του. Μόλις ο
αρχηγός ελευθερώσει τα µάτια, του παιδιού, που του τα
κρατούσε κλειστά, πρέπει αυτό να µαντεύει πιο παιδί το
άγγιξε. Για να µην προδοθεί ο παίχτης που τον έχει
αγγίξει, µε χειρονοµίες ή γκριµάτσες, τα µέλη και των δύο οµάδων χτυπάνε ρυθµικά παλαµάκια. Το
παιδί έχει µόνο µία ευκαιρία να µαντέψει ποιος το άγγιξε. Αν ανακαλύψει τον παίχτη που το έκανε,
τότε ο τελευταίος πηγαίνει αµέσως στην αντίπαλη οµάδα και παίρνει από τον αρχηγό της ένα άλλο
συνθηµατικό όνοµα. Αν όµως αποτύχει τότε οφείλει το ίδιο να αλλάξει οµάδα και να πάρει νέο
µυστικό όνοµα. Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο αρχηγός της οµάδας 2 διαλέγει ένα µέλος της οµάδας
1 και του κλείνει τα µάτια, Το παιχνίδι τελειώνει όταν µία οµάδα καταφέρει να προσαρτήσει όλους
τους παίχτες της αντίπαλης ακόµη και τον αρχηγό της.

Wer hat mich angerührt
Herkunftsland : Tongo
Teilnehmerzahl : 2 Gruppen mit mindestens 5 Spieler
Alter : ab 5 Jahren
Materialien : Gruppenkennzeichen, Sicherheitsnadeln
Ort : Innen – Auβenort

Es werden zwei Gruppen gebildet, die aus der gleichen Zahl von Personen bestehen und die auf ihrer
Kleidung ihr Gruppenkennzeichen tragen, z.B. rote oder blaue Bändchen. Danach wird der
Spielführer bestimmt, der jedem Mitglied einen geheimen Namen gibt. Gruppe 1 setzt sich der
Gruppe 2 gegenüber. Jeder Spielführer steht hinter der gegnerischen Gruppe. Der Spielführer der 1.
Gruppe schlieβt die Augen eines Kindes der 2. Gruppe und ruft den geheimen Namen eines Kindes
seiner Gruppe auf. Dieses steht auf, geht zum Kind mit den geschlossenen Augen und rührt es mit
der Hand auf dem Kopf. Dann setzt es sich wieder auf seinen Platz hin.
Nachdem der Spielführer das Kind wieder die Augen zu öffnen lässt, muss es nun raten, wer ihn
angerührt hat. Damit es sich aus seinem Gesichtsausdruck oder einer Gestik nicht verrat, klatschen
die Mitglieder beider Gruppen rhytmisch die Hände. Das Kind hat nur eine Gelegenheit zu raten.
Wenn es richtig rät, dann muss derjenige, der es getan hat zur Gegner-Gruppe gehen und dort vom
Spielführer einen neuen geheimen Namen bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, soll les selbst
Gruppe wechseln und einen anderen geheimen Namen bekommen. Das Spiel setzt sich fort und der
Spielführer der 2. Gruppe wählt ein Mitglied der 1. Gruppe aus und schlieβt ihm die Augen.
Das Spiel wird beendet, wenn es seine Gruppe schafft, alle Spieler der gegnerischen Mannschaft
sogar auch den Spielführer seiner Gruppe hinzuzufügen.

Ψάρια που πηδάνε
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
Παίρνουν µέρας: 2 ως 3 παίχτες
Ηλικία: από 6 χρονών
Υλικά: Σανίδα µε λεία επιφάνεια (ή τραπέζι), µήκους τουλάχιστον 1 µέτρου και πλάτους περίπου 20
εκατοστών, µία χαρτοταινία, 1 φύλλο πλαστικό χαρτί κάθε παίχτης, ψαλίδι,
1 καλαµάκι (βεντάλια, ή χαρτόνι) κάθε παίχτης, χρονόµετρο
Τόπος: εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος όταν δε φυσάει αέρας

Πριν αρχίσουµε το παιχνίδι, σχεδιάζουµε και κόβουµε,
για κάθε παίχτη, από το πλαστικό χαρτί (ή από χαρτόνι
σχεδίου) ένα ψάρι. Μετά λυγίζουµε ελαφρά το κεφάλι
και την ουρά του ψαριού προς τα πάνω, για να µην ακουµπά το ψάρι οριζόντια στη "διαδροµή που κολυµπά".
Για "το τρέξιµο του ψαριού" βάζουµε, τη σανίδα πάνω σε
µία βάση, στο ύψος των γονάτων. Όταν έχουµε περισσότερες σανίδες τις βάζουµε παράλληλα, σε αρκετή
απόσταση τη µία από την άλλη. Τη διαδροµή που
"κολυµπάνε'' τα ψάρια την ορίζουµε µε χαρτοταινία.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πάνε τα ψάρια πηδώντας
από τη µία άκρη της διαδροµής ως την άλλη. Αυτό το
κατορθώνουµε φυσώντας µε το καλαµάκι-χωρίς ν'
αγγίζουµε- ή κάνοντας αέρα µε τη βεντάλια ή µε ένα χαρτόνι. Μπορούµε να σκύβουµε επάνω στις
σανίδες όσο θέλουµε, εφόσον δεν εµποδίζουµε τους άλλους παίχτες. Αν τα ψάρια που κολυµπούν
πέσουν κάτω, ή ξεφύγουν από τη γραµµή της χαρτοταινίας, πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από την
αρχή. Νικητής βγαίνει εκείνος που οδηγεί το ψάρι του πρώτο στο τέρµα.
Αν παίζουµε µόνο σε µια διαδροµή, τότε πρέπει να χρονοµετρούµε την απόσταση.

Poissons qui sautent
Pays d’origine : France
Participent : 2 à 3 joueurs
Âge : à partir de 6 ans
Matériau : Une planche lisse (ou une table), de longueur au moins 1 mètre et de largeur
approximativement 20 centimètres, Ruban papier, 1 feuille en papier plastique chaque joueur: ciseaux,
1 chalumeau (éventail ou carton), chronomètre
Lieu : Espace intérieur ou extérieur quand il n’y a pas de vent

Avant que nous commencions le jeu, on dessine et coupe, pour chaque joueur, du papier plastique
(ou de carton de projet) un poisson. Puis, on plie légèrement la tête et la queue du poisson vers le
haut, pour que le poisson ne touche pas horizontalement sur le « trajet oứ il nage ».
Pour le « cour du poisson » on met la planche sur une base, au niveau des genoux. Quand on a plus
de planches on les met parallèlement, à une certaine distance l’une d’autre. On fixe le trajet que les
poissons « nagent » avec un ruban papier.
Le but du jeu est que les poissons vont en sautant d’un bout du trajet jusqu’à l’autre. C’est quelque
chose qu’on accomplie en soufflant avec le chalumeau -sans toucher – ou en faisant de l’air avec
l’éventail ou avec un carton. On peut nous approcher des planches, à condition qu’on n’empêche pas
les autres joueurs. Si les poissons qui nagent tombent par terre, ou échappent de la ligne du ruban
papier, il faut qu’ils recommencent du début. Le vainqueur sera le premier qui conduit son poisson à
la fin. Si on joue seulement à un trajet, il faut qu’on chronomètre la distance.

Χίτο
Χώρα προέλευσης: Ισπανία
Παίρνουν µέρος: από 2 παίχτες και πάνω
Ηλικία: από 10 χρονών
Υλικά: ένα κυλινδρικό ξύλο, µήκους περίπου 5-10 εκατοστών και διαµέτρου 3 εκατοστών, πολλά
κέρµατα (ή µεταλλικές ροδέλες), στρογγυλό κεραµίδι, κιµωλία (ραβδάκι)
Τόπος: εξωτερικός χώρος

Το παιχνίδι χίτο παίζεται πολύ στην Ισπανία, καθώς και σ' όλες τις χώρες της Λατινικής Αµερικής.
Για να κατασκευάσουµε µόνοι µας ένα ":χίτο", κόβουµε ένα κυλινδρικό ξύλο µε διάµετρο τρία
εκατοστά και µήκος πέντε ως δέκα εκατοστά.
Για την κατασκευή του πρέπει να προσέξουµε ώστε οι δύο άκρες του "χίτο" να κοπούν κάθετα, έτσι
που να µπορεί το ξύλο να στέκεται στο έδαφος. Εκτός από αυτό χρειαζόµαστε ένα στρογγυλό
κεραµίδι, µε πάχος περίπου µισό εκατοστό και διάµετρο οκτώ ως δέκα εκατοστά. Φυσικά µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε µια ανάλογη πέτρα. Σηµαντικό είναι µόνο η πέτρα, που ρίχνουµε να έχει
βάρος και σωστό σχήµα.
Τώρα, για ν: αρχίσουµε το παιχνίδι, χρειαζόµαστε µόνο µια χούφτα µικρά κέρµατα η µεταλλικές
ροδέλες. Μετά χαράζουµε έναν κύκλο στο έδαφος, βάζουµε στο κέντρο το ξύλο και πάνω του
µερικά κέρµατα, το ένα πάνω στο άλλο.
Ορίζουµε έπειτα ένα σηµείο, από το οποίο προσπαθούµε ο ένας µετά τον άλλο, µε την πέτρα που
ρίχνουµε, να βγάλουµε το "χίτο" έξω από τον κύκλο. Σ' αυτήν όµως την προσπάθεια µας πρέπει η
πέτρα και όσο το δυνατόν περισσότερα κέρµατα να µείνουν µέσα στον κύκλο. Όποιος το καταφέρει
παίρνει τα τρία κέρµατα, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στην πέτρα που έριξε. Έπειτα συνεχίζει ο
παίκτης που έχει σειρά.

Hito
Vendi origjinë i lojës: Spanja
Marrin pjesë: nga 2 lojtarë dhe më shumë
Mosha: mbi 10 vjeç
Materialet: Një dru cilindrik me gjatësi pothuajse 5-10 cm dhe diametër 3 cm, Shumë monedha
metalike (ose rathë të vegjël metalikë), Një tjegull e rrumbullakët, Shkumës i gjatë - Vendi mjedis të
jashtëm

Loja “Hito” luhet shumë në Spanjë, si dhe në të gjitha vendet e Amerikës Latine.
Për të ndërtuar një “Hito”, presim një dru cilindrik me diametër tre cm dhe gjatësi pesë deri dhjetë
cm. Për ta ndërtuar duhet të kemi kujdes që dy anët e “hito-s” të priten perpendikularisht, në mënyrë
që druri të qëndrojë në tokë.
Përveç kësaj nevojitet një tjegull e rrumbullakët, me trashësi pothuajse gjysmë cm., dhe diametër
tetë deri në dhjetë cm. Natyrisht, mund të përdorim një gur të njëjtë. Rëndësi ka që guri që hedhim të
ketë peshë dhe formë të saktë.
Tani le të fillojmë lojën. Na duhen vetëm një grusht monedhash të vogla metalike ose rathë metalikë.
Pastaj formojmë një rreth në tokë, vendosim në qendër drurin dhe mbi të disa monedha metalike
njëra mbi tjetrën.
Caktojmë një pikë nga e cila përpiqemi me radhë, njëri pas tjetrit, me gurin që hedhim të nxjerim
“hito-t” jashtë rrethit. Por gjatë kësaj lëvizjeje, duhet që guri dhe sa më shumë monedha metalike të
mbeten brenda në rreth. Kush ia arrin qëllimit, merr të tre monedhat metalike, të cilat gjenden më
afër gurit që hodhi. Më pas vazhdon lojtari që ka radhën.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πολιτιστικός µήνας του δήµου « Περνάµε την πόρτα του σχολείου »
Εµείς τα παιδιά του 6ου ∆ιαπολιτσιµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού, µαζί µε τους
δασκάλους µας και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων, σας προσκαλούµε όλους να παραβρεθείτε
στα πλαίσια του πολιτιστικού µήνα του δήµου, και συγκεκριµένα την Πέµπτη 7 Ιουνίου στις
19.30 µ.µ. στο σχολείο µας, για να παρακολουθήσετε τις ωραίες εκδηλώσεις που ετοιµάσαµε µε
πολύ µεράκι και κέφι. Θα χαρούµε πολύ να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας και να γιορτάσουµε
µαζί το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Приглашение
Мы, учащиеся школы, вместе с учителями и родительским комитетом, приглашаем Вас в
Четверг 7 июня в 7.30 вечера на школьную площадку, где состоится праздничное
выступление, которое мы подготовили для Вас с большим старанием и желанием. Мы будем
очень рады, если Вы удостоите нас своим присутствием и отпразднуете вместе с нами конец
учебного года.

FTESË
Ne, fëmijët e shkollës, bashkë me mësuesit tanë dhe këshillin e prindërve, u ftojmë të gjithëve të
enjtën më 7 qershor në orën 7.30 pas dite në oborrin e shkollës sonë, për të ndjekur veprimtaritë e
bukura që kemi pregatitur me shumë merak dhe qejf. Do të gëzohemi shumë në qoftë se do të na
nderoni me pjesëmarrjen tuaj duke festuar bashkërisht mbylljen e vitit shkollor.
15ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Σάββατο 21 Απριλίου 2007
Η πρόοδος και η ευηµερία ενός Έθνους στηρίζεται πρώτα απ’ όλα
στον πολιτισµό του. Η διάσωση της µουσικοχορευτικής µας
παράδοσης και η διάδοση της στη νέα γενιά αποτελεί έργο κυρίως
των δασκάλων. Στα πλαίσια αυτά, το φεστιβάλ παιδικών χορευτικών
συγκροτηµάτων που συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο Συκεών το
Εργαστήρι
Παραδοσιακών
Χορών
∆ασκάλων-Νηπιαγωγών
Θεσ/νίκης αποτέλεσε την κορυφαία εκδήλωση του.
Η πρωτοβουλία άλλωστε αυτή είχε σαν στόχο αφ’ ενός µεν να δώσει
διέξοδο στις καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών αφ’ ετέρου να
ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε κοινωνικά ζητήµατα, µιας και
χόρευαν για να ενισχύσουν τα παιδιά του Κέντρου Ειδικής Αγωγής
του νοµού Θεσ/νίκης. Στο φεστιβάλ αυτό στο οποίο συµµετείχαν 185
συγκροτήµατα, πήρε µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας
µε 30 συµµαθητές µας της Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά.
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε τη µεγάλη βοήθεια του συλλόγου
γονέων και κηδεµόνων σε αυτή µας τη συµµέτοχη. Ένα µεγάλο
ευχαριστώ στους γονείς µας. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η
δασκάλα του χορού: κα Μπαδέµη Μαρία
12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Σάββατο 12 Μαΐου 2007
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του ν.
Θεσ/νίκης
Η χορευτική οµάδα του σχολείου µας πήρε επίσης
µέρος στο 12ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών
συγκροτηµάτων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων
του ν. Θεσ/νίκης, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο
Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής
µε ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας
αποτέλεσε την κορυφαία εκδήλωση του. Στο φεστιβάλ
αυτό, στο οποίο συµµετείχαν πάρα πολλά
συγκροτήµατα, συµµετείχαµε µε τους παρακάτω
χορούς: της Ηπείρου και της Θράκης. Στο φεστιβάλ
αυτό, πήρε µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου
µας µε 32 συµµαθητές µας της Α, Β, ∆, Ε και ΣΤ
τάξης, µε µεγάλη χαρά. Την επιµέλεια της οµάδας είχε
η δασκάλα του χορού: κα Μπαδέµη Μαρία.

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 15 ) επιµελήθηκαν οι παρακάτω µαθητές
της ΣΤ τάξης: Αβραµίδης Γεώργιος, Γεωργιάδου Φανή, Ηρακλή Ελένη, Θεοδωρίδου Ελένη,
Θεοδώρου Κυριάκος, Ιγνατιάδου Σµαρώ, Καραγκιόζοβα Άνια, Μελικίδης Ανατόλιος, Μελντονιάν
Μελίνα, Μουχσιάδου Αικατερίνη, Μουχσιάδου Μαρία-Ισαβέλλα, Μπεσίµογλου Σοφία, Νονιάδου
Γκαγιανέ, Ντέντα Φρεντερίκ, Ντιατλοβίδου Αντωνίνα, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπαδοπούλου
Μαρία, Πατσακίδου Αναστασία, Παυλίδου Παρασκευή, Πεταλίδης Ιορδάνης, Ποϊρατζίδης Κων/νος,
Σπανού Στυλιανή, Στεφανίδου Γεωργία, Συµωνίδου Αφροδίτη, Σφεντερίκος Γεώργιος, Τζέγκα
Σοφία, Τσαλαπατάρας Γεώργιος, Τσιότρα Στεφανία, Χατζιλάρη Κλαούντιο, Χιντάς Νικόλαος,
Χότζα Μπρισίλντα, Αλεξιάδου Κερασία, Αντίνου Μαρία, Αποστολίδης Γεώργιος, Βαρβαριώτης
Βασίλειος, Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος, Γίδαρη Παναγιώτα, Ελευθεριάδου Μαρία, Ζουλεφκιάρ Μαρίνα,
Ζουλεφκιάρ Μάριος, Καϊταλίδης Ιωάννης, Καλπαζίδου Καλλιόπη, Καρανίκου Κωνσταντία,
Καραπάντση Αναστασία, Κατσίκα Στέλα, Κεσίδου Όλγα, Κιουρτσίδου Ίνγκα, Κύρτσης Νικόλαος
Ραφαήλ, Λαπαρίδου Ελένη, Μοσχοπούλου Ελένη, Μοφρίδου Αικατερίνη, Μωραΐτης Νικόλαος
Ραφαήλ, Μωϋσιάδης Παναγιώτης, Ουρσίνη Παναγιώτης, Παπά Ανθούλα, Παρασίδου Φελίσια,
Παροτσίδου Ελένη, Παυλίδου Νικολέτα, Ποιµενίδης Κλεώπας, Ράµι Μπλένταρ, Ρασίµογλου
Κυριάκος Ραφαήλ, Ρόκο Σαβέτα, Σολοµωνίδου Αγάπη, Τσιµέρη ∆ήµητρα

