Υπεύθυνοι σύνταξης:
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης
Υπεύθυνοι έκδοσης:
Παπαδόπουλος Στέργιος
∆/ντής σχολείου
Παρσάνογλου Αθανάσιος
Μπουζούκης Αθανάσιος
∆άσκαλοι ΣΤ' τάξης
Ασλανίδη Νάστια
Μαυροµάτης Γαβριήλ
∆άσκαλοι Τάξεων Υποδοχής
Μαλιβίτση Ζωή
∆ασκάλα Αγγλικών

6ο ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ &
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Website: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

8ο έτος κυκλοφορίας
Αρ. Φύλλου: 24
Μάιος 2010
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ &
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Στέλιος Μάγος 2310707644

Νέα πανελλήνια διάκριση
για την ιστοσελίδα µας !!!
Web Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός 2010
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»
(e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε)
σε
συνεργασία µε το Π.Σ.∆. (Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο) προκήρυξαν πανελλήνιο
διαγωνισµό για τη βράβευση των καλύτερων
σχολικών δικτυακών τόπων ∆ηµοτικών,
Γυµνασίων,
Λυκείων
και
∆ιοικητικών
Μονάδων, οι οποίοι φιλοξενούνται 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 όλα αυτά τα χρόνια, 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 ένα σύνολο 6192 ∆ηµοτικών της χώρας,
δικτυακούς τόπους είχαν τα 2058, από τα οποία ενεργούς το 2009 είχαν µόνο τα 113
∆ηµοτικά Σχολεία.

Τις 10 πρώτες θέσεις για το 2010 κατέλαβαν τα παρακάτω ∆ηµοτικά:
1. 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου θεσ/νίκης: http://11dim-evosm.thess.sch.gr
2. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σαρωνίδας Αττικής: http://1dimsar.eduportal.gr
3. 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου Αθήνας: http://4dim-iliou.att.sch.gr
4. ∆ηµοτικό Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής: http://dim-meg-panag.chal.sch.gr
5. ∆ηµοτικό Σχολείο Καράτουλα-Μαγούλας Πύργου: http://dim-karat.ilei.sch.gr
6. 60ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας: http://60dim-patras.ach.sch.gr
7. ∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρού Ηµαθίας: http://www.dsloutrou.gr
8. 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού θεσ/νίκης:
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
9. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκων θεσ/νίκης: http://www.2dim-pefkon.gr
10. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευκαρπίας θεσ/νίκης: http://2dim-efkarp.thess.sch.gr
Στην 15άδα βρίσκουµε άλλα 2 ∆ηµοτικά της Θεσ/νίκης:
το ∆ηµοτικό Προχώµατος-12η θέση (http://dim-proch.thess.sch.gr) και το
3ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Μενεµένης-13η θέση (http://3dim-diap-menem.thess.sch.gr)
Στα Γυµνάσια τις 6 πρώτες θέσεις κατέλαβαν:
1. 14ο Γυµνάσιο Λάρισας: http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal
2. Ηµερήσιο Γυµνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών: http://gym-n-souliou.ser.sch.gr
3. Γυµνάσιο Ερεσού Λέσβου: http://gym-eresou.les.sch.gr
4. 3ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης: http://3gym-alexandr.evr.sch.gr
5. 38ο Γυµνάσιο Αθήνας: http://38gym-athin.att.sch.gr
6. 9ο Γυµνάσιο Πειραιά: http://9gym-peiraia.att.sch.gr
Στα Λύκεια τις 6 πρώτες θέσεις κατέλαβαν:
1. Γενικό Λύκειο Κονταριώτισσας Πιερίας: www.lykeio-kontariotissas.gr
2. 5ο ΣΕΚ Γ' ∆/νσης Αθήνας (Ιλίου): www.5sek.gr
3. 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα Αττικής: http://2lyk-gerak.att.sch.gr
4. 22ο Ενιαίο Λύκειο Αθήνας: http://22lyk-athin.att.sch.gr
5. Πειραµ. Γεν. Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr
6. 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας: http://1epal-glyfad.att.sch.gr
Στις ∆ιοικητικές Μονάδες Εκπ/σης τις 6 πρώτες θέσεις κατέλαβαν:
1. ∆/νση ∆.Ε. Φθιώτιδας: http://www.didefth.gr
2. ∆/νση ∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης: http://dide-v.thess.sch.gr
3. ∆/νση ∆.Ε. Σερρών: http://dide.ser.sch.gr
4. ∆/νση Π.Ε. Λακωνίας: http://dipe.lak.sch.gr
5. 4ο Γραφείο Α' ∆/νσης Π.Ε. Αθηνών: http://4grpe-a-athin.att.sch.gr
6. ∆/νση Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης: http://dipe-a.thess.sch.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το ∆ιαγωνισµό µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του 2ου Πανελλήνιου Εκπ/κού Συνεδρίου Ηµαθίας: http://hmathia10.ekped.gr
Συγχαρητήρια στους δηµιουργούς όλων των ιστοσελίδων
κι ευχόµαστε σε όλους σας καλή πλοήγηση

Γνωρίστε τα ∆ιαπολιτισµικά
Σχολεία της Ελλάδας
Αρχές λειτουργίας των (26) σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

Ο ιδανικότερος αριθµός των παλιννοστούντων κι αλλοδαπών µαθητών που θα έπρεπε να
φοιτούν σε ένα διαπολιτισµικό σχολείο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 25-30% του συνολικού
αριθµού. Τα σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό Πρόγραµµα κι έχουν ως
στόχο:
¾ Να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες
¾ Να λαµβάνουν µέτρα διορθωτικού χαρακτήρα δηµιουργώντας κλίµα ισότητας
¾ Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες, την πολυµορφία, να καλλιεργούν την
αλληλοαποδοχή
¾ Να καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη µάθηση
¾ Να αξιοποιούν τον πολιτισµικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι µαθητές
¾ Να προωθούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία όπου ανήκουν

Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή η
µετατροπή ενός δηµόσιου σχολείου σε σχολείο
διαπολιτισµικής εκπ/σης προβλέπεται από το Νόµο
2413/96. Σύµφωνα µε τα άρθρα 34 και 35 του ίδιου
νόµου,
στα
σχολεία
διαπολιτισµικής
εκπ/σης
εφαρµόζονται τα προγράµµατα των αντίστοιχων
δηµόσιων σχολείων, τα οποία όµως µε απόφαση της/του
εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε., είναι δυνατό να
προσαρµόζονται
στις
ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των
µαθητών τους. ∆υστυχώς σε πολλά διαπολιτισµικά
σχολεία και κυρίως στα δηµοτικά δεν έχουν
ενεργοποιηθεί ακόµα -παρόλο που πέρασαν 14 χρόνια
από τότε που ψηφίστηκε ο νόµος- οι διατάξεις που
αφορούσαν
την
εφαρµογή
ειδικών
αναλυτικών
προγραµµάτων, την προσθήκη εναλλακτικών µαθηµάτων,
το µικρό αριθµό µαθητών ανά τµήµα, τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών κι
αλλόγλωσσων µαθητών, το µειωµένο ωράριο των εκπ/κών που εργάζονται στα διαπολιτισµικά

σχολεία µε αντικατάσταση µέρους του διδακτικού ωραρίου τους µε εργασία εντός του
σχολείου για την εφαρµογή καινοτόµων διαπολιτισµικών δράσεων. Επίσης διαπιστώσαµε ότι η
διακοπή των προγραµµάτων «Ένταξης παλιννοστούντων, αλλοδαπών και τσιγγανοπαίδων στο
σχολείο». µέχρι την επαναπροκύρηξή τους οδήγησε σε σηµαντικές απώλειες µαθητικού
δυναµικού από τα σχολεία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των µαθητών ΡΟΜΑ.
Η εκτίµησή µας είναι ότι αν το διαπολιτισµικό σχολείο
µπορέσει να ξεπεράσει τα εµπόδια που συναντά, θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τη βούληση για
ριζοσπαστικές τοµές στους θεσµούς της εκπαίδευσης και
τη θέση που θα υιοθετήσουν οι ενεργοί εκπ/κοί. Το
σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην
πολυµορφία και την ανοµοιογένεια, ώστε να διατηρηθεί
και να ευδοκιµήσει. Το σχολείο είναι για όλους. Είναι το
σπίτι της ειρήνης. Είναι το σπίτι των παιδικών ψυχών.
Είναι το σπίτι των πρώτων ανθρώπινων συναντήσεων.
Πέρα και πάνω από την ιδιότητα του εθνικού πολίτη, του
ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη του κόσµου θα πρέπει να
προάγει την ιδιότητα του πολίτη - φορέα µιας προσωπικής κουλτούρας. Της κουλτούρας ενός
ατόµου που ως άνθρωπου, µαύρου, άσπρου, κινέζου κ.λπ., βλέπει τα κοινά σηµεία, βλέπει
πάνω και πέρα από ορισµούς κι έχει συναίσθηση της ύπαρξής του τόσο εντός του, όσο και
γύρω του. Αν επιθυµούµε κάτι τέτοιο, τότε η αλλαγή ξεκινάει καταρχήν από τον καθένα µας
και µάλιστα µέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς ρόλους που ο καθένας µας έχει µέσα
στην κοινωνία.
ΤΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ

E-mail

Website

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Αλσούπολης Αθήνας
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Αµφιθέας Αθήνας
87ο ∆ηµοτικό Σχολείο
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αθήνας
16ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Χανίων
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
3ο ∆ηµ. Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Μενεµένης Θεσ/νίκης
5ο ∆ηµ. Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Μενεµένης Θεσ/νίκης
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπ/σης Νέων Επιβατών Θεσ/νίκης
6ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Ευόσµου Θεσ/νίκης
6ο ∆ιαπολιτισµικό και Ολοήµερο
∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης

Ελευθερίας 18
14235 Ν. Ιωνία
Τύρινθος 3
17564 Αµφιθέα
Ορφέως 58
11854 Βοτανικός
Αν. Μάντακα 111
73136 Χανιά
Καπάτου & Γαλανάκη
54629 Θεσ/νίκη
Κων/πόλεως 58
54628 Θεσ/νίκη
Κων/πόλεως 58
54628 Θεσ/νίκη
Σχολείων 1 - 57019
Νέοι Επιβάτες Θεσ/νίκη
Ειρήνης & Μακεδονοµάχων
56224 Θεσ/νίκη
∆αβάκη 18
56334 Ελ-Κορδελιό
Θεσ/νίκη

210-2776459
210-2751176
210-9423118
210-9423118
210-3465125
210-3465125
28210-97348
28210-97640
2310-529932
2310-529932
2310-763945
2310-763945
2310-763945
2310-707313
23920-23133
23920-23133
2310-764235
2310-765326
2310-761420
2310-705638

mail@dim-diap-nionias.att.sch.gr
dimdiapf@sch.gr

-

mail@87dimathin.att.sch.gr
mail@16dim-diapchanion.chan.sch.gr
mail@dim-diapthess.thess.sch.gr
mail@3dim-diapmenem.thess.sch.gr
mail@5dimmenem.thess.sch.gr
mail@dim-nepivat.thess.sch.gr
mail@6dimevosm.thess.sch.gr
mail@6dim-diapelefth.thess.sch.gr

-

Γλυκίδων 1 - 45221
Κάστρο Ιωάννινα
Γ. Γεννηµατά 2
69300 Σάπες
Ίασµος
69200 Ροδόπη

26510-22203
26510-22203
25320-22066
25320-21037
25340-22267
25340-21003

mail@9dimioann.ioa.sch.gr
mail@dimsapon.rod.sch.gr
mail@dimiasmou.rod.sch.gr

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπ/σης Ιωαννίνων
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Ιάσµου Ροδόπης

-

http://users.otenet.g
r/~sh16cha
http://3dim-diapmenem.thess.sch.gr
http://dimnepivates.
blogspot.com
http://6dimevosm.thess.sch.gr
http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr

http://9dimioann.ioa.
sch.gr
http://dimsapon.rod.sch.gr
-

ΤΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Α/Α

1

2
3
4
5
6
7

8-9
10
11
12
13

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Αγίου ∆ιονυσίου και
Εκπαίδευσης
Αιγαίου Πελάγους
Αχαρνών Αττικής
13671 Αχαρνές Αττική
2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Γ. Παπανδρέου 4-6
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
45444 Ιωάννινα
Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Ελαιώνες – Πυλαία
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
55535 Θεσνίκη
Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Κουτουµάνη 1
Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης
69300 Σάπες Ροδόπη
2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
31η οδός 8
Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας
16777 Ελληνικό
Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Κολοκοτρώνη & Ερωτοκρίτου
Ευόσµου Θεσσαλονίκης
56224 Εύοσµος Θεσ/νίκη
2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Σουµερλή & Μάγερ 37
Εκπαίδευσης Αθήνας
Πλατεία Βάθης
10538 Αθήνα
Γυµνάσιο & Λυκειακές τάξεις
50007 Πεντάλοφος
Πενταλόφου Κοζάνης
Κοζάνης
Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Κουτουµάνη 1
Σαπών Ροδόπης
69300 Σάπες
Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Εθνικής Αµύνης 8
Θεσσαλονίκης
54621 Θεσ/νίκη
2ο Γενικό Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής
31η οδός 8
Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας
16777 Ελληνικό
Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Πηνειού & Ερωτοκρίτου
Ευόσµου Θεσσαλονίκης
56224 Εύοσµος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ

E-mail

Website

210-2445416
210-2445416

mail@2gym-diapolacharn.att.sch.gr

26510-25054
26510-25054
2310-329056
2310-329056
25320-22041
25320-22041
210-9607436
210-9626606
2310-602559
2310-602559
210-5249574
210-5243873

mail@2gymioann.ioa.sch.gr
mail@gym-diapolthess.sch.gr
mail@gymsapon.rod.sch.gr
mail@2gym-apodathin.att.sch.gr
mail@gym-diapevosm.thess.sch.gr
mail@2gymathin.att.sch.gr

http://2gymdiapolacharn.att.sch.gr
http://2gymioann.ioa.sch.gr
http://gym-diapthess.thess.sch.gr
http://gymsappon.rod.sch.gr
http://users.hol.gr
/~damianid/
http://gym-diapevosm.thess.sch.gr
http://2gymathin.att.sch.gr

24680-41210
24680-41581
25320-22640
25320-22618
2310-251622
2310-251622
210-9626716
210-9626716
2310-703221
2310-703221

mail@gympental.koz.sch.gr
mail@lyk-diapsapon.rod.sch.gr
mail@lyk-diapthess.thess.sch.gr
mail@2lyk-diapellin.att.sch.gr
mail@lyk-diap-vthess.thess.sch.gr

http://lyk-diapthess.thess.sch.gr
http://2lyk-diapellin.att.sch.gr
-

………………………………………………………………………………………………………………………………

Έρευνα για την παρουσία
των µεταναστών στην Ελλάδα
Β' µέρος της έρευνας – τι πιστεύουν οι Έλληνες
για την παρουσία των µεταναστών στην Ελλάδα

Η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε., στο πλαίσιο
υλοποίησης της ∆ράσης 1.2. «Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής µέσω
εκστρατείας από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Εντολέας ήταν: το Ταµείο Ένταξης
Μεταναστών Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. Στόχος της αποτέλεσε η διεξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων που συµβάλουν στον προσδιορισµό και στην καταγραφή τόσο της στάσης και
αντίληψης της κοινής γνώµης για τους µετανάστες, όπως επίσης και στα προβλήµατα που
βιώνουν οι ίδιοι οι µετανάστες από τις επικρατούσες αντιλήψεις. Η ποιοτική έρευνα
πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009, στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και της
Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάζεται και η µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση των
µεταναστών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 2001). Ρωτήθηκαν
συγκεκριµένα 1281 άτοµα πανελλαδικά, άνδρες και γυναίκες από 18 ετών κι άνω. Τα
αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν στην Αθήνα σε ηµερίδα που διοργανώθηκε στις
23/12/2009 σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα και είχε ως θέµα: «Η Ελληνική Κοινωνία – τα
Φαινόµενα Ξενοφοβίας & η Αξία της ∆ιαπολιτισµικότητας». Το Α' µέρος της έρευνας
παρουσιάστηκε στο προηγούµενο τεύχος, το οποίο µπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική µορφή
στην ιστοσελίδα µας. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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¾ Η συντριπτική πλειοψηφία 79,3% των ερωτώµενων
πιστεύει ότι ο πληθυσµός των µεταναστών που
διαµένουν στην ελληνική επικράτεια είναι πολύ
µεγάλος.
¾ Με την άποψη αυτή, φαίνεται να συµφωνούν λιγότερο οι
αγρότες, όπου µόνο 2 στους 5 πιστεύουν ότι οι
µετανάστες είναι πάρα πολλοί, ενώ η πλειοψηφία τους
αγροτικού πληθυσµού πιστεύει ότι είναι αρκετοί, αλλά
όχι πολλοί.
Οι µισοί και πλέον θεωρούν ότι η παρουσία των µεταναστών αποτελεί µία απειλή για τη
χώρα µας και µόνο οι 3 στους 10 πιστεύουν ότι είναι µια ευκαιρία. Περισσότερο,
µοιάζει µε απειλή για τα άτοµα που πιστεύουν ότι η κατάσταση στη χώρα µας τα
επόµενα χρόνια θα χειροτερέψει.
Οι µισοί και πλέον Έλληνες στην καθηµερινότητά τους συναναστρέφονται µε
µετανάστες, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στο µαθητικό 60,7% και στον
ενεργό 56% πληθυσµό.
Οι βασικότερες µορφές σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ Ελλήνων και
µεταναστών είναι φιλικές, σχέσεις εργοδότη σε οικιακούς βοηθούς και
επαγγελµατικές-συναδελφικές.
Τις θετικότερες γνώµες συγκεντρώνουν οι µετανάστες που προέρχονται από τις
Φιλιππίνες, τις Αφρικανικές χώρες και την Κίνα, ενώ αρνητική γνώµη έχουν
περισσότερο για τους Ρουµάνους, τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους.
Περισσότερο αρνητική γνώµη φαίνεται να έχουν οι έλληνες για τους Αλβανούς, σε
ποσοστό που υπερβαίνει το 57%.
Η πλειοψηφία 57,5%, πιστεύει πως οι µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην
Ελλάδα, έχουν συµπιέσει τους µισθούς και αυξάνουν την ανεργία των Ελλήνων και
µόνο το 34,3% πιστεύει πως συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Παρά το γεγονός ότι η κυρίαρχη άποψη των ερωτώµενων είναι ότι οι µετανάστες δεν
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, ωστόσο µόνο το 23% αυτών
πιστεύει ότι οι µετανάστες παίρνουν τις δουλειές από τους έλληνες, µε το 75%
περίπου να δηλώνει πως οι µετανάστες, κάνουν δουλειές που οι Έλληνες δεν θέλουν
να κάνουν.
1 στους 2 πιστεύουν πως οι µετανάστες επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστηµα αυξάνοντας
τις δαπάνες και µόνο 4 στους 10 πιστεύουν ότι οι µετανάστες ενισχύουν το ασφαλιστικό
σύστηµα µε τις εισφορές τους.
1 στους 2 επίσης πιστεύει ότι η παρουσία των µεταναστών στην Ελλάδα, απειλεί να
αλλοιώσει την εθνική µας ταυτότητα (γλώσσα, ήθη κι έθιµα, παραδόσεις, κλπ.), ενώ
αντίθετα 4 στους 10 πιστεύουν ότι εµπλουτίζουν πολιτισµικά την ελληνική κοινωνία.
Το 64% δηλώνει ότι οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισµού τα τελευταία χρόνια
οφείλονται σε µεγάλο βαθµό σους αλλοδαπούς παίκτες που στελεχώνουν τις ελληνικές
οµάδες και µόνο το 29% περίπου διαφωνεί µε αυτή την άποψη.
Παράλληλα, 6 στους 10 περίπου πιστεύουν ότι, αν τα σχολεία κάνουν σωστή δουλειά, η
παρουσία των µεταναστών εµπλουτίζει συνολικά το εκπαιδευτικό έργο και µόνο οι 3
στους 10 περίπου πιστεύουν ότι µειώνει την ποιότητά του.
Η συντριπτική πλειοψηφία 74,5% πιστεύει ότι οι µετανάστες αυξάνουν τις πράξεις βίας
κι εγκληµατικότητας και µόνο το 23,9% είναι αντίθετο µ’ αυτή την άποψη.

¾ Η αύξηση της εγκληµατικότητας που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια κάνει τους
περισσότερους 65,35% να δηλώνουν ανασφαλείς και µόνο το 29,6% δηλώνει ότι
αισθάνεται ασφάλεια στην πόλη που ζει.
¾ Το αίσθηµα αυτό της ανασφάλειας πάντως
δεν χρεώνεται µόνο στην παρουσία
µεταναστών. Έτσι, το 48% δηλώνει ότι
αισθάνεται να απειλείται τόσο από
Έλληνες, όσο κι από τους µετανάστες, το
29,6% µόνο από τους µετανάστες
(νόµιµους και µη) που ζουν εδώ και το 19%
µόνο από τους λαθροµετανάστες.
¾ Οι µισοί και πλέον ερωτώµενοι πιστεύουν ότι οι µετανάστες που ζουν και εργάζονται
νόµιµα στη χώρα µας έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία, το 26,6% πιστεύει ότι
είναι αποκλεισµένοι από την ελληνική κοινωνία, ενώ µόλις το 15,3% δηλώνει ότι έχουν
αφοµοιωθεί από αυτήν.
¾ Παρά τις γενικότερες αρνητικές στάσεις που διακατέχουν την ελληνική κοινή γνώµη σε
σχέση µε τη συνεισφορά των µεταναστών στην οικονοµία, την απασχόληση, το
ασφαλιστικό, τον πολιτισµό και την εγκληµατικότητα, ωστόσο η πλειοψηφία 45,7%
πιστεύει ότι οι Έλληνες θα πρέπει να προσπαθήσουµε να γνωρίσουµε καλύτερα τους
µετανάστες, τις συνήθειές τους και την ταυτότητά τους. Ιδιαίτερη δυναµική έχει η
άποψη αυτή στο µαθητικό/φοιτητικό πληθυσµό, µε τους 7 στους 10 να τους βρίσκει
σύµφωνους, σηµατοδοτώντας ότι η κοινωνία του µέλλοντος, όσον αφορά στην αποδοχή ή
µη των µεταναστών στη χώρα µας, θα είναι διαφορετική, πιο ανοιχτή και πιο ανεκτική.
¾ Το 29,3% πιστεύουν ότι οι µετανάστες δεν πρόκειται να ενταχθούν ποτέ πλήρως στην
ελληνική κοινωνία, λόγω της διαφορετικότητάς τους µε εµάς, ενώ ένα ποσοστό της τάξης
του 16,3% δηλώνει ότι εάν θέλουν να ενταχθούν, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις
συνήθειες και την ταυτότητά τους.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
¾ Πάνω από τους µισούς ερωτώµενους πιστεύουν
ότι οι µετανάστες που είναι παράνοµοι ή όσοι από
αυτούς δεν είναι αναγκαίοι, θα πρέπει να φύγουν
από την Ελλάδα, γεγονός που σχετίζεται µε την
άποψη της πλειοψηφίας ότι οι µετανάστες που
διαµένουν στη χώρα µας είναι πάρα πολλοί.
¾ Το 34,3% πιστεύει ότι θα πρέπει να παραµείνουν
και να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους Έλληνες,
ένα ποσοστό της τάξης του 8,9% θέλουν να πάνε
όλοι πίσω στη χώρα τους, ενώ το 3,7% θα ήθελαν να παραµείνουν, αλλά να µην έχουν
τα ίδια δικαιώµατα µε τους Έλληνες.
¾ Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα παιδιά τους, όπως
επίσης και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, είναι 2 από τα δικαιώµατα που οι 8 στους
10 ερωτώµενους πιστεύουν ότι θα έπρεπε να παρέχει µία χώρα στους µετανάστες που
ζουν νόµιµα στην επικράτειά της.
¾ Το δικαίωµα των µεταναστών στην εργασία και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλεια,
βρίσκει σύµφωνους πάνω από τους 7 στους 10, ενώ µε το δικαίωµα στην οικογενειακή
επανένωση συµφωνούν οι 5 στους 10. Το τελευταίο δικαίωµα, βρίσκεται µάλλον
αντιµέτωπο µε το σκεπτικισµό κάποιας οµάδας ερωτώµενων που σύµφωνα µε την άποψή
της η οικογενειακή επανένωση συνεπάγεται κι αύξηση του αριθµού των µεταναστών.
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¾ Πάνω
από
τους
µισούς
επίσης
ερωτώµενους, πιστεύουν ότι τα παιδιά των
µεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα,
θα έπρεπε να παίρνουν αµέσως την
ελληνική υπηκοότητα, ενώ κατά της
άποψης αυτής, τάσσονται οι 4 στους 10
περίπου, µε περισσότερο αρνητικούς τα
άτοµα που ανήκουν στον ενεργό πληθυσµό
της χώρας, τους µαθητές /σπουδαστές και τους ανέργους.
Περίπου διχασµένη µοιάζει να είναι η κοινή γνώµη, όσον αφορά στο δικαίωµα ψήφου των
µεταναστών. Έτσι, ένα ποσοστό της τάξης του 49,9% δηλώνουν υπέρ, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό όσων διαφωνούν είναι της τάξης του 43,5%. Περισσότερο φαίνεται να
εναντιώνεται στο δικαίωµα ψήφου, ο ενεργός πληθυσµός της χώρας.
8 στους 10 πιστεύουν ότι η ρατσιστική συµπεριφορά απέναντι στους µετανάστες θα
πρέπει να τιµωρείται και ότι θα πρέπει να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε όποιους
την προωθούν ή την εφαρµόζουν, µόνο 2 στους 10 είναι αντίθετοι µε αυτή την άποψη.
Οι 7 στους 10 περίπου, συµφωνούν µε το µήνυµα «όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».
1 στους 2 πιστεύει ότι οι αλλοδαποί µαθητές που αριστεύουν θα πρέπει να κρατούν την
µαθητική σηµεία στις παρελάσεις, ενώ το 38,6% τάσσεται κατά αυτής της άποψης.
«Έλληνας είναι αυτός που έχει λάβει ελληνική παιδεία και όχι αυτός που έχει
γεννηθεί από Έλληνες γονείς». Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι 6 στους 10
ερωτώµενους, µε το 35% περίπου να έχει αντίθετη γνώµη.
Το 52,5% τοποθετείται µε αλληλεγγύη απέναντι στους µετανάστες, ένα ποσοστό της
τάξης του 33,5% δηλώνει ότι έχει ουδέτερη στάση και δείχνει ανεκτικότητα, ενώ το
12,6% δηλώνει ότι η στάση του είναι ρατσιστική. Περισσότερο ρατσιστές φαίνεται να
είναι οι αγρότες, σε ποσοστό 34,1%.
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα, πρέπει να είναι η προτεραιότητα της
µεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους, σύµφωνα µε το 53,1% τ ων
ερωτώµενων. Τη σταδιακή αποµάκρυνσή τους από τη χώρα προ τείνει το 19,5%, να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα,
θέλει το 17,1%, ενώ την αφοµοίωσή τους µε το ελληνικό στοιχείο ζητά µόλις το 9,1%.
Το ζήτηµα της µετανάστευσης είναι περισσότερο θέµα του ελληνικού κράτους, παρά της
Ε.Ε., σύµφωνα µε το 55% των ερωτώµενων. Αντίθετα το 40,7% της κοινής γνώµης,
πιστεύει ότι είναι θέµα της Ε.Ε.
Περισσότερο θετικά στο ζήτηµα της µετανάστευσης κρίνουν το ρόλο και τη συµβολή των
οργανώσεων κινήσεων των ελλήνων πολιτών και των µεταναστών, όπου 4 στους 10
τοποθετούνται θετικά. Αντίθετα µόνο 1 στους 10 περίπου κρίνει θετικό το ρόλο των
πολιτικών κοµµάτων, της Κυβέρνησης και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
¾ Κάτι αρνητικό θεωρεί η πλειοψηφία 52,5% των Ελλήνων την παγκοσµιοποίηση, µε
µόλις το 34,7% να τη θεωρεί θετική.
¾ Μάλιστα, οι περισσότεροι ερωτώµενοι πιστεύουν ότι οι µετακινήσεις πληθυσµών
αλλοιώνουν τον ιδιαίτερο πολιτισµό κάθε χώρας, παρά τον εµπλουτίζουν
¾ Παράλληλα, πάνω από τους 7 στους 10 πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί η ξενοφοβία, ο
ρατσισµός κι ο φανατισµός, πάνω από 6 στους 10 επίσης πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί η
ανεκτικότητα, ο εθνικισµός κι η παλυπολιτισµικότητα, 5 στους 10 περίπου δηλώνουν
ότι έχει αυξηθεί ο πλουραλισµός και λιγότεροι από 3 στους 10 θεωρούν ότι έχει
αυξηθεί ο σεβασµός των µειονοτήτων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης
Comenius - Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις

Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης/Eco-Citizens of Common Europe
∆ιάρκεια: 2 χρόνια (2009-2011)
Συµµετέχουν: 16 σχολεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες (κατ’ αλφαβητική σειρά):
Αγγλία, Βουλγαρία, ∆ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουαλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία.
Το σχολείο µας, το 6ο ∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο
∆ηµοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης συµµετέχει
µε χαρά για 2η φορά σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Comenius–Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις. Η πρώτη
µας συµµετοχή κι εµπειρία σε ανάλογο πρόγραµµα, ήταν
το 2003-2006 µε άλλα 5 σχολεία και τίτλος του: «Τα
παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά». Το
πρόγραµµα Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης 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. Έχουµε δηµιουργήσει µαζί µε τα υπόλοιπα σχολεία
και την κοινή ιστοσελίδα του προγράµµατος. http://ecoeurope.neac2.eu/doku.php

Εντυπώσεις 3 µαθητών της ΣΤ' τάξης απ’ το ταξίδι τους στην πόλη Lørenskog της
Νορβηγίας και την επίσκεψή τους στο σχολείο Fjellsrud skole
Στέλιος Κουσιδώνης, Λευτέρης Μακεδονίτης, Θανάσης Παντελιάδης, ΣΤ2:
Το ταξίδι στη Νορβηγία ήταν για µας µια µοναδική εµπειρία! Είχαµε τα µάτια µας και τ’
αυτιά µας ορθάνοιχτα για να δούµε και να ακούσουµε τα πάντα που γίνονταν γύρω µας! Η
Νορβηγία είναι µια πολύ ωραία χώρα, µε πολλά ποτάµια, δάση, λίµνες. Μια ανθρώπινη χώρα,
για να ζει κανείς. Στο σχολείο, µας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουµε παιδιά της ηλικίας µας
που έκαναν µάθηµα στο φυσικό τους χώρο. Χρησιµοποιήσαµε τα αγγλικά µας, συστηθήκαµε κι
επικοινωνήσαµε µαζί τους. Εκεί καταλάβαµε πόσο σηµαντικό είναι να µαθαίνεις µια ξένη
γλώσσα, αλλά και πόσο µαγικό είναι να επικοινωνείς µε ανθρώπους από διάφορες χώρες της
Ευρώπης. Το σχολείο που επισκεφτήκαµε, µας έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Οι αίθουσες
ήταν µεγάλες, φωτεινές και καθαρές. Πιο πολύ µας άρεσε η αίθουσα playroom. Εκεί τα παιδιά
µπορούσαν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, παίζοντας πιγκ-πογκ, ποδοσφαιράκι,
µπιλιάρδο, play station και παιχνίδια σε υπολογιστές. Τα παιδιά µένουν περισσότερες ώρες
στο σχολείο απ’ ότι στη χώρα µας κι έτρωγαν το µεσηµεριανό τους σε οργανωµένες αίθουσες
εστιατόρια. ∆εν υπάρχουν εκεί φροντιστήρια για µετά το σχολείο. Είχαν µάλιστα και δικιά
τους πισίνα στο κτίριο. Ήταν απίθανο. Όλοι οι δάσκαλοι ήταν πολύ ευγενικοί. Σε ένα άλλο
σχολείο (δηµοτικό) που επισκεφτήκαµε, µαθητές έβγαζαν ακόµη και τα παπούτσια τους για να
µπουν στην αίθουσα. Οι άνθρωποι στη Νορβηγία ήταν πολύ φιλικοί µαζί µας, µαθαίνουν από
µικροί να σέβονται τη φύση, το νερό, τα δάση ακόµα και τον λίγο ήλιο που έχουν. Αν και η
χώρα τους είναι παγωµένη το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου, αυτοί έχουν πολύ ζεστή
καρδιά. Από το ∆/ντή µας τον κ. Παπαδόπουλο Στέργιο µας ζητήθηκε -και το κάναµε µε
χαρά-, να βοηθήσουµε στην παρουσίαση της χώρας µας σχετικά µε το νερό, διαβάζοντας τα

κύρια σηµεία των διαφανειών. Επίσης ήµασταν η µοναδική χώρα που είχαµε προετοιµαστεί να
χορέψουµε έναν ελληνικό χορό, το χασάπικο. Ευχαριστούµε γι’ αυτό τη γυµνάστρια µας την κα
Βάννα, που µας είχε προετοιµάσει. ∆ε σας κρύβουµε ότι µας καταχειροκρότησαν!
Τελειώνοντας, οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στην κα Αντωνία (υποδιευθύντρια) και στην
κα Έλσα που µας συνόδεψαν σε αυτό το ταξίδι καθώς και στους γονείς µας που µας

Φωτογραφίες από την επίσκεψη µας στη Νορβηγία 27/4 – 1/5/2010

Γωνιά Comenius

Οι µαθητές µας επί το έργο

Οι µαθητές µας στην αίθουσα
playroom

Στιγµές χαλάρωσης πριν το χορό

The greek boys χορεύουν χασάπικο

Στο τεχνικό Μουσείο

Όλη η οµάδα Comenius

Οι µαθητές µας, διδάσκουν το
χασάπικο στους ξένους

Οι Πορτογάλοι δείχνουν ένα
παραδοσιακό παιχνίδι

Η ελληνική αποστολή στη Νορβηγία

Η αίθουσα τεχνικών του σχολείου

Αίθουσα χαλάρωσης µαθητών

Φεστιβάλ Παιδικών
Χορευτικών Συγκροτηµάτων
Η παραδοσιακή χορευτική µας οµάδα συµµετείχε µε 57 χορευτές
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, η χορευτική µας οµάδα συµµετείχε σε 2
πολύ σηµαντικά χορευτικά φεστιβάλ του Ν. Θεσ/νίκης.
Το 1ο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο Συκεών το
Εργαστήρι
Παραδοσιακών
Χορών
∆ασκάλωνη
Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης για 18 συνεχόµενη χρονιά κι
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 Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου της Θεσ/νίκης. Στο φεστιβάλ αυτό στο οποίο
συµµετείχαν περίπου 160 συγκροτήµατα, πήρε µέρος για 8η συνεχόµενη χρονιά και η
χορευτική οµάδα µε 28 χορευτές-µαθητές της Γ, ∆, Ε, ΣΤ τάξης.
Το 2ο διοργάνωσε για 14η συνεχόµενη χρονιά ο
Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής
µε ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας
στον Εύοσµο. Στο φεστιβάλ αυτό, πήρε µέρος για 6η
συνεχόµενη χρονιά και η χορευτική οµάδα του σχολείου
µας µε 29 χορευτές-µαθητές της Α και Β τάξης.
Την επιµέλεια της οµάδας έχει εδώ κι 8 χρόνια η
χοροδιδάσκαλος Μπαδέµη Μαρία. Ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων 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 50 παραδοσιακές
φορεσιές, διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς. Ένα µεγάλο
µπράβο στους χορευτές µας (όλων αυτών των χρόνων) και στους γονείς τους που στηρίζουν
τέτοιες προσπάθειες. Τη χορευτική µας οµάδα αποτελούν τα παρακάτω 57 παιδιά.
Α' τάξη (13): Αποστόλου Μαρ., Ασλανίδου Μαρ., Γκαβζιά Μαρ., Ελευθεριάδου
Θεοδώρα, Κασιάρα Μαριάνθη, Κουντουργιάννη Μαρ., Μελκονιάν Βαλέρια, Ντοµοτσίδης
Βασίλης, Παντελώνα Ανθ., Σαρµαζανίδου Χριστ., Σιδηροπούλου Φωτεινή, Τσακιλιώτης
Κων/νος, Φαχιρίδου Νικολέτα.
Β' τάξη (16): Γιαννάκ Λευτέρης, Γκουλιάεβα Αλεξάνδρα, Ιγνατιάδης Παναγιώτης,
Κατσαβάκης Άκης, Κατσαβάκης Βαγγέλης, Κουιµτζίδου Αναστασία, Κούση Ανθή,
Μαυρουδή Ωραία, Μέµου Βασιλική, Μπαλάσκας Χαράλαµπος, Παντελώνα Ελευθερία,
Σόνους Χριστίνα, Τσακιλιώτη Ευαγγελία, Φιλιππίδης Λευτέρης, Φλώρου Φρειδερίκη,
Φυντανάκη Αναστασία.

Γ' τάξη (5): Καφφές ∆ηµήτρης, Κουτσούρα Αθανασία, Λιάπη Αθανασία, Παπαδόπουλος
Βασίλης, Παπακώστα Βασιλική.
∆' τάξη (7): Γούσιου Ευαγγελία, Κουντουργιαννή Ροδή, Κούσης Γεώργιος, Νταµοτσίδης
Γιώργος, Παπαδόπουλος Στάθης, Σαµανίδου Θεοδώρα, Ταπανίδης Παναγιώτης.
Ε' τάξη (8): ∆αγκοπούλου Σοφία, Ελευθεριάδου Συµέλα, Κουλεµάνης Κων/νος,
Μαστροµανώλης Θεόδωρος, Νέδος ∆ηµήτρης, Πεταλίδης Ιορδάνης, Σαρµαδάκης
Θεοδόσης, Τσακίρη Κων/να.
ΣΤ' τάξη (8): Καφφές Μηνάς, Κούσης Παναγιώτης, Κουτσούρα Ιωάννα, Μποστάνογλου
Αντώνης, Παπακώστας Ιωάννης, Ράµι Αντριάννα-Σοφία, Σαρµαδάκης Νίκος, Τούσκα
Κυριακή.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Master 2 στο σχολείο µας
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 ηµέρες της εβδοµάδας σε οκτώ 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 (π.χ. 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.

«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.
Το δεύτερο που πρόσεξα ήταν τα διαλείµµατα ανάµεσα
στα µαθήµατα, που ανανεώνουν το µυαλό τόσο των
µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα να
µπαίνουν στο επόµενο µάθηµα µε καλή διάθεση. 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 σχολείου, 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 διευθυντή κ. Παπαδόπουλο
Στέργιο 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.»

Πληροφορική-Υπολογιστές-∆ιαδίκτυο?
ΝΑΙ, αλλά µε µέτρο
Πληροφορική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη
πληροφόρηση µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών
(Η/Υ), µε την συλλογή, επεξεργασία, µεταβίβαση και
χρησιµοποίηση των πληροφοριών που γίνονται αυτόµατα
µε την χρήση των Η/Υ. Η ιστορία της πληροφορικής
ξεκινά
µε
ποικίλες
προσπάθειες
κατασκευής
υπολογιστικών µηχανών για την αυτοµατοποίηση
αριθµητικών υπολογισµών. Ο ENIAC ήταν ο πρώτος
Η/Υ γενικού σκοπού το 1946. Από το 1950 η
πληροφορική άρχισε να αναπτύσσεται σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τις ίδιες τις µηχανές.
Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο για
τη σύνδεση των Η/Υ και την ανταλλαγή πληροφοριών και
µηνυµάτων µεταξύ τους. Το διαδίκτυο έχει την ικανότητα
να δηµιουργεί εικονικούς χώρους, όπου δεν υπάρχουν
κοινωνικοί και πολιτιστικοί διαχωρισµοί όπως στον
πραγµατικό κόσµο. Η επικοινωνία γίνεται άµεσα, δίνεται
η δυνατότητα σε κάθε χρήστη Η/Υ συνδεδεµένου στο
διαδίκτυο να πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει
ανταλλάσσοντας απόψεις µέσω ενός ελεύθερου διαύλου
επικοινωνίας. Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές εφηµερίδες και περιοδικά ή
και να παρακολουθούµε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
προγράµµατα.
Γνωρίζουµε καινούργιους ανθρώπους από διαφορετικά
µέρη του κόσµου ενώ µπορούµε να παίξουµε µια σειρά
από παιχνίδια µε πολλούς αντιπάλους ταυτόχρονα που
µπορεί να βρίσκονται διασκορπισµένοι σε διάφορα σηµεία
της γης. Κάνει δυνατή την αγορά αντικειµένων µε
πιστωτική κάρτα, και βοηθάει στην επικοινωνία
επιστηµόνων για να προχωρούν στις έρευνές τους
παίρνοντας διάφορες απόψεις. Τέλος, συµβάλλει στη σύµπραξη των λαών για την προώθηση
της ειρήνης. Υπάρχουν όµως και κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να προσέχουµε. Πρώτα είναι η
καταπάτηση του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής µε την παρακολούθηση πολιτών.
Εξαφανίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, άρα κι η ειλικρίνεια, και σπαταλάται όλος ο
ελεύθερος χρόνος. Το χάσµα των γενεών µεγαλώνει αφού οι
παλαιότεροι δεν έχουν τεχνολογικές γνώσεις. Η θέση του
δασκάλου υποβιβάζεται και οι µαθητές συνηθίζουν στην
εύκολη ανάκτηση πληροφοριών χωρίς κριτική σκέψη.
Τι µπορούµε όµως να κάνουµε για να είναι το διαδίκτυο
περισσότερο ασφαλές και περισσότερο εκπαιδευτικό για όλα
τα παιδιά?
¾ πρέπει να βάλουµε κάποιο όριο στο χρόνο που ξοδεύουµε
στο διαδίκτυο.

¾ είναι καλό να ξέρουµε ότι όταν συνοµιλούµε µε κάποιον σε µια οµάδα συζήτησης, δεν
µπορούµε να είµαστε σίγουροι ποιο είναι το άτοµο αυτό, γιατί τα ονόµατα που
χρησιµοποιούνται είναι συχνά ψευδώνυµα
¾ ουδέποτε δίνουµε προσωπικές πληροφορίες σε άλλα άτοµα ή σε ιστοσελίδες
¾ ουδέποτε δεχόµαστε να συναντήσουµε κάποιον που γνωρίσαµε µέσω του διαδικτύου
¾ πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί (καλό είναι να το αποφεύγουµε) όταν δίνουµε
αριθµούς πιστωτικής κάρτας ή άλλους κωδικούς (έχουν γίνει πολλές υποκλοπές).
¾ πρέπει να καταλάβουµε ότι πολλά απ' όσα βλέπουµε ή διαβάζουµε στο διαδίκτυο µπορεί
να µην είναι αληθινά
¾ είναι καλό να χρησιµοποιούµε υπηρεσίες ή λογισµικά προγράµµατα που δίνουν γονικό
έλεγχο στο τι µπορούν να επισκεφθούν τα παιδιά στο διαδίκτυο και να αποκόπτονται
ακατάλληλες ιστοσελίδες (ασφαλές διαδίκτυο-safe internet)
¾ πρέπει να συµπεριφερόµαστε µε την ίδια ευγένεια και µε καλούς τρόπους όπως και στην
καθηµερινή µας ζωή (ένα άρθρο των µαθητών του ΣΤ 2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Μνηµεία-σύµβολα της ανθρωπότητας
Αγαπητοί µας αναγνώστες, εµείς οι µαθητές του ΣΤ1 αποφασίσαµε να σας
παρουσιάσουµε µερικά από τα οµορφότερα και δηµοφιλέστερα µνηµεία που υπάρχουν
σε διάφορα µέρη της γης. Ίσως να είναι αρχαία, ίσως πιο σύγχρονα, ίσως πάλι
κάποιοι να ενδιαφέρονταν να µάθουν γι’ αυτά και να µη µπορούσαν. Να η ευκαιρία!
Ο Λευκός Πύργος της Θεσ/νίκης (σύµβολο της πόλης µας),
ένας οχυρωµατικός πύργος του 15ου αι., ο οποίος
χρησιµοποιήθηκε αργότερα ως κατάλυµα φρουράς Γενιτσάρων
κι ως φυλακή θανατοποινιτών. Έχει 6 ορόφ., 34µ. ύψος, 70µ.
περίµετρο.

Ο Παρθενώνας, ναός χτισµένος στην Ακρόπολη των
Αθηνών, προς τιµήν της θεάς Αθηνάς, χτίστηκε τον 5ο αι. π.Χ.
από τον Ικτίνο, τον Καλλικράτη και τον Φειδία. Αποτελεί το
λαµπρότερο µνηµείο της αθηναϊκής πολιτείας.

Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη χτίστηκε, µε τη µορφή
που έχει σήµερα την εποχή του Ιουστινιανού τον 6ο αι. µ.Χ.
από τους µηχανικούς Ανθέµιο κι Ισίδωρο. Μετά την άλωση
της Πόλης µετατράπηκε σε τζαµί κι από το 1934 λειτουργεί
ως µουσειακός χώρος. Ο αρχιτεκτονικός της ρυθµός είναι
βασιλική µε τρούλο και αποτελεί παγκόσµιο αρχιτεκτονικό
κόσµηµα.
Το Τατζ Μαχάλ, είναι µαυσωλείο που βρίσκεται στην Ινδία
στις όχθες του ποταµού Γιαµούνα κοντά στην πόλη Άγκρα.
Χτίστηκε από τον Μογγόλο αυτοκράτορα Τζαχάν, για να
τιµήσει τη σύζυγό του που πέθανε στον τοκετό το 1631. Για
την ανέγερσή του εργάστηκαν 20.000 εργάτες επί 22 χρόνια.

Ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, είναι ένας πανύψηλος µεταλλικός
πύργος και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κτίρια στον κόσµο.
Ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν του µηχανικού που τον σχεδίασε κι έχει
ύψος 324µ. Χτίστηκε το 1889.

Το Κολοσσαίο στη Ρώµη, άρχισε να κατασκευάζεται το 72 µ.Χ.
από τον Βεσπασιανό. Είναι µια επιβλητική αρένα 50.000
θέσεων σε 4 ορόφους. που έχει 524µ. περίµετρο. Στα χρόνια
των διωγµών χρησιµοποιήθηκε ως τόπος βασανισµού των
χριστιανών.

Η πύλη του Βρανδεµβούργου στο Βερολίνο, κατασκευάστηκε
µεταξύ 1788-1791 επί βασιλείας Φρειδερίκου Γουλιέλµου Β΄
της Πρωσίας. Το 1806 ο Μέγας Ναπολέοντας µετέφερε στο
Παρίσι τη ρωµαϊκή πολεµική άµαξα που κοσµούσε την πύλη,
όµως το 1814 επιστράφηκε ξανά στο Βερολίνο.

Το άγαλµα του Χριστού λυτρωτή βρίσκεται στην κορυφή του
λόφου Κορκοβάντο στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.
Εικονίζει τον Ιησού Χριστό µε απλωµένα χέρια. Έχει ύψος
32µ. και ζυγίζει 1.000 τόνους.

Το άγαλµα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, εικονίζει την ελευθερία µε
γυναικεία µορφή. Χαρίστηκε στην Αµερική από τους Γάλλους για την
ενίσχυση της Γαλλοαµερικανικής φιλίας. Ζυγίζει 225 τόνους και το
ύψος του φτάνει τα 73µ.

Το Σινικό Τείχος είναι µια κινέζικη οχύρωση που χτίστηκε
από τα τέλη του 14ου µέχρι τις αρχές του 17ου αι. κατά τη
διάρκεια της δυναστείας των Μιγκ. Εκτείνεται σε µήκος
8.851,8 χλµ.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι µαθητές της Ε' τάξης δουλεύοντας σε ένα project
Στις 19 Απριλίου παρουσιάσαµε στο πλαίσιο του
µαθήµατος των αγγλικών το 2Ο µέρος του project που
έχει στόχο να µας φέρει σε επαφή µε διάφορες χώρες
του κόσµου και να µας βοηθήσει να γνωρίσουµε άλλους
πολιτισµούς. Τίτλος αυτή τη φορά ήταν Cities of the
World (οι πόλεις του κόσµου) κι έγινε σε συνεργασία µε
τα δυο τµήµατα της Ε' τάξης. Χωριστήκαµε σε οµάδες
και η κάθε µια ανέλαβε να δουλέψει και να µιλήσει για µια
πόλη του κόσµου. Μετά από ένα µήνα δουλειάς και
προσπάθειας κι αφού χρησιµοποιήσαµε διάφορες πηγές (διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες,
αναµνηστικά από ταξίδια, πόστερ κλπ.) ήµασταν έτοιµοι.
Η 1η οµάδα: (Ολυµπία Καρέλλα, Τηλέµαχος Καφφές, Σπ. Σφεντερίκος, Γρηγ. Τούσκας)
παρουσίασε το Freiburg, την πόλη δηλαδή απ’ όπου προέρχεται η κα Laura Mueller που
βρίσκεται φέτος στο σχολείο µας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Βοηθός
δασκάλου ξένης γλώσσας». Η κα Λάουρα συνεργάστηκε µε την οµάδα των παιδιών που
ανέλαβαν να παρουσιάσουν την πόλη της κι έφερε φωτογραφικό υλικό.
Η 2η οµάδα: (Μαρ. ∆ηµητρίου, Μαρ. Κυριακίδου, Ιωάννα Μοσχοπούλου,
Νατάσα
Σολοµωνίδου) παρουσίασε την «πόλη των αγγέλων», το Λος Άντζελες.
Η
3η
οµάδα:
(Κων/νος
Κουλεµάνης,
Θεόδωρος.
Μαστροµανώλης, ∆ηµ. Νέδος, Θεοδόσης. Σαρµαδάκης) την
πόλη της µόδας, το Μιλάνο. Η συµµαθήτριά µας Βασ.
Κουσιδώνη, που επισκέφτηκε το Μιλάνο, µας έδειξε και τα
ρούχα που αγόρασε από εκεί!
Η 4η οµάδα: (Ειρ. Γκούτσε, Ολυµπ. Ναζλίδου, Ευγ.
Παπαδοπούλου, Ευγ. Τσερκεζίδου) παρουσίασε τη Μόσχα
δείχνοντας φωτογραφίες από την Κόκκινη Πλατεία, την
Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου και το Μαυσωλείο του Λένιν. Η Βαλεντίνα Ντιατλοβίδου µε την
ευκαιρία απάγγειλε δυο στροφές από το ρωσικό εθνικό ύµνο, ενώ η ∆έσπ. Κωφίδου µας
έδειξε µια παλιά πετσέτα από τη Ρωσία κεντηµένη στο χέρι και µια κούκλα από τη Ρωσία
ντυµένη µε παραδοσιακά ρούχα.
Η 5η οµάδα: (Ναταλία Αγγελίδου, Σοφ. ∆αγκοπούλου, Κων/να
Τσακίρη, Μαρ. Χαραλαµπίδου) παρουσίασε το Παρίσι η 6η
οµάδα (Γρηγ. Γαβριηλίδης, Βασ. Γιαννίδης, Γιώργ. Μουρατίδης,
Γιάννης Συµεωνίδης) το Βερολίνο.
Η παρουσίαση έγινε στους µαθητές και τους δασκάλους των
δυο τµηµάτων, επίσης παραβρέθηκαν ο δ/ντής µας κ. Στέργιος
Παπαδόπουλος και η κ. Λάουρα, τους οποίους ευχαριστούµε
πολύ. Συντονιστής ήταν ο Χαράλαµπος Σίµος και φωτογράφος η Χρυσούλα Μπαλάσκα. Κι οι
δυο τους έκαναν εξαιρετική δουλειά.
(υπεύθυνες του άρθρου: Ασλανίδου Ελένη, Μονοπαυλίδου Ευγενία, Τζιώρα ∆ήµητρα)

Αγαπητέ φίλε αναγνώστη, " Ο κόσµος στα µάτια
των παιδιών " κυκλοφορεί και σε έντυπη µορφή.
Βρίσκεται στο 8ο έτος της κυκλοφορίας του
(ξεκίνησε το σχ. έτος 2002-03), ύστερα από
πρωτοβουλία των µαθητών της ΣΤ' τάξης. 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, σε όλα τα 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 σχ. έτος (πριν
τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα και τέλη Μαΐου). Σε 2.500 αντίτυπα κάθε τεύχος.
Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας (αρ. φύλλου 24-Μάιος 2010) επιµελήθηκαν µε τη
βοήθεια των δασκάλων τους, οι παρακάτω µαθητές της ΣΤ τάξης: Γκατενασβίλι Μαρία, Γκουζιώτης
Ευρυπίδης, Ηλιάδης Γιώργος, Καρράς Γιάννης, Καφφές Μηνάς, Κεσαράκα Σοφία, Κοασίδου Έφη,
Κούσης Παναγιώτης, Κυριακίδου ∆όµνα, Μιχαηλίδου Σοφία, Μπεκίρι Ερισιόν, Μποστάνογου Αντώνιος,
Νοβάκου Εριόλ, Παπακώστα Άννα, Παπακώστας Γιάννης, Παρασκευόπουλος Απόστολος, Πολατίδης
Νίκος, Ράµι Αντριάνα, Σαρµαδάκης Νίκος, Σεµερτζίδης Αλέξης, Τατουνασβίλι Γκεόργκι, Τούσκα
Κυριακή, Τριαναταφυλλίδης Αντώνης, Χότζα Κοζέτα, Χοτζαλάρι Κατερίνα, Ακτύπη Ειρήνη, Ακτύπη
Ιωάννα, Βαρβαριώτης Γιάννης, Γεωργιάδου Παναγιώτα, Καβατζίδης Λευτέρης, Κασκαλίδου Αντωνία,
Κουσιδώνης Στέλιος, Κουτσούρα Ιωάννα, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Λαχανίδης Ραφαήλ, Λενάκου
Γκρέισι, Μακεδονίτης Λευτέρης, Μελντονιάν Μαγδαληνή, Μέµος Νίκος, Παντελιάδης Θανάσης,
Παπαδάκη Αγγελική, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Πογκόσωβ Ρώµα, Σεβλίδου Κων/να, Σουλµέταϊ
Αρµάντο, Τοπαρλάκη Ερατώ, Τσεβτελίδης Γιάννης, Τσιαντάρης ∆ηµήτρης, Τσίλιου Φώτης,
Χατζηαναγνώστου Παρασκευή, Χατζηϊωαννίδης Γιάννης, Χετσογιάν Σοφία

Lamtumirë shkolla
jonë e dashur!

Adieu, notre école
bien-aimée

Goodbye, our
loved school
Прощай, дорогая
наша школа

Αντίο, αγαπηµένο µας
σχολείο
Auf Wiedersehen,
unsere geliebte
Schule

Οι απόφοιτοι µαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης
Σχολικό έτος 2009-10

