
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2007-08) 

 
1. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / Comenius 2.2b  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Για τη σχολική µας µονάδα η συµµετοχή σ΄ αυτό το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης (βοηθός 
δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο) ήταν µία νέα 
πρόκληση.  
Με πρωτοβουλία του διευθυντή της σχολικής µονάδας κ. 
Στέργιο Παπαδόπουλο και ύστερα από οµόφωνη απόφαση 
όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου µας, κατατέθηκε 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2006-07 αίτηση 
συµµετοχής µας προς το ΙΚΥ στο παραπάνω πρόγραµµα.  
Από το ΙΚΥ µας ανακοινώθηκε ότι η αίτησή µας έγινε 
δεκτή και ότι στο σχολείο µας θα φιλοξενούσαµε από τη 
νέα σχολική χρονιά µια βοηθό καθηγητή ξένης γλώσσας 
την κα Benthe Beckmann από τη Γερµανία. Η χαρά µας 
ήταν διπλή. Από τη µια γιατί θα ξεκινούσε ένα νέο 
πρόγραµµα στο σχολείο µας και από την άλλη για τη χώρα 
προέλευσης της κας Beckmann, αφού τόσο ο δ/ντής όσο και 
η επιβλέπουσα δασκάλα του προγράµµατος στο σχολείο 
µας κα Κώστα Βάννα µεγαλώσανε στη Γερµανία και η 
γνώση της Γερµανικής διευκόλυνε την επικοινωνία µας. 
Η συµµετοχή µας σ’ αυτό το πρόγραµµα άξιζε πραγµατικά. 
Η εµπειρία µας από τη συνεργασία µας µε την Μπέντε ήταν 
θετική και εποικοδοµητική .  
Ο αυθορµητισµός της, η εργατικότητά της και η φιλική της 
διάθεση την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας ( µαθητές, δασκάλους και γονείς ).  
Συνεργάστηκε άριστα µε όλο το διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους µαθητές.  
Μας έφερε σε επαφή µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τον 
πολιτισµό µιας άλλης χώρας, ανταλλάξαµε ιδέες, 
εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους.  
Για εµάς ως ∆ιαπολιτισµικό σχολείο είναι πολύ σηµαντικό 
να µπορούµε να συµµετέχουµε σε προγράµµατα σαν και 
αυτό, γιατί πιστεύουµε ότι µέσα από αυτά γίνεται 
προσπάθεια να προωθηθεί η ευρωπαϊκή και οικουµενική 
διάσταση στην εκπαίδευση. Επίσης πιστεύουµε ότι µέσα 
από αυτά περνούν στα παιδιά µηνύµατα αλληλεγγύης και 
συναδέλφωσης των λαών καθώς και µηνύµατα κατά του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 
Όλοι οι παραπάνω λόγοι µας παρότρυναν, χωρίς κανένα 
δισταγµό, στην απόφασή µας να στείλουµε και πάλι αίτηση 
στο Ι.Κ.Υ για τη συµµετοχή µας σε ένα νέο πρόγραµµα για 
τη νέα σχολική χρονιά 2008-09.  
Η Benthe φεύγοντας από το σχολείο, µέσω της σχολικής 
εφηµερίδας ήθελε για τελευταία φορά να καταγράψει τις 
σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την εξάµηνη παραµονή 
της στη Θεσ/νίκη και στο σχολείο µας. 
 

…Ήρθε η στιγµή να κάνω µια αναδροµή της διαµονής µου 
στη Θεσσαλονίκη και της απασχόλησής µου στο 6ο 
∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 
και να καταγράψω τις σκέψεις µου. Όταν στις αρχές 
Ιανουαρίου ήρθα στη Θεσσαλονίκη, τα συναισθήµατά µου 
ήταν ανάµεικτα.  



 

 
 

 

Από τη µια χαιρόµουν ιδιαίτερα από την άλλη όµως ένιωθα 
αβεβαιότητα για αυτό που µε περίµενε. Από την αρχή όλοι, 
δάσκαλοι, µαθητές και γονείς µε υποδέχτηκαν πολύ καλά, 
κι αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αισθάνοµαι ευχάριστα 
κατά την καθηµερινή µου παρουσία στο σχολείο. Αρχικά 
δεν ήταν όλα εύκολα, καθώς πολλά πράγµατα ήταν για 
µένα καινούρια. Η χώρα και ο πολιτισµός ήταν σε µένα 
άγνωστα. Αυτό που µε δυσκόλεψε ιδιαίτερα ήταν η ελλιπής 
γνώση των ελληνικών αλλά χάρη στη βοήθεια των παιδιών 
ξεπέρασα όλα τα προβλήµατα στη δουλειά. Στο µεταξύ 
έµαθα να εκτιµώ ιδιαίτερα την Ελλάδα, τα ελληνικά µου 
καλυτέρεψαν και η Θεσσαλονίκη έγινε η δεύτερη πατρίδα 
µου. Η δουλειά στο σχολείο µου αρέσει πολύ και γνωρίζω 
ήδη πως ο αποχωρισµός θα είναι δύσκολος για µένα. Από 
τις επισκέψεις µου στις τάξεις, συνειδητοποίησα ποιες 
προκλήσεις µε περιµένουν στο µέλλον σαν δασκάλα. 
Παρόλο που µου ήταν δύσκολο να µεταβιβάσω στους 
µαθητές όσα επιθυµούσα, η δουλειά µαζί τους µου 
προκαλούσε πολλή χαρά, επειδή αγαπώ τα παιδιά. Είναι 
όµως λυπηρό που ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. 
Ευχαριστώ το ∆ιευθυντή του Σχολείου, όλο το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων για τη συµπαράστασή τους όλο το διάστηµα 
της παραµονής µου και τη βοήθεια που µου πρόσφεραν. 
Είµαι σίγουρη πως αυτή δεν θα είναι η τελευταία επίσκεψή 
µου στην Ελλάδα και θα προσπαθώ να επισκέπτοµαι το 
σχολείο κάθε φορά που θα βρίσκοµαι στη Θεσσαλονίκη… 

 

Mπέντε Μπέκµαν 

 

2. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχολικό έτος 2003/04 συµµετείχε για 5η συνεχόµενη χρονιά στο πρόγραµµα της 
Ευέλικτης Ζώνης. Η « Ευέλικτη Ζώνη ∆ιαθεµατικών και ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων », που 
αποτελεί τµήµα του εβδοµαδιαίου προγράµµατος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας, επιδιώκει µε την 
ελεύθερη θεµατική της και την ενεργητική µεθοδολογία της να επιτελέσει διπλό σκοπό: πρώτον, να 
αντισταθµίσει την ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό σχολείου και δεύτερον,  
να διαποτίσει σιγά-σιγά µε τις αρχές και τις πρακτικές της την καθηµερινή διδακτική πράξη. 
 

3. Η εφηµερίδα του σχολείου στο διαδίκτυο 
Συνεχίζεται για 6ο έτος η έκδοση και κυκλοφορία της τριµηνιαίας σχολικής 
µας πολυπολιτισµικής εφηµερίδας, « Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών » - 
µια εφηµερίδα των µαθητών της ΣΤ τάξης, την οποία ανεβάζουµε και στο 
διαδίκτυο (Ιinternet), ώστε να διαβάζεται και στην ηλεκτρονική της µορφή.  

 

4. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας   

Για 2η συνεχόµενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 
«Μιχάλης ∆ερτούζος» και η «Ελληνική Ένωση για την 
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) σε 
συνεργασία µε το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο προκήρυξαν 
πανελλήνιο διαγωνισµό για την βράβευση των καλύτερων 
σχολικών δικτυακών τόπων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων 
οι οποίοι φιλοξενούνται σε διακοµιστές του ΠΣ∆. Ο δικτυακός 
τόπος του σχολείου µας, για δυο συνεχόµενες χρονιές (2007 και 
2008) βραβεύτηκε ως ένας από τους 6 καλύτερους σχολικούς 
ενεργούς δικτυακούς τόπους για την Π.Ε. στην Ελλάδα. 
Επισκεφτείτε τον αξίζει τον κόπο:  
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  

 
 
 

 
 

 



5. Εορτασµός της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Γλωσσών  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου και στα πλαίσια του εορτασµού 
της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Γλωσσών επισκέφτηκαν το 
σχολείο µας 26 εκπαιδευτικοί (όλων των βαθµίδων Π.Ε., 
∆.Ε., Τ.Ε. - Πανεπιστηµιακοί) και εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας της Εσθονίας µαζί µε τη συνοδεία 3 
Ελλήνων εκπαιδευτικών από την Έδεσσα, µέλη του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου: Φίλων των Βαλτικών 
Χωρών. Η επίσκεψη αυτή πραγµατοποιήθηκε ύστερα από 
πρόταση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου « Φίλων 
των Βαλτικών Χωρών » και της κας Σούλας Μητακίδου, 
Επίκουρης Καθηγήτριας στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. προς το ∆ιευθυντή του σχολείου 
µας κ. Παπαδόπουλο Στέργιο. Ο σύλλογος διδασκόντων µε 
χαρά δέχτηκε την πρόταση αυτή.   
Τους καλεσµένους µας υποδέχτηκαν στο σχολείο, ο 
διευθυντής µας, η δασκάλα του ΣΤ 1 κα Κώστα Βάννα  και η 
δασκάλα του ∆ 1 κα Κεσκιλίδου Μάχη. Κατόπιν τους έγινε 
µια αναλυτική ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, 
για τα διάφορα προγράµµατα ένταξης παλιννοστούντων, 
αλλοδαπών, τσιγγάνων µαθητών και για τις ποικίλες 
δραστηριότητες του σχολείου, όπως π.χ. η συµµετοχή σε 
διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, η δηµιουργία της 
ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης στη διαπολιτισµική 
εκπ/ση και η έκδοση της τριµηνιαίας πολυπολιτισµικής 
εφηµερίδας των µαθητών της ΣΤ τάξης, µε τίτλο: « Ο 
Κόσµος στα µάτια των παιδιών ». Τους µοιράστηκε µάλιστα 
ένα φυλλάδιο στα αγγλικά. 
Ύστερα οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ΣΤ 1 όπου µαζί 
µε τη µουσικό µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα υποδεχτήκαµε 
τους ξένους φίλους τραγουδώντας ένα ελληνικό, ένα ρωσικό, 
ένα αλβανικό κι ένα αγγλικό τραγούδι.  
Κατόπιν εκείνοι για να µας ευχαριστήσουν τραγούδησαν ένα 
εσθονικό τραγούδι.  
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων, ήταν µια πολύ 
θετική εµπειρία για µας τα µεγάλα παιδιά του σχολείου. 
Κάποιοι µάλιστα είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µαζί 
τους στα γερµανικά, ρωσικά και αγγλικά. Επίσης οι Εσθονοί 
φίλοι επισκέφτηκαν τα τµήµατα Β 1 και Β 2 του σχολείου, 
όπου οι µικροί συµµαθητές µας µαζί µε τις δασκάλες τους κα 
Κυριακίδου Ρούλα και κα Κεφαλίδου Άρτεµις τους 
υποδέχτηκαν µε εσθονικές κι ελληνικές σηµαίες λέγοντας 
τους το « καληµέρα » και το « καλώς ήρθατε » στην 
εσθονική γλώσσα. Κατόπιν έπαιξαν µαζί τους ένα παιχνίδι 
γνωριµίας. Σε εµάς αρέσει, να µας επισκέπτονται µικροί και 
µεγάλοι από ξένες χώρες. Είναι σπουδαίο πράγµα να 
γνωρίζεις ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν άλλη 
θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιµα. Τι είναι καλύτερο από το να 
συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι η 
πραγµατική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, 
συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες µας, περισσότερο 
από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για 
µια καινούρια Ευρώπη, χωρίς τείχη και χρώµατα.  
Για αυτό το ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο µας θα έχει πάντα 
ανοιχτές τις πόρτες του σε όσους θα ήθελαν να το 
επισκεφτούν.  



 
 

 
 

 

Η Külli Vollmer, µετά από την επίσκεψη της στο σχολείο, 
µας έστειλε το παρακάτω Email: 
 
The visit of Estonian delegation to the 6th Intercultural 
primary All-day School of Eleftherio-Kordelio 
Thessaloniki 
 
We would like to express our greatest thanks for the 
hospitality your school, the teachers and students showed us 
during our visit on the 20th of September 2007. We felt very 
welcome because of the Greek and Estonian flags that we 
found everywhere and all the beautiful artwork and songs 
your student had prepared for us. Your school is a real 
SCHOOL – teaching goes on even in the corridors as there is 
so much educational visual material on the walls – maps, 
posters, photographs, pictures etc. We were really impressed 
with the new study materials you have developed within 
various projects. It seems the relationship between the 
teachers and students is very warm – we saw a lot of smiling 
faces! We felt that each and every student is valued and loved 
in this school. The immigrant students of Greece are really 
lucky that a school like that exists! 
 

It was very valuable for the Estonian delegation to see a 
working school, where students of so many nationalities are 
taught together. For the future we wish you lots of energy and 
good will in the work you are doing! 
 

Sincerely, the Estonian delegation  
(26 teachers of various educational establishments) 
 
Külli Vollmer, Project Manager 
Centre for Educational Programmes 

 

6. Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση µέσω πολιτιστικών και ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης, ανέλαβε για το έτος 2008 την πλήρη διαχείριση 
και εφαρµογή του προγράµµατος Επισκέψεις Μελέτης 
Στελεχών της Εκπαίδευσης - πρώην Arion. Πρόκειται για 
Επισκέψεις Μελέτης που πραγµατοποιούνται από Στελέχη 
της Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό 
την παρατήρηση, τη σύγκριση, τη βελτίωση και κατανόηση 
των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων.  
Στο πλαίσιο των Επισκέψεων Μελέτης σχολικού έτους 2007-
08 προγραµµατίστηκε και η διοργάνωση της Επίσκεψης µε 
θέµα «Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση µέσω 
πολιτιστικών & ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων», 
σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
Από την κα κυρία Αµαλία Καραµήτρου (από το Γραφείο 
Τύπου και Μορφωτικών θεµάτων της Περιφερειακής ∆/νσης), 
επιστηµονική υπεύθυνη για την επιλογή των σχολείων και 
τον συντονισµό του προγράµµατος, προτάθηκε να γίνει 
επίσκεψη στο σχολείο µας ( το 6ο ∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης), µε 
σκοπό την παρουσίαση του έργου του και των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων που υλοποιεί.  

 
 

 
 

 
 



Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 6 Μαρτίου και 
συµµετείχαν 13 στελέχη εκπαίδευσης από 11 διαφορετικές 
χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 
Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουµανία, Σουηδία 
και Φιλανδία). Από ελληνικής πλευράς παραβρίσκονταν 3 
στελέχη του Ι.Κ.Υ. µε επικεφαλής την κα Σαρρή, ο 
Προϊστάµενος Επιστηµονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Σχολικός 
Σύµβουλος κ. Τσιπούρας Στυλιανός, ο Σχολικός Σύµβουλος 
της 16ης Περιφέρειας Α/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νίκης κ. 
Ακριτίδης Νικόλαος και η κα Αµαλία Καραµήτρου από την 
πλευρά της Περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τους καλεσµένους µας υποδέχτηκαν, ο ∆/ντής µας κ. 
Παπαδόπουλος Στέργιος, η υποδιευθύντρια κα Τουτζιάρη 
Αντωνία, οι δασκάλες του ΣΤ 1 κα Κώστα Βάννα  και του Β 
2 κα Κεφαλίδου Άρτεµις. Κατόπιν τους έγινε µια αναλυτική 
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα 
προγράµµατα ένταξης: α) παλιννοστούντων & αλλοδαπών 
µαθητών (Πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του 
ΚΕ.∆.Α.), β) τσιγγάνων µαθητών (Πρόγραµµα του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) και για τις ποικίλες 
δραστηριότητες του σχολείου, όπως π.χ. η συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα, η δηµιουργία της ιστοσελίδας του 
σχολείου ειδικευµένης στη διαπολιτισµική εκπ/ση και η 
έκδοση της πολυπολιτισµικής εφηµερίδας των µαθητών της 
ΣΤ τάξης, µε τίτλο: «Ο Κόσµος στα µάτια των παιδιών». 
Τους µοιράστηκε µάλιστα ένα φυλλάδιο στα αγγλικά. 
Ύστερα οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ∆ 1, όπου οι 
συµµαθητές µας µαζί µε τη δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου 
Μάχη τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες των χωρών τους, 
λέγοντάς τους το « καληµέρα » και το « καλώς ήρθατε » στις 
διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το τµήµα Β 
2, όπου τα παιδιά τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες και το 
«καλωσόρισες» σε διάφορες γλώσσες.  
Έπειτα χωρίστηκαν όλοι σε οµάδες και έπαιξαν ένα παιχνίδι 
που ετοίµασαν τα παιδιά µε τη βοήθεια της δασκάλας τους 
της κας Άρτεµις. Το παιχνίδι λεγόταν «Τα ζώα κάνουν το 
γύρο του κόσµου». Ήταν ένα οµαδικό παιχνίδι µε κάρτες 
που απεικόνιζαν διάφορα ζώα. Σε κάθε οµάδα, τα παιδιά 
δείχνοντας την εικόνα µάθαιναν στα ελληνικά τη λέξη στους 
επισκέπτες µας και στη συνέχεια οι δεύτεροι µάθαιναν στα 
παιδιά πώς λέγεται το κάθε ζώο στη δική τους γλώσσα. 
Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να επικοινωνήσουν τα παιδιά µε 
τους επισκέπτες, ακόµα κι αν δεν γνώριζαν τη γλώσσα τους. 
Το παιχνίδι ήταν διασκεδαστικό ενώ δεν έλειψαν τα γέλια 
στην προσπάθεια όλων να προφέρουνε λέξεις σε γλώσσες µε 
τις οποίες δεν ήταν εξοικειωµένοι!  
Στο τέλος οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ΣΤ 1 όπου 
µαζί µε τη µουσικό µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα 
υποδεχτήκαµε τους ξένους φίλους τραγουδώντας δυο 
ελληνικά, ένα γερµανικό, ένα αλβανικό κι δυο αγγλικά 
τραγούδια και από το Προπαρασκευαστικό Τµήµα των 
Τσιγγανοπαίδων, όπου διδάσκει ο κ. Μαυροµάτης Γαβριήλ. 
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων, ήταν µια πολύ θετική 
εµπειρία για τα µεγάλα παιδιά του σχολείου. Κάποια µάλιστα 
είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε µαζί τους στα γερµανικά, 
ρωσικά και αγγλικά.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



7. Πρόγραµµα Erasmus - Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Μπέντε 
Μπέκµαν από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν 8 ξένοι 
φοιτητές. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ. 
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Κώστα Βάννα (που έκανε τη 
µετάφραση) και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν 
κάποιες τάξεις και να γνωριστούν µε τους συµµαθητές µας. 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι φοιτητές προέρχονταν από τη 
Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Αυστρία 
και τη Γαλλία. 
Η τάξη του Ε 2 µαζί µε το δάσκαλο τους κ. Παράσχο Σάκη 
τους καλωσόρισε λέγοντας «Καληµέρα» στη γλώσσα 
προέλευσης του καθενός. Στη συνέχεια η µουσικός του 
σχολείου µας κα Παναγιώτα Ντριγκόγια, µε τα παιδιά του  
Ε 2 και του ΣΤ 1 τραγούδησαν διάφορα  τραγούδια της 
ελληνικής µουσικής σκηνής, καθώς επίσης ένα αλβανικό και 
ένα γερµανικό τραγούδι. Για  τελευταίο τραγούδι επέλεξαν το 
αγγλικό τραγούδι «Imagine» του Τζον Λένον και έτσι 
µπόρεσαν να το τραγουδήσουν παρέα µε τους επισκέπτες 
µας. Τα παιδιά του ∆1 µαζί µε τη δασκάλα τους κα 
Κεσκιλίδου Μάχη, υποδέχτηκαν τους φοιτητές στην τάξη 
τους κι έπαιξαν µαζί τους ένα παιχνίδι γνωριµίας.  
Η ξενάγησή τους τελείωσε στο γυµναστήριο του σχολείου, 
όπου τα παιδιά του ΣΤ 1 µαζί µε τη δασκάλα Φυσικής 
Αγωγής κα Αρβανιτίδου Βιργινία τους παρουσιάσανε 
διάφορους ελληνικούς χορούς, όπου συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό και οι φιλοξενούµενοί µας.  
Στο διάλειµµα οι φοιτητές θέλησαν να γνωρίσουν κι άλλα 
παιδιά του σχολείου, για αυτό και βρίσκονταν στην αυλή 
µαζί τους, βγάζοντας πολλές φωτογραφίες. 
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων µας, ήταν µια πολύ 
θετική εµπειρία όχι µόνο για τα παιδιά του σχολείου, αλλά 
όπως µας δήλωσαν και οι ίδιοι φεύγοντας: ήταν απόλαυση η 
επίσκεψη τους στο σχολείο µας και ιδιαίτερα οι 
δραστηριότητες όπως ο χορός, τα τραγούδια και το παιχνίδι 
γνωριµίας µαζί µε τα παιδιά.  

 

8. Συνέντευξη µε τη Σούλα Μητακίδου - επίκουρη καθηγήτρια του Α.Π.Θ. 
 

Ευαισθητοποιηµένοι ως σχολείο σε θέµατα εκπαίδευσης, 
µεταναστών, προσφύγων και τσιγγάνων, σκεφτήκαµε µε τους 
µαθητές µας της ΣΤ τάξης και στα πλαίσια της 
πολυπολιτισµικής µας µαθητικής εφηµερίδας να 
συναντηθούµε και να µιλήσουµε µε την επίκουρη 
καθηγήτρια στο Π.Τ.∆.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης κα Μητακίδου Σούλα. Η κυρία Μητακίδου µετά 
από την εγκάρδια υποδοχή που µας επιφύλαξε, µας µίλησε 
για τη ζωή και το έργο της και ανέπτυξε τις σκέψεις τις για τη 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στα σχολεία. Η συζήτησή µαζί 
της ήταν πολύ ευχάριστη, κράτησε περίπου µιάµιση ώρα κι 
αυτό που µας έκανε εντύπωση ήταν ότι όλες οι απαντήσεις 
της ήταν µε απλό και κατανοητό τρόπο.  

 
 

 
 
 



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

10. Προβολή των ∆ιαπολιτισµικών ∆ραστηριοτήτων του σχολείου µας  
 

 

 

Μέσα από την ιστοσελίδα και την πολυπολιτισµική µας 
εφηµερίδα, γίνονται συχνά γνωστές οι πλούσιες 
διαπολιτισµικές δραστηριότητες του σχολείου µας. Έτσι λοιπόν 
ο τηλεοπτικός σταθµός ΕΤ 3 ήθελε να προβάλει όλες αυτές τις 
δραστηριότητες και την αρµονική συνύπαρξη παιδιών από 
διαφορετικές χώρες στο σχολείο. Στη µεσηµεριανή εκποµπή 
του Σαββάτου της ΕΤ 3: «Γνωρίζω το παιδί µου», 
παρουσιάστηκε από 3 µέλη της περιφερειακής επιστηµονικής 
επιτροπής Μακεδονίας-Θράκης στο στούντιο: τον πρόεδρο και 
επιστηµονικό υπεύθυνο, καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Χαραλάµπους, 
τον καθηγητή κ. Αχιλλέα Καψάλη και την επίκουρη 
καθηγήτρια κα Σµαράγδα Παπαδοπούλου το πρόγραµµα 
ένταξης παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών στο σχολείο. 
Παράλληλα στην εκποµπή δείχνονταν πλάνα από το σχολείο 
και συνεντεύξεις των µαθητών, του ∆/ντή και της υπευθύνου 
του προγράµµατος στο σχολείο µας κας Μαριάννας Κοτανίδου.

 

11. Συνεργασία µε την Εθελοντική Οµάδα Φίλων Αναστασίας και το Ψυχολογικό 
Κέντρο Βόρειας Ελλάδας ( Πεύκα )  
 

Το Πάσχα πλησίαζε και η ανάγκη προσφοράς αγάπης ήταν 
διάχυτη σε όλους. Το ίδιο δίδασκε στα µικρά παιδιά και η 
κυρία Χαρούλα, η νηπιαγωγός µας. Για την πείνα, τη  
δυστυχία και πως τώρα που πλησίαζε το Πάσχα, υπάρχουν 
κάποια άλλα παιδιά που ζουν και αντιλαµβάνονται τη ζωή 
κάπως διαφορετικά. Πώς όµως να εξηγήσεις ακριβώς τη 
διαφορετικότητα ορισµένων άλλων παιδιών; «Τα παιδιά 
χρειάζονται εικόνες», µας έλεγε η κυρία Χαρούλα. Έτσι κι 
έγινε. Έδωσε την ιδέα για µια επίσκεψη στο Ψυχολογικό 
Κέντρο Βορείου Ελλάδος στο Φίλυρο. Τόσο κοντά µας.  
Οι γονείς και τα παιδιά αγκάλιασαν αµέσως την ιδέα. Άρχισε 
λοιπόν η δουλειά  µε διοργανωτές την κυρία Χαρούλα και 
την κυρία Μαρία και βοηθούς όλους τους γονείς και τα 
νήπια. Έτσι, οργανώθηκε ένα παζάρι αγάπης µέσα στη µικρή 
αγκαλιά του 6ου Νηπιαγωγείου. Η συµπαράσταση όλων ήταν 
εκπληκτική. Γονείς, συγγενείς, φίλοι αλλά και όλο το 
∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο ήταν εκεί. Έτσι µαζεύτηκε  ένα 
ποσό που δεν είχαµε καν φανταστεί. ∆ύο µέρες αργότερα, σε 
συνεργασία µε την Εθελοντική Οµάδα Φίλων Αναστασίας τα 
νήπια µας, γέµισαν την καρδιά αλλά και τα χέρια τους µε 
δώρα αγάπης. Επισκέφτηκαν και πρόσφεραν απλόχερα την 
αγάπη τους σε µια πτέρυγα του Ιδρύµατος µε 38 παιδιά. 
Έµειναν λίγη ώρα µαζί τους, τους κράτησαν τα χέρια, 
έβγαλαν φωτογραφίες. Τα συναισθήµατα ανάµεικτα!!! 
Η επίσκεψη τελείωσε, οι µέρες πέρασαν, όµως αυτές οι 
εικόνες χαράχτηκαν για πάντα στη µνήµη των µικρών 
παιδιών. Η κυρία Χαρούλα µένει έκπληκτη µε τη νέα 
απαίτηση  των παιδιών. «Να πάµε ξανά να δούµε εκείνα τα 
παιδιά στο ίδρυµα, να τους κάνουµε παρέα». Είναι 
συγκινητικό. Το σηµαντικότερο όµως είναι  αυτό που 
δώσαµε κι αυτό που πήραµε.  ΑΓΑΠΗ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



12. Φοιτήτριες µεταπτυχιακού προγράµµατος του Α.Π.Θ. σε συνεργασία µε Γαλλικό 
Πανεπιστήµιο στο σχολείο µας για 2 εβδοµάδες 
 

 

 
Για δυο εβδοµάδες το σχολείο µας επισκέφτηκαν τέσσερις 
µεταπτυχιακές φοιτήτριες της Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
στα πλαίσια  ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος συνεργασίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης κι ενός Γαλλικού 
Πανεπιστηµίου.  
Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν 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 του, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα θετική στάση µε τη 
διαφορετικότητα. Μετά από 2 εβδοµάδες, οι µεταπτυχιακές 
φοιτήτριες οι οποίες παρακολουθούσαν καθηµερινά τα 
µαθήµατα στα τµήµατα Β 1, Β 2, ∆ 1 και ΣΤ 1 δούλεψαν µε τα 
παιδιά πάνω στο θέµα του µεταπτυχιακού τους. 

 
13. Ο συγγραφέας του κειµένου: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι … 
(β' τεύχος γλώσσας Ε' τάξης) στο σχολείο µας 
 

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

 
 

 
 
 

 


