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1. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / Θέση Βοηθού Comenius   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

Γιούλια Μούλερ 
 



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

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

 

4. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας   

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

 

 
 

5. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Master 2: Γλωσσική αφύπνιση  
 

 
 

 

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



 

6. Πρόγραµµα Erasmus - Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 
 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ERASMUS του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Γιούλιας 
Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν στις 15 
Μαΐου, 11 ξένοι φοιτητές. οι οποίοι προέρχονταν από την 
Αγγλία, τη Γερµανία, τη Βραζιλία, την Αυστρία, τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, την Τουρκία, τη Συρία, την 
Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Σερβία και το Κονγκό.  
Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές του 
προγράµµατος Erasmus ή ως φοιτητές της Ελληνικής 
γλώσσας. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ. 
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Έλσα Τσιακιρίδου (η αγγλικός 
του σχολείου µας, που έκανε τη µετάφραση) και το υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε µια αναλυτική 
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα 
προγράµµατα ένταξης και για τις ποικίλες δραστηριότητες 
του, όπως π.χ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, η 
δηµιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης στη 
διαπολιτισµική εκπ/ση και η έκδοση της πολυπολιτισµικής 
εφηµερίδας των µαθητών της ΣΤ τάξης, µε τίτλο: «Ο 
Κόσµος στα µάτια των παιδιών». Τους µοιράστηκε µάλιστα 
ένα φυλλάδιο στα αγγλικά.  
Κατόπιν οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν 
κάποιες τάξεις και να γνωριστούν µε τους µαθητές µας. 
Πρώτα πέρασαν από το τµήµα Γ 1, όπου οι µαθητές µαζί µε 
τη δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου Μάχη τους υποδέχτηκαν 
µε σηµαίες των χωρών τους, λέγοντάς τους το «καληµέρα» 
και το «καλώς ήρθατε» στις διάφορες γλώσσες. 
Καθώς οι µαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν πολύ 
να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν στα 
ελληνικά και στη µητρική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη ώρα οι 
άραβες φοιτητές δίδαξαν κάποιες αραβικές λέξεις στους 
µαθητές κι όλοι µαζί προσπάθησαν να χορέψουν ένα αστείο 
χορό µόνο µε τα χέρια και να παίξουν το παιχνίδι 
«Ανθρώπινο Καρύδι» .  
Στη συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Α 1, όπου τα 
µικρά µας µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις Κεφαλίδου 
τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Για να γνωριστούν καλύτερα 
έπαιξαν ένα παιχνίδι γνωριµίας. Οι µαθητές παρουσίασαν µία 
εξαιρετική θεατρική παράσταση µε τον τίτλο «Ειρήνη Είναι» 
η οποία εντυπωσίασε τους φοιτητές. Μετά τη διδασκαλία 
κάποιων γερµανικών τραγουδιών από τους γερµανούς και 
αυστριακούς φοιτητές κι ενός κοινού παιχνιδιού, οι φοιτητές 
δέχθηκαν ένα λουλούδι ως δώρο από τους µικρούς µαθητές.  
Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν µουσικοχορευτικό. 
Περιλάµβανε χορούς και τραγούδια. Συµµετείχαν η σχολική 
χορωδία, η οποία υποδέχτηκε τους φίλους µας µε  τρία 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



υπέροχα τραγούδια από το πρώτο της CD, που θα 
κυκλοφορούσε σε λίγες ηµέρες και οι µαθητές της Ε' και 
ΣΤ' τάξης µε ελληνικούς και ξένους χορούς.  
Κατόπιν δυο φοιτητές από την Αµερική και τη Βραζιλία 
παρουσίασαν ο καθένας από ένα τραγούδι στη µητρική τους 
γλώσσα µε τη συνοδεία κιθάρας. Στο τέλος όλοι µαζί - 
µαθητές και φοιτητές - χόρεψαν σε ελληνικούς και 
αραβικούς ρυθµούς µε προτροπή των φοιτητών από τη 
Συρία και την Παλαιστίνη.  
Η αναχώρηση των φοιτητών ήταν πολύ δύσκολη και 
συναισθηµατικά φορτισµένη επειδή οι µαθητές δεν ήθελαν να 
τους αφήσουν να φύγουν και εκείνοι από την µεριά τους ήταν 
ενθουσιασµένοι µε όλα αυτά που έγιναν τη µέρα αυτή στο 
σχολείο.  Η επίσκεψη των παραπάνω φοιτητών, ήταν µια 
πολύ θετική εµπειρία για τα παιδιά του σχολείου. Κάποια 
µάλιστα τα µεγαλύτερα είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε 
µαζί τους στα γερµανικά και αγγλικά. Είναι σπουδαίο πράγµα 
να γνωρίζεις ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν 
άλλη θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιµα . Τι είναι καλύτερο από 
το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι 
η πραγµατική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, 
συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες µας, περισσότερο 
από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για 
έναν καινούριο κόσµο χωρίς τείχη και χρώµατα.  
 

Ακολουθούν εντυπώσεις κάποιων φοιτητών από την 
επίσκεψη τους στο σχολείο µας:  
 

Η Λίζα από την Αυστρία: Ήταν µια υπέροχη και µοναδική 
εµπειρία που µου πρόσφερε η Julia προσκαλώντας µε στο 
σχολείο. Οι µαθητές ήταν πολύ ανοιχτοί και ενδιαφέρονταν 
για µένα και για τους αλλοδαπούς συµφοιτητές µου. Υπήρχε 
µια καλή επικοινωνία, αµεσότητα και περιέργεια για τις 
άλλες κουλτούρες. Επίσης, µου άρεσαν οι όµορφες 
διακοσµηµένες αίθουσες – ένα µέρος όπου τα παιδιά µπορούν 
να είναι άνετα και ευτυχισµένα.  
 

Η Σουλτάν από την Τουρκία (Κούρδισα): Η επικοινωνία 
ανάµεσα στους µαθητές και τους δασκάλους ήταν εµφανώς 
υψηλού επιπέδου. Επίσης, ήταν προφανής η καλή σχέση 
µεταξύ των παιδιών του σχολείου, ένα σχολείο το οποίο 
ενθαρρύνει τη µάθηση µέσω παιχνιδιών σε µια ζωντανή 
ατµόσφαιρα. Εν κατακλείδι, η εµπειρία εδώ ήταν υπέροχη.   
 

Η Άννε από τη Γερµανία: Ήταν µια υπέροχη κι 
ενδιαφέρουσα µέρα για µένα. Οι Έλληνες µαθητές είναι πολύ 
πιο ζωντανοί και πιο ανοιχτοί και δείχνουν περισσότερο 
ενδιαφέρον απ’ ότι οι µαθητές στη Γερµανία. Επίσης 
εντυπωσιάστηκα από το πλήθος των δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από το σχολείο στους µαθητές του. Θα ήµουν 
πολύ χαρούµενη εάν υπήρχαν τέτοιες δραστηριότητες κι 
όταν ήµουν εγώ µαθήτρια στο δηµοτικό σχολείο.     

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 



7. Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τµήµατος 
Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ 
 

 
 

 

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

 

8. ∆ράσεις στην Πόλη - Ενάντια στον Αποκλεισµό στην Κοινωνία, στην 
Υγεία και στην Εκπαίδευση 
 

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

 
 

 
 

 
 
 



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

10. Η ∆ηµιουργία θετικού κλίµατος σε µια διαπολιτισµική τάξη, µέσα από 
δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα: Μια µελέτη περίπτωσης 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης (Κεσκιλίδου Μάχη Γ1, 
Καραµήτρου Σοφία Γ2) και της Ε΄ τάξης (Παρσάνογλου 
Αθανάσιος Ε1, ∆ηµητριάδου Γεωργία Ε2) συµµετείχαν στην 
έρευνα – µελέτη περίπτωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
που είχε τους ακόλουθους στόχους: 
 

 Ποιο είναι το διαµορφωµένο σχολικό κλίµα στην 
τάξη, προκειµένου να ανιχνευτούν καλύτερα οι 
αντιλήψεις και οι νόρµες συµπεριφοράς που 
αποκτήθηκαν στο άµεσο οικογενειακό και σχολικό 
περιβάλλον. 

 Κατά πόσο µπορεί να διαµορφωθεί ένα θετικό 
σχολικό κλίµα στη βάση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, µέσα από διδακτικές παρεµβάσεις και 
βιωµατικές δραστηριότητες. 

 
Για τη συλλογή των δεδοµένων από τα παιδιά δηµοτικού 
αξιοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Gash (1996). 
Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµόστηκαν 
βιωµατικά µέσα στην τάξη µια σειρά από δραστηριότητες  µε 
βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το υλικό αυτό που 
αποτελούνταν από θεωρητικά κείµενα και ασκήσεις 
αντλήθηκε από ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε τίτλο: 
 «Ενδυναµώνοντας τους µαθητές µέσα από την 
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα» της ΜΗ.ΚΥ.Ο 
«άρσις».  
 

Στόχος ήταν η σταδιακή διαµόρφωση αξιών και αποδεκτών 
συµπεριφορών για την ισότητα και το σεβασµό της 
διαφορετικότητας, δηµιουργώντας ένα θετικό κλίµα στη 
σχολική τάξη και την καθηµερινή πρακτική για τους 
αλλοδαπούς και τσιγγάνους µαθητές του σχολείου. 
Στη συνέχεια κλήθηκαν οι µαθητές να απαντήσουν σε νέο 
ερωτηµατολόγιο. Στόχος ήταν να ερευνηθεί αν επήλθε 
µεταβολή στις στάσεις των µαθητών µετά την εφαρµογή των 
βιωµατικών δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία αλλαγών σε 
κανονιστικό επίπεδο (νόρµες συµπεριφοράς). 
Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ένα 
θεµατικό αντικείµενο του οποίου η προσέγγιση στο χώρο του 
σχολείου προωθεί τον αµοιβαίο σεβασµό και την κατανόηση 
µεταξύ όλων των µαθητών ανεξάρτητα από την πολιτιστική, 
τη γλωσσική, την εθνική ή τη θρησκευτική προέλευσή τους. 

 



11. Συνεργασία του σχολείου µας µε την Εθελοντική Οµάδα Φίλων 
Αναστασίας και το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην 
Ψυχολογικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας (Πεύκα)  
 

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

Η συµπαράσταση όλων ήταν εκπληκτική. Γονείς, συγγενείς, 
φίλοι αλλά και όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού και παιδιά του 
συστεγαζόµενου Γυµνασίου ήταν εκεί. Έτσι µαζεύτηκε ένα 
ποσό που δεν είχαµε καν φανταστεί, 2.450 € ενώ σε 
αυτό πρέπει να προσθέσουµε και την ευγενική δωρεά 
1.000 €, καθώς και την προσφορά γλυκών και 
ζαχαρωτών για τα παιδιά του ιδρύµατος, από ανθρώπους 
που ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυµία τους.  
Λίγες µέρες αργότερα, τα παιδιά του Α 1 µαζί µε τη δασκάλα 
τους την κα Άρτεµις κι εκπροσωπώντας και τα υπόλοιπα 
παιδιά του σχολείου, γέµισαν την καρδιά αλλά και τα χέρια 
τους µε δώρα αγάπης (αθλητικές φόρµες και παπούτσια). 
Επισκέφτηκαν και πρόσφεραν απλόχερα την αγάπη τους σε 
µια πτέρυγα του Ιδρύµατος µε 38 παιδιά. Έµειναν λίγη ώρα 
µαζί τους, τους κράτησαν τα χέρια, έβγαλαν φωτογραφίες. 
Τα συναισθήµατα ανάµεικτα!!! 
Η συνάντηση αυτή θα µας µείνει αξέχαστη, γιατί µας 
δηµιούργησε φοβερά συναισθήµατα. Μας βοήθησε να 
καταλάβουµε πώς είναι η ζωή µε ιδιαιτερότητες, νιώσαµε 
συγκίνηση και πάνω από όλα τους συµπαθήσαµε όπως κι 
αυτοί εµάς. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και τη 
στοργή µας. Μέσα από την επίσκεψη αυτή προέκυψε η 
ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές µας µε το ίδρυµα, να 
γνωριστούµε ουσιαστικά και να ανταλλάξουµε τις εµπειρίες 
µας. Εκφράστηκε µάλιστα η επιθυµία από ορισµένους γονείς 
µαθητών να γίνουν µέλη του Ο.Φ.Α. και να συνεχίσουν τις 
επισκέψεις τους στο ίδρυµα σε τακτική βάση. Αγάπη, στοργή, 
φροντίδα: αυτές οι λέξεις για µερικά παιδιά είναι άγνωστες… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

 

 

 
 

12. Εβδοµάδα θεάτρου στο σχολείο (8-12 Ιουνίου 2009) 
 

 

 
 

 
 

Την εβδοµάδα από 8 ως 12 Ιουνίου στη θεατρική σκηνή του 
σχολείου µας, τάξεις του πρωινού κύκλου και του ολοήµερου 
σχολείου παρουσίασαν διάφορες θεατρικές παραστάσεις, οι 
οποίες παίχτηκαν από 2 φορές για να µπορούν να τις 
παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου. 

1. Α 1: Ας µιλήσουµε για τον Πόλεµο και την Ειρήνη 
2. Β 2: Ο κήπος µε τις 11 γάτες 
3. ∆ 2: Γεµίσαµε σκουπίδια 
4. ∆ 1: Το λιοντάρι και το ποντίκι (η παράσταση 

δόθηκε στα αγγλικά 
5. Μαθητές του ολοηµέρου: Ο Πανσοφούλης 
6. Μαθητές του ολοηµέρου: Ο άµυαλος βοσκός 

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

 



 
13. Επιµορφωτικό Βιωµατικό Σεµινάριο - Σχεδιάζοντας το Αποτελεσµατικό 
Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

Έγιναν 8 βιωµατικά εργαστήρια  µε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:  
 Portfolio: ανατροφοδότηση ή τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία;                      
Υπερµαχία Κεσκιλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed. 

 Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης λογισµικού Εικονικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.Π. ή 
Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ): Τήξη-Πήξη (Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε΄ τάξη),                                 
Άρης Πατεράκης, ∆/ντής 20ου ∆ηµ. Ευόσµου – Med, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου. 

 Γραπτά είδη κειµένων µαθητών/τριών: ∆ιαδικασίες επεξεργασίας & βελτίωσης σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο,                                                                                                            
Μέλλω Κέκια, Σχολική Σύµβουλος 11ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης. 

 «…η τάξη φύλαγε τις µορφές των παιδιών της, αλλά τα παιδιά της δεν ήταν εκεί…»: 
∆ηµιουργικό εργαστήρι για την ανασύνθεση της ιστορίας,                                                   
Άρτεµις  Κεφαλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed. 

 Ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη 
διδακτική πράξη: Η περιφορά της γης – οι εποχές (Γεωγραφία Στ΄ τάξης),                  
Γρηγόρης Φιλιππιάδης, ∆άσκαλος – Μed, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου. 

 ∆ιδάσκοντας Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο: ένας νέος τρόπος προσέγγισης,                  
Όλγα Κασσώτη, µέλος της συγγραφικής οµάδας του βιβλίου Μαθηµατικών  της ΣΤ' 

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

 Καινοτόµες ∆ράσεις στην τάξη – Η συµβολή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,                                 
Νίκος Βελλίδης, Υπεύθυνος Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νίκης. 

 


