
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

 

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

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

 
 

 
Country  

City 
School 

   

 

Bulgaria 
Varna 

Zachary Stoyanov’ gr. Varna 

   

 

Bulgaria 
Vidin 

Resursen centyr za podpomagane 

   

 

Cyprus 
Larnaka 

Dimotiko Sxoleio Psevda 
 

   

 

Denmark 
Stege 

Hjertebjergskolen 

   

 

England, UK 
Telford 

PRIORSLEE PRIMARY SCHOOL 

   

 

Estonia 
Mustla 

TARVASTU GÜMNAASIUM 

   

 

Greece 
Thessaloniki 

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

   

 
Italy 
Taormina 

Istituto Comprensivo 2 Taormina 

   

 
Netherlands 
Rotterdam 

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs,  
Eenheid Zorg   

   

 
Norway 
Lørenskog 

Fjellsrud skole 

   

 

Poland 
Lodz 

Szkoła Podstawowa nr 113 
Coordinator Scholl 

   

 

Portugal 
Monforte 

Agrupamento Vertical de Escolas de 

   

 

Portugal 
Stª Maria Avioso 

Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia 

   

 

Spain 
Jarandilla de la Vera 

C.E.I.P. Conquistador Loaysa 

   

 
Turkey 
S¡¡rt 

ALPARSLAN ILKOGRETIM OKULU 

   

 
Wales, UK  
Swansea 

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος 
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι το αποτέλεσµα µιας κοινής 
εργασίας πολλών ευρωπαϊκών σχολείων ενδιαφερόµενων να 
βελτιώσουν την πληροφόρηση για τα οικολογικά προβλήµατα 
µεταξύ των συµµετεχόντων και των παραληπτών του 
προγράµµατος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε τη 
βοήθεια των ποικίλων και δηµιουργικών προσεγγίσεων 
διδασκαλίας/εκµάθησης. Το ευρύ πλαίσιο της συνεργασίας 
προϋποθέτει την προώθηση της ευρωπαϊκής υπηκοότητας 
µε το να ερευνά τις κοινές αξίες για όλους τους πολίτες της 
Ευρώπης, σχετικά µε την ανησυχία µας για το φυσικό 
περιβάλλον και το άµεσα συνδεµένο ζήτηµα των συνθηκών 
υγείας µας. Ο αρχικός στόχος είναι να καταστούν οι 
συµµετέχοντες πιο ευαίσθητοι στη σηµασία των 
κλιµατολογικών αλλαγών του πλανήτη, η ανάγκη 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η ανάγκη να 
ακολουθηθούν υγιείς τρόποι ζωής. Οι στόχοι θα 
επιτευχθούν µέσω της εργασίας σε δύο σηµαντικά θέµατα, 
το ένα στοχεύει στην αύξηση της γνώσης των 
συµµετεχόντων στην οικολογία και στην υγιή ζωή, και το 
άλλο στοχεύει στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων 
οικολογικής συµπεριφοράς. Τα σχολεία εργάζονται από 
κοινού πάνω σε παγκόσµια προβλήµατα αλλά και το κάθε 
σχολείο θα εστιάσει σε ορισµένα ζητήµατα τοπικής 
σπουδαιότητας, µε βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας ή και 
της περιοχής του. Η ενεργή συµµετοχή ολόκληρης της 
σχολικής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών 
µε ειδικές ανάγκες καθώς και των αλλόγλωσσων µαθητών) 
είναι προτεραιότητά µας. Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες και της χρήσης στις νέες 
τεχνολογίες. Το τελικό προϊόν θα είναι ένας πολύγλωσσος 
ιστοχώρος που θα παρουσιάζει τα επιτεύγµατα του 
προγράµµατος σε όλα τα συνεργαζόµενα σχολεία µε τις 
κατάλληλες εκπαιδευτικές αξίες και που θα χρησιµεύει ως 
µια σηµαντική πηγή διάδοσης του προγράµµατος.  
 

Έκθεση προόδου για τον 1ο χρόνο (2009-2010) 
Πραγµατοποιήθηκαν επτά (7) εκπαιδευτικές συναντήσεις 
στα πλαίσια του προγράµµατος. Το σχολείο µας συµµετείχε 
στις πέντε (5) από αυτές. Συγκεκριµένα συµµετείχαµε στις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις που έγιναν στα εταιρικά σχολεία 
της ∆ανίας, της Ιταλίας (Σικελία), της Κύπρου, της 
Νορβηγίας και της Αγγλίας. Στις συναντήσεις αυτές 
οριοθετήθηκαν οι άξονες δραστηριοτήτων κι αρµοδιοτήτων 
του κάθε σχολείου και παρουσιάστηκαν (power point & 
video) τα αποτελέσµατα προόδου των περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου, καθώς και η γενική 
εικόνα της κάθε χώρας, όσον αφορά στο επίπεδο και την 
πρόοδο σε θέµατα περιβαλλοντικά, σε εθνική κλίµακα. Η 
συµµετοχή των µαθητών/τριών απ’ όλα τα συνεργαζόµενα 
σχολεία διάνθισε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.  
 



 

 
 

 
 

 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να  επικοινωνήσουν στην 
αγγλική γλώσσα, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να 
συµµετάσχουν σε εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
αισθητικής αγωγής, αυτο-έκφρασης και αυτοσχεδιασµού, 
καθώς και σε εργαστήρια Η/Υ (εικονικά παιχνίδια-
διαγωνισµοί). Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν διαδικτυακές 
συνεδρίες επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών/τριών όλων 
των χωρών, καθώς και µεταξύ των συντονιστών και 
εκπαιδευτικών όλων των εταιρικών σχολείων. Όσον αφορά 
το τελικό προϊόν, κατασκευάστηκε µία ιστοσελίδα µε την 
ονοµασία www.ecoeurope.neac2.eu, όπου αναρτιούνταν σε 
µηνιαία ή διµηνιαία βάση όλες οι περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες των σχολείων καθώς και πληροφορίες για τη 
χώρα, την πόλη, το σχολείο. Το υλικό που ανεβάσαµε ως 
σχολείο σε αυτήν την κοινή ιστοσελίδα ήταν αξιοπρόσεκτο 
και συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια όλων των εταιρικών 
σχολείων. Επίσης πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός για τον 
καλύτερο λογότυπο του προγράµµατος. Κάθε σχολείο 
πρότεινε σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία 3 δικούς του 
λογότυπους. Οι µαθητές των 16 συνεργαζόµενων σχολείων, 
ψήφισαν από τους 48 λογότυπους, ποιοι κατά τη γνώµη τους 
ήταν οι 3 καλύτεροι. Από την ψηφοφορία αυτή κι αφού 
συγκεντρώθηκαν όλα τα αποτελέσµατα βγήκαν οι 3 τελικοί 
νικητές. Μια ακόµα πηγή έµπνευσης για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στο δικό µας σχολείο (6ο ∆ιαπολιτισµικό 
Ελευθερίου-Κορδελιού) αποτέλεσαν κι οι επισκέψεις σε µη 
εταιρικά σχολεία της Π.Ε. & ∆.Ε. των χωρών υποδοχής. 
Εξαιρετικά εποικοδοµητικές υπήρξαν οι ξεναγήσεις σε 
Περιβαλλοντικά Κέντρα και Μουσεία, καθώς και η 
πληροφόρηση από υπευθύνους Οικολογικών και 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη σχετική δράση της 
κάθε χώρας σε εξαιρετικής σηµασίας θέµατα που άπτονται 
της οικολογικής συνείδησης και προστασίας του πλανήτη. 

 

  
 

   



2. Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / Comenius Assistantship 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Για τη σχολική µας µονάδα η συµµετοχή σ΄ αυτό το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης (βοηθός 
δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο) είναι κάθε χρόνο 
µία νέα µεγάλη πρόκληση. Με πρωτοβουλία του δ/ντή κ. 
Στ. Παπαδόπουλου κι ύστερα από οµόφωνη απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων, κατατέθηκε αίτηση συµµετοχής 
µας στο παραπάνω πρόγραµµα. Από το ΙΚΥ µας 
ανακοινώθηκε ότι η αίτηση έγινε δεκτή και ότι στο σχολείο 
θα φιλοξενούσαµε για τη σχολική χρονιά 2009-10 (από τα 
τέλη Ιανουαρίου) και για 4η συνεχόµενη χρονιά µια 
µελλοντική εκπαιδευτικό ως βοηθό δασκάλας ξένης 
γλώσσας την κα Laura Müller από τη Γερµανία.  
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράµµατος στο σχολείο 
ήταν η δασκάλα των Αγγλικών κα Μαλιβίτση Ζωή.  
Η συµµετοχή µας σ’ αυτό το πρόγραµµα άξιζε πραγµατικά. 
Η εµπειρία µας από τη συνεργασία µας µε τη Λάουρα ήταν 
θετική και εποικοδοµητική. Ο αυθορµητισµός της, η 
εργατικότητά της και η φιλική της διάθεση την έκαναν 
ιδιαίτερα αγαπητή σε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας 
(µαθητές, δασκάλους και γονείς). Συνεργάστηκε άριστα µε 
όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και ήταν 
ιδιαίτερα αγαπητή στους µαθητές. Μας έφερε σε επαφή µε 
το εκπ/κό σύστηµα και τον πολιτισµό µιας άλλης χώρας, 
ανταλλάξαµε ιδέες, εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους.  
Για µας ως ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο είναι πολύ σηµαντικό 
να µπορούµε να συµµετέχουµε σε προγράµµατα σαν και 
αυτό, γιατί πιστεύουµε ότι µέσα από αυτά γίνεται 
προσπάθεια να προωθηθεί η ευρωπαϊκή και οικουµενική 
διάσταση στην εκπαίδευση. Επίσης πιστεύουµε ότι µέσα 
από αυτά περνούν στα παιδιά µηνύµατα αλληλεγγύης και 
συναδέλφωσης των λαών καθώς και µηνύµατα κατά του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Όλοι οι παραπάνω λόγοι 
µας παρότρυναν, χωρίς κανένα δισταγµό, στην απόφαση να 
στείλουµε και πάλι αίτηση στο Ι.Κ.Υ για τη συµµετοχή µας 
σε ένα νέο πρόγραµµα για τη νέα σχολική χρονιά 2010-11.  
Η Laura φεύγοντας από το σχολείο, µέσω της σχολικής 
εφηµερίδας ήθελε για τελευταία φορά να καταγράψει τις 
σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την πεντάµηνη 
παραµονή της στη Θεσ/νίκη και στο σχολείο µας. 
Μετά από πέντε µήνες παραµονής µου στην Ελλάδα, ήρθε η 
ώρα του αποχαιρετισµού. Θυµάµαι ακόµα τη στιγµή, που 
καθόµουν στο αεροδρόµιο στη Γερµανία και δεν ήξερα τι µε 
περίµενε στην Ελλάδα, µιας και δεν είχα ποτέ επισκεφτεί 
τη χώρα και δεν γνώριζα ούτε µια λέξη στα ελληνικά.  
Και µετά, έµεινα άφωνη από τη φιλοξενία και την 
καταδεκτικότητα των Ελλήνων. Από την πρώτη µέρα 
ένιωσα καλοδεχούµενη κι άνετα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι 
µε αντιµετώπισαν θαρρείς και ήµουν πάντα κοµµάτι του 
σχολείου κι έτσι δεν ένιωσα ποτέ µοναξιά. Βρήκα στο 
γραφείο των δασκάλων νέους φίλους κι ήταν πάντα 



 

 
 

 
 

 

απόλαυση να βρίσκοµαι εκεί. Και φυσικά ήταν και οι 
καταπληκτικές εµπειρίες µου µε τα παιδιά. Ήταν πάντοτε 
φιλικά, αξιαγάπητα και βέβαια ενδιαφέρονταν πολύ για την 
πατρίδα µου. Στη διάρκεια της δουλειάς µου µε τα παιδιά 
έµαθα πολλά νέα πράγµατα. Απέκτησα πολλές εµπειρίες 
στο χώρο της παιδαγωγικής και κάθε µέρα ήταν µια 
πρόκληση για µένα να εξηγώ την αγγλική γραµµατική και να 
διδάσκω νέες λέξεις χωρίς να γνωρίζω καθόλου τα 
ελληνικά.  Αλλά µαζί µε τα παιδιά η προσπάθειά µας 
πέτυχε. Κάθε µέρα µου δίδασκαν νέες ελληνικές λέξεις και 
χαίρονταν πάντα όταν κατάφερνα να πω κάτι καινούργιο. 
Πάντα όταν περπατούσα στο σχολείο µε πλησίαζαν µε ένα 
χαµόγελο στα πρόσωπά τους και µε αγκάλιαζαν και θα µου 
λείψουν τόσο πολύ! Το να δουλεύω µαζί τους και µε τους 
άλλους εκπαιδευτικούς ήταν µια από τις καλύτερες 
εµπειρίες της ζωής µου. Στους πέντε µήνες ταξίδεψα πολύ 
στην Ελλάδα και µε εντυπωσίασε το γεγονός ότι υπάρχουν 
τόσα όµορφα µέρη στην Ευρώπη. Επίσης η κουλτούρα µε 
την οποία ήρθα σε επαφή εδώ στην Ελλάδα είναι 
φανταστική και δεν µπορώ να φανταστώ την επιστροφή µου 
στη Γερµανία. Βρήκα στη Θεσ/νίκη ένα δεύτερο σπίτι και 
µετά από πέντε µήνες έχω το αίσθηµα ότι γίνοµαι µισή 
Ελληνίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το 
διευθυντή µου κ. Στέργιο Παπαδόπουλο, που µε βοήθησε 
σε όλες τις καταστάσεις, και την κα Μαλιβίτση Ζωή, που 
λειτούργησε ως µέντορας µου στο σχολείο. Ήταν πάντα 
µια φίλη για µένα και µου έδινε καλές συµβουλές για τη 
ζωή µου. Είµαι βέβαιη ότι θα επιστρέψω σύντοµα!  

Λάουρα Μούλερ 
3. Η πολυπολιτισµική εφηµερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 

 
 
 

 

Συνεχίστηκε για 8ο έτος η έκδοση και κυκλοφορία της 
τριµηνιαίας σχολικής µας πολυπολιτισµικής εφηµερίδας,  
«Ο κόσµος στα µάτια των παιδιών» - µια εφηµερίδα των 
µαθητών της ΣΤ τάξης, την οποία ανεβάζουµε και στο 
διαδίκτυο (Ιinternet), ώστε να διαβάζεται και στην 
ηλεκτρονική της µορφή. Με ποικίλα θέµατα, πάντα επίκαιρη, 
προβάλλοντας τις πλούσιες δράσεις µας. ∆ιαβάζεται 
ευχάριστα από µικρούς και µεγάλους. Φτάνει σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου (300), στην τοπική κοινωνία των 
∆ήµων Ελευθερίου-Κορδελιού κι Ευόσµου Θεσ/νίκης. 
Επίσης αποστέλλεται ταχυδροµικώς (µέσω των γραφείων 
εκπ/σης) σε όλα τα δηµοτικά σχολεία του νοµού Θεσ/νίκης, 
στα 26 διαπολιτισµικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 
κοµµάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, 
στο Υπουργείο Παιδείας-∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων, στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης (Παιδαγωγική 
Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Κυκλοφορεί 3 
φορές το σχολικό έτος (πριν τα Χριστούγεννα, πριν το 
Πάσχα και τέλη Μαΐου), σε 2.500 αντίτυπα κάθε τεύχος.  



4. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχολικό έτος 2003/04 συµµετείχε για 7η 
συνεχόµενη χρονιά στο πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης.  
Η «Ευέλικτη Ζώνη ∆ιαθεµατικών και ∆ηµιουργικών 
∆ραστηριοτήτων», που αποτελεί τµήµα του εβδοµαδιαίου 
προγράµµατος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας, επιδιώκει µε 
την ελεύθερη θεµατική της και την ενεργητική µεθοδολογία 
της να επιτελέσει διπλό σκοπό: πρώτον, να αντισταθµίσει 
την ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό 
σχολείου και δεύτερον,  να διαποτίσει σιγά-σιγά µε τις αρχές 
και τις πρακτικές της την καθηµερινή διδακτική πράξη.  
Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης πραγµατοποιήθηκαν τα 
παρακάτω προγράµµατα (για τα οποία υπάρχουν 
λεπτοµέρειες σε άλλες σελίδες του εντύπου):  
Περιβαλλοντικά προγράµµατα: 
Β2: Το νερό είναι πολύτιµο, µην το σπαταλάς  
Γ2: Οι φίλοι µας τα ζώα  
∆1-∆2: Ύδωρ Φιλάνθρωπον  
Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2: Απλά και καθαρά, ανακύκλωση παιδιά  
Προγράµµατα Αγωγής Υγείας: 
Α1-Α2: Χτίζω σωστά, εµένα  
Γ1: Ζήσε τη ζωή µε σωστή διατροφή  
Πολιτιστικά προγράµµατα: 
Β1: Οι µήνες και οι εποχές τους - Ήθη κι έθιµα  
Ε1: Παραδοσιακά επαγγέλµατα  
ΣΤ1-ΣΤ2: Μαθητικός τύπος  

 
 

 
 

 
 

5. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας 
Για 4η συνεχόµενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση 
Εκπαιδευτικών «Μιχάλης ∆ερτούζος» και η «Ελληνική 
Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» 
(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 φιλοξενούνταν σε 
διακοµιστές του ΠΣ∆.  Ο δικτυακός τόπος του σχολείου 
µας, για τέσσερις συνεχόµενες χρονιές (2007, 2008, 
2009 & 2010) βραβεύεται ως ένας από τους 10 
καλύτερους σχολικούς ενεργούς δικτυακούς τόπους για 
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα 
µας, ανεβαίνει σε 4 διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά, 
αγγλικά, αλβανικά, ρωσικά) κι είναι ειδικευµένη στη 
διαπολιτισµική εκπ/ση & στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ∆ια 
Βίου Μάθησης. Οι θέσεις που έχουµε καταλάβει 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, δικτυακούς τόπους είχαν τα 
2058, από τα οποία ενεργούς το 2009 είχαν µόνο τα 113 
∆ηµοτικά. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   
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ρωσική σελίδα  



6. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Master 2: Γλωσσική αφύπνιση  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Έχει εγκριθεί από τα Υπουργεία Παιδείας των δυο χωρών 
και αποτελεί σύµπραξη του Α.Π.Θ. µε το Παν. Maine, Le 
Mans. Για τρεις εβδοµάδες µας επισκέπτονταν καθηµερινά η 
Ελληνίδα δασκάλα Τάντση Αναστασία κι ο Αλγερινός Haroun 
Zemoura, µεταπτυχιακοί φοιτητές. Το πρόγραµµα είχε ως 
στόχο την αφύπνιση των γλωσσών και των πολιτισµών. Μια 
προσέγγιση διαπολιτισµικού χαρακτήρα µε κέντρο βάρους 
την εξοικείωση των παιδιών µε το γλωσσικό µηχανισµό, την 
ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τους 
επιτρέψουν σε µεγαλύτερες τάξεις να µάθουν ευκολότερα µια 
ξένη γλώσσα, να βαθύνει στη δοµή και το λεξιλόγιο της 
µητρικής τους, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα θετική στάση µε 
τη διαφορετικότητα.  
Η κα Τάντση Αναστασία στα πλαίσια της πρακτικής της 
έκανε διδασκαλία στo τµήµα ∆1 µε θέµα «Οι 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 (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. 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.» 

 

7. Πρόγραµµα Erasmus - Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Λάουρα 
Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν στις 15 
Μαΐου, 10 ξένοι φοιτητές. οι οποίοι προέρχονταν από τη 
Γερµανία, το Βιετνάµ, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την 
Τουρκία, την Ιταλία, την Κούβα και τη ∆ηµοκρατία των 
Σκοπίων (FYROM).  
Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές του 
προγράµµατος Erasmus ή ως φοιτητές της Ελληνικής 
γλώσσας. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ. 
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Ζωή Μαλιβίτση (η αγγλικός 
του σχολείου µας, που έκανε τη µετάφραση) και το υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε µια αναλυτική 
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα 

 

 
 

 



προγράµµατα ένταξης και για τις ποικίλες δραστηριότητες 
του, όπως π.χ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, η 
δηµιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης στη 
διαπολιτισµική εκπ/ση και η έκδοση της πολυπολιτισµικής 
εφηµερίδας των µαθητών της ΣΤ' τάξης. Τους µοιράστηκε 
µάλιστα ένα φυλλάδιο στα αγγλικά. Κατόπιν οι φοιτητές είχαν 
τη δυνατότητα να επισκεφτούν κάποιες τάξεις και να 
γνωριστούν µε τους µαθητές µας. Πρώτα πέρασαν από το 
τµήµα ∆ 1, όπου οι µαθητές µαζί µε τη δασκάλα τους την κα 
Κεσκιλίδου Μάχη τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες των χωρών 
τους, λέγοντάς τους το «καληµέρα» και το «καλώς ήρθατε» 
στις διάφορες γλώσσες. 
Καθώς οι µαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν πολύ 
να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν στα 
ελληνικά και στη µητρική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη ώρα οι 
φοιτητές συµµετείχαν σε οµαδικό γλωσσικό παιχνίδι. 
Σχηµατίστηκε κύκλος και ένας κάθε φορά έλεγε µία λέξη στη 
γλώσσα του. Ο επόµενος προσπαθούσε να την προφέρει όσο 
καλύτερα µπορούσε κι αυτό συνεχιζόταν µέχρι τον τελευταίο 
του κύκλου. Στη συνέχεια, 2 οµάδες µαθητών εκτός κύκλου, 
κατέγραφε την προφορά της λέξης και την έλεγε δυνατά. 
Κέρδιζε η οµάδα που απέδιδε καλύτερα τη λέξη. Στη 
συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Ε 2, όπου τους 
υποδέχτηκαν η κα Έλσα Καραγιάννη δασκάλα του τµήµατος 
και η κα Ζωή Μαλιβίτση (δασκάλα Αγγλικών). Οι µαθητές 
παρουσίασαν στα πλαίσια ενός project, που είχαν δουλέψει 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς τη χώρα µας, την Ελλάδα στα 
αγγλικά. Κατόπιν οι επισκέπτες µας µαζί µε όλους τους 
µαθητές των τάξεων ∆, Ε, ΣΤ παρακολούθησαν ένα µικρό 
αγγλικό θεατρικό δρώµενο στη θεατρική σκηνή από τα παιδιά 
του Ε1. Τίτλος του έργου ήταν «Ο καθρέφτης, το χαλί και 
το λεµόνι»  
Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν µουσικοχορευτικό. 
Μαθητές του ∆2 παρουσίασαν έναν µοντέρνο χορό µαζί µε 
τη δασκάλα των αγγλικών την κα Μαρία Λυµπεράκη και 3 
µαθητές της ΣΤ' τάξης χόρεψαν έναν ελληνικό χορό, το 
χασάπικο. Στο τέλος ο διευθυντής, έδωσε στους φοιτητές 
ως ανάµνηση της επίσκεψης τους κάποια δώρα.  Η επίσκεψη 
των παραπάνω φοιτητών, ήταν µια πολύ θετική εµπειρία για 
τα παιδιά του σχολείου. Κάποια µάλιστα τα µεγαλύτερα 
είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε µαζί τους στα 
γερµανικά και αγγλικά. Είναι σπουδαίο πράγµα να γνωρίζεις 
ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία κι 
άλλα ήθη και έθιµα . Τι είναι καλύτερο από το να συναντά 
κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες;  
Είναι η πραγµατική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, 
συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες µας, περισσότερο 
από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για 
έναν καινούριο κόσµο χωρίς τείχη και χρώµατα.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



8. Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα Σχεδία στην Πόλη  
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: Παί-ζω µε τα δικαιώµατά µου  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ως σχολείο ξεκινήσαµε το σχολικό έτος 2009-10 µια 
δηµιουργική και πολύ καλή συνεργασία µε την Καλλιτεχνική  
Παιδαγωγική Οµάδα «Σχεδία στην πόλη».  
Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα  «Σχεδία στην πόλη» 
είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία συµµετέχουν 
φοιτητές, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, κοινωνικοί επιστήµονες, 
εµψυχωτές κ.α. Στόχος της είναι µέσα από τις τέχνες και το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, τους 
νέους και την ευρύτερη κοινότητα στα κοινωνικά θέµατα της 
εποχής µας. Τα θέµατα που ενδιαφέρουν την οµάδα αφορούν 
την επικοινωνία, τη συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, το ρατσισµό, τη διαφορετικότητα, τις ίσες 
ευκαιρίες, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, την 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, τον εθελοντισµό κ.ά.  
Κάθε χρόνο σχεδιάζει κι υλοποιεί εκπ/κά προγράµµατα και 
καλλιτεχνικά δρώµενα σε κάθε σηµείο της πόλης κι όχι 
µόνο! Συνεργάζεται µε δήµους, σχολεία, φορείς και άλλες 
οργανώσεις στη Θεσ/νίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην 
οµάδα συµµετέχουν ενεργά και προσφέρουν συστηµατικά 
πάνω από 50 εθελοντές – µέλη. Η οµάδα είναι πάντα ανοιχτή 
σε νέα µέλη και νέες ιδέες. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις 
της «Σχεδίας στην πόλη» διατίθενται στην υλοποίηση των 
εθελοντικών της προγραµµάτων για την υποστήριξη παιδιών 
και νέων µε αναπηρίες. http://sxediastinpoli.gr  
 

Έτσι λοιπόν υλοποιήθηκε – στο χώρο του σχολείου µας - 
στους µαθητές της Γ' και ∆' τάξης (ξεχωριστά σε κάθε 
τµήµα) το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Παί-ζω µε τα 
δικαιώµατά µου-Μαθαίνω τα δικαιώµατα µου µε οδηγό το 
παιχνίδι». www.paizwmetadikaiomata.blogspot.com  
Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ινστιτούτου Νεολαίας στο 
πλαίσιο του Ευρ. Προγράµµατος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ». 
 

Σύντοµη παρουσίαση 
Στόχος του προγράµµατος ήταν η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών στο θέµα των ∆ικαιωµάτων του παιδιού µέσα από τη 
βιωµατική προσέγγιση. To εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
περιλάµβανε διαδραστικές δραστηριότητες µε δραµατοποίηση 
ιστορίας, παιχνίδια γνώσεων, κινητικά παιχνίδια, εικαστική 
δραστηριότητα και παρουσιάση µέσω Power Point 
παιχνιδιού-κουίζ µε πληροφορίες κι ερωτήσεις κατανόησης.  
Στην εκπαιδευτική οµάδα συµµετείχαν 4 παιδαγωγοί και το 
πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε 2 ηµέρες. Οι εντυπώσεις των 
µαθητών και των δασκάλων των τµηµάτων για τη συµµετοχή 
τους στο πρόγραµµα ήταν πολύ θετικές. Ωφελήθηκαν όλα, 
χωρίς καµιά εξαίρεση, τα παιδιά και µε τέτοιου είδους 
προγράµµατα προάγουµε την αίσθηση της ελευθερίας, την 
αυτενέργεια, την αυτοδιαχείριση και τη συµµετοχή στο 
σχολείο.  



9. Συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού 
Το σχολείο συνεργάστηκε µε το δήµο, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράµµατος που είχε τον τίτλο: 
«Γνωρίζω την Ελλάδα» Έγιναν σε συνεργασία µε το δήµο διάφορες επισκέψεις αθλητικού, 
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου για τους µαθητές της Ε' και ΣΤ'. Ο ∆ήµος συµµετείχε 
επί του συνολικού ποσού µε ποσοστό 60% και ο µαθητής µε ποσοστό 40 %.  
 

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

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

 

 
 
 

  
 

11. Εβδοµάδα θεάτρου στο σχολείο (αρχές Ιουνίου) 
 
 
 

 

Στη θεατρική σκηνή του σχολείου µας, τάξεις του πρωινού 
κύκλου και του ολοήµερου παρουσίασαν διάφορες θεατρικές 
παραστάσεις, οι οποίες παίχτηκαν από 2 φορές για να 
µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου 
1. Ε1: Ο καθρέφτης, το χαλί και το λεµόνι – The mirror, 
the carpet and the lemon (µια παράσταση στα αγγλικά) 
2. Γ1: Η κακή διατροφή και η Κυρά Υγιεινή  
3. Μαθητές (Ε' & ΣΤ') του ολοηµέρου: Η Φωτεινούπολη 
Μέσα απ’ το θέατρο δόθηκε η δυνατότητα σε 
παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς µαθητές (παιδιά που πριν 
από 1 ή 2 χρόνια όταν ήρθαν στο σχολείο, δε γνώριζαν 
ούτε µια λέξη ελληνικά) να δείξουν το πλούσιο ταλέντο τους, 
να καταλάβουν ότι κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός, να 
γίνουν αποδεκτά απ’ τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. 

 


