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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2011-12) 

 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης –  
Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig – Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 

Τίτλος του προγράμματος: MIKADO – Improving the integration of minorities by optimising 
adult learning measures and the target group’s access to them.  
(Βελτίωση της ένταξης των μειονοτήτων μέσω της βελτιστοποίησης των δυνατοτήτων μόρφωσης 
ενηλίκων και της πρόσβασης των ομάδων στόχων στα μορφωτικά αγαθά).  
Διεύθυνση ιστοσελίδας προγράμματος: www.jugendstil-ev.de/mikado.htm  
Διάρκεια: 2 χρόνια (2011-2013) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 
To 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού 
συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα ως συνεργάτης της 
Οικοκοινωνίας, η οποία είναι ένας ανεξάρτητος μη 
κυβερνητικός οργανισμός (ΟικοΚοινωνία-Πρωτοβουλία για 
την Κοινωνική Κατοικία και την Υποστήριξη της 
Κοινωνικής Ένταξης των Τσιγγάνων Πολιτών) και 
συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα με άλλα 4 ιδρύματα κι 
οργανώσεις από τη Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία).  
Συμμετέχουν τα παρακάτω ιδρύματα κι οργανώσεις:  

• JugendStil e.V. (Plauen, Γερμανία)  
• Οικοκοινωνία (Θεσ/νίκη, Ελλάδα) – συνεργάτης 6ο 

Διαπ. Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού                                                   
• APS Mondo Nuovo (Lucera, Ιταλία) 
• Young Partners for Civil Society Development 

Association (Bucarest,  Ρουμανία) 
• Αbidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi ve Okul Aile 

Birligi (Edremit, Tουρκία) 
Στόχοι του προγράμματος: 
• Να φέρει σε επαφή τα ιδρύματα που παρέχουν ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα στις μειονότητες. 
• Να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών 

ανάμεσα στους «μαθητές» και τους εκπαιδευτές. 
• Να γίνει ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές παροχές. 
• Να γίνει ανάλυση των δυνατοτήτων επηρεασμού και 

αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης με στόχο τη 
βελτιστοποίηση των παροχών. 

 

Έγιναν τον 1ο χρόνο του προγράμματος 2 συναντήσεις 
εργασίας:  
Στην πόλη Edremit της Τουρκίας 29/4 – 4/5/2012, όπου 
από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 2 στελέχη της 
Οικοκοινωνίας, 2 δάσκαλοι του σχολείου & 3 γυναίκες Ρομά. 
Στην πόλη Plauen της πρώην Ανατολικής Γερμανίας 24/6 – 
29/6/2012, όπου από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 2 
στελέχη της Οικοκοινωνίας, 3 δάσκαλοι και 2 γονείς από το 
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας. 

http://www.jugendstil-ev.de/mikado.htm
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Αρχηγός και των δυο αποστολών η κα Θάλεια Καλογήρου 
υπεύθυνη της Οικοκοινωνίας και συντονίστρια του 
προγράμματος από ελληνικής πλευράς.  
Κύριος στόχος των παραπάνω συναντήσεων ήταν η 
δημιουργία ερωτηματολογίων τα οποία θα χρησιμοποιούνταν 
μελλοντικά ως εργαλεία έρευνας σε κάθε χώρα. Θα 
απευθύνονταν σε 3 διαφορετικές ομάδες. 
1) σε άτομα της ομάδας στόχου (π.χ. Ρομά, μετανάστες, 
πρόσφυγες)  
2) σε άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση αυτών των 
ομάδων (π.χ. δάσκαλοι, εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, 
διαμεσολαβητές) και  
3) σε άτομα που εκπροσωπούν τις αρμόδιες για αυτά τα 
ζητήματα αρχές. 
Καθώς και στην εξεύρεση παραδειγμάτων προς μίμηση και 
καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα γίνει στην πόλη μας τη 
Θεσ/νίκη, αρχές Γενάρη.   

 

2. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2:  
Η Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς   
 

 

 
 

 
 

 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της πολυγλωσσίας 
αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα των κοινωνικών 
και εκπαιδευτικών πεπραγμένων κυρίως μέσα από την 
προσέγγιση που κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά 
με την εκμάθηση των γλωσσών. Για το Συμβούλιο η 
Πολυγλωσσία αναδεικνύεται σε ζητούμενο από πλευράς 
δεοντολογίας και κοινωνικής συνοχής, γνωστικής ανάπτυξης 
του ανθρώπου και αρμονικής ωρίμανσης και συνεχόμενου 
εμπλουτισμού της επικοινωνιακής του δεξιότητας. 
Αποτελεί συνεπώς προτεραιότητα για κάθε εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση η ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο από τους 
εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές/τριες ολοένα και 
βαθύτερης κατανόησης και πληρέστερης διαχείρισης της 
διαφορετικότητας. Για τους εκπαιδευτικούς επιπλέον 
συνιστά μία πρόκληση για παραγωγή δυναμικού 
εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι η ανίχνευση της διαφορετικότητας 
των γλωσσών και των πολιτισμών και της μεταξύ τους 
συνάφειας διευκολύνει την κριτική ανάλυση των 
στερεοτύπων και των αντιλήψεων μας επιτρέποντας μία νέα 
προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας.  
Το ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτικές 
της πολυγλωσσίας και γλωσσικές και εκπαιδευτικές 
πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε 
πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» που 
πραγματοποιείται εδώ και 6 συνεχή χρόνια μεταξύ του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και 
του Πανεπιστημίου του Maine της Γαλλίας αποσκοπεί 
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μεταξύ άλλων στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων 
στους τομείς της διδακτικής της πολυγλωσσίας και των 
γλωσσικών πολιτικών. Στόχοι του είναι να εισάγει στις 
πρακτικές των Ελλήνων εκπαιδευτικών καινοτόμα 
παιδαγωγικά υλικά υπέρ της διατήρησης της 
περιθωριοποιημένης διγλωσσίας των παιδιών μας 
αναδεικνύοντας την σε σύμμαχο αποτελεσματικής 
διδασκαλίας.  
Οι θεωρητικοί άξονες των παιδαγωγικών υλικών που 
εφαρμόζουν οι φοιτητές/τριες στις σχολικές τάξεις 
παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία με τον όρο «Αφύπνιση στις 
Γλώσσες και στους Πολιτισμούς» (Eveil aux Langues et aux 
Cultures). Τα παιδαγωγικά υλικά αφορούν στην ενασχόληση 
του μαθητή με τη γλώσσα μέσα από την επικοινωνιακή της 
διάσταση, την απενοχοποίηση των ομιλητών από το 
σύνδρομο της τέλειας διγλωσσίας, την υπογράμμιση της 
συναισθηματικής εμπλοκής και των κινήτρων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, τη νομιμοποίηση όλων των 
γλωσσών, τη διευκόλυνση του μαθητή στη δόμηση των 
γλωσσικών γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
ανάλυσης και στοχασμού των γλωσσικών πράξεων.  
Για τέσσερις εβδομάδες μας επισκέπτονταν καθημερινά οι 4 
Χρυσούλα Χατζησακούλαμεταπτυχιακές φοιτήτριες Αιμιλία 
Αριστοτέλους, Ευανθία Καραστογιάννη, Χρυσούλα 
Ανδρούτσου,  υπό την καθοδήγηση της κας Μουμτζίδου 
Αργυρώς (υπεύθυνη των Πρακτικών στα ελληνικά σχολεία 
με τα οποία συνεργάζεται το Πρόγραμμα και Ειδική 
Επιστήμονα Π.Δ. 407/80 ΑΠΘ). 
Μια αξέχαστη εμπειρία! 
Οι πρακτικές μας ασκήσεις στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό 
Σχολείο Ελ.- Κορδελιό ήταν για μας μια αξέχαστη εμπειρία. 
Είχαμε την τύχη να βρεθούμε σ’ ένα ζωντανό κι ένα 
ιδιαίτερα «πολύχρωμο» σχολείο, στο οποίο είχαμε την 
ευκαιρία να δουμε παιδιά διαφορετικών εθνοτήτων να 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Μιας και ήταν η πρώτη φορά 
που βρισκόμασταν σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον μας συνεπήρε το 
θετικό, αρμονικό, συνεργατικό κλίμα που επικρατούσε από 
τη μεριά των εκπαιδευτικών, παιδιών και γονιών. Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε το δ/ντή κ. Στέργιο Παπαδόπουλο που 
μας έδωσε την ευκαιρία να γίνουμε, έστω και για λίγο, μέλος 
της δυναμικής εκπαιδευτικής ομάδας που ηγείται, τους 
δασκάλους των τάξεων που μας υποδέχτηκαν και που με την 
ανοιχτή αγκαλιά τους και το ζεστό της χαμόγελο μας έκαναν 
να νιώσουμε πολύ άνετα και μας έδωσαν την ευκαιρία να 
δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά, τους γονείς για τη συμμετοχή 
και την πολύτιμη βοήθειά τους, αλλά κυρίως θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας δέχτηκαν στην τάξη τους, 
μας έδειξαν τα ομορφότερα χαμόγελά τους και μας έκαναν, 
χωρίς καθόλου κόπο, να τα βάλουμε στην καρδιά μας! 
Με εκτίμηση, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες. 
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3. Πρόγραμμα Erasmus - Μια επίσκεψη ξένων στο σχολείο μας 
Στα πλαίσια του εντατικού σεμιναρίου Erasmus με τίτλο "Η 
συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη της 
Διαφορετικότητας" (The contribution of Religious 
Education to a Europe of Diversity) με συντονίστρια εκ 
μέρους του ΑΠΘ την επίκ. καθηγήτρια του Τμήματος 
Θεολογίας Β. Μητροπούλου, που διεξήχθη από 21 - 
31/5/2012 στη Θεσ/νίκη στη ΔΙΑΚΟΝΙΑ, συμμετείχαν ως 
συντονιστές κι ως ομιλητές καθηγητές και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές Τμημάτων Θεολογίας από τα πανεπιστήμια 
Φινλανδίας, Αυστρίας, Γερμανίας και Ρουμανίας.  
Στόχος του προγράμματος ήταν η διαπίστωση της 
συμβολής της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη της 
Διαφορετικότητας και η σύγκριση των αναλυτικών 
προγραμμάτων ανά χώρα.  Οι φοιτητές που συμμετείχαν 
στο σεμινάριο εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες πάνω στα 
ερωτήματα που έθεσαν οι ομιλητές. 
Στα πλαίσια του σεμιναρίου διεξήχθησαν επισκέψεις σε 
διαπολιτισμικά σχολεία της περιοχής της Θεσσαλονίκης και 
συζητήσεις με τους διευθυντές και τους θεολόγους των 
σχολείων π.χ. για την λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα 
κ.α. προκειμένου οι φοιτητές να διαπιστώσουν τη συμβολή 
που μπορεί να έχει η θρησκευτική αγωγή στην αντιμετώπιση 
της διαφορετικότητας. 
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
επισκέφθηκαν την 28η Μαΐου, το 6ο Διαπολιτισμικό 
Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού όπου ο Δ/ντής 
κ.  Παπαδόπουλος Στέργιος οργάνωσε προς τιμήν τους 
μια μικρή γιορτή με τους μαθητές του σχολείου και με τη 
συνδρομή των γονέων τους. Οι συμμετέχοντες έπαιξαν 
ένα παιχνίδι γνωριμίας με τα παιδιά και στο τέλος τους 
δόθηκαν ως ανάμνηση της επίσκεψής τους ένα μικρό 
δώρο. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. 
Νίκος Ακριτίδης, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
και η κα Ρούλα Μυλωνά, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 16ης 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Την επόμενη μέρα 29η Μαΐου οι συμμετέχοντες 
επισκέφθηκαν το Διαπ. Γυμνάσιο και Διαπολιτισμικό Λύκειο 
Ευόσμου όπου τους υποδέχθηκαν οι Δ/ντές των Σχολείων 
κ.κ. Τοκμακίδης και Παπαδάκης. Εκεί είχαν την δυνατότητα 
να συζητήσουν με τους διευθυντές και τους θεολόγους 
καθηγητές και να ξεναγηθούν στους χώρους τους. Την 
Τετάρτη 30/5 επισκέφθηκαν τη Μονή Βλατάδων και το 
Ίδρυμα Πατριαρχικών Μελετών και έγιναν δεκτοί από τον 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο. 
Το σεμινάριο έληξε την Πέμπτη 31 Μαΐου με τις καλύτερες 
εντυπώσεις για τους φιλοξενούμενους συμμετέχοντες. 
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4. Ημέρα Γαλλοφωνίας   
Επίσκεψη μαθητών μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Την ώρα που το Συμβούλιο της Ευρώπης στηρίζει την 
ανάπτυξη της πολυγλωσσίας, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 
αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη σημασία της πρώιμης 
εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Ποιος είναι ο ρόλος της 
Γαλλοφωνίας στην πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία;  
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Γαλλοφωνίας (20 
Μαρτίου), το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το 
σπίτι της Αντουανέττας» και την Υπηρεσία Πληροφόρησης & 
Συμβουλευτικής για τη Δίγλωσση Ανατροφή «Με 2 
γλώσσες», οργάνωσε εργαστήρια ευαισθητοποίησης στη 
γαλλική γλώσσα και στα θέματα της πολυγλωσσίας για τα 
παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  
Μετά τα εργαστήρια ακολούθησε ένα Στρογγυλό Τραπέζι με 
θέμα «Ευαισθητοποίηση στις γλώσσες: η συμβολή της 
Γαλλοφωνίας», το οποίο απευθυνόταν σε γονείς μαθητών 
και εκπαιδευτικούς.  
 

5. Έργο: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών  
 

 

 

 

 
 

 

Είναι ένα έργο πανελλήνιας εμβέλειας κι απευθύνεται στα 
δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της χώρας που συγκεντρώνουν πληθυσμό 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 10%.  
Αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί βελτιώνει το 
εκπαιδευτικό έργο των σχολείων και τους προετοιμάζει, 
ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Στοχεύει στη βελτίωση των 
σχολικών επιδόσεων των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων με 
γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. 
Διοικείται από ενδεκαμελή επιτροπή, υπό την επιστημονική 
ευθύνη της καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, και συνεργάζεται με 
αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 
καθώς και με κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με 
θέματα παλιννόστησης και μετανάστευσης. Η υλοποίηση του 
έργου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 κι ολοκληρώνεται 
το Δεκέμβριο του 2013. ( www.diapolis.auth.gr ) 
Το σχολείο συμμετείχε σε 3 Δράσεις του προγράμματος: 
Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής 
Δράση 3: Υλοποίηση θεατρικών διαπολιτισμικών δράσεων  
Δράση 5: Εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των μαθητών 
Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες (υποδράση 
9.5 – εκπ/κές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού) 

http://www.diapolis.auth.gr/
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Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τ. Υποδοχής 
Στόχος, η διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των 
αλλόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών και η ενίσχυση του 
σχετικού εκπαιδευτικού έργου. Πρώτο μέλημα ήταν να 
γνωρίσουν οι υπεύθυνες υποστήριξης της δράσης 
(Τσιαμούρη Φρειδερίκη, Maja Pejčić) τους μαθητές της Τ.Υ. 
μέσα από την παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων και, στη 
συνέχεια, η διενέργεια των τεστ για την κατάταξη των 
παιδιών σε επίπεδα ελληνομάθειας. Στη συνέχεια, παρείχανε 
στη Νάστια Ασλανίδη, δασκάλα της Τ.Υ. την ποικιλία του 
εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού.  
Η πιο σημαντική, ωστόσο, παρέμβαση, κατά την παρουσία 
τους στο σχολείο ήταν ο ένας μήνας διδασκαλίας στην ΤΥ 
της Γ’ και Δ’ τάξη. Εκεί γνωριστήκανε με τον ονειροπόλο 
κύριο Λευτέρη, την επιμελέστατη κυρία Τζένη, τον βιαστικό 
κύριο Μάρκο, τον επίμονο κύριο Γιάννη και το πειραχτήρι 
τον κύριο Μίλτο! Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 
επιχειρήσανε να διδάξουνε τη διάκριση Παρατατικού-
Αορίστου, μέσα από το υλικό του προγράμματος, αλλά και με 
δραστηριότητες που σχεδιάσανε οι ίδιες. Προσπαθήσανε να 
δώσουνε ιδέες στην κα Νάστια, η οποία τους έδωσε, με τη 
σειρά της, την ευκαιρία να περάσουνε από τη θεωρία στην 
πράξη… Κάπως έτσι, βγήκανε όλοι κερδισμένοι. 
Δράση 3: Υλοποίηση θεατρικών διαπολιτισμικών δράσεων 
Το θεατρικό παιχνίδι στοχεύει στην ενθάρρυνση της 
δημιουργικής έκφρασης των σκέψεων και των 
συναισθημάτων των παιδιών μέσα από τη φαντασιακή 
γλώσσα του θεάτρου. Ωστόσο, αν και δανείζεται τους 
θεατρικούς κώδικες, δεν αφορά στην ικανοποίηση του θεατή, 
αλλά του ίδιου του παιδιού, ταυτόχρονα πομπού και δέκτη 
της δημιουργίας του. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια, 
αυτοσχεδιασμούς, δραματοποιήσεις & εικαστικές κατασκευές 
οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τις κλίσεις και τις επιθυμίες 
τους και ευκολότερα κατανόησαν τις στάσεις και τις ιδέες 
των συμμαθητών τους. Με βιωματικό κι ευχάριστο τρόπο 
μέσα από παιχνίδια ρόλων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
σκεφτούν, να αναλύσουν και να προτείνουν λύσεις για 
κοινωνικά προβλήματα και υποθετικά προσωπικά διλλήματα. 
Η διαδικασία αυτή τους βοήθησε να ωριμάσουν και να 
αναλάβουν μια πιο συνειδητή κι ενεργή στάση ως πολίτες. 
Διαμόρφωσαν, επίσης, αισθητική αντίληψη, μέσα από την 
επαφή με έργα τέχνης (μουσική, ζωγραφική, λογοτεχνία) που 
λειτούργησαν ως έναυσμα της δημιουργικής διαδικασίας.  
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δόθηκε 
έμφαση στη διαπολιτισμική επικοινωνία, μέσα από την 
γνωριμία με τον «άλλο»-φορέα διαφορετικής γλώσσας, 
θρησκείας, κουλτούρας. Στόχος, μέσα από τη γνωριμία και 
την ανταλλαγή απόψεων να πλουτίσουνε σε εμπειρίες και 
βιωματικά να συναισθανθούνε ότι το «ξένο» δεν είναι εξ’ 
ορισμού επίφοβο ή κατώτερο από το οικείο.  
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Με σύνθημά το: «Ίσοι, αλλά διαφορετικοί» αναζητήσανε, με 
όχημα τις λέξεις, τα χρώματα και τα σώματά τους, όσα τους 
ενώνουν. Στη δράση συμμετείχαν οι τάξεις Β2 με δασκάλους 
την Άννα Ευσταθιάδου & το Ε1 με τον Κων/νο Μιχαήλ.  
Δεν ήταν όλες οι μέρες ίδιες κι ούτε πάντα οι συνθήκες στην 
τάξη ιδανικές. Στόχος άλλωστε των συναντήσεων ήταν η 
αυτογνωσία  μέσα από την επαφή με τους άλλους. Δεν 
υπάρχουν ποσοτικά κριτήρια για να το αξιολογήσουμε αυτό κι 
ούτε πάντα τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων 
αποτυπώνονται άμεσα. Όπως δήλωσε και η φιλόλογος-
θεατρολόγος κα Μαρίνα Βασιλειάδου, θα αισθανόταν 
ευτυχής κι επαρκής στο ρόλο της αν κρατήσει το κάθε παιδί 
στην ψυχή του έστω και μια στιγμή που βγήκε από την 
ατομικότητά του κι ένιωσε, μέσα από ένα κοινό συναίσθημα ή 
βίωμα, άρρηκτα δεμένο με την ομάδα. Οι εικόνες που 
κρατήσαμε στο τέλος, ήταν τα πολύχρωμα πανιά που πήραν 
μορφή, οι μουσικές του κόσμου που χορέψαμε και 
ζωγραφίσαμε, τα χέρια μας ενωμένα σε κύκλο, οι 
προσωπικές ιστορίες που μοιραστήκαμε κι αυτές που 
φανταστήκαμε, οι καλές κουβέντες που ανταλλάξαμε, η 
μεγάλη αγκαλιά στο κλείσιμο της συνάντησης… 
Δράση 5: Εκμάθηση της μητρικής γλώσσας  
Από τα μέσα Νοέμβρη ως και τα τέλη Μάη, στα πλαίσια της 
Δράσης 5 με επιστημ. υπεύθυνη την κα Ανθή Ρεβυθιάδου, 
πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ρωσικής γλώσσας σε μαθητές 
των μεγαλυτέρων τάξεων. Μετά τη διεξαγωγή 
κατατακτήριων τεστ δημιουργήθηκαν δύο ομάδες παιδιών: 
αρχαρίων & προχωρημένων με σκοπό τη βελτίωση κι 
ανάπτυξη ή και τη δημιουργία γλωσσικών δεξιοτήτων της 
ρωσικής ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους. 
Από τους κυριότερους στόχους των μαθημάτων ήταν αρχικά 
η απόκτηση ή ενίσχυση των δεξιοτήτων της γραφής και της 
ανάγνωσης της ρωσικής γλώσσας την οποία άλλοι μαθητές 
περισσότερο και άλλοι λιγότερο γνώριζαν προφορικά, αλλά 
όλοι ακούν  να μιλιέται μέσα στο ευρύτερο οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Επίσης έγινε προσπάθεια από τη μία εκμάθησης 
βασικών γραμματικών φαινομένων καθώς και λεξιλογίου που 
άπτονταν των ενδιαφερόντων των παιδιών κι από την άλλη 
υπερνίκησης των λαθών που είναι απόρροια της παρεμβολής 
της ελληνικής, αφού αυτό είναι  το κυρίαρχο γλωσσικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται τα παιδιά. 
Αν και η ώρα των μαθημάτων ήταν εξαιρετικά δύσκολη τα 
περισσότερα παιδιά προσέρχονταν σε αυτά με ζήλο και 
ενδιαφέρον, προετοίμαζαν τις ασκήσεις και τις άλλες 
εργασίες και συμμετείχαν ενεργά. 
Στην πραγματικότητα η ένταξη της μητρικής γλώσσας και 
της κουλτούρας των παιδιών οικονομικών κυρίως 
μεταναστών δεν είναι εύκολο θέμα σε κανένα εκπ/κό 
σύστημα κι είναι σίγουρα φαινόμενο για τα ελληνικά 
δεδομένα.  
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Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς καλούνται να 
ξεπεράσουν στερεότυπα και η Πολιτεία τους φόβους της.  
Εμείς  πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας,  να 
αναζητούμε τρόπους  με τους οποίους  θα μπορέσουμε να 
προωθήσουμε καλύτερα την εκμάθηση μητρικής γλώσσας στα 
παιδιά  και να τους παρέχουμε την εκπαίδευση που θα τους 
κάνει σωστούς και υπεύθυνους πολίτες.  
Υποδράση 9.5: Εκπ/κές επισκέψεις των μαθητών  
Συμμετείχαν 50 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, με τις δασκάλες κα 
Γεωργούση Ευαγγελία, την υποδιευθύντρια κα Τουτζιάρη 
Αντωνία και το δάσκαλο κ. Φιλιππίδη Αντώνιο.  
Σχεδιάστηκαν-υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:  
«Θεσσαλονίκη, μεταμορφώσεις μιας πόλης», του 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
Τα παιδιά γνώρισαν το παρελθόν της πόλης, αντιμετώπισαν 
κριτικά την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, εξοικειώθηκαν 
με την έννοια της θρησκείας ως κριτήριο αυτοπροσδιορισμού 
στο παρελθόν και το παρόν και με το φαινόμενο των εθνικών 
ανταγωνισμών, της προσφυγιάς και των συνεπειών τους. 
Προσπάθησαν να βιώσουν την πόλη μέσα από τα μνημεία 
της, στα οποία έδωσαν τις δικές τους αφηγήσεις, 
συνδυάζοντάς τες με την αφήγηση του μουσείου και να 
διαδράσουν με τα αντικείμενα και το χώρο μέσα από 
δραματοποίηση, με την οποία έδωσαν το δικό τους στίγμα. 
«Άκου μια ιστορία: Η νεότερη ιστορία της Θεσ/νίκης, 
μέσ’ από προφορικές μαρτυρίες», του Λαογραφικού–
Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης 
Μέσω του προγράμματος οι μαθητές: πήραν συνεντεύξεις 
περιορισμένης διάρκειας από τους δικούς τους, ως 
λαογράφοι – ανθρωπολόγοι με στόχο να συλλέξουνε όσον το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τους γονείς και 
τους παππούδες (οι ερωτήσεις που τέθηκαν 
προκαθορίστηκαν μέσα στην τάξη κι αφορούσαν θέματα 
όπως η καθημερινή ζωή, οι μύθοι, οι παραδόσεις, η κουζίνα, 
η μαγειρική, το ντύσιμο, η εκπαίδευση κτλ από τον τόπο 
καταγωγής τους). (υποδύθηκαν τους επιστήμονες) 
Ανέδειξαν την προσωπική-οικογενειακή τους ιστορία 
(ένιωσαν περηφάνια). Συμμετείχαν στο τελικό δρώμενο, 
όπου πρωταγωνιστούσαν οι ιστορίες των δικών τους 
(δράδραση, ενεργητική συμμετοχή και ικανοποίηση…) 
Συνεργάστηκαν ως συγγραφείς στις ομάδες εργασίας( 
ικανότητα σύνθεσης…). Εκφράστηκαν ερχόμενοι σε επαφή με 
τη θεατρική τέχνη. Για τον επιτυχή σχεδιασμό 
συνεργάστηκαν οι μουσειολόγοι- μουσειοπαιδαγωγοί:  
• Γιώργος Αδαμίδης, μουσειολόγος- μουσειοπαιδαγωγός  
• Βάλια Αμοιρίδου, μουσειολόγος- μουσειοπαιδαγωγός  
• Ομάδα Καλλιτεχνών Sourliboom, Βαλεντίνα 

Παρασκευαίδου, σκηνοθέτης  
• Καραμπάτη Περσεφόνη, ιστορικός- μουσειολόγος 



 16 

6. Έργο: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 
του ΑΠΘ υλοποιεί πρόγραμμα, με τίτλο «Εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, 
Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 
με επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος την κα 
Τρέσσου Ευαγγελία, καθηγήτρια του ΠΤΔΕ.  
Στόχος του προγράμματος στο δημοτικό ήταν η ενίσχυση της 
πρόσβασης των παιδιών Ρομά, η εξοικείωσή τους με το 
σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια, 
τουλάχιστον, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έγινε 
προσπάθεια μέσα από μία σειρά ενεργειών που περιλάμβαναν 
παρέμβαση στους οικισμούς Ρομά από εξειδικευμένους 
ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχοκοινωνική 
στήριξη των οικογενειών, υποστηρικτικά μαθήματα για την 
κάλυψη γνωστικών κενών των παιδιών, ενδοσχολικές και 
εξωσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος των παιδιών για τη μάθηση μέσα από την 
ενεργή εμπλοκή τους σε σειρά δραστηριοτήτων, να 
επιτευχθούν οι στόχοι.  
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλάμβανε μία σειρά από 
ενέργειες που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και στελέχη 
εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
τους σχετικά με παιδαγωγικές καλές πρακτικές για τη 
συγκεκριμένη ομάδα αλλά και με τη στήριξη του διδακτικού 
τους έργου σε ιδιαίτερα απαιτητικές και προκλητικές 
συνθήκες όπως αυτές της εκπαίδευσης παιδιών Ρομά. 
Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονταν και στην 
ευρύτερη κοινότητα διεκδικώντας την άρση των 
προκαταλήψεων και τον περιορισμό του κοινωνικού 
στίγματος που συνοδεύει τον πληθυσμό-στόχο. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://roma.eled.auth.gr  
Στο σχολείο το 2011/12 φοιτούσαν 30 μαθητές Ρομά. 
Υπήρξαν 2 Τ.Υ. μαθητών Ρομά με δασκάλους τον κ. 
Μαυρομάτη Γαβριήλ (με οργανική θέση στο σχολείο) και 
την κα Μωυσή Στέλλα (αναπληρώτρια δασκάλα ΕΣΠΑ).  
Στις  Τ.Υ. ΖΕΠ μαθητών Ρομά έγιναν δυο project τα 
αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύτηκαν στην 
πολυπολιτισμική εφημερίδα του σχολείου μας. Το 1ο με θέμα 
«Τσιγγάνοι και 7η τέχνη» και το 2ο «Ο τσιγγάνικος γάμος, 
έθιμα και παραδόσεις». Επίσης οι μαθητές Ρομά σε 
συνεργασία με τα παιδιά του Ε1 ανέβασαν μια θεατρική 
παράσταση, με τίτλο: «Ταξίδι στο χρόνο». Η αφορμή 
δόθηκε όταν ένας μαθητής Ρομά της Ε, έγραψε μια ιστορία, 
πως με ένα μαγικό τρόπο όταν ξύπνησε αντί να βρεθεί στο 
κρεβάτι του σπιτιού του βρέθηκε με όλους τους φίλους του 
στο Λονδίνο. Εκεί επισκέφτηκαν διάφορα μνημεία και φυσικά 
το Big Ben όπου είχαν ένα ατύχημα. Στην προσπάθεια τους 
να φωτογραφηθούν χάλασαν τους δείκτες του ρολογιού και 
έτσι ο χρόνος άρχισε να κυλάει αντίστροφα… 
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7. Η πολυπολιτισμική εφημερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 
 

 
 

 

Συνεχίστηκε για 10ο έτος η έντυπη έκδοση και κυκλοφορία 
της 12/σέλιδης έγχρωμης 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. Φτάνει σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), στην 
τοπική κοινωνία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου Θεσ/νίκης. 
Επίσης αποστέλλεται ταχυδρομικώς (μέσω των γραφείων 
εκπ/σης) σε όλα τα δημοτικά του νομού Θεσ/νίκης, στα 26 
διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 
κομμάτων, στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως & 
Σταυρουπόλεως, στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, στο Υπουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευμάτων, στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο ΑΠΘ 
(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. 

8. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχολικό έτος 2003/04 συμμετείχε για 9η 
συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης.  
Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων», 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: 
Περιβαλλοντικά προγράμματα: 
«Ύδωρ Φιλάνθρωπον» - Γ τάξη 
«Μέλισσα, ένα κοινωνικό έντομο» - Ε τάξη 
«Περιβάλλον-απορρίμματα-ανακύκλωση» - ΣΤ1 
Προγράμματα Αγωγής Υγείας: 
Οι τροφές που τρέφουν κι αυτές που καταστρέφουν-Β2 
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια» - Δ1 
«Η τηλεόραση και τα κρυφά μηνύματά της» - ΣΤ2 
Πολιτιστικά προγράμματα: 
« Με το Α και το Β» - Α τάξη 
«Γνωριμία με το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες» - Β1 
«Μύθοι του Αισώπου» - Δ2 
« Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών » - ΣΤ τάξη 
«Τα παιδία παίζει» - Α ως ΣΤ τάξη 
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9. Έρευνες που διεξήχθησαν στο σχολείο μας   

• Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο 
ελληνομάθειας των αλλοδαπών μαθητών 

• Των 4 δράσεων που συμμετείχαμε στα πλαίσια του 
προγράμματος «Εκπ/ση αλλοδαπών- παλιννοστούντων 
μαθητών» του ΑΠΘ, πανελλήνιας εμβέλειας.  

• Των δράσεων που συμμετείχαμε στα πλαίσια του 
προγράμματος «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» των 
Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

• Επίσης σε μεμονωμένες έρευνες διαφόρων σχετικά με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαφορετικότητα.   

 

Είναι σημαντικό να παίρνουμε μέρος σε έρευνες που 
προάγουν τη διαπολιτισμικότητα, τη διαφορετικότητα,  την 
αποδοχή και τη διγλωσσία στην εκπαίδευση. Μέσα από τα 
αποτελέσματα μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να 
διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες μας.  

 

 
 

10.Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ 

 

 
 

 
 

Οι φοιτήτριες του Τμήματος της Γερμανικής  Γλώσσας και 
Φιλολογίας Θεσ/νίκης Δήμητρα Πρασσά & Βασιλική Μπούτα, 
είχανε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουνε την πρακτική 
τους άσκηση στο σχολείο μας. Η πρακτική τους διήρκεσε από 
τις 17-02-2012 έως τις 14-03-2012, ένα περίπου μήνα. 
Επιλέξανε να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην Ε τάξη, 
με δασκάλα Γερμανικών την κα Πετρούλα Διονυσίου, η οποία 
από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ φιλική μαζί τους, πάντα 
χαμογελαστή και προπάντων συνεργάσιμη, κάτι που τις 
ενθάρρυνε και τις έκανε να νιώσουν ακόμη πιο οικεία και να 
προσαρμοστούνε στο σχολικό περιβάλλον σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η πρώτη τους επαφή με τα παιδιά ήταν 
μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς όλα ήταν πολύ φιλικά και με 
το χαμόγελό τους, τις έκαναν να τα αγαπήσουνε και να 
ξεπεράσουνε κάθε ίχνος άγχους. Τους διδάξανε τις χώρες 
της ΕΕ, το οποίο προσπαθήσανε να οργανώσουν με 
ενδιαφέρον τρόπο. Ιδιαίτερη βάση έδωσαν στο να μάθουν τις 
γερμανόφωνες και τις ελληνόφωνες χώρες, χωρίς όμως να 
αγνοήσουνε κι όλες τις υπόλοιπες. Όλα τα παιδιά έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον και ήταν πολύ συνεργάσιμα μαζί τους.  

 

11. Σύμβολα ελληνικών & γερμανικών πόλεων  
Στα πλαίσια της διδασκαλίας της 2ης ξένης (γερμανικά), 
έγινε ένα project με τίτλο: «Σύμβολα ελληνικών & 
γερμανικών πόλεων». Για το Projekt εργάστηκαν οι 
μαθητές της ΣΤ τάξης σε συνεργασία με τη δασκάλα 
γερμανικών τους κα Πετρούλα Διονυσίου. Εκδόθηκε κι 
έντυπο με τα αποτελέσματα και μοιράστηκε σ’ όλους τους 
μαθητές της ΣΤ τάξης.    
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