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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2012-13) 

 

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

Γηράσκω αεί διδασκόμενος – It’s never too late to learn – Man lernt nie aus – 
Apprendere: non è mai troppo tardi – On n’a jamais fini d’apprendre – Oppia ikä 

kaikki – Nunca è tarde para aprender – 
Učení je na celý život – Jó pap holtig tanul – Mokytis niekada nevėlu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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) 
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) 

 

 

 
 

 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 
Η αναγνώριση κι ο σεβασμός στη διαφορά, στις ξεχωριστές 
αντιλήψεις, στις ιδιαίτερες ταυτότητες, στις διαφορετικές 
κουλτούρες ειδικών κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, 
πρόσφυγες, ρομά), αλλά και η ανάγκη της συνύπαρξης και 
της συνεργασίας αναδεικνύονται μέσα από τις πρακτικές 
εκπαίδευσης ενηλίκων, που υλοποιούνται από την εκπ/κή 
σύμπραξη GRUNDTVIG (πρόγραμμα Mikado), η 3η 
συνάντηση της οποίας έγινε στη Θεσ/νίκη 6-11/1/2013. 
Είκοσι πέντε σύνεδροι από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, 
Τουρκία, Ρουμανία, Γερμανία) ενημερώθηκαν, με 
εκπαιδευτικές ανταλλαγές κι επισκέψεις στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος, για τα ιδρύματα που παρέχουν 
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σ’ αυτές τις κατηγορίες 
του πληθυσμού. 
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η εκπαίδευση ενηλίκων 
(π.χ. σε σχολές ενηλίκων, γονέων κ.ά.), πού αποδίδει, ποιες 
είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και σε επιμέρους 
πεδία της είναι θέματα που απασχόλησαν τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, γονείς, εκπροσώπους ΜΚΟ 
που συμμετείχαν στη συνάντηση. 
Ενδεικτική για τις θετικές επιπτώσεις που έχει στην 
κοινωνική συνεργασία και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών 
δομών, η άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα που 
αφορούν ειδικές κοινωνικές ομάδες, ήταν η εκδήλωση-
ημερίδα που έγινε, την Τετάρτη 9/1/2013 στο  

http://www.jugendstil-ev.de/mikado.htm
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6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού και την οποία 
κάλυψε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων-
WebTV–http://www.amna.gr/webtv.php?id=26816.  
Εκπρόσωποι εκπ/κών ιδρυμάτων των χωρών που 
συμμετείχαν ενημερώθηκαν από το σχολείο μας για τις 
δράσεις που υλοποιούμε σχετικά με την εκπαίδευση 
ενηλίκων. 
«Το πρόγραμμα στοχεύει 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 και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τις εκπ/κές παροχές, τόνισε η Θάλεια Καλογήρου, υπεύθυνη 
της Οικοκοινωνίας & συντονίστρια του προγράμματος 
MIKADO. 
«Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας, που έχουν 
θετική επίδραση στην καθημερινότητα του σχολείου καθώς 
ενημερώνονται, μαθαίνουν, συνεργάζονται», τόνισε ο 
διευθυντής μας, Στέργιος Παπαδόπουλος. 
«Ήταν μία πολύ καλή παρουσίαση κι εμείς στη χώρα μας 
επιδιώκουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις ομοσπονδίες 
γονέων και στους εκπ/κούς για θέματα εκπ/σης ενηλίκων 
από διάφορες κατηγορίες πληθυσμών», δήλωσε η δασκάλα 
από την Τουρκία Αϊσέ Μπιλγκίτς (Ayse Bilgic). 
«Η οργάνωση που εκπροσωπώ ασχολείται με τους 
μετανάστες, την ένταξη και την εκπαίδευση τους και 
μπορούμε να αντλούμε χρήσιμες πρακτικές απ’ αυτές τις 
εκδηλώσεις» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ιταλικής ΜΚΟ 
Mondo Nuovo, Αντόνιο Σαλβάτι (Antonio Salvati). 
Τα παιδιά του σχολείου, τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή 
όπως κι ο σύλλογος γονέων, ο οποίος συμμετέχει δραστήρια 
σε προγράμματα εκπ/σης ενηλίκων που αποσκοπούν στην 
επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων. Την εκδήλωση επιμελήθηκαν η Ζωή 
Μαλιβίτση (Αγγλικός), η Βάννα Χαλιαμάλια (Γυμνάστρια), η 
Μαρία Μπαδέμη (χοροδιδάσκαλος).  
«Ο σύλλογος λειτουργεί αρμονικότατα. Παρά τις όποιες 
διαφορές, συμμετέχουν όλοι ισότιμα, από διάφορες ομάδες 
πληθυσμού- ρομά, μετανάστες -και ποτέ δεν υπήρξε 
πρόβλημα. Είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας γιατί τα παιδιά 
έχουν κοινές ανάγκες κι όλοι οι γονείς ενδιαφέρονται το ίδιο 
γι’ αυτές» δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου γονέων Μαρίνα 
Βότση Σαμαρτζίδου. 
«Είναι απαραίτητες οι σχολές γονέων και τα προγράμματα 
ενηλίκων γιατί δίνεται η δυνατότητα να αποκομίσει κανείς 
πολύτιμες πληροφορίες από ειδικούς για το πώς μπορεί 
κανείς να διαχειριστεί προς όφελος όλων, τη 
διαφορετικότητα και να τη μετατρέψει σε συνεργασία» 
πρόσθεσε η αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων Σταυρούλα 
Χατζή. 
 

http://www.amna.gr/webtv.php?id=26816
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Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.Κορδελιού συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως συνεργάτης της ΜΚΟ 
«ΟικοΚοινωνία» (Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Κατοικία 
και την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης των Τσιγγάνων 
Πολιτών) μαζί με άλλα 4 ιδρύματα κι οργανώσεις από τη 
Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης στη Θεσ/νίκη, πραγματοποιήθηκαν: 
• παρουσίαση των προγραμμάτων της «ΟικοΚοινωνίας» 

ROMA ALERT & KYKLOS, που αποτελούν πιλοτικά 
προγράμματα τυπικής κι άτυπης εκπ/σης. 

• παρουσίαση των Σχολών Γονέων στη Δυτική Θεσ/νίκη 
από την Αντωνία Υψηλάντη, ψυχολόγο, διδάκτωρ ΑΠΘ, 
υπεύθυνη των Σχολών Γονέων,  

• παρουσίαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη 
Νεάπολη από την εκπ/κό του ΣΔΕ Δέσποινα 
Παπαδοπούλου,  

• παρουσίαση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
στους μετανάστες στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, από 
την Πολύμνια Βασιλειάδου, φιλόλογο με Master στη Δια 
Βίου Μάθηση 

• παρουσίαση της εμπειρίας του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου σε θέματα αλλοδαπών (στοιχεία & πληροφορίες 
από την ευρύτερη περιοχή της Θεσ/νίκης και της 
Κεντρικής Μακεδονίας) από την Ιωάννα Ισίδου 

• παρουσίαση της Σχολής Γονέων του 6ου 
Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελ.-Κορδελιού από τη 
Σταυρούλα Χατζή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 

• μαθήματα σκίτσου σε ενήλικες (βιωματικό εργαστήριο) 
από το σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη & την 
Αναστασία Ζέκου, μέλος του Συλλόγου Γονέων 

• επίσκεψη στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ των μαθητών 
Ρομά και συνομιλία με τους δασκάλους Μαυρομάτη 
Γαβριήλ και Γιαζιτζίδου Σοφία 

• ξενάγηση στην πόλη της Θεσ/νίκης με την ξεναγό Μαρία 
Κυριακίδου 

• αποχαιρετιστήρια βραδιά με ένα αυθεντικό ελληνικό 
γλέντι σε ταβέρνα στα Λαδάδικα της Θεσ/νίκης 

 

Παραβρέθηκαν, απηύθυναν χαιρετισμό στους συνέδρους και 
παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας, η Αβρόρα 
Σαββίδου, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου, η Σοφία Αϊβάζογλου, πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου, ο Κώστας Βασιλείου, υπεύθυνος 
του Γραφείου προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της 
Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και της Περιφέρειας Π.Ε. Κ. 
Μακεδονίας και η Βιργινία Αρβανιτίδου, υπεύθυνη του 
Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 
Θεσ/νίκης.  
Η 4η συνάντηση εργασίας έγινε το Μάρτιο στη Ρουμανία και 
το κλείσιμο του διετούς προγράμματος τέλη Ιουνίου στην 
Ιταλία. 
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2. Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2:  
Η Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 7 συνεχή χρόνια μεταξύ του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και 
του Πανεπιστημίου του Maine της Γαλλίας αποσκοπεί 
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 εκπ/κών 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 στις σχ. 
τάξεις παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία με τον όρο 
«Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς» (Eveil aux 
Langues et aux Cultures). Για 4 εβδομάδες μας 
επισκέπτονταν καθημερινά μεταπτυχιακές φοιτήτριες υπό 
την καθοδήγηση της κας Μουμτζίδου Αργυρώς. 
Μια αξέχαστη εμπειρία! 
Το κλίμα στο σχολείο μας ξάφνιασε καθώς ήταν πολύ φιλικό 
αλλά προσέφερε και ποικίλα ερεθίσματα. Οι διάδρομοι του 
ήταν γεμάτοι με αφίσες από προγράμματα και δράσεις 
διαπολιτισμικής εκπ/σης. Μας ενθουσίασε η βιβλιοθήκη του 
γραφείου των δασκάλων που είχε ποικιλία βιβλίων σχετικά 
με θέματα διαπολιτισμικής εκπ/σης, CDs με μουσικές από 
όλο τον κόσμο και ταινίες.  
Τα περισσότερα τμήματα πολυπολιτισμικά και πολύγλωσσα 
αφού οι μαθητές γνώριζαν πολλές γλώσσες (ρώσικα, 
αλβανικά, σέρβικα, τούρκικα, ιταλικά κτλ ). Προσπαθήσαμε 
να εφαρμόσουμε δραστηριότητες της μεθόδου Eveil aux 
langues και κάποια τμήματα με το γλωσσικό τους πλούτο 
αποδείχθηκαν ιδανικά. Ουσιαστικά οι ίδιοι οι μαθητές έκαναν 
το μάθημα και εμείς ουσιαστικά τους καθοδηγούσαμε.  
Αρχικά προσπαθήσαμε να τους ωθήσουμε να αναστοχαστούν 
πάνω στις γνώσεις που έχουν σχετικά με τις γλώσσες και να 
αποτιμήσουμε θετικά το φαινόμενο της διγλωσσίας και της 
πολυγλωσσίας. Προσπαθήσαμε να τους διδάξουμε τις 
οικογένειες γλωσσών  μέσα από ένα πολύγλωσσο τραγούδι 
και το πώς να μην έρχονται σε αμηχανία όταν συναντούν μια 
καινούρια γλώσσα. Μάθαμε το «Σ’ αγαπώ» σε διάφορες 
γλώσσες. Καθώς η πρακτική μας συνέπεσε με την περίοδο 
των Χριστουγέννων δημιουργήσαμε δέντρα και αστέρια  όπου 
γράψαμε καλή χρονιά σε διάφορες γλώσσες. Πολλοί μαθητές 
θέλησαν να γράψουν αραβικά και κινέζικα. 
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3. Γιορτή της Πολυγλωσσίας στη Θεσσαλονίκη 
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού, 
συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή των γλωσσών, που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και 
Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 και οι δράσεις θα υλοποιηθούν 
στους χώρους του Νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στην 
εσωτερική και εξωτερική σκηνή του φουαγιέ, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, στην αίθουσα νερού, στο αμφιθέατρο, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στον 
εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου. 
Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν να δημιουργηθούν 
«μικρά σταυροδρόμια πολιτισμού» καθώς και η γνωριμία των 
ανθρώπων με το διαφορετικό  και το μη οικείο γλωσσικό 
άκουσμα και με τη διαφορετική κουλτούρα των πολιτισμών. 
Στο πλαίσιο αυτό η «Γιορτή των γλωσσών» προσκάλεσε 
ουσιαστικά τους νέους και τους μεγαλύτερους να γνωρίσουν 
την ποικιλία και τον πολιτισμικό πλούτο των γλωσσών 
συμμετέχοντας σε εργαστήρια, δρώμενα, φιλικές και 
αυθόρμητες συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες με 
φυσικούς ομιλητές της κάθε γλώσσας. 
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού 
συμμετείχε με τα παρακάτω:  
• Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας:  

Ενημερωτική παρουσίαση (power point presentation) 
που εστίαζε στα: Ιστορικό της ημέρας - Απειλούμενες 
γλώσσες – Για ποιο λόγο απειλούνται – Πόσες και με 
ποιο ρυθμό πεθαίνουν - Εξαφάνιση γλωσσών – Τι γίνεται 
όταν χάνεται μια γλώσσα – Χάνεται πολιτισμός – 
Χάνονται έννοιες και βιώματα – Χάνεται ένα κομμάτι από 
την ανθρωπότητα - Κυρίαρχες γλώσσες (linguae 
francae) & υπερδυνάμεις – κυρίαρχοι πολιτισμοί - 
Αγγλικά - στατιστικά στοιχεία - Τι σημαίνει μητρική 
γλώσσα & γιατί τη γιορτάζουμε – πώς θα νιώσουμε αν 
χαθεί 

 

• Ακλούθησε δραματοποιημένο παραμύθι διάρκειας 5 
περίπου λεπτών με πρωταγωνιστές ένα παιδί που είναι ο 
τελευταίος ομιλητής μιας γλώσσας και μια νεράιδα που 
τελικά θα φροντίσει να μην χαθεί η γλώσσα του. 

 

• Βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται το σχολείο μας με τη 
γλωσσική δυναμική του. Πρωταγωνιστούν παιδιά με 
διαφορετική μητρική γλώσσα που μιλάν για το σχολείο και 
τον εαυτό τους. 

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Μαλιβίτση Ζωή, Βλαζάκη Ειρήνη,  
Δελάκης Κων/νος, Τουτζιάρη Αντωνία,  
Χαλιαμάλια Βάννα, Παπαδόπουλος Στέργιος 
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4. 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 4 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 6: Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης - 
Δημιουργία και λειτουργία Σχολής Γονέων  
Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τ. Υποδοχής 
Για 2η συνεχή σχολική χρονιά, συνεχίστηκε το έργο στο 
πλαίσιο μιας πολύ ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας 
τόσο με την εκπαιδευτικό της Τ.Υ, κα Νάστια Ασλανίδη, τη 
συνεργάτιδα του προγράμματος κα Φρειδερίκη Τσιαμούρη, 
όσο και με το διευθυντή του σχολείου. Η προσπάθεια 
ξεκίνησε με τη διερεύνηση των γλωσσικών αναγκών των 
αλλόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών της Τ.Υ με ειδικά 
διαγνωστικά τεστ. Συνεχίστηκε με δειγματικές διδασκαλίες 
ειδικά σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής αλλά και παρεμβάσεις 
διαπολιτισμικού περιεχομένου, όπως θεατρικά παιχνίδια. 
Προτάθηκε εξειδικευμένο υλικό, που στηρίζεται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και 
τη Διδασκαλία της Γλώσσας μέσω Περιεχομένου (CAH), που 
απευθύνεται στη μεικτή τάξη και στοχεύει στη γλωσσική 
ενίσχυση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των γνωστικών 
αντικειμένων. Η ανατροφοδότηση που πήρανε από τη 
δασκάλα της ΤΥ ήταν πολύ χρήσιμη και μας βοήθησε στο να 
βελτιώσουμε τη δράση.  
 

http://www.diapolis.auth.gr/
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Δράση 3: Υλοποίηση θεατρικών διαπολιτισμικών δράσεων 
Τα τμήματα που συμμετείχαν ήταν το Γ2 και το ΣΤ1. Στόχος 
της εκπαιδευτικής αυτής παρέμβασης ήταν μέσα από μια 
ευχάριστη διαδικασία, όπως αυτή του θεατρικού παιχνιδιού, 
οι μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να 
διευκολυνθεί η έκφραση των σκέψεων και των 
συναισθημάτων τους.  Με βιωματικό τρόπο, μέσα από 
ομαδικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, δραματοποιήσεις και 
εικαστικές κατασκευές τα παιδιά απόκτησαν αισθητικό 
κριτήριο, γνώρισαν καλύτερα τις κλίσεις και τις επιθυμίες 
τους, καλλιέργησαν την αυτοεκτίμησή τους και έμαθαν να μην 
πληγώνουν συναισθηματικά τους άλλους διοχετεύοντας 
θετικά συναισθήματα κι εκτονώνοντας την περίσσεια 
ενεργητικότητά τους. Όσα ζουν στη σκηνή, είναι μια πρόβα 
για τις στάσεις και τις συμπεριφορές που θα ακολουθήσουν 
ως ενήλικες.  Μεταθέτοντας τους προβληματισμούς τους 
στο θεατρικό πρόσωπο που υποδύονται, σκέφτονται και 
εκφράζονται χωρίς το φόβο της απόρριψης ή του εμπαιγμού 
από την ομάδα των συμμαθητών τους. Για παράδειγμα, σε μια 
από τις συναντήσεις μας, επέλεξαν να ασχοληθούνε με το 
συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. 
Αντί να αναλωθούνε σε  ηθικοδιδακτικές ρητορείες και να 
στιγματίσουνε πιθανόν τους θύτες και τα θύματα της τάξης,  
μπήκανε σε μια φανταστική τάξη και βιώσανε τα ηθικά 
διλήμματα έχοντας σφαιρική οπτική. Θέτοντας ερωτήματα 
όπως: Τι ωθεί έναν έφηβο να είναι βίαιος; Πώς μπορεί το 
θύμα να αμυνθεί κατάλληλα; Τι νιώθει το θύμα; Ποια η 
στάση των παρατηρητών φαινομένων βίας; Τι οδηγεί τα 
παιδιά να συμμετέχουν σε συμμορίες ή να τις ηγούνται; κι 
έχοντας ως ερέθισμα κάποιες σκισμένες σελίδες 
ημερολογίου ενός φανταστικού πρωταγωνιστή τα παιδιά 
κλήθηκαν να χτίσουν το ρόλο του, να φανταστούν τί βίωσε 
και  μέσα από αυτοσχεδιασμούς που έπλασαν, να βιώσουν – 
χωρίς την ένταση του πραγματικού γεγονότος, αλλά με τα 
ίδια συναισθήματα- πώς λειτουργεί ο κύκλος της βίας και να 
μπουν στη θέση του άλλου. Η αναστοχαστική συζήτηση που 
ακολούθησε, καθώς και η εικαστική αποτύπωση των 
σκέψεών τους, βοήθησε στη θετική αλλαγή της στάσης τους. 
Αυτό βέβαια, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια μόνο 
συνάντηση, αλλά κάθε φορά ευελπιστούσαμε να έμενε, πέρα 
από τη χαρά της κοινής καλλιτεχνικής δράσης κι ένας 
σπόρος γόνιμου προβληματισμού για να ευδοκιμήσει στη 
σκέψη τους. Άλλες θεματικές με τις οποίες ασχοληθήκανε 
ήταν τα συναισθήματα, ο εαυτός μας σε σχέση με τους 
άλλους, η φιλία, η διαφορετικότητα και η αποδοχή της, τα 
προβλήματα στη σχολική ζωή, τα θετικά πρότυπα των 
παραμυθιών. Αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια στάθηκαν οι 
δασκάλες Άννα Ευσταθιάδου και Χριστίνα Σιούλα, που ήταν 
παρούσες στις συναντήσεις της θεατρολόγου κας Μαρίνας 
Βασιλειάδου με τους μαθητές των τάξεων και πάντοτε 
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πρόθυμες να βοηθήσουν στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων και να συνδράμουν σε προβλήματα που 
ανέκυπταν.  
Δράση 5: Εκμάθηση της μητρικής γλώσσας (ρώσικα)  
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η διδασκαλία της ρωσικής 
γλώσσας στο σχολείο μας, στέφθηκε με επιτυχία κι 
αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των 
μαθητών και των γονέων.  
Για τους μαθητές που συμμετείχαν στα μαθήματα τη ρωσικής 
γλώσσας, η άμεση επαφή που προσφέρθηκε μέσω της 
γλώσσας με τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τα έθιμα της 
Ρωσίας αποδείχθηκαν το ισχυρότερο κίνητρο για να 
γνωριστούν τα παιδιά καλύτερα με τη γλώσσα της χώρας 
προέλευσης αυτών ή των γονιών τους.  
Ο στόχος των διδασκόντων για την κατάκτηση της 
ανάγνωσης και της γραφής από τους μαθητές αποτέλεσε ήδη 
από την πρώτη χρονιά προτεραιότητα, η οποία επιτεύχθηκε 
στο δυνατότερο βαθμό. Η ρωσική κουζίνα, η ρωσική μουσική 
και γεωγραφία, καθώς και ο ρωσικός κινηματογράφος 
αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, αφού είναι 
ισχυροί φορείς του πολιτισμού και των πτυχών του με τις 
οποίες έρχονται σε επαφή καθημερινά τα παιδιά. 
Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε σ’ αυτά τα θέματα δεν έγινε 
τυχαία, καθώς τέτοιου είδους συζητήσεις, εκτός του ότι 
εξάπτουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών, 
ιδίως όταν αφορούν τη χώρα καταγωγής τους, ενισχύουν 
σημαντικά την ιδέα της διαπολιτισμικότητας την οποία 
πρεσβεύει σθεναρά το ίδιο το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει η 
δράση. 
Ήταν δύο πολύ όμορφα χρόνια γεμάτα γνώση, συναισθήματα 
κι ανταλλαγή εμπειριών. Ήρθανε πιο κοντά και γνωρίσανε το 
διπλανό τους καλύτερα, σεβόμενοι πάνω από όλα τη 
διαφορετικότητα που υπάρχει στον καθένα μας ξεχωριστά 
και που πρέπει να αποδεχθεί κάποια στιγμή και η ίδια η 
κοινωνία στην οποία συμβιώνουμε. 
Ελπίζουμε τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν 
αυτή την εμπειρία μαζί με τους δασκάλους της ρωσικής Λένα 
Νεντβίγκα και Αλέξανδρο Νικολαΐδη να αγάπησαν τη γλώσσα 
και τον πολιτισμό τον οποίο φέρει, και τα μαθήματα να 
αποτέλεσαν την αφορμή για να συνεχίσουν αυτήν τη μαγική 
εξερεύνηση.  
Η Λένα κι ο Αλέξανδρος ευχήθηκαν σε όλα τα παιδιά να 
αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τη γλώσσα μας, γιατί μόνο έτσι 
θυμόμαστε ποιοι πραγματικά είμαστε και που πάμε και 
ελπίζουμε να δοθεί η ευκαιρία να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο 
στο εγγύς μέλλον, γι’ αυτό και δε θα πούμε αντίο, αλλά 
«Досвидания» (εις στο επανιδείν). 
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Δράση 6: Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης - 
Δημιουργία και λειτουργία Σχολής Γονέων  
Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο λειτούργησε στο 
σχολείο μας Σχολή Γονέων με τη Σχολική Ψυχολόγο κα 
Γεωργία Κιζιρίδου, συνεργάτιδα του προγράμματος, για τους 
γονείς που έχουν παιδιά στην Α και Β Δημοτικού, καθώς και 
για τους γονείς των νηπίων από το 10ο, 12ο και 3ο 
Νηπιαγωγείο Ελ – Κορδελιού.  
Την ομάδα των γονέων την πλαισίωναν γονείς ελληνικής 
καταγωγής, αλλά και γονείς που κατάγονται από άλλες 
χώρες, όπως είναι η Ρωσία και η Γεωργία. Μέσα σε ένα 
δημοκρατικό κλίμα ισοτιμίας, σεβασμού και αποδοχής, όλοι οι 
γονείς είχαν τη δυνατότητα από τη μια, να θέσουν 
ερωτήματα που τους απασχολούσαν και από την άλλη, να 
καταθέσουν προσωπικές απόψεις και βιώματα με στόχο την 
αλληλοβοήθεια μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών. 
Στόχος ήταν να αλληλεπιδράσουν οι γονείς μεταξύ τους, 
καθώς και να κατανοήσουν βασικές θεματικές που 
αφορούσαν την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρίσκονται τα 
παιδιά τους. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε 
δεκαπενθήμερη βάση κι είχαν διάρκεια δύο ακαδημαϊκών 
ωρών έκαστη. Τα θέματα που διαπραγματεύονταν κατά βάση 
είχαν να κάνουν με βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης, τις 
ενδοσχολικές και ενδοοικογενειακές σχέσεις, αλλά και τη 
συνεργασία μεταξύ σχολείου κι οικογένειας. Κάθε συνάντηση 
ήταν θεματική και κατά βάση αναλυόταν ένα βασικό ζήτημα 
κάθε φορά (π.χ. διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο και 
στο σπίτι). Απώτερος σκοπός ήταν βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέων 
και παιδιών και από την άλλη να βελτιωθεί η ποιότητα της 
συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. 

 
6. Έργο: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά  

Το ΠΤ.Δ.Ε. του ΑΠΘ υλοποίησε για 2η συνεχόμενη χρονιά 
πρόγραμμα, με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις 
Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης», με επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος 
την κα Τρέσσου Ευαγγελία, καθηγήτρια του ΠΤΔΕ.  
Στόχος, 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.  
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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 2012/13 φοιτούσαν 35 μαθητές Ρομά. 
Υπήρξαν 2 Τ.Υ. μαθητών Ρομά με δασκάλους τον κ. 
Μαυρομάτη Γαβριήλ (με οργανική θέση στο σχολείο) και 
την κα Γιαζιτζίδου Σοφία(αναπληρώτρια δασκάλα ΕΣΠΑ).  
Στις  Τ.Υ. ΖΕΠ μαθητών Ρομά έγινε ένα project τα 
αποτέλεσμα του οποίου δημοσιεύτηκε στην πολυπολιτισμική 
εφημερίδα του σχολείου μας. Το θέμα ήταν: «Εντερλέζι, η 
γιορτή του Αη Γιώργη».  

 
 

 
 

7. 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: 
«Το ταξίδι από το ύδωρ στο νερό…» - Γ 2 τάξη 
Προγράμματα Αγωγής Υγείας: 
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια» - Γ1 τάξη 
Πολιτιστικά προγράμματα: 
«Ελάτε μαζί μας στο μαγικό κόσμο του Αισώπου» - Α τάξη 
«Τι  δουλειά έκανες παλιά παππού» - Α τάξη 
«Οι μήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη και έθιμα» Β τάξη 
«Γνωρίζω τη χώρα μου και τις παραδόσεις της» Δ τάξη 
«Η ζωγραφική μέσα στο χρόνο, ρεύματα, τεχνοτροπίες» ΣΤ1  
« Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών » - ΣΤ τάξη 
«Εικόνες, ρόλοι κι αφηγήσεις σε δύο γλώσσες» Δ ολοημέρου 
«KidsΓειαHola» - Γ τάξη ολοημέρου 
«Όλοι ίσοι με διαφορετική ματιά – Εισαγωγή στην τέχνη της  
φωτογραφίας» - Ε & ΣΤ τάξη ολοημέρου 
«Ο χορός είναι έκφραση» - Α ως ΣΤ τάξη 
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8. Η πολυπολιτισμική εφημερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 
 

 
 

 

Συνεχίστηκε για 11ο 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. 

 

9. Έρευνες που διεξήχθησαν στο σχολείο μας   

• Του Κέντρου Prolepsis για το πρόγραμμα της υγιεινής 
διατροφής και της δωρεάν σίτισης που γινόταν στο 
σχολείο μας, σε όλους τους γονείς των μαθητών μας, 
στην έναρξη και στη λήξη της χρονιάς.  
 

• 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 «Εκπ/ση παιδιών Ρομά» των Περιφερειών 
Κεντρικής, Δυτ., Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

• Επίσης σε μεμονωμένες έρευνες διαφόρων 
μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, τη διαφορετικότητα, τη διγλωσσία και τη 
διαπολιτισμικότητα και τη σημασία της μητρικής γλώσσας 
των αλλόγλωσσων μαθητών.  

 

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.  
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10. Συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολέγιο (ACT), στα πλαίσια της 
εθελοντικής μάθησης (Service Learning) 
Μαθήματα σκίτσου στο σχολείο μας για μαθητές και γονείς 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Το φετινό φθινόπωρο, ξεκίνησε μια νέα συνεργασία του 
Αμερικανικού Κολεγίου Θεσ/νίκης με δημοτικά σχολεία της 
Δυτ. Θεσ/νίκης που σχεδιαζόταν εδώ κι ένα χρόνο με την 
βοήθεια της Δ/νσης Π.Ε.. Εκατόν είκοσι πέντε πρωτοετείς 
Αμερικανοί φοιτητές, που σπούδαζαν στις εγκαταστάσεις του 
Α.Κ.Θ., στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σε 
συνεργασία με το Northeastern University, πρόσφεραν 
εθελοντική εργασία σε περισσότερα από 20 μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κέντρα της πόλης. Στόχος 
αυτής της προσφοράς είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν από 
μέσα κι όχι σαν απλοί επισκέπτες, τη ζωή και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πόλης μας. 
Ξεκινώντας μήνες νωρίτερα, ζητήθηκε από επιλεγμένα 
σχολεία της Δυτ. Θεσ/νίκης να δηλώσουν τις ανάγκες τους 
για εθελοντές φοιτητές, που θα μπορούσαν να 
απασχοληθούν σε σχολικές δράσεις που σχεδίαζαν σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. 
Δύο Αμερικανοί φοιτητές, η Αναστασία κι ο Λαμάρ,  που θα 
επιστρέψουν τα Χριστούγεννα στην παρτίδα τους, για 10 
εβδομάδες, βοηθούν εθελοντικά μια φορά την εβδομάδα, 
τους μαθητές του 6ου Διαπ. Δημοτικού Ελ.-Κορδελιού να 
επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους που έχουν θέσει.  
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού με μεγάλη 
εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Leonardo da Vinci, Comenius – Πολυμερείς 
Σχολικές Συμπράξεις, Comenius Assistantship, Grundtvig 
και Erasmus), δημιούργησε απ’ την έναρξη του σχ. έτους, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και το γνωστό 
σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη, τμήματα σκίτσου για 
αρχάριους μαθητές της Γ' ως ΣΤ' τάξης και τους γονείς 
τους.  
Με σύμμαχο το χιούμορ, την καλή διάθεση, και την όρεξη για 
πολύ σκίτσο, οι μικροί και μεγάλοι εκκολαπτόμενοι 
σκιτσογράφοι, μαθαίνουν τα πρώτα βήματα και τα μυστικά 
του σκίτσου. Ο Δημ. Νικολαΐδης διδάσκει τους μικρούς 
μαθητές και τους γονείς τους για τη σκέψη και τον τρόπο, 
από κει και πέρα ο καθένας παίρνει την σκυτάλη του (το 
πενάκι του) και ξεκινά το μεγάλο ταξίδι στον κόσμο του 
σκίτσου και της φαντασίας. Το ταξίδι του σκίτσου και η 
μελέτη, είναι απλό όσο και δύσκολο. Όλα είναι στο χέρι μας, 
αφού πρώτα καλλιεργήσουμε την ψυχή και το μυαλό.  
Στο τέλος πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις με τα έργα και τα 
σκίτσα των μαθητών και των γονέων καθώς και προβολή 
του προγράμματος μέσα από τη βραβευμένη ιστοσελίδα μας 
και την πολυπολιτισμική μας εφημερίδα.  
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11. Αναγνωρίζω, Αρνούμαι, Αντιδρώ στη Βία στο Σχολείο 
Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα κατά της βίας στο σχολείο, 
σκεφτήκαμε να οργανώσουμε για τα παιδιά της Δ, Ε, ΣΤ 
τάξης και τους γονείς τους, μια εκδήλωση  ενάντια στο 
σχολικό εκφοβισμό και τη σχολική βία, με ομιλητή  τον 
Ψυχολόγο-Υπαστυνόμο Α' του Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ. κ. 
Κανάκη Αθανάσιο. Ο απλός του λόγος κι η αμεσότητά του 
«κέρδισαν» από την πρώτη στιγμή όλα τα παιδιά. Ο 
εκφοβισμός δεν συμβαίνει μόνο στο σχολείο αλλά και στο 
σπίτι, στη δουλειά, στον αθλητισμό, στις φυλακές, στο 
στρατό, ανάμεσα στα κράτη. Όπου, δηλαδή, άνθρωποι με 
διαφορετική δύναμη έρχονται σε επαφή και θέλουν να 
κυριαρχήσουν. 
Ωστόσο κάθε φορά που μαλώνουμε με τους φίλους μας ή 
που βλέπουμε άλλα παιδιά να καβγαδίζουν δεν σημαίνει πως 
έχουμε εκφοβισμό. Έτσι, εκφοβισμός δεν είναι: οι 
περιστασιακοί καβγάδες κι οι τσακωμοί ανάμεσα σε παιδιά 
που έχουν την ίδια πάνω-κάτω ηλικία ή την ίδια ψυχική και 
σωματική δύναμη. Για να έχουμε σχολικό εκφοβισμό πρέπει 
απαραίτητα να συμβαίνουν τρία πράγματα: 
Ο εκφοβισμός είναι μια συμπεριφορά σκόπιμη. Τα παιδιά 
που εκφοβίζουν (δράστες) έχουν πρόθεση να 
στενοχωρήσουν ή να πληγώσουν με κάποιο τρόπο άλλα 
παιδιά κι αυτό, τις περισσότερες φορές, το κάνουν επίτηδες.  
Ο εκφοβισμός επαναλαμβάνεται. Τα παιδιά-θύματα γίνονται, 
συνήθως, στόχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό 
τους, γιατί είναι λιγότερο δυνατά από τα παιδιά-δράστες.  
Πώς να σταματήσουμε τον εκφοβισμό στο σχολείο. 
Τα παιδιά-παρατηρητές είναι η μεγαλύτερη ομάδα (φτάνουν 
περίπου το 80%) και βρίσκονται μπροστά στα περισσότερα 
περιστατικά εκφοβισμού. Πολύ λίγα όμως παιδιά (μόνο το 
10%) παρεμβαίνουν για να σταματήσει ο εκφοβισμός. Τα 
περισσότερα δεν κάνουν τίποτα, με αποτέλεσμα οι δράστες 
να συνεχίζουν ανενόχλητοι και τα θύματα να νιώθουν 
εντελώς αβοήθητα. Να τι μπορείς να κάνεις, όταν βλέπεις 
να εκφοβίζουν κάποιο παιδί στο σχολείο σου:  
Αν δεν είναι επικίνδυνο, μίλα. Φώναξε, για παράδειγμα, στο 
δράστη «Σταμάτα!»  
Δείξε καθαρά την αντίθεσή σου σε αυτό που κάνει ο 
δράστης. Μίλησε μαζί του, δίνοντάς του να καταλάβει πως 
αυτό που κάνει είναι λάθος. Μίλησε στ’ άλλα παιδιά που 
βλέπουν τι συμβαίνει κι υποστηρίζουν ή ενθαρρύνουν το 
δράστη. Είναι και αυτά υπεύθυνα για τον εκφοβισμό.  
Μίλησε σε κάποιον μεγάλο, δάσκαλο ή γονιό. Το να  
ελπίζουμε πως ο εκφοβισμός θα σταματήσει κάποια στιγμή 
μόνος του δεν βοηθά. Ο εκφοβισμός δεν θα σταματήσει αν 
δεν κάνουμε κάτι γι’ αυτό όλοι μας. Ας ανακαλύψουμε τη 
δύναμη αυτή που κρύβεται μέσα από την μεταξύ μας ενότητα 
κι αγάπη. 
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12. Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - 
Κορδελιού Θεσ/νίκης, ύστερα από αίτηση του Διευθυντή του 
και την ομόφωνη απόφαση για συνεργασία των Συλλόγων 
Διδασκόντων, Γονέων & Κηδεμόνων και της κυλικειάρχισσας 
Φωτεινής Σαρβανίδου, επιλέχθηκε να συμμετέχει σε 
ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής, καθημερινά για όλους τους μαθητές του, ως το 
τέλος της σχολικής χρονιάς 2012-13. Το Πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis στην 
Αθήνα με δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και 
στα πλαίσια της ενίσχυσης της υγιεινής διατροφής και της 
ευρύτερης προαγωγής της υγείας των μαθητών. 
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και διήρκεσε 
ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, με την ελπίδα ότι θα 
συνεχιστεί και το επόμενο σχ. έτος 2013-14. Το Πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού με βάση την 
από 20/09/2012 σχετική απόφασης (αρ. πρωτ. 110946/Γ7). 
Η σίτιση αφορούσε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές μας και 
υλοποιείται με τη δωρεάν διάθεση μικρο-γευμάτων. Η 
διανομή των τροφίμων γινόταν από το κυλικείο του σχολείου 
και η συναίνεση και συνεργασία της κυλικειάρχισσας ήταν 
απαραίτητη ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στο σχολείο. 
Προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ορίστηκε ένας Υπεύθυνος 
Προγράμματος (Υ.Π.). Κατά την έναρξη υλοποίησης του 
προγράμματος το Ινστιτούτο Prolepsis παρέδωσε έναν 
ενημερωτικό φάκελο για κάθε μαθητή. Ο φάκελος 
περιλάμβανε.  
1) ενημερωτική επιστολή με αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των γονέων,  
2) έντυπο άρνησης συμμετοχής (για όσους γονείς δεν 
επιθυμούσαν να συμμετέχει το παιδί τους στο πρόγραμμα,  
3) ερωτηματολόγια σχετικά με τις ανάγκες σίτισης της 
οικογένειας και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και  
4) έντυπο με συμβουλές υγιεινής διατροφής για τα παιδιά. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διανομή ενημερωτικού υλικού 
και σε άλλες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
(συνολικά 3 φορές κατά τη διάρκεια του σχ. έτους) καθώς 
και ημερίδα ενημέρωσης για τους γονείς από διατροφολόγο, 
διαιτολόγο κι έναν μάγειρα (chef). 
Κάθε μαθητής δικαιούται να λαμβάνει κάθε ημέρα ένα υγιεινό 
μικρογεύμα.  
Το μενού διέφερε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το γεύμα 
περιλάμβανε (η ποιότητά τους ελεγχόταν από αρμόδιες 
υπηρεσίες):  
• σάντουιτς ολικής άλεσης με ημίσκληρο τυρί ή γαλοπούλα ή  
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• τοστ με διπλό ημίσκληρο τυρί ή  
• κουλούρι με ημίσκληρο τυρί και μείγμα λαχανικών ή  
• σπανακόπιτα με ελαιόλαδο (πρασόπιτα ή κολοκυθόπιτα) ή  
• σταφιδόψωμο  
• γάλα λευκό 3 φορές την βδομάδα σε συσκ.των 310 ml και  
• φρέσκο φρούτο εποχής κάθε ημέρα της εβδομάδας  
• γιαούρτι με μέλι, μια φορά την εβδομάδα  
Την Τρίτη 23/4/2013 στο σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση με θέμα την υγιεινή διατροφή και τίτλο: 
"Μαγειρεύω υγιεινά για την οικογένεια μου". 
Η εκδήλωση απευθυνόταν στους γονείς & κηδεμόνες των 
μαθητών καθώς και στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου. 
Παραβρέθηκαν από το Ινστιτούτο Prolepsis: η 
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος Κατερίνα Μπελογιάννη, η Άννα 
Μαρία Χάβιαρη, ο Γιάννης Σπυρίδης, η Καλλιόπη 
Μιλτσακάκη και η Κατερίνα Κουτσούρα κι από την εταιρεία 
Κομπατσιάρης, η οποία έφερνε καθημερινά τα μικρογεύματα 
στο σχολείο: ο Γιάννης Κομπατσιάρης και ο σεφ Δημ. Καζής. 
H διατροφολόγος Κατερίνα Μπελογιάννη, έκανε μια 
παρουσίαση με διαφάνειες με τίτλο: "Μαθαίνω το παιδί μου 
να τρώει σωστά". Ο σεφ Δημήτρης Καζής, έφτιαξε μια 
εύκολη, γρήγορη και δροσερή σαλάτα με φασόλια και 
πλιγούρι, την οποία δοκίμασαν όλοι οι παραβρισκόμενοι. 
Στους γονείς μοιράστηκε ένα φυλλάδιο, για το πώς μπορούμε 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τρώνε σωστά καθώς και 
κάποιο ερωτηματολόγιο. 

11. Προσφορές Αγάπης σε οικογένειες του σχολείου μας 
• Τρόφιμα συνολικής αξίας 700 € διανεμήθηκαν σε 50 

οικογένειες του σχολείου μας, χάρις στις ενέργειες 
του Ροταριανού Ομίλου Θεσ/νίκης. Τα χρήματα 
προήλθαν από ιδιώτες Ροταριανούς χορηγούς κι από 
τα κέρδη του φιλανθρωπικού Gala, που 
πραγματοποίησε ο Όμιλος Ροταράκτ Θεσ/νίκης. Η όλη 
δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το δ/ντή του 
σχολείου. Κάθε οικογένεια παρέλαβε από ένα ατομικό 
καλάθι που περιείχε κοτόπουλο, λάδι, ρύζι, φακές, 
φασόλια, ζάχαρη, αλεύρι και σοκολάτες. 

• Το πέρασμα προς τη νέα χρονιά συμπεριέλαβε τη 
γνωριμία και τη βοήθεια οικογενειών Ρομά του 
Οικισμού Αγίας Σοφίας. 14 οικογένειες μπόρεσαν να 
εφοδιαστούν με τα απαραίτητα τρόφιμα για τις μέρες 
των γιορτών. Νεαροί παραγωγοί του διαδικτυακού 
ραδιοφώνου Starwalkers Radio Classic, 14 ετών, 
συμμετείχαν στην οργάνωση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων. Η δράση πέρα από χρήσιμη 
ήταν κι εκπαιδευτική για τα ίδια τα παιδιά που πήραν 
μέρος στην πραγματοποίηση της καθώς συνέσφιξε 
τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ μαθητών της ίδιας 
περίπου ηλικίας υπηρετώντας έναν βασικό στόχο του 
ραδιοφωνικού σταθμού, αυτόν της συνανθρωπίας.  
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12. Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα μας 
Για 6η χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 
«Μιχάλης Δερτούζος» και η «Ελληνική Ένωση για την 
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» σε συνεργασία με το 
Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) προκήρυξαν τον 6ο 
Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων, 
όπως μετονομάστηκε έπειτα από αιτήματα για συμμετοχές 
και εκτός Ελλάδος. Ο δικτυακός τόπος του σχολείου μας, 
για 6 χρονιές που έχει γίνει ο διαγωνισμός βραβεύεται ως 
ένας από τους 10 καλύτερους σχολικούς ενεργούς 
δικτυακούς τόπους για την Π.Ε. στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα 
μας (δημιουργοί ο Δ/ντής Στέργιος Παπαδόπουλος & ο 
δάσκαλος Ταυρίδης Ιορδάνης με τη συνδρομή όλων των 
συναδέλφων του σχολείου), ανεβαίνει σε 4 γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, ρωσικά) κι είναι 
ειδικευμένη στη Διαπολιτισμική Εκπ/ση & στα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Επίσης μέσα από αυτήν 
προβάλλονται οι πλούσιες δράσεις του σχολείου.  
Οι θέσεις που έχουμε καταλάβει: 2007: 4η θέση, 2008: 
4η θέση, 2009: 10η θέση, 2010: 8η θέση, 2011: 4η θέση, 
2013: 4η θέση. - http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   
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	ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
	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 7 συνεχή χρόνια μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου του Maine της Γαλλίας αποσκοπεί 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 εκπ/κών 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 στις σχ. τάξεις παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία με τον όρο «Αφύπνιση στις Γλώσσες και στους Πολιτισμούς» (Eveil aux Langues et aux Cultures). Για 4 εβδομάδες μας επισκέπτονταν καθημερινά μεταπτυχιακές φοιτήτριες υπό την καθοδήγηση της κας Μουμτζίδου Αργυρώς.

