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Για το σχολείο μας η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα (βοηθός δασκάλου ξένης γλώσσας) είναι μια 

μεγάλη πρόκληση κι αξίζει πραγματικά. Συμμετείχαμε για 

6η χρονιά. Φιλοξενήσαμε τη φοιτήτρια Josefin Kocher από 

τη Γερμανία, που στο μέλλον θα εργαστεί ως 

εκπαιδευτικός. Πολλοί από μας θυμούνται με νοσταλγία 

τον Κρίστιαν, την Μπέντε, τη Γιούλια, τη Λάουρα και την 

Τζούντιθ που δούλεψαν στο σχολείο μας παλιότερα! 

Υπεύθυνη εκπ/κός στο σχολείο ήταν η δασκάλα των 

Αγγλικών κα Ζωή Μαλιβίτση. Η Ζοζεφίν εργάστηκε απ’ τον 

Οκτώβριο ως το Μάρτιο του 2014 κι ήταν καθημερινά μαζί 

μας στα μαθήματα των Αγγλικών και των Γερμανικών. 

Συμμετείχε στις δραστηριότητες και συχνά βοηθούσε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα Αγγλικά. Ταξίδευε 

αρκετά στην Ελλάδα και πάντα μας μιλούσε για αυτά, 

δείχνοντας φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Η εμπειρία 

μας από τη συνεργασία μας με τους βοηθούς Comenius 

είναι πολύ θετική κι εποικοδομητική.  

Η Josefin, μέσω της εφημερίδας ήθελε να καταγράψει 

τις σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την παραμονή 

της στη Θεσ/νίκη και στο σχολείο. 

«Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που 

επέστρεψα από την Ελλάδα. Μόλις τώρα όμως κατάφερα να 

συνειδητοποιήσω ότι είμαι πίσω στη Γερμανία. Πέρασα έξι 

όμορφους, συναρπαστικούς κι αξέχαστους μήνες στην 

Ελλάδα, γεμάτους περιπέτειες, ειδικά στη Θεσ/νίκη, μια 

πανέμορφη πόλη με υπέροχους ανθρώπους. Ο χρόνος που 

πέρασα στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ-Κορδελιού 

καθώς κι η δουλειά που έκανα εκεί ήταν από τις καλύτερές 

μου εμπειρίες. Ένιωθα καλοδεχούμενη κι αποδεκτή κάθε 

μέρα. Ήταν χαρά μου να βλέπω και να δουλεύω με όλα τα 

αξιαγάπητα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα στα τόσο 

διασκεδαστικά και χαλαρωτικά μαθήματα των Αγγλικών και 

των Γερμανικών. Ήταν μεγάλη η ευχαρίστησή μου να λέω 

στα παιδιά αστείες και συναρπαστικές ιστορίες για τα 

ταξίδια μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 

Στέργιο Παπαδόπουλο για τη βοήθειά του, τον χρόνο του 

και την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι στο σχολείο του. 

Πολλά ευχαριστώ επίσης στην κα Ζωή (των Αγγλικών) και 

την κα Βάννα (της Φυσικής Αγωγής). Ευχαριστώ για το 

χρόνο σας, για το χρόνο που μοιραστήκατε μαζί μου κι 

ευχαριστώ για το ότι πάντα μπορούσα να σας μιλάω. Τέλος, 

ευχαριστώ όλους τους δασκάλους για τις αστείες στιγμές 

στο γραφείο δασκάλων. Απόλαυσα κάθε στιγμή».  

Είμαι λιγομίλητο άτομο, τα χαιρετίσματά μου, Ζοζεφίν.  

 



2. 2η Γιορτή της Πολυγλωσσίας στη Θεσσαλονίκη 
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού, 

συμμετείχε στη 2η μεγάλη γιορτή των γλωσσών, που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/5, Σάββατο 31/5 και 

Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 και οι δράσεις υλοποιήθηκαν στους 

χώρους του Νέου Δημαρχείου Θεσ/νίκης, στην εσωτερική 

και εξωτερική σκηνή του φουαγιέ, στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, στο αμφιθέατρο, στην αίθουσα του Δ.Σ., καθώς 

και στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου. Στις εκδηλώσεις 

πήραν μέρος 105 φορείς σε 220 διαφορετικές δράσεις.  

Βασικός στόχος 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 κι αυθόρμητες συζητήσεις 

στρογγυλές τράπεζες με φυσικούς ομιλητές της κάθε 

γλώσσας. 

Η δική μας παρουσία ήταν ένας μικρός φόρος τιμής στους 

Ρομά, ένα λαό με μεγάλη αλλά, ως επί το πλείστον, άγνωστη 

για πολλούς ιστορία, ένα λαό που πέρασε πολλά και 

κατάφερε να διατηρήσει δυναμικά την παρουσία του στον 

πολιτισμικό χάρτη. Ένας λαός αυθόρμητος, που δεν μπαίνει 

σε καλούπια, γνήσιος στις λύπες μα και στις χαρές του. 

Ξεκινήσαμε μ’ένα σύντομο-χιουμοριστικό ποιηματάκι για την 

ιστορία των Ρομά με πληροφορίες για την προέλευσή τους, 

την καταγωγή του ονόματος τους, στοιχεία για το πού ζουν 

και σε τι αναλογίες καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα της 

παράδοσης και της κουλτούρας τους. Τα στιχάκια, τα οποία 

γράφτηκαν από τους ίδιους τους μαθητές της Τ.Υ. Ρομά 

(Χαϊδάρογλου Γιώργο, Τοπαρλάκη Συμέλα, Τοπαρλάκη Εύα, 

Αρίφ Σουμέλα, Καλιώρα Παρασκευή,  Καραχάλιο Άγγελο, 

Σαμαρά Χριστίνα, Σιερίφ-Μπεσίμογλου Σταυρούλα) με την 

καθοδήγηση της δασκάλας τους κας Μωυσή Στέλλας. Έπειτα 

τραγούδησαν στα τσιγγάνικα & στα ελληνικά ένα παραδοσιακό 

τραγούδι(«την έκλεψα, την έκλεψα!»), το οποίο μιλούσε για 

το «κλέψιμο» μιας νύφης από το μελλοντικό γαμπρό. 

Η παρουσία μας ολοκληρώθηκε με την αφήγηση ενός 

τσιγγάνικου παραμυθιού, στο οποίο παρουσιάστηκε η ιστορία 

του «Πρίγκιπ», ενός πολύ φτωχού παιδιού που μεγάλωσε με 

πολλές στερήσεις όσον αφορά τα υλικά αγαθά ωστόσο είχε 

μια ψυχή γεμάτη από συναισθήματα. Τα μηνύματα ήταν 

πολλά: αγάπη, φιλία, αποδοχή, ανιδιοτέλεια,  πίστη σε αξίες 

που τελικά μας κάνουν να νιώθουμε αληθινά πλούσιοι. Το 

παραμύθι διηγήθηκε η κα Σόνια Σαντικίδου, μητέρα Ρομά 

μαθητή μας. Την ιστορία φρόντισαν να ζωντανέψουν με τη 

μορφή παντομίμας μαθητές/τριες του ΣΤ2 υπό τις οδηγίες 

της θεατρολόγου μας κας Μαρίνας Βασιλειάδου.  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



3. Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στην κουλτούρα του σχολείου 

   Τι είδαν οι 2 Γιαπωνέζοι Επιστήμονες στο σχολείο μας 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η Θεσσαλονίκη, για 2η συνεχή χρονιά προετοιμάζει μία 

γιορτή. Στις 30-31/5 & 1/6 οι γλώσσες κι οι πολιτισμοί των 

ανθρώπων που ζουν, επισκέπτονται και φιλοξενούνται για 

ένα διάστημα σε αυτήν την πόλη μοιράζονται μαζί μας το 

κρασί και το μέλι των πολιτισμών τους. Γλώσσες και 

πολιτισμοί λοιπόν που ανθίζουν, που άλλοτε σβήνουν κι 

άλλοτε ξαναγεννιούνται από την ανάγκη, κυκλοφορούν σαν 

ρεύμα δυνατότερο ή υποτονικότερο στις πλατείες, στους 

δρόμους, στην αγορά, πίσω από τις πόρτες των σπιτιών, στις 

σχολικές τάξεις πριν ή μετά από το μάθημα, στη σχολική 

αυλή, κάτω από τον ουρανό, την ώρα που οι μαμάδες 

συναντούνται στο κατώφλι του σχολείου… στα κράσπεδα των 

συλλόγων, στις εκδηλώσεις των κοινοτήτων… στις γιορτές 

του καλοκαιριού όταν έρχονται από άλλες χώρες ομοεθνείς 

ομάδες για να πάρουν μέρος σε καλλιτεχνικά δρώμενα.  

Τούτη η γιορτή που οργανώνεται και φέρνει τον τίτλο 

«Γλωσσικές διαδρομές. Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη πόλις» 

συμφιλιώνει γλώσσες, διαλέκτους, παραλλαγές, κώδικες, 

αναδεικνύει μία πολλαπλή επικοινωνία, με στόχο να 

διασφαλίσει τη συνεργασία και εν τέλει τη συνανθρωπία. 

Το σχολείο μας, στα πλαίσια δράσεων, ανταλλαγών και 

προγραμμάτων που εκπονεί συνεργάζεται με τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Θεσ/νίκης, καθώς 

και με την επιστημονική συνεργάτιδα κι υπεύθυνη του έργου, 

ειδική επιστήμονα σε θέματα πολυγλωσσίας και 

διαπολιτισμικής εκπ/σης, πρόεδρο του φορέα αδελφοποίησης 

–διεθνής διάδραση, συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας 

εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας «Δι Επαφή» και εκδότρια του 

διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Syergies Sud-est 

Européen κα Αργυρώ Μουμτζίδου.   

Η συνεργασία μας έχει ως στόχο να αναδειχθεί και να 

αξιοποιηθεί στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο η πολυγλωσσία 

κι η πολυπολιτισμικότητα, καθώς και να εκπαιδευτούν τόσο 

οι μαθητές όσο και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε μία 

εποικοδομητικότερη διαχείριση της πολυγλωσσίας της τάξης 

και του σχολείου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, μία ιαπωνική αποστολή 

πανεπιστημιακών καθηγητών επισκέφθηκε το σχολείο μας. 

Πρόκειται για τους καθηγητές κ. Yoshimura Masahito 

(Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Nara) και κα Koishi 

Atsuko (Τα Γαλλικά ως ξένη Γλώσσα, Πανεπιστήμιο του 

Keio). Συνοδευόμενοι από την κα Μουμτζίδου η αποστολή 

επισκέφθηκε τις σχολικές μας τάξεις, συζήτησαν με τους 

δασκάλους, παρακολούθησαν ένα μέρος των δράσεων μας, 

αντάλλαξαν απόψεις προκειμένου να διαμορφώσουν μία 

ευρύτερη αντίληψη διαπολιτισμικής αγωγής, η οποία εκτός 

από τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις των λαών θα 

περιλαμβάνει εξ ίσου και τις γλώσσες.  



4.Cue Primary School - Μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία και συνεργασία 
 

“The land down under” – Στη διάρκεια της χρονιάς 

πληροφορηθήκαμε από την κα Ζωή, τη δασκάλα των 

Αγγλικών, ότι το σχολείο μας βρίσκεται σε επικοινωνία με 

ένα σχολείο της μακρινής Αυστραλίας. Το σχολείο αυτό 

ονομάζεται Cue Primary School και βρίσκεται, όπως λέει 

και τ’ όνομά του, έξω από τη μικρή κωμόπολη Cue, 658 χμ. 

βόρεια της πόλης Περθ, στη Δυτική Αυστραλία. Η πιο 

δημοφιλής εποχή για να επισκεφθεί κάποιος επισκέπτης την 

πόλη Cue είναι ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, όταν 

ο καιρός είναι πιο ήπιος. Είναι ένας δημοφιλής προορισμός 

για τους ηλικιωμένους της Αυστραλίας. Όταν ακούσαμε ότι 

πρόκειται για ένα τελείως «διαφορετικό» σχολείο, αμέσως 

θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την 

Αυστραλία και για το συγκεκριμένο σχολείο. Έτσι, με τη 

βοήθεια της κυρίας Ζωής, ετοιμάσαμε μια παρουσίαση στις 

αρχές του Μάρτη, στην οποία ήταν καλεσμένες μας η κυρία 

Josefin (Zοζεφίν) απ’ τη Γερμανία (Comenius Assistantship 

στο σχολείο) και μια ακόμα βοηθός που εργαζόταν σε άλλο 

δημοτικό της πόλης μας, η κυρία Σάρα (από το Βέλγιο), οι 

οποίες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το project μας. Απ’ 

όλες τις πληροφορίες που ακούσαμε, παραθέτουμε εδώ τις 

πιο σημαντικές που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας.  

Για το Δημοτικό Σχολείο του Cue: Το σχολείο αυτό 

ιδρύθηκε το 1896. Βρίσκεται κτισμένο σε ένα λόφο που 

βλέπει στην κωμόπολη Cue. Περιβάλλεται από όμορφους 

κήπους και μάλιστα η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως Μνημείο 

Φυσικής Ομορφιάς. Σήμερα φοιτούν 26 Αβορίγινες μαθητές 

κι εργάζονται ο Δ/ντής, δύο δάσκαλοι, δυο υπεύθυνοι της 

Εκπ/σης των Αβορίγινων, ένας γραμματέας, ένας βοηθός, 

ένας βιβλιοθηκάριος και ένας κηπουρός. Τα παιδιά, ηλικίας 

από 4 ως 12 ετών, μαθαίνουν δυο γλώσσες, τα Αγγλικά και 

την τοπική γλώσσα των Αβορίγινων που ονομάζεται 

Wajarri. Αν και το σχολείο είναι 118 χρονών, πρόκειται για 

ένα πολύ μοντέρνο σχολείο, καθώς όλες οι αίθουσες είναι 

εφοδιασμένες με Η/Υ και διαδραστικούς πίνακες και το 

μάθημα γίνεται με τη βοήθεια του Διαδικτύου. 

Η επικοινωνία μας με το Cue Primary School: Μόλις 

μάθαμε ότι οι Αυστραλοί φίλοι μας ετοίμασαν ένα ‘πακέτο’-

δώρο για μας (που το περιμένουμε πώς και πώς, ως την ώρα 

που γράφουμε το άρθρο, δεν είχε έρθει ακόμα), 

προθυμοποιηθήκαμε κι εμείς να ετοιμάσουμε κάτι για τους 

Αβορίγινες μαθητές του Cue. Πολλοί από εμάς τους μαθητές 

του Δ1 ετοιμάσαμε ζωγραφιές στις οποίες μάλιστα γράψαμε 

και μερικά από τα Αυστραλιανά Αγγλικά που μάθαμε. Οι 

μαθητές του Γ1 ετοίμασαν μια αφίσα με θέμα το καρναβάλι, 

ενώ οι μαθητές του Ε2 ετοίμασαν μια επιστολή στην οποία 

μιλούν για την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα. Όλα αυτά 

– και άλλα πολλά – θα είναι το δικό μας δώρο για τα παιδιά 

του Cue Primary School. Cheerio Aussies! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5. Μέσα από το θέατρο δείχνουμε την αλληλεγγύη και την αγάπη μας 
 

Το θέατρο αποτελεί το μοναδικό φάρο γνώσης, αφύπνισης, 

κριτικής κι ουσιαστικά το τελευταίο καταφύγιο της σκέψης 

μας, μέσα σε εποχές σκοτεινές και δυσνόητες.  Η παιδική 

θεατρική μας ομάδα δημιουργήθηκε από την αγάπη που 

είχαμε εμείς τα παιδιά για το θέατρο. Αυτή την αγάπη μας 

κατανόησε κι εκτίμησε ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου 

και πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει την ομάδα 

θεάτρου. Ο θίασός μας, αποτελείτο από μικρούς σε ηλικία 

ηθοποιούς, αλλά μεγάλα ταλέντα! Συμμετείχαν 19 ηθοποιοί 

& 9 χορευτές!! Σκηνοθέτης της ομάδας είναι η κα 

Αναστασία Θυμιοπούλου. Στο μακρύ ταξίδι μας, δουλέψαμε 

πολύ, γνωριστήκαμε καλύτερα μεταξύ μας και μάθαμε 

στοιχεία του εαυτού μας που δεν γνωρίζαμε. Σκεφτήκαμε 

ότι με το θέατρο μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερα 

εκείνα που αλλιώς θα έμεναν ανέκφραστα.  Να χαρίσουμε 

χαμόγελα κι ελπίδα, αλλά και να διδάξουμε. Με οδηγό την 

αγάπη για το θέατρο, αλλά και την αγάπη για τις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κυρίως τα παιδιά η 

θεατρική μας ομάδα δίνει το στίγμα της προσφοράς και της 

γενναιοδωρίας. Γιατί γενναιοδωρία σημαίνει η δύναμη του 

προσφέρω. Αυτό που αξίζει περισσότερο είναι όχι εκείνο 

που παίρνεις, αλλά εκείνο που δίνεις. Δόθηκαν 

παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο 

Ευόσμου για το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στο θέατρο 

Αμπελοκήπων για τις άπορες οικογένειες του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με πρωτοβουλία του Σώματος 

Εθελοντών του Δήμου. Επίσης συμμετείχαμε στη 14η 

θεατρική μαθητική συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2014», 

που διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Πρότυπα 

Εκπαιδευτήρια, όπου αποσπάσαμε δυο σημαντικές 

διακρίσεις, δύο βραβεία, το βραβείο θεατρικής 

αναζήτησης και το βραβείο εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

 
 

 
 

 

6. Η πολυπολιτισμική εφημερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 
 

 
 

Συνεχίστηκε για 12ο έτος η έντυπη έκδοση και κυκλοφορία 

της 12/σέλιδης έγχρωμης τριμηνιαίας σχολικής μας 

πολυπολιτισμικής εφημερίδας, «Ο κόσμος στα μάτια των 

παιδιών»-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, στην τοπική κοινωνία του Δήμου Κορδελιού-

Ευόσμου Θεσ/νίκης. Επίσης αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα 

26 διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 

κομμάτων, στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, 

στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & πάσης Ελλάδος, στο Υπ. 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο ΑΠΘ (Παιδ. Σχολή), στα 

ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Κυκλοφορεί 3 φορές το σχ. έτος 

(πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα και τέλη Μαΐου).  



7. Επίσκεψη Μελέτης – Study Visit: Στελεχών Εκπ/σης Ευρωπαϊκών Χωρών 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Count me in: inclusive practices in formal and non-

formal education and training 

Τα τελευταία χρόνια στην  Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί 

στρατηγικές που στοχεύουν στην εξασφάλιση της επιτυχούς 

ένταξης ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είτε 

επειδή προέρχονται από περιβάλλοντα με χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό status και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα είτε 

επειδή είναι άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

αναπηρία. Τέτοιες δομές, τυπικής και μη τυπικής μάθησης, 

που προάγουν στρατηγικές ενσωμάτωσης, όπως: 

διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 

απογευματινά σχολεία κι άλλους οργανισμούς (Πυξίδα, 

Ιθάκη), επισκέφθηκαν 11 συμμετέχοντες από 9 χώρες της 

Ευρώπης (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Λετονία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ολλανδία) στην Έδεσσα και στη Θεσ/νίκη, για 

να μελετήσουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και την 

εφαρμογή των πρακτικών ένταξης. Την όλη οργάνωση είχε το 

ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και τη Δ/νση Δ.Ε. Πέλλας. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες 

βρέθηκαν στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-

Κορδελιού, όπου ενημερώθηκαν για διάφορα προγράμματα 

και δράσεις ένταξης, που εφαρμόζει το σχολείο. Για μια 

ακόμη φορά το σχολείο μας, εκπροσώπησε επάξια το Δήμο μας 

και τη χώρα μας σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και οι ξένοι 

επισκέπτες, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για τις 

δράσεις και τις πρακτικές ένταξης που εφαρμόζονται σε αυτό 

το σχολείο. Το Δήμο και το Τμήμα Παιδείας, εκπροσώπησε η 

προϊσταμένη κα Πολύμνια Βασιλειάδου.  

 

8. Έρευνες που διεξήχθησαν στο σχολείο μας 
  Του Κέντρου Prolepsis για το πρόγραμμα της υγιεινής 

διατροφής και της δωρεάν σίτισης που γινόταν στο 

σχολείο μας. 

 Των 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». 

 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.  

 

 

 



9. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχ. έτος 2003/04 συμμετείχε για 10η 

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: 

Περιβαλλοντικά προγράμματα: 

Η ζωή στο δάσος – A1 τάξη  

Ελάτε στον κύκλο της ανακύκλωσης– B2 τάξη 

Ταξίδι στην Ελλάδα– Δ2 τάξη 

Η ενέργεια στις διάφορες μορφές της– E1 τάξη 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: 

Αισθάνομαι-Συναισθάνομαι-Συνυπάρχω–Αποδέχομαι: 

γίνομαι πιο ικανό, πιο δημιουργικό, πιο χαρούμενο παιδί - Γ1  

«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» - Δ1 τάξη 

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»Γ,Δ,ΣΤ ολοημέρου 

Πολιτιστικά προγράμματα: 

«Με το Α και το Β» - Α2 τάξη 

«Οι μήνες και οι εποχές του έτους, ήθη-έθιμα» - B1 τάξη 

«Στου Αισώπου το σχολείο, η χελώνα παίρνει βραβείο» Β2  

«Οι θεοί του Ολύμπου και οι μυθολογικοί ήρωες» Γ2 τάξη 

«Διαδρομές στη βυζαντινή Θεσ/νίκη – Γνωριμία με τα 

μνημεία της» Ε2 τάξη 

«Γνωρίζω τον εαυτό μου, σέβομαι τους άλλους» - ΣΤ1 τάξη 

«Ταξιδεύοντας με το Φερδινάνδο Μαγγελάνο» - ΣΤ2 τάξη 

«Ελλάδα – Αγγλία: παίζω στο χθες και στο σήμερα» Ε2 τάξη 

« Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών » - ΣΤ τάξη 

«Οι 12 μήνες και η λαϊκή μας παράδοση» Α, Β ολοημέρου 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. Μαθήματα σκίτσου στο σχολείο μας για μαθητές και γονείς 

 

 
 

 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Γονέων και το γνωστό σκιτσογράφο Δημήτρη 

Νικολαΐδη, συνέχισε για 2η χρονιά τμήματα σκίτσου για 

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. Στο τέλος πραγματοποιήθηκαν 

εκθέσεις με τα έργα και τα σκίτσα των μαθητών και των 

γονέων καθώς και προβολή του προγράμματος μέσα από την 

ιστοσελίδα μας και την πολυπολιτισμική μας εφημερίδα. 



11. 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 συνεχίσει να συμμετέχει για 

2ο χρόνο στο ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα Σίτισης & 

Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, καθημερινά για όλους 

τους μαθητές του για το σχ. έτος 2013-14.  

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 

Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής 

Ιατρικής, Prolepsis στην Αθήνα με δωρεά από το 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η σίτιση 

αφορούσε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές μας και υλοποιείται με 

τη δωρεάν διάθεση μικρο-γευμάτων. Η διανομή των 

τροφίμων γινόταν από το κυλικείο 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  

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. 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  

• τοστ με διπλό ημίσκληρο τυρί ή  

• κουλούρι με ημίσκληρο τυρί και μείγμα λαχανικών ή  

• σπανακόπιτα με ελαιόλαδο ή σταφιδόψωμο  

• γάλα λευκό 3 φορές την βδομάδα σε συσκ.των 310 ml 

• φρέσκο φρούτο εποχής κάθε ημέρα της εβδομάδας  

• γιαούρτι με μέλι, μια φορά την εβδομάδα  
 


