
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

(σχολικό έτος 2015-16) 
 

1. Καινοτόμες ψηφιακές δημιουργίες κι εφαρμογές των μαθητών μας 
 

«Intercultural Communication» 
Στα πλαίσια του διαγωνισμού “Coding Competition”, η ομάδα 

“Intercultural Τeam” την οποία αποτελούσαν οι 

μαθητές/τριες Ανανιάδου Άννα, Γκόγκου Γιώργος, Ντούσι 

Στέλλα, Παντελίδου Κατερίνα, Τραϊανού Δέσποινα μαζί με τους 

εκπ/κούς Ελένη Δελημπέη (πληροφορικός) & Κώστα 

Πασχαλόπουλο (δάσκαλο), δημιούργησαν με τη βοήθεια της 

ψηφιακής μας τάξης και των tablet, μια πρωτοποριακή ψηφιακή 

εφαρμογή. Το όνομά της «Intercultural Communication», η 

οποία θα διευκολύνει μαθητές που έρχονται από την Αλβανία 

και τη Ρωσία και ξεκινούν τη φοίτησή τους χωρίς να γνωρίζουν 

συχνά ούτε λέξη ελληνικά, αλλά και τα παιδιά που έχουν 

ελληνική καταγωγή και δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί 

τους, λόγω του ότι δεν γνωρίζουν τις αντίστοιχες μητρικές 

γλώσσες, πράγμα που συμβαίνει και με τους εκπ/κούς. Η 

εφαρμογή χρησιμοποιεί μόνο εικόνες κι ήχους (μητρικές 

γλώσσες) για την επικοινωνία, πράγμα που τη καθιστά ιδιαίτερα 

εύχρηστη σε παιδιά μικρότερης ηλικίας αλλά και σε άτομα που 

δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Οι 

καταστάσεις–κατηγορίες που απεικονίζονται προέκυψαν από τις 

εμπειρίες των παιδιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα χρόνια 

φοίτησής τους στο σχολείο μας.  

Η εφαρμογή όταν εγκαθίσταται σε Android «τρέχει» και χωρίς 

σύνδεση στο Διαδίκτυο, πράγμα που διευκολύνει τη χρήση της, 

μιας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα tablet μέσα 

στην τάξη τους ή ακόμη και στο διάλειμμα και με αυτό τον 

τρόπο να πραγματοποιήσουν την επικοινωνία. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει με ένα κλικ μια από τις 4 

κατηγορίες που είναι: «Σχολείο», «Επικοινωνία», «Μάθημα» 

και «Συναισθήματα».  

Στην κατηγορία «Σχολείο» επιλέγει αντικείμενα – καταστάσεις 

που μπορεί να συναντήσει στην καθημερινότητα, όπως κάποια 

φυσική ανάγκη, νερό, φαγητό, τη μητέρα, το τηλέφωνο και οι 

φίλοι του. Η κατηγορία «Επικοινωνία» περιλαμβάνει βασικές 

λέξεις – δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία 

γνωριμιών κι επικοινωνίας, όπως “Πως σε λένε;”, “Πόσο 

χρονών είσαι;”, “Από που είσαι;”, “Ευχαριστώ πολύ”, “Σε 

παρακαλώ”, “Συγνώμη”, “Βοήθησέ με” και “Δεν καταλαβαίνω”. 

Στην κατηγορία «Μάθημα» μπορεί να επιλέξει αντικείμενα που 

αφορούν την οργάνωση του μαθήματος (μολύβι, γόμα, ξύστρα, 

βιβλίο, μαρκαδόροι, ψαλίδι). Τέλος, η κατηγορία 

«Συναισθήματα» απεικονίζει βασικές συναισθηματικές 

καταστάσεις που πιθανόν να βιώσει το παιδί (χαρά, λύπη, θυμό, 

ντροπή, αδιαθεσία, έξαψη, αρέσκεια και δυσαρέσκεια). Υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής με περισσότερες 

λέξεις και γλώσσες. 
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Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ! 
Η 2η ψηφιακή εφαρμογή, της ομάδας “Smarkkteam”, των 

παιδιών του Δ2 Αριζάνη Κυριακής, Βαγγέλη Κλαίρης, Κουλεμάνη 

Σοφίας, Μαυρογενίδου Αγάπης, Παπαδοπούλου Μαριλένας, 

Σαβλίδη Γιώργου, Σαρμαδάκη Παναγιώτη με τη δασκάλα τους 

Ρούλα Κυριακίδου, γεννήθηκε από τις καθημερινές συζητήσεις 

μέσα στην τάξη για τις έγνοιες μας, τις ανησυχίες μας και ό,τι 

μας προβληματίζει. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τις 

διαφορές που μπορεί να έχουμε με τους φίλους, τα παιχνίδια 

στο διάλειμμα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα 

μαθήματα, τις σχέσεις με τους δασκάλους αλλά και τις  

προσωπικές μας ανασφάλειες. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς 

μπορούμε καθημερινά να λύνουμε τα προβλήματα αυτά, ώστε να 

‘μαστε χαρούμενοι στο σχολείο. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια 

ιστοσελίδα, που είχε τίτλο: «Το πρόβλημά σου πες και τη 

ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ!». Μαθητές/τριες μπορούν να βρουν 

απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά 

τους (δυσκολεύομαι στα μαθήματα, ντρέπομαι, έχω άγχος, 

χάνω πράγματα, ξεχνάω εύκολα, δεν έχω φίλους, με 

χτυπούν-με κοροϊδεύουν). Οι όμορφες ζωγραφιές κι οι λύσεις 

που υπάρχουν στη εφαρμογή έγιναν και προτάθηκαν από τα ίδια 

τα παιδιά μέσα από διαλογική συζήτηση και κατάθεση εμπειριών.  

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού αλλά και 

μεγαλύτερης ηλικίας. Σκοπός της λειτουργίας της, είναι να 

έρθει σε επαφή και να αλληλεπιδράσει με εκείνα τα παιδιά που 

δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και 

ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση και άνεση με τα τεχνολογικά 

εργαλεία. Η σελίδα αυτή είναι κατάλληλα φτιαγμένη και 

φιλτραρισμένη –σε αντίθεση με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης- με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ψυχολογία, 

ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στον μαθητή/τρια που ταυτίζεται 

με τις καταστάσεις της ιστοσελίδας. Στόχο έχει να προσφέρει 

λύσεις από τα παιδιά για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να 

ερχόμαστε στο σχολείο και να είμαστε χαρούμενοι. Μόνο έτσι θα 

‘χουμε διάθεση για μάθηση και δημιουργία. Κάθε παιδί δε θα 

αποτελεί μόνο αποδέκτη της λύσης που αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα, αλλά θα μπορεί διαδραστικά να συμμετέχει στην 

προσπάθεια αυτή. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η 

δυνατότητα για το παιδί να γράφει τη δική του πρόταση-λύση σε 

κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα, παρέχοντας διεξόδους 

σε πράγματα που το απασχολούν καθημερινά.  
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2. 3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, 

Έρευνας & Ρομποτικής - 3η θέση για τους  την ομάδα 

ρομποτικής του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού στην 

κατηγορία Gracious Professionalism & την 5η θέση στο Robot Game. 
στο ΝΟΕΣΙΣ (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 

Τεχνολογίας), διοργανώθηκε από την EduAct–Δράση για την 

Εκπαίδευση, ο διαγωνισμός του FLL 2016 Trash Trek 

(FIRST LEGO League Ελλάδας). Ένα πρόγραμμα που 

υποστηρίζει τα παιδιά και τους νέους με σκοπό την 

εξοικείωση τους με την επιστήμη και την τεχνολογία σε μία 

πιο «σπορ» ατμόσφαιρα. Οι στόχοι είναι: να ενθουσιαστούν 

με την επιστήμη και την τεχνολογία, να αποκτήσουν την ιδέα 

του ομαδικού πνεύματος, να ενθαρρυνθούν για την επίλυση 

σύνθετων πρότζεκτ μ’ ένα δημιουργικό τρόπο. Ένα τουρνουά 

ρομποτικής με τη μορφή διαγωνισμού, για ηλικίες 9 ως 16 

ετών, σε διασκεδαστική ατμόσφαιρα, όπου τα παιδιά κι οι 

νέοι πρέπει να λύσουν μία «αποστολή» με τη βοήθεια ενός 

ρομπότ. Ερευνούν ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε χρόνο με την 

ομάδα τους, σχεδιάζουν τον προγραμματισμό και τον έλεγχο 

ενός αυτόνομου ρομπότ για να ολοκληρώσει την αποστολή. 

Φέτος το θέμα είχε σχέση με τα απορρίμματα και η ορθότερη 

διαχείρισή τους. Στο μεγάλο τελικό συμμετείχαν 56 ομάδες 

από διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Βέροια, 

Βόλος, Γέρακας, Θεσ/νίκη, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κοζάνη, 

Κομοτηνή, Κρήτη, Κρύα Βρύση, Λάρισα, Ξάνθη, Πέλλα, 

Πύργος, Ρόδος, Σκύδρα, Χαλκιδική)! Οι In.C.A.T.S. 

κατέλαβαν την 3η θέση στο Gracious Professionalism & 

την 5η θέση στο Robot Game. 

Ήταν το πάντρεμα της ευρηματικότητας με την κοινωνική 

ευαισθησία. Τα παιδιά κατασκεύασαν ρομπότ και κατέθεσαν 

τις δικές τους έξυπνες λύσεις για την ορθότερη διαχείριση 

των απορριμμάτων. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής κ. 

Σπύρος Χαριτάτος ήταν ο Κεντρικός Παρουσιαστής 

Βραβεύσεων του διαγωνισμού. Με την αμεσότητα και την 

απλότητα του, κέρδισε μικρούς και μεγάλους, με το χαμόγελο 

και τον αυθορμητισμό του σκόρπισε το κέφι, ενώ δεν ήταν 

λίγες οι φορές που η ευαισθησία του για τα παιδιά άγγιξε τις 

ψυχές μας. Όλες οι ομάδες αγωνίστηκαν στις παρακάτω 4 

κατηγορίες: Robot game (παιχνίδι ρομπότ), Robot design 

(σχεδιασμός ρομπότ), Project (σχέδιο), Core values 

(βασικές αξίες). Την ομάδα αποτελούσαν οι παρακάτω 

μαθητές/τριες της Δ, Ε, ΣΤ τάξης:  

Ανανιάδου Άννα, Βαγγέλη Κλαίρη, Γκόγκου Γιώργος, Ντούσι 

Στέλα, Παντελίδου Κατερίνα, Παπαδόπουλος Νίκος, 

Περκουλίδης Γιάννης, Ποπονίδου Αναστασία, Σουλμέτα 

Κων/νος, Τραϊανού Ρεβέκκα-Δέσποινα, Τσαχίδου 

Αναστασία, Χαριτόπουλος Κων/νος. Θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε τους προπονητές μας, την κα Ελένη 

Δελημπέη, πληροφορικός του σχολείου και τον κ. Κώστα 

Πασχαλόπουλο, δάσκαλο του ολοημέρου, που αφιέρωσαν 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



πάρα πολλές ώρες μαζί μας, μεσημέρια, απογεύματα και 

βράδια στο σχολείο για να κάνουμε αυτό το όμορφο ταξίδι, 

πραγματικότητα. Το Σύλλογο Γονέων που στηρίζει πάντα τις 

καινοτόμες δράσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως 

οφείλουμε στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, που στήριξε υλικά 

αλλά και ηθικά την προσπάθειά μας και συγκεκριμένα την 

Αντιδημαρχία Παιδείας & Πολιτισμού. Επίσης την EduAct-

Δράση για την Εκπαίδευση και ιδιαιτέρως τους Κώστα 

Βασιλείου (τον εμπνευστή της ιδέας & μέντορα του 

οργανισμού) και τους πολυάριθμους εθελοντές για τη 

σπουδαία διοργάνωση και το υπέροχο, αξέχαστο και γεμάτο 

εμπειρίες «ταξίδι», που μας πρόσφεραν. Κάναμε πολλούς 

νέους φίλους!!! Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό 

Ελευθερίου-Κορδελιού, θα συνεχίσει να είναι ένα σχολείο 

ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο που θα προάγει την 

αίσθηση της ελευθερίας, την αυτενέργεια, την 

αυτοδιαχείριση, τη συμμετοχή, την καινοτομία, το σεβασμό 

στη διαφορετικότητα, την ισότητα, το ομαδικό πνεύμα, τη 

φιλία, την ευγενή άμιλλα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και 

τη διασκέδαση.  

 Δείτε το βίντεο για το σποτάκι των In.C.A.T.S και το 

μήνυμά τους προς όλες τις ομάδες 

 Δείτε τους In.C.A.T.S στο βίντεο από το kickoff Event 

(πάρτυ έναρξης) στο Mediterranean Cosmos 

 Διαβάστε τη συνέντευξη που έδωσαν οι In.C.A.T.S στο 

διαδικτυακό περιοδικό Allwrite.gr και στη δημοσιογράφο 

Μαριάννα Λαζάρου 

 Δείτε το βίντεο (το χρονικό διάστημα 34:10 ως 50:40) 

και τη συμμετοχή των In.C.A.T.S στην ΕΡΤ3 live στην 

εκπομπή "Καθημερινά και Απλά", όπου μίλησαν για τη 

συμμετοχή τους στον παγκόσμιο διαγωνισμό FIRST 

LEGO League Greece 2016  

 Δείτε το βίντεο για τους In.C.A.T.S και τη συμμετοχή 

τους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό του FLL το 2016 

 
 

 
 

 
 

 

3. Η πολυπολιτισμική εφημερίδα του σχολείου και στο διαδίκτυο 

 

Συνεχίστηκε για 14ο 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).  

https://www.youtube.com/watch?v=es1dMYk-6u4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ABuhgD6RW5w&feature=youtu.be
http://allwrite.gr/incats-fll/
http://webtv.ert.gr/ert3/03mar2016-kathimerina-ke-apla/
https://www.youtube.com/watch?v=NthUFLHclmo
http://www.flipsnack.com/B65CC697C6F/o-38.html
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/H_Efimerida_Mas/H_Efimerida_Mas.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/H_Efimerida_Mas/H_Efimerida_Mas.htm


4. "Πες το με comics", πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά ζητήματα 
 

Το έργο “Πες το με κόμιξ” πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη- Βία) μια 

μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την έδρα της στη 

Θεσ/νίκη κι αναπτύσσει δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

από το 1993 σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 

AddArt, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 Δημοτικά της Δυτ. & Αν. 

Θεσ/νίκης με παιδιά ηλικίας 10-12 ετών (Ε’ & ΣΤ’ τάξης). 

Μέσα από τη συμμετοχή τους, είχαν την ευκαιρία να 

ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και μέσα 

από τις ιστορίες κόμιξ που δημιούργησαν, να προτείνουν τις 

δικές τους λύσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της βίας. Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, οι ιστορίες των παιδιών μετατράπηκαν σε 

σενάριο και εικονογραφήθηκαν από καταξιωμένους 

επαγγελματίες καλλιτέχνες σε 5 θεματικά έντυπα κόμιξ στις 

ενότητες: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, 

ξενοφοβία-ρατσισμός, δικαιώματα και αναπηρία, σχολικός 

εκφοβισμός-σχολική βία.  

Τα 5.000 αντίτυπα που τυπώθηκαν, διανεμήθηκαν σ’ όλους 

τους μαθητές/ριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε 

δημοτικά της Β. Ελλάδας, σε παιδικές βιβλιοθήκες, σε ιδρύματα 

παιδιών, σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων και σε 

ορφανοτροφεία στη Θεσ/νίκη και στην ευρύτερη περιοχή για 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση ενάντια στις 

δυσμενείς διακρίσεις κάθε μορφής. Στο σχολείο μας 

συμμετείχαν τα τμήματα Ε1 με δασκάλες την κα Μάχη 

Κεσκιλίδου & Χριστιάνα Κατσιρμά & ΣΤ1 με δάσκαλο τον κ. 

Αποστόλη Ζώη κι η διάρκεια του περίπου 2 μήνες (4 ώρες την 

εβδομάδα σε κάθε τμήμα). Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης κα 

Αρβανιτίδου Βιργινία για την πρόταση και τη συνδρομή της στην 

υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο μας. Τη Σοφία 

Κυπριανίδου από την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ" και τους Δημήτρη Σαβαΐδη 

& Κώστα Σκλαβενίτη από την Add art, με τους οποίους 

περάσαμε υπέροχα ένα δίμηνο, παράγοντας ένα αξιόλογο 

δημιουργικό έργο. 

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ"-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ" - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ" - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/pes_to_me_comics.pdf
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/ft90of85x.html
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/ftcf43m9v.html
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/fdciyjnpb.html


5. Ψυχολόγος  σε καθημερινή βάση στο σχολείο μας  
 

 

 
 

 

 
 

 

Στο σχολείο μας ως το τέλος της σχολικής χρονιάς 

εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα δωρεάν παροχής 

συμβουλευτικής στήριξης σε θέματα που σχετίζονταν με την 

οικογένεια και το σχολείο, στα πλαίσια των προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ. Είχαμε ψυχολόγο, την κα Φαίη Αναστασιάδου, η 

οποία ήταν καθημερινά στο σχολείο από το πρωί ως το 

μεσημέρι. Τα παιδιά με προβλήματα μάθησης, προβλήματα 

συμπεριφοράς ή και συναισθηματικά προβλήματα αποτελούν 

ένα θέμα που ανησυχεί εκπαιδευτικούς και γονείς σε όλη την 

Ελλάδα, οι οποίοι διερωτώνται με ποιο τρόπο θα μπορούσαν 

να επιλύσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι γονείς 

(άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο) αντιμετωπίζουν τέτοια 

προβλήματα ή δυσκολίες σχετικά με την ανατροφή των 

παιδιών τους καθώς μεγαλώνουν στο σπίτι και στο σχολείο. 

Ήταν λοιπόν ευκαιρία να συζητήσουμε με κάποιον ειδικό 

κάποια θέματα που μας απασχολούν και στα οποία ίσως 

βρούμε απαντήσεις και λύσεις. Είχαν λοιπόν και οι δικοί μας 

γονείς αυτήν την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και 

μάλιστα δωρεάν. Ο ρόλος του ψυχολόγου ήταν 

υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, διαγνωστικός και 

θεραπευτικός για το μαθητή, επιστημονικός κι ερευνητικός 

και τέλος, προήγαγε την ψυχική υγεία. Πιο αναλυτικά, ο 

σχολικός ψυχολόγος ήταν υποστηρικτής και σύμβουλος όχι 

μόνο για τους μαθητές, αλλά και για το υπόλοιπο προσωπικό 

του σχολείου, καθώς και για τους γονείς, έτσι ώστε ο 

καθένας ξεχωριστά να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα 

στον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του. Βοήθησε τον 

εκπαιδευτικό στην αντιμετώπιση «κρίσεων» του παιδιού και 

στη δημιουργία ενός θετικού και θεραπευτικού γενικού 

ψυχολογικού κλίματος μέσα στην τάξη. Ο εκπ/κός μπορούσε 

να μοιραστεί τη διδακτική του εμπειρία και συνεργαζόταν με 

τον ψυχολόγο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

6. 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 4η χρονιά τμήματα σκίτσου για μαθητές της Α' 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Li1katsLTE


7. 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 17 

ηθοποιοί!! 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. Η παράσταση που ανέβασε η θεατρική 

ομάδα είχε τον τίτλο: 6ο Φτου και Βγαίνω… με τα έργα 

«Μια μέρα στο πάρκο» της Δήμητρας Ουζούνη και «Ο 

Καραγκιόζης παντρεύεται» του Νίκου Ρούτσου. Δόθηκαν 

παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο 

Ευόσμου για το Σύλλογο Γονέων Ατόμων με διαταραχές 

όρασης και πρόσθετες αναπηρίες  «Συζωή» και στο 

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης όπου συμμετείχαμε στη 16η 

θεατρική μαθητική συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2016», 

που διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Πρότυπα 

Εκπαιδευτήρια, όπου αποσπάσαμε δυο σημαντικές 

διακρίσεις, δύο βραβεία, το βραβείο εκπαιδευτικής 

προσέγγισης και το βραβείο θεατρικής αγωγής. 

Τη θεατρική ομάδα αποτελούσαν κατά αλφαβητική σειρά 

Βαρδοπούλου Αθανασία, Δέλλιος Γιάννης, Ελευθεριάδης 

Μιχάλης, Ζαφειρίδου Αναστασία, Καραουλάνης Χρήστος, 

Κούλκοβα Αλίνα, Μελιδονιώτη Αναστασία, Ντούσι Στέλλα, 

Παπαδόπουλος Νίκος, Σουλμέτα Αντιγόνη, Σωτηράκος 

Λάζαρος, Τοπαρλάκη Συμέλα, Τραϊανού Ρεβέκκα 

Δέσποινα, Φιζμάνι Έλντα, Φιλιππίδης Αντώνης, 

Χατζηϊωαννίδης Κων/νος, Χοτζαλάρι Ντανιέλα. Στο Μια 

μέρα στο πάρκο της Δήμητρας Ουζούνη, ένας μαθητής για 

να αποφύγει το τεστ μαθηματικών, το σκάει στο πάρκο της 

γειτονιάς, όπου εκεί έρχεται σε επαφή με διάφορους 

χαρακτήρες ανθρώπων, πρόσωπα της καθημερινότητας.... 

Στο «Ο Καραγκιόζης παντρεύεται», ο πονηρός 

Καραγκιόζης αποφασίζει να παντρευτεί για να κερδίσει 

χίλιες χρυσές λίρες… 

Απόσπασμα από την τελετή λήξης & τη βράβευσή μας 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Το χειροκρότημα στο τέλος της 

παράστασης και λίγα λόγια από 

την εμψυχώτρια και σκηνοθέτη 

Αναστασία Θυμιοπούλου 

https://www.youtube.com/watch?v=-tvO3nB3acE
https://www.youtube.com/watch?v=-tvO3nB3acE
https://www.youtube.com/watch?v=9i3P0_HVdNo
https://www.youtube.com/watch?v=8qqMaQPjoNU
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be


8. Ευέλικτη ζώνη 
Το σχολείο από το σχ. έτος 2003/04 συμμετείχε για 12η 

συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης.  

Η «Ευέλικτη Ζώνη», που αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου 

προγράμματος, 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. Πραγματοποιήθηκαν: 

Περιβαλλοντικά προγράμματα: 

Μαθαίνουμε για τις 4 εποχές – Α1 τάξη 

Νερό: Η σημασία του για τη ζωή και πηγή έμπνευσης στην 

τέχνη – Β2 τάξη 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: 

Τριγωνοψαρούλης, ο διαφορετικός – Γ2 τάξη 

Συγκρούσεις–Πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας – Δ1 

Πολιτιστικά προγράμματα: 

«Ο μαγικός κόσμος της αλφαβήτα» - Α2 τάξη 

«Αγαπώ το βιβλίο» - Β1 τάξη 

«Οι 12 θεοί και οι μυθικοί ήρωες»Γ1 τάξη 

«Η καθημερινή ζωή στα βυζαντινά χρόνια & σήμερα» Ε2  

«Κάνε τη διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού στο 

περιβάλλον της Ε.Ε.» - ΣΤ1 τάξη 

«Το ρεμπέτικο τραγούδι συναντά το σχ. εκφοβισμό» ΣΤ1  

« Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» - ΣΤ τάξη 

«Η τέχνη ως αντιπρόταση στη βία» ολοήμερο 

 

 
 

 
 

 

 

9. Ευρ. Προγράμματα Teachers4Europe και e-Twinning Κάνε τη Διαφορά! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Teachers4 

Europe και e-Twinning η δασκάλα Ζερβού Κυριακή μαζί με 

τους μαθητές/τριες του ΣΤ1 εκπόνησαν δράσεις υπέρ των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της φιλίας και κατά της βίας και 

του ρατσισμού με τίτλο: «Κάνε τη Διαφορά!-Δράσεις κατά 

του ρατσισμού κι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Οι 

μαθητές ξαναγνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν εκ νέου 

μαθαίνοντας, αρχικά, για την έννοια της Ε.Ε. και κατόπιν 

γνωρίζοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των παιδιών, όπως αναφέρονται στα βιβλία και 

στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. Παρακολούθησαν βίντεο, 

ταινίες, διάβασαν δικτυακά κώδικες δικαιωμάτων, έπαιξαν 

με δικτυακά παιχνίδια σχετικά με τα δικαιώματά τους, 

διάβασαν βιβλία, παραμύθια κι άλλο υλικό με θέμα τη φιλία, 

την αποφυγή της βίας και του ρατσισμού. Δημιούργησαν 

κατασκευές, ζωγραφιές, παζλ, αφίσες με συνθήματα, 

μπαλόνια, δέντρο φιλίας, παρήγαγαν υλικό μέσα από 

επιχειρήματα και συζητήσεις που ανέπτυξαν στις ομάδες 

τους και στόλισαν την τάξη τους με σκοπό να δείξουν και να 

παρακινήσουν τους μαθητές του σχολείου τους να 

ασπαστούν τις ιδέες της φιλίας, της συνεργασίας, την 

αποφυγή της βίας και του ρατσισμού, τόσο στο χώρο του 

σχολείου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

https://www.youtube.com/watch?v=vvv5YEPnszQ
https://www.youtube.com/watch?v=ViBVKuL0nEk


10. eSafety Label 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας e Safety Label είναι ένα 

δωρεάν εργαλείο για να βοηθήσει τα σχολεία στην 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη. Εφοδιάζει τους εκπ/κούς 

με τις απαραίτητες πηγές σε σχέση με τη διαδικτυακή 

ασφάλεια, παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή διαπίστευση για 

την ψηφιακή ασφάλεια. Τι είναι το E Safety Label: 

- Δωρεάν εργαλείο για να βοηθήσει με την ένταξη των ΤΠΕ 

στην τάξη 

- Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο και υπηρεσία υποστήριξης 

- Εξοπλισμός των σχολείων με τους πόρους για την 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για την ηλεκτρονική ασφάλεια 

που παρέχουν. Η ετικέτα το E Safety Label είναι ένα έργο 

πολλών ενδιαφερομένων φορέων κι υποστηρίζεται από μια 

σειρά κορυφαίων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των 

Liberty Global, Microsoft, Telefonica και των Ευρωπαϊκών 

Υπουργείων Παιδείας, από το Φλαμανδικό Βέλγιο, την 

Κύπρο, την Ελλάδα και Πορτογαλία, καθώς κι από το 

European Schoolnet και τα εθνικά του κέντρα ασφαλούς 

διαδικτύου. Το σχολείο μας μέσω της δασκάλας Ζερβού 

Κυριακής,  βραβεύτηκε με την ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας 

στο επίπεδο «Χάλκινο» και για τη νέα σχολική χρονιά θα 

συντάξει νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια, με 

στόχο να ανέβει στο επίπεδο «Αργυρό». 

11. Open Discovery Space (ODS) 
 

 

 

 

Το σχολείο μας συμμετέχει πλέον με τη δική του κοινότητα 

στην πλατφόρμα  του Open Discovery Space (ODS), μιας 

πολυγλωσσικής και κοινωνικά δυναμικής δομής ανοικτής 

μάθησης για την ενίσχυση της υιοθέτησης των ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων. Στο ODS συμμετέχουν σχολεία από 

15 ευρωπαϊκές χώρες που προάγουν τις δυνατότητες 

μάθησης. Μία από τις κοινότητες του ODS είναι η Inspiring 

Science Education (ISE), η οποία προωθεί εκπ/κά εργαλεία 

προκειμένου να μεταβάλλει τη διδασκαλία των φυσικών 

επιστημών σε πιο δημιουργική, πιο παιχνιδιάρικη, πιο 

ευφάνταστη, πιο εμπνευσμένη για τους σημερινούς μαθητές 

που θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες του κόσμου. 

Συμμετέχουμε με εκπ/κό σενάριο το οποίο αποτελεί την 

καλή διδακτική πρακτική για τη διδασκαλία του Πεπτικού 

Συστήματος στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών της Ε΄ 

τάξης, που εγκρίθηκε από το ODS για να δημοσιευθεί. 

Το σενάριο διδασκαλίας δημιούργησε η δασκάλα μας Ζερβού 

Κυριακή και το εφάρμοσε με τους μαθητές της  Ε2 τάξης. Η 

αξιολόγηση από τις απαντήσεις των μαθητών ήταν υψηλή. 

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας μπορούν οι μαθητές να 

μπαίνουν και να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες του 

σεναρίου πατώντας πάνω στην εικόνα και δίνοντας κάθε 

φορά τους δικούς τους κωδικούς να εκπονούν τις 

δραστηριότητες του σεναρίου.  

 


