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Πολιτιστικά Προγράμματα  
(σχολικό έτος 2012-13)  

 

1. Ελάτε μαζί μας στο μαγικό κόσμο του Αισώπου 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών:  
Χριστοπούλου Κων/να, Δεληφυσέκη  Βάγια 
Τάξεις:  Α1 + Α2 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Οι μαθητές:  
• να γνωρίσουν τον Αίσωπο. 
• να ακούσουν  μύθους και να εντοπίσουν τις  διαφορές από  

τα παραμύθια. 
• να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ζώων με ανθρώπινους.  
• να εξασκηθούν στη διαδικασία τόσο της αναζήτησης 

πληροφορίας όσο και της αξιοποίησής της. 
• να εξασκηθούν στην παραγωγή  προφορικού  λόγου,  ν’ 

αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης, 
συζήτησης, να υποδυθούν τους ήρωες. 

• να εκφραστούν κινητικά, υποκριτικά, εικαστικά να 
δημιουργήσουν δικούς τους μύθους 

• να μάθουν να συνεργάζονται, δηλαδή να  εργάζονται 
ομαδικά,  να θέτουν ερωτήματα, ν’ αναζητούν απαντήσεις.  

• Τέλος να μάθουν  να εκφράζονται δημιουργικά,  να 
δημιουργήσουν δηλαδή  τα δικά τους έργα στον γραπτό και 
προφορικό λόγο, στον εικαστικό, στον θεατρικό τομέα . 

 

Τρόπος υλοποίησης 
• Χωρίζουμε τους μαθητές μας σε ομάδες των τεσσάρων έως 

πέντε ατόμων. 
• Διαβάζουμε πληροφορίες για τον Αίσωπο κι εξηγούμε τι 

είναι ο μύθος (ετυμολογική ανάλυση της λέξης).  
• Επιλέγουμε μύθους ανά ομάδα εργασίας το διαβάζουμε κι οι 

μαθητές τον  παρουσιάζουν  στην τάξη με αφήγηση και 
ζωγραφιές στο τέλος ακολουθεί συζήτηση για τους  
χαρακτήρες των ηρώων.  

• Εντοπίζουμε που απευθύνονται. Γίνεται η καταγραφή τους 
κατά ομάδα.  Βλέπουμε DVD με τους μύθους  για να τους 
απολαύσουμε. 

 

Δραστηριότητες 
Κατά το σχολικό έτος 2012-13 αποφασίσαμε με τους μαθητές 
της Α τάξης ν’ ασχοληθούμε με τους αισώπειους μύθους. Το 
ενδιαφέρον μας προέκυψε γιατί γνωρίζουμε ότι  οι μύθοι και τα 
παραμύθια αρέσουν σε όλους και μάλιστα όταν οι 
πρωταγωνιστές είναι, κυρίως, ζώα,  με τα οποία ασχολούμαστε 
και στο μάθημα ‘Μελέτη Περιβάλλοντος’ (διαθεματικότητα). 
Βρήκαμε αρκετούς μύθους και αφού παρατηρήσαμε την 
εκφραστική τους λιτότητα, επιχειρήσαμε εικαστική προσέγγιση 
και ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε εντύπωση, επισημαίνοντας πως 
σε εκείνη την εποχή πολλά πράγματα, όπως  τα σπίτια τα  
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εργαλεία ή  οι ανάγκες δεν ήταν ίδιες, ενώ κάποια άλλα, όπως 
τα ζώα και  το φυσικό  περιβάλλον τους παρέμειναν ίδια. 
Σε συνέχεια έγινε αναδιήγηση  του μύθου από τους μαθητές 
 κι επειδή η αμεσότητα είναι προτεραιότητά μας, ανέκυψε η 
ανάγκη του …διαλόγου, αφού, κάποιες φορές, τα παιδιά 
διαφωνούσαν  με την τελική έκβαση του μύθου-τη θεωρούσαν 
 άδικη!- και την τροποποιούσαν! Όταν έγινε η πρόταση  να γίνει 
δραματοποίηση των μύθων, η χαρά των παιδιών ήταν  
μεγάλη, αφού με  το θεατρικό παιχνίδι ολοκληρώνονταν η δική 
τους παρουσία με διασκέδαση. 
Ο χωρισμός σε ομάδες έγινε από  την αρχή  και  ...τα 
προβλήματα άρχισαν! Μετά από συζήτηση σε ερωτήσεις  που οι 
ίδιοι οι μαθητές έκαναν προέκυψε αβίαστα η αναγκαιότητα 
κανόνων και καταμερισμού των εργασιών γιατί δεν είχαν μάθει 
να δουλεύουν ομαδικά. Είναι σημαντικό πως οι απαντήσεις –και 
οι δεσμεύσεις- προτάθηκαν από τους ίδιους.   
Μέσα από  το θεατρικό αυτοσχεδιασμό και με προσπάθεια των 
μαθητών  βρέθηκαν νέα πρόσωπα και  ρόλοι για συμμετοχή 
περισσοτέρων παιδιών –καθώς, σχεδόν πιεστικά, αρκετοί το 
επιζητούσαν. Δημιουργήθηκαν  κείμενα με τα λόγια του 
καθενός,   εμφανίστηκαν σκηνικά ζωγραφισμένα με κιμωλία 
στον πίνακα,  δόθηκαν ευρηματικές λύσεις σε θέματα που 
προέκειπταν συνεχώς  και αξιοποιήθηκε ο χρόνος των 
διαλειμμάτων για πρόβες. Είναι αξιοσημείωτο πως όσο τα 
παιδιά άκουγαν νέους μύθους, κατέληγαν στη διατύπωση 
περισσοτέρων  από  έναν  διδαγμάτων-στάσεων ζωής.  
Σταδιακά κάποια  παιδιά  προχώρησαν ήδη στη δημιουργία ενός 
δικού τους μύθου, Χρειάστηκε να συζητηθεί η κατασκευή 
κοινού πλαισίου του μύθου, χρησιμοποιώντας ως άξονες 
υπερδομής τις ερωτήσεις: πού, ποιος, πότε, πώς, γιατί, 
αποτελέσματα, τι νιώθω και αυτό αποφασίστηκε συλλογικά είτε 
με ψηφοφορία είτε με επιλογή κι αιτιολόγηση.  Τονίστηκε η 
συμμετοχή όλων των αισθήσεων –και όχι μόνο της όρασης- 
στην επεξεργασία των εικόνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
ρόλο των συναισθημάτων, τόσο των ηρώων όσο και των ίδιων 
των μαθητών απέναντι στα τεκταινόμενα, σε μια προσπάθεια να 
διερευνηθεί και να εμπλουτιστεί και γλωσσικά το 
συναισθηματικό τους λεξιλόγιο. Το κλείσιμο του μύθου  
συναποφασίστηκε με διάλογο ανάμεσα στους μαθητές, δίνοντας 
έμφαση στις εσωτερικές αλλαγές, άρα και την ωρίμανση της 
πρωταγωνίστριας-προτύπου. Όσο για τον τίτλο, μετά από 
πολλές προτάσεις τους, αποφασίστηκε με ψηφοφορία να είναι: 
Αξίζει να δοθεί έμφαση στο γεγονός πως όλες οι ομάδες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς συμμετείχαν ενεργά και με 
αδιάπτωτο ενδιαφέρον σ’ όλα τα στάδια αυτού του ετήσιου 
διαθεματικού σχεδίου εργασίας, και οι μαθητές ήταν πρόθυμοι 
να προτείνουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους 
και να τα παρουσιάσουν στην ομάδα της τάξης, γεγονός που 
λειτούργησε ως αξιολόγηση και ανατροφοδότηση συγχρόνως. 
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Συνεργασία με φορείς 
Συνεργαστήκαμε με τους γονείς που μας βοήθησαν να βρούμε 
μύθους και   άλλο υλικό. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Πιστεύουμε ότι μέσα από την ανάγνωση και αφήγηση μύθων, τη 
γλωσσική και νοηματική τους  
επεξεργασία, τη σύνταξη ερωτηματολογίων, την καταγραφή 
υλικού  και στο τέλος  τη σύνθεση ενός νέου μύθου  από τους 
ίδιους  το πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία. 
Τα παιδιά πέρασαν καλά και διασκέδασαν με τη δραματοποίηση, 
την προφορική  απόδοση  των μύθων αλλά και στο τέλος με τη 
δημιουργία εικαστικών έργων 
 

 

2. Τι δουλειά έκανες παλιά παππού; 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών:  
Χριστοπούλου Κων/να, Δεληφυσέκη  Βάγια 
Τάξεις:  Α1 + Α2 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Οι μαθητές:  
• Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που έκαναν παλιά οι άνθρωποι 
• Nα έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία και τα όργανα που 

χρησιμοποιούσαν , εμπλουτίζοντας παράλληλα το λεξιλόγιό 
τους  με νέες λέξεις 

• Να γνωρίσουν ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας από τους 
οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή τους τα 
παλιότερα  χρόνια 

• Να αναζητήσουν παλιούς  επαγγελματίες μέσα από το στενό 
τους περιβάλλον 

• Να συγκρίνουν τη ζωή και τα επαγγέλματα των παλαιότερων 
χρόνων  και να βγάλουν συμπεράσματα 

• Να μάθουν να  εργάζονται  ομαδικά και συλλογικά 
• Να εκφραστούν δημιουργικά με εικαστικές κατασκευές και με 

αυτό το τρόπο να αναπτύξουν δεξιότητες 
• Τέλος να αναπτύξουν κριτική στάση μέσω της παρατήρησης και 

της καταγραφής των επαγγελμάτων που χάθηκαν ή άλλαξα. 
 

Τρόπος υλοποίησης 
• Χωρίζουμε τους μαθητές μας σε ομάδες των τεσσάρων έως 

πέντε ατόμων. 
• Συζητάμε στην τάξη για τα  επαγγέλματα που κάνουν οι γονείς  

των μαθητών μας και ρωτάμε  αν γνωρίζουν τις  δουλειές που  
έκαναν  οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. 

• Δίνουμε ερωτηματολόγιο σχετικό για το σπίτι και ζητούμε όσοι 
θέλουν να έρθουν να μας μιλήσουν στο χώρο του σχολείου 

• Οι ομάδες θα επιλέξουν ένα ή περισσότερα επαγγέλματα  από 
αυτό που χάθηκαν ή άλλαξαν από παλιά. 

• Θα αναζητήσουν παλιούς  επαγγελματίες μέσα από το στενό 
τους περιβάλλον 
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• Θα πάρουν πληροφορίες από διάφορες πηγές για να 
συγκρίνουν τη ζωή και τα επαγγέλματα των παλαιότερων 
χρόνων  και να βγάλουν  χρήσιμα συμπεράσματα  

• Αφού μαζέψουν πληροφορίες θα ζωγραφίσουν και θα μας 
εξηγήσουν με δικά τους λόγια  την  ανάγκη  που υπήρχε  για  
το συγκεκριμένο  επάγγελμα και γιατί σήμερα δεν  υπάρχει.  

• Γίνεται η καταγραφή τους κατά ομάδα. Βλέπουμε καρτέλες και 
πληροφορίες από το διαδίκτυο.   

 

Δραστηριότητες 
Κάθε  ομάδα  κατασκευάζει  α) ζωγραφιές  και β) Δημιουργία   
αφισών και εικαστικών  έργων  των παιδιών με  πληροφορίες. 
 

Συνεργασία με φορείς 
Δεν καταφέραμε να έρθουν οι μαθητές μας σε επαφή με 
ανθρώπους μεγάλης ηλικίας από τους οποίους θα  μπορούσαν να 
αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή τους τα παλιότερα  χρόνια. 
Αυτό γιατί δε βρήκαμε  παλιούς  επαγγελματίες μέσα από το στενό 
τους περιβάλλον. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Πιστεύουμε ότι γενικά πετύχαμε τη σύνδεση με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, στο μάθημα της γλώσσας με την καταγραφή 
στοιχείων, τις συνεντεύξεις και την ανάπτυξη λεξιλογίου με νέες 
λέξεις. Μέσα από  την αισθητική Αγωγή με τους αυτοσχεδιασμούς 
και  τα εικαστικά έργα των μαθητών. Τέλος στη Μελέτη 
Περιβάλλοντος γνωρίσαμε  νέα  επαγγέλματα, είδαμε ποια  
άλλαξαν και ποια  τελικά χάθηκαν με τα χρόνια γιατί δεν ήταν 
απαραίτητα. 
 

 
 

 
 

 
 

3. Οι μήνες και οι εποχές του έτους – Ήθη και έθιμα 
 

 
 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο εκπ/κών: Γιαννακούλα Αικατερίνη, Ζώης 
Απόστολος, Παπαγεωργίου Παναγιώτα  
Τάξη: Β1+Β2΄ 
Στόχοι του προγράμματος 
• να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά κάθε μήνα του έτους, 

καθώς και τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. 
• να γνωρίσουν το λαϊκό πολιτισμό του τόπου τους. 
• να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία της πατρίδας τους 

στηρίζεται στη μνήμη των ανθρώπων που μεταφέρεται από 
γενιά σε γενιά. 

• να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας, 
από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες. 

• να συλλέξουν πληροφορίες από διάφορες πηγές 
• να εργαστούν ομαδικά 
• να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, 

αφήγησης, ακρόασης, συζήτησης 
• να εκφραστούν κινητικά, υποκριτικά, μουσικά, εικαστικά 
• να αναπτύξουν κριτική στάση μέσω της παρατήρησης και 

της καταγραφής 
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Τρόπος υλοποίησης 
• Επιμερισμός του θέματος σε τέσσερις θεματικές ενότητες: 
• Ήθη και έθιμα των μηνών του φθινοπώρου 
• Ήθη και έθιμα των μηνών του χειμώνα  
• Ήθη και έθιμα των μηνών της άνοιξης 
• Ήθη και έθιμα των μηνών του καλοκαιριού 
• Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες των τεσσάρων έως έξι 

ατόμων 
 
.Δραστηριότητες 
• Συγκέντρωση πληροφοριών, από βιβλιοθήκες και αφηγήσεις 

συγγενικών προσώπων των παιδιών, σχετικά με την 
επίσημη ονομασία του μήνα, τις ονομασίες που του έχει 
δώσει ο λαός μας, τα ήθη, τα έθιμα, το εορτολόγιο, τις 
γεωργικές εργασίες, παροιμίες, αινίγματα, παιχνίδια 

• Επιλογή, καταγραφή και ταξινόμηση του υλικού 
• Παρουσίαση μέσα στην τάξη του υλικού που συγκεντρώναμε 

κάθε μήνα 
• Βιωματική προσέγγιση ορισμένων εθίμων και παιχνιδιών 

από τα παιδιά (π.χ. το «Μαρτάκι» που φοράμε στο χέρι το 
Μάρτιο) 

• Δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες, όπως 
ζωγραφιές, ποιήματα, κατασκευή καρτών και παρουσίαση 
θεατρικού σκετς στα πλαίσια της γιορτής για την 25η 
Μαρτίου 

• Εξοικείωση με τη χρήση του ημερολογίου 
• Επίσκεψη στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 

Μακεδονίας – Θράκης 
 

Συνεργασία με φορείς 
 Βιβλιοθήκες 
 Μέλη της τοπικής κοινωνίας και του οικογενειακού κύκλου 
 Λαογραφικό μουσείο 

 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
• Η υλοποίηση του προγράμματος βοήθησε τα παιδιά: 
• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ήθη και έθιμα του λαού 

μας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (κάποια τους ήταν 
ήδη γνωστά). 

• Να μάθουν να ψάχνουν, να ερευνούν για πράγματα που τους 
ενδιαφέρουν. 

• Να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τη λαϊκή μας 
παράδοση. 

• Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 
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4. Γνωρίζω τη χώρα μου και τις παραδόσεις της 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών:  
Καρράς Ευθύμιος, Μπασλή Μαριάνθη, Βαχαρακίδου Τάνια 
Τάξη/εις: Δ1 + Δ2 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Οι μαθητές:  
• Να γνωρίσουν τη χώρα τους. 
• Αναγνώριση γεωγραφικών διαμερισμάτων. 
• Δημιουργία ακροστιχίδας με τα γεωγραφικά διαμερίσματα. 
• Κολλάζ – παζλ των γεωγραφικών διαμερισμάτων και νομών. 
• Εξοικείωση με τα σημεία του ορίζοντα. 
• Δημιουργία γεωφυσικών και πολιτικών χαρτών των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων χωριστά και όλης της χώρας. 
• Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων και της Ανάστασης σε κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα. 
• Γνωριμία με τη μουσική και τη χορευτική παράδοση της χώρας. 
• Γνωριμία με την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα. 
• Γνωριμία με τις μακεδονικές παραδοσιακές φορεσιές. 
• Ανάδειξη της καλλιτεχνικής φύσης και κιναίσθησης. 
 

Τρόπος υλοποίησης 
• Προσέγγιση του θέματος μέσα από ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
• δημιουργία προϊόντος,  
• Επισκέψεις,  
• Παρουσίαση 
 

Δραστηριότητες 
• Οι μαθητές γνωρίζουν τη χώρα τους μέσω της σχεδίασης 

πολιτικών και γεωφυσικών χαρτών. 
• Συμπληρώνουν ακροστιχίδες και κρυπτόλεξα σχετικά με το 

θέμα του πρότζεκτ. 
• Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τα ήθη κι έθιμα των 

Χριστουγέννων και της Ανάστασης στα διάφορα  
• γεωγραφικά διαμερίσματα, ύστερα από πληροφορίες που 

αναζήτησαν οι μαθητές στο διαδίκτυο. 
• Κατασκευάζουν κολάζ με φωτογραφίες από πόλεις, βουνά, 

λίμνες, ποτάμια, νησιά, μνημεία. 
• Οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για διάφορους 

νομούς, μνημεία, επίνεια. 
• Επίσκεψη στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα όπου μέσα 

από το «Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού» κι από 
αποκωδικοποιήσεις, οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή με την 
ιστορία της περιοχής τους. 

• Μαθαίνουν να «διαβάζουν χάρτες με τη βοήθεια του ΑΤΛΑ»: 
γεωφυσικό, πολιτικό, τουριστικό, οδικό. Ανακαλύπτουν λίμνες, 
ποτάμια, ιστορικούς τόπους και τοπικά προϊόντα. 

• Τα παιδιά γνωρίζουν την Ελλάδα. 
• Γνωριμία με τη μουσική και τη χορευτική παράδοση της χώρας 

μέσω της εκμάθησης παραδοσιακών ελληνικών χορών. 
• Επίσκεψη στο Εθνογραφικό & Λαογραφικό Μουσείο Θεσ/νίκης 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 62 

όπου τα παιδιά είδαν και ενημερώθηκαν για τις παραδοσιακές 
φορεσιές της Μακεδονίας και της διαδικασίας επεξεργασίας 
του μαλλιού. 

• Κατασκευή του χάρτη της Ελλάδας  
• Συμμετοχή σε ραδιοφωνική εκπομπή του Δημοτικού 

Ραδιοφώνου Θεσ/νίκης στο FM 100.6, όπου μαθητές θα 
οργανώσουν το μουσικό πρόγραμμα του σταθμού με 
παραδοσιακή μουσική απ’ όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
Ελλάδας και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη 
λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου. 

 

Συνεργασία με φορείς 
• Λαογραφικό και Εθνογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,  
• Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα,  
• Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες κι από αυτό το πρόγραμμα, 
θεωρούμε ότι έγινε μια καλή γνωριμία των μαθητών με τη χώρα 
μας και την περιοχή όπου ζουν εξετάζοντας διάφορες πτυχές, 
όπως τη γεωγραφική, την πολιτιστική, την καλλιτεχνική.  

 
 

 
 

 
 

5. Η ζωγραφική μέσα στο χρόνο, ρεύματα, τεχνοτροπίες 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Σιούλα Χριστίνα 
Τάξη: ΣΤ1 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Οι μαθητές:  
• να δουν πίνακες μεγάλων ζωγράφων  
• να ξεχωρίσουν τις χρονικές εποχές και πώς εκφράζονται 

αυτές σε έναν καμβά 
• να πάρουν στοιχεία – πληροφορίες για την ένδυση της κάθε 

εποχής 
• να πάρουν πληροφορίες για την αρχιτεκτονική, διακόσμηση 

σε κάθε εποχή 
• να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης , ανάλυσης , 

έκφρασης 
• να εκφραστούν εικαστικά 
• να μάθουν να συνεργάζονται , να παίρνουν αποφάσεις και να 

ελέγχουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των ενεργειών 
του 

• να γνωρίσουν σπουδαίους δημιουργούς ανά τους αιώνες 
• να γνωρίσουν σημαντικές προσωπικότητες και συμβάντα 

που σημάδεψαν το παρελθόν  
• να γνωρίσουν σπουδαίους Έλληνες ζωγράφους 
• να αναπτύξουν τη φαντασία κατά τη δημιουργία 
• να αισθανθούν τη σπουδαιότητα της τέχνης στην ψυχική 

ανάταση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους 
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Τρόπος υλοποίησης 
Η υλοποίηση έγινε με σκοπό τα παιδιά να συνεργαστούν για να 
πραγματοποιήσουν αυτά που θα τους ζητηθούν. Εργάστηκαν 
κυρίως εκτός σχολικής αίθουσας με αυτό τον τρόπο αλλά και σε 
ατομικό επίπεδο. Μέσα στην τάξη κυρίως γινόταν συζήτηση για 
να αναλύσουμε αυτά που έκαναν, αλλά και τι άλλο θα 
ακολουθούσε. Επίσης ο καθένας εξέφραζε την άποψή του για 
την πορεία που θα ακολουθούσαμε και τι θα απορρίπταμε ή θα 
κρατούσαμε. Άλλωστε η επιλογή του θέματος ήταν δική τους.  
 

Δραστηριότητες 
Στην πρώτη επαφή με τους μαθητές έγινε μια προσέγγιση στο 
θέμα ξεκινώντας από το τι είναι τέχνη για εκείνους, πού τη 
συναντούμε, τα είδη της. Ακόμα μιλήσαμε για τα χρώματα, την 
ένταση, τα υλικά τους. Τι πληροφορίες παίρνουμε από τη 
ζωγραφική- τοιχογραφίες, από πότε ο άνθρωπος αισθάνθηκε 
την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από τη ζωγραφική. Στη συνέχεια 
οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ακολουθεί μια παρουσίαση σε 
power point μιας σειράς εικόνων, πινάκων ζωγραφικής από την 
εποχή του Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Τα παιδιά χωρισμένα σε 
τέσσερις ομάδες αναλαμβάνουν την εργασία να καταγράψουν σε 
χαρτί κανσόν τα ρεύματα ζωγραφικής και να ζωγραφίσουν 
εκείνα κάτι εμπνευσμένα από το ρεύμα που τους άρεσε 
περισσότερο. Το αγαπημένο τους πίνακα ζωγραφικής 
προσπάθησαν να τον εκφράσουν και τα ίδια, το καθένα 
ξεχωριστά…Στη συνέχεια μιλήσαμε για τους ζωγράφους –τους 
πιο γνωστούς- κάναμε καταγραφή. Ακολούθησαν οι Έλληνες 
ζωγράφοι. Ακόμα μέσα από βιβλία αφιερωμένα σε μουσεία του 
κόσμου , γνωρίσαμε τα μεγαλύτερα και επίσης τους πίνακες που 
φιλοξενούν.  
Συνεργασία με φορείς 
Με  Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
Το πρόγραμμα ευχαρίστησε τα παιδιά. Έμαθαν βασικές έννοιες 
σχετικά με τη ζωγραφική , μουσεία, ζωγράφους… 
Ανταποκρίνονταν άμεσα σε αυτά που αποφάσιζαν να κάνουν και 
με πολλή ευχαρίστηση. Χρονικά πλατιάσαμε πολύ περισσότερο 
γιατί είχαμε πρόβλημα χρόνου για να ασχοληθούμε τόσο πολύ. 
Είχαμε μόνο μια ώρα την εβδομάδα κι ήταν αδύνατο να 
δανειστούμε κάποια άλλη ώρα από άλλο μάθημα, μάλλον το 
αντίθετο γινόταν. Αφιερώναμε ένα δίωρο την εβδομάδα σε 
μάθημα θεατρολογίας κι έκφρασης μέσα από ένα άλλο 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου σχετικά με την ένταξη των 
μαθητών Ρομά, κι έτσι περιορίζονταν κι άλλο ο χρόνος μας. 
Ένα ακόμα πρόβλημα που συναντήσαμε ήταν ο συγχρονισμός 
των ομάδων λόγω πολλών δραστηριοτήτων των παιδιών και 
φυσικά να λύνουμε και όλες τις διαφορές που εμφανίζονταν.  
Όμως το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι εκπλήξεις ήταν έντονες σε 
όλους όταν μαθητές που ήταν περιθωριοποιημένοι εργάστηκαν 
και συνεργάστηκαν με πολλή ευχαρίστηση. 
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6. Εικόνες, ρόλοι κι αφηγήσεις σε δύο γλώσσες 
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/ών: Βλαζάκη Ειρήνη 
Τάξη/εις: Δ τάξη ολοημέρου 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Η καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών, η έρευνα και η μελέτη 
παραμυθιών η κατανόηση και η καλύτερη εκμάθηση της Αγγλικής 
αλλά και της Ελληνικής γλώσσας. 
 
Επιμέρους στόχοι 
• Δημιουργική έκφραση των μαθητών μέσα από εικαστικές 

κατασκευές και δρώμενα. 
• Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης των μαθητών μέσα από 

κιναισθητικές δραστηριότητες. 
• Να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ εικόνας και λόγου. 
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στην ξένη γλώσσα. 
• Να εντοπίσουν  αξίες και κοινά πολιτιστικά στοιχεία ανάμεσα 

σε διαφορετικές κουλτούρες. 
• Να μάθουν τις έννοιες της συνεργασίας και της 

συνεργατικότητας. 
 

Τρόπος υλοποίησης – Μεθοδολογία  
Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική, παιδοκεντρική προσέγγιση, 
εμπλουτίστηκε με βιωματικές δραστηριότητες και 
προσανατολίστηκε στη διαθεματικότητα.  
 

Δραστηριότητες 
Στην πρώτη φάση της διερεύνησης του θέματος η ομάδα 
εφάρμοσε πολλές βιωματικές δραστηριότητες με στόχο το δέσιμο 
της και την αναζήτηση των τρόπων εφαρμογής του προγράμματος.  
 

Στη δεύτερη φάση καταλήξαμε στο παραμύθι και προχωρήσαμε σε 
συζήτηση γύρω από το λεξιλόγιο του. Το βασικό θέμα του είναι το 
φαγητό και η σχέση του με τη ζωή μιας κάμπιας, 
 « The very hungry caterpillar» του Eric Carle.  Οι μαθητές 
έμαθαν λεξιλόγιο στα αγγλικά σε σχέση με τη διατροφή, τη 
διατροφική πυραμίδα και τις γεύσεις. Ταυτόχρονα και με βάση τη 
διαθεματικότητα αλλά και τη προσέγγιση CLIL (Content and 
language integrated learning) συζητήσαμε το κύκλο της ζωής 
των εντόμων αλλά και για άλλα είδη του ζωικού βασιλείου κ 
φτιάξαμε ένα πόστερ για τα έντομα και παίξαμε top trunks 
(παιχνίδι με κάρτες) για τα μικρά ζώα στα αγγλικά.  
 

Ακολούθησε η κατασκευή των σελίδων του παραμυθιού όπου οι 
μαθητές/τριες επιστράτευσαν τη φαντασία τους αλλά και τη 
δημιουργικότητα τους. Μερικές από τις σελίδες είναι γραφιστικά 
αριστουργήματα. Στη φάση αυτή συζητήσαμε για την αξία του 
φαγητού στον ανθρώπινο πολιτισμό. Διαβάσαμε την 
«πετρόσουπα» που είναι ένα κλασσικό Ευρωπαϊκό παραμύθι  και 
αναφερθήκαμε στις αξίες της μοιρασιάς και τις χαρές της 
απλότητας.  
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Η τρίτη και τελευταία φάση του προγράμματος αφορά την 
παρουσίαση του. Οι μαθητές σχεδιάζουν, παίζουν ρόλους και 
σκηνοθετούν για να μοιραστούν τους καρπούς της δουλείας τους 
με  τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους. Εκτός από την 
ζωντανή παρουσίαση θα υπάρξει και flip book με τις ζωγραφιές 
για το site του σχολείου.  
 

Συνεργασία με φορείς 
Με την υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων της Δ/νσης Π.Ε. 
Δυτ. Θεσ/νίκης 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Από την πρώτη στιγμή οι μαθητες/τριες έδειξαν ενεργό 
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Τους ενθουσίασε η ποικιλία των 
μεθόδων αλλά και το γεγονός ότι θα χρησιμοποιούσαν 
εναλλακτικές μορφές μάθησης.   
Η όλη διαδικασία συνέβαλλε στην ομαδοσυνεργατική συνείδηση 
των μαθητών αλλά και στην αυτοπεποίθηση τους. Συνέδεσε τα 
γνωστικά αντικείμενα σε ένα ενιαίο σύνολο και αποκάλυψε το ρόλο 
των εικαστικών  τεχνών στην  επικοινωνία.  Τέλος,  έδωσε 
περιεχόμενο στο χρόνο τους μέσα στα πλαίσια του ολοήμερου 
προγράμματος, με μια ολοκληρωμένη πρόταση και δράση με αρχή, 
μέση και τέλος.  
 

Προτάσεις 
Η εφαρμογή πολιτιστικών και άλλων προγραμμάτων μέσα στα 
πλαίσια του ολοήμερου προγράμματος είναι μια ουσιαστική και 
ολοκληρωμένη παιδαγωγική διαδικασία που αναβαθμίζει το 
περιεχόμενο του ολοήμερου σαν θεσμό και αποδεσμεύει ενέργεια. 
Μπορεί να γίνει το παράδειγμα για ένα δημοκρατικό, ενδιαφέρον 
και αυθεντικό σχολείο.  
Έτσι εκτός από τους κοινωνικούς του στόχους (της φύλαξης και 
της ασφάλειας) το ολοήμερο σχολείο θα μπορεί να παίζει ένα 
πραγματικά αντισταθμιστικό χαρακτήρα και να ανοίξει δρόμο στην 
τοπική κοινωνία και να βοηθήσει τα παιδιά να διαχειριστούν τη 
μοναχικότητα τους μακριά από την ηλεκτρονική διασκέδαση. 
Με αυτή την έννοια είναι χρήσιμο να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης 
των καινοτόμων δράσεων (προγραμμάτων, projects, clubs κλπ) 
ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ολοήμερου προγράμματος, το οποίο 
σημειωτέον αφήνει άπλετο χρόνο και χώρο για αυτά σε αντίθεση 
με το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα.  
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7. KidsΓειαHola 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών:  
Μαλιβίτση Ζωή, Βλαζάκη Ειρήνη, Δελάκης Κων/νος 
Τάξεις: Γ1 και Γ2 (στον πρωινό & ολοήμερο κύκλο) 
 

Στόχοι του προγράμματος  
• Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση 

του εγγραμματισμού (σωστή χρήση της ξένης γλώσσας σε 
ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας), της πολυγλωσσίας και 
της πολυπολιτισμικότητας. 

• Έκθεση των παιδιών για πρώτη φορά σε μια από τις πιο 
ευρέως ομιλούμενες γλώσσες του πλανήτη (της Ισπανικής). 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων παράλληλης χρήσης της μητρικής 
και των 2 ξένων γλωσσών-σύγκριση μεταξύ των γλωσσών. 

• Καλλιέργεια πολυπολιτισμικής συνείδησης. 
• Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών των δυο 

τμημάτων (Γ1 & Γ2) μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. 
Καλλιέργεια κι ενίσχυση φιλικών σχέσεων μεταξύ των 
μαθητών με στόχο τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος. 
Άρση των στεγανών μεταξύ των τμημάτων. 

• Εμπέδωση γλωσσικών φαινόμενων που έχουν διδαχθεί στη 
διάρκεια της χρονιάς. 

 

Τρόπος υλοποίησης 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δυο αντί για τρεις φάσεις όπως 
είχε αρχικά προταθεί. Η πρώτη φάση του προγράμματος 
αφορούσε στην επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι μαθητές του 
Γ1 στο Γ2 λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Κατά την 
επίσκεψη παρουσιάστηκαν ορισμένες κατασκευές που είχαν 
φτιάξει τα παιδιά (αφίσα με την αγγλική αλφαβήτα που έγινε στο 
πλαίσιο του Ολοήμερου από το Γ1 καθώς και κατασκευές που 
έφτιαξαν στο Γ2 με την ευκαιρία των Χριστουγέννων.) Επίσης 
στη διάρκεια της επίσκεψης ακούστηκαν τραγούδια κι από τα 
δυο τμήματα. Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών έχει 
προηγηθεί η επιλογή ορισμένων τραγουδιών που μπορούν να 
τραγουδήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στα αγγλικά. Έχει 
προηγηθεί επίσης εξάσκηση στα τραγούδια. Αντίστοιχα 
τραγούδια προετοιμάστηκαν και παρουσιάστηκαν και στα 
ισπανικά από τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήμερο. Στο 
δεύτερο στάδιο περισσότερη έμφαση δόθηκε σε γλωσσικές 
δραστηριότητες (τραγούδια και παιχνίδια) με στόχο την 
κατανόηση από την πλευρά των παιδιών των ομοιοτήτων 
ανάμεσα στις τρεις γλώσσες.  
Δραστηριότητες 
α’ φάση: 
• Επίσκεψη των μαθητών του Γ1 στο Γ2. Ακούγεται το 

αντίστοιχο τραγούδι (‘The Good Morning song’). 
• Συστάσεις στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Ισπανικά. 
• Παιχνίδια στα Αγγλικά: α) τυφλόμυγα & β) τα παιδιά 

προσπαθούν να μαντέψουν και να περιγράψουν διάφορα 
αντικείμενα. 
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• Παρουσίαση της αφίσας με την αγγλική αλφαβήτα. 
Ακούγεται το αντίστοιχο τραγούδι (‘ABC song’).  

• Παρουσίαση του τραγουδιού There were two little birds. 
• Παρουσίαση της ισπανικής αλφαβήτας.  
• Παρουσίαση τραγουδιού των αριθμών (‘The number song’). 
• Ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους μαθητές του Γ2 και Γ1.  
• Δραματοποιημένο παραμύθι στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και 

τα Ισπανικά.  
• Απονομή αναμνηστικών καρτών στα παιδιά. 
• Χριστουγεννιάτικο τραγούδι στις 3 γλώσσες.  
• Τέλος,τα παιδιά τραγουδάν το τραγούδι του αποχαιρετισμού  
β’ φάση: 
• Παρουσίαση στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου δυο 

τρίγλωσσων τραγουδιών στα οποία τονίζονται οι λέξεις με 
κοινές ρίζες στις 3 γλώσσες. 

• Διαδραστικό παιχνίδι με συμμετοχή κι άλλων μαθητών του 
σχολείου. 

• Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του προγράμματος και 
παρουσίασή του στην εφημερίδα του σχολείου, την 
ιστοσελίδα του και στο λογαριασμό Facebook του Συλλόγου 
Γονέων &  Κηδεμόνων. 

Συνεργασία με φορείς 
• Υπεύθ. Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 
• Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής 
• Σχολική Σύμβουλος 16ης Περιφέρειας Π.Ε. 
• Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Το KidsΓειαHola ήταν ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα. 
Κατ’ αρχάς ήταν πολύ ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές, οι 
οποίοι συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία σε όλες τις φάσεις και 
τις δραστηριότητες του προγράμματος. Λόγω του χαρούμενου 
περιεχομένου του (τραγούδια, παιχνίδια κλπ) κέρδισε την 
αγάπη των μαθητών, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι έδειξαν 
αυξημένο ενδιαφέρον για μια τελείως άγνωστη για αυτούς 
γλώσσα – την ισπανική. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν 
είχαν ως άξονα να καταδείξουν τις ομοιότητες ανάμεσα στις 3 
γλώσσες και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία. 
Καθώς το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε αυστηρά στο πλαίσιο της 
τάξης, αλλά ήταν σύμπραξη δυο τμημάτων και παρουσιάστηκε 
και στο υπόλοιπο σχολείο, το γεγονός αυτό ενίσχυσε το 
διαδραστικό του χαρακτήρα και οδήγησε στη σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των παιδιών των δυο τμημάτων και τη 
δημιουργία φιλικού κλίματος ανάμεσα στους μικρούς μαθητές 
και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Γενικά οι 
διδάσκοντες θεωρούν ότι οι στόχοι του προγράμματος 
επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους και πιστεύουν ότι έχει γίνει μια 
αρχή για να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν τα παιδιά τη 
συμμετοχή τους σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. 
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8. Όλοι ίσοι με διαφορετική ματιά–Εισαγωγή στην τέχνη της  φωτογραφίας 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Δελάκης Κωνσταντίνος 
Τάξεις: Ε’ & ΣΤ’ (Ολοήμερου) 
 

Στόχοι του προγράμματος ήταν: 
• Έκθεση των παιδιών για πρώτη φορά σε μία από τις 

σύγχρονες μορφές τέχνης. 
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων πάνω στην τέχνη και την τεχνική της 

φωτογραφίας. 
• Βασικές γνώσεις πάνω στην αισθητική της εικόνας 
• Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών μέσα από τις 

λήψεις φωτογραφιών ,την προετοιμασία για την ομαδική τους 
έκθεση . Καλλιέργεια κι ενίσχυση φιλικών σχέσεων μεταξύ των 
μαθητών με στόχο τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος.   

• Αντίληψη και  αποδοχή της διαφορετικής ματιάς – άποψης, των 
συμμετεχόντων. 

 

Τρόπος υλοποίησης 
Το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο σε τέσσερα στάδια: 
Α) Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013: Το στάδιο αυτό 
επικεντρώθηκε στην εισαγωγή των διαφόρων ειδών 
φωτογραφικών μηχανών (αναλογική, ψηφιακή, μονοοπτική, 
πανοραμική, κτλ.), στα μέρη μιας φωτογραφικής μηχανής καθώς 
και στο πως παράγεται μια φωτογραφία. 
 

Β) Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013: Στο στάδιο αυτό μέσα από 
παρουσιάσεις και προβολές η έμφαση δόθηκε στην αισθητική της 
φωτογραφίας και στα είδη φωτογραφίας (τοπίου, πορτραίτο, 
δρόμου, κτλ.). Οι μαθητές άρχισαν σιγά σιγά την πρακτική τους 
πάνω σε ότι είχαν διδαχθεί. 
 

Γ) Απρίλιος 2013: Στο στάδιο αυτό περισσότερη έμφαση δόθηκε 
στην πρακτική εξάσκηση με λήψεις μέσα στο σχολείο είτε 
φωτογραφίζοντας νεκρή φύση, αντικείμενα καθώς και συνθέσεις 
που δημιούργησαν οι ίδιοι, είτε στιγμές από τα διαλλείματα. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη επιλογής των μαθητών-τριών σε 
ενδιαφέροντα φωτογραφικά μέρη της περιοχής. 
 

Δ) Μάιος-1ο δεκαήμερο Ιουνίου 2013: Στο στάδιο αυτό δόθηκε 
έμφαση στην επεξεργασία και παραγωγή μέσω των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Μετά από το παραπάνω στάδιο θα υπήρξε η επιλογή 
των φωτογραφιών μέσα από συζήτηση μεταξύ των μελών της 
ομάδας  και τέλος η προετοιμασία για την παρουσίασή τους σε μία 
ομαδική έκθεση σε χώρο του σχολείου.   
Κατά την υλοποίησή του προγράμματος διαφοροποιήθηκαν λίγο τα 
δύο πρώτα στάδια διότι οι μαθητές έδειξαν περισσότερο 
ενδιαφέρον στην πρακτική εξάσκηση – λήψεις φωτογραφιών, έτσι 
το θεωρητικό μέρος ενσωματώθηκε στο πρακτικό. Οι βασικές 
αρχές της φωτογραφίας, το πώς λειτουργεί η μηχανή διδάχτηκαν 
κατά τη διάρκεια των λήψεων. 
Το τρίτο στάδιο υλοποιήθηκε όπως είχε τεθεί στο 
χρονοδιάγραμμα. Όμως εξαιτίας της συμμετοχής της ομάδας στη 
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18η Μαθητική Έκθεση Φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη την περίοδο 26/4 έως 10/5, επισπεύσαμε μέρος του 
4ου σταδίου κι επιλέξαμε τις φωτογραφίες που θα παρουσιάζαμε 
στην έκθεση αυτή. Το υπόλοιπο διάστημα που απόμεινε 
εξαντλήθηκε στην επεξεργασία ψηφιακών φωτογραφιών μέσω των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στον εμπλουτισμό ενός 
τραγουδιού που παρουσίασε η ομάδα του προγράμματος 
«KidsΓειαHola» με φωτογραφίες μαθητών και δραστηριοτήτων 
του σχολείου. 
 

Δραστηριότητες 
• Παρουσίαση με προβολέα, διάσημων φωτογράφων, στην τάξη 

και συζήτηση πάνω στις φωτογραφίες 
• Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση φωτογραφικών μηχανών 

(πανοραμική ,αναλογική μονοοπτική ,ψηφιακή με αποσπώμενο 
φακό, ψηφιακή κόμπακτ) 

• Λήψεις φωτογραφιών την ώρα του διαλλείματος 
• Επίσκεψη στο κοντινό πάρκο για λήψη φωτογραφιών 
• Λήψεις φωτογραφιών στην τάξη ,δημιουργώντας συνθέσεις με 

αντικείμενα 
• Καθορισμός θεμάτων για την παρουσίασή μας στη  Μαθητική 

Έκθεση Φωτογραφίας, λήψη φωτογραφιών και επιλογή αυτών 
που θα παρουσιαστούν 

• Συμμετοχή στη18η Μαθητική Έκθεση Φωτογραφίας με 
επιτυχία κατακτώντας το 3ο  βραβείο  

• Επεξεργασία φωτογραφιών μέσω των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

 

Συνεργασία με φορείς 
• Υπεύθ. Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 
• Σχολική Σύμβουλος 16ης Περιφέρειας Π.Ε. 
• Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσ/νίκης 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  
Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, που μάλιστα 
επιβραβεύτηκε με τη συμμετοχή μας και την απόσπαση του τρίτου 
βραβείου  στη 18η  Μαθητική Έκθεση Φωτογραφίας, που γίνεται 
κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή Σχολείων Π.Ε. & 
Δ.Ε. Δημόσιων και Ιδιωτικών από το Φωτογραφικό Κέντρο 
Θες/νίκης, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1997.  
Το πρόγραμμα έδωσε την  ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν 
και να εξασκηθούν πάνω στη φωτογραφία και την τέχνη της, κάτι  
πρωτόγνωρο για τους περισσότερους   μαθητές ,κάνοντάς τους 
έτσι να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον .Το γεγονός ότι όλες οι 
λήψεις γίνονταν με μία φωτογραφική μηχανή οδήγησε στη σύσφιξη 
των σχέσεων των μαθητών και στον αλληλοσεβασμό. 
Γενικά ως υπεύθυνος του προγράμματος θεωρώ ότι οι στόχοι του 
προγράμματος επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους και πιστεύω  ότι 
έχει γίνει μια αρχή για να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν τα 
παιδιά τη φωτογραφία καθώς και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές 
δραστηριότητες  
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9. Σχολική Μαθητική Εφημερίδα - Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2  - Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Σιούλα Χριστίνα,  
Σαμέλης Χρήστος, Ασλανίδη Νάστια, Μαυρομάτης Γαβριήλ, 
Μαλιβίτση Ζωή, Σοφία Γιαζιτζίδου, Παπαδόπουλος Στέργιος 
Σκοποί-στόχοι: Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα,  
έρευνα και αλληλεπίδραση τους με άλλα θέματα. Ανάπτυξη 
κώδικα αξιών και συμπεριφοράς, αυτοβελτίωση, αυτοεκτίμηση & 
αυτοσεβασμός. Να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της 
διαφορετικότητας, τη σημασία του «εμείς», του αλληλοσεβασμού, της 
συνεργασίας και της δημιουργικής επικοινωνίας. 
Δραστηριότητες: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες για την 
ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και σεβασμού 
της διαφορετικότητας των απόψεων. Η λήψη αποφάσεων 
γινόταν με δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από διάλογο. Για την 
επεξεργασία των θεμάτων, τα παιδιά έκαναν χρήση τόσο της 
βιβλιοθήκης όσο και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά 
από τα κείμενα μεταφράζονταν σε άλλες γλώσσες, από τις 
χώρες προέλευσης κάποιων μαθητών (ρωσικά, αλβανικά, 
γερμανικά, και αγγλικά). 
Αποτελέσματα: Παραγωγή τριών (3) τευχών έγχρωμης 
12/σέλιδης πολυπολιτισμικής σχολικής εφημερίδας σε έντυπη 
μορφή με τη χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν σε 2.500 αντίτυπα 
σε τυπογραφείο. Έφτανε σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), 
στην τοπική κοινωνία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Επίσης 
αποστελλόταν ταχυδρομικώς (μέσω των γραφείων εκπ/σης) σε 
όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Θεσ/νίκης, στα 26 
διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 
κομμάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, στο 
Υπουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 
στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο Α.Π.Θ (Παιδαγωγική 
Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Μπορούσε να 
διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της μορφή στη βραβευμένη για 
6 χρόνιες (2007-2013) ιστοσελίδα μας. Τα παιδιά ήταν 
ενθουσιασμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
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