
Πολιτιστικά Προγράμματα  

(σχολικό έτος 2013-14)  
 

1. Με το «Α» και το «Β» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Ασλανίδου Νάστια - Τάξη: Α2 
 

Στόχοι του προγράμματος 

1. Να  ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους για τα γράμματα 

του ελληνικού αλφαβήτου μέσα από χιουμοριστικά ποιήματα. 

2. Να  έρθουν  σε  επαφή  με  ποιήματα. 

3. Να  κατανοήσουν τους «νόμους» που διέπουν  τα  ποιήματα. 

4.  Να    οδηγηθούν στην παραγωγή  προφορικού  και  γραπτού 

λόγου «παίζοντας»  με τα ποιήματα. 

5.  Να  εργαστούν  συλλογικά  και   σε  ομάδες. 

6.  Να  εκφραστούν  δημιουργικά  με  τις  ζωγραφιές  τους. 

7.  Να  δημιουργήσουν  το  δικό  τους   βιβλίο  με  τα  γράμματα. 
 

Δραστηριότητες: Διερεύνηση  θέματος. Έρευνα & συλλογή  

υλικού. Επίσκεψη  στη  σχολική  βιβλιοθήκη και στη Βιβλιοθήκη 

του Δήμου. Στη βιβλιοθήκη του σχολείου επεξεργαστήκανε 

βιβλία με ποιήματα που είχαν κάθε γράμμα της αλφαβήτας 

ξεχωριστά. Επισημάνανε τη δομή και τα χαρακτηριστικά των 

ποιημάτων, δοκιμάσανε τεχνικές απαγγελίας και προσπαθήσανε 

(τις περισσσότερες φορές προφορικά) να δημιουργήσουνε τους 

δικούς τους στίχους. Ταυτόχρονα, έγινε ανατροφοδότηση των 

γνώσεων των παιδιών για τα γράμματα του ελληνικού 

αλφαβήτου, με τον εντοπισμό του γράμματος στο ποίημα, με την 

εύρεση και παραγωγή λέξεων που περιέχουν ή αρχίζουν από το 

συγκεκριμένο γράμμα, με τη δημιουργία προτάσεων  ή στίχων. 

Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν συλλογικά σε 

ομάδες, να ζωγραφίσουν και να εικονογραφήσουν το δικό τους 

γράμμα ή μία εικόνα από το ποίημα που επεξεργαζόμασταν. 

Πήραν  μέρος σε εκπ/κό πρόγραμμα με τίτλο «Ας παίξουμε με 

τις αφίσες», στο πλαίσιο της έκθεσης αφίσας για την 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος: Το πρόγραμμα βοήθησε τα 

παιδιά να εξοικειωθούν με το ελληνικό αλφάβητο και να το 

κάνουν «κτήμα» τους. Με το πρόγραμμα αυτό είχαμε τη 

δυνατότητα να κάνουμε μια επανάληψη των γραμμάτων της 

αλφαβήτας, γεγονός που βοήθησε τους μαθητές της Α΄τάξης 

και κυρίως αυτούς που αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στο 

μάθημα της Γλώσσας. Τα παιδιά «μυήθηκαν» στον κόσμο της 

ποίησης και απόλαυσαν την ανάγνωση και απαγγελία των 

ποιημάτων. Ακόμα, κατανόησαν τον μεγάλο πλούτο του 

ελληνικού λεξιλογίου και διασκέδασαν με την παραγωγή λέξεων  

και στίχων. Έμαθαν να εργάζονται συλλογικά και ομαδικά και να 

μαθαίνουν από τις γνώσεις των συμμαθητών τους. Ενισχύθηκε 

η αλληλοβοήθεια και η  συνεργασία  μεταξύ των «αδύνατων» 

και πιο «δυνατών» μαθητών. Εκφράστηκαν δημιουργικά με τη 

ζωγραφική. Απόλαυσαν τη δυνατότητα που τους δόθηκε να 

γίνουν συγγραφείς και εικονογράφοι του δικού τους βιβλίου. 



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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού: Γιαννακούλα Αικατερίνη  

Τάξη: Β1΄ 

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 
 

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 4 ως 6 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) 

 Δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες, όπως 

ζωγραφιές, ποιήματα, κατασκευή καρτών και παρουσίαση 

θεατρικού σκετς στα πλαίσια της γιορτής της 25ης Μαρτίου 

 Εξοικείωση με τη χρήση του ημερολογίου 

 Επίσκεψη στο Λαογραφικό κι Εθνολογικό 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, να μάθουν να ψάχνουν, να 

ερευνούν για πράγματα που τους ενδιαφέρουν, να 

ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τη λαϊκή μας παράδοση, να 

αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 
 



3. «Στου Αισώπου το σχολείο, η χελώνα παίρνει το βραβείο!» 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Άννα Ευσταθιάδου - Τάξη: Β2 
 

Υποθέματα: 

Γνωριμία με τον Αίσωπο 

Ανάγνωση και επεξεργασία μύθων, για να γνωρίσουμε τους 

χαρακτήρες των ηρώων 

Δημιουργία της συνέχειας των μύθων αλλά και νέων μύθων  

με κείμενο και εικόνες 
 

Στόχοι του προγράμματος 

1. να γνωρίσουν τον Αίσωπο. 

2. να ακούσουν  μύθους και να εντοπίσουν τις  διαφορές από  τα 

παραμύθια. 

3. να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ζώων με ανθρώπινους.  

4.  να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης, 

συζήτησης. 

5. να εκφραστούν κινητικά, υποκριτικά, εικαστικά. 

6. να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες,  να θέτουν ερωτήματα, 

ν’ αναζητούν απαντήσεις.  

7. Τέλος, να εκφράζονται δημιουργικά δημιουργώντας  τα δικά 

τους έργα στον γραπτό και προφορικό λόγο, στον εικαστικό, 

στον θεατρικό τομέα . 
 

Δραστηριότητες 

 Συγκέντρωση βιβλίων με μύθους του Αισώπου από τη 

Βιβλιοθήκη του σχολείου αλλά και από τις προσωπικές 

βιβλιοθήκες των μαθητών. 

 Συζήτηση γύρω από τους μύθους του Αισώπου και τις 

διαφορές τους από τα παραμύθια με ζώα. 

 Ανάγνωση του μύθου του «Ψεύτη Βοσκού» από το Βιβλίο της 

Γλώσσας, ως εισαγωγή στη δομή του κειμένου.  

 Προφορική διήγηση από τους μαθητές, κατάληξη στο επιμύθιο 

και δραματοποίηση στην αίθουσα.  

 Προβολή του μύθου σε κινούμενα σχέδια.  

 Οι μαθητές σε ομάδες δημιουργούν τη συνέχεια του μύθου σε 

κόμικς και τα παρουσιάζουν. Γράφουν το μύθο με δικά τους 

λόγια με σκοπό τη δημιουργία του βιβλίου μύθων στο τέλος του 

προγράμματος.  

 Ζωγραφίζουν σχετικά με το μύθο. 

 Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί για όλους τους μύθους που θα 

επεξεργαστούμε. 

 Σύνδεση των ζώων με τη Μελέτη περιβάλλοντος στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο-παιχνίδια γνώσεων. 

 Παραγωγή και δημιουργία  ενός μύθου από την κάθε ομάδα. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Οι μαθητές μέσα από τους μύθους διαπίστωσαν ότι στη ζωή δεν 

είναι νικητής πάντα ο πιο δυνατός, αλλά ο πιο έξυπνος. Έμαθαν να 

κρίνουν το δίκαιο και το άδικο. Έμαθαν ότι με την εργατικότητα 

και τη θέληση όλα είναι δυνατά να συμβούν. Οι μύθοι έκαναν τα 

παιδιά να καταλάβουν ότι με τη συνεργασία και την ομαδικότητα 

μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4. Οι θεοί του Ολύμπου και οι μυθολογικοί ήρωες 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών: Ζώης Απόστολος, Χαρούλα 

Μπελίδου, Κώστας Πασχαλόπουλος 

Τάξη: Γ2 
 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν την ελληνική μυθολογία και να χαρούν την 

ομορφιά των αρχαίων μύθων. 

 να μάθουν ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι ένα αγαθό 

με διαχρονική αξία που διδάσκει και διασκεδάζει 

 να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου, τις σχέσεις τους με 

τους ανθρώπους τις ιδιότητες που οι άνθρωποι τους 

απέδιδαν και τις ανάγκες που οδήγησαν τους αρχαίους στη 

δημιουργία των συγκεκριμένων θεών 

 να επισημάνουν τον ανθρωπομορφικό χαρακτήρα των θεών 

 να αναγνωρίζουν μυθολογικά πρόσωπα και γεγονότα που 

συνδέονται μ’ αυτούς 

 να συνδέουν τους μύθους με τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων και να αντλούν στοιχεία για τον πολιτισμό και τη 

θρησκευτική ζωή των προγόνων τους 

 να αναζητούν ερμηνείες των μύθων 

 να συσχετίσουν πληροφορίες της μυθολογίας με σύγχρονες 

καταστάσεις 
 

Δραστηριότητες 

 Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, 

εξωσχολικά και σχολικά βιβλία (υπάρχει πλήθος τέτοιων 

βιβλίων στην παιδική δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου) 

 Παρουσίαση του υλικού στην τάξη 

 Επιλογή, καταγραφή και ταξινόμηση του υλικού 

 Δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες, όπως 

ζωγραφιές και αναπαράσταση μύθων  

 Παρακολούθηση σχετικών με το θέμα μας DVD, ανάγνωση 

μύθων, ερμηνεία μύθων 

 Παρουσίαση στην τάξη διαφόρων λογισμικών σχετικά με την 

ελληνική μυθολογία (power point) 

 Ενασχόληση με ακροστιχίδες, σταυρόλεξα 

 Δημιουργία ενός μικρού βιβλίου των θεών με την ταυτότητα 

του κάθε θεού 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η υλοποίηση του προγράμματος βοήθησε τα παιδιά:  

 Να γνωρίσουν τους 12 θεούς του Ολύμπου και τους 

μυθικούς ήρωες της ελληνικής μυθολογίας με τα 

προτερήματα και τα ελαττώματά τους. 

 Να γνωρίσουν μύθους με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν 

γεγονότα ή φαινόμενα της καθημερινής ζωής 

 Να διαπιστώσουν την επιβίωση της ελληνικής μυθολογίας 

στη σύγχρονη εποχή (αστρονομία, ονομασίες εταιριών κλπ.)  

 Να μάθουν να ψάχνουν, να ερευνούν για πράγματα που τους 

ενδιαφέρουν. 

 Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες.   



5. Διαδρομές στη βυζαντινή Θεσ/νίκη – Γνωριμία με τα μνημεία της 
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Παράσχος Αθανάσιος 

Τάξη: Ε2 τάξη  
 

Υποθέματα 

 Γνωριμία με τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. 

 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Προσέγγιση της καθημερινότητας στα χρόνια του βυζαντίου. 

 Η αρχιτεκτονική στο βυζάντιο. 

 Αγιογραφία – ψηφιδωτά. 

 Ιστορική χρονολογική προσέγγιση. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση σε ιστορικούς χώρους. 

 Χρήση εργαλείων για την άντληση πληροφοριών σχετικών με 

ιστορικά μνημεία. 

 Κατανόηση της ιστορικής αναζήτησης και του ιστορικού 

χρόνου. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την έρευνα, την 

καταγραφή και την οργάνωση των δεδομένων 

 Ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διατήρηση των ιστορικών 

μνημείων.   
 

Δραστηριότητες 

Προβολή βίντεο στην τάξη. 

Έρευνα και συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές. 

Αναγνώριση και χρονολόγηση των μνημείων. 

Οι μαθητές ανά ομάδα επιλέγουν από ένα βυζαντινό ναό και 

καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του.  

Βρίσκουν σχετικές φωτογραφίες. 

Παρουσίαση στην τάξη από την κάθε ομάδα. 

Ζωγραφική αναπαράσταση βυζαντινών μνημείων και ναών. 

Κατασκευή μακέτας, ψηφιδωτών και κολάζ. 

Παρουσίαση των κατασκευών στην τάξη. 

Πληροφορίες για τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, ονόματα οδών. 

Προβολή εικόνων αγιογραφίας, αρχιτεκτονικής των ναών. 

Επίσκεψη στους ναούς του Αγ. Δημητρίου, Αγ. Νικολάου, 

Προφήτη Ηλία, Μονή Βλατάδων, Αγ. Αποστόλων. 

Προβολή εικόνων από την καθημερινή ζωή των βυζαντινών στη 

πόλη. Επίσκεψη στα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, στη 

Ροτόντα, στην Αχειροποίητο, την Αγία Σοφία, την Παναγία των 

Χαλκέων και στα βυζαντινά λουτρά της Άνω Πόλης. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η υλοποίηση του προγράμματος βοήθησε τα παιδιά, να γνωρίσουν 

καλύτερα την πόλη τους, να μάθουν να ψάχνουν, να ερευνούν.  

Με τις παραπάνω δράσεις δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για 

περαιτέρω συζήτηση στο σχολείο σχετικά με την ιστορία της 

πόλης και την πολυπολιτισμικότητα της, αλλά και τις χωριστικές 

τάσεις των ομάδων, καθώς και για τους τρόπους εξεύρεσης 

ισορροπιών κι αρμονικής συμβίωσης. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



6. Ταξιδεύοντας με το Φερδινάνδο Μαγγελάνο 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικών:  

Καραγιαννίδου Μακρίνα 

Τάξεις: ΣΤ2  
 

Υποθέματα 

 Γεωγραφικές ανακαλύψεις και σημερινές χώρες. 

 Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 

εποχής. 

 Θρησκείες ,πολιτισμοί, παραδόσεις των λαών. 

 Η Ελληνική ιστορία και η θέση της Ελλάδας. 

 Επιστημονική πρόοδο. 
 

Στόχοι του προγράμματος  

- Να γνωρίσουν τα παιδιά την γεωγραφική πορεία του 

εξερευνητή Μαγγελάνου και τις χώρες που εμπλέκονται σ’ αυτό  

- Να έρθουν σε επαφή με πολιτισμούς και λαούς άλλοτε  

κοντινούς και άλλοτε μακρινούς από τη χώρα μας. 

- Να γνωρίσουν την ιστορία και τις πολιτικές εξελίξεις της 

εποχής σε διάφορες χώρες  και να συγκρίνουν με τις σημερινές 

συνθήκες . 

- Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συλλογικά . 

- Να χρησιμοποιούν μαθηματικές γνώσεις και στοιχεία  

προσανατολισμού . 

- Να γνωρίσουν τη διαδικασία της έρευνας. 

- Να εκφραστούν δημιουργικά με εικαστικές κατασκευές . 

- Τέλος να αναπτύξουν  σφαιρική άποψη  και κριτική στάση 

μέσω της έρευνας και κατακτημένης γνώσης . 
 

Τρόπος υλοποίησης 

Συζητήσανε για το κοινωνικοπολιτικό υπόστρωμα της εποχής 

με αφορμή τα πρώτα μαθήματα στο μάθημα της Ιστορίας και τη 

συμβολή του στην έναρξη των ανακαλύψεων. 

Χωρίστηκαν σε ομάδες με ονομασίες καλλιτεχνών & 

πνευματικών ανθρώπων τηςεποχής (Da Vinci, Shakespear κ.ά. 

Παρουσίαση της ζωής & του έργου του εμπνευστή  καλλιτέχνη 

από την αντίστοιχη ομάδα. 

Καταγραφή της πορείας του Μαγγελάνου μελετώντας το χάρτη 

& χρησιμοποιώντας γνώσεις μαθηματικών και προσανατολισμού. 

Συλλογή πληροφοριών για τις χώρες που συναντούμε. 

Παρακολούθηση βίντεο της διαδρομής. 

Μελέτη και παρουσίαση των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν (είδη καραβιών). 

Εικαστική απόδοση των καραβιών. 

Επίσκεψη σε μουσείο.  

Πληροφορίες θρησκευτικού περιεχομένου και παρουσίαση των 

ισχυόντων πολιτευμάτων της εποχής. 

Εσωτερική «ματιά» στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα 

Σύγκριση γεγονότων και καταστάσεων που έλαβαν χώρα τότε, 

με ανάλογα  της σημερινής  εποχής. 

Αναζήτηση μουσικών ρευμάτων. 

Σύνθεση ιστορικής γραμμής. 

Εσωτερική «ματιά» στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα. 



 
 

 
 

 
 

 

Σύγκριση γεγονότων και καταστάσεων που έλαβαν χώρα τότε, 

με ανάλογα  της σημερινής  εποχής. 

Δραματοποίηση  χαρακτηριστικών  ιστορικών  στιγμών από τις 

ομάδες με ελεύθερη επιλογή. 

Συνοπτική εικαστική παρουσίαση της κάθε ομάδας και 

απολογισμός της σημαντικότητας των ανακαλύψεων για την 

εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, της ποιότητας ζωής ,την 

επίδραση στους γηγενείς λαούς ,την άσβεστη ανησυχία 

εξερεύνησης που αποτελεί την ώθηση των διαπλανητικών 

περιπλανήσεων.  
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε και οι μαθητές κατέκτησαν πολύτιμες 

χωροχρονικές γνώσεις με επιτυχημένη τη σύνδεση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Κατά αρχήν εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο, 

η δυνατότητα χρήσης πρωτόγνωρων όρων και η ευχέρεια 

εξειδικευμένης έκφρασης  προσεγγίζοντας το μάθημα της 

γλώσσας. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με προβλήματα μαθηματικών 

(αποστάσεων, εξισώσεων, αριθμητικών παραστάσεων, μονάδων 

μέτρησης, γεωμετρίας). Το μάθημα  γεωγραφίας προσεγγίστηκε 

με τον καλύτερο & διασκεδαστικότερο τρόπο υπερκαλύπτοντας 

την ύλη του βιβλίου. Κατανόησαν  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 

ιστορικά γεγονότα και τις πολιτικές τάσεις  μετατρέποντας  το 

μάθημα της Ιστορίας και της πολιτικής αγωγής σε κύριο μοχλό 

μεταγνώσης. Ικανοποιητικές απαντήσεις δόθηκαν σ’ ερωτήματα 

θρησκευτικής φύσης σχετικών με τη διαμόρφωση της 

θρησκευτικής συνείδησης των λαών.  

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την τέχνη μέσα από το έργο 

σπουδαίων καλλιτεχνών, θεατρικών συγγραφέων, πνευματικών 

ανθρώπων της εποχής. Απέδωσαν με το δικό τους 

αυτοσχεδιασμό κι αυθορμητισμό τα εικαστικά και θεατρικά 

ερεθίσματα της εποχής. Έμαθαν να ερευνούν τα πράγματα που 

τους ενδιαφέρουν και να τα αναλύουν. Έμαθαν να διατυπώνουν, 

να συγκρίνουν και να αναπτύσσουν τη δική τους κριτική στάση 

στα ιστορικά  γεγονότα του «τότε» και να κατανοήσουν τα 

αντίστοιχα γεγονότα του «τώρα».   
 

7. Σχολική Μαθητική Εφημερίδα - Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών  
 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2 

Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Καραγιαννίδου Μακρίνα,  Σαμέλης 

Χρήστος, Καραγιάννης Παναγιώτης, Μαυρομάτης Γαβριήλ,  

Μαλιβίτση Ζωή, Μωυσή Στέλλα 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. 

 


