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

Το φθινόπωρο του σχ. έτους 2012-13, ξεκίνησε μια νέα
συνεργασία του Αμερικανικού Κολεγίου Θεσ/νίκης με
δημοτικά σχολεία της Δυτ. Θεσ/νίκης που σχεδιαζόταν
εδώ κι ένα χρόνο με την βοήθεια της Δ/νσης Π.Ε..
Εκατόν είκοσι πέντε (125) πρωτοετείς Αμερικανοί
φοιτητές, που σπούδαζαν στις εγκαταστάσεις του Α.Κ.Θ.,
στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σε
συνεργασία
με
το
Πανεπιστήμιο Northeastern
University, προσέφεραν
εθελοντική
εργασία
σε
περισσότερα από 20 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και
κέντρα της πόλης. Στόχος αυτής της προσφοράς ήταν οι
φοιτητές να γνωρίσουν από μέσα κι όχι σαν απλοί
επισκέπτες, τη ζωή και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πόλης μας. Ξεκινώντας
μήνες νωρίτερα, ζητήθηκε από επιλεγμένα σχολεία της
Δυτ. Θεσ/νίκης να δηλώσουν τις ανάγκες τους για
εθελοντές φοιτητές, που θα μπορούσαν να απασχοληθούν
σε σχολικές δράσεις που σχεδίαζαν σε συνεργασία με το
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. Δύο Αμερικανοί φοιτητές,
η Αναστασία κι ο Λαμάρ, που επέστρεψαν τα
Χριστούγεννα στην παρτίδα τους, για 10 εβδομάδες,
βοήθησαν εθελοντικά μια φορά την εβδομάδα, τους
μαθητές του 6ου Διαπ. Δημοτικού Ελ.-Κορδελιού να
επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους που είχαν θέσει.
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού με μεγάλη
εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και σε ευρωπαϊκά
προγράμματα δημιούργησε απ’ την έναρξη του σχ. έτους,
σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και το γνωστό
σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη, τμήματα σκίτσου για
αρχάριους μαθητές της Γ' ως ΣΤ' τάξης και τους
γονείς τους.
Το σχολείο μας, έχει συνεργαστεί ξανά με το Δημήτρη
Νικολαΐδη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
Comenius–Πολυμερείς Σχολ. Συμπράξεις: Eco Citizens
of Common Europe, Οικο-πολίτης της Κοινής Ευρώπης
(2009-2011), όπου συμμετείχε το σχολείο μας με άλλα 15
σχολεία της Ευρώπης, στη δημιουργία διαφόρων
λογότυπων (σε μορφή σκίτσου), που πρότεινε το σχολείο.
Καθώς και σ’ ένα project με την έκδοση ενός βιβλίου με
τίτλο: «Γλωσσο…μαγειρέματα - Γεύσεις του κόσμου» το
οποίο δημιουργήθηκε και τυπώθηκε στα πλαίσια της
διδασκαλίας των μαθημάτων των ξένων γλωσσών του

σχολείου μας (γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά) σε συνεργασία
των μαθητών της ΣΤ, των δασκάλων ξένων γλωσσών και
του Δημήτρη Νικολαΐδη με τα υπέροχα σκίτσα του.
Τα μαθήματα συνεχίστηκαν βέβαια ως το τέλος της
σχολικής χρονιάς (παρόλο που έφυγαν οι φοιτητές το
χειμώνα). Ο στόχος είναι να συνεχιστούν τα μαθήματα
σκίτσου και το σχολικό έτος 2013-14, και πάλι σε
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.
Με σύμμαχο το χιούμορ, την καλή διάθεση, και την όρεξη
για πολύ σκίτσο, οι μικροί και μεγάλοι εκκολαπτόμενοι
σκιτσογράφοι, έμαθαν τα πρώτα βήματα και τα μυστικά του
σκίτσου. Ο Δημ. Νικολαΐδης δίδαξε τους μικρούς μαθητές
και τους γονείς τους για τη σκέψη και τον τρόπο, από κει
και πέρα ο καθένας πήρε τη σκυτάλη του (το πενάκι του)
και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι στον κόσμο του σκίτσου και
της φαντασίας. Το ταξίδι του σκίτσου και η μελέτη, είναι
απλό όσο και δύσκολο. Όλα είναι στο χέρι μας, αφού
πρώτα καλλιεργήσουμε την ψυχή και το μυαλό. Στο τέλος
πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις με τα έργα και τα σκίτσα
των μαθητών και των γονέων καθώς και προβολή του
προγράμματος μέσα από τη βραβευμένη ιστοσελίδα μας και
την πολυπολιτισμική μας εφημερίδα.
Λίγα λόγια για το σκιτσογράφο:
Ο Δημήτρης Νικολαϊδης γεννήθηκε στο Ελευθεροχώρι
Κιλκίς, κατά λάθος (όπως γράφει ο ίδιος), από Πόντιους
γονείς, ζει και σκιτσάρει στη Θεσ/νίκη σε εφημερίδες,
περιοδικά και τηλεόραση. Εδώ και δεκαεννιά (19) χρόνια
ασχολείται με το πολιτικό, αθλητικό, οικολογικό,
κοινωνικό σκίτσο και σκίτσα για το αυτοκίνητο, όπως
επίσης γράφει και σχολιάζει κατά καιρούς τα δρώμενα του
τόπου μας. Σκιτσάρει τα στραβά κι ανάποδα της
καθημερινότητας. Έχει διδάξει κόμικς-σκίτσο, σε Δήμους
της πόλης και σε σχολεία. Συνεργάζεται με φορείς για τη
δημιουργία αφισών. Έχει συνεργαστεί με συγγραφείς για
την εικονογράφηση βιβλίων. Ασχολείται με το κινούμενο
σχέδιο για τηλεοπτικές παραγωγές και διαφημίσεις. Είναι
μέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ που
είναι Πανελλαδικός, με έδρα τη Λιβαδειά. Στις
22/2/2003 σκιτσάρισε σκίτσο 20Χ3 μέτρων μαζί με
πολλά παιδιά, το οποίο ήταν υποψήφιο για το βιβλίο
Guinnes. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε 2 βιβλία του
με τίτλο «ΚΑΡΕ – ΚΑΡΕ Νο1 και Νο2 μαθήματα σκίτσου»,
απ’ τις εκδόσεις rasterone. Σε λίγο καιρό θα
κυκλοφορήσει και το Νο3. Περισσότερες πληροφορίες:
http://skitso-nikolaidis.blogspot.com

