
 

6o Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο                                                                                                             
Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσ/νίκης                                    
Δαβάκη 18  -  56334 Ελευθέριο-Κορδελιό               
Τηλέφωνο & φαξ: 2310761420               
Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
Website:http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   
Διευθυντής: Παπαδόπουλος Στέργιος 
Email: sterpapa63@gmail.com  
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων: Σουπιάδου Δέσποινα  
Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6ου 
ΔΙΑΠΟΛ/ΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

Γνωρίστε το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο 
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης, ένα σχολείο για όλους 

 

Το 6° Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού (Υπάρχει χώρος για 
όλους, για όλους υπάρχουν όνειρα) βρίσκεται και λειτουργεί στο δυτικό 
άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσ/νίκης. Πρωτολειτούργησε 
το 1983/84 ως 6/θέσιο. Το 1998/99 αναβαθμίζεται σε 12/θέσιο και 
μετονομάζεται σε 6° Διαπολιτισμικό. Εκπ/κό προσωπικό: 29 εκπ/κοί. 
Μαθητικό δυναμικό 2018-19 (286): 195 γηγενείς, 2 παλιννοστούντες, 60 
αλλοδαποί (44 γεννήθηκαν στην Ελλάδα), 29 Ρομά (Τσιγγάνοι).  
Διάφορα Προγράμματα & Δράσεις που εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται: 
 Πρόγραμμα: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών: 1998-2014 
 Πρόγραμμα: Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: 1995-2014  
 Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης:  

 Leonardo da Vinci: 2005-06,  
 Comenius - Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις: 2003-2006 & 2009-2011 
 Comenius Assistantship: 2006-2014 
 Εκπαίδευση ενηλίκων Grundvig: 2011-2013 
 Teachers4Europe: 2015-16 
 e-Twinning: 2015-18 (ευρωπαϊκή ετικέτα ως σχολείο πρότυπο) 
 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Open Discovery Space (ODS) 2015-16 
 Playing with Protons σε συνεργασία με το CERN στη Γενεύη: 2016-17 
 Combat Bullying: A Whole School Program – ComBuS: 2016-17 
 Πρόγραμμα AVIOR στα πλαίσια του έργου Sirius (2017-18) 
 Έργο Nemesis στα πλαίσια προγράμματος Horizon 2020 (2018-20) 
 (ERASMUS+KA1) με το “Copernicus-Gymnasium Löningen”- μαθησιακή 

κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης (2018-2020) 
 (ERASMUS+KA3) “Join in and make a change” - Κοινωνική ένταξη 

μέσω της εκπαίδευσης συνεργασία με «Σχεδία στην πόλη» (2019-21) 
 Πολυπολιτισμικές επισκέψεις στο σχολείο μας 

 Συνεργασίες με ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια:                                
ΑΠΘ, Καποδιστριακό Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Maine (Γαλλίας), 
Northeastern Boston (ΗΠΑ), Wisconsin-Madison (ΗΠΑ)  

 Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου: από το 2002 ως σήμερα   
 Προγράμματα ευέλικτης ζώνης: (αγωγής υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, 

περιβαλλοντικής εκπ/σης, πολιτιστικά) απ’ το 2003 ως σήμερα 
 

  Το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας: 1999-2006 
 Πρόγραμμα Καλλιπάτειρας: 2006-08 
 Το πρόγραμμα 2

ης
 ξένης γλώσσας: (γερμανικά, γαλλικά) απ’ το 2006  

 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών/τριών (ρωσικά) σε 
συνεργασία με ΑΠΘ: 2011-13  

 Το ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master2 (αφύπνιση 
γλωσσών &πολιτισμών) του ΑΠΘ και του Πανεπ.Maine (Γαλλία): 2007-14 

 Πρόγραμμα δωρεάν καθημερινής σίτισης: 2012-14 & 2016-20 
 Service Learning-συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολέγιο (ACT): 2012-13 
 Γίνονται μαθήματα σκίτσου σε συνεργασία με το Σύλλ. Γονέων: 2012-19 
 Γίνονται μαθήματα σκάκι σε συνεργασία με το Σύλλ. Γονέων: 2017-19 
 Λειτουργεί δανειστική μαθητική βιβλιοθήκη με 1425 βιβλία 
 Λειτουργεί δανειστική διαπολιτισμική βιβλιοθήκη με 300 βιβλία & CD 
 Λειτουργεί Τάξη Υποδοχής Παλιννοστούντων κι Αλλοδαπών: απ’ το 2001 
 Λειτουργεί Τάξη Υποδοχής Ρομά μαθητών από το 1998 ως σήμερα 
 Έκδοση για 18

η
 χρονιά από το 2002, έγχρωμης 12/σέλιδης έγχρωμης 

μαθητικής εφημερίδας: «Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» σε 2.000 
αντίτυπα ανά τεύχος 

 Ηχογραφήθηκε & κυκλοφόρησε μουσικό CD με τη χορωδία μας με τίτλο: 
«Ταξιδεύοντας με τα τραγούδια μας–12 τραγούδια από διάφορες χώρες. 

 Διαθέτει μια μουσική ομάδα, διαφορετική από τις άλλες.. 
 Διαθέτει ομάδα ρομποτικής με σημαντικές διακρίσεις και ψηφιακή τάξη με   

βραβευμένες καινοτόμες ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών μας 
 Διαθέτει θεατρική ομάδα με σημαντικές διακρίσεις σε θεατρικούς αγώνες 
 Διαθέτει απ’ το 2003 χορευτική παραδοσιακή ομάδα με 90-100 μαθητές 
 Μια καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή: Διαπολιτισμική επικοινωνία 
 Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ! 
 Διαθέτει ψηφιακή τάξη 
 Εκπέμπουμε SOS. Ακούστε μας. Ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

μόλυνσης περιβάλλοντος και δυσοσμίας. 
 Ευαισθητοποιημένοι σε θέματα Σχολικού Εκφοβισμού.  
 Διαθέτει βραβευμένη ιστοσελίδα: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr 
 Όσα θέλετε να μάθετε για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 Το 6

ο
 Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού ανάμεσα στα σχολεία που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων μεταξύ Ελλάδας 
& Ρωσίας (2018-2021). Συμμετέχουν 13 Δημοτικά & 13 Γυμνάσια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις περιοχές της Δυτ. Θεσ/νίκης 
(4 Δ/Σ & 4 Γ/Σ), της Πιερίας (5Δ/Σ & 4 Γ/Σ), της Αν. Θεσ/νίκης (3Δ/Σ & 3 
Γ/Σ), του Κιλκίς (1Δ/Σ & 1 Γ/Σ), της Ημαθίας (1 Γ/Σ) με 14 σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία (Μαύρη θάλασσα) 

 Διακρίσεις – Βραβεία - Έπαινοι 
 Τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σχολείο μας 
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