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Το να συνδέσεις την κοινότητα με ένα σχολείο δεν είναι και το πιο 

εύκολο πράγμα… Πόσο λοιπόν, όταν το σχολείο έχει σε δύναμη ποσοστό 

98% παιδιών από διάφορα μέρη του κόσμου!  

Η εμπειρία του 31ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας ξεκινά πριν από τη 

Δράση 7. Το σχολικό έτος 2008-2009, ο ομιλών και οι 28 μαθητές της 

Ε΄τάξης ασχολήθηκαν στην ευέλικτη ζώνη με τον «παππού και τη 

γιαγιά». Αφορμή στάθηκε το βιβλίο «Ψεύτης παππούς» της Άλκης Ζέη 

και η μεταφορά του στην κρατική τηλεόραση. Όλοι είχαμε παππούδες και 

γιαγιάδες και όλοι είχαμε κάτι καλό να θυμηθούμε… Έτσι αποφασίσαμε να 

συλλέξουμε όσα πιο πολλά μπορούσαμε από αυτούς, να τα 

καταγράψουμε, να τα επεξεργαστούμε και να βρούμε τα κοινά μας 

σημεία. Ύστερα από 4 μήνες, η συλλογή μας ήταν γεμάτη από ιστορίες, 

αινίγματα, παροιμίες, γνωμικά, συνταγές, έθιμα και παιχνίδια. Το 

αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Το κάναμε βιβλίο 

για να το κρατήσουμε ως ενθύμιο με τίτλο: «O 

παππούς και η γιαγιά μας ταξιδεύουν στην 

παράδοση: ιστορίες – αινίγματα – παροιμίες – 

τραγούδια – γευσιγνωσία – χοροί, από Ελλάδα – 

Αλβανία – Βουλγαρία – Κουρδιστάν – Ρουμανία – 

Μολδαβία – Συρία». Ηθικοί και υλικοί αρωγοί σε 

αυτήν την προσπάθεια ήταν ο τότε Διευθυντής 

του Σχολείου κ. Κων/νος Β. Καβρουματζής, η δασκάλα της μουσικής κα 

Ευαγγελία Κυρίτση και η Πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

κα Ευαγγελία Δήμου – Στασινούλια .  
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Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 έλαβε χώρα μια μέγαλη εκδήλωση, 

διάρκειας 3 ωρών στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας, αλλά και ένα θεατρικό δρώμενο που είχαν γράψει τα ίδια τα 

παιδιά, με θέμα το πώς ήταν η καθημερινή ζωή των παππούδων μας και 

των γιαγιάδων μας γύρω στη δεκατία του ‘60. Το κείμενο αφορούσε την 

Ελλάδα, αλλά περιλάμβανε όλα τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία, όπως το 

πρωινό ξύπνημα, το ξεπροβόδισμα του πατέρα για τη δουλειά, το παλιό 

σχολείο, τη δουλειά στα χωράφια, το ζύμωμα του ψωμιού στην πινακωτή, 

την παρασκευή φαγητού και τις οικιακές δουλειές, τη βραδινή 

συγκέντρωση στο σπίτι, το φαγητό και την κατάληξή του σε ένα όμορφο 

παραδοσιακό γλέντι. Με αυτό τον τρόπο αποχαιρετίσαμε τη σχολική 

χρονιά, αποχαιρετιστήκαμε και μεταξύ μας έχοντας ως ανάμνηση το 

«ταξίδι της Ιθάκης»…   

Ύστερα από ένα χρόνο μακριά από το 31ο 

Δημοτικό, λόγω του μόνιμου διορισμού μου στη 

Γ΄ περιφέρεια του Πειραιά, επέστρεψα 

αναλαμβάνοντας την  Στ΄ τάξη. Επειδή κάθε τάξη 

αποτελείται από ένα τμήμα, ξεκίνησε η 

συνεργασία μου με την κα Καλλιόπη Η. Παναγιώτου, η οποία είχε 

αναλάβει την Ε΄. Εργαστήκαμε από κοινού οι δύο τάξεις στην Ευέλικτη 

ζώνη σε θέματα φιλαναγνωσίας και περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα ξεκίνησε 

και η συνεργασία μας με το «Διάπολις» με τα μαθήματα ενίσχυσης 

Ελληνομάθειας (Δράση 2) που συνεχίστηκε με τα θερινά τμήματα 

ελληνομάθειας (υποδράση 2.3). Η βοήθεια και η προσφορά των 

συναδέλφων κας Κατερίνας Μουσιού και κ. Γιώργου Φραγκούλη ήταν 

σημαντική! 

Με την έναρξη της φετινής χρονιάς, ο νέος μας Διευθυντής                       

κ. Εμμανουήλ Φωκίδης μας ενημέρωσε για τις υπόλοιπες Δράσεις στις 

οποίες μπορούσε το σχολείο μας να ενταχθεί. Αν και εγώ είχα αναλάβει 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

την Α΄ τάξη και η κα Καλλιόπη Παναγιώτου την Στ΄, τα δύο άκρα δηλαδή, 

αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να δράσουμε 7!!! 

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συνάντηση της ΠΟΔ Αττικής όπου διατυπώθηκαν πολλά ενδιαφέροντα, 

αλλά και πρωτάκουστα για τα ελληνικά δεδομένα. Ο θεσμός του θετού 

γονέα για τους αλλοδαπούς που θέλουν μια άμεση βοήθεια στην 

επικοινωνία με το σχολείο, ο θεσμός του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή 

για τους αλλοδαπούς που δεν μπορούν να βρουν «θετό γονέα», τα 

μαθήματα ελληνομάθειας στους γονείς και κηδεμόνες, η άσκηση 

συμβουλευτικής, μάς έδωσαν πολλά ερεθίσματα και μας γέμισαν με 

προβλήματα που είχαν άμεση λύση. Η επίσκεψη της αναπληρώτριας 

υπεύθυνης ΠΟΔ Αττικής κας Ευγενίας Αρβανίτη στο 31ο Δημοτικό και η 

συζήτηση μαζί της ήταν καθοριστική. 

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση μαζί της μας είχε έρθει 

μαθητής στην Στ΄ τάξη από την Αλβανία που δεν 

ήξερε τη γλώσσα. Εντοπίσαμε πως το ρόλο του θετού 

γονέα είχαν αναλάβει δυο συμμαθητές του που 

πραγματικά τον βοήθησαν στην ένταξή του αλλά και 

στα μαθήματα! Η συμβολή δε της δράσης 2, ενίσχυση ελληνομάθειας, 

ήταν επίσης καθοριστική και η πρόοδός του στο ελληνικό σχολείο, στο 

οποίο φοιτά μόνο 5 μήνες, χαρακτηρίζεται εξαιρετική.  

Επίσης εντοπίσαμε ρόλους διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στις ομοεθνείς μητέρες. Η μία βοηθούσε την άλλη στα 

γραφειοκρατικά ή ενημερωτικά θέματα του σχολείου μεταφράζοντας ή 

εξηγώντας κάθε φορά. Αν και ο ρόλος του δασκάλου 

περιέχει και αυτόν του συμβούλου, εντούτοις είδαμε πως 

πολλές φορές γονείς γεμάτοι αγωνία μας ζητούσαν τη 

γνώμη μας για διάφορα θέματα των παιδιών (μαθησιακά, 

εφηβείας, συμπεριφοράς κ.α) 
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Όλα τα παραπάνω έπρεπε να τα ενοποιήσουμε για να πετύχει το 

άνοιγμα στην κοινωνία! Και αυτό θα γινόταν αν και μόνο αν ο γονιός, 

ιδίως ο ξένος, νιώσει  χώρο οικείο το σχολείο και όχι χώρο όπου θα ακούει 

τα κακώς κείμενα του παιδιού του.  

Ακολουθώντας λοιπόν τα βήματα της Δράσης 7, οι δύο 

εκπαιδευτικοί αποφασίσαμε να έχουμε ως οδηγό (προ-έργο) τη 

δραστηριότητα του 2008-09 και να χτίσουμε πάνω σ’ αυτή. Ως βασικός 

στόχος τέθηκε η αίσθηση της ισότητας ως προς το φύλο, την 

εθνικότητα, τα θρησκευτικά πιστεύω και τον πολιτισμό όλων των 

συμμετεχόντων. Αποφασίσαμε να συλλέξουμε στοιχεία από τον κάθε 

πολιτισμό και να τα αναδείξουμε! 

Οι τάξεις που αναλαμβάνουν τελική Δράση είναι η 

Α΄ και η Στ΄. Η Στ΄ τάξη κατά τη διάρκεια των διακοπών 

του Πάσχα είχε ως εργασία να πάρουν τα παιδιά της 

συνεντεύξεις από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες ή 

άλλους συγγενείς και να καταγράψουν ιστορίες, αινίγματα, παροιμίες, 

τραγούδια, έθιμα, συνταγές, παιχνίδια. Αντίθετα, τα παιδιά της Α΄ τάξης 

ζήτησαν από τους γονείς ή συγγενείς να μας επισκεφτούν στην τάξη και 

να μας τα παρουσιάσουν οι ίδιοι.    

Με βάση τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) 

στην εκπαίδευση αποφασίσαμε να ανοίξουμε αρχικά ένα μπλογκ, που στη 

συνέχεια κατέληξε σε ιστοσελίδα, και να αναρτήσουμε εκεί τη δουλειά 

των παιδιών με ταυτόχρονες παρεμβάσεις των γονέων. Η ιδέα έτυχε 

θερμής υποδοχής από όλους! Το υλικό εμπλουτίζεται μέρα με τη μέρα και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα http://31drasi7.webnode.gr/.  Μέσω της 

ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού των πληροφοριών και 

της γνώσης. Με τη χρήση της φόρμας αποστολής e-mail, μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να μας ενημερώσει (π.χ. για ομοιότητες ή παραλλαγές των 

κατά τόπους πληροφοριών), να αφήσει κάποιο άλλο σχόλιο κ.α. 
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Η ιστοσελίδα τιτλοφορείται ως «Όπου λαλλούν Α΄ και Στ΄, 

δράττουν, ανοίγουν, μαθαίνουν». Έχει παιδικό – μαθητικό χαρακτήρα και 

είναι επηρεασμένη από τον αριθμό 7. Η Αρχική της σελίδα ονομάζεται «7 

και αρχίζω». Σ’ αυτήν υπάρχει το λογότυπο της Δράσης, ένα 

καλωσόρισμα, πληροφορίες για τα 6 κράτη που παρουσιάζουμε (Ελλάδα, 

Αλβανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Μπαγλαντές, Ρουμανία) και τις 

τελευταίες αναρτήσεις. Στη συνέχεια σας παρουσιάζω τις υπόλοιπες 

υποσελίδες με τα υποσέλιδα τους. 

 

 ΔΡΑΣΗ 7 : Εδώ συναντάμε πληροφορίες για τη δράση, όπως 

δόθηκαν στο 1ο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ιανουαρίου 2012. 

 

 7 ΚΑΙ ΝΕΑ: Δημοσιεύουμε ό,τι μας στέλνει η ΠΟΔ Αττικής ή ό,τι 

αφορά τη δράση. 

 

 7 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ: Αφορά τις εργασίες της Α΄ τάξης. Υπάρχουν 

5 υποσέλιδα τα οποία αφορούν στις 5 χώρες που αποτελούν το 

τμήμα.  

 

 7 ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ: Αποτελείται από 3 κατηγορίες χωρισμένο ανά 

εθνικότητα, με λαϊκή αφηγηματολογία (παραμύθια και ιστορίες), 

λαϊκή παράδοση (αινίγματα και παροιμίες) και ήθη-έθιμα. 

 

 7 ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩ: Αναρτήσεις τραγουδιών και χορών. Ήδη γίνεται 

μια σύγκριση του χορού της Ρουμανίας «Ἁλουνέλου» με τον 

ελληνικό χορό «Ντάχτιλι» της Θράκης. Εντοπίσαμε κοινά στοιχεία: 
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μουσική, σκοπός (παιχνίδι στη Ρουμανία, ταχτάρισμα/παιχνίδι 

μωρού στη Θράκη, στην κινησιολογία κοινά βήματα και χτυπήματα 

των ποδιών) 

 

 7 ΚΑΙ ΠΑΙΖΩ: Καταγραφή και εφαρμογή παιχνιδιών. Ήδη την 

προσεχή Τετάρτη θα κάνουμε αγώνες σκυταλοδρομίας. Η κάθε 

τάξη θα χωριστεί σε δυο ομάδες και θα διαγωνιστούν μεταξύ τους. 

Η νικήτρια ομάδα κάθε τάξης θα λάβει από την ηττημένη ομάδα 

έναν κότινο. 

 

 7 ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ: Συλλογή συνταγών, υπέροχων φαγητών και 

γλυκών. Η Α΄ τάξη έφτιαξε το «πολύ πιο γλυκό γλυκό», έναν κορμό 

σοκολάτας με λίγα υλικά, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. 

 

 7 ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΗ ΓΝΩΣΗ: Θα αναρτηθούν τα συμπεράσματα και υλικό 

από την εκδήλωση για τη Δράση 7 που θα γίνει τον Ιούνιο. Ήδη 

υπάρχει το προ-έργο 

 

 7 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ: Φόρμα αποστολής email για παρατηρήσεις, 

συμπληρώσεις και αλληλεπιδράσεις. 

 

 7 ΚΑΙ ΓΙΝΑΝ: Εκεί αναφέρουμε τα σημαντικά γεγονότα και 

αποτελέσματα της Δράσης. Επιμορφωτικά συνέδρια, ημερίδες, 

επιστολές κ.α. 

 

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την webnode.com, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα κατασκευής δωρεάν ιστοσελίδας με εύρος επισκεψιμότητας 

1GB το μήνα. 
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Η κοινότητα αλληλεπιδρά είτε απρόσωπα μέσω του ίντερνετ, είτε 

προσωπικά μέσω του ανοίγματος με το σχολείο. Όπως και να έχει, το 

αποτέλεμα είναι ένα: Το σχολείο με την κοινότητα δεν βρίσκονται απλώς 

σε επικοινωνία, αλλά σε μόνιμη «κοινωνία συνύπαρξης, δράσης, 

δημιουργίας και γνώσης»! 

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

 

 

 

 

 
Εργασία των παιδιών της Α΄ τάξης: είμαστε φίλοι 

 

 

 

 

 

 

 


