
 

 

24/01/2019 

Δελτίο Τύπου 

Νέες Δράσεις στα “Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά” 

 
Τα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά», υποδέχονται το 2019 δυναμικά και δημιουργικά, με ακόμα περισσότερες 
δράσεις και νέα τμήματα για μικρούς και μεγάλους. 

 
Πώς θα σου φαινόταν, αν το σχολείο της γειτονιάς σου, παραμένει ανοιχτό και μετά τη λήξη των σχολικών 
μαθημάτων, λειτουργώντας με έναν διαφορετικό μέχρι τώρα τρόπο; Πώς θα σου φαινόταν το σχολείο σου κατά 
τις απογευματινές ώρες να μετατρέπεται σε έναν χώρο δημιουργίας, ελεύθερης έκφρασης και γνωριμίας 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για όλους του κατοίκους της πόλης; 

 
Έξι σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ανοίγουν καθημερινά τις πόρτες τους και υποδέχονται με πλούσιο 
πρόγραμμα δράσεων όλες και όλους τους κατοίκους της πόλης (ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, καταγωγής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης). Σε κάθε σχολείο πραγματοποιούνται δωρεάν κατά τις απογευματινές 
ώρες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και συναντήσεις της γειτονιάς με στόχο να αναδειχθούν τα 
σχολεία σε ζωντανούς πυρήνες της γειτονιάς.  

 
Κατά το προηγούμενο διάστημα, παιδιά, γονείς, μαθητές και κάτοικοι των έξι γειτονιών, μέσω των Συναντήσεων 
της Γειτονιάς και συμμετοχικών πρακτικών, αποφάσισαν από κοινού για το νέο πρόγραμμα που θέλουν να δουν 
να υλοποιείται στο σχολείο και στη γειτονιά τους. Μετά την ολοκλήρωση του ανοιχτού καλέσματος 
συγκεντρώθηκαν δέκα (10) νέες δράσεις από δέκα διαφορετικούς φορείς που είναι έτοιμοι να “υιοθετήσουν” τα 
έξι σχολεία και να συμβάλλουν σε μια καλύτερη γειτονιά με σημείο αναφοράς το σχολείο. 

 
Οι νέες δράσεις και συνεργάτες που θα συνοδεύουν τους επόμενους μήνες το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη 
Γειτονιά» είναι: 

«Ενδυματολογία και Ανακύκλωση Ρούχων» (CatWalk Project): Πώς μπορώ να σχεδιάσω τα δικά μου ρούχα; Τι 
εργαλεία χρειάζομαι και πώς μπορώ να μετατρέψω τα παλιά μου ρούχα σε καινούργια; Εκπαιδευτικά εργαστήρια 
γύρω από τον κόσμο της ενδυματολογίας, της μόδας και της αισθητικής. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους 
κατοίκους ενώ παράλληλα διατηρούνται ξεχωριστά τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Κάθε Δευτέρα και 
Παρασκευή, 18.00-19.00, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο (Αμαλίας 60). 

«Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» (eduACT): Σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων ρομποτικής και 
προγραμματισμού προσεγγίζοντας την επιστήμη μέσα από παιχνίδι και hands-on δραστηριότητες. Τελικός στόχος 
των εργαστηρίων, είναι η συμμετοχή μίας ομάδας παιδιών στο πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας FIRST LEGO League Greece. Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να 
συμμετέχουν στη δράση είναι από 10-13 ετών (Δ'- ΣΤ' δημοτικού). Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν 
εθελοντικά, ως βοηθοί προπονητή, έφηβοι και νέοι από την περιοχή και πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη, 16.30-18.30, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο (Μαζαράκη 1). 

«Η Αυλή μας ένα Πολύχρωμο Τσίρκο» (Μονόκυκλο): Ένα τσίρκο για μικρούς και μεγάλους! Σειρά βιωματικών και 
δημιουργικών εργαστηρίων γύρω από την τέχνη του Κοινωνικού Τσίρκου, μαθαίνοντας ακροβατικά, ζογκλερικά 
και μαγικά μέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 16.00-18.00, 
στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Καπάτου 6). 
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«Ιστορώ τη Γειτονιά Χορεύοντας και Τραγουδώντας» (Χορόδενδρο): Κάθε τόπος και ένα τραγούδι, κάθε γειτονιά 
και μια ιστορία. Όταν οι μνήμες και οι ιστορίες της γειτονιάς, μετατρέπονται σε λαϊκά παραμύθια, χορό και 
τραγούδι. Σειρά εργαστηρίων παραδοσιακού τραγουδιού και αφήγησης παραδοσιακών παραμυθιών βγαλμένα 
από τον τόπο του καθενός. Κάθε Δευτέρα, 18.00-19.30 και Τετάρτη, 17.30-19.00 στο 55ο Δημοτικό Σχολείο 
(Κρυστάλλη 10). 

«Μαθαίνω Σκάκι στα Ανοιχτά Σχολεία» (Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης): Εργαστήρια εκμάθησης σκακιού για 
κάθε ηλικία. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουμε το κορυφαίο πνευματικό άθλημα του σκακιού και τις αξίες που το 
συνοδεύουν. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18.00-20.00 στο 67ο Δημοτικό Σχολείο (Βερατίου 16). 

 
«Μαθήματα Αστρονομίας» (Φάρος του Κόσμου): "Κουβαλητές ονείρων" όσοι κουβαλούν τη γνώση των άστρων! 
Τι είναι αστρονομία και πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη στην καθημερινή μας ζωή;  Σειρά μαθημάτων γύρω από τον 
θαυμαστό κόσμο του σύμπαντος που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη, 18.00-20.00,  στο 64ο Δημοτικό Σχολείο (Μαζαράκη 1). 

 
«Μικροί Τουρίστες στη Γειτονιά» (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή): Ο μικρός τουρίστας αναζητείται! Τι είναι 
τουρισμός και πόσα είδη τουρισμού μπορώ να αναγνωρίσω; Ποια η έννοια της φιλοξενίας και πώς μπορώ να 
διαδώσω και να προστατεύσω τις πολιτισμικές παραδόσεις του τόπου μου. Σειρά εργαστηρίων τουριστικής και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μικρούς  και μεγάλους. Σκοπός της δράσης είναι οι συμμετέχοντες μέσω 
βιωματικών πρακτικών να αναγνωρίσουν και να αγαπήσουν την γειτονιά τους αλλά και να βρουν τρόπους 
ενίσχυσής της. Η δράση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17.30-19.30, στο 77ο Δημοτικό Σχολείο 
(Καβείρων 6). 
 
«Όλοι Μαζί Δημιουργούμε Πολιτισμό» (Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης): Η συγκεκριμένη δράση 
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, όπως εργαστήρι παραγωγής ταινιών, πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, πολιτιστικούς 
περιπάτους, εικαστικό εργαστήρι  κ.α. οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συνεργάζονται και αναπτύσσουν βασικές 
πνευματικές και κοινωνικές αξίες. Οι δράσεις του προγράμματος, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 17.00-19.00, στο 
67ο Δημοτικό Σχολείο (Βερατίου 16) και κάθε Τετάρτη, 17.00-19.00, στο 77ο Δημοτικό Σχολείο (Καβείρων 6).  
 
«Οργανώνω μια Παράσταση από το Μηδέν» (Infinity Greece, Ya Impro): Πώς θα σου φαινόταν να στήσεις μια 
παράσταση από την αρχή; Τι εργαλεία και μεθόδους χρειάζεται να ακολουθήσεις για τον σχεδιασμό και την 
οργάνωσή της;  Η δράση αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων που έχουν ως στόχο την εξοικείωση του 
συμμετέχοντα με την οργάνωση μίας αυτοσχεδιαστικής παράστασης, ως προς το περιεχόμενο, τις οργανωτικές 
και διαφημιστικές ανάγκες. Σκοπός των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές 
και οργανωτικές δεξιότητες μέσω του αυτοσχεδιασμού και του θεατρικού παιχνιδιού. Η δράση πραγματοποιείται 
κάθε Πέμπτη, 18.00-20.00, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Καπάτου 6) και κάθε 
Τετάρτη, 18.00-20.00, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο (Αμαλίας 60). 

 
«Προς μια Οικονομία Βασισμένη στη Γειτονιά» (κονS2επτ):  Από τη Γειτονιά για τη Γειτονιά. Η δράση στοχεύει να 
αναδείξει εναλλακτικές μορφές οικονομίας και συνεταιριστικών πρωτοβουλιών της γειτονιάς και συνδράμει στην 
καλλιέργεια της συμμετοχικής κουλτούρας. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του 
κοινωνικού επιχειρείν προς όφελος των κατοίκων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα ζωής της περιοχής 
μας. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18.00-20.00, στο 55ο Δημοτικό Σχολείο 
(Κρυστάλλη 10). 
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«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ένταξης Παιδιών και Ενηλίκων Προσφύγων στην Ελληνική Κοινωνία» 
(Ένωση Ελληνο-Αραβικής Φιλίας): Παραδίδονται εθελοντικά μαθήματα αραβικής γλώσσας σε άτομα της αραβικής 
παροικίας, ηλικίας 6-18 ετών. Τα μαθήματα παραδίδονται κάθε Παρασκευή, 16.00-19.00, στο Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Καπάτου 6). 

 
«Πρόγραμμα FutbolNet» (Praksis, FCBarcelona): Η δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία της Praksis, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου της Μπαρτσελόνα (https://foundation.fcbarcelona.com/) και την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το πρόγραμμα, προωθεί τους πέντε χρυσούς κανόνες 
του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Μπαρτσελόνα – την προσπάθεια, τον σεβασμό, την ομαδική εργασία, τη σεμνότητα 
και τη φιλοδοξία –  μέσα από το παιχνίδι με στόχο να προάγει τη συνοχή και την κοινωνική ένταξη των νέων. Η 
δράση πραγματοποιείται στο 55ο Δημοτικό Σχολείο (Κρυστάλλη 10), κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, και απευθύνεται 
σε μαθητές και μαθήτριες των Ε' και ΣΤ' τάξεων του ίδιου σχολείου. 

 
Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Creativity Platform (Πλατφόρμα 
Δημιουργικότητας) και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 

 

Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες και υλοποιούνται σε έξι (6) επιλεγμένα 
δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης: 

 
1.    55ο Δημοτικό Σχολείο (Κ. Κρυστάλλη 10) 
2.    64ο Δημοτικό Σχολείο (Κων/νου Μαζαράκη 1) 
3.    67ο Δημοτικό Σχολείο (Βερατίου 16) 
4.    Δημοτικό Σχολείο  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Νικ. Καπάτου 6) 
5.    77ο Δημοτικό Σχολείο (Καβείρων 6) 
6.    11ο Δημοτικό Σχολείο (Αμαλίας 60) 

 
 Πώς θα σου φαινόταν ένα τέτοιο σχολείο; Ραντεβού στις αυλές! 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε στο τηλ. +30 6946 265 653.  

Site: www.openschoolsthess.gr 

FB Page: openschoolsthess 

Instagram: openschoolsthess 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί  

Υπ. Επικοινωνίας: Μαυρικίου Μαρίλια 

τηλ. +30 6988026854 email:mavrikioumar@gmail.com 
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