
 

 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.  

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού  συστήματος της Κύπρου 
μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, εντάσ-
σεται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και 
Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.). Η  εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. 
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας ξεκίνησε τη φετινή σχολική 
χρονιά 2016 -2017,   «έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής πρό-
νοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του μαθητικού 
πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του 
κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβα-
τικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». 
 
Από την εφαρμογή του Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 
85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για 
το σύνολο των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές, καθηγητές 
και γονείς), μεταξύ των οποίων  τα  ακόλουθα: 
 
•Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού. 
• Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής α-
ποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
• Υποστήριξη αλλόγλωσσων οικογενειών σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.  
• Υποστήριξη μαθητών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διασφαλι-
σθεί η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
• Άμεση υποστήριξη μαθητών (και κατ’ επέκταση των οικογενειών) που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.  
• Υποστήριξη μαθητών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λει-
τουργικά αναλφάβητοι και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέ-
χουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.  
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε., δόθηκε η δυνατότητα στο 

Γυμνάσιο, κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017,  να εφαρμόσει σύγ-

χρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις:  

Ι. Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε πρωινό χρόνο - θεσμός 

του βοηθού εκπαιδευτή 

ΙΙ. Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε απογευματινό χρόνο 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. προσφέρθηκαν κατά τη 

φετινή σχολική χρονιά δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 

(τύπου φροντιστηρίου) στο μάθημα της Φυσικής και των Μαθηματι-

κών. 

ΙΙΙ. Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης σε απογευματινό             

χρόνο 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. προσφέρθηκαν κατά τη 

φετινή σχολική χρονιά δωρεάν μαθήματα δημιουργικής απασχόλη-

σης στη Μουσική (διδασκαλία αρμονίου και κιθάρας) και στην Πλη-

ροφορική. 

IV. Δράσεις μέσω ΣΕΑΥΠ  

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας 

(ΣΕΑΥΠ) επιχορήγησε δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων και των δραστηριοτήτων του 

Σχολείου. Στις επόμενες σελίδες του Περιοδικού παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλες οι δράσεις. 

 



 

 

 Ι. Οι νέοι στον Αγώνα για Ελευθερία  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. και των υπό έμφαση στόχων  του ΥΠΠ για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017, αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί Καλλιτεχνική - Θεατρική Παράσταση του Σχολείου αφιερωμένη γενικά στους νέους που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία 
και ιδιαίτερα στον ήρωα - μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη.  
 
Στόχος ήταν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να εργαστούν δημιουργικά, έχοντας ως βάση τα ερεθίσματα που 
προσλαμβάνουν καθημερινά και τα προσωπικά βιώματα  που  έχουν  σχετικά με  το θέμα της προσφοράς και της θυσίας ιδιαίτερα  των  
νέων στον αγώνα για την Ελευθερία. 
 
Η προσέγγιση του θέματος έγινε μέσα από πεζή και ποιητική λογοτεχνία, μουσική και κίνηση και συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
πολυπρισματική  θεώρηση του θέματος, προβλημάτισε και συγκίνησε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν ή και να παρακολουθή-
σουν την παράσταση.  
 
Η Καλλιτεχνική - Θεατρική Παράσταση παρουσιάστηκε την 31η Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Σχολείου στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη Σχολική Κοινότητα για την Αδελφοποίηση του Γυμνασίου με το Β΄ Γυμνάσιο                  
Χολαργού της Αθήνας. 



 

 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις πρόβες                                               
της Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης 



 

 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από                                              
την Καλλιτεχνική Εκδήλωση 



 

 

 ΙΙ. Εν λόγω και φαντασία 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. και του πρώτου υπό έμφαση στόχου του ΥΠΠ για τη φετινή σχολική χρονιά που ήταν «η βελτίωση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων» εντάχθηκε η δράση  «Εν λόγω και φαντασία».  

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η απόλαυση της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή εκπληρώνουν τρεις ευρείες λειτουργίες: ενισχύουν την 
ακαδημαϊκή επίδοση, την κοινωνική συμμετοχή και την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (Howard, 2011). Επιπλέον, πολλές διεθνείς έρευνες έχουν συσχε-
τίσει άμεσα το διάβασμα για ευχαρίστηση με θετικές αναγνωστικές στάσεις και συμπεριφορές, καθώς επίσης και με ψηλά επίπεδα γραμματισμού                  
(PIRLS 2001, 2006). 

Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στον χώρο του σχολείου αποτελούν πάντοτε σταθερά ζητούμενα, 
αφού στην πλειονότητά τους τα παιδιά δεν διαβάζουν βιβλία και δεν ασχολούνται με τη δημιουργική γραφή.  

Βασικός σκοπός της δράσης υπήρξε η καλλιέργεια φιλαναγνωστικών στάσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η ενασχόλησή των μαθητών με τη 
δημιουργική γραφή.   

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη καθηγήτρια της Βιβλιοθήκης έγιναν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

Ι. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 

 
 
Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, διοργανώθηκε στο 
Σχολείο Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής από τη 
Δρ. Καρατάσου Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια                  
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Frederick University.  
Συμμετείχαν οι μαθητές του τμήματος Γ5, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τη λογο-
τεχνία και να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα. 



 

 

 ΙΙ. Εν λόγω και φαντασία - Οι δικές μας δημιουργίες 

Γράφω τις σκέψεις μου προς τον Ντάρελ Λόρενς και τον Κώστα Μόντη 
με αφορμή τα «Πικρολέμονα» και τις «Κλειστές Πόρτες». 

 
Κύριε Ντάρελ, 
 
πιστεύω πως στο μυθιστόρημά σας αδικείτε τους Κύπριους αγωνιστές, τους 
οποίους αποκαλείτε εγκληματίες και τρομοκράτες, υποτιμάτε ολόκληρο τον 
αγώνα τους και τον αποδοκιμάζετε, αφού τον θεωρείτε ως τρομοκρατικό. 
Οι Κύπριοι, για πολλά χρόνια ζούσαν και υπέμειναν τον αγγλικό ζυγό, ε-
νώ προηγουμένως τον οθωμανικό. Ήρθε η ώρα που το ποτήρι ξεχείλισε και 
οι Κύπριοι, από κάθε γωνιά του νησιού, ζητούν την ελευθερία τους. Επομέ-
νως, είναι κατά τη γνώμη μου, τεράστια αδικία να αποκαλείτε αυτούς τους 
γενναίους αγωνιστές της ελευθερίας τρομοκράτες. Θα έπρεπε να θαυμάζετε 
την ανδρεία τους, που τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι 
στους Άγγλους αποικιοκράτες. Και ναι, οι Άγγλοι δε φάνηκαν τελικά πολι-
τισμένοι, αλλά τίποτε άλλο από βασανιστές και τύραννοι, που νοιάζονται 
μόνο για το συμφέρον τους. 
 
Κύριε Μόντη, 
 
το μυθιστόρημά σας παρουσιάζει μια άλλη πτυχή του αγώνα, όχι τον πόλε-
μο, αλλά τις κακουχίες που πέρασε ο κυπριακός λαός κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τους δικούς τους και έμειναν απροστά-
τευτοι. Εγώ, προσωπικά, θαυμάζω τον τρόπο που παρουσιάζετε αυτά τα 
βάσανα των Κυπρίων. Ο τρόπος που γράφετε αγγίζει τον αναγνώστη και 
τον συγκινεί. Μέσα από το μυθιστόρημά σας, μπορεί κανείς να συνειδητο-
ποιήσει την αλήθεια πίσω από όσα λέγονται και να δώσει μία αποστομωτι-
κή απάντηση στον Λόρενς Ντάρελ. 
 

Κουλουμής Σωτήρης, Γ5 
Κυριάκου Ζήσιμος, Α1 



 

 

 ΙΙ. Εν λόγω και φαντασία - Οι δικές μας δημιουργίες 

Σταμάτα πια 
 

Πόλεμε αβάσταχτε 
που περνάς και όλους φοβίζεις 
άκουσε της ειρήνης τις φωνές 

και πάψε να θερίζεις. 
 

Στους ανθρώπους  όλης της γης 
που εξαιτίας σου πονάνε 

ας δίνει ο Θεός τη δύναμη 
για να σε ξεπερνάνε. 

 
Σταμάτα πλέον να σκορπάς 

θλίψη, φόβο κι αγωνία 
ας τελειώνει τώρα εδώ 

αυτή η ιστορία. 
 

Ευθυμίου Σταυρούλα, Γ5 

ΕΙΡΗΝΗ 
 

Άσπρη σημαία θα βγει 
περιστέρι ψηλά θα πάει 

η Ειρήνη την αγκαλιά θα φέρει 
αγνή η ψυχή θα γίνει 

 
Βασίλεψε στον κόσμο 

κι έλα στις καρδιές μας 
το μήνυμα φέρε μας 

κι ελπίδα στις ψυχές μας 
 

ΕΙΡΗΝΗ 
ένα ζωντανό όνειρο  
είσαι για τον κόσμο 

 

Αναστασία Κούβαρου, Γ5 

Ένα σχόλιο για τον πόλεμο (με αφορμή το         
διήγημα του Γιάννη Μαγκλή «Γιατί;») 

 

Σε έναν πόλεμο, αντίπαλοι είναι άνθρωποι 
που έχουν τα ίδια συναισθήματα. Είναι 
άνθρωποι που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα 
μεταξύ τους, αλλά πολεμούν για τα συμφέρο-
ντα των άλλων. Κανένας δε θέλει να σκοτώνει, 
αλλά όλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην πα-
τρίδα και τις οικογένειές τους. Σε έναν πόλεμο 
αναγκάζονται όμως οι άνθρωποι να σκοτώ-
νουν, γιατί αν δεν το κάνουν, θα πεθάνουν. Σε 
έναν πόλεμο χάνονται άδικα ζωές και την πλη-
ρώνουν αθώοι. 
 

Καραολής Χρίστος, Γ5 

Φελλούκα Μαρία, Α5 Μιχαήλ Μιχάλης, Α1 

Θεοδώρου                 
Σοφοκλής, Α1 



 

 

Χαραλάμπους Βέρα, Γ5 Χριστοφόρου Χριστίνα, Γ3 

Όταν ο λόγος γίνεται εικαστική δημιουργία ... 

Κωνσταντίνου Παρασκευή, Α4 



 

 

ΙΙ. Ανταλλακτήριο Βιβλίων 
 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων οι μαθητές βρήκαν έξω από τη βι-
βλιοθήκη βιβλία που είχαν φέρει τόσο οι ίδιοι, όσο 
και οι καθηγητές του Σχολείου. Τα παιδιά  ξεφύλλι-
σαν τα βιβλία και  πήραν όποιο τους κίνησε το εν-
διαφέρον. 

ΙΙΙ. Θεματικές Εκθέσεις  Βιβλίου 
 
Στο πλαίσιο σχολικών εορτασμών και εκδηλώσεων 
η Σχολική Βιβλιοθήκη του  Γυμνασίου,  έφερε τους 
μαθητές σε επαφή με σχετικά βιβλία. Οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν τα βιβλία και 
να  δανειστούν από τη βιβλιοθήκη όσα τους είχαν 
κεντρίσει το ενδιαφέρον. 

IV. Ταχυδρομικές κάρτες  
 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στο 
πλαίσιο της λειτουργίας της «Λέσχης Ανάγνωσης», 
οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν               
διάφορα λογοτεχνικά βιβλία. Με σκοπό να τα προ-
ωθήσουν  έγραψαν και έστειλαν  στους συμμαθητές 
τους  ταχυδρομικές κάρτες  (καρτ ποστάλ). Σ΄ αυτές  
αναγραφόταν ο τίτλος του βιβλίου, που είχαν               
διαβάσει  μαζί με το αγαπημένο τους απόσπασμα. 



 

 

 ΙΙΙ. Είμαι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ για αυτό, 
Νοιάζομαι, Σέβομαι, Δημιουργώ 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. και του πρώτου και του δεύτερου υπό έμφαση στόχου του ΥΠΠ για τη φετινή σχολική χρονιά 
που ήταν «η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» και «η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προ-

ώθηση της ισότητας και του σεβασμού»  εντάχθηκε η δράση  «Είμαι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ για αυτό, Νοιάζομαι, Σέβομαι, Δημιουργώ» 
Στη δράση αυτή ενεπλάκησαν ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Πρόνοιας του Σχολείου και έγιναν 

μεταξύ άλλων οι πιο κάτω δραστηριότητες: 

  Ι. Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι 
Οργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο 
οποίο διατέθηκαν προϊόντα προς πώληση που 
κατασκευάστηκαν από μέλη της Επιτροπής 
Πρόνοιας, εκπαιδευτικούς και μαθητές.  



 

 

ΙΙ.  Παζαράκι με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου 
Βαλεντίνου 
 
Με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου διεξή-
χθη παζαράκι στο οποίο διατέθηκαν προς πώληση          
διάφορα είδη, όπως: κάρτες, σακουλάκια με σοκολατάκια,  
μαρμελάδες, φωτογραφοθήκες με ευχές και διάφορα άλλα, 
τα οποία ετοιμάστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Πρό-
νοιας και  με τη βοήθεια εθελοντών μαθητών. 
 

ΙΙΙ. Πασχαλινές Λαμπάδες 
 
Μαθητές του Σχολείου με την καθοδήγηση  καθηγητριών—μελών της               
Επιτροπής Πρόνοιας κατασκεύασαν πασχαλινές λαμπάδες που διατέθηκαν 
προς πώληση. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες της Επιτροπής.  
 



 

 

ΙΙΙ. Βιωματικό Εργαστήρι 
 
 
Στο πλαίσιο της δράσης «Είμαι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ για αυτό, 
Νοιάζομαι, Σέβομαι, Δημιουργώ» και του μαθήματος της 
Οικιακής Οικονομίας, λειτούργησαν  βιωματικά εργαστή-
ρια που  αφορούσαν στα  θέματα της καλής και  σωστής 
επικοινωνίας και του αλληλοσεβασμού.  



 

  

 ΙV. Συνδέοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε και του τρίτου υπό έμφαση στόχου του ΥΠΠ για τη φετινή σχολική χρονιά  που ήταν «η αξιο-
ποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας 
των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
«Πάφος 2017», υλοποιήθηκε η δράση «Συνδέοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς».  
Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν,  επίσκεψη στο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο και στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Εκεί οι μαθητές ήλθαν σε 
επαφή με τον χώρο των Μουσείων και με την  Ιστορία του τόπου μας.   
 
Οι μαθητές αντλώντας εμπειρίες και υλικό από τα Μουσεία που επισκέφτηκαν και με την καθοδήγηση των καθηγητών του μαθήματος 
της Τέχνης: 
 κατασκεύασαν  Εικαστικό Ημερολόγιο.  
 πειραματίστηκαν  με διάφορα υλικά και ιδέες. 
 δημιούργησαν συλλογές  εικόνων και υλικών, δίνοντας έμφαση στη θεματολογία του «Σταυρόσχημου Ειδωλίου». 
 εξασκήθηκαν στο ελεύθερο σχέδιο και ιδιαίτερα στην τεχνική του σκίτσου. 
 διεξήγαγαν έρευνα και  διατύπωσαν πολλαπλές ερμηνείες σε σχέδια σχετικά με τα θέματά τους.  
 έμαθαν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν στην Εικαστική Διαδικασία  δομικά και  μορφολογικά στοιχεία, υλικά  και τεχνικές, ώστε  

να αναδεικνύουν τη θεματική ενότητα που επιλέγουν κάθε φορά.  



 

  

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη μαθητών του 
Σχολείου στο Κυπριακό Αρχαιολογικό                 

Μουσείο και στη Λεβέντειο Πινακοθήκη 



 

  

Καταγράφοντας τις σκέψεις και τις εμπειρίες από την επίσκεψη στο 
Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο και στη Λεβέντειο Πινακοθήκη 

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017, με  τη  συνοδεία των 
καθηγητών Τέχνης του Σχολείου επισκεφτήκαμε αρχικά το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και στη συνέχεια τη  Λεβέντειο Πινα-
κοθήκη. 
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο είδαμε διάφορα αρχαιολογικά 
ευρήματα της Κύπρου, όπως αγάλματα, ειδώλια και διάφορα 
αγγεία, τα οποία μας εντυπωσίασαν.  
Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν τα αγγεία που ήταν διακο-
σμημένα με σκηνές από κυνήγι, αλλά και τα χρυσά κοσμήμα-
τα και νομίσματα, που φιλοξενούνται στο Μουσείο. 
Παίρνοντας έμπνευση από τα εκθέματα του Μουσείου, φτιά-
ξαμε στη συνέχεια και εμείς τα δικά μας σχέδια.  
 

Δημητρίου Δήμητρα, Β3 
 
 

Στη Λεβέντειο Πινακοθήκη είχαμε την ευκαιρία να παρατη-
ρήσουμε τα εκθέματα του Μουσείου, κάνοντας έτσι ένα ταξίδι 
στην ιστορία της Κύπρου μας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να 
δούμε και μια έκθεση που αφορούσε την ιστορία του νυφικού 
στην Κύπρο και που τις μέρες αυτές φιλοξενείται στον χώρο 
της Πινακοθήκης. 
 

Παντελή Χρυστάλλα, Α2 

Χρίστου Ελισάβετ, Α1          

Αβραάμ Φρόσω, Α2          

Ανδρέου Κυριακή, Β2          



 

  

Τα Σταυρόσχημα Ειδώλια που φιλοτέχνησαν οι μαθητές με αφορμή την επίσκεψη                                
στο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο και στη Λεβέντειο Πινακοθήκη 

Αργυρού Χαρά, Β1 Λούτσιου Ειρήνη,  Β1 Σταύρου Θεόδωρος, Β3          Γεωργίου Τάσος, ... Νικολάου Μαργαρίτα, Α2 

Αντούνα Ελένη, Γ2 

Νεοφύτου Γιώργος, Α3 

Θεοδοσίου Μαριλένα, Α2 

Χαραλάμπους                      
Παναγιώτα, Β1 



 

  

Θεοχάρους Άντρια, Β3 Ιωάννου Φίλιππος, Α2 
Δημητρίου Στέλλα, Γ1 Μαρκαντώνης Αντρέας, Β3 Μεταξά Ευφροσύνη, Α2 

Ιωάννα Μιχαήλ, Γ1 Ιωάννου Αναστάσης, Α2 Δημητρίου Άννα, Β2 
Λαζάρου Αφροδίτη, Β1 Ζερκά Αλεξάνδρα, Β3 



 

  

Γιάγκου Θεανώ, Γ1 

Το τελικό αποτέλεσμα της δράσης                                
«Συνδέοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας πολιτισμούς» 

Αφίσα σε μέγεθος 100 Χ 70 

Γρηγορίου Μαρία, Β3 Μιχαήλ Λάζαρος, Γ2 

Ανδρέου Κυριακή, Β2 Ηροδότου Στυλιανή, Γ1 

Λοϊζου Μαρία, Γ1 



 

  

 V. Η καταπολέμηση του ρατσισμού και η προώθηση της ισότητας 
και του σεβασμού μέσα από τον αθλητισμό 

.         Το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Σάλας διοργανώθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.                                                                                                                                   

«Η καταπολέμηση του ρατσισμού και η προώθηση της ισότητας μέσα από τον ρατσισμό»  

Η δράση περιλάμβανε ενδοσχολικό Πρωτά-
θλημα Ποδοσφαίρου Σάλας με συμμετοχή 
μαθητών και μαθητριών όλων των τάξεων 
του Σχολείου. Οι αγώνες του  Πρωταθλήμα-
τος  διεξάγονταν κατά τα διαλείμματα, ενώ οι 
τελικοί αγώνες διεξήχθησαν κατά την εορτα-
στική εκδήλωση των Χριστουγέννων. Οι μα-
θητές ενεπλάκησαν ενεργά τόσο ως αθλητές-
ποδοσφαιριστές, όσο και σε θέματα διαιτησί-
ας και ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος. 
 
 
Κατά την είσοδο των μαθητών, τόσο των         
αθλητών όσο και των θεατών, ομάδα μαθη-
τριών κρατούσε πινακίδια με συνθήματα               
κατά του ρατσισμού και υπέρ της ισότητας 
των λαών. Στον τελικό, μάλιστα αγώνα, προ-
βλήθηκε οπτικό-ακουστικό υλικό και παρου-
σιάστηκε χορογραφία σχετικά με το θέμα του  
ρατσισμού. 



 

  

 VΙ. Ένα ρομπότ στο Σχολείο 

Η δράση «Ένα Ρομπότ στο Σχολείο» εντάχθηκε στο πλαίσιο της 
ενότητας «Συστήματα και τεχνολογία ελέγχου» που διδάσκεται 
στο πλαίσιο του μαθήματος  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  και 
στις τρεις τάξεις του γυμνασιακού κύκλου.  

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του Σχολείου και 
έχει  σκοπό να τους φέρει πιο κοντά στην τεχνολογία που υπάρ-
χει σήμερα και είναι αναγκαία για ένα σύγχρονο πολίτη. Η 
γνωριμία με το  νέο γνωστικό περιβάλλον της ρομποτικής  θα 
ωθήσει  τους μαθητές να ασχοληθούν με ευχαρίστηση σε θέματα 
όπως  οι Η/Υ, ο προγραμματισμός, η μηχανολογία, η ηλεκτρο-
λογία, η φυσική με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης,  που 
είναι η επίλυση προβλημάτων μέσω των μοντελοποιημένων  
κατασκευών. 

 
Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 
2017 και θα ολοκληρωθούν κατά την επόμενη σχολική χρονιά. 
Η όλη δραστηριότητα περιλαμβάνει: 
 γνωριμία με το ρομπότ της LEGO  NXT Minstorm 
 επίσκεψη μαθητών σε εκθέσεις που αφορούν τη ρομποτική 
 κατασκευή διαφόρων μοντέλων ρομπότ 
 προγραμματισμό των μοντέλων ρομπότ 
 χρήση διαφόρων αισθητήρων κίνησης, ήχου, φωτός και 

χρωμάτων, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το ρομπότ. 
 
Ως τελικός στόχος έχει οριστεί η διοργάνωση Περιφερειακών 
Αγώνων Ρομποτικής και η συμμετοχή σε Παγκύπριους Διαγω-
νισμούς Ρομποτικής. 



 

  

 VΙΙ. Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Ομάδας Μαθητών του Σχολείου σε θέματα Περιβαλλοντικής Συνείδησης  

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 

Το Πρόγραμμα  Ευαισθητοποίησης Ομάδας Μαθητών του Σχολείου σε θέ-

ματα Περιβαλλοντικής Συνείδησης «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την 
αειφόρο ανάπτυξη» χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε στην 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής 
συνείδησης και το δεύτερο στη δημιουργία και φροντίδα βοτανόκηπου.  

Στο πρώτο μέρος τα παιδιά  επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής    
Εκπαίδευσης και  πήραν  ιδέες, για να σχεδιάσουν τον  βοτανόκηπο του Γυ-
μνασίου. Στόχος της εμπλοκής των μαθητών στις δραστηριότητες αυτές εί-
ναι να καταστούν ικανοί  να επιλέξουν τα σωστά φυτά για τον βοτανόκηπο 
που θα δημιουργηθεί, να μάθουν να τα φυτεύουν, να τα ποτίζουν και γενι-
κά να τα φροντίζουν. 

Στο δεύτερο μέρος της δράσης τα παιδιά προχώρησαν στην τοπιοτέχνηση 
του χώρου, στον οποίο θα δημιουργηθεί ο βοτανόκηπος. Στη συνέχεια, οι  
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές και μέλη του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων θα προχωρήσουν στη δημιουργία του 
βοτανόκηπου.  
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του πιο πάνω Πογράμματος, πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη σχολική χρονιά 2016—2017, οι ακόλουθες δραστηριότητες: 
1.Δημιουργία πινακίδας με βότανα και τις ιδιότητές τους. 
2.Δημιουργία σελιδοδεικτών με τις ιδιότητες των βοτάνων. 
3.Επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό κέντρο Αθαλάσσας                                
4.Ενημέρωση όλων των μαθητών του Σχολείου μας από εκπρόσωπο                   
του γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τη Λιπασματοποίηση -  
Κομποστοποίηση. 
5.Παραγωγή Κομπόστ στον σχολικό χώρο. 


