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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επίσημη έναρξη του προγράμματος 

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2019 το Δημοτι-

κό Σχολείο Δευτεράς είχε την τιμή να φι-

λοξενήσει τέσσερις εκπαιδευτικούς από 

τα εταιρικά σχολεία, κατά την 1η Διακρα-

τική Συντονιστική Συνάντηση. Σκοπός  της  

επίσκεψης ήταν ο λεπτομερής προγραμ-

ματισμός της συνεργασίας και των   

δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν, 

τόσο στο κάθε  σχολείο  όσο  και  κατά τις 

πέντε διακρατικές δραστηριότητες μάθη-

σης, διδασκαλίας και κατάρτισης (LTT 

activities) που θα πραγματοποιηθούν κα-

τά τη διάρκεια των δύο χρόνων του  

προγράμματος.   

Η τελετή υποδοχής των εκπαιδευτικών 

από τα εταιρικά σχολεία αποτέλεσε και 

την  εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμ-

ματος στο σχολείο. Μέσα από ένα σύντο-

μο και περιεκτικό θεατρικό δρώμενο, μα-

θητές της Στ΄ τάξης ανέδειξαν την ανάγκη  

των παιδιών για παιχνίδι, τα οφέλη για 

την πνευματική, ψυχική και σωματική 

τους υγεία καθώς και για τις διαπροσωπι-

κές σχέσεις και κοινωνικές τους δεξιότη-

τες. Στη συνέχεια, παιδιά από το Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο Δευτεράς καλωσόρισαν  

τους φιλοξενούμενους και το πρόγραμμα 

σε διάφορες γλώσσες, με τραγουδάκια 

που διδάχτηκαν με την προσέγγιση CLIL. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τοποθέτη-

ση μπαλονιών στα χρώματα των σημαιών 

των συνεργαζόμενων χωρών.  

Η θερμή υποδοχή του σχεδίου “G.O.A.L.” από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 

Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς είναι ενδεικτι-

κή της μεγάλης σημασίας που έχουν αυτής 

της μορφής εκπαιδευτικά προγράμματα για 

τις σχολικές μονάδες, όπως και της αξίας τους 

για την ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών και 

ενηλίκων σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό 

περιβάλλον μάθησης.   

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

G.O.A.L. και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα  

https://gamesforactivelearning.com  



Το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς ξεκινά 

φέτος ένα νέο σχέδιο συνεργασίας, 

στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 

για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών (KA2 - Cooperation for  

innovation and the exchange of good 

practices) στους τομείς της Εκπαίδευ-

σης,  Κατάρτισης και Νεολαίας.  

Η στρατηγική σύμπραξη ανταλλαγής 

μεταξύ σχολείων (KA229 - School    

Exchange Partnerships) για την οποία 

έχει το σχολείο μας εγκριθεί είναι  

διετούς διάρκειας (1/9/2019-

31/8/2021)  και στην Κύπρο  υλοποιεί-

ται υπό την εποπτεία του  Ιδρύματος 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

των (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης και  

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.   

Το εγκεκριμένο σχέδιο φέρει τον τίτλο “Games for 

Active Learning” («Παιχνίδια για Ενεργητική Μάθη-

ση») και το ακρωνύμιο G.O.A.L.  Σε αυτό    συμμετέ-

χουν πέντε σχολεία ευρωπαϊκών χωρών: 

 Colegiul National Elena Cuza (Βουκουρέστι,       

Ρουμανία) (συντονιστικό σχολείο) 

 39ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Πάτρα, Ελλάδα) 

 Istituto  Comprensivo Statale A. Pagano (Nicotera, 

Ιταλία) 

 Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule 

Steiermark (Graz, Αυστρία) 

 Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (Δευτερά, Κύπρος)  

 

Γενικός σκοπός: Η προώθηση της ενσωμάτωσης των 

παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομά-

δες στο σχολείο, στην τοπική και στην ευρεία κοινω-

νία, μέσα από παιχνίδια και άλλες παιγνιώδεις  

δραστηριότητες.  

Περιεχόμενο: Κατά τη διάρκεια του project θα     

σχεδιαστούν ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, γύρω 

από τους άξονες «Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο», «Τα 

παιχνίδια μας», «Ήρωες και ιστορίες» και «Τι μας 

χαροποιεί, τι μας στεναχωρεί», τα οποία τα σχολεία 

θα ανταλλάξουν μεταξύ τους. Οι μαθητές θα  γνω-

ριστούν διαμέσου των παιχνιδιών αυτών, τα οποία 

αναμένεται να ενεργοποιήσουν με ευχάριστο τρόπο 

τα κίνητρά τους για συμμετοχή, καλλιεργώντας πα-

ράλληλα κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθη-

ση, η κατανόηση και η κοινωνική αποδοχή. 

Επιμέρους στόχοι:  

 Ανάπτυξη της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της ευημερίας των 

μαθητών, ειδικά όσων εμπίπτουν 

σε  ευπαθείς  ομάδες  του   πλη-

θυσμού, χρησιμοποιώντας τα    

παιχνίδια ως μέσο μάθησης. 

 Ανάπτυξη των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που 

προάγουν την κοινωνική ενσωμά-

τωση, κατά τον διδακτικό και έξω-

διδακτικό χρόνο. 

 Δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 

καλών  πρακτικών  που υποστηρί-

ζουν την ένταξη  και  τη  διαπολι-

τισμική μάθηση καθώς και μίας 

κοινότητας επαγγελματικής μάθη-

σης μεταξύ των εκπαιδευτικών των 

εταιρικών σχολείων. 

 Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

μαθητών και εκπαιδευτικών από 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης 

και η ανταλλαγή ιδεών και τρόπων 

εργασίας με τη χρήση ποικίλων 

τεχνολογικών μέσων και εφαρμο-

γών.  

 Η επαφή και η άμεση γνωριμία με 

τον πολιτισμό άλλων χωρών.  

Το πρόγραμμα “Games for Active Learning” 


