
 

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 

Στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, διεξάγονται  φέτος δυο Ευρωπαϊκά προγράμματα 

κάτω από την ομπρέλα του Erasmus +. 

Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν διετή διάρκεια. Ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη του 2014 και αφορούν 

τις σχολικές χρονιές 2014-15 και 2015-16. 

Το πρώτο με τίτλο Teenager Today - European Citizen Tomorrow γίνεται σε συνεργασία με άλλα 

τρία σχολεία σε Σουηδία, Κροατία και Γαλλία. 

Ο στόχος του, μέσα από τις δραστηριότητες που προβλέπει, είναι να δώσει την ευκαιρία στους 

μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν να αλληλογνωριστούν, να εντοπίσουν τις τυχόν 

διαφορές και ομοιότητες στην καθημερινή ζωή τους, για να διευκολυνθεί στη συνέχεια  το κοινό 

τους μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος, είναι η δημιουργία μιας σύντομης ταινίας, στην 

οποία θα παρουσιάζεται η καθημερινότητα των μαθητών σε κάθε μια από τις τέσσερις χώρες. 

Κάθε χώρα θα στείλει την ταινία που δημιούργησε στις άλλες τρεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν 

στους μαθητές των σχολείων, θα μελετηθούν και θα καταγραφούν οι όποιες παρατηρήσεις. 

Άλλη μια δραστηριότητα είναι η καταγραφή των τιμών, αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε μια από 

τις τέσσερις χώρες και η σύγκρισή τους στη συνέχεια. 

Σε ότι αφορά στο δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει τίτλο Creative Minds, γίνεται σε συνεργασία 

με ένα σχολείο στην Πολωνία. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ο 

οποίος τυγχάνει να είναι και ένας από τους στόχους που έθεσε για τη φετινή σχολική χρονιά το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Θα επιχειρήσουμε να εντάξουμε στη διαδικασία της διδασκαλίας νέα σύγχρονα μαθησιακά μέσα, 

όπως είναι τα Lego Robots. Ευελπιστούμε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών θα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών, θα τα καταστήσει πιο ελκυστικά, θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν  την κριτική σκέψη και να βελτιώσουν  τα αποτελέσματά τους σε μαθήματα όπως τα 

Μαθηματικά, η Φυσική, η Πληροφορική και ο Σχεδιασμός και Τεχνολογία. 
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