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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

«Βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας 
στο σχολείο και της νεανικής παραβατικότητας» 

 
Η δήλωση ενδιαφέροντος να σταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση 
paratiritirio-via@schools.ac.cy. 
Οι σελίδες 1 και 2 να συμπληρωθούν και να σταλούν ηλεκτρονικά μόνο υπό τη μορφή word. 
Η σελίδα 3 αφού συμπληρωθεί, να σαρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά. 
Στην περίπτωση που κριθεί απολύτως αναγκαίο να αποσταλεί μέρος του υλικού ταχυδρομικά, 
να σταλεί στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Γωνία Κίμωνος & Θουκυδίδου 

1434 Λευκωσία 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Γραφείο 347Γ 

 

1. Όνομα σχολείου ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Αγίου Αντωνίου 

2. Όνομα Διευθυντή/ριας Γιάννης Κασουλίδης 

3. Πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση σχολείου: 

ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Αγίου Αντωνίου 

Μισιαούλη και Καβάζογλου, 3017 Λεμεσός 

4. Τηλέφωνο σχολείου: 25692740 

5. Τηλεομοιότυπο σχολείου: 25692745 

6. Ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e-mail) 

dim-lemesos18-lem@schools.ac.cy 

7. Πρόσωπο επικοινωνίας 

(τηλέφωνο - ηλεκτρονική 
διεύθυνση): 

 

8. Τίτλος καλής/ών 
πρακτικής /ών: 

Κτίζοντας «γέφυρες» - οικοδομώντας εμπιστοσύνη 

9. Στόχος/οι: - Εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης των 
μαθητών/τριων Ρομά 

- Υιοθέτηση πετυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών για 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 

- Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής για καλύτερες 
συνθήκες μάθησης και διαβίωσης 
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10. Περιγραφή καλής/ών 
πρακτικής /ών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(μέχρι 250 λέξεις) 

- Συμμετοχή του σχολείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Successful 

Educational Activities for All – SEAs4ALL” 

Το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο πρόγραμμα "Τα 

σχολεία ως Κοινότητες Μάθησης: Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές 

Δράσεις για Όλους". Το πρόγραμμα με την υιοθέτηση των 

πετυχημένων πρακτικών αποσκοπεί: 

- στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ μαθητών/τριων από διάφορες 

κοινωνικές ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες μάθησης 

- στη συμμετοχή και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

όλων των μαθητών/τριων 

- στην εξάλειψη περιστατικών παραβατικής, αντικοινωνικής, 

ρατσιστικής συμπεριφοράς 

- στη μείωση της σχολικής φυγής 
- Πρόγραμμα που προσφέρθηκε σε συνεργασία με τα Επιμορφωτικά 

Κέντρα 
Η γλώσσα επικοινωνίας γίνεται στα Τούρκικα και στα κουρπέτικα. 

Τα παιδιά ενημερώνονται για θέματα γύρω από τους Ρομά 

(καταγωγή, ιστορία, τρόποι ζωής, συνήθειες, κουλτούρα). Τα 

παιδιά μαθαίνουν βασικά στοιχεία της γλώσσας τους –Κουρπέτικη 

γλώσσα. Έχουν γράψει τραγούδια και ποιήματα στη Κουρπέτικη 

γλώσσα και με τη βοήθεια της μουσικού του σχολείου μας έχουν 

μελοποιηθεί και βγει σε CD. 
 

- Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδομής 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ένα σχολείο στο οποίο 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς, επισκέπτες χαίρονται να ζουν 

και να εργάζονται έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με την πολύτιμη 

συνδρομή της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για 

ανακατανομή αιθουσών, διαρρύθμιση εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων και δημιουργία νέων χώρων υποδοχής. Συγκεκριμένα, έγιναν 

νέοι χώροι γραφείων Διοίκησης με Γραφείο Διευθυντή και Γραφείο 

Γραμματείας, Γραφείο Τουρκολόγου για υποδοχή και εξυπηρέτηση 

οικογενειών Ρομά. Έγινε ανακατασκευή της αίθουσας προσωπικού, 

νέα αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και εξωραϊσμός και 

τοπιοτέχνηση της σχολικής αυλής και του σχολικού κήπου. 

11. Επισυναπτόμενα 
σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία (φωτογραφικό 
υλικό, αφίσα, φιλμάκι 
κτλ): 

Για τις παραπάνω πρακτικές και δράσεις έχει ετοιμαστεί 
σχετικό έντυπο με αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφικό 
υλικό. 

12. Περιγραφή 
χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης της δράσης/εων 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για ομάδες παιδιών Ρομά (γλώσσα, 

ιστορία, πολιτισμός) 

- Πρόγραμμα που προσφέρθηκε σε συνεργασία με τα Επιμορφωτικά 

Κέντρα 

Εφαρμόζεται σε ετήσια βάση από το 2014 μέχρι σήμερα 

Συμμετοχή του σχολείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Successful 

Educational Activities for All – SEAs4ALL” 

Περίοδος Υλοποίησης Ιανουάριος 2016 – Νοέμβριος 2017 

Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδομής 

Περίοδος Υλοποίησης Οκτώβριος 2015 – Νοέμβριος 2016 
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13. Εμπλεκόμενοι φορείς 
- Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού 
- Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού 
- Σύνδεσμος Γονέων ΙΗ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού 

Άγιος Αντώνιος 
- Πανεπιστήμιο Κύπρου 
- CREA (Community of Research on Excellence for All) 
- Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης 

14. Αξιολόγηση δράσης από 
το σχολείο 

Επισυνάπτεται παρουσίαση που έγινε από το Διευθυντή του 
Σχολείου στην τελετή λήξης του προγράμματος SEAs4ALL 
όπου διαφαίνονται τα αποτελέσματα της δράσης σε τρεις 
άξονες: 

- Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Περιστατικά Παραβατικής Συμπεριφοράς 

- Σχολική Φυγή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


