
Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Δ Ρ Α Σ Η Σ  

3ος στόχος: Η αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της 

πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτισμικές δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της 

Ευρώπης «Πάφος 2017». 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Τι θέλουμε να 
πετύχουμε; 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Τί πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το 
στόχο μας; 

ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Ποιος 
αναλαμβάνει τι; 

Συντονισμός 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ
ΡΑΜΜΑ 

 
Πότε; 

ΠΟΡΟΙ 
 Προσωπικό 
 Χρήματα 
 Μέσα /Υλικά 
 Χρόνος 
 Άλλοι 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Κριτήρια και 
μέσα/τρόποι 
αξιολόγησης 

 
Γνωριμία με τα 
πολιτιστικά 
μνημεία του 
χωριού και της 
ευρύτερης 
περιοχής. 

 

 Περιήγηση στο χωριό και γνωριμία με 
θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία. 

 Συνεργασία με χαράκτρια του χωριού και 
δημιουργία έργων χαρακτικής από παιδιά, με 
θέμα τα τοπικά μνημεία. 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου.  

 
 Δάσκαλοι 

Ελληνικών Ε’ 
και Δασκάλα 
Τέχνης 

 

 

 Μέχρι τον 
Γενάρη  

 Μέχρι το 
τέλος 

 Νοεμβρίου 
 

 

 Χρηματοδότηση 
μέρους των 

υλικών από το 
Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα 

Crearte  

 Υλικά από 
αποθήκη Υ.Π.Π. 

 

 

 Έργα τέχνης  

 Εργασίες 

παιδιών σε 

βιβλιαράκι 

 
Γνωριμία με τα 
πολιτιστικά 
μνημεία της 
Κύπρου και 
ειδικότερα της 
περιοχής Πάφου. 

 Φωτογραφίες selfie με φόντο διάφορα 
μνημεία πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς της Πάφου.  

 Κατασκευή λογότυπου του «Πάφος 2017» 
(Το 1ο βραβείο θα τυπωθεί σε μαγνητάκια για 
όλα τα παιδιά). 

 Δημιουργία αφίσας για διαφήμιση της πόλης 
της Πάφου σε τουρίστες. 

 Ημέρα Δράσης με στόχο την καλύτερη 
γνωριμία των μαθητών με την πόλη της 
Πάφου μέσα από: 
-Παρουσίαση σε Power Point για την 
πολιτιστική κληρονομιά της Πάφου. 
-Γνωριμίες με μύθους/ήθη και έθιμα 
συνδεδεμένα με την Πάφο. 
-Γνωριμία με τοπικές γεύσεις της Πάφου. 

 

 

 Δάσκαλοι 
Τέχνης, 
Ιστορίας και 
Γεωγραφίας 
(Α’-Στ’) 

 
 
 
 
 
 
 

Γ’ και Δ’ 

 

 Ολόχρονα 

 Μέχρι το 
Πάσχα 

 Ολόχρονα 
 

 
 
 

26 Μαϊου 

 
 Μελάνια για 

φωτογραφίες 

 Υλικά Τέχνης 

  Πλαστικοποίηση και 
Μαγνητάκια 

 
 

 Έκθεση 

έργων/αφισών 

 Μαγνητάκια με 

λογότυπο 

 



 

 Γνωριμία με τα 
σημαντικότερα 
μνημεία της 
Ευρώπης. 

 Φωτογραφίες selfie με φόντο τα διάφορα 
μνημεία πολιτιστικής και φυσικής  
κληρονομιάς της Ευρώπης. 

 Εργασίες με θέμα τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Ευρώπης (Power Point ή 
poster).  

 
 

 Δάσκαλοι 
Τέχνης και 
Γεωγραφίας 
(Γ’-Στ’) 

 
 

 
 

 Ολόχρονα 
 

 
 

 Μελάνια για 
φωτογραφίες 

 Υλικά Τέχνης 

   

 
 

 Ημέρα δράσης 
(παρουσίαση) 

 Έκθεση 
εργασιών σε 
πινακίδα 

 Ανάδειξη 
κοινών 
πολιτιστικών 
στοιχείων των 
ευρωπαϊκών 
χωρών. 

 Σύγκριση και συσχετισμός πολιτιστικών 
μνημείων της Κύπρου και της Ευρώπης και 
ανάδειξη κοινών στοιχείων (μορφολογία, 
τοποθεσία, υλικά, αρχιτεκτονική, χρονολογική 
περίοδος). 

 
 Δάσκαλοι 

Ιστορίας και 
Γεωγραφίας 
(Δ’-Στ’)  

 

 Ολόχρονα   

 Ημέρα δράσης 
(παρουσίαση) 
 

 


