ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, σας ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθηση έχει αποφασίσει
να απονείμει το βραβείο «European Innovative Teaching Award 2021» στον τομέα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στο σχέδιο Erasmus+ ΚΑ229 «Passengers on the Same Bus! No Place for Discrimination,
Segregation and Inequality”, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Περιφερειακό Γυμνάσιο
Ξυλοφάγου. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στο εν λόγω σχέδιο, λόγω της άριστης εκτέλεσης,
διαχείρισης και των εξαιρετικών καινοτόμων πρακτικών που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.
Το σχολείο μας οφείλει τη μεγάλη αυτήν επιτυχία κυρίως στον εκλεκτό συνάδελφο κ. Πέτρο Τεκκέλα, ο
οποίος εμπνεύστηκε και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία του προγράμματος, από το αρχικό στάδιο
της αίτησης μέχρι την υλοποίησή του. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και στον προηγούμενο
Διευθυντή του σχολείου μας κ. Μάριο Λυσάνδρου για τη στήριξη του όλου προγράμματος από την αρχή.
Το σχολείο μας και συγκεκριμένα ο συντονιστής του προγράμματος κ. Πέτρος Τεκκέλας είχε τη γενική
ευθύνη συντονισμού των τεσσάρων σχολείων-εταίρων, του Ceske Budejovice Gymnasium στην Τσεχία,
του Tommaso Fiore Gymnasium στην Ιταλία και του Kainuun Ammattiopisto στη Φιλανδία. Το σχέδιο
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των €101,218, το οποίο μοιράστηκε στα τέσσερα σχολεία με το δικό μας
σχολείο να παίρνει €12,000 περισσότερα για το συντονιστικό του έργο. Η άψογη διαχείριση του ποσού
χρηματοδότησης από τον συντονιστή του σχολείου μας, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να καλυφθεί το
κόστος των δράσεων του προγράμματος, αλλά και να εξοικονομηθεί ένα μεγάλο ποσό το οποίο
χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του σχολείου, όπως η αγορά και εγκατάσταση βιντεοπροβολέων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπλων και εξοπλισμού της
αίθουσας Γλωσσών και άλλα πολλά.
Το Ευρωπαϊκό σχέδιο ΚΑ229 «Passengers on the Same Bus! No Place for Discrimination, Segregation and
Inequality” εμπνεύστηκε και υλοποίησε εξαιρετικές πρακτικές στα θέματα Διακρίσεων, Διαχωρισμού και
Ανισότητας, πρακτικές οι οποίες καθιστούν το σχέδιο, ένα από το πιο καινοτόμα σχέδια στην Ευρώπη.
Λεπτομερής περιγραφή των πρακτικών αυτών, αλλά και του όλου προγράμματος εμπεριέχονται στο
δημοσιευμένο βιβλίο του συνάδελφου κ. Πέτρου Τεκκέλα με τίτλο “Passengers On the Same Bus!” (2020).
Το βιβλίο βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Θερμές ευχαριστίες και στους υπόλοιπους συναδέλφους, μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι συμμετείχαν
στο πρόγραμμα ως εξής:
Αντώνης Αντωνίου ο οποίος συμμετείχε στη δράση 1 που έγινε στο σχολείο μας και υλοποίησε την
εφαρμογή “Raven”, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η εφαρμογή
μπορεί να υποστηρίξει, αυτόματη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ανταλλαγή μηνυμάτων,
κλήσεων και βιντεοκλήσεων.
Ανδρούλα Φραγκούς, για τη συμμετοχή της στη Δράση 1 αλλά επίσης και για την πολύτιμη προσφορά
της με τη συμμετοχή της στη Δράση 3, στο Μπάρι της Ιταλίας.
Ρολάνδος Λεμέσιος, του οποίου η προσφορά και βοήθεια ήταν πολύτιμη κατά τη διάρκεια της Δράσης 1
στην Κύπρο.
Άννα Παναγή και Ελένη Κοτζιαμάνη για τη συμμετοχή τους στη Δράση 1.

Θερμές ευχαριστίες στους Γονείς που φιλοξένησαν με τόση αγάπη και ζεστασιά τα δεκαπέντε παιδιά
από τα τρία εταιρικά σχολεία, καθώς επίσης και στους/στις πιο κάτω συμμετέχοντες μαθητές και
μαθήτριες:
Ανδριάνα Παπαελευθερίου, Γ’3
Στυλιανός Κούρης, Γ’4
Χριστόφορος Καραμανώλης, Γ’4
Αλέξανδρος Κυριάκου, Γ’5
Χαρά Λουκά, Γ’2
Άννα Χαραλάμπους, Β’4
Παναγιώτα Κκολού, Β’4
Μαρίνα Λάμπρου, Β’2
Φλωριάνα Δημητρίου, Α’5
Στάθης Ζαχαρία, Α’4
Αναστασία Παντελή, Β’5
Μαρίνος Παπαντωνίου, Α’4
Χρυσταλλένη Κολάνη, Β’5
Σπύρου Μαρίνος, Α’4

