Πρόγραμμα “Erasmus+” –“Roots” 2018-20
Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του προγράμματος, στην Κύπρο από τις 22-29/1/2019, με
τη συμμετοχή ακόμα πέντε σχολείων από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές Χώρες .
Στις 22/1 είχαμε την άφιξη των εταίρων από την Τσεχία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την
Ισπανία, στις 23/1 είχαμε την άφιξη της Τουρκίας.
Στις 23/1 το Σχολείο μας καλωσόρισε τα υπόλοιπα σχολεία στο Αμφιθέατρο του Σχολείου .
Μετά από μια σύντομη ομιλία, εκ μέρους του Διευθυντή κ. Αλέξη Αλεξάνδρου,
παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια από τους μαθητές μας
Χριστοφόρου Αλέξανδρο και Σωτηρίου Χρίστο υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας
Μουσικής κ. Σεργίδου Ανδριάνας και παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές Σάββα Αρσένιο
και Ιωακείμ Χριστόδουλο υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ.
Γιάλλουρου Ευτυχίας.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα από την καθηγήτρια των
Οικονομικών κ. Έλενα Γεωργιάδου. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα οι μαθητές/τριες
έπαιξαν το διαδικτυακό παιχνίδι «ταξίδι φυγής».
Την Πέμπτη 24/1/19 οι μαθητές/τριες παρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα
«Μετανάστευση» και στη συνέχεια έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια, υπό την καθοδήγηση του
καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Σχοινά Ανδρέα.
Την Παρασκευή 25/1/19 πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήρι από τη Δρ Παπαμιχαήλ
Έλενα για τους/τις καθηγητές/τριες με θέμα «Αποδόμηση στερεοτύπων για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες» και παράλληλα πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήρι για τους/τις
μαθητές/τριες από τη λειτουργό της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κ.
Στροβολίδου Εμιλία.
Στις 11.30 ο κ. Νεκτάριος Νικολαΐδης, εκ μέρους του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην
Κύπρο, πραγματοποίησε ενημερωτική διάλεξη για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους νέους.
Το Σάββατο, μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο του
Κουρίου, την Πέτρα του Ρωμιού και το αρχαιολογικό πάρκο στην Κάτω Πάφο και την Κυριακή,
επισκέφθηκαν το μονοπάτι των Καληδονιών και το γραφικό χωριό του Ομόδους.
Τη Δευτέρα 28/1/19 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση στο Σχολείο μας μέσα σε
κλίμα συγκίνησης, αφού μετά από μια εβδομάδα καθημερινής επαφής μαθητές/τριες και
καθηγητές/τριες συνδέθηκαν και έδωσαν υπόσχεση για συνέχιση της συνεργασίας.
Τέτοια προγράμματα είναι σημαντικά διότι κάνουμε νέους φίλους, γνωρίζουμε νέες
νοοτροπίες, κουλτούρες, πολιτισμούς και πάνω από όλα φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

