
2020-1-PT01-KA229-078736_6    η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία , Κύπρου από 20

μέχρι και 25-3-2022 στα πλαίσια του 

μελέτη των φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους προστασίας από 

τέτοια φαινόμενα.  

            Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας , που ήταν το σχολείο υποδοχής 

οργάνωσε και υλοποίησε πλήθος 

αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους τρόπους 

Λευκωσίας, στην πράσινη γραμμή που διχοτομεί την πόλη

παρακολούθησαν  μια πολύ αναλυτική ανασκόπηση της 

νησιού.  

           Το σχολείο οργάνωσε δυο εκπαιδευτικές επισκέψεις

Γεωπάρκο του όρους Τροόδου που ήταν χιονισμένο

της Σκουριώτισσας και μια προς τα παράλια του νησιού στην περιοχή 

της Αγίας Νάπας , όπου επισκεφτήκαμε

του Κάβο Γκρέκο , της διάσημες σπηλιές

     Δελτίο τύπου                                

          

       Το 2ο  Γενικό Λύκειο Αργοστολίου «Παναγιώτης Βεργωτής» 

συμμετείχε στη δεύτερη κινητικότητα του σχεδίου σύμπραξης 

σχολείων   «Risk Impact Zones Environments

η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία , Κύπρου από 20

2022 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ . Στόχος του σχεδίου είναι η 

μελέτη των φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους προστασίας από 

Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας , που ήταν το σχολείο υποδοχής 

οργάνωσε και υλοποίησε πλήθος δραστηριοτήτων που στόχο είχαν 

αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους τρόπους 

προστασίας από φυσικές 

καταστροφές και αφετέρου τη 

γνωριμία των μαθητών με την 

πολιτιστική κληρονομιά και το 

φυσικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Για το σκοπό αυτό οι μαθητές 

παρακολούθησαν δύο σεμινάρια 

από εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και από την Δρ. 

Συλβάνα Πηλείδου, προϊσταμένη του κλάδου σεισμολογίας στο 

τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης Κύπρου.

παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και έφαγαν παραδοσιακά 

κυπριακά εδέσματα.  Επίσης ξεναγηθήκα

στην πράσινη γραμμή που διχοτομεί την πόλη μετά τα γεγονότα 

μια πολύ αναλυτική ανασκόπηση της ιστορίας του 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, μια στο 

που ήταν χιονισμένο  και στα ορυχεία 

ισσας και μια προς τα παράλια του νησιού στην περιοχή 

επισκεφτήκαμε το περιβαλλοντικό κέντρο 

σπηλιές της περιοχής , το Μουσείο 

                                

«Παναγιώτης Βεργωτής» 

η δεύτερη κινητικότητα του σχεδίου σύμπραξης 

Environments» (R.I.Z.E.)                            

η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία , Κύπρου από 20-3-2022 

+ . Στόχος του σχεδίου είναι η 

μελέτη των φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους προστασίας από 

από εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και από την Δρ. 

του κλάδου σεισμολογίας στο 

Κύπρου. Τα παιδιά χόρεψαν 

παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και έφαγαν παραδοσιακά 

Επίσης ξεναγηθήκαν στην παλιά πόλη της 

τα γεγονότα του 1974 , και 



της Θάλασσας και το υπαίθριο Μουσείο Γλυπτών με 

έργα καλλιτεχνών από όλη τη Ευρώπη.   

   Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που  δημιούργησε 
η πανδημία  δυστυχώς τα παιδιά δεν μπόρεσαν να 
φιλοξενηθούν από τους συμμαθητές τους στην Κύπρο. 
Ωστόσο είχαν τη δυνατότητα να περνούν τα 
απογεύματα τους στα σπίτια των Κυπρίων συμμαθητών 
τους και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής και τις 
συνήθειες τους.   Συμμετείχαν   60 μαθητές  και 15 
καθηγητές από 6 ευρωπαϊκές  χώρες (Βουλγαρία, 

Ελλάδα,  Ιταλία, Πορτογαλία, Μαρτινίκα Γαλλίας  και Κύπρο) . Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι 
μαθήτριες Αλιβιζάτου Φωτεινή , Κρεμμύδα Πολύτιμη, και Μπόβολου Ιφιγένεια συνοδευόμενες από 
τους καθηγητές τους  Δέρβο Βάϊο και Κωστή Αντωνία .  

 

  

 

 

 

 

 



 


