
 
2017-03-08 09:12:28 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Β’, συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+KA2 

  Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Β’, Λάρνακα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ERASMUS+KA2 (Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων, Σεπτέμβριος 2015- Ιούνιος 2017). Το 
σχολείο συνεργάζεται με σχολεία από τη Φινλανδία, Σκοτία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία με θέμα 
«Τhe Joy of Sports and Healthy Living”. Το σχέδιο συνεργασίας στοχεύει την προαγωγή της υγείας 
των παιδιών μέσα από την ενασχόληση τους με αθλητικές δραστηριότητες και τη βελτίωση των 
διατροφικών τους συνηθειών. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία ιστοσελίδας και blogεπικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζομένων χωρών 

2. Συνεργατική δημιουργία logo, ύμνου, διπλώματος επιτευγμάτων  και κολλάζ εικόνων . 
3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την ανίχνευση των συνηθειών διατροφής και άσκησης των 

παιδιών. 
4. Run for health -  Kοινός μαραθώνιος δρόμος 

5. Τηλεδιασκέψεις/Ε-Twinning/Ε-pals μεταξύ παιδιών-εκπαιδευτικών 

6. Ημερολόγιο κοινών  χριστουγεννιάτικων αθλητικών δραστηριοτήτων(1-22 Δεκέμβριος 
2015+2016) 

7. Who is the fittest – Αθλητική  Ημερίδα με σταθμούς για την ανάδειξη των καλύτερων 
επιδόσεων (Απρίλιος 2016+2017) 

8. Ημερίδες προώθησης του προγράμματος και εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης 
(Δεκέμβριος, 2015+2016- Μάιος 2016+2017) 

9. Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων-πασχαλινών καρτών και άλλων φωτογραφιών-εργασιών 
μεταξύ των παιδιών 



10.Παρουσιάσεις αθλητών/τριών που διακρίθηκαν εκπροσωπώντας την Κύπρο σε διεθνείς αγώνες. 

11.Ετοιμασία παραδοσιακών συνταγών-διδασκαλία παραδοσιακών παιγνιδιών και χορών από 
παππούδες-γιαγιάδες. 

12. Eat with your eyes- Στήσιμο υγιεινού πιάτου 

13.Παρουσίαση αθλητικών σωματείων/ομοσπονδιών 

14.Έρευνα, επίσκεψη και αξιοποίηση τοπικών αθλητικών κοινοτικών εγκαταστάσεων. 

15.Ετοιμασία υγιεινού μενού με τέσσερα πιάτα. 

16.Προσφορά στα παιδιά υγιεινού προγεύματος και μεσογειακού γεύματος. 

17. Συμμετοχή σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς 
(Move Week, Kids Athletics, Fair Play, παρουσιάσεις ομοσπονδιών στο Πολυπροπονητήριο 
Λευκωσίας, επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο, γνωριμία με το άθλημα της χιονοδρομίας και τα 
αθλήματα νερού, κ.ά) 

18. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης δραστηριοτήτων προς γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά. 

Έχουν γίνει ήδη τρεις συντονιστικές συναντήσεις ( 21- 25 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κύπρο/ 28 
Φεβρουαρίου- 4 Μαρτίου 2016 στη Φινλανδία/ 28 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2016 στη Σκοτία) που 
αποσκοπούν στην αξιολόγηση και προγραμματισμό δραστηριοτήτων,  αλλά και τη γνωριμία με το 
εκπαιδευτικό σύστημα και τον πολιτισμό της εκάστοτε φιλοξενούσας χώρας. Έχει επίσης διοργανωθεί 
εβδομάδα επιμόρφωσης και διδασκαλίας  στη Γερμανία (25-29 Απριλίου 2016) με τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες αλλά και παιδιών από το γερμανικό και πολωνικό 
σχολείο. 

Η εξέλιξη εφαρμογής του προγράμματος παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (http://dim-
ag-lazaros2-lar.schools.ac.cy), αλλά και στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα (https://thejoyofsportsandhealthyliving.wordpress.com) 

 

 


