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4η διακρατική συνάντηση Κύπρου Ρουμανίας στα πλαίσια του
SEMEP (26 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου 2018, Λεμεσός)
Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος SEMEP (South Eastern Environmental Sea Project,
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/environment/semep/) το
Λύκειο Αγίου Ιωάννη συνέχισε την συνεργασία που έχει με το σχολείο ‘Colegiul National, Barbu Stirbei’ από
τη πόλη Καλαράσι της Ρουμανίας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το Λύκειο μας φιλοξένησε από τις
26 Σεπτεμβρίου μέχρι και την πρώτη Οκτωβρίου 2018) αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών από την
Ρουμανία οι οποίοι ακολούθησαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοιμάστηκε από τον
συντονιστή του προγράμματος SEMEP του Λυκείου μας κ. Νικόλα Νικολάου σε συνεργασία με τον Εθνικό
συντονιστή του προγράμματος για τη Κύπρο.
Η αποστολή από το Καλαράσι της Ρουμανίας αποτελείτο από 6 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς του σχολείου
‘Colegiul National, Barbu Stirbei’ που φιλοξενήθηκαν αντίστοιχα από μαθητές και τις οικογένειες του Λυκείου
μας και το λύκειο μας με την χορηγία του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων. Σημαντική η συνεισφορά και
του Συνδέσμου Γονέων του Λυκείου μας μιας και όλο το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από τον εκπαιδευτικό και
τους μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς και τον σύνδεσμο γονέων καθώς αρκετοί γονείς ήταν μαζί μας σε
αρκετές εκδρομικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Οι φιλοξενούμενοι μας έφτασαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 όπου τους
υποδέχτηκαν αντιπροσωπεία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του Λυκείου μας. Η Πέμπτη 27
Σεπτεμβρίου και πρώτη μέρα του προγράμματος της συνάντησης μας ήταν αφιερωμένη στο επιστημονικό
περιβαλλοντικό πρόγραμμα που ακολούθησαν τα δύο σχολεία κατά την περσινή χρονιά 2017 – 2018 στα
πλαίσια του προγράμματος SEMEP. ΟΙ παρουσιάσεις των μαθητών από τα δύο σχολεία έγιναν στην
βιβλιοθήκη του σχολείου μας στην παρουσία του εθνικού συντονιστή του προγράμματος για την Κύπρο κ.
Κωνσταντίνου Φάνη. Η δουλειά που έγινε από τους μαθητές αρκετή και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί από την
Ρουμανία είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του σχολείου μας αλλά και να παρακολουθήσουν
μαθήματα με μαθητές του σχολείου μας.
Φωτογραφίες από την πρώτη μέρα του προγράμματος

Η πρώτη μέρα της συνάντησης μας τελείωσε με την Κυπριακή βραδιά στην αίθουσα καθηγητών του Λυκείου
μας, αξίζει να αναφερθεί ότι η Κυπριακή βραδιά διοργανώθηκε σε συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους
γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας που φιλοξένησαν και τους μαθητές από την Ρουμανία. Οι

φιλοξενούμενοι μας χόρεψαν στους ρυθμούς της Κυπριακής Μουσικής και άκουσαν τραγούδια και μουσική
από την Κύπρο. Στη Κυπριακή βραδιά συμμετείχε επίσης η ορχήστρα και το χορευτικό συγκρότημα του
λυκείου μας.

Η δεύτερη μέρα του προγράμματος ήταν η εκδρομή όλων των συμμετεχόντων στο Περιβαλλοντικό κέντρο
Ακρωτηρίου και στον Αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου. Στη συνέχεια αφού περάσαμε από τον αρχαιολογικό
ναό του Απόλλωνα του Ιλάτη στο Κούριο, την πέτρα του Ρωμιού καταλήξαμε στην πλατεία Πισσούριου όπου
είχαμε και το μεσημεριανό μας. Η εκδρομική μας μέρα τελείωσε με τις καλύτερες εντυπώσεις και η δεύτερη
μέρα του συνεδρίου τελείωσε το βράδυ με την βραδιά από την Ρουμανία όπου οι φιλοξενούμενοι μας
ετοίμασαν μια σειρά από εδέσματα από την Ρουμανία και χορέψαμε στους ρυθμούς της μουσικής από την
Ρουμανία.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου επισκεφτήκαμε την Λευκωσία με τους φιλοξενούμενους και περάσαμε
από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τα φυλακισμένα μνήματα και το Αρχαιολογικό μουσείο Κύπρου
πριν καταλήξουμε στην Λαϊκή γειτονιά για το μεσημεριανό μας. Επιστρέψαμε στην Λεμεσό αργά το
απόγευμα και το βράδυ ήταν ελεύθερο.

Η συνάντηση τελείωσε την τελευταία μέρα με την ψυχαγωγική μας εκδρομή στην Πάφο που
διοργανώθηκε από του γονείς και τον Σύνδεσμο Γονέων. Την νύκτα είχαμε το πάρτι αποχαιρετισμού
που έγινε στο ταβερνάκι το μαγειρείο όπου και αποχαιρετίσαμε τους φιλοξενούμενους μας που
αναχωρούσαν την επόμενη μέρα για το Βουκουρέστι.

Την ομάδα από το σχολείο μας που έλαβε μέρος στο πρόγραμμα αποτελούσαν οι μαθητές:
Κοντογιώργη Όλγα Β31, Δαμιανού Χαρά Β32, Στίγγα Ελπίδα Γ33, Αριστοδήμου Αργύρης Γ32,
Γεωργίου Στυλιάνα και Νικηφόρου Θεοδώρα του Γ51. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές από το
σχολείο μας που έλαβαν μέρος στη συνάντηση είχαν πάρει μέρος και στην Τρίτη διακρατική
συνάντηση που έγινε στο Καλαράσι και στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας τον Μάρτιο του 2018
κατά τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 αποκτώντας τις καλύτερες εμπειρίες και γνώσεις σε σχέση με
την Ρουμανία και τον πολιτισμό της.
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