
ERASMUS+ «Gift The Magic of Knowledge» 

   

           Εργαστήριο μαθηματικών στο Λύκειο Ιδαλίου            

 

Το Λύκειο Ιδαλίου συμμετέχει σε ένα διετές πρόγραμμα (2018 – 2020), Erasmus+ με 

τίτλο «Gift _The Magic of Knowledge». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 

ταλαντούχοι μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές 

χώρες: την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Πορτογαλία, την  Κύπρο.  

Συντονίστρια χώρα είναι η Ρουμανία.  

Σε όλες τις συναντήσεις οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν, να επικοινωνούν 

και να παρουσιάσουν εργασίες στην  Αγγλική γλώσσα. 

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος 

διήρκησε από τις 19 μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 

2018, στην πόλη Gospic της Κροατίας. Σε αυτή 

συμμετείχαν καθηγητές/τριες των Αγγλικών, 

των Μαθηματικών, της Χημείας, της Φυσικής 

και της Βιολογίας, από όλες τις εμπλεκόμενες 

χώρες. Οι καθηγητές/τριες καθόρισαν την ύλη 

για κάθε γνωστικό αντικείμενο και ετοίμασαν το 

πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα εφαρμοστεί 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Στα πλαίσια του προγράμματος  κάθε χώρα έχει αναλάβει να φιλοξενήσει πέντε (5) 

μαθητές/τριες και δύο (2) καθηγητές από τις άλλες χώρες, για μία εβδομάδα. Σε αυτή 

την εβδομάδα οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα, το οποίο θα ετοιμαστεί 

από τη φιλοξενούσα χώρα και θα αφορά σε ένα γνωστικό αντικείμενο κάθε φορά.  

Η πρώτη επίσκεψη, με συμμετοχή μαθητών/τριών, έγινε από τις 25 μέχρι τις 29 

Μαρτίου 2019, στην Πορτογαλία και αφορούσε στα Αγγλικά. Ακολούθησε η Κύπρος 

από τις 6 μέχρι τις 11 Μαΐου με τα Μαθηματικά. Τον Οκτώβριο, στη Βουλγαρία, θα 

συναντηθούν οι συμμετέχοντες/ουσες της Βιολογίας, τον Νοέμβριο, στην Ιταλία, θα 

γίνει η συνάντηση για τη Φυσική και τη Χημεία και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον 

Μάϊο του 2020, στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, θα γίνει μια μίνι Ολυμπιάδα για κάθε 

γνωστικό αντικείμενο και σε αυτή θα συμμετάσχουν δύο (2) καθηγητές/τριες και ο/η 

Φιλοξενία των εταίρων από τη Δήμαρχο του Gospic 



πρώτος/η μαθητής/τρια από κάθε χώρα, για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Το θέμα της 

τελικής συνάντησης θα είναι η Δικανική Επιστήμη (Forensic Science).   

      

Επίσκεψη στην Πορτογαλία 

              

 

Την εβδομάδα από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου, το Λύκειο μας φιλοξένησε με επιτυχία το 

εργαστήριο των μαθηματικών, κατά την διάρκεια του οποίου οι μαθητές/τριες από όλες 

τις χώρες  έγιναν για μια μέρα καθηγητές και δίδαξαν με το δικό τους τρόπο ένα 

ξεχωριστό θέμα στα μαθηματικά. Όλες οι παρουσιάσεις έγιναν ομαδικά. Οι μαθητές 

είχαν επίσης την ευκαιρία να λύσουν προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους καθώς 

και προβλήματα λογικής. Συνολικά, φιλοξενήθηκαν από τους μαθητές μας και τις 

οικογένειες τους 25 παιδιά. Μαζί, έζησαν την μοναδική εμπειρία να γνωρίσουν την 

Κυπριακή φιλοξενία, τις ομορφιές και την κουζίνα του νησιού μας. 

    

                 Αποχαιρετιστήριο πάρτι Λύκειο Ιδαλίου                                                   Επίσκεψη στην παλιά Λευκωσία 

 

 Οι μαθητές/τριες μας βίωσαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία και είναι έτοιμοι για τη 

συνέχεια αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού στη γνώση.  

Οι Φωτογραφίες μας¨ 

Κύπρος: 



 

 



 

 



 

Επισκεψη στο Δημαρχείο Ιδαλίου 

 



 

Η αποστολή της Ιταλίας στο σχολείο μας 

 

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 



 

 

Επίσκεψη στην Παλιά Λευκωσία  



 

 

Επίσκεψη στα ψηφιδωτά της Πάφου 



 



 

 



 

 



 

 

Επίσκεψη στο Αρχαίο Ιδάλιο 

 



 

 



 



Farewell Party 

 

 



 



 

 

Κροατία 

 

Εργασίες συντονισμού και δημιουργίας του προγράμματος δράσης 



 

 



 

Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Plitvice. 

 

Υποδοχή στο Δημαρχείο του Γκόσπιτς στην Κροατία 

 

Πορτογαλία 



 



 

 



 

 



 

 

 


