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Διευθυντές / ντριες 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης          
 

Θέμα:   Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «ΕΥ-ΖΗΝ» 
 
Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «ΕΥ-ΖΗΝ» εντάσσεται  στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Κύπρου-Ελλάδας βάσει Πρωτοκόλλου, που υπογράφηκε 
μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του αντίστοιχου 
Υπουργείου  της Ελλάδας. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε κύκλους. Ο κάθε κύκλος διαρκεί 
δύο σχολικές  χρονιές και  η αξιολόγησή του γίνεται  στο τέλος  κάθε κύκλου. 
 
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης,  13  από την Κύπρο και 13 
από την Ελλάδα, με διασχολικές συμπράξεις.  
 
Στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η ενδυνάμωση εθνικών, κοινών ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που 
συνδέουν την Ελλάδα με την Κύπρο. 

• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας, της 
ικανότητας για επικοινωνία και γενικά η ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών/τριών, ώστε να μπορούν να υιοθετούν  θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές, μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση. 

• Η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών των μελών της σχολικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό - εθνικό  επίπεδο. 

• Η διάπλαση ατόμων με κριτική σκέψη, ικανών να αντιμετωπίζουν τις  
προκλήσεις της ζωής στη  σύγχρονη κοινωνία. 

• Η αναγνώριση της αξίας της  ερευνητικής εργασίας. Η  αναζήτηση, η μάθηση 
μέσα από έρευνα και  η ανάπτυξη αισθήματος ικανοποίησης από τη δημιουργική 
εργασία.   

 
Με τη νέα σχολική χρονιά 2008 – 2009 θα λειτουργήσει ο 5ος  κύκλος του 
προγράμματος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2009 - 2010.    
 



Τα σχολεία τα οποία  συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά τον 5ον κύκλο είναι :   
      

1  Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία    
2 Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία   
3 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β΄, Λευκωσία   
4 Λύκειο Στροβόλου, Λευκωσία  
5 Γυμνάσιο Σταυρού. Λευκωσία   
6 Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, Λευκωσία    
7 Γυμνάσιο Γερίου, Λευκωσία    
8 Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας, Λευκωσία  
9 Γυμνάσιο Αγλαντζιάς,  Λευκωσία 
10 Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός   
11 Θέκλειο  Γυμνάσιο, Λεμεσός  
12 Γυμνάσιο Καθολικής, Λεμεσός  
13 Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα        
 
Αναμένεται από τα σχολεία να αποστείλουν τον προγραμματισμό τους το αργότερο 
μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2008, στον αριθμό  τηλεομοιότυπου: 22800862, υπόψη κου 
Αντρέα  Παπαστυλιανού, Επιθεωρητή Φυσικής,  καθώς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: antele@cytanet.com.cy    
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία  ή  βοήθεια να απευθύνεστε στην Εθνική Συντονίστρια 
του προγράμματος κα  Ελένη Σιακόλα  Αντωνίου, αρ. τηλ: 99550075. 
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        Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης 
 


