
 

 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 
Όγδοη χρονιά με «Ανοικτό Σχολείο» 

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα 

Κωνσταντίνου 

 
     Αγαπητοί Δημότες, 

Χαιρετίζω την έναρξη και λειτουργία για όγδοη συνεχόμενη 

χρονιά του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου μας, το οποίο 

ανοίγει ξανά τις πύλες του για τους Δημότες μας και όχι 

μόνο, στις 12 Οκτωβρίου 2020.  

Το Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί 

μικρούς και μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε’ 

Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς – Άκη Κλεάνθους, του 

Αθλητικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και του 

Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς.  

Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» δημιουργήθηκε από το 

Δήμο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού καθώς και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς 

και αποτελείται από πολλές δραστηριότητες που συνδέονται 

με τις απαιτήσεις του σήμερα, καλύπτοντας θέματα όπως 

την τέχνη, τη μουσική, τη γλώσσα, το χορό κ.ά. Με μεγάλη 

μας ικανοποίηση βλέπουμε το πρόγραμμα να αναβαθμίζεται 

με καινούργιες δραστηριότητες όπως Μουσικοκινητική, 

Εισαγωγή στο Ελεύθερο σχέδιο, Υφαντική με Τελάρο, 

Ρωσικά, Σκάκι, Γλυπτική/ Κεραμική, Δημοσιογραφία/Μέσα 



κοινωνικής δικτύωσης, Μαγειρική, Ποδηλασία και 

Αγιογραφία. 

Η επιτυχημένη καθιέρωση του θεσμού του «Ανοικτού 

Σχολείου» φαίνεται από την ανταπόκριση, συμμετοχή και 

στήριξη που υπάρχει από άτομα κάθε ηλικίας, πράγμα που 

μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση αλλά και ώθηση για 

καλύτερες και πιο ποιοτικές δραστηριότητες. 

Τα οικονομικά και πρωτότυπα προγράμματα έχουν ως 

στόχο να διασφαλίσουν στην κοινωνία την αναβάθμιση του 

πολιτικού και αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας. Ακόμη 

ένας στόχος του θεσμού αυτού, είναι η προώθηση και 

παροχή του κοινωνικού προγράμματος της δια βίου 

μάθησης που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. 

Προσδοκούμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους 

Δημότες μας, και όχι μόνο, ένα ευχάριστο περιβάλλον και 

να επενδύσουμε στη δημιουργική απασχόληση του 

ελεύθερου χρόνου τους. 

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη σας προς 

το θεσμό αυτό. Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς εύχομαι 

μία καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

 

Ανδρέας Κωνσταντίνου 
Δήμαρχος Αγλαντζιάς  
Πρόεδρος Δ.Ε. «Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς» 

 
  
 

 


