ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Δέκατη χρονιά με «Ανοικτό Σχολείο»

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς
Ανδρέα Κωνσταντίνου
Χαιρετίζω την έναρξη και
λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου
του Δήμου μας, το οποίο ανοίγει
ξανά τις πύλες του για τους
Δημότες μας και όχι μόνο στις 3
Οκτωβρίου.
Το περασμένο έτος και παρά
τις αντίξοες συνθήκες με την
πανδημία, το Ανοικτό Σχολείο
Αγλαντζιάς επέδειξε μια
αξιοζήλευτη συνέπεια, αφού τα
πλείστα μαθήματα έγιναν βάση
προγράμματος. Έτσι και φέτος,
το Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς
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είναι έτοιμο να αποδεχθεί μικρούς και μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις
του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Άκη Κλεάνθους, του Αθλητικού Κέντρου
του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς, του
Δημοτικού Αγλαντζιάς Στ’ και του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Α’ – Άγιος
Γεώργιος.
Ο Θεσμός του Ανοικτού Σχολείου δημιουργήθηκε από τον Δήμο Αγλαντζιάς σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για δωρεάν χρήση των
σχολικών αιθουσών καθώς και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς και αποτελείται
από πολλές δραστηριότητες που συνδέονται με τις απαιτήσεις του σήμερα.
Με μεγάλη μας ικανοποίηση βλέπουμε το πρόγραμμα να αναβαθμίζεται χρόνο
με το χρόνο με πολλές καινούργιες δραστηριότητες όπως Kangoo Boots,
Skateboard, CrossFit, Taekwondo, Καράτε, Yoga και Yoga kids, μάθημα
αυτογνωσίας, o Θαυμαστός Κόσμος του Σινεμά, Γλυπτική/Κεραμική, Μαγειρική/
Ζαχαροπλαστική για μεγάλους και παιδιά, Φωτογραφία, Ξένες Γλώσσες,
Ποδηλασία, Σκάκι, Αρμόνιο, Μουσικό Παιχνίδι για μικρά παιδιά, Κιθάρα και
Τοξοβολία.
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 διά 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 στήριξή σας προς το θεσμό αυτό. Με τους
θερμούς μου χαιρετισμούς εύχομαι μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

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