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                               Συνεχίζονται οι επισκέψεις του Υπουργού Παιδείας στα σχολεία  
Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου  

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, συνέχισε τις καθιερωμένες επισκέψεις του σε 
σχολεία όλης της Κύπρου.  Σήμερα, ο Υπουργός επισκέφθηκε πρώτα το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο 
Λακατάμειας όπου στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες 
για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.  Ακολούθως, 
επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά 
δράσεις και να ενημερωθεί για διακρίσεις του σχολείου, τόσο σε επίπεδο μαθητών όσο και των 
καθηγητών.  

Στον Υπουργό παρουσιάστηκε μια πρωτοπόρα κατασκευή που διευκολύνει τη διδασκαλία της 
Στερεομετρίας και έχει διακριθεί με το πρώτο Βραβείο στο διαγωνισμό “Science on Stage”, που 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2016 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Επίσης, οι μαθητές του 
Γυμνασίου Αρχαγγέλου Λακατάμειας παρουσίασαν τα βίντεο που απέσπασαν τις τρεις από τις 
τέσσερις διακρίσεις στο διαγωνισμό “School Lab”.   Οι μαθητές που πήραν το Α’ Βραβείο στον εν 
λόγω Διαγωνισμό θα μεταβούν στην Αγγλία για να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
Επιστήμης στην Ευρώπη, το «Cheltenham Science Festival».  Ακόμη, μαθητές της Β και Γ τάξης του 
σχολείου περιέγραψαν το πείραμα του Ερατοσθένη, με βάση το οποίο εργαζόμενοι σε ομάδες 
υπολόγισαν με ελάχιστο σφάλμα την περιφέρεια της Γης, στις 20 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής 
ισημερίας, ώρα 11:52, στην αυλή του σχολείου μας. 

Παράλληλα με τα πιο πάνω, ο κ. Καδής μέσα από άλλες δράσεις που παρακολούθησε, διαπίστωσε το 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο σχολείο και που έχουν να κάνουν με την 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.   Αρχικά ενημερώθηκε για  το πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο 
συμμετέχει το σχολείο και σκοπό έχει την κατασκευή ενός θερμοκηπίου, το οποίο θα διοχετεύει ζεστό 
νερό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος κεντρικής θέρμανσης που 
συσσωρεύει την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της μέρας. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 
μαθητές που επισκέφθηκαν άλλες χώρες, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Ακολούθως έγινε 
ενημέρωση για την κατασκευή ενός πλαισίου από ανακυκλώσιμα υλικά το οποίο θερμαίνει μια 
αίθουσα διδασκαλίας μέσω ηλιακής ενέργειας, μια καινοτόμος κατασκευή που υποβλήθηκε σε 
διαγωνισμό του προγράμματος ΤΕ.Κ.Ε.  Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο 
κινείται με ηλιακή ενέργεια, κατασκευή των μαθητών της Γ τάξης του σχολείου.  

Κατά την επίσκεψή του ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Καθηγητικό Σύλλογο του σχολείου και είχε 
επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με τη Δήμαρχο Λακατάμειας, τον Πρόεδρο και Μέλη της Σχολικής 
Εφορείας Λακατάμειας, εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων και τη Διεύθυνση του σχολείου, με 
τους οποίους συζήτησε θέματα που τους απασχολούν. 

 



 

 

 



 

 


