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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
SPACE & STEAME SUMMER CAMP
Ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το Herzliya
Science Center του Ισραήλ, την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ,
προγραμματίζουν τη διοργάνωση Καλοκαιρινού Σχολείου για μαθητές 15-17 ετών, από όλη την
Κύπρο, με θέμα SPACE & STEAME (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics,
Entrepreneurship).
Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα διεξαχθεί μεταξύ 13-17 Ιουλίου (5 ημέρες) και σε αυτό θα διδάξουν
καθηγητές από το Herzliya Science Center του Ισραήλ και την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία. Θα
φιλοξενήσει κατά το μέγιστο 40 μαθητές, οι οποίοι μπορούν να διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα
της πόλης της Πάφου με δικά τους έξοδα. Ο Δήμος Πάφου έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές στα:
1. Pandream Hotel Apartments (€100/ημερησίως για τρίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα, τηλ.
επικοινωνίας 26964888), και
2. Aliathon Resort – Πατήστε εδώ
και θα προσφέρει μεταφορά των μαθητών από και προς τον χώρο εκπαίδευσης σε περίπτωση
διαμονής στους συγκεκριμένους χώρους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ο Δήμος θα προσφέρει
δωρεάν γεύμα στους μαθητές. Το κόστος συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο είναι €50.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του νεοσύστατου Pafos Innovation
Institute και θα περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες.
Η επιλογή των μαθητών θα γίνει από την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία με βάση κριτήρια αριστείας
και διάκρισης.
Το κόστος διδασκαλίας των μαθημάτων καλύπτεται από την Τράπεζα Κύπρου.
Πρόκειται για μια καινοτόμo προσπάθεια του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο του στόχου του για τη
δημιουργία μιας ψηφιακής και έξυπνης πόλης, καθώς και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης τόσο στην
πόλη της Πάφου όσο και σε Παγκύπρια εμβέλεια, συμβάλλοντας έτσι εποικοδομητικά στην εκπαίδευση
των νέων σε σύγχρονα και ενδιαφέροντα επιστημονικά θέματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για
τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους στη σύγχρονη εποχή.
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να
δείτε πατώντας ΕΔΩ.
Οι μαθητές και μαθήτριες που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο Καλοκαιρινό Σχολείο του Δήμου Πάφου
μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
πατώντας ΕΔΩ. Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.
Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26935537 και 26822351 κατά τις ώρες
7.30 – 15.00.

