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ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 





Ενίσχυση της υπευθυνότητας των 
μαθητών και των μαθητριών 

 
 

• Συνέχεια για δεύτερη χρονιά με το ίδιο θέμα  

• Διάγνωση αναγκών - εστιασμένες δράσεις με 
τους Υπευθύνους Τμημάτων την περυσινή 
χρονιά 

• Συνεργασία με τον οργανισμό Lions Quest  

• Νέος Διευθυντής - αλλαγή στην στρατηγική  

 



Σχέδιο Δράσης 

• Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας – 
Ηλεκτρονική Διοίκηση 

• Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες σε συνεργασία  
με πολλούς φορείς κρατικούς, μη 
κερδοσκοπικούς, ιδιωτικούς, Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα  

• Γνωριμία με συγκείμενο και τη φιλοσοφία του 
προγράμματος Lions Quest  



Ηλεκτρονική πλατφόρμα  











Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες  

Map your Meal  

Αγαπάς το φαγητό σου; Θέλεις να μάθεις 
περισσότερα για το πόσο δίκαια και φιλικά προς 
το περιβάλλον είναι τα ψώνια σου; 

 



Συνέχεια… 

AWARE 

Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε και να 
σεβόμαστε τη διαφορετικότητα.  



Συνέχεια … 

Can we put the sky into a bottle?  
«Έψαχνα ένα κυβικό σύννεφο και βρήκα ολόκληρο τον ουρανό», τονίζει ο 
καθηγητής και συνεχίζει: «Η πυριτική αερογέλη είναι για μένα, όχι μόνο η 

προσωποποίηση του ουρανού, αλλά και της ίδιας της τέχνης: αβαρής, αιθέρια, αλλά 
με εξαιρετικές αντοχές και πρωτάκουστες οπτικές ιδιότητες.»   

Δρ Ιωάννης Μιχαλούδης 

 



Συνέχεια … 

Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια 

Τα προβλήματα της πόλης μας είναι και δικά μας – 
Εισηγήσεις για μια πιο όμορφη και φιλική προς τον 

άνθρωπο κοινότητα.  

  



Αποτίμηση της Δράσης  

• Αναμφισβήτητα θετική η αποτίμηση της 
δράσης 

• Προσαρμογή στο νέο μοντέλο διοίκησης 

• Αναδιαμόρφωση σχεδίου δράσης σύμφωνα 
με τα νέα δεδομένα 

• Ένταξη του μοντέλου στο πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Μάθησης  

 

 

 



Συμπερασματικά  

• Νέο λεξιλόγιο και πρακτική στη σχολική 
καθημερινότητα  

 Έρευνα - Συνεργασία - Στρατηγική  
Αναστοχασμός -  Προσαρμογή - Διαμόρφωση  

 

• Επαγγελματική Μάθηση  απαραίτητο 
συστατικό ενός σχολείου ώστε να είναι 
δυνατόν να εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο και 
σύγχρονο οργανισμό. 



Σχέδια για το μέλλον  

Lions Quest 
 

• Ενδυνάμωση της προσωπικής και κοινωνικής 
υπευθυνότητας 

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των 
μαθητών 

• Ετοιμασία των νέων για την ακαδημαϊκή τους 
σταδιοδρομία 

• Προώθηση της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων σε 
επίπεδο οικογένειας, σχολείου, κοινότητας 

 



Σας ευχαριστούμε!!! 


