
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ

«ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΤΟΧΟΙ:

1.Η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός με την 

ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. 

2.Προληπτική προσέγγιση στον χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, στην οδική ασφάλεια και στον ρατσισμό.

Το μυστικό της επιτυχίας; Να 

είσαι διαφορετικός από τους 

άλλους. Ο καλύτερος τρόπος για 

να αντιστέκεσαι είναι να μην 

εξομοιώνεσαι.

Ρατσιστής    δε 

γεννιέσαι... 

Γίνεσαι
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ

9.Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που έφεραν τους μαθητές πιο κοντά αλλά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ
1. Εβδομάδα κίνησης (23/09-29/09 2016). Σκοπός  η σωματική άσκηση των μαθητών μας .

2α.Ημερίδα με θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα και Προσφυγικό Πρόβλημα

2β. Συγγραφή ποιημάτων και δημιουργία αφίσας με θέμα το προσφυγικό πρόβλημα και το ρατσισμό. 

3. Έμπρακτη συμμετοχή σε εράνους και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. 

4. Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και ομιλιών με θέματα όπως η ελεημοσύνη και οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, ο 

χουλιγκανισμός, η οδική ασφάλεια, το αλκοόλ κ.λπ. 

5.Διοργάνωση Θεατρικής Παράστασης με  διαχρονικά κοινωνικά μηνύματα.  Της θεατρικής παράστασης προηγήθηκε δειγματοληψία 

με τη μέθοδο swaps από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και τα έσοδα της παράστασης δόθηκαν στο εν λόγω ίδρυμα.

6. Συμμετοχή σε ποικίλους διαγωνισμούς με διάφορα θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρατσισμός, ο εθελοντισμός κ.ά.

7. Έκδοση σχολικής εφημερίδας με κύρια θέματα τη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, την άρση των στερεοτύπων στο μάθημα της 

Ιστορίας, η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που ενώνουν τους δύο λαούς του νησιού μας: τουρκοκύπριους και ελληνοκύπριους. 

8. Ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα για to AIDS και συζήτηση στην τάξη.

9.Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που έφεραν τους μαθητές πιο κοντά αλλά 

και τους καθηγητές πιο κοντά με τους μαθητές (π. χ. εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη , χριστουγεννιάτικη εκδήλωση κ.α) 

10. Διοργάνωση αιμοδοσίας στο σχολείο. 

11. Δενδροφύτευση και δημιουργία σχολικού κήπου.


