
• ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ



Συνεργαζόμαστε

Δρούμε

Προχωρούμε



”ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ

ΑΛΛΑ 

ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΣ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ”



Στα πλαίσια των δράσεων του 
σχολείου μας για περιορισμό 

φαινομένων βίας και 
παραβατικότητας οργανωθήκαν οι 

πιο κάτω δράσεις



Συνεργασία με την Ομάδα Άμεσης 

Παρέμβασης για εφαρμογή 

προγράμματος εναλλακτικής μάθησης, 

με πρόσληψη σχολικού συνεργάτη, 

για ομάδα μαθητών που παρουσιάζουν

παραβατική συμπεριφορά και ψηλό 

κίνδυνο για σχολική αποτυχία

Συνεργασία με την Ομάδα Άμεσης 

Παρέμβασης για εφαρμογή 

προγράμματος εναλλακτικής μάθησης, 

με πρόσληψη σχολικού συνεργάτη, 

για ομάδα μαθητών που παρουσιάζουν

παραβατική συμπεριφορά και ψηλό 

κίνδυνο για σχολική αποτυχία



Σειρά βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδα 

μαθητών της Γ΄ Λυκείου με παραβατική 

συμπεριφορά, από τον φορέα πρόληψης, 

«Μικρή Άρκτος»



Οργάνωση διαλέξεων από ειδικούς 

για τον εθισμό και το κάπνισμα και

εθισμό στο διαδίκτυο 



Ομιλία για το ολοκαύτωμα με 
αντιρατσιστικά μηνύματα



Διάλεξη «Υγεία και Άσκηση» 



Οργάνωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων.
Παιχνίδι δεξιοτήτων.



Αναβάθμιση και λειτουργία της 
βιβλιοθήκης με ενεργό δράση των 

μαθητών



Μουσική κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων (συνεργασία 

Υπουργείου Παιδείας  με τη 
σχολική μονάδα) με σκοπό τη 

βελτίωση του κλίματος



Αναβάθμιση και λειτουργία της 
αίθουσας ψυχαγωγίας.



Καλλιτεχνικές δημιουργίες από 
μαθητές που αξιοποιήθηκαν με σκοπό 
την αισθητική αναβάθμιση του χώρου 

του σχολείου (κάποια από αυτά 
διατέθηκαν προς πώληση για ενίσχυση 
του ταμείου προνοίας του σχολείου).



Πίνακες που κοσμούν τους χώρους του 
σχολείου (δημιουργίες των μαθητών)



Πόρτες-Η διαδικασία





Δημιουργία graffiti ενάντια στη 
βία.



Ενεργοποίηση των μαθητών σε 
δράσεις σχετικές με το περιβάλλον

(ανακύκλωση, συμμετοχή σε 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα, επισκέψεις 

σε Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης)



« Be Active» Διοργάνωση αγώνα 
καλαθόσφαιρας σε τροχοκαθίσματα με ομάδα 
αθλητών με κινητικά προβλήματα. Οι μαθητές 
μας αγωνίστηκαν και αυτοί σε τροχοκαθίσματα



Συνεργασία με την Ομάδα 
Άμεσης Παρέμβασης για

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
του σχολείου



Ενεργοποίηση των μαθητών για 

συμμετοχή σε φιλανθρωπικές

δράσεις εθελοντισμού/προσφοράς με

σκοπό την ευαισθητοποίηση τους 
(συσσίτιο, έρανοι, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συλλογή 

τροφίμων, κάλαντα, αιμοδοσία, παζαράκια)



Βοήθεια στο συσσίτιο που γίνεται 
στην εκκλησία



-Έρανοι 



- Οργάνωση εκδηλώσεων για 
ενίσχυση του ταμείου μαθητικής 

πρόνοιας

Στα πλαίσια του πολιτιστικού μήνα 

του Δήμου Κάτω Πολεμιδιων 

διοργανώθηκε θεατρική παράσταση 

- το ποσό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε προς  

ενίσχυση του ταμείου μαθητικής πρόνοιας -



-Συλλογή τροφίμων που διατέθηκαν σε 
οικογένειες μαθητών με σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα



Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από 
ομάδα μαθητών σε διάφορα 
καταστήματα της περιοχής



Αιμοδοσία
προσφορά στο συνάνθρωπο μας



Χριστουγεννιάτικο παζαράκι στο 
σχολείο κατά την ημέρα επίσκεψης 

κηδεμόνων



Κατασκευή και πώληση κρεπών



• Χριστουγεννιάτικο και 
Πασχαλινό Παζαράκι 
με διάφορα είδη 
γλυκών και αλμυρών. 
Κινητοποίηση 
Καθηγητικού 
Συλλόγου, μαθητών 
και Συνδέσμου 
Γονέων



Δημιουργία και πώληση 
χειροποίητων καρφιτσών-αξεσουάρ



Κατασκευή χριστουγεννιάτικων ειδών από 
μαθητές, καθηγητές Τέχνης, Τεχνολογίας . 
Εκτός από το χώρο του σχολείου τα είδη 

εκτέθηκαν και πωλήθηκαν από ομάδα 
μαθητών, στο Εμπορικό Κέντρο στο Ζακάκι 

με μεγάλη επιτυχία.



Τσικνοπέμπτη: Face painting από 
μαθητές ( εισπράξεις για Ταμείο 

Προνοίας )



Πρόσκληση κομμωτή στο σχολείο για 
προσφορά υπηρεσιών , μέλη του 

καθηγητικού συλλόγου και μαθήτριες 
κτενίστηκαν . Διάθεση εισπράξεων  για 

το ταμείο προνοίας



Πρόγραμμα Erasmus

• Συνεργασία του σχολείου μας με ακόμα 4 σχολεία (Ισπανία, 
Ιταλία, Λιθουανία, Φινλανδία)

• Μαθητές του σχολείου μας συνεργάστηκαν με σχολεία από 
την Ευρώπη στα πλαίσια διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος 
(έρευνα, συνεργασία, ανταλλαγή επισκέψεων )


