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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

 

Διευθυντής: Γιάννης Γεωργίου             Σχολική Χρονιά 2019-2020 

 

Αντί προλόγου 

 

Στο ξεκίνημα κάθε νέας σχολικής χρονιάς ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας προγραμματίζει 

τους στόχους της εσωτερικής πολιτικής του σχολείου, τις δράσεις, τις υπευθυνότητες και τα 

καθήκοντα των μελών της Διευθυντικής ομάδας. Παράλληλα, το σχολείο ως εκπαιδευτικός 

οργανισμός, έχει χρέος να διαμορφώσει τον αυριανό ενεργό και υπεύθυνα σκεπτόμενο πολίτη, 

ενεργοποιώντας όλες τις δημιουργικές του ικανότητες. Υποχρέωση του σχολείου είναι να 

εμφυσήσει στους μαθητές την αγάπη για τη γνώση,  ασκώντας την κριτική σκέψη και οδηγώντας 

τους σ΄ έναν κόσμο που να στηρίζεται στις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της 

Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης, του Σεβασμού και προπαντός της Ειρήνης. Επομένως  το σχολείο 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων.  

 

Στην πορεία, όμως, της φετινής χρονιάς ενέσκηψε η πανδημία του κορωνοϊού. Βιώσαμε 

πρωτόγνωρες καταστάσεις που η πατρίδα μας είχε να ζήσει από την τουρκική εισβολή. Η 

απομόνωση, η αλλαγή της καθημερινότητάς μας, η αγωνία για τα αγαπημένα πρόσωπα, οι 

οικονομικές συνέπειες επηρέασαν δραματικά τη ζωή μας. Για τα σχολεία επήλθε το μεγαλύτερο 

κτύπημα: το οριστικό τους κλείσιμο, με τους μαθητές και καθηγητές εγκλωβισμένους στο σπίτι. 

Αυτή η δραματική εξέλιξη στην πορεία του κάθε σχολείου επέφερε σωρεία προβλημάτων στους 

στόχους και οραματισμούς μας.  

 

Το Λύκειο Παλουριώτισσας συνειδητοποιώντας άμεσα την ανάγκη για συνέχιση των μαθημάτων 

πολύ έγκαιρα εφάρμοσε την εξ αποστάσεως διδασκαλία με ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα για τα εξεταζόμενα μαθήματα φροντίζοντας, παράλληλα, να εξοπλίσει όσους μαθητές 

μας δεν διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή με tablets που προορίζονταν για τους καθηγητές του 

σχολείου. Μετά από δύο εβδομάδες το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας προμήθευσε τα σχολεία με tablets για τους μαθητές, καθώς και κάρτες για σύνδεση στο 

διαδίκτυο και ανακοίνωσε τα διαδικτυακά μαθήματα. Αισθανόμαστε ότι η ανταπόκρισή μας αυτή 

ενθάρρυνε και εμψύχωσε τους μαθητές μας ιδιαίτερα τους τελειόφοιτους που αγωνιούσαν για την 

πορεία των παγκύπριων εξετάσεων. Η Διεύθυνση του σχολείου προχώρησε και σε διαδικτυακές 

συναντήσεις με τους καθηγητές επιμορφώνοντάς τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα σύμφωνα και 

με τις υποδείξεις του ΥΠΠΑΝ όπου έπρεπε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Teams από το Microsoft 

Office 365. 

 

Όμως, ένα σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα και αναλυτικά προγράμματα. Δράσεις και συμμετοχές 

σε διαγωνισμούς και προγράμματα, εθνικές γιορτές, η εκδρομή της Α΄ Λυκείου και άλλες 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και ολοκλήρωσή του 

παρέμειναν εκκρεμείς και ανολοκλήρωτες, αφού έπρεπε να προστατευθεί η υγεία μας, το 

πολυτιμότερο όλων των αγαθών.  

 

 

ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΗΛ.: 22434830 – ΦΑΞ: 22348421 

ΤΑΧ. ΚΙΒ. 29076, 

1621 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 

 
e-mail: lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy 
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Ως εκ τούτου, η Έκθεση Πεπραγμένων του σχολείου μας παρουσιάζει τα πεπραγμένα μέχρι την 10η 

Μαρτίου. Βεβαίως, η επανέναρξη της λειτουργίας των λυκείων από τις 11 Μαΐου επανέφερε τους 

τελειόφοιτους μαθητές μας στις τάξεις με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όμως το 

σχολείο εξακολούθησε να παρέχει εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ 

μέχρι τις 5 Ιουνίου και οι μαθητές αυτοί προάχθηκαν χωρίς εξετάσεις στις επόμενες τάξεις 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Μάλιστα, στην Α΄ τάξη εφαρμόστηκε από τη φετινή 

χρονιά ο θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων στο πρώτο τετράμηνο με επιτυχία, οι οποίες δεν 

ίσχυσαν για το δεύτερο τετράμηνο.  

 

Ελπίζουμε η επόμενη σχολική χρονιά να είναι ευοίωνη και απρόσκοπτα να συνεχίσουμε το 

πολύτιμο και σημαντικό έργο που απαιτείται σε κάθε σχολική μονάδα. 

 
 

 

Στόχοι Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020 

 

Συντονιστής: Ιωαννίδης Γιαννάκης Β.Δ.Α΄, Παιδαγωγικός Σύμβουλος 

 

1ος Στόχος: Σχέσεις αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών – μαθητών και ο ρόλος της 

Διαμορφωτικής αξιολόγησης στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 

Σε παιδαγωγική Συνεδρία που έγινε για την υλοποίηση του στόχου μας οι συνάδελφοι εργάστηκαν 

στη βάση των πιο κάτω παραμέτρων: 

  

α.  Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού επηρεάζει σημαντικά το συναισθηματικό κλίμα, τις 

ανθρώπινες σχέσεις, την ικανοποίηση, αλλά και την παραγωγικότητα της τάξης. Ο 

εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται ως δημοκρατικός συναποφασίζει με τους μαθητές για τις 

δραστηριότητες, την κατανομή των ρόλων, της εργασίας και γενικότερα, έχει ρόλο 

συντονιστή. Συµπερασµατικά, οι  σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών περιγράφονται 

ως θετικές όταν σ’ αυτές κυριαρχούν η αυτονοµία, η ενθάρρυνση, η φιλική διάθεση,  η 

κατανόηση και η υποστήριξη από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η 

αμοιβαία αποδοχή και συμπάθεια. 

 

β.  Καθοριστικός είναι και ο παράγοντας της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης. Τι είναι η 

αξιολόγηση του μαθητή; Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μια συνεχής και οργανωμένη 

διαδικασία. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και όχι μία ανεξάρτητη 

διαδικασία.  Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με όρους όπως «βαθμολόγηση» ή 

«εξέταση». Η έρευνα έχει δείξει ότι η αξιολόγηση του μαθητή συνδέεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η εκπαιδευτική έρευνα τονίζει τη σημασία του διαμορφωτικού 

σκοπού της αξιολόγησης αφού ο σκοπός αυτός συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια για 

βελτίωση της μάθησης.  Στηρίζεται στην ανατροφοδότηση, την τροποποίηση διδασκαλίας, 

τους δείκτες επάρκειας, έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, συμπεριφορές.  
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 γ.  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης που επιτυγχάνεται: 

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές να ταξινομούν 

(αλληλουχία γεγονότων), να  εντοπίζουν τις σχέσεις τις αναλογίες και τις ασυνέπειες. Να 

αξιολογούν τις πληροφορίες και να οδηγούνται σε συμπεράσματα, να επιχειρηματολογούν, 

να ερμηνεύουν. Τέλος να  εφαρμόζουν και να λύνουν προβλήματα. 

 

Πως επιτεύχθηκαν οι στόχοι που θέσαμε. 

 

α. Στο πλαίσιο του στόχου της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων έγιναν φέτος κοινά 

διαγωνίσματα στα φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις στη διάρκεια του πρώτου 

τετραμήνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Α΄ λυκείου ως προετοιμασία για τις εξετάσεις 

του πρώτου τετραμήνου. Κοινά διαγωνίσματα έγιναν και στα μαθηματικά και σε άλλα 

μαθήματα. 

β. Στο πλαίσιο του 1ου στόχου της χρονιάς:  Σχέσεις  αλληλεπίδρασης  εκπαιδευτικών – 

μαθητών  και  ο  ρόλος  της Διαμορφωτικής  αξιολόγησης  στη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ο κλάδος Ξένων Γλωσσών στο σχολείο μας ανέπτυξε την 

εξής δράση: 

 

i. Για την ημέρα Γλωσσών το τμήμα ξένων γλωσσών του σχολείου μας στο πλαίσιο της 

προώθησης των ξένων γλωσσών, οργάνωσε  δραστηριότητες με τραγούδια και Quiz 

ενδοτμηματικά.   

 

ii. Το τμήμα ξένων γλωσσών ζήτησε από ξενόγλωσσους μαθητές μας να παρουσιάσουν τη 

χώρα προέλευσης τους και την κουλτούρα τους στα διάφορα τμήματα γλωσσών στη 

γλώσσα που διδάσκεται το κάθε τμήμα. Ο σκοπός ήταν να γνωρίσουμε όλοι αυτά τα 

παιδιά, να έρθουμε πιο κοντά μαζί τους και να κοινωνικοποιηθούμε μαζί τους. Μέσα από 

τις εργασίες αυτές οι μαθητές διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα με τη βοήθεια και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους και ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη. 

 

iii. Εθελοντισμός 

Στο πλαίσιο της προώθησης της Αγγλικής γλώσσας και της πληροφόρησης των μαθητών 

μας για τα κοινά, στις 26/2/2020 η Abigail Kennedy, απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής 

(High Honours in Philosophy)  του πανεπιστημίου Michigan, μίλησε σε μια ομάδα 

μαθητών της τρίτης Λυκείου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών, για τον 

εθελοντισμό και για τις δικές της εμπειρίες εθελοντισμού στις διάφορες χώρες του 

εξωτερικού όπου και δούλεψε. 

 

iv. Τhe Fulbright English teaching assistant (eta) program 
 

Το ίδρυμα Fulbright, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δίνει την ευκαιρία σε 

νέους απόφοιτους πανεπιστημίων αλλά και νεαρούς επαγγελματίες να εργαστούν σε 

Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια αλλά και Πανεπιστήμια στη χώρα της επιλογής τους για μια 

σχολική χρονιά αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βοηθού καθηγητή. Με αυτή την ευκαιρία 

έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τόσο τη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας όσο και τη γνώση που έχουν γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. 
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Το Λύκειο Παλουριώτισσας κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 φιλοξένησε την κ. 

Arooshe Giroti από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απόφοιτο της Φιλοσοφικής σχολής 

(High Honours in Political Science, Philosophy and Economics) του πανεπιστημίου 

Michigan, η οποία συμμετείχε ενεργά σαν βοηθός καθηγητή στο μάθημα των Αγγλικών. 

Παρακολούθησε σε τακτική βάση όλη την πορεία των μαθημάτων και βοήθησε στην 

περαιτέρω πρόοδο των μαθητών αλλά και στη βελτίωση τόσο του γραπτού όσο και του 

προφορικού τους λόγου. Έγινε αμέσως αποδεκτή από τους μαθητές του σχολείου μας και 

ανέπτυξε μαζί τους σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.  

 

 2ος Στόχος: «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ» 

 

i. Ο διαχρονικός αυτός στόχος υλοποιήθηκε διαθεματικά, κυρίως στα μαθήματα των Νέων 

Ελληνικών, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, αλλά και μέσα από σχετικό ομώνυμο 

διαγωνισμό.  Βέβαια, οι μαθητές/τριες μας βιώνουν κυριολεκτικά τον στόχο αυτό, αφού 

μέρος του σχολείου μας βρίσκεται μέσα στη νεκρή ζώνη.  

 

ii. Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020, ο κ. Δημήτρης Κοτσιεκκάς, δικηγόρος από το 

Ριζοκάρπασο, μίλησε  στους μαθητές του σχολείου μας για τη ζωή και τις εμπειρίες των 

εγκλωβισμένων της Καρπασίας από το 1974 μέχρι και σήμερα. Ακολούθησε συζήτηση. 

 

 

Δράσεις Επιτροπών 

 

1. Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Έργου Σχολικής Μονάδας 

- Επαγγελματική Μάθηση 

 

Συντονιστής: Ιωαννίδης Γιαννάκης Β.Δ.Α΄, Παιδαγωγικός Σύμβουλος 

 

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, βασικό 

μέρος του οποίου είναι και το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης όπου καλείται να διερευνήσει τις 

ανάγκες της Σχολικής Μονάδας και του διδακτικού προσωπικού και να καταρτίσει πρόγραμμα 

επιμορφωτικών δράσεων, που εγκρίνεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο. 
 

Οργανώνει: 

●  την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, 

●  τα σεμινάρια επιθεωρητών,  

●  «ημέρες εκπαιδευτικού», 

●  τα επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια,  

●  τις ημερίδες,  

●  τις διαλέξεις,  

●  τις δειγματικές διδασκαλίες, 

●  το πρόγραμμα μεντόρων, 

●  τις παιδαγωγικές συνεδρίες και 

●  όποιες άλλες επιμορφωτικές δράσεις παρέχουν ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 
 

Εισηγείται νέες μεθόδους διδασκαλίας. Προωθεί τους Διαγωνισμούς από διάφορους φορείς προς 

τους διδάσκοντες και αξιολογεί το μαθησιακό περιβάλλον.  
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Δράση της Επιτροπής στο σχολείο 
 

Έγιναν Παιδαγωγικές Συνεδρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την ενδυνάμωση του 

έργου των εκπαιδευτικών, την προώθηση για ανανέωση του ακαδημαϊκού τους επιπέδου και την 

υιοθέτηση της κουλτούρας «της δια βίου μάθησης». 

Ενθαρρύναμε, με επιτυχία, τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν εξωτερικά επιμορφωτικά 

σεμινάρια. Εκτός από αυτά έγιναν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των Ημερών του Εκπαιδευτικού 

οι πιο κάτω διαλέξεις – βιωματικά εργαστήρια: 

 

ΤΡΙΤΗ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:  

Ενημέρωση από τον υπεύθυνο Β.Δ. κ. Χρήστο Χριστοδούλου για το σχέδιο Δράσης Πολιτικής 

Άμυνας του σχολείου μας.       

Παρουσίαση από τη Β.Δ. κ. Χρύσω Σπυριδούλα Θεοδότου με θέμα «Δημιουργικές εργασίες» 

(project).   

ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020:  

Διάλεξη από τη Β.Δ.Α΄ κ. Χαρά Αναστασίου με θέμα  «Ενεργός Πολιτότητα – ένα ακόμα θέμα του 

αναλυτικού προγράμματος ή μια κοινωνική αναγκαιότητα;» 

Ενημέρωση από το Διευθυντή κ. Γιάννη Γεωργίου για το σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης του 

Σχολείου. 

 

2. Επιτροπή Εορτασμών, Εκδηλώσεων, Συνεδρίων & Θεάτρου 
 

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Αναστασίου-Χαραλαμπίδου Χαρά Β.Δ.Α΄ υπεύθυνη ΔΔΚ 

Υπεύθυνη εργασιών: Προυσή Χρύσω, ΒΔ. 

 

i. Κυκλοφορία επετειακών Φυλλαδίων 

 

α. Ημέρα Μνήμης και τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, 14/9/2019. 

β. Ημέρα Μνήμης Πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή του 1974, 25/9/2019. 

γ. Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, 26/9/2019. 

δ. Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, 16/10/2019. 

ε. Ημέρα του ΟΗΕ, 24/10/2019. 

στ. Επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού, 20/11/2019. 

ζ. Ημέρα τιμής προς τους Μαχητές της Αντίστασης και της Δημοκρατίας, 7/12/2019. 

η. Επέτειος Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10/12/2019. 

θ. Μνήμη Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, 18/1/2020. 

ι. Ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, 25/1/2020. 

 

ii. Αγιασμός 

 

Την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου 

Παλουριώτισσας προσήλθαν στο σχολείο μετά τις θερινές διακοπές. Τους υποδέχτηκε ο 

Διευθυντής, κ. Γιάννης Γεωργίου, ο οποίος τους ευχήθηκε μια δημιουργική και παραγωγική 

χρονιά. Στη συνέχεια, στην παρουσία της Διεύθυνσης, του Διδακτικού Προσωπικού και της 

μαθητικής κοινότητας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον Θεολόγο του σχολείου 

μας, π. Ν. Κούτσιο. Ακολούθως, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου χωρίστηκαν σε τμήματα, πήραν 

τα βιβλία τους και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή για τους σχολικούς κανονισμούς. 
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iii. Ενδοσχολικοί εορτασμοί 

 

α.  Γιορτή της Σημαίας και Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 
 

Το διδακτικό προσωπικό και η μαθητική κοινότητα του σχολείου μας τίμησαν με κάθε 

μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, τόσο τη Γιορτή της 

Σημαίας όσο και την Επέτειο του ΟΧΙ, μέρα κατά την οποία οι απανταχού Έλληνες 

βροντοφώναξαν ενάντια σ’ οποιοδήποτε ξένο κατακτητή, σ’ οποιαδήποτε απειλή κατά της 

πατρίδας τους.  

 

β. Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου 
 

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στην καθιερωμένη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό 

Αγίου Ιωάννη, όπου έγινε και αγιασμός του λαβάρου και των σημαιών. 

 

Παρόλο που οι μαθητές του σχολείου μας προετοιμάστηκαν με πολύ κόπο για την 

καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου μπροστά από την Ελληνική Πρεσβεία, 

η φετινή παρέλαση ματαιώθηκε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν 

εκείνη τη μέρα. 

 

γ. Ημέρα των Γραμμάτων 

 

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Γραμμάτων, στις 29 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 

στο σχολείο μας διάφορες εκδηλώσεις. 

 

δ. Μνημόσυνο δωρητών, κτητόρων, αποφοίτων και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου 

και Λυκείου Παλουριώτισσας 

 

Το πρωί πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Σχολείου μας και έγινε το 

μνημόσυνο των δωρητών, κτητόρων, αποφοίτων και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και 

Λυκείου Παλουριώτισσας. Της Θείας Λειτουργίας και του μνημόσυνου πρωτοστάτησε ο 

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούλης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας Κύπρου. Παρόντες πέραν των μαθητών ήταν και συγγενείς των μνημονευομένων 

και φίλοι του σχολείου μας. 

 

Ακολούθησε διάλεξη από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Μουσουρούλη με θέμα: «Το δίδαγμα 

των Τριών Ιεραρχών και πόσο επίκαιρο είναι στην εποχή μας». 

  

ε. Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 

 

Και φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί του Λυκείου και Γυμνασίου Παλουριώτισσας 

ετοιμάστηκαν να συνεορτάσουν με κάθε μεγαλοπρέπεια την επέτειο της Εθνικής 

Παλιγγενεσίας, όπως επίσης, και την επέτειο της έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 

της ΕΟΚΑ, αλλά δυστυχώς, οι γιορτές, όπως και η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 25ης 

Μαρτίου ματαιώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και της αναστολής λειτουργίας 

των σχολείων. 
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iv. Ενδοτμηματικοί εορτασμοί 

 

Κατά τη διάρκεια και αυτής της σχολικής χρονιάς οργανώθηκαν οι πιο κάτω ξεχωριστές 

ενδοτμηματικές εκδηλώσεις με κείμενα (πεζά και ποιητικά), προβολές ντοκιμαντέρ και τραγούδια, 

υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Καθηγητή του τμήματος. 

 

α.    Καταδίκη του Ψευδοκράτους, 15/11/2019. 

β.    Εξέγερση Πολυτεχνείου, 17/11/2019. 

γ.    Εορτασμός Χριστουγέννων 23/12/2019 

δ.    Γιορτή των Γραμμάτων, 29/01/2020. 

ε.    Θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, 3/3/2020. 

 

v. Θεατρική παράσταση του σχολείου μας.  

 

Φέτος το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στους Παγκύπριους Αγώνες Σχολικού Θεάτρου με το 

έργο Όρνιθες του Αριστοφάνη. Δυστυχώς, όμως, η πανδημία του κορωνοϊού είχε άλλα σχέδια. 

Εννέα μέρες πριν από την παράσταση τα σχολεία έκλεισαν και η παράσταση αναβλήθηκε επ’ 

αόριστον. Η απογοήτευση όλων ήταν απερίγραπτη. 

 

vi. Ποιητική βραδιά «Τ’ άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι...» 

 

Προγραμματίστηκε και για φέτος Ποιητική Βραδιά, με τίτλο «Τ’ άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το 

φεγγάρι...», η οποία αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη δύο 

μεγάλων ποιητριών, της Κικής Δημουλά και της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ,  που μας άφησαν 

ξαφνικά και πήραν τον δρόμο που οδηγεί στ’ Αστέρια. 

 

vii. Εκκλησιασμοί 

 

α. Χριστούγεννα στο εκκλησάκι του σχολείου. 

β. Λειτουργία για τους Τρεις Ιεράρχες και Μνημόσυνο για τους κτήτορες, ευεργέτες, 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

γ. Τμηματικοί εκκλησιασμοί στο εκκλησάκι του σχολείου. 

 

3. Επιτροπή Μαθητικής Αυτοδιοίκησης & Εσωτερικών Κανονισμών 

 

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Αναστασίου-Χαραλαμπίδου Χαρά, Β.Δ.Α. Υπεύθυνη ΔΔΚ. 

Υπεύθυνοι εργασιών: Δανιήλ Δανιέλλα, Β.Δ., Γεωργίου Γιάννης, Διευθυντής 

 

i. Εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων, Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και 

Αντιπροσώπου στην EΣΕΜ 
 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων των Τμημάτων και την εκλογή του ΚΜΣ, έγιναν 

σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠ. Αφού δόθηκαν οδηγίες προς τους  Καθηγητές/τριες 

ΥΤ για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών των Μαθητικών Συμβουλίων, σε συνάντηση που 

είχαν με τα τμήμα τους, ανέλυσαν στους μαθητές/τριες τη σημασία και τον σκοπό των Συμβουλίων. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν σε ομαλό και δημοκρατικό κλίμα στις 26/9/2020 και οι μαθητές/τριες 

συμπεριφέρθηκαν με ωριμότητα και υπευθυνότητα. Μετά το τέλος των εκλογών των Συμβουλίων 

Τμημάτων, έγινε η εκλογή των αντιπροσώπων της κάθε τάξης και η εκλογή του ΚΜΣ. 
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ii. Λειτουργία Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 
 

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο λειτούργησε ομαλά και  οργάνωσε διάφορες δραστηριότητες σε 

συνεργασία με το σχολείο και τον Σύνδεσμο Γονέων. Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, το ΚΜΣ 

παρευρισκόταν στο Συμβούλιο Διεύθυνσης και μετέφερε στη Διεύθυνση του Σχολείου αιτήματα 

και προβληματισμούς των μαθητών/τριών. Η συνεργασία με το Σχολείο και το ΚΜΣ ήταν άψογη 

και εποικοδομητική.  

 

Οι πιο κύριες εκδηλώσεις που οργάνωσε το ΚΜΣ, σε συνεργασία με το σχολείο και τον Σύνδεσμο 

Γονέων, ήταν: 

 

 Δύο κινηματογραφικές βραδιές, 

 Εκδήλωση για το Movember, 

 Πορεία «Έχω Δικαίωμα Ασφάλειας στο Δρόμο». 

 Διενήργησαν Έρανο για τον 19χρονο Νικόλα, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.  

 Με χορηγία που εξασφάλισαν από τον Όμιλο Λαϊκού κατάφεραν να δοθούν δωρεάν φούτερ 

σε 70 άπορους μαθητές του σχολείου μας. 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ευαισθητοποίηση των μαθητών ενάντια στις εξαρτήσεις 

προέβησαν στις εξής ενέργειες: 

 

 Διενεργήθηκε ειδική διάλεξη για το αλκοόλ. 

 Μετά από διάβημα του ΚΜΣ, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ήρθε σε 

επικοινωνία με το σχολείο μας, για να σχηματιστούν εξειδικευμένα εργαστήρια σχετικά με τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, στα οποία θα λάμβαναν μέρος μαθητές του σχολείου μας. Όλα είχαν 

προγραμματιστεί αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας τα εργαστήρια δεν πραγματοποιήθηκαν 

και θα πραγματοποιηθούν με τη νέα σχολική χρονιά. Έθεσαν, όμως, τη βάση για έναρξη 

συντονισμένης προληπτικής δράσης και πολιτικής στο σχολείο μας. 

 Ως ΚΜΣ, μετά από συνεννόηση με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και το 

Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, οργάνωσαν μαζί με τη Διευθυντική Ομάδα του 

σχολείου τη διεξαγωγή του προγράμματος για μαθητές «Παίζω, δεν εμπαίζομαι», το οποίο 

αφορά τις ηλεκτρονικές εξαρτήσεις. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας ούτε και αυτό 

πραγματοποιήθηκε. Παρόλα αυτά η δράση αυτή επέφερε στα ταμεία του σχολείου μας 800 

ευρώ, τα οποία επίσης δόθηκαν στα παιδιά της πρόνοιας, και το πρόγραμμα θα προχωρήσει 

τη νέα σχολική χρονιά. 

 

Το ΚΜΣ σε συνεργασία με την ΠΣΕΜ οργάνωσαν τις πορείες Διαμαρτυρίας για την ανακήρυξη 

του ψευδοκράτους και την Επέτειο του Πολυτεχνείου.  

 

iii. Εσωτερικοί Κανονισμοί 

 

Για τη διαμόρφωση των Εσωτερικών Κανονισμών του σχολείου, αφού ετοιμάστηκε ένα πρώτο 

κείμενο των Εσωτερικών Κανονισμών, δόθηκε στον Σύνδεσμο Γονέων και στο ΚΜΣ, για τις δικές 

τους εισηγήσεις και προτάσεις. Μετά τη συζήτηση των εισηγήσεων όλων των σωμάτων του 

σχολείου οι Εσωτερικοί Κανονισμοί διαμορφώθηκαν ανάλογα και εγκρίθηκαν από τον Καθηγητικό 

Σύλλογο σε συνεδρίασή του και ακολούθως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και 

δόθηκαν στους γονείς και στους μαθητές για ενημέρωση. 
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4. Επιτροπή Εκδρομών, Ομίλων Επισκέψεων & Ελεύθερων δραστηριοτήτων 

 

Υπεύθυνη εργασιών Ομίλων: Αναστασίου- Χαραλαμπίδου Χαρά, Β.Δ.Α. και Υπεύθυνος εργασιών 

εκδρομών: Ιωαννίδης Γιαννάκης Β.Δ.Α. 

 

i. Εκδρομές Εσωτερικού 

 

α. Εκπαιδευτική και ψυχαγωγική Εκδρομή: (31/10/2020) 

  

 Α΄ τάξη: ξενάγηση στα Λεύκαρα από λειτουργό του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Λευκάρων. 

 Β΄ τάξη: ξενάγηση από εγκεκριμένη ξεναγό στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και στον 

Δορυφορικό Σταθμό και μετά στην παραλία Κυβερνήτη για φαγητό και ξεκούραση. 

 Γ΄ τάξη: στο Φράγμα Ξυλιάτου, όπου έγινε παρουσίαση από λειτουργό του 

Τμήματος Υδάτων και στον εκδρομικό χώρο Ξυλιάτου για χαλάρωση και 

κοινωνικοποίηση. 

 

ii. Εκδρομή Εξωτερικού 

 

Η εκδρομή που προγραμματίστηκε για την Ιταλία λόγω του Covid -19 δεν έγινε. 

 

iii. Περιβαλλοντική Εκδρομή 
 

Η διήμερη εκδρομή που προγραμματίστηκε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Πεδουλά, λόγω του Covid 

- 19 δεν έγινε. 

 

iv. Όμιλοι 

 

Οι μαθητές/τριες επέλεξαν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και σε συνεργασία με τους 

καθηγητές/τριες τους, έναν από τους πιο κάτω ομίλους και έλαβαν μέρος σε διάφορες 

ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δραστηριότητες.  
 

Δράσεις ομίλων: 
 

Όμιλος Εθελοντισμού 
Κατασκεύασαν βραχιολάκια τα οποία πώλησαν και τα χρήματα δόθηκαν 

στο ταμείο πρόνοιας του σχολείου 

Ζωοφιλικός Όμιλος Πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Καταφύγιο Ζώων στη Λευκωσία. 

Όμιλος Φωτογραφίας 
Οι μαθητές του ομίλου μετέβησαν στην παλιά Λευκωσία και έβγαλαν 

φωτογραφίες.  

Όμιλος Ειρήνης και 

Φιλίας   

Οι μαθητές του ομίλου επισκέφθηκαν το «Σπίτι της Ειρήνης» στο 

οδόφραγμα Λήδρα Πάλλας. Στις 4/2/2020 πραγματοποιήθηκε η 

εκδήλωση  «Παρουσίαση του Ποντιακού Πολιτισμού». Οι μαθητές 

δημιούργησαν αφίσες με βασικές λέξεις-φράσεις στη νοηματική, για 

επικοινωνία με μαθητή του σχολείου μας με αναπηρία. 

Όμιλος Μαγειρικής                              
Τα μέλη του ομίλου επισκέφθηκαν την έκθεση σοκολάτας στον 

Εκθεσιακό χώρο της Διεθνούς Έκθεσης στην Μακεδονίτισσα. 

Όμιλος Μαθηματικών 
Επίσκεψη και παρακολούθηση παρουσίασης για τη λειτουργία του 

Τμήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. 

Όμιλος Τεχνολογίας Επισκέφθηκε το μουσείο Μοτοσυκλέτας. 

Θεατρικός Όμιλος 
Οι μαθητές του Θεατρικού Ομίλου έκαναν πρόβα για τη σχολική 

θεατρική παράσταση. 



10 

 

Όμιλος Αθλητισμού 
Επίσκεψη στο Αθλητικό κέντρο Ακρόπολης και συμμετοχή σε 

αθλοπαιδιές  

Όμιλος Πληροφορικής 

και Ρομποτικής 

Επίσκεψη σε έκθεση ρομποτικής και ηλεκτρονικών παιγνιδιών 

Όμιλος Θετικών 

Επιστημών 

Η χρήση του Τηλεσκόπιου και η παρατήρηση των ουράνιων στοιχείων 

και φαινομένων 

 

5. Επιτροπή προβολής Σχολικού έργου (Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης) 

 

Υπεύθυνη ΔΔΚ: Αναστασίου- Χαραλαμπίδου Χαρά, Β.Δ.Α, Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: 

Θεοδότου Χρύσω Σπυριδούλα, Β.Δ. 

 

i. Εκδόσεις, Περιοδικό: «Μαθητικοί Αντίλαλοι»  

 

 Η Επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με τον Σύνδεσμο Γονέων, αποφάσισε να εκδώσει και 

φέτος το Περιοδικό του Σχολείου, «Μαθητικοί Αντίλαλοι», όπως και τα προηγούμενα χρόνια. 

Το υλικό του περιοδικού είναι ποικίλο και αφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σχολείου - 

εντός και εκτός, Επίσημους Εορτασμούς και Εκδηλώσεις, Διακρίσεις-Βραβεία σε 

διαγωνισμούς, Δρώμενα, Δράσεις-Δραστηριότητες, Αθλητικές Διοργανώσεις, Σχολικές 

Εκδρομές, Ομίλους κ.λπ. Την παρουσίαση του υλικού και την οργάνωση/δημιουργία του 

περιοδικού ανέλαβε η κ. Χρύσω Σπυριδούλα Θεοδότου, Β.Δ.. 

 Έκθεση βιβλίου σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Ελλάς» (2-4.12.2019) 

 Παζαράκι μεταχειρισμένων βιβλίων (29.01.2020 – Τα έσοδα δόθηκαν στο ταμείο πρόνοιας 

του Σχολείου.) 

 

ii. Ιστοσελίδα 

 

Η Επιτροπή, και κατά κύριο λόγο ο κ. Πάνος Ηρακλέους, καθηγητής Πληροφορικής, από την αρχή 

της Σχολικής Χρονιάς, έθεσε ως στόχο την άμεση ενημέρωση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας του 

σχολείου μας για τα διάφορα Δρώμενα του Σχολείου και αναλάμβανε τη διεκπεραίωση κάθε άλλης 

εργασίας σχετικής με την Προβολή του σχολικού έργου.  

 

iii. Φωτογραφικό Αρχείο 

 

Το Αρχείο του Σχολείου εμπλουτίστηκε με πλούσιο φωτογραφικό υλικό χάρις στην πολύτιμη 

συμβολή του άτυπου φωτογράφου του σχολείου μας, κ. Ξενοφώντος Ξενοφώντα, καθηγητή 

Εμπορικών. 

 

6. Επιτροπή κοσμητείας, Φιλοξενίας & Δημοσίων σχέσεων 

 

Υπεύθυνη ΔΔΚ.: Αναστασίου- Χαραλαμπίδου Χαρά, Β.Δ.Α,  Οργάνωση συντονισμός και 

επίβλεψη: Θεοδότου Χρύσω Σπυριδούλα, Β.Δ. 

 

 Η Επιτροπή ετοίμασε δεξιώσεις για την 28η Οκτωβρίου και το Μνημόσυνο στη Γιορτή των 

Γραμμάτων εις μνήμη των Κτητόρων, ευεργετών, μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών του 

σχολείου μας.  
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 Προσέφερε δώρα για γάμους και άλλα γεγονότα που αφορούσαν συναδέλφους, καθώς και 

εισφορές – στεφάνια σε κηδείες. 
 Διοργάνωσε συνεστίαση του Καθηγητικού Συλλόγου για ψυχαγωγία και σύσφιγξη των 

σχέσεων των μελών του. 

 Επίσης, βοήθησε στη διοργάνωση του προγεύματος για τους καθηγητές/τριες με σκοπό την 

ενίσχυση του ταμείου προνοίας του σχολείου. 

 Διοργάνωσε στη μικρή κουζινούλα του σχολείου τον χώρο έτσι, ώστε οι καθηγητές/τριες να 

μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται μετά το κλείσιμο του σχολικού κυλικείου λόγω του Covid -

19. 

 

7. Επιτροπή Οικολογικού Σχολείου και Περιβαλλοντικής Αγωγής  

 

Υπεύθυνοι Επιτροπής: Γιαννακού Σωτηρούλα  Β.Δ.Α.,  Χριστοδούλου Χρήστος , Β.Δ.  

 

i. Περιβαλλοντικό  Πρόγραμμα: «Φυτεύω για το Kλίμα» 

Ομάδα μαθητών φύτεψε  Αρωματικά Φυτά (Δάφνη, Λασμαρί, Λεβάντα, Μερσινιά, Ρίγανη) και 

Δέντρα (Πεύκη ήμερη, Δρυς, Κυπαρίσσι, Κέδρος, Φοινικιά), τα οποία  παραχωρήθηκαν δωρεάν, 

κατόπιν αίτησης, από το Τμήμα Δασών. 

Επίσης οι μαθητές βοήθησαν υπάλληλο της σχολικής εφορείας, στον  εξωραϊσμό της αυλής του 

σχολείου, απομακρύνοντας μεγάλες πέτρες, κλαδιά και σπασμένα παγκάκια.  

 

ii. Διήμερη επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά 

 

Το σχολείο μας προγραμμάτισε να συμμετάσχει, με 33 μαθητές και μαθήτριες Α και Β τάξης και 

δύο συνοδούς καθηγητές στις 16 και 17  Μαρτίου 2020,  σε διήμερο πρόγραμμα με θέμα 

«Μονοπάτια του Τροόδους και Γνωριμία με το Γεωπάρκο Τροόδους»  του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Στόχος η ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής 

συνείδησης των μαθητών/τριων μας. Αναβλήθηκε λόγω πανδημίας  Covid-19. 

 

iii. Ανακύκλωση 

 

Συνεχίστηκε  με επιτυχία στο σχολείο η συλλογή χαρτιού και πλαστικών μπουκαλιών στα πλαίσια 

του προγράμματος ανακύκλωσης από την εταιρεία Greendot, καθώς και μπαταριών από την 

εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών).  

 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα του Εθελοντικού Φιλανθρωπικού Συνδέσμου "Ευ Ζω" 

για τη συλλογή  πλαστικών πωμάτων. Με έναν τόνο πλαστικά πώματα μπορεί να αγοραστεί ένα 

τροχοκάθισμα ενός άπορου συνανθρώπου μας που η οικογένειά του δυσκολεύεται  να του το 

αγοράσει, ή  άλλα βοηθήματα που διευκολύνουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

 

Φυλλάδιο για την Εβδομάδα του Δέντρου με έμφαση στον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον 

και την αξία του πρασίνου στη ζωή μας. 

 

Πινακίδα με εργασίες μαθητών  για το περιβάλλον και το δέντρο της χρονιάς κατά τη διάρκεια της 

Εβδομάδας του Δένδρου. 
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8. Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας, Πρόληψης Παραβατικότητας, Αγωγής Υγείας και 

Ασφάλειας 
 

Υπεύθυνοι Επιτροπής:  Γιαννακού Σωτηρούλα,  Β.Δ Α, Χριστοδούλου Χρήστος  Β.Δ. 
 

i. Σεμινάρια Επιμόρφωσης των Διευθυντών και Προέδρων των Επιτροπών Ασφάλειας και 

Υγείας (ΕΑΥ) 

 

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τη 

Νομοθεσία, Εισηγητής: Χρίστος Αντωνιάδης, 3 Φεβρουαρίου 2020. 

 

ii. Συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας( 1/11/2019) 

 

iii. Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο  περιλαμβάνει την πολιτική στα 

θέματα ασφάλειας και υγείας, τις διαδικασίες, την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την 

υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, την αξιολόγηση του Συστήματος και τις δράσεις για 

βελτίωση. 

 

iv. Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση εχθρικής ενέργειας, σεισμού και  

πυρκαγιάς. Το Σχέδιο Δράσης έχει σκοπό τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων, για την προπαρασκευή, οργάνωση, καθοδήγηση ώστε  να 

προστατευτούν οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου από τα καταστρεπτικά 

αποτελέσματα εχθρικής ενέργειας, σεισμού, πυρκαγιάς, ή άλλης καταστροφής που πιθανό να 

πλήξουν το σχολείο. 

 

v. Ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας εντός του σχολείου όσον αφορά τις υποχρεώσεις και 

ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι καθηγητές σε περίπτωση έκτακτων επεισοδίων. 

Εισηγητής: Χρήστος Χριστοδούλου, Β.Δ,  10 Δεκεμβρίου, Πρώτη ημέρα Εκπαιδευτικού. 

 

vi. Τοποθέτηση Σχεδιαγραμμάτων μετακίνησης, του προσωπικού και των μαθητών, σε 

περίπτωση εχθρικής ενέργειας, σεισμού και  πυρκαγιάς σε όλους τους σχολικούς χώρους. 

 

vii. Διεξαγωγή Άσκησης Σεισμού  στις 20/12/2019. 

 

viii. Διαλέξεις για θέματα υγείας και ασφάλεια: 

 

α.  Διάλεξη από αντιπρόσωπο της αστυνομίας με θέμα «Ναρκωτικά, τρόποι αναγνώρισης και 

βοήθειας του θύματος» στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα προβολών του σχολείου. (14/12/2019) 

 

β.  Ομιλία από τον κ. Στέφανο Φαρμακά  για την κατάχρηση του Αλκοόλ (Β΄ και Γ΄ τάξη) - 4η 

εμβόλιμη 9.45 – 10.25  (24/1/2020). 

 

ix. Οργάνωση διενέργειας  μοριακών εξετάσεων COVID-19 σε καθηγητές (16), προσωπικό 

(12) και μαθητών (28) από την NIPD Genetics, με την επαναλειτουργία του σχολείου στις 11 

Μαΐου  (19/5/2020).   

 

x. Εφαρμογή όλων των μέτρων προφύλαξης σε σχέση με την επιδημία του Κορωνοϊού 

COVID-19 που αναφέρονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο ασφάλειας των μαθητών. 
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9. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

 

Συντονισμός και επίβλεψη Δανιήλ Δανιέλλα, Β.Δ. 

 

i. 6ος Εθνικός Διαγωνισμός για Θέματα Ε.Ε. 

 

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

διοργάνωσαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 τον « 6ο Εθνικό Σχολικό Διαγωνισμό για θέματα 

Ε.Ε.» 

Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια του Διαγωνισμού 20 μαθητές και μαθήτριες της Β´ 

Λυκείου του Σχολείου μας έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτική ημερίδα και εργαστήριο που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών του Σχολείου μας.   

Στα πλαίσια υλοποίησης του διαγωνισμού, υλοποιήθηκε εργαστήρι το Σάββατο 11/01/2020 στο 

Terra Santa από τις 10:00-14:00. Το εργαστήρι είχε στόχο τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη 

συμμετοχή των μαθητών μέσα από βιωματικές δράσεις και διαδραστικά εργαστήρια .Οι μαθητές 

παρακολούθησαν Εργαστήρι Ενημέρωσης για το Erasmus + και προετοιμάστηκαν για τον 

διαγωνισμό.   

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν  δέκα (10) μαθητές της Β΄ Λυκείου. 

Ο επαρχιακός διαγωνισμός επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, 

στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία και το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες: 

Δημητρίου Νικολετα Β2, Μεζουριάν Γιάννα Β5, Μωυσίδου Βαλέρια Β3 και Παπαμιχαήλ 

Ραφαέλλα Β3. Οι μαθήτριές μας εξασφάλισαν τη 2η θέση ανάμεσα σε 14 σχολεία της 

Λευκωσίας 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δέσποινα Κοζάκου και Ευανθία Πέτρου. 

Επίσης, στο πλαίσιο του πιο πάνω διαγωνισμού, το σχολείο μας συμμετείχε και στον διαγωνισμό 

αφίσας με θέμα την πράσινη συμφωνία της ΕΕ. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος ήταν έξι (6) και 

προέρχονταν από τη Β΄ τάξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, τελικά,  την Παρασκευή 5 

Ιουνίου 2020 και σε αυτόν έλαβαν μέρος 24 σχολεία . Το σχολείο μας δεν εξασφάλισε κάποια 

θέση.  

 

ii. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα IMAGINE 

 

Φέτος το σχολείο μας συμμετείχε με 25 μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης στο πρόγραμμα Imagine, 

που είχε σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά όλων των κοινοτήτων της Κύπρου να γνωριστούν και να 

δημιουργήσουν μαζί. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, την Πέμπτη 5/12/2019, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 5ωρο 

αντιρατσιστικό εργαστήριο. Δύο εκπαιδευτές-μέλη του  Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου καθοδήγησαν 

τις μαθήτριες/μαθητές μας σε δραστηριότητες αλληλογνωριμίας και κατανόησης των 

ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχουν διάφορα μέλη της κοινωνίας μας. 

Την Πέμπτη 19/12/2019, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος. Η ομάδα των 

μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας συναντήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας με ομάδα μαθητών 

ενός λυκείου της Αμμοχώστου. Τους μαθητές συνόδευσαν η κ. Μαρίνα Αρμεύτη και η κ. Ειρήνη 

Δημητρίου. 

Η αρχική αμηχανία της γνωριμίας με παιδιά από την άλλη πλευρά του συρματοπλέγματος 

ξεπεράστηκε πολύ σύντομα. Τα παιδιά μοιράστηκαν ποικιλία δραστηριοτήτων  που τους βοήθησαν 
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να αντιληφθούν πόσο μοιάζουν μεταξύ τους και συζήτησαν διάφορα κοινωνικά θέματα. Όλες οι 

δραστηριότητες είχαν τρίγλωσση μετάφραση ( ελληνικά-τουρκικά-αγγλικά) από τους εμψυχωτές 

των ομάδων. Οι μαθητές/μαθήτριες έφυγαν από την συνάντηση ενθουσιασμένοι και με έντονη την 

επιθυμία να επαναλάβουν παρόμοιες δραστηριότητες. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος ήταν είκοσι 

πέντε (25) και προέρχονταν από τη Β΄ τάξη 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ειρήνη Δημητρίου, Μαρίνα Αρμεύτη, Παναγιώτα Φράγκου και Δέσποινα 

Κοζάκου.  

 

iii. ETWINNING 

 

α. 12 Months, 12 Pictures, 12 Quotes, A Friendly Calendar 

 

Η εφηβεία είναι ένα στάδιο ζωής που περνά  ο κάθε άνθρωπος. Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

θετικά αυτήν την περίοδο της ζωής τους, αλλά άλλοι όχι.  

Η ιδέα είναι οι μαθητές να  φτιάξουν ένα ημερολόγιο για το έτος 2021. Κάθε ένας/μια από τους 12 

μαθητές δύο ή τριών διαφορετικών σχολείων ήταν υπεύθυνος για έναν συγκεκριμένο μήνα. Έπρεπε 

να βγάλει μια φωτογραφία που αντιπροσωπεύει αυτόν τον μήνα και να γράψει το δικό του/της 

κίνητρο. Αυτό θα βοηθούσε τους μαθητές να δημιουργήσουν, να βελτιωθούν, να πλησιάσουν τους 

στόχους τους και να βρούνε διαφορετικές λύσεις για την καθημερινή τους ζωή. 

 

Στόχοι 
Στόχος του συγκεκριμένου βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές να 

συνεργαστούν, να γνωριστούν μέσω οπτικοακουστικού υλικού, να  ανταλλάξουν υλικό  και 

εμπειρίες μέσω της πλατφόρμας Twinspace και να δημιουργήσουν το ημερολόγιο. Λόγω της 

πανδημίας καθυστέρησε η ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι μαθητές 

από τις τρεις χώρες έστειλαν το δικό τους μήνυμα και φωτογραφίες από σπίτι τους μέσω του 

προγράμματος padlet. Οι μαθήτριες που έλαβαν μέρος ήταν έξι (6) και προέρχονταν από τη Γ΄ 

τάξη. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δέσποινα Κοζάκου 

 

 

10. Επιτροπή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης - Μαθητές σε προγράμματα μεταβατικών 

τάξεων 

 

Υπεύθυνοι: Ιωαννίδης Γιαννάκης, Β.Δ.Α., Παιδαγωγικός Σύμβουλος, Συντονισμός και επίβλεψη, 

Ονουφρίου Άντρος, Β.Δ. (συμβουλευτικός χαρακτήρας) και Δανιήλ Δανιέλλα, Β.Δ.,  Υπεύθυνη 

εργασιών 

 

i. Στήριξη 

  

Στο σχολείο μας είχαμε 27 μαθητές/τριες στο πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής.  Κάποια από τα 

παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες, ενώ άλλα είχαν ατομική στήριξη. Δύο παιδιά (με απώλεια 

ακοής) παρακολουθούσαν ατομικές στηρίξεις και 24 παιδιά ήταν σε ομαδικές στηρίξεις. Ένας 

μαθητής είχε ατομικές στηρίξεις λόγω εγκεφαλικής παράλυσης και απώλεια ακοής. Το σύνολο των 

ωρών στήριξης του σχολείου μας ήταν 29. 

 Υπήρξαν, επίσης, αξιολογήσεις μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς   

(2 περιπτώσεις, μια με δυσγραφία και μια με μαθησιακές δυσκολίες), καθώς και δύο περιπτώσεις 
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μαθητών που ζήτησαν να τερματιστεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στους μαθητές, ανάλογα 

με τις μαθησιακές τους ανάγκες, γινόταν στήριξη στα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, Φυσική, 

Αγγλικά και  Οικονομικά. Δίδαξαν 18 καθηγητές/τριες. 

Από τις αναφορές των διδασκόντων φάνηκε ότι οι μαθητές/τριες, όταν έχουν στήριξη, 

συγκεντρώνονται περισσότερο από ό,τι στο τμήμα με αποτέλεσμα να είναι πιο αποτελεσματικοί 

στο μάθημα στην τάξη και να έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκαν 

συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας για τις στηρίξεις που είχαν καλό εξαερισμό, ήταν ήσυχες και 

άνετες. Οι διδάσκοντες έδειξαν συνέπεια και επαγγελματισμό ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθητή με 

κινητικά προβλήματα που χρειάστηκε να μετεκπαιδευτούν σε ειδικά προγράμματα, όπως την 

εκμάθηση του συμβολογράφου. Οι γονείς του μαθητή ήταν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από 

το ενδιαφέρον του σχολείου και των εκπαιδευτικών.    

 

ii. Τμήμα Μεταβατικής Τάξης για μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία 

 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα για μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία λειτούργησε και φέτος στο 

σχολείο μας πάντα σε στενή συνεργασία με το ΥΠΠ. Οι μαθητές παρακολούθησαν διαφορετικό 

Πρόγραμμα με  εντατικά μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα και διάφορα άλλα μαθήματα.  

 

Οι μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία παρακολουθούν το πρόγραμμα για  δύο χρόνια και στο 

τέλος του πρώτου ή του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους έχουν το δικαίωμα να παρακαθήσουν σε 

κατατακτήριες εξετάσεις, για να ενταχθούν ως κανονικοί μαθητές στη Β’ Λυκείου.  

 

Κατά την  πρώτη συνάντηση οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ενημερώθηκαν  σε τρεις Γλώσσες 

(Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά) για το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένα τα παιδιά 

τους  και  για τις προϋποθέσεις ένταξής τους  ως κανονικοί μαθητές στην Β’ Λυκείου σε Ομάδες 

Προσανατολισμού. Στο τέλος του Α’ Τετραμήνου, δόθηκε στους γονείς ενδεικτικό για την πρόοδο  

των παιδιών τους. Επίσης, οι γονείς ενημερώθηκαν για την πρόοδο των παιδιών τους στο μάθημα 

της Ελληνικής γλώσσας.   

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι 17 μαθητές του προγράμματος παρακάθησαν σε εξετάσεις 

της Ελληνικής Γλώσσας, Επίπεδο Β1, και πέρασαν οι 5. Όσοι πέρασαν την εξέταση των 

Ελληνικών, παρακάθησαν κατατακτήριες εξετάσεις στις πυρηνικές γνώσεις των μαθημάτων της 

κατεύθυνσης, για να μπορέσουν να ενταχθούν στις ομάδες προσανατολισμού της Β’ Λυκείου. Οι 

υπόλοιποι θα συνεχίσουν τα μαθήματα του προγράμματος κανονικά την επόμενη σχολική χρονιά. 

Μερικοί, λόγω ελλιπούς φοίτησης, είτε θα συνεχίσουν το πρόγραμμα το Σεπτέμβρη 2020 είτε θα 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε κάποιο άλλο  σχολείο. 

 

Τα παιδιά  αυτά προέρχονται από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, με διαφορετικές γλώσσες, σε 

διαφορετικές ηλικίες και γνώσεις.  Σίγουρα, για τους καθηγητές τους, το να διδάσκεις σε μια τόσο 

διαφοροποιημένη τάξη είναι τεράστια πρόκληση.  Οι καθηγήτριες που διδάσκουν τα Νέα Ελληνικά 

για 15 περιόδους είναι οι κ. Πάολα Σταυρίδη και η κ. Χριστιάνα Κάρμιου. Είναι οι υπεύθυνες 

καθηγήτριές τους και, επίσης, παρακολούθησαν σχετικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.    

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, του τμήματος Α8, 

παρακολούθησαν την εκπαιδευτική συναυλία του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, με τους Dan Zhu στο 

βιολί και Julien Quentin στο πιάνο, στο Shoe Factory.  

Στις 2 Μαρτίου 2020, στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη έγινε εκδήλωση Διδυμοποίησης μεταξύ του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Lycee Chaptal Παρισιού στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας για 

ανταλλαγή πολιτιστικών θεμάτων και συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας. Στην εν λόγω εκδήλωση 

συμμετείχαν δύο γαλλόφωνοι μαθητές του Λυκείου και Γυμνασίου Παλουριώτισσας, ο Γκλεν-
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Λουκ Σοχ Νζόμπο από το Καμερούν και η Μαριάμι Μπεσάλα Γουέλο από το Κογκό. Ο Γκλεν-

Λουκ και η Μαριάμι  μίλησαν στους Γάλλους μαθητές για τον εαυτό τους και για την προσαρμογή 

τους στο σχολικό περιβάλλον της Κύπρου. Στη συνέχεια, με την παράλληλη προβολή εικόνων 

παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία της Κύπρου (τη θάλασσα, τον ήλιο, τον χάρτη της Κύπρου 

κ.α. ) και δίδαξαν στο ακροατήριο τους βασικούς χαιρετισμούς της ελληνικής γλώσσας.  

Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν ευχάριστο και δημιουργικό, πράγμα που φάνηκε από τα 

ενθουσιώδη σχόλια όλων των συμμετεχόντων. Τους δύο μαθητές καθοδήγησαν και συνόδευσαν 

στην εκδήλωση οι καθηγήτριες Χριστιάνα Κάρμιου και Μαρία Χρυσαφίνη. 

 

11. Επιτροπή Κοινωνικής Αγωγής, Πρόνοιας, Εθελοντισμού, Αιμοδοσίας 

 

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Ιωαννίδης Γιαννάκης Β.Δ.Α΄, Αριστοδήμου-Λουκά 

Χρυσάνθη Β.Δ.                                                    

 Εντοπισμός των μαθητών που έχουν ανάγκη βοήθειας.   

 Καταρτισμός καταλόγων με τους άπορους μαθητές του σχολείου. Στο σχολείο μας φέτος 

υπήρχαν 88 άποροι μαθητές. 

 Μηνιαία οργάνωση προγεύματος των άπορων μαθητών: 

α. Εκτύπωση και διανομή κουπονιών 

β. Συνεργασία με το κυλικείο για παροχή προγεύματος 

γ. Συμπλήρωση  των κατάλληλων εντύπων και αποστολή τους στην Σχολική Εφορεία. 

 Οργάνωση φιλανθρωπικών αγορών και εκδηλώσεων:  

α. Παζαράκι Χριστουγεννιάτικων στολιδιών, εδεσμάτων και γουριών (κατασκευές του 

ομίλου εθελοντισμού) 

β. Δύο προγεύματα αγάπης στον καθηγητικό σύλλογο 

γ. Χριστουγεννιάτικος λαχνός που κυκλοφόρησε στον καθηγητικό σύλλογο 

δ. Πώληση μήλων στον καθηγητικό σύλλογο, τα οποία πρόσφερε ο Διευθυντής του 

σχολείου κ. Γεωργίου 

ε. Πώληση ελαιόλαδου στον καθηγητικό σύλλογο και προσφορά ελαιόλαδου σε μαθητές 

της πρόνοιας (το μάζεμα των ελιών διοργάνωσε ο Διευθυντής με τη συμμετοχή 

μαθητών, καθηγητών και γονέων) 

στ. Πώληση βραχιολιών του Μάρτη 

 Συλλογή ρουχισμού σε ειδική αίθουσα του σχολείου και διανομή τους σε άπορους μαθητές. 

 Οικονομική ενίσχυση του ταμείου πρόνοιας μετά από επικοινωνία με διάφορες εταιρείες και 

φορείς. 

 Αγορά και διανομή χριστουγεννιάτικων κουπονιών τροφίμων σε όλους τους άπορους 

μαθητές με τη συνεργασία του συνδέσμου γονέων. 

 Διανομή τροφίμων, προσφορά της εταιρείας LIDL, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 Οικονομική ενίσχυση όλων των απόρων μαθητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 Πώληση λαχείου ΠΑΣΥΚΑΦ. 

 Διοργάνωση αιμοδοσιών στο σχολείο (11/10/2019  και  5/3/2020). 
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12. Επιτροπή Βραβείων & Διπλωμάτων / Στατιστικής & Ερευνών 

  

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Γιαννακού Σωτηρούλα Β.Δ.Α΄,  Αριστοδήμου-Λουκά 

Χρυσάνθη ΒΔ                         

 Επικοινωνία με τους βραβειοθέτες για τη δημιουργία του καταλόγου βραβείων για τη 

σχολική χρονιά 2019-2020. 

 Ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του σχολείου για ενημέρωση των μαθητών της Γ 

Λυκείου. 

 Επικοινωνία με τους βραβειοθέτες για να φέρουν τα βραβεία στο σχολείο. 

 Κατάταξη των μαθητών για τα βραβεία και τα αριστεία μετά τις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

 Ετοιμασία τιμητικών διπλωμάτων. 

 

13. Επιτροπή Κυλικείου 

 

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Γιαννακού Σωτηρούλα Β.Δ.Α΄, Αριστοδήμου-Λουκά 

Χρυσάνθη Β.Δ.    

 Ανάρτηση μέσα και έξω από το κυλικείο του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, ο  οποίος περιλαμβάνει τα είδη και τις τιμές βάσει των οποίων 

πρέπει να εξυπηρετούνται οι μαθητές. 

 Ανάρτηση τιμοκαταλόγων σε όλα τα τμήματα για ενημέρωση των μαθητών. 

 Πραγματοποίηση δύο σχολικών ελέγχων από τη Σχολική Εφορεία και τις Υγειονομικές 

Υπηρεσίες στην παρουσία αντιπροσώπου του Κ.Μ.Σ. , γονέων και καθηγητών. 

 Συνεργασία με την υπεύθυνη του κυλικείου για την εύρυθμη λειτουργία του κυλικείου και 

την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων. 

 

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, το υγειονομικό πρωτόκολλο προέβλεπε και το κλείσιμο των 

κυλικείων των σχολείων. 

 

14. Επιτροπή Εξετάσεων  

 

Οργάνωση συντονισμός και επίβλεψη: Γιαννακού Σωτηρούλα Β.Δ.Α΄, Αριστοδήμου-Λουκά 

Χρυσάνθη Β.Δ.                                                   

i. Οργάνωση των εξετάσεων A΄ τετραμήνου της Α΄ Λυκείου. 

ii. Οργάνωση των εξετάσεων μετάταξης. 

iii. Οργάνωση του σχολείου για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

 

Για τα ανωτέρω χρειάστηκε να γίνουν οι πιο κάτω εργασίες: 

 

α. Προετοιμασία αιθουσών 

β. Καθορισμός καταλόγου επιτηρητών και οδηγίες προς αυτούς κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων. 

γ. Ενημέρωση των πινακίδων 

δ. Εφημέρευση του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

ε. Τήρηση του πρωτοκόλλου όσον αφορά την πανδημία. 
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15. Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολικής Εφορείας 

 

Υπεύθυνοι: Γεωργίου Γιάννης, Διευθυντής, Γιαννακού Σωτηρούλα, Β.Δ.Α.΄, Αρμεύτη Μαρίνα, 

Σύνδεσμος Γονέων, ΚΜΣ, Κώστας Κακουλλής (αντιπρόεδρος σχολικής εφορείας). 

 

Έγιναν δύο συναντήσεις στις 28 Νοεμβρίου 2019 και στις 23 Φεβρουαρίου 2020.  

 

Την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω ζητήματα για τα οποία δίνεται περιγραφική ανάλυση του 

ιστορικού. 

 

Επιδιορθώσεις Κτηρίου που πρέπει να γίνουν άμεσα 

Α/Α Περιγραφή - Εισήγηση Αποφάσεις 

1 

 

Αίθουσα Προβολών και Διαλέξεων  

 

Α.   Κατασκευή τρίτης εξόδου κινδύνου 

 

Η  αίθουσα δεν μπορεί να εκκενωθεί άμεσα σε 
περίπτωση έκτακτου επεισοδίου. Σύμφωνα με τον 
Λειτουργό Ασφάλειας του ΥΠΠ «Η  αναλογία 
καθήμενων/καθισμάτων µε τις εξόδους κινδύνου 
και την υφιστάμενη διαρρύθμιση του χώρου 
εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση εκκένωσης του 
χώρου σε έκτακτη ανάγκη». 
 

Ο ίδιος εισηγείται να δημιουργηθεί διάδρομος 
ελάχιστου πλάτους 1.10µ. και να αφαιρεθούν δύο 
(2) σειρές  καθισμάτων στο κέντρο και μια (1) 
σειρά οριζόντια στη μέση σε σχήμα σταυρού. 
 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εισηγείται να αφαιρεθούν 

καθίσματα ώστε να δημιουργηθεί διάδρομος στο κέντρο 

και να γίνει δεύτερη έξοδος κινδύνου, με σκάλα 

διαφυγής, στο πίσω μέρος της αίθουσας. 

 

Θεωρούμε ότι η αφαίρεση καθισμάτων, όπως το 

προτείνει ο κ. Αντωνιάδης, θα περιορίσει σημαντικά τις 

θέσεις του ακροατηρίου. Υιοθετούμε την άποψη της 

Πυροσβεστικής και προτείνουμε επιπρόσθετα όπως 

κατασκευαστεί τοίχος προστασίας μήκους 2m από 

μπετόν στη βόρεια έξοδο ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτου πολεμικού 

επεισοδίου, αφού η δυτική έξοδος με σκάλα που θα 

 

Στο κλιμάκιο της 6ης Δεκεμβρίου 

2018 αποφασίστηκε η 

κατασκευή επιπρόσθετης εξόδου 

κινδύνου περίπου στη μέση της 

αίθουσας (για να μην χαθούν 

καθίσματα) που να οδηγεί προς 

τον βόρειο ελαιώνα όπου θα 

πρέπει να κατασκευαστεί τοιχίο 

προστασίας σε περίπτωση 

έκτακτου επεισοδίου. Η 

κατασκευή μπορεί να είναι 

μεταλλική αλλά απαραίτητα θα 

πρέπει να παρέχει προστασία από 

εχθρικά πυρά σε περίπτωση 

εχθροπραξιών. Τονίστηκε επίσης 

η ανάγκη κατασκευής και 

δεύτερου τοιχίου στην 

υφιστάμενη βόρεια έξοδο, καθώς 

δεν παρέχει προστασία για τους 

ίδιους λόγους. 

 

Απόφαση να ενταχθούν τα 

έργα στη γενική ανακαίνιση 

του κτηρίου.  
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κατασκευαστεί δεν θα παρέχει προστασία. Παράλληλα 

να αφαιρεθεί μέρος του κιγκλιδώματος (κάγκελο) στον 

διάδρομο που οδηγεί στην αίθουσα ώστε η εκκένωσή 

της να γίνεται άμεσα και από τρίτη έξοδο.    

Β.   Τοποθέτηση χειρολισθήρων στα σκαλοπάτια που 

οδηγούν στη σκηνή. 

 

Γ.   Τοποθέτηση ανυψωτικού για ΑΜΕΑ ή κατασκευή 

μετακινούμενης ράμπας 

 

 

Για τους χειρολισθήρες έγινε 

διατακτικό την περσινή 

σχολική χρονιά που ακόμα 

εκκρεμεί. 

Δεν θα γίνει λόγω στενότητας 

χώρου. 

2 Μόνωση κεντρικού κτηρίου Σχεδόν ολοκληρώθηκε 

3 

Περιτοίχισμα σχολείου και γηπέδου - Περίφραξη  

Το περιτοίχισμα του σχολείου είναι κατεστραμμένο και 

πρέπει να επιδιορθωθεί. 

Με αναφορά στις εξαγγελίες του Προέδρου της 

Σχολικής Εφορείας κ. Ν. Μεγάλεμου αναμένουμε την 

επέκταση της σιδερένιας περίφραξης. 

 

Έγινε γνωμάτευση για την 

κατάσταση του περιτοιχίσματος 

από τον κ. Χαράλαμπο 

Κωνσταντίνου (μηχανικό της 

Εφορείας) 

Αναμένουμε να επιδιορθωθεί 

και να επεκταθεί η σιδερένια 

περίφραξη στα πλαίσια της 

ανακαίνισης του σχολείου τη 

φετινή σχολική χρονιά. 

Ο μηχανικός της Εφορείας 

δήλωσε ότι αποτελεί 

ξεχωριστό έργο που θα 

ολοκληρωθεί στο μέλλον 

4 

Εύκολη πρόσβαση στις ταράτσες από διαδρόμους 

και ισόγειο 

Οι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση στις τάξεις 306 -

307 του ορόφου του κτηρίου που βρίσκεται στην 

κεντρική αυλή δίπλα από την καντίνα. Ζητήσαμε την 

περσινή σχολική χρονιά να κατασκευαστεί 

προστατευτικό κιγκλίδωμα – πλέγμα κάτω από το 

στέγαστρο της καντίνας ώστε να αποφεύγεται η 

πρόσβαση στις αίθουσες αυτές. 

 

Πρέπει επίσης να τοποθετηθούν μεταλλικές σχάρες 

στα παράθυρα των αιθουσών ισογείου 201 και του 

Καθηγητικού Συλλόγου 1. 

 

Δυστυχώς ακόμα εκκρεμεί με 

αποτέλεσμα την κλοπή 

βιντεοπροβολέα από την 

αίθουσα 306 
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5 

Απομάκρυνση παλαιών ντουλαπών και κατασκευή 

Lockers  

Στους ορόφους της πτέρυγας 2 απομακρύνθηκαν τα 

αμυντικά έργα και τα ντουλάπια στους τοίχους είναι 

σάπια και δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Πρέπει να 

απομακρυνθούν και στη θέση τους να κατασκευαστούν 

εντοιχισμένα Lockers για να μπορούν οι μαθητές να 

τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα.  

 

Τέθηκαν τα ερωτήματα πώς 

θα γίνουν και πού θα γίνουν. 

Το σχολείο υπέδειξε το μέρος 

και η κατασκευή εντάχθηκε 

στην ανακαίνιση του κτηρίου  

6 

Τοποθέτηση αντιολισθητικών μωσαϊκών στον όροφο 

έξω από το εργαστήριο Χημείας και μόνωση 

δαπέδου 

Στον διάδρομο αυτό, όταν βρέχει, το πάτωμα είναι 

ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο. Κάτω από την 

ράμπα αναπήρων που υπάρχει παραπλεύρως δεν έχει 

γίνει μόνωση με αποτέλεσμα η οροφή του διαδρόμου 

του ισογείου να είναι μόνιμα ξεφλουδισμένη  

Θα πρέπει να γίνει 

ταυτόχρονα με ράμπα, η 

οποία πρέπει να 

κατασκευαστεί από μπετόν. 

Αποτελεί ξεχωριστό έργο που 

περιμέναμε να γίνει το Πάσχα 

αλλά δυστυχώς εκκρεμεί. 

7 

Καμαράκι και αποχωρητήριο καθαριστριών 

Λείπουν πλακάκια και πρέπει να τοποθετηθούν. 

Επισκέφθηκε τον χώρο ο 

εργολάβος της Εφορείας και 

έγινε επί τόπου υπόδειξη. 

Δυστυχώς εκκρεμεί. 

8 

Επιδιόρθωση και συντήρηση πουρόπετρων  

Σε πολλά σημεία του σχολείου όπου η τοιχοποιία είναι 

με πουρόπετρα έχουν γραφτεί συνθήματα που 

μπογιατίστηκαν από πάνω με κιτρινωπή μπογιά. 

Εισηγούμαστε την αγορά υπηρεσιών για επιδιόρθωσή 

τους. 

Θα πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια της ανακαίνισης 

9 

Ταμπέλα ονομασίας σχολείου στη νότια είσοδο του 

σχολείου  

Έχουν αναγραφεί συνθήματα σ΄ αυτή σε προηγούμενες 

σχολικές χρονιές από μαθητές που ανέβηκαν στην 

ταράτσα. 

Εισηγούμαστε τον καθαρισμό της ή την αντικατάστασή 

της. 

 

Αναρωτιόμαστε γιατί να 

εκκρεμεί ένα τόσο σημαντικό 

έργο, αφού εύκολα μπορεί να 

υλοποιηθεί. 

 

10 

Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στο 

Γυμναστήριο 

Ενδιάμεσα των κολόνων αντιστήριξης μπορούν να 

 

Αναρωτιόμαστε γιατί να 

εκκρεμεί ένα τόσο σημαντικό 
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γίνουν ντουλάπια για να αποθηκεύονται μικροφωνικές, 

σύρματα και διάφορα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται 

σε γιορτές ή σαν αποθήκη για τους γυμναστές. 

έργο, αφού εύκολα μπορεί να 

υλοποιηθεί. 

 

Ανακαίνιση κτηρίου  

Α/Α Περιγραφή – Εισήγηση  Αποφάσεις 

1 

Επικίνδυνα σημεία στην αυλή του σχολείου και σε 

αίθουσες 

Υιοθετούμε την εισήγηση του κ. Αντωνιάδη όπως 

επισκεφτεί το σχολείο συντηρητής της Σχολικής 

Εφορείας για να επιθεωρήσει τον χώρο αναφορικά 

με: 

I. Ανισόπεδες πλάκες λόγω καθίζησης του 

εδάφους 

II. Απομάκρυνση άχρηστων υλικών, όπως μπάζα 

και σπασμένα παγκάκια 
 

Εισηγούμαστε όπως ενταχθούν στα πλαίσια της ολικής 

ανακαίνισης του κτηρίου 

 

Κατ΄ εντολή του προέδρου 

της Σχολικής Εφορείας 

επισκέφτηκε το σχολείο 

εργολάβος. Όταν του 

υποδείξαμε τι θέλουμε να 

κάνουμε, είπε ότι τα έργα θα 

στοιχίσουν πολλά λεφτά και 

ότι θα ενημερώσει την 

Εφορεία. Τίποτα δεν έγινε 

επί του θέματος. 

   

 

2 

Πιθανός κίνδυνος πτώσης - Διαβρωμένα ή και 

σπασμένα σκαλοπάτια 

Εισηγούμαστε όπως ενταχθούν στα πλαίσια της ολικής 

ανακαίνισης του κτηρίου αφού εγκυμονούν κινδύνους 

σκουντουφλήματος ή και πιθανής πτώσης 

 

3 

Πιθανός κίνδυνος πτώσης κομματιών από τσιμέντο 

και σοβάδων από ύψος 

Εισηγούμαστε όπως ενταχθούν στα πλαίσια της ολικής 

ανακαίνισης του κτηρίου, αφού εγκυμονούν κινδύνους 

ατυχήματος µε δυσάρεστες επιπτώσεις. 

 

4 

Θύρες – Παράθυρα (διπλά τζάμια) 

Σε αρκετές αίθουσες του σχολείου υπάρχουν παλαιού 

τύπου σιδερένιες θύρες και παράθυρα, τα οποία 

παρουσιάζουν αρκετές φθορές, ενώ συχνά τα τζάμια 

τους θρυμματίζονται. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ασύμφορη η επιδιόρθωσή 

τους και η διαμόρφωσή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορούν να τοποθετηθούν σ΄ αυτά διπλά τζάμια.  

Υιοθετούμε την άποψη του κ. Αντωνιάδη όπως 

Αναμένουμε το αποτέλεσμα 

της δεύτερης προσφοράς που 

προκήρυξε η Εφορεία. 

Αναμένουμε να ξεκινήσουν τα 

έργα το καλοκαίρι.  
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αντικατασταθούν με συρόμενα παράθυρα και θύρες 

αλουμινίου με διπλά τζάμια.  

Επιθυμούμε, όμως, όπως αναπαλαιωθούν όλες οι 

μεγάλες ξύλινες εσώπορτες που οδηγούν από την αυλή 

ή τις σκάλες στο κεντρικό κτήριο και στους ορόφους 

και η μεγάλη μεταλλική πόρτα που οδηγεί στο σαλονάκι 

από την κεντρική είσοδο (να γίνει αμμοβολή) ώστε να 

διατηρηθεί ο χαρακτήρας τουλάχιστον της πρόσοψης 

του σχολείου.  

5 

Μπογιάτισμα και εξωραϊσμός σχολικού κτηρίου 

Το κτήριο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά 

παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης.  

Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 

(σοβατίσματα, συγύρισμα καλωδίων κ.λπ.) και να 

μπογιατιστεί το κτήριο εξωτερικά και εσωτερικά. 

 

Άρχισε σε επίπεδο 

«πατσιαρίσματος» και 

αναμένουμε να γίνει πιο 

σοβαρή δουλειά, όταν 

τοποθετηθούν τα παράθυρα. 

 

 

Ηλεκτρολογικά - Μηχανολογικά 

Α/Α Περιγραφή - Εισήγηση Αποφάσεις 

1 

Έλεγχος της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – 

Μετακίνηση άχρηστων καλωδίων 

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου είναι 

πεπαλαιωμένη και χρειάζεται αναβάθμιση σε ισχύ και 

έλεγχο.  

Δόθηκε το έργο σε ιδιώτη 

από την περσινή σχολική 

χρονιά και ακόμα 

περιμένουμε. 

  

2 
Τηλεφωνική εγκατάσταση και ενσυρμάτωση 

δικτύου 

Έχει αναβαθμιστεί σε 

γραμμή 100Mbps και 

είμαστε ικανοποιημένοι. 

3 

 

Κλιματιστικά 

Λόγω της ανύπαρκτης θερμομόνωσης (ταράτσα – διπλά 

τζάμια και κάσες) η ζέστη τους καλοκαιρινούς μήνες 

και το κρύο τους χειμερινούς είναι ανυπόφορα. 

Αντιλαμβάνομαι ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών σε 

όλες τις αίθουσες του σχολείου είναι αποτρεπτική λόγω 

ανυπαρξίας του κατάλληλου ηλεκτρικού δικτύου και 

της αυξημένης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Εφορεία δήλωσε ότι δεν 

είναι πολιτική του ΥΠΠΑΝ. 

Αναρωτιόμαστε αν 

γνωρίζουν στο Υπουργείο τις 

θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται (χειμώνα ή 

καλοκαίρι) στις αίθουσες των 

ορόφων με κακή μόνωση και 

παράθυρα της δεκαετίας του 

60.  
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Θα μπορούσαμε όμως να εγκαταστήσουμε κλιματιστικά 

σε όλα τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας  

και σε ειδικές αίθουσες, όπως η αίθουσα Ιστορίας και οι 

αίθουσες γλωσσών. 

 

 

4 

Λάστιχα νερού που κρέμονται σε διάφορα σημεία  

Είναι φανερό ότι η ακαταστασία που επικρατεί από 

κάθε λογής λάστιχο που έχει τοποθετηθεί ανεξέλεγκτα 

σε όλο το κτήριο είναι ακαλαίσθητη και επιφέρει 

αρνητική ενέργεια σε μαθητές και εργαζομένους. 

Εισηγούμαστε την άμεση τακτοποίηση όλων αυτών των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Δυστυχώς εκκρεμεί 

 

 

Δράσεις ειδικών σωμάτων / προγραμμάτων 

 

1.  Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

Πρόεδρος: Αριστοδήμου-Λουκά Χρυσάνθη Β.Δ. 

 

 Εκλογή εκπροσώπου του καθηγητικού συλλόγου και αναπληρωτή εκπροσώπου στο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 Σύγκληση Πειθαρχικού Συμβουλίου για τρία διαφορετικά περιστατικά: 

 

1η Σύγκληση 19/11/2019 
 

Εμπλοκή μαθητή του τμήματος μεταναστευτικής βιογραφίας σε υπόθεση ξυλοδαρμού με 

τελειόφοιτο μαθητή που κατέληξε σε περιστατικό έκδηλης βίας έξω από το γραφείο του Διευθυντή. 

Επιβολή ποινής δύο ημερών αποβολής για τον μαθητή της Γ Λυκείου και επιβολή αποβολής διά 

παντός για τον μαθητή του τμήματος με μεταναστευτική βιογραφία με ομόφωνη απόφαση του 

καθηγητικού συλλόγου. 

 

2η Σύγκληση 17/12/2019 
 

Περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης και εκφοβισμού μεταξύ δύο μαθητών της Α Λυκείου. 

Επιβολή ποινής τεσσάρων ημερών αποβολής στον μαθητή που προκάλεσε τη σεξουαλική 

παρενόχληση. 

 

3η Σύγκληση 28/01/2020 
 

Περιστατικό βίας με τρεις τελειόφοιτες μαθήτριες. Επιβολή ποινής έξι ημερών αποβολής στις δύο 

μαθήτριες και αποβολής δύο ημερών στην τρίτη εμπλεκόμενη. 

 

2.  Διαγνωστική αξιολόγηση/Ενισχυτικά μαθήματα 

 

Συντονισμός: Ιωαννίδης Γιαννάκης, Β.Δ.Α.΄, Παιδαγωγικός Σύμβουλος. Υπεύθυνοι εργασιών: 

Προυσή Χρύσω, Β.Δ., Αριστοδήμου Χρύσω, Β.Δ., Χριστοδούλου Χρήστος, Β.Δ. 
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Όλοι οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου εξετάστηκαν στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσική 

με γραπτά που ήλθαν από το Υ.Π.Π. Στόχος ήταν η διαπίστωση του επιπέδου των βασικών, 

πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών. Οι αξιολογήσεις έγιναν στις 19, 20 και 23 

Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε ότι μικρή ομάδα μαθητών μας χρειαζόταν ενισχυτικά 

μαθήματα. Ενημερώθηκαν οι γονείς/κηδεμόνες γραπτώς και τους δόθηκαν οδηγίες για εγγραφή των 

παιδιών τους στα ΚΙΕ της περιοχής τους.  

 

3.  Δράσεις ΔΔΚ 

 

Στα πλαίσια του ΔΔΚ έγιναν τα ακόλουθα: 

 

α. Πνευματική και Πολιτιστική καλλιέργεια μαθητών/τριών  

 

Για την ενίσχυση της πολιτιστικής καλλιέργειας των μαθητών/τριων μας, καθώς και της 

προώθησης της συμμετοχής και συνεργασίας του σχολείου σε εκδηλώσεις της 

κοινότητάς τους διοργανώθηκαν οι πιο κάτω δράσεις: 

 

 Παρακολούθηση από τους μαθητές/τριες του Α8 της Εκπαιδευτικής Συναυλίας 

του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος με βιολί και πιάνο στο Shoe Factory  

 Παρακολούθηση από ομάδα μαθητριών του Γ7 της Εκπαιδευτικής Συναυλίας 

«Μουσικές Ιστορίες με την Ορχήστρα» στο Θέατρο Παλλάς. 

 Παρακολούθηση από ομάδα μαθητριών του Γ7 και μελών της 

Χορωδίας/Ορχήστρας της Εκπαιδευτικής Συναυλίας του Ιδρύματος Τεχνών 

Φάρος με βιολί και πιάνο στο Shoe Factory.  

 

β. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων: 

 Εκδήλωση προς τιμήν Γιάννη Χριστοδούλου, 28 Φεβρουαρίου 2020 

 Το ίδρυμα «Γιάννης Χριστοδούλου» προχώρησε στη δωρεά και τοποθέτηση 

καθισμάτων στις κερκίδες της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Λυκείου και 

Γυμνασίου Παλουριώτισσας. Με αφορμή τη δωρεά, οργανώθηκε μια σύντομη και 

λιτή εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, κατά την οποία τιμήθηκε ο 

ευεργέτης κ. Γιάννης Χριστοδούλου. Στην εκδήλωση συμμετείχε κι η ομάδα 

καλαθόσφαιρας του Λυκείου Παλουριώτισσας. Έτσι, στις 28 Φεβρουαρίου 2020 

εγκαινιάστηκαν και τα νέα καθίσματα από τους μαθητές, που παρακολούθησαν 

την εκδήλωση. 

 Τσικνοτετάρτη και Τσικνοπέμπτη 

 Διάλεξη με θέμα: «Το άγχος των εξετάσεων», 27 Φεβρουαρίου 2020  

 Διάλεξη με θέμα: «Ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός». Τη Δευτέρα, 25 

Νοεμβρίου 2020, δόθηκε διάλεξη σε μαθητές της Α΄ Λυκείου με θέμα τον 

χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Οι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Σάββας Ρήγας και 

Σοφοκλής Σοφοκλέους, μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών 

Αναλυτών (CFA Society Cyprus), ως ο τοπικός σύνδεσμος στην Κύπρο του 

Ινστιτούτου CFA. Η διάλεξη έγινε με πρωτοβουλία των καθηγητών οικονομικών. 

 Βιωματικό εργαστήρι του Οργανισμού Νεολαίας: 



25 

 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου έλαβαν μέρος 

σε βιωματικό εργαστήρι του Οργανισμού Νεολαίας, το οποίο περιλάμβανε 

παρουσίαση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του αλλά και ασκήσεις 

ενεργητικότητας. Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού παρουσίασαν, επίσης, τις 

ευρωπαϊκές ευκαιρίες για κινητικότητα και εθελοντισμό. Τέλος, οι εθελοντές της 

οργάνωσης Plan Be, που βρέθηκαν στην Κύπρο μέσω του ευρωπαϊκού 

προγράμματος European Solidarity Corps, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με 

τους μαθητές μας. 

 Επίσκεψη των μαθητών/τριών της Γ΄τάξης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

ενημέρωσή τους για τους κλάδους σπουδών. 

 

4.  Πρόγραμμα  ΔΡΑ.Σ.Ε. 

 

To σχολείο μας συμμετέχει φέτος για πρώτη χρονιά στο Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., «Δράσεις Σχολικής 

και Κοινωνικής Ένταξης». Το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, επεκτάθηκε από τη σχολική χρονιά 2019-2020, για να καλύψει το 15,6% του 

μαθητικού πληθυσμού της Κύπρου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 

 

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο 

σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους 

μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των 

οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον 

περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. οι επιλεγμένες σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ 

άλλων, η δωρεάν προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής 

απασχόλησης στους μαθητές (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης 

ψυχοκοινωνικής στήριξης από ειδικούς επιστήμονες, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης 

των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού και 

εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, καθώς και η πραγματοποίηση πολλαπλών δράσεων 

επιχορηγούμενων από την ΕΑΥΠ (Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας). 

 

Στο Λύκειό μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 εφαρμόστηκαν τα εξής Προγράμματα: 
 

α.  Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε πρωινό χρόνο εντός τάξης.  

Στo πλαίσιο του Προγράμματος αυτού καταρτίστηκαν ομάδες μαθητών, που έχουν ανάγκη 

ενίσχυσης στα εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίοι λάμβαναν την εκπαιδευτική στήριξη εντός 

τάξης από εκπαιδευτή του αντίστοιχου θέματος, ο οποίος λειτουργούσε ως «Βοηθός 

Εκπαιδευτής», σε συνεννόηση και με βάση τις οδηγίες του καθηγητή της τάξης. Στο σχολείο 
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μας απασχολήθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά οκτώ (8) Βοηθοί Εκπαιδευτές, πέντε (5) 

Φιλόλογοι, ένας (1) Μαθηματικός, ένας (1) Φυσικός και ένας (1) Οικονομολόγος.  

 

β. Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης σε 

Απογευματινό Χρόνο.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού τα σχολεία, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν 

τη δυνατότητα να προσφέρουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα εξεταζόμενα 

μαθήματα, καθώς και μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης (π.χ. Τέχνη, Μουσική, Ομαδικά 

Αθλήματα κ.λπ.) στους μαθητές τους, σε μικρές ομάδες, σε απογευματινό χρόνο. Στο Σχολείο 

μας λειτούργησαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά συνολικά δέκα τμήματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα λειτούργησαν δύο τμήματα 

Μαθηματικών Α΄ και Β΄ Λυκείου, ένα τμήμα Εκμάθησης Ελληνικών στους αλλόγλωσσους 

μαθητές μας, δύο τμήματα Φυσικής Β΄ και Γ΄ Λυκείου, δύο τμήματα Νέων Ελληνικών Α΄ και 

Γ΄ Λυκείου, ένα τμήμα Λατινικών Γ΄ Λυκείου και ένα τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής 

Γλώσσας για γονείς/κηδεμόνες σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας. Σε 

δημιουργική απασχόληση: ένα τμήμα Μουσικής – Εκμάθησης Κιθάρας. 

 

γ. Προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης, από συμβουλευτικούς και κλινικούς 

ψυχολόγους, προς τους μαθητές/τριες του σχολείου μας, μέσα από τη λειτουργία των 

Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

Στo πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων προσφέρονται υπηρεσίες από συμβουλευτικούς 

και κλινικούς ψυχολόγους, είτε για την ατομική στήριξη μαθητών/μαθητριών και 

γονέων/κηδεμόνων, είτε για την εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων, σχετικών με τους 

στόχους του προγράμματος, σε ομάδες μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και 

γονέων/κηδεμόνων.  

 

δ. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δράσεων/Προγραμμάτων μέσω ΕΑΥΠ.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, τα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν 

ολοκληρωμένα σχέδια δράσης, τα οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στην ΕΑΥΠ (Επιτροπή 

Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας), η οποία, αφού εγκρίνει τις δράσεις, επιχορηγεί εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει την υλοποίησή τους. Για το Σχολείο μας εγκρίθηκαν τη φετινή σχολική 

χρονιά, από την ΕΑΥΠ, οι εξής δράσεις/προγράμματα:  

 Αγορά μουσικών οργάνων (δύο ακουστικές κιθάρες) 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου 

 Γραφιστική και εξωραϊσμός της αυλής του σχολείου 

 Θεατρική Παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη 

 Παρακολούθηση διημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Πεδουλά 

 Σχολικό περιοδικό: «Μαθητικοί Αντίλαλοι» 

 

Τέλος, το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. κατά τη φετινή σχολική χρονιά μας παρείχε αραβόφωνη 

εκπαιδεύτρια/μεταφράστρια, η οποία παρευρισκόταν, όταν υπήρχε ανάγκη, σε συναντήσεις μεταξύ 

της Διευθυντικής Ομάδας και άλλων Καθηγητών με αραβόφωνους μαθητές ή γονείς /κηδεμόνες.    
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5. Συμμετοχές σε Συνέδρια – Ημερίδες – Διαγωνισμούς – Εξωδιδακτικές Δράσεις 

 

Α/Α Ονομασία 
Υπεύθυνος 

Εκπαιδευτικός 
Μαθητές Περιγραφή 

1.  Ποντιακός Ελληνισμός 

 

 

 

Χρύσω Προυσή, 

Β.Δ., φιλόλογος 

 

Δέσποινα 

Κοζάκου, 

φιλόλογος 

Πετρίδη Ζήνα 

και Φενερίδου 

Ελισάβετ (Γ4) 

Μανουσαρίδου 

Κατερίνα 

Μαραμπίδου 

Αγάπη 

Μωνστάδου 

Βικτώρια 

Τσαχμαλτίδου 

Χριστίνα 

Βασιλειάδου 

Βικτώρια (όλες 

από Γ5) 

Προβολή του 

ποντιακού 

ελληνισμού μέσω 

ποικίλων δράσεων. 

Οι εργασίες των 

μαθητών 

προχώρησαν, αλλά 

ο διαγωνισμός 

διακόπηκε λόγω της 

πανδημίας. 

2.  Σέρρες- Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού 

ήταν και ο 10ος Διεθνής Μαθητικός 

Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 

με τη στήριξη του Ιδρύματος «Μιχάλης 

Κακογιάννης» 

 

 

Χρυσταλλένη 

Χριστοδούλου, 

φιλόλογος 

 

 

 

 

Λουίζα 

Λουκαΐδου, 

φιλόλογος 

 

Γιάγκου Μελίνα 

(διήγημα) Α4 

Σισμάν Έρικ 

(αφίσα) Α4 

 

 

 

Ταινία μικρού 

μήκους με θέμα 

«το Καϊμακλί 

του χθες και του 

σήμερα» (τμήμα 

Γ3) 

 

Γέφυρες 

επικοινωνίας 

Κύπρου -Ελλάδας 

μέσω της 

ομογένειας. 

 

 

Ο διαγωνισμός 

απευθυνόταν σε όλα 

τα σχολεία της 

Ελλάδας, Κύπρου 

και ομογένειας. 

Η ταινία πήρε 

έπαινο. 

3.  Ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν τον 

ρου της ιστορίας 

 

 

Χρύσω-

Σπυριδούλα 

Θεοδότου, Β.Δ., 

φιλόλογος 

Το τμήμα Γ7 Επίσκεψη στην 

Πύλη Αμμοχώστου, 

Παγκύπριο 

Γυμνάσιο, Παλιά 

Αρχιεπισκοπή, οικία 

Χατζηγεωργάκη 

Κορνέσιου, 

Μουσείο Αγώνος. 

4. Ημερίδα CERN 

 

 

Οι καθηγητές 

Φυσικής 
Αδάμ 

Ανδρεάδης του 

Γ2, Νικόλαος 

Σμυρνιό του Γ2 

και Αλκίνοος 

Χατζηχρίστου 

του Γ3. 

H Ημερίδα θα 

πραγματοποιείτο 

την Τετάρτη, 11 

Μαρτίου 2020. 

Δυστυχώς η 

ημερίδα 

αναβλήθηκε λόγω 

της πανδημίας. 

5.  Lidl Food Academy 

 

Χρίστος 

Βιολάρης, 

καθηγητής 

Οικιακής 

Οικονομίας 

 

Μαθητές του 

μαθήματος 

Οικιακής 

Οικονομίας 

Παρακολούθηση 

ετοιμασίας 

American Burgers 

και εφαρμογή 

συνταγής από 

μαθητές μας. 

6.  Επίσκεψη στη 2η Μπιενάλε 

Χαρακτικής  Κύπρου 

 

 

Παναγιώτης 

Γρηγορίου, 

καθηγητής 

Τέχνης 

Οι μαθητές του 

Τμήματος 

Καλών Τεχνών, 

Γ7 

Παρακολούθηση 

έργων τέχνης στον 

τομέα της 

Χαρακτικής. 

7.  Διαγωνισμός αφίσας με θέμα:  Δέσποινα Χατζησάββα Η Ευρωπαϊκή  
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THE EUROPEAN GREEN DEAL – Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

  

 

 

Κοζάκου, 

φιλόλογος 

Νέδη Β2, 

Γεωργίου Ανθή 

Β2, Τσιπλίδης 

Γεώργιος  Β3, 

Φρανκ Δήμητρα 

Β3, 

Χριστοδούλου 

Λυδία Β4, 

Ζηκοπούλου 

Ευγενία Β6 

Επιτροπή 

παρουσίασε στις 11 

Δεκεμβρίου 2019 

την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία 

- έναν οδικό χάρτη, 

για να καταστεί η 

οικονομία της Ε.Ε. 

βιώσιμη. 

8. 

 

Ημερίδα  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

με θέμα: «Εικονική πραγματικότητα - 

τεχνητή νοημοσύνη: Ελευθερία του 

προσώπου» 

 

 

 

Χριστόφορος 

Χριστοφόρου, 

θεολόγος 

 

Οι μαθητές της 

Γ΄ Λυκείου 

Παπαδοπούλου 

Μύρια, 

Παπαδοπούλου 

Αναστασία, 

Ματβέεβ Ρομάν, 

Σαββίδης 

Ιάκωβος, 

Ανδρεάδης 

Αδάμ και 

Αποστολίδης 

Χρίστος 

Την ημερίδα 

διοργάνωσε η Ιερά 

Αρχιεπισκοπή 

Κύπρου στις 18 

Φεβρουαρίου. 

9. 

 

  

Η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον 

Ήλιο 

 

 

 

Οι καθηγητές 

Φυσικής 

Καθηγητές 

φυσικής 

Τη Δευτέρα, 11 

Νοεμβρίου 2019, 

κατά τις 

μεσημβρινές ώρες, 

μαθητές, γονείς και 

καθηγητές είχαν την 

ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν 

με ειδικά 

τηλεσκόπια, που 

στήθηκαν στο 

προαύλιο του 

σχολείου, το σπάνιο 

αστρικό φαινόμενο 

της διάβασης του 

πλανήτη Ερμή 

μπροστά από τον 

ηλιακό δίσκο και το 

οποίο ήταν ορατό 

στην Κύπρο. 

10.  Διάλεξη με θέμα: «Ο 

Χρηματοοικονομικός 

Αναλφαβητισμός»  

 

 

 

Οι καθηγητές 

Οικονομικών 

Μαθητές της Α΄ 

λυκείου 

Δόθηκε διάλεξη με 

θέμα τον 

χρηματοοικονομικό 

αναλφαβητισμό. Οι 

ομιλητές ήταν οι 

κ.κ. Σάββας Ρήγας 

και Σοφοκλής 

Σοφοκλέους, μέλη 

του Κυπριακού 

Συνδέσμου 

Χρηματοοικονομικ

ών Αναλυτών (CFA 

Society Cyprus), ως 

ο τοπικός 

σύνδεσμος στην 

Κύπρο του 

Ινστιτούτου CFA.   
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11. Διάλεξη για την παιδεία 

 

 

 

Ευδοκία 

Ζορπίδου, 

φιλόλογος 

Οι μαθητές του 

Α1, Γ1, Γ3 και 

Γ7. 

Φιλοξενήσαμε στο 

σχολείο μας τον 

Δρα Φιλοσοφίας  κ. 

Ιωάννη 

Χριστοδούλου, που 

μίλησε για τη 

σημασία της 

φιλοσοφικής  και 

κριτικής σκέψης και 

τον ρόλο του 

παιδαγωγού ως 

ελευθερωτή. 

Ακολούθησε 

συζήτηση. 

12.  Τίμηση καθηγητή Μπαμπινιώτη 

 

 

 

Χρύσω Προυσή, 

Β.Δ., φιλόλογος 

Μαρία 

Αργυρίδου, 

φιλόλογος 

Οι μαθήτριες 

Θεοδώρου 

Ρεβέκκα και 

Βαρθολομαίου 

Ξάνθη του 

τμήματος Γ2 

Εκδήλωση τίμησης 

του καθηγητή 

Γλωσσολογίας κ. 

Γεώργιου 

Μπαμπινιώτη από 

τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κ. 

Νίκο Αναστασιάδη, 

στο Προεδρικό 

Μέγαρο. Η 

εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε 

με αφορμή τη 

«Διεθνή Μέρα 

Ελληνικής 

Γλώσσας.» 

13.  Ημερίδα για τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 

Γλώσσας. 

 

 

 

Χρύσω Προυσή, 

Β.Δ., φιλόλογος 

Χρύσω-

Σπυριδούλα 

Θεοδότου, Β.Δ., 

φιλόλογος 

Οι μαθήτριες 

του Γ1 Καϊσίδου 

Ελένη, 

Κονοσίδου 

Μυροφόρα και 

Χαραλάμπους 

Γεωργία 

Πραγματοποιήθηκε 

μια λαμπρή τελετή 

στις 7 Φεβρουαρίου 

με τη συμμετοχή 

σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης σε 

συνεργασία του 

Υ.Π.Π. και του Π.Ι.  

14. 16ος Ετήσιος Διαγωνισμός Συγγραφής 

Δοκιμίου Κώστα Μόντη 

 

 

 

Δέσποινα 

Κοζάκου, 

φιλόλογος 

Θεοδώρου 

Ρεβέκκα, Γ2  

Θεοφάνους 

Μαρία, Γ2 

Χριστοδούλου 

Όλγα, Γ2 

 

 

Οι μαθήτριες 

έγραψαν έκθεση με 

θέμα  

«Χτίζω τα όνειρά 

μου». Να 

αναφερθείτε στο 

δικαίωμα του 

ανθρώπου για 

εργασία, σε μια 

εποχή που ολοένα 

και περισσότεροι 

άνθρωποι έρχονται 

αντιμέτωποι με την 

παρατεταμένη 

οικονομική κρίση 

και τις συνέπειές 

της. Ποια εφόδια 

καλείται να 

αποκτήσει και να 
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αξιοποιήσει ο 

σύγχρονος νέος, 

ώστε να μπορέσει 

να πραγματοποιήσει 

τα όνειρά του;»  

15. Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου της 

Ελληνικής Πρεσβείας 2020 

 

 

 

Οι φιλόλογοι 

των νέων 

ελληνικών της Γ΄ 

λυκείου 

Όλοι οι μαθητές 

της Γ΄ λυκείου 

Στον παγκύπριο 

διαγωνισμό 

Δοκιμίου Πρεσβείας 

η μαθήτριά μας 

Χριστοδούλου Όλγα 

του Γ2 πήρε το 

τρίτο βραβείο. 

16. 

 

 

ΙΓ΄ Παγκύπριος Μαθητικός 

Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου 

 

 

 

Δέσποινα 

Κοζάκου, 

φιλόλογος 

Θεοφάνους 

Μαρία, Γ2 

 

 

Θέμα της έκθεσης: 

«Αντικοινωνική 

συμπεριφορά των 

νέων και 

πνευματικά 

αντισταθμίσματα                                       

από την εμπειρία 

και τη ζωή της 

Εκκλησίας». 

17. Επαρχιακός  Διαγωνισμός 

Μαθηματικών 

Δημητρίου 

Ειρήνη, 

Μαθηματικός 

Παπαδόπουλος 

Αλέξανδρος, Β3 

Στον επαρχιακό 

διαγωνισμό για τα 

μαθηματικά ο 

μαθητής μας πήρε 

έπαινο. 

18. Ενδοσχολικός διαγωνισμός επίλυσης 

του κύβου του RUBIK 3X3Χ3 

 

 

  

    

  1:39.220 

 

 

 

Χρήστος 

Χριστοδούλου,         

Β.Δ., Φυσικός 

Αλέξανδρος 

Τσοχαταρίδης  

Α2, 

Κωνσταντίνος 

Πατσαλίδης Α2,    

 Σωτήρης 

Χριστοφόρου 

Α2,       

Χρύσανθος 

Λαζάρου Α2           

Στέφανος 

Ανθιμιάδης Α5           

Γιώργος  

Ποζίδης  Γ3, 

Σώζος Καζάνης 

Γ3                 

Stanimir 

Yordanov   Γ6    1:11.490 Σώτος  Καζάνης                  Α2   

Διεξήχθη από τις 10 

Ιανουαρίου και θα 

διαρκούσε  έως τις 

22 Μαΐου 2020. 

 

Σημείωση: Επιπλέον δράσεις μαθητών μας έχουν συμπεριληφθεί και σε αναφορές των δράσεων 

των επιτροπών. 

 

6.  Αθλητικές δραστηριότητες 

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η αθλητική μας χρονιά ξεκίνησε με την εβδομάδα «Be active». 

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, διοργανώσαμε μαζί με το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας έναν αγώνα 

πετόσφαιρας κοριτσιών, τον οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές και των δύο σχολείων. 
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Στις 21 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη ο Ενδοσχολικός Ανώμαλος Δρόμος με τους πιο κάτω μαθητές 

και μαθήτριες να προκρίνονται στον Περιφερειακό Ανώμαλο Δρόμο, που έγινε στο Περιφερειακό 

Λύκειο Παλιομετόχου: 

 

1. Σταυρινού Ορέστης, Γ03 1 Χούμραν Γιάρα, Α08 

2. Μάση Μοχάματ, Β05 2 Μιχαήλ Έλενα, Α07  

3. Κανδύλας Χρήστος, Β04   

4. Τσιανάκκας Ηλίας, Α07   

5. Ιωαννίδης Αντρέας, Α06   

6. Γεωργίου Σωζόμενος, Α03   

 

Οι ομάδες Καλαθόσφαιρας Αρρένων και Πετόσφαιρας Θηλέων ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους 

τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. 

Η ομάδα Πετόσφαιρας Θηλέων κατέκτησε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λευκωσίας αήττητη και 

προκρίθηκε στους Παγκύπριους Αγώνες. Την ομάδα αποτελούσαν: 

 

1. Μαραμπίδου Αγάπη, Γ5 

2. Φενερίδου Ελισάβετ, Γ4 

3. Παπαναστασίου Τζοάννα, Γ3 

4. Ζηκοπούλου Ευγενία, Β6 

5. Κυπρή Δέσποινα, Β2 

6. Κωνσταντινίδη Μπάθ Σιήμπα, Α7 

7. Κτωρίδη Ευανθία-Άννα, Α6 

8. Πατή Νάγια, Α5 

9. Γιάγκου Μελίνα, Α4 

10. Ξενοδοχίδου Αγγελική, Α3 

11. Περδίου Μαρία-Ιωάννα, Α3 

12. Λιασή Νίκη, Α2 

13. Μωρεάνου Μελανία, Α1 

14. Παπαναστασίου Σώτια, Α1 

15. Σανοζίδου Βαρβάρα, Α1 
 

Την ομάδα καλαθόσφαιρας αρρένων αποτελούσαν: 
 

1. Χριστούδιας Χάρης, Γ6 

2. Σταυρινού Ορέστης, Γ3 

3. Γεωργίου Παναγιώτης, Γ1 

4. Νικολάου Ανδρέας, Γ1 

5. Παναγιώτου Ξάνθος, Β3 

6. Διονυσίου Μιχάλης, Β2 

7. Κτωρίδης Νικόλας, Α6 

8. Σάββα Νικήτας, Α6 

  9. Σαχπαζίδης Βαλέριος, Α6 

10. Ανθυμιάδης Στέφανος, Α5 

11. Νταμοτσίδης Μάρκος, Α5 
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12. Γιαννακού Δημήτρης, Α2 

13. Λαζάρου Χρύσανθος, Α2 

14. Πατσαλίδης Κωνσταντίνος, Α2 

15. Τσοχαταρίδης Αλέξανδρος, Α2 

 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθη η Ενδοσχολική Ημερίδα Στίβου, ούτως ώστε να καταρτιστεί η 

ομάδα Στίβου του σχολείου μας. Στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου, το σχολείο μας έλαβε 

μέρος με 23 αθλητές και αθλήτριες. Οι ακόλουθοι μαθητές διακρίθηκαν: 
 

Ακοντισμός Αρρένων:  1η θέση - Ελευθερίου Αναστάσιος, Β2 

100 Μέτρα Αρρένων:  2η θέση - Αγαθαγγέλου Νεόφυτος, Β2 

Σφαιροβολία Αρρένων:  3η θέση - Διονυσίου Μιχάλης, Β2 
 

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, ακυρώθηκαν όλες οι υπόλοιπες αθλητικές εκδηλώσεις.  

 

Σύνδεσμος γονέων 

 

Στις 9 Οκτωβρίου, οργανώθηκε από τον απερχόμενο Σύνδεσμο Γονέων γενική εκλογική συνέλευση 

στην οποία παρευρέθηκε η Διεύθυνση του σχολείου. Ο Διευθυντής κ. Γιάννης Γεωργίου ανέλυσε 

στους γονείς το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας και 

καλωσόρισε τους γονείς. Σε μεταγενέστερη παρουσίαση, στο κοκτέιλ γνωριμίας καθηγητών με 

τους γονείς, αναπτύχθηκαν τα κύρια σημεία των εσωτερικών κανονισμών και επιλύθηκαν απορίες 

των γονιών για την ηλεκτρονική διοίκηση.  

 

Η Διεύθυνση του σχολείου παρευρέθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Γονέων που 

αναλύονται πιο κάτω: 

 

Brunch, 24 Νοεμβρίου 2019 

Διάλεξη με θέμα: «Το φαινόμενο των ναρκωτικών - Οι γονείς στην πρόληψη» 

Αιμοδοσία, 15 Ιανουαρίου 2020 

«Έχω δικαίωμα ασφάλειας στον δρόμο», 9 Φεβρουαρίου 

Τσικνοπέμπτη, 20 Φεβρουαρίο 

 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων κ. Ελένη Γεωργίου και μέλη της γραμματείας παρευρέθηκαν 

σε όλες, σχεδόν, τις εκδηλώσεις που οργάνωσε το σχολείο (παρατίθενται στα πεπραγμένα) και τους 

ευχαριστούμε θερμά. 

 

Σχολική Εφορεία 

 

Η συνεργασία της Διεύθυνσης με τα μέλη της Σχολικής Εφορείας ήταν καθημερινή. Ευχαριστώ 

ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κ. Νίκο Μεγάλεμο, αλλά και τον Αντιπρόεδρο 

υπεύθυνο για το σχολείο μας κ. Κώστα Κακουλλή, με τους οποίους είχα τακτική επικοινωνία. 

Δυστυχώς το Λύκειο Παλουριώτισσας, κτισμένο από το 1959, παρουσιάζει ιδιαίτερα κτηριακά 

προβλήματα, που για να επιλυθούν χρειάζεται θέληση και χρήμα. Θέληση υπάρχει, αλλά όχι το 

χρήμα. Τη φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησαν οι μονώσεις των ταρατσών στα σημεία του σχολείου 

που είχαν καταστραφεί. Προκηρύχθηκαν προσφορές για την αντικατάσταση των σιδερένιων 

παραθύρων και θυρών του σχολείου με παράθυρα και πόρτες από αλουμίνιο. Δυστυχώς, ακόμα 

αναμένουμε την έναρξη των εργασιών και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι ώστε να 

πάρει σειρά και η ανακαίνιση του κτηρίου.  
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Παράλληλα, ευελπιστούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να ολοκληρωθεί και η ηλεκτρολογική 

αναβάθμιση ώστε να πάρει τη σειρά της και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το δυσβάστακτο κόστος κατανάλωσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας και να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε κλιματιστικά τουλάχιστον στις 

αίθουσες των εργαστηρίων και των ορόφων, όπου οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται τους 

καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες είναι υπερβολικές. Το Λύκειο Παλουριώτισσας 

χτίστηκε το 1960 χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια θερμομόνωσης.   

 

Τοπικές Αρχές 

 

Με λειτουργούς του Δήμου Λευκωσίας είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα που αφορούν το 

Σχολείο. Δυστυχώς, άλυτο παραμένει το πρόβλημα της περισυλλογής σκουπιδιών στην οδό Σπύρου 

Χριστοδούλου, παραπλεύρως του συρματοπλέγματος που οδηγεί στη νεκρή ζώνη. Άγνωστοι 

συχνάζουν καθημερινά εκεί (αφού δεν περνούν αυτοκίνητα) και παρατούν κάθε μορφής σκουπίδια. 

Οι καθαρίστριες του σχολείου καθαρίζουν μέρος του δρόμου καθημερινά, πάρα το γεγονός ότι δεν 

είναι μέσα στα καθήκοντά τους, και τις ευχαριστώ.  

 

Με τον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, και τον σταθμάρχη κ. Ανδρέα Νικολάου, είχαμε τακτική 

επικοινωνία. Αντιλαμβάνομαι τον φόρτο εργασίας που έχουν, παρόλα αυτά ανταποκρίθηκαν σε 

όλες τις προσκλήσεις που τους έκανα και τους ευχαριστώ. 

 

Ανεξεταστέοι – Στάσιμοι 

 

Στην εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ ypp10828 (για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείων) αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

 

Α. Οι μαθητές/μαθήτριες προάγονται στις επόμενες τάξεις χωρίς να παρακαθίσουν σε γραπτές 

προαγωγικές εξετάσεις, εξετάσεις Β΄ Τετραμήνου ή ανεξετάσεις, νοουμένου ότι δεν σημείωσαν 

αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 

αυτού για το έτος, ή μεγαλύτερο των εξήντα επτά (67) για το Β΄ τετράμηνο, μέχρι την 10η ή και 13η 

Μαρτίου 2020, ημέρες διακοπής των μαθημάτων, λόγω της πανδημίας. Σε αντίθετη περίπτωση, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς, με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου οι μαθητές/μαθήτριες 

παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες. 

 

Β. Οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν σημειώσει αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι 

(120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, δεν 

παραπέμπονται σε ανεξετάσεις και προάγονται. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι 

μαθητές/μαθήτριες σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του επταπλάσιου των περιόδων 

διδασκαλίας που προβλέπονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει για κάθε μάθημα. 

 

Στο Λύκειο Παλουριώτισσας εξετάστηκαν 8 περιπτώσεις μαθητών όλων των τάξεων που είχαν 

απουσίες περισσότερες από 135. Από αυτές τις περιπτώσεις παρέμειναν στάσιμοι για μη πλήρη 

φοίτηση 5 μαθητές της Α΄ Λυκείου από το τμήμα «Μεταναστευτικής Βιογραφίας». Οι άλλες τρεις 

περιπτώσεις αφορούν 3 μαθητές της Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου. Οι δύο μαθητές (από την Α΄ και Β΄ 

τάξη) που είχαν υπερβεί το όριο των 135 απουσιών προήχθησαν στην επόμενη τάξη με απόφαση 

του Καθηγητικού Συλλόγου που βασίζεται στο άρθρο 18-(17) των «Περί λειτουργίας των δημοσίων 

σχολείων μέσης εκπαίδευσης κανονισμών» που παρατίθεται πιο κάτω. 
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(17) Ο καθηγητικός σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις μαθητών, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανόμενης και της 

ψυχικής υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι τεκμηριωμένο έπειτα από παρακολούθηση από την 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τις Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, μη 

εξαιρουμένης της παραπομπής σε ιατροσυμβούλιο, να αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν 

οι πρόνοιες των παραγράφων (1), (3) και (16), αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της 

εκπαίδευσης ή/και του μαθητή. 

 

Το ίδιο εφαρμόστηκε και στον μαθητή της Γ΄ Λυκείου και του δόθηκε το δικαίωμα να παρακαθίσει 

στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

 

Στατιστική ανάλυση βαθμών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ποσοστά και η ανάλυση της Γ΄ Λυκείου δεν είναι εφικτά αφού οι βαθμοί θα έλθουν μετά τη 

λήξη της των εργασιών του σχολείου. 
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