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Γινόμαστε 

δημιουργικοί,

γινόμαστε 

καλύτεροι!
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Τ.Θ 47021, 7525, 24726365
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Στόχοι επιτροπής Υγείας και Πρόληψης 

• Να μειωθούν οι εντάσεις και τα φαινόμενα βίας, 
παραβατικότητας, σχολικού εκφοβισμού μέσω 
δραστηριοτήτων πρόληψης και δράσεων 
αντιμετώπισης.

• Η  δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, η 
συνεργασία και εμπλοκή μαθητών σε 
δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες με 
απώτερο στόχο την πρόληψη και μείωση της 
βίας και της νεανικής παραβατικότητας.



Επίτευξη των πιο πάνω στόχων μέσω:
• της αισθητικής αναβάθμισης και του καλλωπισμού του σχολικού χώρου με 

καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών.

• της ουσιαστικής εμπλοκής των γονέων/στενού οικογ.περιβάλλοντος των 

μαθητών

• Ενεργοποίησης των μαθητών για συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις και 

προαγωγή του εθελοντισμού

• της καλλιέργειας πνευματικής κουλτούρας με επισκέψεις σε μουσεία, 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων από 

δημοσιογράφους, ενδοσχολικών διαγωνισμών βιβλιοθήκης.

• καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης μέσω της ενεργοποίησης των 

μαθητών σε δράσεις σχετικές με το περιβάλλον (ανακύκλωση, 

δεντροφύτευση, επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

• Της ουσιαστικής εμπλοκής της κοινότητας (συνεργασία με Κοινοτικό 

Συμβούλιο και εκκλησία και έμπρακτη βοήθεια σε μαθητές που το έχουν 

ανάγκη).

• Λειτουργία θεσμού μεντόρων (υιοθέτησης μαθητών)



Εμπλεκόμενοι φορείς

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

• Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

• Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας

• Μαθητική κοινότητα

• Καθηγητικός Σύλλογος 

• Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου

• Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων

• Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου και Λιοπετρίου

• ΣΚΕ Λιοπετρίου

• Εκκλησία

• Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού



• Αισθητική αναβάθμιση και 

καλλωπισμός του σχολείου



• Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας φιλιών στο σχολείο ως

προληπτικό μέτρο για την αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού, η

καθηγήτρια Συμβουλευτικής ζήτησε εθελοντές από όλες τις τάξεις για να

διακοσμήσουν τους τοίχους του σχολείου (όχι σε ώρα μαθήματος). Οι

μαθητές έδειξαν απίστευτη προθυμία και οι περισσότεροι έρχονταν από

μόνοι τους κατά τη διάρκεια των κενών τους ακόμα και τα διαλείμματα. Το

αποτέλεσμα ήταν πολύ εντυπωσιακό, γεγονός που δείχνει την ανάγκη

συνέχισης της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών. Οι μαθητές

δημιούργησαν φιλίες μεταξύ τους αφού η επιλογή από την Σύμβουλο ήταν

στοχευμένη για να μπορέσουν να αμβλυνθούν οι εντάσεις μεταξύ τους και

να μειωθούν τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.

• Παράλληλα η καθηγήτρια Τέχνης μαζί με ομάδα μαθητών κατά τη διάρκεια

του μαθήματος της Τέχνης φιλοτέχνησαν αρκετά έργα πάνω στους τοίχους

δημιουργώντας ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.









Εναλλακτικό πρόγραμμα 

φοίτησης

Το σχολείο μας για 2η συνεχόμενη χρονιά

συνεργάζεται με την Ομάδα Άμεσης

Παρέμβασης για την εφαρμογή του

προγράμματος εναλλακτικής μάθησης, με

πρόσληψη σχολικού συνεργάτη. Φέτος στο

πρόγραμμα συμμετέχουν 5 παιδιά της Β΄

τάξης. Οι μαθητές, πέρα από το μαθησιακό

σκέλος ενεπλάκησαν σε δημιουργικές

δραστηριότητες όπως η κατασκευή πανό για

την Εβδομάδα Εργασίας, δεντροφύτευση και

καθαρισμός του σχολικού κήπου,

διακόσμηση λαστίχων αυτοκινήτων.

Παράλληλα προγραμματίζεται η κατασκευή

ενός ξύλινου επιτραπέζιου παιχνιδιού

(φλίπερ) σε συνεργασία με τον καθηγητή

Τεχνολογίας.



Εναλλακτικό πρόγραμμα φοίτησης

Το φλίπερ θα τοποθετηθεί σε χώρο 

όπου θα μπορούν να παίζουν οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος η της κενής τους. 

Παράλληλα προγραμματίζεται 

φιλανθρωπικό πασχαλινό παζαράκι 

εδεσμάτων (18 & 19 Απριλίου 2019) 

από το οποίο μέρος των εσόδων θα 

δοθεί στην υιοθέτηση μιας 

οικογένειας για το Πάσχα 

(συνεργασία με το ΠΣΕΕ). 

Προγραμματίζεται ακόμη επίσκεψη 

στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην 

Κοφίνου.



• Συνεργασία με τους γονείς



Βιωματικά εργαστήρια για γονείς σε συνεργασία 

με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Για πρώτη φορά φέτος ο Σύνδεσμος

Γονέων σε συνεργασία με την

Παγκύπρια Σχολή Γονέων διοργάνωσε

δύο βιωματικά εργαστήρια γονέων σε

απογευματινό χρόνο.

12.3.19

«Ψυχική ανθεκτικότητα: Πως μπορώ 

να ενδυναμώσω το παιδί μου »

19.3.19

«Εφηβεία: Η δύσκολη μεταβατική 

περίοδος στη ζωή του παιδιού. Πως την 

χειρίζομαι αποτελεσματικά»



ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Ο Σύνδεσμος Γονέων έψησε 

σουβλάκια μαζί με τους 

μαθητές του σχολείου μας 

δείχνοντας έμπρακτα τη 

στήριξή του.

ΠΡΟΒΕΣ 

ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Μητέρα μαθητή της Β’

τάξης βοήθησε σημαντικά

με τις πρόβες για την

παρέλαση της 28ης

Οκτωβρίου διδάσκοντας

τον ρόλο κάθε οργάνου

της μπάντας. Παράλληλα

επιδιόρθωσε μαζί με τα

παιδιά τα ελαττωματικά

όργανα.

Αδερφός μαθήτριας της Α΄ τάξης,

απόφοιτος του Γυμνασίου Ξυλοφάγου

και νυν φοιτητής Γραφικών Τεχνών

βοηθάει εθελοντικά κάθε Τρίτη και

Πέμπτη τους μαθητές του

Εναλλακτικού προγράμματος να

βελτιώσουν την αισθητική του

σχολικού χώρου με γκράφιτι και

τοιχογραφίες.

ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Μητέρα μαθητή της Α΄ 

τάξης η οποία είναι 

ιδιοκτήτρια φυτώριου-

ανθοπωλείου 

προμηθεύει το σχολείο 

με εποχιακά λουλούδια 

για διακόσμηση των 

βαμμένων  λαστίχων. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΜΟΣ 

ΦΥΤΩΝ



• Καλλιέργεια κουλτούρας 

μάθησης- Σεβασμός στη 

Διαφορετικότητα



Πρόγραμμα 

Erasmus+

Το σχολείο μας έχει υποβάλει αίτηση 

και έχει εγκριθεί σε δύο Ευρωπαϊκά 

προγράμματα, στο πρόγραμμα 

ERASMUS+ , Βασική Δράση ΚΑ 1

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

και Βασική Δράση 2 (Συμπράξεις 

ανταλλαγών μεταξύ σχολείων) 

1/9/2018-31.8.2020

To δεύτερο πρόγραμμα έχει τον 

τίτλο «Passengers on the same 

Bus, No Place for Discrimination, 

Segregation and Inequality» και 

σε αυτό εμπλέκονται τόσο 

εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές. 

Στόχος η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ των σχολείων.



Από την επίσκεψη των μαθητών 

από τις συμμετέχουσες χώρες στην Κύπρο



Αδελφοποίηση με το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης 

• Στόχος της αδελφοποίησης είναι μέσω 

των επισκέψεων και από τα δυο 

σχολεία η γνωριμία των δύο σχολείων, 

η επικοινωνία και η έναρξη των 

σχέσεων και των δράσεων, με τις 

οποίες θα επιδιωχθεί η υλοποίηση των 

στόχων της αδελφοποίησης στο 

πλαίσιο μιας μακρόχρονης 

συνεργασίας.

• 1η επίσκεψη των μαθητών μας ήταν 

στις 27 Απριλίου 2018, οι οποίοι 

φιλοξενήθηκαν από μαθητές/τριες του 

5ου Γυμνασίου Κοζάνης, μέχρι και τις 

3 Μαΐου 2018.

• http://www.ert.gr/perifereiakoi-

stathmoi/kozani/kozani-adelfopoiisi-

t5oy-gymnasioy-kai-perifereiakoy-

gymnasioy-xylofagoy-kyproy/

http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/kozani/kozani-adelfopoiisi-t5oy-gymnasioy-kai-perifereiakoy-gymnasioy-xylofagoy-kyproy/


• Καλλιέργεια πνευματικής 

κουλτούρας



Δεκέμβριος 2018

Επίσκεψη μαθητών Α΄ 

Γυμνασίου στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Κύπρου στη Λευκωσία



Βιωματικά εργαστήρια – Hope for Children



ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21.1.19 -25.1.19

«Σχεδιάζω το μέλλον μου-Επιλέγω επάγγελμα»

• Για 1η φορά φέτος διοργανώθηκε ολόκληρη εβδομάδα εργασίας

γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε

επαφή με περισσότερους επαγγελματίες και να ενημερωθούν για

περισσότερα επαγγέλματα απ’ ότι τις άλλες χρονιές.

• Ακόμη, φέτος για 1η φορά το σχολείο μας συνεργάστηκε με τον

Οργανισμό Νεολαίας και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη

Λάρνακα και στη Σωτήρα, ένα εγχείρημα καθόλα επιτυχές αφού οι

μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τετ α τετ με αρκετούς

επαγγελματίες και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους σε ένα πιο

χαλαρό περιβάλλον.





9.2.19 Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής 

Γλώσσας

• Στο πλαίσιο της εβδομάδας για την

Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής

Γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε τα

δύο τελευταία χρόνια στις 9

Φεβρουαρίου, επισκέφθηκε το

σχολείο μας στις 5/02/ 2019 ο

δημοσιογράφος του AlphaTv κ. και

της εκπομπής «24 ώρες»

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

οποίος μίλησε στους μαθητές/τριες

του Β2 και Β5 για το επάγγελμα του

δημοσιογράφου, τη σημασία της

ελληνικής γλώσσας αλλά και την

ανάγκη σήμερα οι μαθητές να

αγαπήσουν την γλώσσα τους και να

την ενισχύσουν με κάθε τρόπο.



Ενδοσχολικοί διαγωνισμοί από την 

επιτροπή Βιβλιοθήκης

«Παίζοντας με τις λέξεις» για  μαθητές Α-Γ 

Γυμνασίου. Οι μαθητές καλούνται να 

αναζητήσουν λέξεις ξενικής (π.χ 

αγγλική/γαλλική/γερμανική/  

ισπανική/ιταλική/τουρκική) ή 

αρχαιοελληνικής προέλευσης οι οποίες 

εμπλούτισαν την κυπριακή διάλεκτο.

«Δημιουργώ ‘ενα καινοτόμο, πρωτότυπο 

παιχνίδι γενικών γνώσεων»: επιτραπέζιου 

ή ηλεκτρονικού το οποίο να βασίζεται σε 

μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες 

που θα έχουν διδαχθεί οι μαθητές στα 

διάφορα μαθήματα που διδάσκονται στο 

σχολείο.

«Η φιλαναγνωσία ταξιδεύει στο 

Γυμνάσιο». 

Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν 

όσα περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία. 

Το βιβλία που θα επιλεγούν πρέπει να 

έχουν ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία.



Φεβρουάριος 2019
Διοργανώθηκε τριήμερη έκθεση βιβλίου στο χώρο του σχολείου και 

συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο 

Academic & General στη Λάρνακα.



Διασχολική συνάντηση Ξυλοφάγου και Γυμνασίου 

Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας για να 

συνεορταστούν τα γενέθλια της μαθηματικής 

έννοιας του Πι (14.3)



Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης 

«Ο τυχερός στρατιώτης» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο 

Δημοτικό θέατρο Σωτήρας

Μαθητές της ομάδας 

θεάτρου του σχολείου μαζί 

με τους ηθοποιούς



Συμμετοχή στους Παγκύπριους σχολικούς αγώνες θεάτρου

« Το Ειρηνοχώρι» της Μαρούλας Θεοδοσιάδου 7.3.2019



Μάρτιος 2019

«Έξυπνη παιδεία»
Επίσκεψη Νίκος Λυγερού και 

συνεργατών 

Ο Νίκος Λυγερός 

αποδέχτηκε την 

πρόσκληση του σχολείου 

μας και μας επισκέφθηκε, 

φέρνοντας μαζί του και 

διάφορα ξύλινα παιχνίδια 

στρατηγικής. Εξήγησε 

στους μαθητές διάφορους 

τρόπους να σκέφτονται 

και να λύνουν παζλ και 

γρίφους. Ακολούθησε 

πρακτική εφαρμογή στα 

παιχνίδια.



• Αλληλεγγύη- Εθελοντισμός



Συμμετοχή σε 

εράνους

• Πορεία Μακαρίου

• Διαδρομή Αγάπης «Ένα 

όνειρο μια ευχή»

• Έρανος Συνδέσμου 

Καρδιοπαθών  & Φίλων 

Λάρνακας

• Πορεία Χριστοδούλας

Οι μαθητές κατασκεύασαν 

από πλαστικά κουτιά 

γιαουρτιών, κουμπαράδες 

για τοποθέτηση των 

κερμάτων για τους 

εράνους.



19η Διαδρομή 

αγάπης

Στα πλαίσια της Διαδρομής Αγάπης που

διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Σύνδεσμο

για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις

«Ένα όνειρο μια ευχή», οι εθελοντές

μοτοσικλετιστές έκαναν στάση και στο σχολείο

μας όπου και τους παραδόθηκε το ποσό που

μάζεψαν οι μαθητές.



Φιλανθρωπικό παζαράκι

για ενίσχυση του ταμείου 

Πρόνοιας του σχολείου Επίσκεψη ομάδας μαθητών

στο ΣΚΕ Λιοπετρίου και στο

Κέντρο Απ. Παύλος στο Λιοπέτρι

Φεβρουάριος 2019



• Σεβασμός στο περιβάλλον

• Δημιουργία οικολογικής 

συνείδησης



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Καθαριότητα και 

δεντροφύτευση

στον χώρο του σχολείου

Καθαριότητα και 

περιβαλλοντική μελέτη 

στον Ποταμό Λιοπετρίου

και στο ξωκλήσι της 

Παναγίας Ευαγγελίστριας 

στο Ξυλοφάγου



Το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο φέτος τα 

Χριστούγεννα 

κατασκευάστηκε από 

πλαστικά μπουκάλια

Υφασμάτινες μπάλες 

φτιαγμένες με παλιό φούτερ, 

πουκάμισο και τζιν από τα 

παιδιά της Ειδ.Μονάδας

Θήκες κινητού και 

κασετίνες από παλιά 

φούστα από τα παιδιά 

της Ειδ.Μονάδας

Κεράκια 

φτιαγμένα με 

λιωμένο κερί 

από παλιές 

πασχαλινές 

λαμπάδες από 

τα παιδιά της 

Ειδ.Μονάδας

Συλλογή πλαστικών 

πωμάτων από ομάδα 

μαθητών για 

παράδοση στον 

Σύνδεσμο Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης Λάρνακας



Ο όμιλος Οικολογίας του

σχολείου μας έφτιαξε

αναμνηστικά δωράκια για τους

μαθητές και τους καθηγητές

των υπόλοιπων χωρών που

λαμβάνουν μέρος στο

πρόγραμμα ERASMUS+. Είναι

φτιαγμένα από πέτρες, κοχύλια,

ξύλο και σπάγκο.



Διάλεξη από τον Σύνδεσμο

Ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση

Λάρνακας με σκοπό την

ευαισθητοποίηση των μαθητών

και την συλλογή πλαστικών

πωμάτων για την ενίσχυση του

έργου του Συνδέσμου.

Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό

περιβαλλοντικό πρόγραμμα

συλλογής χρησιμοποιημένων

μαγειρικών λαδιών

«Τηγανοκίνηση»



Επίσκεψη 50 μαθητών στο  γεωργικό 

κέντρο στο Τσέρι. Οι μαθητές σε 

ομάδες φύτεψαν βιολογικούς 

σπόρους και  ενημερώθηκαν για τις 

υδατοκαλλιέργειες/βιολογικές 

καλλιέργειες και  την ενυδρειοπονία. 

Θέμα: Μετεωρολογία και επίσκεψη 

στο περιβαλλοντικό κέντρο στο 

Κάβο Γκρέκο με συμμετοχή 50 

μαθητών από όλες τις τάξεις. 

Δεκέμβριος 2018Φεβρουάριος 2019




