ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015
Η σχολική χρονιά 2014-2015 έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές εξωδιδακτικές
δραστηριότητες, οι οποίες μας χάρισαν αρκετές επιτυχίες και διακρίσεις.
Ανάμεσα στις κορυφαίες διοργανώσεις και δραστηριότητες συγκαταλέγονται:
 Το 33ο ετήσιο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
Λεμεσού με θέμα: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της
επαγγελματικής καθοδήγησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης», στα πλαίσια του
οποίου είχε εκδοθεί μαθητική εφημερίδα με τίτλο «Μαθητικοί Παλμοί», όπου
φιλοξενήθηκαν εργασίες μαθητών μας, σχετικές με το θέμα του συνεδρίου, καθώς
και τα πορίσματα του.
 Η εκδήλωση «ΑΥΞΕΝΤΕΙΑ 2015», προς τιμή του Σταυραετού του Μαχαιρά, η
οποία φέτος είχε τον γενικό τίτλο «Αυξεντίου Γρηγόριε, Ηρώων Φως, Ψυχής
Μεγαλείο» και,
 Η συνδιοργάνωση του 1ου Επαρχιακού Μαθητικού Συνεδρίου Τεχνικών Σχολών
Σημαντικές ήταν και οι συμμετοχές των παιδιών μας, όπως:
 στα Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια 2015, όπου μαθητές μας, πήραν το πρώτο
βραβείο ανάμεσα σε όλα τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, στο διαγωνισμό αφίσας με
θέμα: «Οικολογική Κατοικία». Επίσης η μαθήτριά μας Μαρία Λαγούδη, του
τμήματος ΘΠΑ3, είχε εκλεγεί Αντιδήμαρχος του συμβουλίου.
 Συμμετοχή στον διαγωνισμό «Τεχνολογία και Καινοτομία στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ» με δυο εργασίες μαθητών μας με θέμα:
Α. «Αυτόματη καθοδήγηση ατόμων με αναπηρικές ικανότητες στον εσωτερικό
χώρο κατοικιών», η οποία απέσπασε τον Α΄ Έπαινο και,
Β. «Ανεξάντλητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», η οποία απέσπασε τον Β΄
Έπαινο
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Νεανικής επιχειρηματικότητας, όπου ομάδα μαθητών
μας δημιούργησε εικονική επιχείρηση, η οποία απέσπασε το βραβείο καλύτερων
πωλήσεων
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία, όπου η
εργασία των μαθητών μας με θέμα: «Κινητή μονάδα μπάνιου, για ηλικιωμένους και
ανάπηρους», ξεχώρισε ανάμεσα στις άλλες και συγκέντρωσε πολύ καλά σχόλια.
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων, όπου το σχολείο μας, έχει
πιστοποιηθεί ως καινοτόμο στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα και,
 Συμμετοχή σε δυο Ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία αποκομίσαμε πολύ
σημαντικές εμπειρίες
Είχαμε επίσης, πολλές συμμετοχές σε διαγωνισμούς στον τομέα της Φυσικής, με
πολλές διακρίσεις, όπως:
 στον διαγωνισμό «Η Φυσική Παρουσιάζει» - (3η θέση παγκύπρια)
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 στον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Η Φυσική σε φωτογραφία» - (3η θέση
παγκύπρια)
 στον διαγωνισμό ηλιακού αυτοκινήτου- (4η θέση παγκύπρια)
 στον διαγωνισµό συγγραφής ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Φωτογραφίες
από εντυπωσιακά καιρικά φαινόµενα» και,
 συμμετοχή στο 4ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών, όπου μαθητές μας,
παρουσίασαν εργασία τους
Συμμετείχαμε ακόμα:
 σε σεμινάρια καθηγητών εντός και εκτός σχολείου
 στον διαγωνισμό PISA και,
 στον διαγωνισμό Euro-quiz, όπου ο μαθητής μας Κωνσταντίνος Κυριάκου, του
τμήματος ΘΠΑ2, τίμησε τη Σχολή μας με την παρουσία και τη συμμετοχή του σε
Σύνοδο της Ευρωβουλής των Νέων, γνωστή ως EUROSCOLA, στην έδρα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
Πλούσια ήταν και η δράση στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τομέα, όπου:
 είχε διοργανωθεί και διεξαχθεί φιλανθρωπική αγορά, τα έσοδα της οποίας έχουν
ενισχύσει σημαντικά το ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του σχολείου
 έγινε συλλογή τροφίμων τα οποία είχαν δοθεί ως δώρο Χριστουγέννων, στις
οικογένειες των απόρων μαθητών μας
 είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα της ολόχρονης σίτισης των άπορων μαθητών μας
και,
 Υπήρξε επίσης, ενεργός συμμετοχή σε εράνους
Στον τομέα του εθελοντισμού:
 υπήρξε συμμετοχή στο 1ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Εθελοντισμού, καθώς και
 διεξαγωγή αιμοδοσίας στη Σχολή
 Συνεχίσαμε επίσης, για έκτη χρονιά, τη συνεργασία μας με το Κέντρο Ημέρας
«Πρόσβαση», όπου εκπαιδεύονται ενήλικα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια
αυτής της συνεργασίας, έγιναν αρκετές κοινές εκδηλώσεις, εθελοντικά μαθήματα για
ολόκληρη την ομάδα, καθώς και η ένταξη των παιδιών, σε μικρές ομάδες, στα
διάφορα μαθήματα μαζί με τους μαθητές του σχολείου μας. Εδώ, οφείλω να
καταθέσω απέραντο σεβασμό, ευγνωμοσύνη και θερμές ευχαριστίες προς τους
μαθητές μας, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτή τη συνεργασία, αλλά και
προς τους συνάδελφούς μου για την αφειδώλευτη προσφορά τους.
Άλλες δραστηριότητες που είχαμε, ήταν:





δραστηριότητες στα πλαίσια της Μέρας Ευρωπαϊκών Γλωσσών
Ασκήσεις Πολιτικής Άμυνας για Πυρκαγιά και Σεισμό
δυο εκκλησιασμούς στο σχολείο
εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανάμεσά τους και η επίσκεψη των
τελειόφοιτών μας στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και η επίσκεψη στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα
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Χανιά, των δύο ομάδων που κέρδισαν πρώτα βραβεία στον περσινό διαγωνισμό
ΤΕΚΕ, αξιοποιώντας τα χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού
 Είχαμε τις ελεύθερες Δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων εντάσσονται οι
Όμιλοι ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες της Τσικνοπέμπτης
 Κατασκευές στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων οι οποίες εκτίθενται στην είσοδο της
Σχολής και,
 Προσφορά εθελοντικής κοινωνικής εργασίας από μαθητές, στον χώρο του σχολείου
Έγιναν ακόμα διαλέξεις:
 για τη βία στα γήπεδα, για την αντικοινωνική συμπεριφορά και για την οδική
ασφάλεια, από την Αστυνομία
 για την ασφάλεια και υγεία, από διάφορους λειτουργούς, καθώς και,
 διαλέξεις στα πλαίσια του προγράμματος Εναλλακτικής Διδασκαλίας.
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