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TΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ…..



Στο σχολειό που ονειρεύομαι

δεν θέλω να είναι ασήκωτες οι τσάντες

θέλω να μαθαίνω με εκείνον τον τρόπο που 
να μη το καταλαβαίνω ,

θέλω να διδάσκομαι από αυτά που 
αισθάνομαι

και όχι από αυτά που ακούω ή βλέπω μόνο

θέλω στο κουδούνι του σχολάσματος να 
σκέφτομαι πως πέρασε έτσι η ώρα

θέλω εκείνα τα όρια που θα μάθω να βάζω 
μόνος μου,

για να τα σέβομαι και όχι να τα φοβούμαι 
μόνο

θέλω να είναι η χώρα των χρωμάτων και των 
εκπλήξεων ,

εκεί όπου μαγικά συμβαίνουν

δεν θέλω άλλα αριστεία και βραβεία ,

παινέματα της μαμάς στη γειτονιά

θέλω να ανασαίνω κανονικά

και όχι στα κλεφτά όπως όταν ακούω 
για διαγώνισμα ,εξετάσεις, επιτυχία

. ΧΑΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ΄2

Θέλω τους δασκάλους μου εκπαιδευτικούς

και όχι εκπαιδευτές

υπερήφανους δικούς μου ήρωες

και όχι φοβισμένους ,σκυφτούς που κάνουν απλά 

μια δουλειά

που φυσάνε απαλά τη φλόγα μου για να φουντώσει

και όχι με δύναμη ανέμου να τη σβήνουν

θέλω όταν γυρνάω στο σπίτι να έχω να 

λέω όμορφες ιστορίες

και όχι να με ρωτούν μόνο πως στα μαθήματα τα 

πήγα

δεν θέλω κανένα ταλέντο μου να ξαναπάει χαμένο

γιατί ποτέ κανείς δεν έψαξε για να το ανακαλύψει

δεν θέλω να διδάσκομαι δυο φορές το κάθε πράμα

μια στο σχολειό και μια μετά το σχολειό

θέλω να έχω χρόνο να παίξω ,να κάνω κάτι που μου 

αρέσει

και να μη θυσιάζω το παρόν μου για το μέλλον μου

θέλω να μαθαίνω με λαχτάρα για να μένει για 

πάντα

και όχι με το πρέπει που έχει ημερομηνία λήξης.

ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ  Γ΄3



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ





































OI ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ



















ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ.



• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

• ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

• ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

• ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΠΑΝΑΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ



• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

• ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

• ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• ΦΙΛΙΚΗ , ΒΟΗΘΗΤΙΚH,ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

• ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ







ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
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ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ





ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ















ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΘΕΟΣΚΕΣΠΑΣΤΗΣ ΠΑΦΟΥ















ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ













ΔΡΑΣΗ ΖΕΠ







ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατσιγιάννης Αθανάσιος  Γ’4

Χαραλάμπους Κυριάκος  Γ’4

Πασενίδης Γιώργος Γ’4 

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιάγκου Γιάγκος  , φιλόλογος

Υπεύθυνος  Β.Δ 

Χριστοδούλου Χριστόδουλος
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