
Δράσεις του σχολείου μας το σχολικό έτος 2012-13

      1. Ενημέρωση των μαθητών της Α' τάξης από το ΚΕΣΑΝ με θέμα: Ασφαλή χρήση του          
Διαδικτύου.

2. Ενημέρωση γονέων από το ΚΕΣΑΝ με το ίδιο θέμα.

3. Ενημέρωση  των  μαθητών  της  Γ'  τάξης  από  ομάδα  φοιτητών  του  τμήματος  προαγωγής 
υγείας με θέμα: AIDS  - Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ δράση 2 με θέμα: Ενίσχυση της Ελληνομάθειας που 
δίδαξε η κ. Βλαχάκη Ελένη.

5. Συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πρόγραμμα “Κλικ στην Ιστορία” με 
στόχο την ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας. Υλοποίησαν η κ. Ασπράκη και η κ. Τζωτζάτου με 
μαθητές.

6. Συνεργασία και επίσκεψη στο σχολείο από το Γιατρό – ποιητή Αντώνη Κούτη με αφορμή 
τον  εορτασμό  της  ημέρας  της  ποίησης,  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας που δίδαξε η κ. Ασπράκη.

7. Συνεργασία  με  τον  παγκρήτιο  σύνδεσμο  εθελοντών  αίματος  και  δωρητών  οργάνων 
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ.  Ενημέρωσαν  τους  μαθητές  και  πραγματοποιήθηκε  εθελοντική 
αιμοδοσία με επιτυχία.

8. Υλοποίηση  προγράμματος  περιβαλλοντικής  με  θέμα:  “Αλλάξτε  συμπεριφορές 
ΑνακυκλώSOSστε”  με τις κ. Παπαδάκη, Μπανιά, Κανναβού και 30 μαθητές από τα Γ1, Γ4, 
Γ6. Έγινε επίσκεψη στο ΚΠΕ Βάμου.

9. Συμμετοχή και συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων στο πρόγραμμα “ΟΧΙ στη 
βία  ΝΑΙ  στη  φιλία”  το  οποίο  παρακολούθησαν  και  υλοποίησαν  οι  κ.  Ασπράκη  και 
Πρεβελιανάκη με  μαθητές  των τμημάτων Β1 και  Β3.  Η παρουσίαση των δράσεων των 
σχολείων που συμμετείχαν έγινε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

10. Υλοποίηση προγράμματος  e-Twinning με θέμα: “Η πόλη μου αξίζει  μια επίσκεψη”. Το 
πρόγραμμα δούλεψαν οι κ. Πρεβελιανάκη, Μπανιά, Μακράκη με τους μαθητές του Γ4 και 
συνεργάστηκαν με σχολεία από την Τουρκία και Πολωνία.

11. Υλοποίηση προγράμματος με θέμα “Ρατσισμός Ξενοφοβία (εφηβικές ματιές σ΄ένα υπαρκτό 
κοινωνικό πρόβλημα)” από τις κ. Μακράκη, Μπιτσάκη, Πρεβελιανάκη και με τους μαθητές 
του Γ2 και με αλλοδαπούς μαθητές όλων των τμημάτων της Γ' τάξης.

12. Δράσεις στο σχολείο με αφορμή την Ημέρα κατά της βίας από τη Σύμβουλο Φιλολόγων και  
παιδαγωγικά υπεύθυνη του σχολείου μας κ. Καλοκύρη με μαθητές της Β' τάξης. Επίσης 
έγινε εφαρμογή του σεναρίου κατά του cyberbulling (Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού) από τις κ. 
Γαλανάκη,   Ασπράκη  και  Πρεβελιανάκη  σε  συνεργασία  με  το  σχολικό  Σύμβουλο 
Πληροφορικής κ. Πανσεληνά σε μαθητές της Α' και Β' τάξης.

13. Δράσεις μέσα στην τάξη με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου από τις κ. Γαλανάκη, 
Πρεβελιανάκη και μαθητές της Α' και Β' τάξης σε συνεργασία με τον φορέα saferinternet,gr. 
Οι  μαθητές  της  Α'  τάξης  δημιούργησαν  2  αφίσες  που  αναδείχθηκαν  στην  κεντρική 
εκδήλωση του saferinternet.gr στο Ευγενίδιο Ίδρυμα καθώς και μία Δημιουργία Τ-shirt που 
εκτέθηκε σε ψηφοφορία στο facebook.

14. Συμμετοχή του σχολείου στο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας από τις κ. Γαλανάκη και 
Πρεβελιανάκη και μαθητές των τμημάτων Β2, Β4, Β5, Γ4, Γ5, Γ6  με παρουσίαση των 
εργασιών στην  αίθουσα Ανδρόγεω.



15. Υλοποίηση  προγράμματος  με  θέμα  “Περπατώντας  στη  Φύση  και  στην  Ιστορία  των 
Αστερουσίων” από τις κ. Χαριάτη, Γαλανάκη, Δασκαλάκη και τον κ. Γιαχνάκη με μαθητές 
της Γ' τάξης. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κουδουμά.

16. Διημερίδα (αλληλο)διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων με τίτλο “Μοιραζόμαστε ιδέες και 
προτάσεις  στο  ξεκίνημα  της  νέας  χρονιάς  2012-2013”.  Στη  διημερίδα  συμμετείχαν  με 
εισήγηση τους οι καθηγήτριες κ. Ασπράκη, κ. Μοχιανάκη και κ. Σερδάκη.

17. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσο της άσκησης διδασκαλίας φοιτητών 
της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι φοιτητές επί τριμήνου παρακολούθησαν και δίδαξαν μαθήματα 
της επιλογής τους με την καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου μας που αποδέχτηκαν τη 
συνεργασία. (κ. Ασπράκη, κ. Μακράκη, κ. Μοχιανάκη και κ. Σερδάκη)

18. Επίσκεψη στο καταφύγιο Πρίνος από τον κ. Πετράκη, τις κ. Μπιτσάκη και Γκανούλη και 
μαθητές της Γ' τάξης.

19. Εσπερίδα  με  θέμα  “Σχολείο  και  κοινωνία  μαζί  ενάντια  στην  ενδοοικογενειακή  και 
ενδοσχολική βία” σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Φιλολόγων και παιδαγωγικά υπεύθυνη 
του  σχολείου  μας  κ.  Καλοκύρη,  την  υπεύθυνη  του  Συμβουλευτικού  Σταθμού  Νέων  κ. 
Παναγιωτάκη,  το  Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  σχολείου  μας  και  τον  Ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών. 

20. Εσπερίδα  με  θέμα  “Ρατσισμός-Ξενοφοβία  (εφηβικές  ματιές  σ'  ένα  υπαρκτό  κοινωνικό 
πρόβλημα)”. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σερντεδάκης Νίκος.

21. Ενισχυτική διδασκαλία.


