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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ                                                  Κ14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 - 2023 

 

Στόχοι σχολικής χρονιάς 2022 – 2023 

Η Σχολική μας Μονάδα, με γνώμονα την προτροπή του ΥΠΑΝ  να συνεχιστεί ο διαχρονικός  στόχος  

«Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», οι αναφορές για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή καθώς και η  ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κλιματική κρίση καθιερώνει τους 

εξής στόχους για τη  Σχολική χρονιά 2022-2023: 

 

 1)«Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων» 

Για την πραγμάτωση του στόχου αυτού, θα δώσουμε έμφαση στην:  

α) «Ποιοτική Διδασκαλία» 

 Θα επιδιώξουμε, και φέτος,   την πλήρη ενσωμάτωση  των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας 

στην καθημερινή διδασκαλία, αφήνοντας πάντα βεβαίως, περιθώριο στους συναδέλφους να 

εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με ό,τι άλλο θεωρούν αναγκαίο για ικανοποίηση των 

αναπτυξιακών - μαθησιακών αναγκών των μαθητών τους. 

 Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας, στο περιβάλλον – κλίμα μάθησης 

του σχολείου, θα αξιοποιήσουμε την εφημέρευση, και θα επιδείξουμε ενδιαφέρον για το   κλίμα 

που επικρατεί το πρωί, όταν έρχονται οι μαθητές και την ώρα που αναχωρούν.  

 Έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι η μάθηση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:  

από την  συνεργασία των εκπαιδευτικών (συνδιδασκαλίες, ανταλλαγή φυλλαδίων,  

επισκέψεων) από την  πειθαρχία που επικρατεί στην τάξη, από την εμπλοκή των γονιών στη 

διαδικασία της μάθησης, από την αξιοποίηση των πηγών (εποπτικά μέσα, βιβλιοθήκη κ.τ.λ.) και  

τη συνεργασία με τους σχολικούς συνεργάτες, συνοδούς κ.τ.λ.  

 Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι  άνθρωποι μαθαίνουν και από τους ειδικούς , αλλά προπαντός 

μέσα από την εμπειρία τους. Ότι, ενσωματώνοντας στη διδασκαλία μας τη χρήση της 

τεχνολογίας,  τα μαθήματα γίνονται πιο ελκυστικά και πιο εύκολα για τα  παιδιά. Επίσης, στόχος 

μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να  μάθουν να 

ερευνούν, να συνεργάζονται. Βασικός στόχος δεν θα είναι μόνο  η κάλυψη της ύλης, λόγω της 

εφαρμογής των εξετάσεων των Τετραμήνων , αλλά και το να αναπτύξουν  οι μαθητές 

δεξιότητες και κριτική σκέψη. 

 Οι επισκέψεις του Διευθυντή  σε αίθουσες διδασκαλίας για αξιολόγηση των συναδέλφων και η 

ανατροφοδότηση - εποικοδομητικός διάλογος που ακολουθεί, θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή 

συμβολή.  

β) Μεγιστοποίηση του Διδακτικού Χρόνου 

 Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ευκαιρίες μάθησης αποτελούν και οι άρτια οργανωμένες 

εκδηλώσεις ( επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές), η κατ’ οίκον εργασία κ.λ.π. Θα πρέπει να 

καταβάλουμε προσπάθεια να πείσουμε μαθητές και συναδέλφους, ώστε όλοι να βρισκόμαστε 

στο μάθημα με το κτύπημα του κουδουνιού. Να αποφύγουμε, στο μέτρο του δυνατού, να 

διακόπτουμε τα μαθήματα άνευ αποχρώντος λόγου για ανακοινώσεις ή κοινές συγκεντρώσεις. 
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2) «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι». 

Ο διαχρονικός αυτός στόχος  παραμένει και φέτος ως ένας από    τους στόχους της σχολικής χρονιάς 

2022-2023. Αποσκοπεί στη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων εδαφών μας και στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών ειδικά για την Αμμόχωστο (με αφορμή το «άνοιγμα» των Βαρωσίων 

από το κατοχικό καθεστώς, τον Οκτώβριο του 2020). «Το περίκλειστο κομμάτι»  όπως είναι γνωστό, 

προστατεύεται από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (550-789), τα οποία λένε ότι η περιοχή 

πρέπει να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους, ως κίνηση καλής θέλησης, πριν την επίλυση του 

Κυπριακού. 

3) 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή – η κληρονομιά του μικρασιατικού 

ελληνισμού.  

Σημειώνεται ότι το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που έχει 

αφήσει τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση, όχι μόνον των Μικρασιατών που 

ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους, αλλά και όλων των Ελλήνων. Μπορούμε, και φέτος,  να 

κάνουμε μνεία στην κληρονομιά του μικρασιατικού ελληνισμού, στο  χρονικό του ελληνισμού της 

Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της ακμής του πριν τους διωγμούς, τη δραματική περίοδο 1919-

1923, καθώς και την περίοδο της εγκατάστασης και ενσωμάτωσής των Μικρασιατών προσφύγων 

στην Ελλάδα. 

4) Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της. 

Επιπλέον, θέτουμε  ως στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην ευαισθητοποίηση 

των μαθητών/τριών για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της, οι οποίες έχουν διαφανεί έντονα 

και ταλανίζουν ολόκληρο τον πλανήτη.  

5) Ηλεκτρονική Διοίκηση – Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και διδασκόντων:  

Στόχος μας είναι να συνεχιστεί και φέτος η  δρομολόγηση και  υλοποίηση της ηλεκτρονικής 
διοίκησης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί μέσω αυτής αυτοματοποιούνται  όλες οι διοικητικές 
εργασίες της διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού , αλλά αποτελεί και εργαλείο άμεσης 
ενημέρωσης του μαθητή και κηδεμόνα. Ακόμη, θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω, εάν χρειαστεί,  τα 
ψηφιακά μέσα στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω του εργαλείου της Microsoft 
Teams. 

6) «Υγειονομική Ασφάλεια στο σχολείο» 

Επιπρόσθετα, παρόλο που  η πανδημία COVID 19, όπως φαίνεται, ολοένα υποχωρεί,  δεν παύει να 

είναι απρόβλεπτη,  καθιερώνουμε τον στόχο «Υγειονομική Ασφάλεια στο σχολείο». Θα δοθεί 

έμφαση, εάν παραστεί ανάγκη,  στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοπροστασίας από τον COVID 19 και 

κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους άλλους. 

 

Σημείωση: Τυχόν εισηγήσεις των διαφόρων ειδικοτήτων- κλάδων προς τη Διεύθυνση για 

υλοποίηση των πιο πάνω στόχων είναι ευπρόσδεκτες και οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε.  

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        7 Σεπτεμβρίου 2022 


