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1Ος Στόχος: Αναβάθμιση του Πολιτισμικού επιπέδου των μαθητών
 Επαναπροσδιορισμός στάσεων ζωής και συμπεριφοράς των
μαθητών, ενίσχυση των αρετών της ευγένειας, της υπευθυνότητας,
της αυτοπειθαρχίας, της πειθαρχίας , του σεβασμού.
 Ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αποδοχής του
διαφορετικού με πνεύμα διαλεκτικό και ειρηνικό.
 Προαγωγή της αυτογνωσίας, της αυτοβελτίωσης, του αυτοσεβασμού,
της ψυχοσωματικής ισορροπίας των μαθητών.
 Ευαισθητοποίηση των μαθητών για διάφορα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά κ.α προβλήματα και ανάπτυξη ορθών στάσεων ζωής
απέναντι σε αυτά.
 Καλλιέργεια θεατρικής, αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής κ.λ.π.
παιδείας.
 Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης των μαθητών.
 Συμμετοχή των μαθητών στην ποιοτική βελτίωση του σχολικού
χώρου, καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, αειφόρο ανάπτυξη.
 Δημιουργία ευκαιριών για επαφή των μαθητών με τα επιτεύγματα του
πολιτισμού (τέχνες-γράμματα-επιστήμες).
2ος Στόχος: Μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 Μεγιστοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση του διδακτικού
χρόνου.
 Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη (πρόκληση ενδιαφέροντος,
πειθαρχία, σωστή συμπεριφορά)
 Διερεύνηση, εντοπισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των
μαθητών.
 Αντιμετώπιση-περιορισμός των προβλημάτων – αδυναμιών των
μαθητών με στοχευμένες δραστηριότητες.
 Εφαρμογή διαφοροποιημένων προγραμμάτων και σύγχρονων
μεθόδων διδασκαλίας (αυτενέργεια, εμπλοκή των μαθητών/τριών
στη διδακτική διαδικασία, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.λ.π.)
 Αξιοποίηση της τεχνολογίας με μέτρο.
 Ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης των μαθητών,
καλλιέργεια δεξιοτήτων.

 Αξιοποίηση πρότερων γνώσεων, ενθάρρυνση μαθητών
εξατομικευμένη προσέγγιση όπου είναι δυνατόν.
 Ενθάρρυνση για συμμετοχή των μαθητών/τριών σε συνέδρια,
διαγωνισμούς, Ευρωπαικά και άλλα προγράμματα, συζητήσεις κ.λ.π.
 Παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων.
3ος Στόχος: Γνωρίζω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ
 Ενδυνάμωση της ιστορικής γνώσης και προσπάθεια διατήρησης
άσβεστης της μνήμης των κατεχομένων πόλεων και χωριών μας.
 Ενίσχυση της αποφασιστικότητας και της αγωνιστικότητας της νέας
γενιάς και ενδυνάμωση της ανάγκης για επανένωση της πατρίδας
μας.
 Γνωριμία των μαθητών με τα κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας, με
τις παραδόσεις, τους μύθους, τα ήθη κα τα έθιμα τόσο των
ελεύθερων περιοχών όσο και των κατεχομένων.
 Συνειδητοποίηση των επακόλουθων της τουρκικής εισβολής.
 Ανάδειξη και εκτίμηση του πλούτου της δημιουργίας και της
ψυχοσύνθεσης των Κυπρίων.

4ος Στόχος: «Έτος Ελληνικής Επανάστασης- Έτος παλιγγενεσίας». Οι
διαχρονικοί αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία.
Ενδυνάμωση της ιστορικής γνώσης και μνήμης. Ενίσχυση της
αγωνιστικότητας της νέας γενιάς.
5ος Στόχος:

Υγειονομική Ασφάλεια στα Σχολεία.
Ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών/τριών και γονιών
για τα μέτρα και πιστή τήρησή τους.
Συγκρότηση Ομάδας παρακολούθησης
Ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών/τριών και γονιών
για τα μέτρα και πιστή τήρησή τους.

