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ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»                                                  Γ1  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2022– 2023 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Με τη βοήθεια του Θεού αρχίζουμε τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023. Εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να 

είναι εποικοδομητική, δημιουργική για σας και τα παιδιά σας. Σας εύχομαι επίσης υγεία, προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία.  

Περάσαμε τρεις δύσκολες σχολικές χρονιές, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με τη συνεργασία σας 

αντιμετωπίσαμε μαζί πρωτόγνωρες καταστάσεις που βίωναν τα παιδιά και βοηθήσαμε το καθένα 

ξεχωριστά να τις ξεπεράσει. Ελπίζουμε φέτος να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία σε 

ηπιότερη μορφή, γι΄αυτό σας παρακαλούμε να διαβάσετε μαζί με τα παιδιά σας με προσοχή τις οδηγίες 

κάθε νέου Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και να τις εφαρμόζετε με 

αυστηρότητα.  

Εμείς, πάλι, οι εκπαιδευτικοί αρχίζουμε το δύσκολο παιδαγωγικό έργο γεμάτοι υπομονή, ψυχική δύναμη 

και αισιοδοξία. Οραματιζόμαστε ένα Σχολείο που θα παρέχει με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο 

γνώσεις υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα παιδαγωγία τέτοιας μορφής που θα συμβάλλει με τον πλέον 

θετικό τρόπο στην ωρίμανση της προσωπικότητας των μαθητών μας. Σταθερός εκπαιδευτικός στόχος του 

Λυκείου μας είναι να δημιουργηθεί για τα παιδιά ένα περιβάλλον χαράς και ψυχικής ευεξίας, στο οποίο 

θα σφυρηλατούνται μέσα από τις μαθησιακές διαδικασίες η ανθρωπιά, η πνευματική καλλιέργεια και τα 

δημοκρατικά ιδεώδη. Επίσης, σταθερά στοχεύουμε στη δημιουργία ολοκληρωμένων ηθικά ανθρώπων, με 

πίστη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους, με αγωνιστικότητα αλλά και εντιμότητα για επίτευξη των 

γνωσιολογικών τους στόχων, χωρίς ηθικές παρεκκλίσεις. 

Γνωρίζοντας ότι ο Σχολικός χώρος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος και θεμέλιο 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πραγματικότητας, θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη σχολική 

καθημερινότητα των μαθητών μας με τέτοιες συνθήκες, ώστε να τους αγγίζει ψυχικά και να τους γεμίζει 

συναισθηματικά και να νιώθουν το Σχολείο ως δικό τους οικείο χώρο, να τους αποπνέει ζεστασιά, να 

βιώνουν απόλυτα ασφαλείς τη χαρά της παρέας, να επικοινωνούν και να εκφράζονται. Να αισθάνονται 

ως μέλη μιας ευρύτερης πνευματικής οικογένειας με ειλικρινές ενδιαφέρον, ανυπόκριτη αγάπη, με 

συμβολή στα γνωστικά – διδακτικά καθήκοντα αλλά και με διάθεση συνομιλίας και προσφοράς  ακόμη 

και σε εξατομικευμένα θέματα. Έχοντας πλήρη επίγνωση των δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών 

συνθηκών που επικρατούν, η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος επιθυμούν να σας βεβαιώσουν ότι 

θα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και θα ενισχύουν ποικιλότροπα τα παιδιά του Σχολείου μας που έχουν 

ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται στενή συνεργασία σχολείου-οικογένειας αλλά και συνεργασία με 

όλους τους φορείς της περιοχής, με στόχο όλα τα παιδιά μας να απολαμβάνουν το πολύτιμο αγαθό της 

μόρφωσης,  χωρίς ψυχικό κόστος. 

Σας πληροφορούμε ότι Θα εφαρμοστούν και κατά τη φετινή σχολική χρονιά οι Εξετάσεις Τετραμήνων και 

το νέο σύστημα αξιολόγησης, όπως είχαν ισχύσει και την προηγούμενη σχολική χρονιά.  

Στο Σχολείο μας λειτουργεί πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διοίκησης, από το οποίο θα ενημερώνεστε έγκαιρα 

για την επίδοση, φοίτηση και συμπεριφορά των παιδιών σας. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί σοβαρά το Σχολείο είναι η επίδοση των μαθητών, η οποία, όπως 

όλοι γνωρίζουμε επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σχολικό - 
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εκπαιδευτικό πλαίσιο του μαθητή αλλά και με το οικογενειακό και το κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο ζει. 

Κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση λόγω αδυναμίας ή αδιαφορίας προς τα 

μαθήματα και γενικότερα προς το Σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις η χαμηλή σχολική επίδοση μπορεί να 

οφείλεται σε έλλειψη σχολικής ωριμότητας του παιδιού, σε αισθήματα ντροπής ή δειλίας ή ακόμη και σε 

απουσία εσωτερικών κινήτρων για μάθηση. Εκπαιδευτικοί και γονείς θα συνεργαστούμε για την 

ενδυνάμωση των μαθητών μας. Σας παρακαλώ θερμά να παρακολουθείτε τη μελέτη των παιδιών σας και 

να επικοινωνείτε με τους καθηγητές για θέματα που αφορούν στα παιδιά σας και να επισκέπτεσθε το 

Σχολείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Πάντοτε ανατίθεται «κατ΄οίκον» εργασία στους μαθητές/τριες. Η 

επικοινωνία μεταξύ μας θα είναι συνεχής. Τα προβλήματα στη γένεσή τους αντιμετωπίζονται πιο 

αποτελεσματικά.  

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα παιδιά οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, ώστε 

με το κτύπημα του κουδουνιού, στις 7:30, να βρίσκονται στις τάξεις τους. Η αργοπορημένη προσέλευση 

στην τάξη, σε όλες τις περιόδους διδασκαλίας, εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Η Λυκειακή ηλικία είναι η πιο δύσκολη. Πολλές φορές η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με τα παιδιά 

μας μπορεί να συναντά δυσκολίες και προβλήματα. Αυτό ισχύει τόσο στο σπίτι όσο και στο Σχολείο. Πρέπει 

γονείς και καθηγητές να βρίσκουμε διαύλους επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Τώρα είναι ο χρόνος που 

χρειάζονται τη στήριξή μας. Πρέπει να διατηρούμε διαρκή διάλογο μαζί τους. Η φιλική σχέση θα μας 

βοηθήσει από κοινού να ελέγχουμε, διακριτικά και προς όφελός τους, την καθημερινή δράση τους. 

Κάτι άλλο, για το οποίο επίσης ζητούμε τη συνεργασία σας, είναι ο περιορισμός των ωρών που οι έφηβοι 

μαθητές/τριες μας ξοδεύουν άσκοπα μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τους. Η πολύωρη 

χρήση του Διαδικτύου είτε για έρευνα είτε για παιχνίδι είτε για κοινωνικοποίηση εγκυμονεί κινδύνους για 

τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Επιβάλλονται λελογισμένοι περιορισμοί προς αποφυγή της 

παραμέλησης της μελέτης των παιδιών. Ως σχολείο προγραμματίζουμε διαλέξεις από ειδικούς για τους 

κινδύνους στο διαδίκτυο. 

Μεμονωμένα κρούσματα βανδαλισμών στο σχολείο, είναι γεγονότα που μας λυπούν ιδιαίτερα και 

στιγματίζουν αρνητικά την εικόνα όχι μόνο του Σχολείου μας αλλά και της πόλης μας. Μόνο με τη δική σας 

βοήθεια μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Απαιτείται έλεγχος των παιδιών αλλά 

και ανάπτυξη πραγματικής επικοινωνίας μαζί τους.  

Οποτεδήποτε χρειαστείτε τη βοήθειά μας θα είμαστε δίπλα σας. Κατανοώντας τις δυσκολίες που ως γονείς 

αντιμετωπίζετε για τη σωστή ανατροφή των παιδιών σας σε μια εποχή σύγχυσης και 

αποπροσανατολισμού, δυσκολίες τις οποίες κι εμείς βιώνουμε ως εκπαιδευτικοί, ή ως γονείς αλλά και ως 

ενεργά μέλη της κοινωνίας μας, προσβλέπουμε σε συνεργασία και ειλικρινή επικοινωνία μαζί σας με 

στόχο πάντοτε  την πρόοδο και την προκοπή των παιδιών μας.   

Καλή αρχή σε όλους μας με υγεία, χαρά και δημιουργία! Ας μην ξεχνάμε ότι η Παιδεία μας είναι η κοινή 

κληρονομιά και η αρχοντιά μας! 

Παρασκευούλα Ολυμπίου Κωνσταντινίδου 

Διευθύντρια 


