
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
     (σχολικό έτος 2007-08) 

 
1. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας - Εικόνα του εαυτού & διατροφή-Β 1 & ∆ 1 

 

Τα τµήµατα: Β1 (κα Κυριακίδου Ζαχαρούλα) & ∆1 (κα Κεσκιλίδου 
Μάχη) συµµετείχαν σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας 
κι ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα «Εικόνα του εαυτού και 
διατροφή» για τη διερεύνηση της εικόνας που έχουν τα παιδιά για 
τον εαυτό τους και την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
επηρεάζει η εικόνα που έχουν για το σώµα τους, τις διατροφικές 
τους επιλογές. Οι γενικοί στόχοι ήταν:  

 Να βελτιώσουµε την αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό 
τους και τους άλλους. 

 Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη µοναδικότητα και την 
ιδιαιτερότητά τους. 

 Να προάγουµε τη συνεργασία, όχι τον  ανταγωνισµό. 
 

Οι ειδικοί στόχοι-σκοποί ήταν:  
 Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/τριες ποια είναι τα 
υγιεινά τρόφιµα και ποιοι οι παράγοντες που τους 
επηρεάζουν στις διαιτητικές τους επιλογές. 

 Να διερευνήσουν τα παιδιά τις αλλαγές που συµβαίνουν 
στο σώµα τους, να ενηµερωθούν ότι η ανάπτυξη είναι µια 
φυσιολογική διαδικασία του κύκλου της ζωής και να 
κατανοήσουν πώς συνδέονται αυτές οι αλλαγές µε τη 
διατροφή τους. 

 Να µάθουν τις οµάδες τροφίµων και τα βασικά είδη των 
θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται το ανθρώπινο σώµα 
για καλή υγεία και τα τρόφιµα που είναι καλές πηγές για 
κάθε είδος. 

 

Μεθοδολογία: Το πρόγραµµα εκπονήθηκε µε την µέθοδο της 
βιωµατικής- επικοινωνιακής διδασκαλίας µέσα από την οποία 
οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να 
εκτιµήσουν κατάλληλα τα θέµατα που µελετήθηκαν. 
 

∆ραστηριότητες 
 

1η δραστηριότητα 
Τα παιδιά συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την εικόνα 
του σώµατος (Body Shape Questionnaire – BSQ – 34, Body Shape 
Scale), στο οποίο κατέγραψαν τη γνώµη τους για την εικόνα του 
σώµατός τους, τη γνώµη που έχουν οι άλλοι (οικογένεια, φίλοι) για 
την εικόνα του σώµατός τους, για το πόσο είναι ικανοποιηµένα από 
την εµφάνισή τους, και τέλος, ποιο ή ποια χαρακτηριστικά της 
εµφάνισής τους θα ήθελαν να αλλάξουν. 
 

2η δραστηριότητα 
Τα παιδιά συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο διατροφικών συνηθειών, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι επιλογές τους βασίζονται στις 
ευεργετικές συµβουλές της πυραµίδας της µεσογειακής διατροφής. 
Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε και µία σελίδα, στην 
οποία αναγράφονταν 28 παραδοσιακά ρώσικα φαγητά και οι 
µαθητές που προέρχονταν από χώρες της Πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης καλούνταν να συµπληρώσουν τη συχνότητα κατανάλωσής 
τους. Αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου παρουσίασε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς όλα τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά και µε 
ιδιαίτερο ενθουσιασµό στο διαπολιτισµικό µπουφέ. 
 

3η δραστηριότητα 
Τα παιδιά σχεδίασαν και κατασκεύασαν µε κολάζ την πυραµίδα της 
µεσογειακής διατροφής, συζητώντας πώς η εικόνα του σώµατος 
επηρεάζει τις διατροφικές τους επιλογές, µε βάση τις οµάδες 
τροφίµων. 

 
 

 

 

 

 



4η δραστηριότητα 
Τα παιδιά τραγούδησαν και δραµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία 
και ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τραγούδι «Το Χοντρό Μπιζέλι» από το 
µουσικό cd «Εδώ Λιλιπούπολη». Με αυτή τη δραστηριότητα, τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι, από τη µία πλευρά, το τέλειο σώµα ή 
βάρος δε θα τους κάνει πιο ταλαντούχους, επιτυχηµένους ή πιο 
έξυπνους, και από την άλλη, ότι η σωστή διατροφή, σε συνδυασµό 
µε τη σωµατική άσκηση, συντελούν στην καλή λειτουργία του 
οργανισµού, στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της υγείας. 
 
5η δραστηριότητα 
Τα παιδιά όρισαν κάθε µέρα την τέταρτη ώρα ως την «ώρα του 
φρούτου». Όλα τα παιδιά έφερναν το φρούτο τους και το 
κατανάλωναν µέσα στη διδακτική ώρα, κατανοώντας τη σηµασία 
των βιταµινών για τον οργανισµό. 
 
Αποτελέσµατα 
Τα παιδιά δέχτηκαν µε ενθουσιασµό τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα κι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του. 
Κατάφεραν να λειτουργήσουν σαν οµάδα καλύπτοντας ο ένας τις 
αδυναµίες του άλλου. Προσέγγισαν τη µάθηση συνεργατικά αλλά 
και καλλιεργήθηκε η πρωτοβουλία, η επικοινωνία καθώς και η 
ενεργή συµµετοχή στον προγραµµατισµό µιας κατάστασης, πριν 
από τη βίωσή της. Προγράµµατα σαν κι αυτό συµβάλλουν σε 
µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειµένου να µπορούν 
τα παιδιά να ελέγχουν και να κατευθύνουν τη συναισθηµατική τους 
έκφραση σε σχέση µε την εικόνα του σώµατός τους καθώς και να  
οργανώνουν τη διατροφική τους συµπεριφορά. 

 
 
 
 
 
 

 

 
2. Πρόγραµµα Πρώτων βοηθειών 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Οι µαθητές της ΣΤ τάξης  παρακολούθησαν στο σχολείο από 
ειδικευµένη νοσοκόµα του Ερυθρού Σταυρού ένα 
πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών. Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Υπηρεσίας Αγωγής 
Υγείας ενηµερώνει το κοινό σε θέµατα που στόχο έχουν την 
πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας.  
Ιδιαίτερα στο σχολείο µας έγινε ενηµέρωση σε θέµατα 
πρώτων βοηθειών και  αυτή περιλάµβανε: 
• Τον τρόπο προσέγγισης σε χώρο, όπου κάποιος 

χρειάζεται πρώτη βοήθεια, τα βήµατα που 
ακολουθούνται 

• Τι πρέπει να περιέχει ένα πρόχειρο φαρµακείο, δηλαδή 
το φαρµακείου του σπιτιού, του αυτοκινήτου, του 
σχολείου,  φάρµακα και υλικά 

• Περιποίηση ενός µικρού τραύµατος, πρόληψη µόλυνση 
• Πρώτη βοήθεια σε µία µεγάλη εξωτερική αιµορραγία 
• Πρώτη βοήθεια σε ρινορραγία 
• Πρώτη βοήθεια εγκαυµάτων 1ου και 2ου βαθµού 
• Πρώτη βοήθεια σε δάγκωµα από δηλητηριώδες φίδι 
• Πρώτη βοήθεια σε διάστρεµµα, εξάρθρηµα και 

κατάγµατα άκρων 
• Πρώτη βοήθεια σε λιποθυµία, πρόληψη- αντιµετώπιση 
• Πρώτη βοήθεια σε απώλεια των αισθήσεων, πλάγια θέση 

ασφαλείας 
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε τρία εκπαιδευτικά δίωρα 
και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων από 
µικρή ηλικία σε απλά πράγµατα που µπορούν να σώσουν 
ζωές.  

 



3. Βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος / 31 Μαΐου - Ηµέρα κατά του καπνίσµατος 
 

Οι µαθητές του ΣΤ 1 τµήµατος του σχολείου µας, µαζί µε τη 
δασκάλα τους κα Κώστα Βάννα στις 31 Μαΐου και στα 
πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καπνίσµατος, - 
φορώντας µπλουζάκια µε αντικαπνιστικά µηνύµατα - µαζί 
µε µέλη του συλλόγου καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης 
οργάνωσαν και συµµετείχαν σε µια αντικαπνιστική 
εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους µε Ερµού της 
Θεσ/νίκης, τονίζοντας τις βλαβερές συνέπειες του 
καπνίσµατος και µοιράζοντας φυλλάδια σε πεζούς. 
Περισσότεροι από 200.000 Έλληνες µαθητές καπνίζουν 
συστηµατικά, αγνοώντας τις βλαβερές επιπτώσεις που έχει 
το τσιγάρο στην υγεία τους ενώ τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες 
συµπολίτες µας, προσβάλλονται κάθε χρόνο από ασθένειες 
που σχετίζονται µε το κάπνισµα και τελικά χάνουν τη ζωή 
τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα µας έρχεται 
πρώτη στην κατά κεφαλήν κατανάλωση τσιγάρων στην 
Ευρώπη, αφού ο Έλληνας καπνίζει περισσότερα από 3.500 
τσιγάρα το χρόνο αποδεικνύοντας περίτρανα ότι τα 
αντικαπνιστικά µέτρα έχουν αποτύχει παταγωδώς.  
Το τσιγάρο ευθύνεται για 3 εκατοµµύρια θανάτους ετησίως 
σε παγκόσµιο επίπεδο, αριθµός που αντιστοιχεί σε 10.000 
θανάτους καθηµερινά.  
Οι Έλληνες καπνιστές, µε ποσοστό 45% (το 47,4 των 
ανδρών και το 39,6% των γυναικών), κατέχουν τα πρωτεία, 
ενώ εξαρτηµένο από το τσιγάρο φαίνεται πως είναι και ένα 
σηµαντικό ποσοστό 15χρονων (14%). Θλιβερή διαπίστωση 
αποτελεί και το γεγονός ότι το 33% των µαθητών έχει 
δοκιµάσει να καπνίσει τσιγάρο τουλάχιστον µία φορά στη 
ζωή του. Αναλυτικότερα, το 4% των παιδιών ηλικίας 11 
ετών έχει δοκιµάσει τσιγάρο, ποσοστό που ανέρχεται στο 
21% για τους 13χρονους και αγγίζει το 42% για τα 15χρονα. 
Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που θα συµβάλουν στην 
πολύπλευρη αντιµετώπιση του προβλήµατος, όπως 
απαγόρευση της διαφήµισης, αύξηση της τιµής των 
τσιγάρων, εκπαίδευση µαθητών και τα οποία µέτρα 
πιστεύουµε είναι απαραίτητα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
ότι το 85% των Ελλήνων δεν πιστεύει στις βλαβερές 
συνέπειες του παθητικού καπνίσµατος! 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

4. Πρόγραµµα Στοµατικής Υγείας 
 

 
 

 

Στα πλαίσια ενός προγράµµατος στοµατικής υγείας που 
κάναµε σε συνεργασία µε την Ελληνική Οδοντιατρική 
Οµοσπονδία και το Σύλλογο Οδοντιάτρων Θεσ/νίκης, µια 
οδοντίατρος επισκέφτηκε το σχολείο µας. Αφού 
ενηµερώθηκαν όλα τα παιδιά για τη µεγάλη σηµασία που 
έχει για τον άνθρωπο η φροντίδα των δοντιών µας, 
εξετάστηκαν ένα-ένα όλα τα παιδιά από την οδοντίατρο και 
στο τέλος έλαβαν το καθένα από ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο 
(Ο ∆όκτωρ Σκληροδόντης και οι φίλοι του), µια 
οδοντόβουρτσα και µια µικρή οδοντόπαστα. Από τα 322 
παιδιά τα 113 βρέθηκαν µε τερηδόνα. Ένα ποσοστό 35 %, 
αρκετά µεγάλο ποσοστό. Τα προβλήµατα κυρίως 
εντοπίζονται στις µικρές τάξεις Α-Β-Γ, εκεί το ποσοστό 
είναι αυξηµένο.  

 



5. Χωρίς πρωινό στο σχολείο; - OHNE FRŰHSTŰCK IN DIE SCHULE ? 
 

Μια παροιµία λέει: Το πρωί φάε σαν αυτοκράτορας, το 
µεσηµέρι σαν βασιλιάς, το βράδυ σαν ζητιάνος! Σύµφωνα µε 
µελέτες οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών σήµερα είναι 
εντελώς διαφορετικές. Πολλά παιδιά πηγαίνουν το πρωί στο 
σχολείο χωρίς να πάρουν πρωινό. Γι’ αυτό το λόγο πολύ 
γρήγορα κουράζονται και πεινάνε. Έτσι τρώνε γλυκά, σνακ και 
πατατάκια. Επίσης πίνουν αναψυκτικά. Αυτή η ανθυγιεινή 
διατροφή παχαίνει! Γι’ αυτό πρέπει να προτιµούµε ένα ψωµάκι 
µε κασέρι ή µέλι. Επίσης το γιαούρτι τα φρούτα και τα λαχανικά 
είναι υγιεινά. 
 
Τι συµβαίνει µε τα δικά µας παιδιά; 
Οι µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης του σχολείου µας, που 
µαθαίνουν Γερµανικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, ανέλαβαν 
την εργασία να ετοιµάσουν και να συµπληρώσουν 
ερωτηµατολόγια.  
Το θέµα τους ήταν: Τι τρως και τι πίνεις για πρωινό; 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους τα παρουσίασαν σε όλο το 
σχολείο µέσω της σχολικής µαθητικής εφηµερίδας στα ελληνικά 
και στα γερµανικά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


