
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
     (σχολικό έτος 2008-09) 

 
1. Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας - Ψυχική Υγεία - ∆ιαπροσωπικές σχέσεις  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι µαθητές του Α 1 µε την 
κυρία τους Κεφαλίδου Άρτεµις υλοποίησαν Πρόγραµµα Αγωγής 
Υγείας σε συνεργασία µε το Γρ. Αγωγής Υγείας της ∆/νσης 
Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης και ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα 
«Ψυχική Υγεία- ∆ιαπροσωπικές σχέσεις» για την αναγνώριση 
και διαχείριση των συναισθηµάτων.  
 

Αιτιολόγηση της επιλογής του θέµατος 
  

 ∆ηµιουργία προϋποθέσεων συνύπαρξης σε µια σχολική 
τάξη µε διαφορετικά εθνοπολιτισµικά και άλλα 
χαρακτηριστικά 

 Υγιής έκφραση των συναισθηµάτων της παιδικής ηλικίας 
και αίσθηση αποδοχής αυτών.   

 ∆ιαχείριση άγχους, φόβου και προκαταλήψεων απέναντι 
σε σύνθετες και απαιτητικές για την παιδική ηλικία 
καταστάσεις 

 Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση γονέων και µαθητών 
απέναντι σε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα 

 Σύνθεση της τάξης και των γονέων ως οµάδας, ώστε να 
είναι σε θέση να παίρνουν σηµαντικές πρωτοβουλίες και 
να διαχειρίζονται θέµατα της σχολικής και µη 
καθηµερινότητας σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό 
(εκπαίδευση στην αυτενέργεια, δηµιουργία δικτύου 
υποστήριξης, αλληλεγγύης και επικοινωνίας µεταξύ των 
γονέων) 

 

Σκοποί και επιµέρους στόχοι του προγράµµατος 
 

 Να κατανοήσουν οι µαθητές µας ότι η διαφορά 
εµπλουτίζει τη ζωή µας. 

 Να διαχειρίζονται φόβους και φοβίες, να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση µέσα από το µοίρασµα 
εµπειριών και την έκφραση των συναισθηµάτων τους.  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να κάνουν 
φίλους.  

 Να έχουν ανοιχτή διάθεση, κατανόηση και κριτική µατιά 
απέναντι στον κόσµο και τα κοινωνικά προβλήµατα.  

 Να µάθουν να εκφράζονται µε διάφορα µέσα, εικαστικά, 
οµαδικά παιχνίδια, θέατρο, διάλογο & δράση γενικότερα. 

 Να ενεργοποιηθούν οι γονείς και να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες συνεργασίας µε το σχολείο και µεταξύ 
τους.   

Θεµατικός χάρτης προγράµµατος 
 

ΕΓΩ - ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 Η µοναδικότητά µου 
 Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης  
 Οι άνθρωποι που αγαπώ: Οι οικογένειά µου και οι άλλοι 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ 
 Οµοιότητα και διαφορά 
 Ποιος είναι ο φίλος  
 Συνυπάρχω µε τους άλλους, δηµιουργώ, διαλύω, 
διατηρώ σχέσεις  

 Ενδιαφέροµαι για τους άλλους – Άνθρωποι που 
χρειάζονται βοήθεια 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  
 Αποδείξεις αγάπης 
 Ζήλια 
 Συγκρούσεις 
 Έρωτας 
 Φιλία 
 Συστολή 

 

Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων  
 

Ενότητα 1η: «Εγώ – Ένας µοναδικός άνθρωπος» 
 Επεξεργασία των αντίστοιχων φύλλων εργασίας από τον 
Οδηγό Tacade. 

 Επεξεργασία των θεµατικών ενοτήτων του βιβλίου: 
«Εγώ τι είµαι;» Σειρά Σκέψου µαζί µου, Όσκαρ 
Μπενιφιέ: Ζώο, Ηλικία, ∆ιαφορετικότητα, Γονείς, 
Εµφάνιση, Ελευθερία. Μέσα επεξεργασίας των 
κειµένων: ∆ιάλογοι, παιχνίδι ρόλων, καλλιτεχνική 
έκφραση 

 Επεξεργασία της ενότητας Οι άνθρωποι που αγαπώ – 
Οι οικογένειά µου: Κάλεσµα των γονέων µέσα στην 
τάξη. ∆ηµιουργία µουσείου παιχνιδιών από την πρώτη 
παιδική ηλικία. ∆ηµιουργία συνθηµάτων των οικογενειών 
σε συνεργασία µε γονείς και µαθητές. Συλλογή 
φωτογραφιών από την οικογένεια κάθε µαθητή και 
έκθεσή τους στην τάξη. 

 Η Τυφλόµυγα: Ένα παιδί κλείνει τα µάτια κι ένα άλλο 
παιδί από την οµάδα λέει µια λέξη. Το παιδί µε τα 
κλειστά µάτια πρέπει να µαντέψει ποιος µίλησε.   

 Ένας συντροφικός περίπατος: Περπατάµε στην αυλή 
του σχολείου ανά δύο. Ζητάµε από τα παιδιά να 
παρατηρήσουν σιωπηλά γύρω τους. Μαζευόµαστε στη 
συνέχεια όλοι µαζί και ανά ζευγάρια συζητάµε γι’ αυτά 
που είδαµε. Ενώ µας περιβάλλουν τα ίδια πράγµατα, ο 
καθένας µας βλέπει αυτά που τον συγκινούν.  

 Παιχνίδια αισθήσεων: «Ζωγραφίζω µε το στόµα ή µε 
κλειστά µάτια: Τα παιδιά στο πλαίσιο της ενότητας της 
Μελέτης του Περιβάλλοντος «Άνθρωποι µε ειδικές 
ανάγκες», µελετούν κάρτες ζωγραφικής µε το στόµα και 
προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Έπειτα από τη 
δραστηριότητα αυτή ακολουθεί συζήτηση για τη 
µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και για τις ικανότητες 
που τον κάνουν ξεχωριστό και δυνατό. 

 Πάρτι γενεθλίων µέσα στην τάξη: Μια προσπάθεια 
βίωσης της επερχόµενης αλλαγής µέσα από ένα 
µοίρασµα µε τους συµµαθητές µας.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ενότητα 2η: «Ένας από τους πολλούς» 
 

 Εικαστική έκφραση µε θέµα τα αγαπηµένα µου πρόσωπα 
 Επεξεργασία των κειµένων του Ανθολογίου: «∆ώσε την 
αγάπη», Βαρελλά Α. Οµαδική εικαστική σύνθεση:  
Το δέντρο της αγάπης. «Η ευγνωµοσύνη του µικρού 
µυρµηγκιού», Αίσωπος. «Ο µικρός κάστορας και η ηχώ», 
Ντόναλντ Α. Μ. Παιχνίδι δραµατοποίησης.  

 Επεξεργασία του βιβλίου «Οι φίλοι σου», (Ρόκα Ν., εκδ. 
Κέδρος). Οµαδική συζήτηση µε θέµα: Ο καλύτερός µου 
φίλος, τα συναισθήµατά µου γι’ αυτόν, τι µου αρέσει να 
κάνω µαζί του, πώς γνωριστήκαµε. ∆ραµατοποίηση 
ορισµένων από τις παραπάνω θεµατικές της συζήτησης. 

 Το παιχνίδι «Η δύναµη των πολλών»: Κάθε παιδί 
παίρνει ένα ξυλάκι που το σπάει στη συνέχεια µε µια 
κίνηση. Εν συνεχεία δίνονται στα παιδιά πολλά ξυλάκια 
µαζί και τους ζητείτε να τα σπάσουν όλα µε µια κίνηση. 
Με αφορµή το αποτέλεσµα τονίζεται στα παιδιά η δύναµη 
που έχουµε σαν άνθρωποι όταν είµαστε όλοι µαζί και όχι 
ο καθένας µόνος του.  

 ∆ιοργάνωση σε συνεργασία µε τους µαθητές και τους 
γονείς της τάξης Χριστουγεννιάτικου παζαριού στο 
σχολείο, µε σκοπό την συγκέντρωση χρηµάτων για τις 
ανάγκες των παιδιών του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής 
Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος.  

 Επίσκεψη της τάξης (γονέων και µαθητών) στο ίδρυµα, 
γνωριµία και παιχνίδι µε τα παιδιά του ιδρύµατος.  

 Παρουσίαση από τους µαθητές της τάξης 2 θεατρικών 
δρώµενων για  τον πόλεµο και την ειρήνη, στο πλαίσιο 
της ενότητας του Προγράµµατος: Άνθρωποι που 
χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. Συγκεκριµένα, τα παιδιά 
επεξεργάστηκαν οπτικοακουστικό υλικό της Unicef, 
έκανα ζωγραφιές µε θέµα την ειρήνη και τον πόλεµο, 
έφτιαξαν µακέτες τα σπίτια της ειρήνης, έγραψαν 
κείµενα και τέλος επεξεργάστηκαν µε δραµατοποίηση το 
βιβλίο του Tont Par “Ειρήνη είναι..” και ένα ποίηµα 
αφιερωµένο στα παιδιά που ζουν στον πόλεµο. Τα 
θεατρικά αυτά παρουσιάστηκαν στη σχολική γιορτή της 
25ης Μαρτίου.  

 Πραγµατοποίηση επίσκεψης φοιτητών από 11 
διαφορετικές χώρες, τους οποίους υποδεχτήκαµε στην 
τάξη µε οργανωµένες δραστηριότητες που ετοιµάσαµε µε 
τους µαθητές στο πλαίσιο της ενότητας: «Ένας από 
τους άλλους: Οµοιότητα και διαφορά» Στο πλαίσιο αυτής 
της επίσκεψης οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδράσουν µέσα από το παιχνίδι µε ανθρώπους 
από άλλες χώρες, µε άλλη γλώσσα και πολιτισµό. Στη 
συνάντηση αυτή οι µαθητές παρουσίασαν στους φοιτητές 
το θεατρικό για την ειρήνη, ως µια συµβολική κίνηση 
φιλίας µεταξύ των χωρών.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Πραγµατοποίηση οργανωµένης επίσκεψης της τάξης και 
συµµετοχής στης στο φεστιβάλ: «∆ράσεις στην πόλη 
ενάντια στον αποκλεισµό. Κοινωνία Υγεία Εκπαίδευση». 
Οι µαθητές πήραν µέρος σε πολλά οµαδικά παιχνίδια, 
παρακολούθησαν διαδραστικό θέατρο και συναυλίες. 
Στην επίσκεψη αυτή σηµαντική ήταν η παρουσία και 
συνύπαρξη των παιδιών της τάξης µε παιδιά από το 
ίδρυµα που είχαν επισκεφτεί τα Χριστούγεννα, τα οποία 
παρευρίσκονταν επίσης στο φεστιβάλ!  

 

Ενότητα 3η : Ανακαλύπτοντας τα συναισθήµατα  
 

 Επεξεργασία του βιβλίου: «Τα συναισθήµατα τι είναι;» 
Σειρά Σκέψου µαζί µου, Όσκαρ Μπενιφιέ: Κεντρικοί 
θεµατικοί άξονες της ενότητας: Αποδείξεις αγάπης, 
ζήλια, συγκρούσεις, έρωτας, φιλία, συστολή. Μέσα 
επεξεργασίας των κειµένων: ∆ιάλογοι, παιχνίδι ρόλων, 
καλλιτεχνική έκφραση. 

 Επεξεργασία του βιβλίου της Ν. Ρόκα «Τα 
συναισθήµατα». Μέσο επεξεργασίας αποτελεί ο διάλογος 
µε τους µαθητές µέσα από πιθανά σενάρια:  

- Η µαµά δε σας αφήνει να δείτε την αγαπηµένη σας ταινία.  
- Η γιαγιά σας έφερε ένα σακουλάκι καραµέλες. 
- Στο σχολείο ένα παιδί µουτζούρωσε τη ζωγραφιά σας.  
- Στο δρόµο βλέπετε ένα ψόφιο πουλάκι.  
- Ετοιµάζετε το πάρτυ των γενεθλίων σας.  
- Θα πείτε το ποίηµα σας στη σχολική γιορτή. 
- Βρέχει και ακούγονται δυνατές βροντές. 
- Ο µπαµπάς σας παίρνει αγκαλιά και σας δίνει ένα φιλί. 
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά µέσα από τη 
συζήτηση και τη δραµατοποίηση πιθανών σεναρίων ότι δεν 
αισθανόµαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο µπροστά σε ένα γεγονός 
ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πράγµατα που προκαλούν σε όλους 
τα ίδια συναισθήµατα, όπως ένα δώρο που δίνει στον καθένα 
µεγάλη χαρά. 

 Επεξεργασία των κειµένων του ανθολογίου: «Φοβάµαι!», 
Βαλαβάνη Ε. «Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει», Γκλιόρι Ν. 
«Η αλφαβήτα δίχως ρο», ∆αράκη Π. 

 Οµαδικό παιχνίδι: «Η παντοµίµα των συναισθηµάτων» 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας επέφερε πολύ 
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα: 

 ∆υνατότητα συναισθηµατικής έκφρασης των µαθητών, η 
οποία αφενός λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη 
πλέγµατος σχέσεων φιλίας και συνεργασίας µέσα στην 
τάξη, αφετέρου διευκόλυνε και εµπλούτισε σηµαντικά 
την ίδια τη διδακτική πράξη.   

 Παρατηρήθηκε βελτίωση της σχολικής επίδοσης των 
µαθητών και µεγαλύτερη διάθεση για ενεργό συµµετοχή 
στις σχολικές δραστηριότητες. 

 ∆ηµιουργήθηκαν ισχυρά κίνητρα και προϋποθέσεις 
συνεργασίας µεταξύ των γονέων της τάξης. 



  
 

 
 

 
 

 

 ∆ιευρύνθηκε η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ 
εκπαιδευτικού, µαθητών και γονέων. 

 Αναπτύχθηκαν σηµαντικές πρωτοβουλίες για συµµετοχή 
γονέων και παιδιών σε δράσεις ευαισθητοποίησης 
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας µε κορύφωση την 
διοργάνωση ενός Χριστουγεννιάτικου bazaar µε 
κοινωνικές προεκτάσεις 

 ∆όθηκε η δυνατότητα επαφής και συνύπαρξης των 
παιδιών µε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα, όπως 
αναπηρία, υγεία, κοινωνικός αποκλεισµός 

 Αναπτύχθηκε κριτική σκέψη και ανάγκες έκφρασης των 
παιδιών για παγκόσµια ζητήµατα όπως αυτό του 
πολέµου και της ειρήνης µεταξύ των χωρών. 

 ∆ηµιουργήθηκε ένα πλέγµα σχέσεων εµπιστοσύνης και 
φιλίας που οδήγησε γονείς, µαθητές και την 
εκπαιδευτικό σε συναντήσεις εκπαιδευτικές – 
ψυχαγωγικές εκτός σχολικού ωραρίου, µε υψηλή 
συµµετοχή.  

 Εκπονήθηκε µε συνεργασία γονέων, µαθητών και 
εκπαιδευτικού συλλογικό βιβλίο αξιολόγησης της 
πορείας µας κατά το σχολικό έτος 2008-09 ως ανάγκη 
των συµµετεχόντων για ανατροφοδότηση και ανάπτυξη 
κριτικής µατιάς στις δράσεις που ανέπτυξαν.  

 Σηµαντικές παρεµβάσεις που ξεκίνησαν από την τάξη 
κατάφεραν να εµπλέξουν ενεργά µια ολόκληρη σχολική 
κοινότητα, η οποία συσπειρώθηκε γύρω από το στόχο 
οργάνωσης του Χριστουγεννιάτικου Bazaar µέσα από 
πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. 

 Για τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων εκφράστηκε η 
ανάγκη να επικοινωνήσουν µε την ευρύτερη κοινωνία, γι’ 
αυτό και οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, κατά την 
ενδιάµεση αξιολόγηση του Προγράµµατος συντάξανε 3 
κείµενα µε οπτικό υλικό, τα οποία και δηµοσιεύτηκαν 
στην εφηµερίδα του σχολείου.  

 

2. Επίσκεψη των µαθητών της ΣΤ' τάξης στη βιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ  
 

Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης µαζί µε τους δασκάλους τους κ. Ζώη 
Απόστολο και κ. Παράσχο Αθανάσιο, επισκέφτηκαν το 
εργοστάσιο παραγωγής γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια. 
Η επίσκεψη έγινε µε σκοπό την ενηµέρωση των παιδιών στους 
τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και συσκευασίας του γάλακτος 
αλλά και άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων όπως γιαούρτι, 
αριάνι κ.τ.λ. Οι υπεύθυνοι του εργοστασίου τους ξενάγησαν 
στους χώρους του και τα παιδιά είδαν από κοντά όλο το 
σύστηµα παραγωγής και τυποποίησης φρέσκου γάλακτος.  
Κατόπιν έγινε µια ενηµερωτική συνάντηση στην οποία οι 
υπεύθυνοι εκθείασαν τη χρησιµότητα του γάλακτος στην υγιεινή 
διατροφή των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Τέλος τους 
µοίρασαν και κάποια δωράκια όπως γάλα µε κακάο και 
γιαουρτάκια. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



3. Ο κήπος µε τις 11 γάτες  
 

Το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι µαθητές του Β2 µαζί µε τη 
δασκάλα τους κα Ευσταθιάδου Άννα, το επέλεξαν από κοινού, 
θεωρώντας ότι είναι ένα θέµα που αφορά όλους και ότι είναι 
προτιµότερη η ενηµέρωση και η πρόληψη πάνω σε τέτοια ζωτικά 
θέµατα όπως είναι το θέµα των εξαρτήσεων.  
 

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές τις 
έννοιες: των εξαρτήσεων από τις ουσίες, του θανάτου, της 
προσωπικής επιλογής, της φιλίας, της αλληλοβοήθειας κι 
άλλες, οι οποίες φαίνονται µέσα από τις 12 ιστορίες του 
βιβλίου  «Ο κήπος µε τις 11 γάτες».   
Ο τελικός στόχος ήταν να διαµορφώσουν µια αρνητική στάση 
στη χρήση ουσιών, να αντιληφθούν τους λόγους που οδηγούν 
στη χρήση και να κατανοήσουν τη δύναµη και την υποστήριξη 
της οµάδας στα αδύναµα µέλη της. 
 
Θεµατικές ενότητες – Μεθοδολογία - ∆ραστηριότητες 
Στην πρώτη συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών έγινε 
αναφορά στο θέµα και ενηµερώθηκαν για τους στόχους του 
προγράµµατος. Αρχικά, φτιάξανε πόστερ µε τους ήρωες του 
βιβλίου και τα κρεµάσανε στην αίθουσά τους. 
Η καθεµιά από τις 12 ιστορίες αποτέλεσε µια ξεχωριστή 
θεµατική ενότητα. ∆ιαβάζανε την ιστορία, την διηγούνταν παιδιά 
από κάθε οµάδα, συζητούσανε για τους ήρωες και τις 
συµπεριφορές τους, τα κίνητρα και το αποτέλεσµα. 
Σε δεύτερο στάδιο απαντούσαν σε ερωτηµατολόγιο 
παραθέτοντας και τη δική τους άποψη για το κάθε θέµα. 
Κατόπιν, ζωγράφιζαν εικόνες σχετικές µε τις ιστορίες και 
συγκεντρώσανε το υλικό του καθενός σε ένα ατοµικό βιβλίο. 
Σε τελικό στάδιο γινόταν αυτοσχέδια δραµατοποίηση µε µάσκες 
στην τάξη, γεγονός που ενθουσίασε τόσο τα παιδιά, που ζήτησαν 
να παίξουν κάποιες ιστορίες στη σκηνή του σχολείου. 
∆ραµατοποιήθηκαν 6 από τις 12 ιστορίες και δόθηκαν τρεις 
παραστάσεις τον Ιούνιο 2009.  
∆υο για τους µαθητές του σχολείου και µια µε ελεύθερη είσοδο 
για τους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής.  Στην 
απογευµατινή παράσταση, δόθηκε στους θεατές ενηµερωτικό 
φυλλάδιο µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα πιθανά συµπτώµατα 
των χρηστών και τα κέντρα ενηµέρωσης και απεξάρτησης (από 
το βιβλίο του ∆ικτύου Άλφα). 
 

Εκπαιδευτικό υλικό: Το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση 
του προγράµµατος υπήρχε στην βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς 
και το σχετικό DVD µε δραστηριότητες, ιδέες και µουσική από 
άλλα σχολεία που ασχολήθηκαν µε το ίδιο θέµα. Επιπλέον, 
χρησιµοποίησαν υλικό από διάφορα σεµινάρια (ενηµερωτικό 
βιβλιαράκι για τις εξαρτήσεις και τρόπους πρόληψης).  
 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
Οι µαθητές κατέθεσαν στην αρχή τις εµπειρίες τους ζώντας σε 
µια περιοχή που γίνεται διακίνηση και χρήση ουσιών.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Είχαν εκφράσει την απορία τους για τους λόγους που οδηγούν 
στη χρήση και τους τρόπους αποφυγής. Λόγω της µικρής 
ηλικίας των µαθητών, δόθηκε περισσότερη έµφαση στα 
συναισθήµατα που οδηγούν στην εξάρτηση από ουσίες παρά 
στην αναφορά και απαρίθµηση των ουσιών. 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και µέσα από τις ιστορίες 
διαπίστωσαν και οι ίδιοι κάποιους από τους λόγους που οδηγούν 
στις εξαρτήσεις καθώς και τη δύναµη της οµάδας ως 
υποστήριξη στα αδύναµα µέλη της. Οι µαθητές συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό στο πρόγραµµα, ειδικά στο  δηµιουργικό του και 
ψυχαγωγικό του µέρος. Η σύνταξη οµάδων βοήθησε στη 
συνεργασία και τον καταµερισµό της εργασίας. Αξιόλογη ήταν 
και η συνεργασία µε τους γονείς, αρκετοί από τους οποίους 
παρατήρησαν το ενδιαφέρον των παιδιών τους και είναι εκείνοι 
που θα τα βοηθήσουν να διατηρήσουν τις στάσεις που 
διαµορφώθηκαν ενάντια στις εξαρτήσεις και στο µέλλον. 

 
 

 

 
4. Πρόγραµµα Πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  

 

 
 

 
 

 

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.  

 

 
 



5. Ηµέρα κατά του καπνίσµατος – 31η Μαΐου – Βλαβερές συνέπειες 
 

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά του καπνίσµατος, οι 
µαθητές της ΣΤ 1 τάξης του σχολείου µας, µαζί µε το 
δάσκαλό τους κ. Απόστολο Ζώη 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 επιτυχηµένη 
αντικαπνιστική εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους της 
Θεσ/νίκης, µοιράζοντας φυλλάδια, τονίζοντας τις βλαβερές 
συνέπειες του καπνίσµατος και υπενθυµίζοντας στους 
περαστικούς το νόµο για την απαγόρευση του καπνίσµατος 
που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και ο οποίος είναι το 
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 57 
χρόνια.  
 

Τι θα συµβεί στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου 
Το 1979 απαγορεύεται στα νοσοκοµεία (φανταστείτε ότι µέχρι 
τότε κάπνιζαν και µέσα στους χώρους αναµονής) και το 1980 
στους κλειστούς δηµόσιους χώρους. Το 1990 απαγορεύεται 
στις πτήσεις εσωτερικού (σήµερα ισχύει και για του 
εξωτερικού) και το 2003 συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις 
και κάποιοι ιδιωτικοί χώροι. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σήµερα 
άκαπνοι πρέπει να παραµένουν οι παρακάτω χώροι: Τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς µε εξαίρεση τα πλοία. Τα θέατρα και οι 
κινηµατογράφοι. Oι υπηρεσίες υγείας. Τα σχολεία 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ακόµα µερική 
απαγόρευση υπάρχει: Στα θαλάσσια µέσα µεταφοράς. Στα 
εστιατόρια, παµπ και µπαρ. Στα δηµόσια κτίρια κι εσωτερικούς 
χώρους εργασίας (σε ορισµένους χώρους επιτρέπεται). Κατά 
πόσο ισχύουν βέβαια τα παραπάνω είναι ένα ζήτηµα, καθώς 
δεν είναι λίγες οι φορές που έχουµε διαπιστώσει παρανοµίες.  
Τι πρακτικά θα συµβεί µετά την εφαρµογή του νέου νόµου σε 
ορισµένους πολυσύχναστους χώρους; Είναι στη δικαιοδοσία του 
κάθε εργοδότη αν θα φτιάξει ειδικούς χώρους για καπνιστήριο. 
Στο αεροδρόµιο η κατάσταση θα παραµείνει όπως είναι και 
σήµερα. Στα ταξί, η απαγόρευση καπνίσµατος ισχύει από το 
1952! Θα γίνει αυστηρότερη η επιτήρηση; Στις φυλακές, 
ανεπίσηµες πηγές ισχυρίζονται πως µάλλον δεν θ’ αλλάξει 
τίποτα. Oι κρατούµενοι, δηλαδή, θα συνεχίσουν να καπνίζουν 
κανονικά µέσα στο κελί τους όπως και στο προαύλιο.  
Συµπέρασµα: Το µόνο καινούριο που φέρνει ο νόµος είναι η 
απαγόρευση του καπνίσµατος σε εστιατόρια, καφέ, µπαρ, κλαµπ 
και µπουζούκια. Για να εφαρµοστούν οι διατάξεις του νόµου, θα 
δηµιουργηθούν επιτροπές και υποεπιτροπές που θα ελέγχουν 
και θα τιµωρούν τους παραβάτες.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



6. 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 ΣΤ' τάξης του σχολείου µας, που µαθαίνουν 
Γερµανικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, µαζί µε τη δασκάλα 
Γερµανικών κα Κουσίδου Στέλλα 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 στους 
υπόλοιπους µαθητές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


