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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
     (σχολικό έτος 2012-13) 

 
 
 

1. Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής – Κυκλοφορώ με ασφάλεια   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ 1 τάξης 
με τον κ. Φιλιππίδη Αντώνη υλοποίησαν Πρόγραμμα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με το Γρ. Αγωγής Υγείας 
της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»  
Στόχοι του προγράμματος 
α. Να μάθουν τα παιδιά να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια, 
αποφεύγοντας τους κινδύνους. 
β. Να γνωρίσουν τα βασικά σημεία του Κ.Ο.Κ. (διαβάσεις, 
φανάρια, σήματα, τροχονόμοι) και να αναλογιστούν τη δική τους 
συμπεριφορά απέναντι σε αυτά. 
γ. Να μάθουν τρόπους συμπεριφοράς σε δρόμους υψηλής 
κυκλοφορίας ελλείψει των παραπάνω σημείων του κώδικα. 
δ. Να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά 
την κίνησή τους στο δρόμο άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. 
Ανάλυση περιεχομένου - Στάδια υλοποίησης 
• Συζήτηση, ομαδοποίηση, καταγραφή. 
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 
• Κατασκευή σημάτων κι άλλων εικαστικών δημιουργιών. 
• Βιωματικό παιχνίδι – υποθετικά σενάρια (δραματοποίηση / 

ανάληψη ρόλων: π.χ. πεζών, τροχονόμων, φαναριών, κ.λπ.). 
 Κυκλοφορία στο δρόμο κι εφαρμογή των κανόνων 

Δραστηριότητες: Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν με 
δραματοποίηση πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο δρόμο, 
τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν ως πεζοί κι ως οδηγοί 
με στόχο πάντα την ασφάλειά τους. Η παρουσίαση έγινε στο 
γυμναστήριο. Κατασκεύασαν με χοντρό χαρτόνι διάφορα σήματα 
οδικής κυκλοφορίας, σηματοδότες κι οχήματα.  
Συνεργασία με φορείς 

 Υπευθύνους Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 Πρόγραμμα ΑΠΘ - ΠΤΔΕ για τους μαθητές Ρομά. 

Αξιολόγηση του προγράμματος: Το  πρόγραμμα  εξελίχθηκε  
ομαλά  και  ικανοποιητικά. Οι  δραστηριότητες ήταν  πολύ  
ενδιαφέρουσες , διασκεδαστικές. Τα  παιδιά  ενημερώθηκαν  
πλήρως  για  τον  ασφαλή  τρόπο  μετακίνησης  τους, για  τους  
κινδύνους  που  διατρέχουν  είτε  με  κάποιο  μέσο, είτε  ως  
πεζοί. Διαπίστωσαν  ότι  η  κυκλοφορία  είναι  μεγάλη  στους  
δρόμους  γύρω  από  το  σχολείο κι η ύπαρξη σχολικού 
τροχονόμου βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης 
κατάλαβαν ότι είτε συνοδεύονται από τους γονείς τους, είτε 
υπάρχει τροχονόμος πρέπει να προσέχουν στο δρόμο. 
Κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι, στο  μέλλον, θα  παρέμβουν  
σε  λανθασμένες  συμπεριφορές  των  γονιών  τους, για  να  
μειωθούν  τα  τροχαία  ατυχήματα  και  να  κυκλοφορούν  οι  
πολίτες  με  ασφάλεια  στο  δρόμο.  
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2. Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού 
Θεσ/νίκης, ύστερα από αίτηση του Διευθυντή του και την 
ομόφωνη απόφαση για συνεργασία των Συλλόγων Διδασκόντων, 
Γονέων & Κηδεμόνων και της κυλικειάρχισσας Φωτεινής 
Σαρβανίδου, επιλέχθηκε να συμμετέχει σε ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα 
Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, καθημερινά για 
όλους τους μαθητές του, ως το τέλος της σχ. χρονιάς 2012-13. 
Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis στην 
Αθήνα με δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και στα 
πλαίσια της ενίσχυσης της υγιεινής διατροφής και της 
ευρύτερης προαγωγής της υγείας των μαθητών. 
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και διήρκεσε ως 
το τέλος της σχολικής χρονιάς, με την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί 
και το επόμενο σχ. έτος 2013-14. Το Πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού με βάση την από 
20/09/2012 σχετική απόφασης (αρ. πρωτ. 110946/Γ7). 
Η σίτιση αφορούσε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές μας και υλοποιείται με 
τη δωρεάν διάθεση μικρο-γευμάτων. Η διανομή των τροφίμων 
γινόταν από το κυλικείο του σχολείου και η συναίνεση και 
συνεργασία της κυλικειάρχισσας ήταν απαραίτητη ώστε να 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα στο σχολείο. 
Προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, ορίστηκε ένας Υπεύθυνος Προγράμματος 
(Υ.Π.). Κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος το 
Ινστιτούτο Prolepsis παρέδωσε έναν ενημερωτικό φάκελο για 
κάθε μαθητή. Ο φάκελος περιλάμβανε.  
1) ενημερωτική επιστολή με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των γονέων,  
2) έντυπο άρνησης συμμετοχής (για όσους γονείς δεν 
επιθυμούσαν να συμμετέχει το παιδί τους στο πρόγραμμα,  
3) ερωτηματολόγια σχετικά με τις ανάγκες σίτισης της 
οικογένειας και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και  
4) έντυπο με συμβουλές υγιεινής διατροφής για τα παιδιά. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διανομή ενημερωτικού υλικού και 
σε άλλες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
(συνολικά 3 φορές κατά τη διάρκεια του σχ. έτους) καθώς και 
ημερίδα ενημέρωσης για τους γονείς από διατροφολόγο, 
διαιτολόγο κι έναν μάγειρα (chef). 
Κάθε μαθητής δικαιούται να λαμβάνει κάθε ημέρα ένα υγιεινό 
μικρογεύμα. Το μενού διέφερε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το 
γεύμα περιλάμβανε (η ποιότητά τους ελεγχόταν από αρμόδιες 
υπηρεσίες):  
• σάντουιτς ολικής άλεσης με ημίσκληρο τυρί ή γαλοπούλα ή  
• τοστ με διπλό ημίσκληρο τυρί ή  
• κουλούρι με ημίσκληρο τυρί και μείγμα λαχανικών ή  
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• σπανακόπιτα με ελαιόλαδο ή σταφιδόψωμο  
• γάλα λευκό 3 φορές την βδομάδα σε συσκ.των 310 ml και  
• φρέσκο φρούτο εποχής κάθε ημέρα της εβδομάδας  
• γιαούρτι με μέλι, μια φορά την εβδομάδα  
Την Τρίτη 23/4/2013 στο σχολείο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
με θέμα την υγιεινή διατροφή και τίτλο: "Μαγειρεύω υγιεινά για 
την οικογένεια μου". Η εκδήλωση απευθυνόταν στους γονείς & 
κηδεμόνες των μαθητών καθώς και στο διδακτικό προσωπικό 
του σχολείου. Παραβρέθηκαν από το Ινστιτούτο Prolepsis: η 
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος Κατερίνα Μπελογιάννη, η Άννα 
Μαρία Χάβιαρη, ο Γιάννης Σπυρίδης, η Καλλιόπη Μιλτσακάκη και 
η Κατερίνα Κουτσούρα κι από την εταιρεία Κομπατσιάρης, η οποία 
έφερνε καθημερινά τα μικρογεύματα στο σχολείο: ο Γιάννης 
Κομπατσιάρης και ο σεφ Δημήτρης Καζής. 
H διατροφολόγος Κατερίνα Μπελογιάννη, έκανε μια παρουσίαση 
με διαφάνειες με τίτλο: "Μαθαίνω το παιδί μου να τρώει σωστά". 
Ο σεφ Δημήτρης Καζής, έφτιαξε μια εύκολη, γρήγορη και 
δροσερή σαλάτα με φασόλια και πλιγούρι, την οποία δοκίμασαν 
όλοι οι παραβρισκόμενοι. Στους γονείς μοιράστηκε ένα φυλλάδιο, 
για το πώς μπορούμε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τρώνε 
σωστά καθώς και κάποιο ερωτηματολόγιο. 

3. Ημέρα κατά του καπνίσματος – 31η Μαΐου – Βλαβερές συνέπειες 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, οι 
μαθητές του Ε2, μαζί με το δάσκαλο 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, μοιράζοντας φυλλάδια, τονίζοντας τις βλαβερές 
συνέπειες του καπνίσματος κι υπενθυμίζοντας στους 
περαστικούς το νόμο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 
Θυμήσου πως, με το κάπνισμα.... 
• σκεπτόμαστε πιο δύσκολα 
• νυστάζουμε εύκολα 
• κουραζόμαστε όταν τρέχουμε 
• κολυμπάμε πιο δύσκολα 
• ξεραίνεται το στόμα μας 
• μυρίζει η αναπνοή μας 
• αρρωσταίνουμε και τόσα άλλα... 

Σκέψου εσύ που είσαι καπνιστής: 
• Αγαπάς το παιδί σου, όταν το μολύνεις συνέχεια μέσα στο 

σπίτι ή στο αυτοκίνητο; 
• Αχ! αυτό το παθητικό κάπνισμα τι κακό κάνει. 
• Στεναχωριέσαι γιατί άρχισε να καπνίζει πολύ νωρίς το 

παιδί σου και μετά γκρινιάζεις ότι είναι νευρικό!! 
• Μη δημιουργείς πρόβλημα στην έγκυο εργαζόμενη 

συνάδελφό σου. Σεβάσου την.  
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