
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  

     (σχολικό έτος 2013-14) 
 

1. Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής – Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ, Δ & ΣΤ 

τάξης του ολοημέρου με τους Πασχαλόπουλο Κων/νο, 

Μπελίδου Χαρούλα και Τουτζιάρη Αντωνία υλοποίησαν 

πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με το Γρ. 

Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: «Μαθαίνω να 

κυκλοφορώ με ασφάλεια»  

Σκοπός του προγράμματος ήταν μάθουν τα παιδιά να 

κυκλοφορούν σωστά, να μάθουν τα βασικά σημεία του ΚΟΚ, 

τρόπους συμπεριφοράς και ως οδηγοί και ως συνοδηγοί, αλλά 

και ως πεζοί.  

Ασχολήθηκαν με τον ΟΔΗΓΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 

τίτλο « 70 Μαθητικά βήματα με οδική ασφάλεια » που εκδόθηκε 

από την ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης. Μέσα από αυτόν τον οδηγό οι 

μαθητές γνώρισαν πώς πρέπει να κυκλοφορούμε όλοι μας 

σωστά. Ζωγράφισαν τα βασικά σήματα κυκλοφορίας και έμαθαν 

να τα ξεχωρίζουν ανάλογα με το σχήμα τους και το χρώμα τους. 

Έγινε προβολή μέσω του Η/Υ στα ατυχήματα και στους κανόνες 

οδικής συμπεριφοράς. Επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στον Εύοσμο. Εκεί έκαναν αφομοίωση και πρακτική 

εμπέδωση όλων αυτών που επιμελήθηκαν στη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Οι υπεύθυνοι του πάρκου έδειξαν στους 

μαθητές ορισμένα βασικά σημεία του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και 

εναλλάξ εξασκήθηκαν οδηγώντας ποδήλατο, οδηγώντας τζιπ 

παιδικό και κάνοντας τους πεζούς σε πραγματικές συνθήκες. 

Αξιολόγηση 

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τον τρόπο 

δουλεύτηκε ήταν ό,τι πιο ουσιαστικό και σημαντικό για τους 

μαθητές ως προς την αγωγή τους και την εκπαίδευσή τους στα 

ζητήματα που αφορούν στην οδήγηση αλλά και στην 

συμπεριφορά μας ως πεζοί.  

 

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 2013-14.  

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. 



 
 

 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 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. 

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  

• 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  
 

3. Ημέρα κατά του καπνίσματος – 31η Μαΐου – Βλαβερές συνέπειες 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, οι 

μαθητές του ΣΤ2, μαζί με τη δασκάλα κα Καραγιαννίδου 

Μακρίνα 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 & 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.  
 

 

 

 

 

 

4. Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές του Δ1 με το 

δάσκαλο τους Φιλιππίδη Αντώνιο και τη δασκάλα του ολοημέρου 

Τσολάκη Παναγιώτα υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε 

συνεργασία με το Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»  

Οι στόχοι ήταν:  

Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο γνώσης και 

εξερεύνησης μέσα στην τάξη. 

Να βρουν ιστοσελίδες κατάλληλες για την ηλικία τους.   

Να ενημερώνουν αμέσως για ιστοσελίδες επιβλαβούς 

περιεχομένου. 

Να μάθουν να αναγνωρίζουν τι είναι διαφήμιση και τι πληροφορία 

στο διαδίκτυο. 

Να κάνουν στοχευμένες αναζητήσεις για τα αντικείμενα έρευνας. 

Να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης.   

Δραστηριότητες σχετικές με τα υποθέματα: 

Η ασφάλεια φέρνει σιγουριά. 

Επικοινωνία 

Ηλεκτρονική παρενόχληση 

Διασκέδαση 

Κατέβασμα αρχείων 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Το Διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μάθησης, 

επικοινωνίας και διασκέδασης, είναι όμως και ένα κόσμος 

ανοιχτός σε όλους, καλούς και κακούς! Με μερικά απλά τρικ 

λοιπόν που δόθηκαν στα παιδιά, όλοι εμείς μπορούμε να 

απολαμβάνουμε τα πολλά οφέλη του Διαδικτύου με ασφάλεια και 

να αποφεύγουμε τους πιθανούς κινδύνους.  

Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών και στο 

Διαδίκτυο αποτελεί τον πιο ισχυρό τους σύμμαχο για να μπορούν 

να χαίρονται τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτυακού 

κόσμου, χωρίς υπερβολές και με ασφάλεια.  

 

 

 

 

 



5. Αισθάνομαι – Συναισθάνομαι – Συνυπάρχω – Αποδέχομαι:                 

 γίνομαι πιο ικανό, πιο δημιουργικό και πιο χαρούμενο παιδί 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές του Γ1 με τη 

δασκάλα τους Κεσκιλίδου Μάχη, τη δασκάλα της παράλληλης 

στήριξης Παπαγεωργίου Ιωάννα, και το δάσκαλο του 

ολοημέρου Πασχαλόπουλο Κων/νο υλοποίησαν πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας, το οποίο εντασσόταν στη θεματολογία ψυχική 

υγεία-κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη, σε συνεργασία με το 

Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: «Αισθάνομαι – 

Συναισθάνομαι – Συνυπάρχω – Αποδέχομαι: γίνομαι πιο 

ικανό, πιο δημιουργικό και πιο χαρούμενο παιδί» 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν: 

Οι μαθητές/τριες: 

-να επεξηγούν τη σχέση μεταξύ συναισθήματος, συμπεριφοράς 

και συνθηκών ζωής 

-να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τα δικά τους, καθώς και 

των άλλων και να δείχνουν ενσυναίσθηση 

- να συνεργάζονται με διάφορα ή διαφορετικά άτομα/ομάδες  

-να επιδεικνύουν έμπρακτα σεβασμό σε όλα τα άτομα/ομάδες-

αποδοχή διαφορετικότητας  

-να συνδέουν δικά τους βιώματα με την έννοια της αποδοχής 

της διαφορετικότητας 

Υλοποίηση δράσεων: 

 Αναγνώριση διάφορων συναισθημάτων και διάκριση σε 

ευχάριστα και δυσάρεστα 

 συζήτηση για την αξία όλων των συναισθημάτων 

 διήγηση προσωπικών εμπειριών διαφόρων 

συναισθηματικών καταστάσεων που έχουν βιώσει οι 

μαθητές. Έτσι είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να 

επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους μέσα από 

καθημερινές βιωματικές εμπειρίες. 

 παιχνίδι παντομίμας (απόδοση με εκφράσεις προσώπου και 

σώματος μιας ποικιλίας συναισθημάτων) 

 παιχνίδι φαντασίας «Αν το συναίσθημα ήταν…» (τα παιδιά 

μέσω ελεύθερης λεκτικής κι εικαστικής έκτασης ταυτίζουν 

συγκεκριμένα συναισθήματα με χρώματα, σχήματα, 

ανθρώπους, αντικείμενα, φαγητά, τραγούδια, μαθήματα και 

χώρους) 

 διαχείριση συναισθημάτων. Τα παιδιά διατύπωσαν τις δικές 

τους προτάσεις αντιδράσεων που βοηθούν να 

διαχειριστούμε τα συναισθήματα που μας δυσκολεύουν, 

όπως είναι ο θυμός, η ζήλια, ο φόβος, η λύπη, η 

απογοήτευση κ.ά., και τις εικονογράφησαν.  

 Δραματοποίηση - Παιχνίδια Ρόλων 

 Δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας: ανάγνωση τη σειράς των 

εκδόσεων Μεταίχμιο «Αγγίζω και αισθάνομαι – Τα 
συναισθήματα» του Τρεις Μορόνι., καθώς και του 

λογοτεχνικού βιβλίου της Γεωργίας Λαττά «Ευχαριστώ, 
Συγνώμη, Σ’ αγαπώ…» (εκδόσεις Διάπλους).  

 Η ζήλεια της Ήρας για τον Ηρακλή 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 Δραστηριότητες – Παιχνίδια ενσυναίσθησης 

 Παιχνίδια διαφορετικότητας και αποδοχής (τυφλός, 

έρημος, λεμόνια) 

 Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια για τη 

συνεργατικότητα, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη και την 

ειρηνική συνύπαρξη (Ανθοδέσμη, Δείξε μου τι σου αρέσει, 

Αλλαγή θέσης με βάση τα προσωπικά βιώματα, Ο κύκλος 

του χορού, Οι καθρέπτες, Παγωμένες εικόνες,  

 Κατασκευή μεγάλης αφίσας με φατσούλες-σκιτσάκια που 

αναπαριστούν διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις 

 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να δουλέψουν μέσα σε 

ομάδες. Μέσα από την έκφραση των συναισθημάτων, είδαν τα 

θετικά και αρνητικά συναισθήματα καθώς και το πως 

εκφράζουμε το θυμό μας. Αναγνωρίστηκε η σημασία της 

επικοινωνίας ως μέσο επίλυσης των διαφορών και 

διαμόρφωσης των καλών σχέσεων. Συζητήθηκε η 

διαφορετικότητα και διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους 

επιλύονται οι συγκρούσεις. Μέσα από το εποικοδομητικό αυτό 

πρόγραμμα τα παιδιά μπήκαν στη θέση του άλλου, είδαν το 

πρόβλημα από πολλές πλευρές και αναζήτησαν άλλες λύσεις 

εκτός της σύγκρουσης.   

 
 

 

 

 


