
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  

     (σχολικό έτος 2014-15) 
 

 

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

μαθητές του Ε1, μαζί με το δάσκαλο κ. Ζώη Απόστολο 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. 

Δείτε σχετικό βίντεο 

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.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Ασφάλεια στο διαδίκτυο & Εξαρτήσεις 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές του ΣΤ1 & ΣΤ2 

με τους δασκάλους τους Φιλιππίδη Αντώνιο & Παράσχο 

Αθανάσιο και τη δασκάλα πληροφορικής Δελημπέη Ελένη 

υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Γρ. 

Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο & Εξαρτήσεις»  

Οι στόχοι ήταν: Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο 

γνώσης κι εξερεύνησης μέσα στην τάξη. 

Να βρουν ιστοσελίδες κατάλληλες για την ηλικία τους.   

Να ενημερώνουν για ιστοσελίδες επιβλαβούς περιεχομένου. 

Να μάθουν να αναγνωρίζουν τι είναι διαφήμιση και τι πληροφορία 

στο διαδίκτυο. 

Να κάνουν στοχευμένες αναζητήσεις για αντικείμενα έρευνάς τους 

Να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης.   

Ανάπτυξη του αγαθού – προτερήματος της εγκράτειας των 

μαθητών απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούν εξάρτηση 

https://www.youtube.com/watch?v=VzcZ5l0x3S0


 
 

 

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, εξάρτηση και με ασφάλεια.  

 

3. «Το χαμόγελο του παιδιού» και η δράση του «Οδυσσέα»  
 

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης, είχαν την τύχη και την ευκαιρία να 

επισκεφτούν τον  «Οδυσσέα», το 1o Κινητό Εργαστήριο 

Ενημέρωσης, Εκπ/σης & Τεχνολογίας του «Χαμόγελου του 

Παιδιού», το οποίο βρισκόταν  στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ από 

24 ως 30/4. Εξωτερικά μοιάζει μ’ ένα απλό βαν τηλεοπτικών 

μεταδόσεων. Στο εσωτερικό του όμως, θα δεις ότι πρόκειται 

για ένα σύγχρονο εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο με δεκάδες 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δορυφορικό internet. Το 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι και 

κοινωνικοί λειτουργοί) ενημέρωσαν τα παιδιά και τους 

δασκάλους σχετικά με θέματα, όπως η ασφαλής πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η 

κακοποίηση, η ασφαλής και σωστή χρήση της τεχνολογίας, 

καθώς και για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω 

διαδραστικής πλατφόρμας.  

 
 

 
 

4. 1η Γιορτή Αγωγής Υγείας στο Κέντρο Υγείας – Συμμετοχή του σχολείου μας 
 

 
 

 

Το Κέντρο Υγείας Ευόσμου με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια 

Μακεδονίας συνδιοργάνωσαν μαζί με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου 

και την υποστήριξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και του 3ου Συστήματος 

Αεροροσκόπων Αμπελοκήπων την 1η ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ. Στόχος ήταν να ενημερώσει τους μαθητές σε θέματα 

υγείας και να ενεργοποιήσει τους συναρμόδιους φορείς να γίνουν 

πιο συνεργάσιμοι και πιο αποτελεσματικοί. Στο διαμορφωμένο 

χώρο - πάρκο, αναπτύχθηκαν οι πολύ όμορφες δράσεις των 

σχολείων με παιγνίδια, θεατρικά δρώμενα, κολάζ, ζωγραφική, 

τραγούδια κι άλλες καινοτόμες θεματικές για την Υγεία.  

Το σχολείο μας συμμετείχε με την παρουσίαση του βραβευμένου 

βίντεο "ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ", από τις Ελένη Δελημπέη 

και Ζωή Μαλιβίτση, καθώς και παρουσίαση της όλης διαδικασίας 

της δράσης για το Σχολικό Εκφοβισμό.  

 


