
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  

     (σχολικό έτος 2015-16) 
 

1. «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων» 
Οι μαθητές/τριες του Γ1 και Δ1 παρακολούθησαν το  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των 

τροφίμων» διάρκειας τριών ωρών, το οποίο πραγματοποιείται 

από τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της 

Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, στο χώρο του Αγροκτήματος 

της Γεωπονικής Σχολής. Στόχος του προγράμματος είναι η 

εκπαίδευση παιδιών και εφήβων σε θέματα που αφορούν τα 

τρόφιμα και τη θέση τους στη διατροφή, με απώτερο σκοπό την 

απόλαυση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, όχι 

μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά και στην ενήλικη ζωή. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι σταθμοί πραγματοποιήθηκαν με 

την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. 
 

 

 
 

 
 

 

2. Πρόληψη παντού! 
 

 
 

 

Με στόχο να θωρακίσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η 

υγεία, να  προλάβουμε έγκαιρα και να θεραπεύσουμε άμεσα 

οτιδήποτε μπορεί να θέσει τη ζωή των παιδιών σε κίνδυνο, οι 

μαθητές της Α´ τάξης, επισκέφτηκαν το Κινητό Πολυϊατρείο 

«Ιπποκράτης» του Χαμόγελου του Παιδιού στην Πλατεία 

Ευόσμου κι εξετάστηκαν από παιδίατρο, οδοντίατρο, οφθαλμίατρο 

και ωτορινολαρυγγολόγο. Σε κάθε παιδί παραδόθηκε ατομικό 

δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς τους να 

λάβουν γνώση κι οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων. Ήταν μια πολύ όμορφη κι ουσιώδη πρωτοβουλία 

του Τμ. Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Κορδελιού-Ευόσμου, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, 

Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και της 

Αντιδημαρχίας Παιδείας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του 

Παιδιού. Ευχαριστούμε «Το Χαμόγελο του παιδιού» γιατί η 

 δημόσια υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής  

των παιδιών κι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, 

κοινωνικούς λειτουργούς κι εθελοντές της δράσης και 

πρωτοβουλίας αυτής. 



3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ευόσμου 
 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου, 

πραγματοποιήσαμε πρόγραμμα για την παροχή "Πρώτων 

Βοηθειών" στους μαθητές της Ε´ τάξης. Οι νοσηλευτές κ. 

Δήμος Μουστακλής και κα Νικολέτα Στοΐλα του Κέντρου 

Υγείας επισκέφτηκαν το σχολείο και υλοποίησαν το παραπάνω 

πρόγραμμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των 

παιδιών και των δασκάλων. Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 

έχει πραγματοποιηθεί και το "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" για 

τους μαθητές της ΣΤ´ τάξης από τον κ. Τάσο Ανδρούτσο, 

Κοινωνικό Λειτουργό του Κέντρου Υγείας καθώς και το 

πρόγραμμα τα "Ανθρώπινα Δικαιώματα" για τους μαθητές της 

Δ τάξης. 

 

 
 

 

4. 2η Γιορτή Αγωγής Υγείας στο Κέντρο Υγείας – Συμμετοχή του σχολείου μας 
 
 

 

 

Στη 2η Γιορτή Αγωγής Υγείας, που διοργανώθηκε από την 3η 

Υγειονομική Περιφέρεια, το ΚΥΑΤ Ευόσμου και τη συνδρομή του 

Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, το σχολείο μας συμμετείχε με ένα 

βιωματικό εργαστήριο με tablet από την Ελένη Δελημπέη 

(πληροφορικός του σχολείου) και το Δ/ντή Στέργιο 

Παπαδόπουλο με τίτλο: "Η χρήση ψηφιακής τάξης (tablet) και η 

δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής (βίντεο) ως μέτρο πρόληψης 

και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού" 

 

5. Ο Τριγωνοψαρούλης, ο διαφορετικός... 
 

Oι μαθητές/τριες του Γ2 μαζί με τη δασκάλα μας κα Άννα 

Ευσταθιάδου, γνωρίσαμε τον Τριγωνοψαρούλη, ένα ψαράκι 

διαφορετικό από τα άλλα ψάρια του βυθού, τόσο στην εμφάνιση 

όσο και στις ικανότητες. Παρακολουθήσαμε πρώτα τη θεατρική 

παράσταση «Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ 

αχινό!». Κατόπιν, διαβάζοντας τα βιβλία του Βαγγέλη 

Ηλιόπουλου με ήρωα τον Τριγωνοψαρούλη, ασχοληθήκαμε με 

βιωματικό τρόπο, με ομαδικές κι ατομικές δραστηριότητες, με 

θέματα όπως: ο ρατσισμός, η μοναδικότητα του καθενός, η 

προστασία της θαλάσσιας ζωής, η αντιμετώπιση των φόβων, 

η συνεργασία  κι η ομαδική δράση για έναν κοινό σκοπό.   

Κάθε βιβλίο με τις περιπέτειες του Τριγωνοψαρούλη και της 

παρέας του, το παρουσιάζαμε σε κολάζ που κατασκευάζαμε και 

με κείμενα που επιμελούμασταν  οι ίδιοι. Τα κολάζ βρίσκονται 

στο διάδρομο έξω από την αίθουσα του Γ2 με σκοπό να 

γνωρίσουν κι άλλοι μαθητές/τριες του σχολείου μας τον ήρωα 

που κατάφερε να κερδίσει την αποδοχή, παρόλο που διέφερε 

από τους άλλους... Σας περιμένουμε με χαρά για να σας τον 

συστήσουμε! Το πρόγραμμα αυτό εντασσόταν στη θεματολογία 

της αντιρατσιστικής αγωγής και εναρμονίζεται  με τις αρχές 

του διαπολιτισμικού μας σχολείου. 

 

 

 
 

 
 

 

 



6. Πανελλήνια Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας - Ζήσε χωρίς εκφοβισμό 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα κατά της βίας στο σχολείο στις 

6 Μαρτίου, μας επισκέφτηκαν από την Αθήνα οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος «Ζήσε Xωρίς Eκφοβισμό», το οποίο αποτελεί 

μία πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & 

Παιδιού), υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής 

Υγείας του Γεν. Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π&Α Κυριακού 

και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Enable - ΕνΔυναμώνω" κι 

αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών σε παιδιά κι εφήβους που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού. Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Τορρένς Αντωνία, η κα 

Σακελλαρίου Ελένη (project manager) και η κα Κατερίνα Χέλμη 

είχαν στην αρχή μια συζήτηση-συνέντευξη με γονείς και μαθητές 

της Ε τάξης του σχολείου μας για να διερευνηθούν οι απόψεις 

τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κατόπιν έγινε παρουσίαση 

στους μαθητές του Ε1 καθώς και σε γονείς την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος. 

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.livewithoutbullying.com, μέσω της οποίας τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν ανώνυμα με 

εκπαιδευμένους συμβούλους στοχεύοντας στην καλύτερη 

διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται 

και σε ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να 

λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη, να ενημερωθούν σχετικά με 

το φαινόμενο του εκφοβισμού και να ανταλλάξουν απόψεις και 

εμπειρίες μέσω του ειδικά διαμορφωμένου forum. 
 

7. Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας 
 

«Intercultural Communication» 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού “Coding Competition”, η ομάδα 

“Intercultural Τeam” την οποία αποτελούσαν οι 

μαθητές/τριες Ανανιάδου Άννα, Γκόγκου Γιώργος, Ντούσι 

Στέλλα, Παντελίδου Κατερίνα, Τραϊανού Δέσποινα μαζί με τους 

εκπ/κούς Ελένη Δελημπέη (πληροφορικός) & Κώστα 

Πασχαλόπουλο (δάσκαλο), δημιούργησαν με τη βοήθεια της 

ψηφιακής μας τάξης και των tablet, μια πρωτοποριακή ψηφιακή 

εφαρμογή. Το όνομά της «Intercultural Communication», η 

οποία θα διευκολύνει μαθητές που έρχονται από την Αλβανία 

και τη Ρωσία και ξεκινούν τη φοίτησή τους χωρίς να γνωρίζουν 

συχνά ούτε λέξη ελληνικά, αλλά και τα παιδιά που έχουν 

ελληνική καταγωγή και δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί 

τους, λόγω του ότι δεν γνωρίζουν τις αντίστοιχες μητρικές 

γλώσσες, πράγμα που συμβαίνει και με τους εκπ/κούς. Η 

εφαρμογή χρησιμοποιεί μόνο εικόνες κι ήχους (μητρικές 

γλώσσες) για την επικοινωνία, πράγμα που τη καθιστά ιδιαίτερα 

εύχρηστη σε παιδιά μικρότερης ηλικίας αλλά και σε άτομα που 

δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Οι 

καταστάσεις–κατηγορίες που απεικονίζονται προέκυψαν από τις 
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εμπειρίες των παιδιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα χρόνια 

φοίτησής τους στο σχολείο μας.  

Η εφαρμογή όταν εγκαθίσταται σε Android «τρέχει» και χωρίς 

σύνδεση στο Διαδίκτυο, πράγμα που διευκολύνει τη χρήση της, 

μιας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα tablet μέσα 

στην τάξη τους ή ακόμη και στο διάλειμμα και με αυτό τον 

τρόπο να πραγματοποιήσουν την επικοινωνία. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει με ένα κλικ μια από τις 4 

κατηγορίες που είναι: «Σχολείο», «Επικοινωνία», «Μάθημα» 

και «Συναισθήματα».  

Στην κατηγορία «Σχολείο» επιλέγει αντικείμενα – καταστάσεις 

που μπορεί να συναντήσει στην καθημερινότητα, όπως κάποια 

φυσική ανάγκη, νερό, φαγητό, τη μητέρα, το τηλέφωνο και οι 

φίλοι του. Η κατηγορία «Επικοινωνία» περιλαμβάνει βασικές 

λέξεις – δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία 

γνωριμιών κι επικοινωνίας, όπως “Πως σε λένε;”, “Πόσο 

χρονών είσαι;”, “Από που είσαι;”, “Ευχαριστώ πολύ”, “Σε 

παρακαλώ”, “Συγνώμη”, “Βοήθησέ με” και “Δεν καταλαβαίνω”. 

Στην κατηγορία «Μάθημα» μπορεί να επιλέξει αντικείμενα που 

αφορούν την οργάνωση του μαθήματος (μολύβι, γόμα, ξύστρα, 

βιβλίο, μαρκαδόροι, ψαλίδι). Τέλος, η κατηγορία 

«Συναισθήματα» απεικονίζει βασικές συναισθηματικές 

καταστάσεις που πιθανόν να βιώσει το παιδί (χαρά, λύπη, θυμό, 

ντροπή, αδιαθεσία, έξαψη, αρέσκεια και δυσαρέσκεια). Υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής με περισσότερες 

λέξεις και γλώσσες. 
 

Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ! 

Η 2η ψηφιακή εφαρμογή, της ομάδας “Smarkkteam”, των 

παιδιών του Δ2 Αριζάνη Κυριακής, Βαγγέλη Κλαίρης, Κουλεμάνη 

Σοφίας, Μαυρογενίδου Αγάπης, Παπαδοπούλου Μαριλένας, 

Σαβλίδη Γιώργου, Σαρμαδάκη Παναγιώτη με τη δασκάλα τους 

Ρούλα Κυριακίδου, γεννήθηκε από τις καθημερινές συζητήσεις 

μέσα στην τάξη για τις έγνοιες μας, τις ανησυχίες μας και ό,τι 

μας προβληματίζει. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τις 

διαφορές που μπορεί να έχουμε με τους φίλους, τα παιχνίδια 

στο διάλειμμα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα 

μαθήματα, τις σχέσεις με τους δασκάλους αλλά και τις  

προσωπικές μας ανασφάλειες. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς 

μπορούμε καθημερινά να λύνουμε τα προβλήματα αυτά, ώστε να 

‘μαστε χαρούμενοι στο σχολείο. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια 

ιστοσελίδα, που είχε τίτλο: «Το πρόβλημά σου πες και τη 

ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ!». Μαθητές/τριες μπορούν να βρουν 

απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά 

τους (δυσκολεύομαι στα μαθήματα, ντρέπομαι, έχω άγχος, 

χάνω πράγματα, ξεχνάω εύκολα, δεν έχω φίλους, με 

χτυπούν-με κοροϊδεύουν). Οι όμορφες ζωγραφιές κι οι λύσεις 

που υπάρχουν στη εφαρμογή έγιναν και προτάθηκαν από τα ίδια 

τα παιδιά μέσα από διαλογική συζήτηση και κατάθεση εμπειριών.  

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού αλλά και 

μεγαλύτερης ηλικίας. Σκοπός της λειτουργίας της, είναι να 

έρθει σε επαφή και να αλληλεπιδράσει με εκείνα τα παιδιά που 
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δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και 

ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση και άνεση με τα τεχνολογικά 

εργαλεία. Η σελίδα αυτή είναι κατάλληλα φτιαγμένη και 

φιλτραρισμένη –σε αντίθεση με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης- με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ψυχολογία, 

ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στον μαθητή/τρια που ταυτίζεται 

με τις καταστάσεις της ιστοσελίδας. Στόχο έχει να προσφέρει 

λύσεις από τα παιδιά για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να 

ερχόμαστε στο σχολείο και να είμαστε χαρούμενοι. Μόνο έτσι θα 

‘χουμε διάθεση για μάθηση και δημιουργία. Κάθε παιδί δε θα 

αποτελεί μόνο αποδέκτη της λύσης που αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα, αλλά θα μπορεί διαδραστικά να συμμετέχει στην 

προσπάθεια αυτή. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η 

δυνατότητα για το παιδί να γράφει τη δική του πρόταση-λύση σε 

κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα, παρέχοντας διεξόδους 

σε πράγματα που το απασχολούν καθημερινά.  

 

 

 
 

 

 

8. Ψυχολόγος  σε καθημερινή βάση στο σχολείο μας  
 

 

 
 

 

 
 

 

Στο σχολείο μας ως το τέλος της σχολικής χρονιάς εφαρμόστηκε 

ένα πρόγραμμα δωρεάν παροχής συμβουλευτικής στήριξης σε 

θέματα που σχετίζονταν με την οικογένεια και το σχολείο, στα 

πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Είχαμε ψυχολόγο, την κα 

Φαίη Αναστασιάδου, η οποία ήταν καθημερινά στο σχολείο από το 

πρωί ως το μεσημέρι. Τα παιδιά με προβλήματα μάθησης, 

προβλήματα συμπεριφοράς ή και συναισθηματικά προβλήματα 

αποτελούν ένα θέμα που ανησυχεί εκπαιδευτικούς και γονείς σε 

όλη την Ελλάδα, οι οποίοι διερωτώνται με ποιο τρόπο θα 

μπορούσαν να επιλύσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι 

γονείς (άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο) αντιμετωπίζουν 

τέτοια προβλήματα ή δυσκολίες σχετικά με την ανατροφή των 

παιδιών τους καθώς μεγαλώνουν στο σπίτι και στο σχολείο. 

Ήταν λοιπόν ευκαιρία να συζητήσουμε με κάποιον ειδικό κάποια 

θέματα που μας απασχολούν και στα οποία ίσως βρούμε 

απαντήσεις και λύσεις. Είχαν λοιπόν και οι δικοί μας γονείς αυτήν 

την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και μάλιστα δωρεάν. 

Ο ρόλος του ψυχολόγου ήταν υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, 

διαγνωστικός και θεραπευτικός για το μαθητή, επιστημονικός κι 

ερευνητικός και τέλος, προήγαγε την ψυχική υγεία. Πιο 

αναλυτικά, ο σχολικός ψυχολόγος ήταν υποστηρικτής και 

σύμβουλος όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για το υπόλοιπο 

προσωπικό του σχολείου, καθώς και για τους γονείς, έτσι ώστε ο 

καθένας ξεχωριστά να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στον 

ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του. Βοήθησε τον εκπαιδευτικό στην 

αντιμετώπιση «κρίσεων» του παιδιού και στη δημιουργία ενός 

θετικού και θεραπευτικού γενικού ψυχολογικού κλίματος μέσα 

στην τάξη. Ο ψυχολόγος δε θεωρείται ως ο ειδικός με όλες τις 

λύσεις, αλλά ως συνάδελφος, ο οποίος έχει εμπειρία και 

δεξιότητες σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Ο εκπ/κός μπορούσε να μοιραστεί τη 

διδακτική του εμπειρία και συνεργαζόταν με τον ψυχολόγο για 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 



9. "Πες το με comics", πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά ζητήματα 
 

Το έργο “Πες το με κόμιξ” πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη- Βία) μια 

μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την έδρα της στη 

Θεσ/νίκη κι αναπτύσσει δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

από το 1993 σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 

AddArt, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 Δημοτικά της Δυτ. & Αν. 

Θεσ/νίκης με παιδιά ηλικίας 10-12 ετών (Ε’ & ΣΤ’ τάξης). 

Μέσα από τη συμμετοχή τους, είχαν την ευκαιρία να 

ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και μέσα 

από τις ιστορίες κόμιξ που δημιούργησαν, να προτείνουν τις 

δικές τους λύσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της βίας. Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, οι ιστορίες των παιδιών μετατράπηκαν σε 

σενάριο και εικονογραφήθηκαν από καταξιωμένους 

επαγγελματίες καλλιτέχνες σε 5 θεματικά έντυπα κόμιξ στις 

ενότητες: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, 

ξενοφοβία-ρατσισμός, δικαιώματα και αναπηρία, σχολικός 

εκφοβισμός-σχολική βία.  

Τα 5.000 αντίτυπα που τυπώθηκαν, διανεμήθηκαν σ’ όλους 

τους μαθητές/ριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε 

δημοτικά της Β. Ελλάδας, σε παιδικές βιβλιοθήκες, σε ιδρύματα 

παιδιών, σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων και σε 

ορφανοτροφεία στη Θεσ/νίκη και στην ευρύτερη περιοχή για 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση ενάντια στις 

δυσμενείς διακρίσεις κάθε μορφής. Στο σχολείο μας 

συμμετείχαν τα τμήματα Ε1 με δασκάλες την κα Μάχη 

Κεσκιλίδου & Χριστιάνα Κατσιρμά & ΣΤ1 με δάσκαλο τον κ. 

Αποστόλη Ζώη κι η διάρκεια του περίπου 2 μήνες (4 ώρες την 

εβδομάδα σε κάθε τμήμα). Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης κα 

Αρβανιτίδου Βιργινία για την πρόταση και τη συνδρομή της στην 

υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο μας. Τη Σοφία 

Κυπριανίδου από την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ" και τους Δημήτρη Σαβαΐδη 

& Κώστα Σκλαβενίτη από την Add art, με τους οποίους 

περάσαμε υπέροχα ένα δίμηνο, παράγοντας ένα αξιόλογο 

δημιουργικό έργο. 

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ"-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ" - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  

"ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ" - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/pes_to_me_comics.pdf
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/ft90of85x.html
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/ftcf43m9v.html
https://www.flipsnack.com/B6B7D9F569B/fdciyjnpb.html


10. Σέβομαι τη Διαφορετικότητα  
 

 
 

 
 

 

 

 

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος "ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ" μας επισκέφτηκαν από την Αθήνα ο 

Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας Δρ. 

Κωνσταντίνος Φίλης (από το 2010), η υποδιευθύντρια κα Ντόρα 

Πάλλη, υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΔΚΟΕ, η Θεσ/νικιά 

Ολυμπιονίκης της τοξοβολίας κα Φωτεινή Βαβάτση (5η θέση στο 

ομαδικό στους Ολυμπιακούς της Αθήνας 2004 μαζί με τις 

Ευαγγελία Ψάρρα & Ελπίδα Ρωμάντζη) και η κα Αναστασία 

Ανδρίτσου από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council), 

Διευθύντρια του Τμήματος Προγραμμάτων και Συνεργασιών. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη στην ψηφιακή τάξη του σχολείου 

με τη βοήθεια και της κας Δελημπέη Ελένης (πληροφορικού του 

σχολείου) καθώς και στο γυμναστήριο μας (με τη βοήθεια του 

γυμναστή μας Αριζάνη Μανώλη), όπου τα παιδιά ήρθαν για πρώτη 

φορά σε επαφή με το άθλημα της τοξοβολίας. Στο τέλος όλα τα 

παιδιά πήραν ένα δίπλωμα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Οι επισκέπτες μας, αφού έδωσαν ξανά τα συγχαρητήρια στην ομάδα 

των παιδιών και των δυο εκπαιδευτικών του σχολείου (Δελημπέη & 

Μαλιβίτση), που δημιούργησαν πέρσι το καταπληκτικό βιντεάκι, το 

οποίο κέρδισε την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο: 

"ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ", έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις 

κι εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τις πλούσιες δράσεις, που 

γίνονται όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο μας. 

 


