
ΟΜΑΔΑ  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΕΛ  ΚΑΤΩ ΑΦΑΪΑΣ 2015-2016 
 

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016 ε νκάδα Αγσγήο Τγείαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ Αραταο εληζρύζεθε 

πεξηζζόηεξν. Λεηηνύξγεζαλ δύν πξνγξάκκαηα, “ Ζ νκνξθηά βξίζθεηαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηα” θαη  

“Ο θόβνο ηνπ δηαθνξεηηθνύ, εμηιαζηήξηα ζύκαηα ηόηε θαη ηώξα” κε ζπκκεηνρή 45 καζεηώλ ηεο Β' 

Λπθείνπ θαη 5 εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, Νηξέθε Διέλεο, Φξαληδή Φσηεηλήο, Ρεηζηλά 

Αγγειηθήο, Μαθξίδε ηάζε θαη ηαθνβέιε Αηκηιίαο. Δλώζακε ηηο δπλάκεηο καο, γηα λα 

μεπεξάζνπκε ην θόβν ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη γηα λα δείμνπκε όηη ε νκνξθηά βξίζθεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα.  

Ηδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θ. Κνπαλά Αιεμάλδξα, Γ/ληξηα ηνπ Λπθείνπ καο πνπ 

πάληνηε καο ζηήξημε θαη καο ελίζρπζε ζε όιεο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

καο, ηηο θπξίεο Σζεκπέξε Καιιηόπε θαη Γεσξγνπνύινπ  Γηώηα, νη νπνίεο καο επηζθέθζεθαλ ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο, ε πξώηε γηα κία ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε 

ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε θαη ε δεύηεξε γηα κία σξαηόηαηε βησκαηηθή δξάζε όζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εθεβεία, θαζώο θαη ηελ ππεύζπλε Αγσγήο Τγείαο, ηελ θπξία 

Θσκνπνύινπ Ησάλλα, ε νπνία πάληα ήηαλ θαη είλαη ην ζηήξηγκά καο ζε θάζε καο  πξνζπάζεηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηόο καο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κάο νξγάλσζε 

ελδηαθέξνπζεο εθδειώζεηο θαη κηα ππέξνρε εθδξνκή ησλ δηθηύσλ Αγσγήο Τγείαο ζηε Εάθπλζν. 

Όζνλ αθνξά ην πξόγξακκα “Ζ νκνξθηά βξίζθεηαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηα”, ζεσξώληαο όηη ε 

παξνπζία πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ  ζηνηρείσλ ζε έλαλ ηόπν είλαη ζεκαληηθό πιενλέθηεκα, θαζώο 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο ε αξκνληθή ζπλύπαξμε αηόκσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

θνπιηνύξα θαη είλαη θνξείο δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ, σζηόζν απνηειεί πξόθιεζε ε πξνζπάζεηα 

λα γεθπξσζνύλ νη αληηζέζεηο θαη λα επηηεπρζεί όρη απιώο ε εηξεληθή ζπκβίσζε, αιιά θαη ε γόληκε 

αιιειεπίδξαζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνύ , απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζε πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, 

όπνπ είηε ζην παξειζόλ είηε θαη ζήκεξα ππάξρεη παξάδνζε ζηε ζπλύπαξμε ζηνηρείσλ από 

δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη πνπ έρεη δώζεη ην ηδηαίηεξν 'ρξώκα' 

θαη ηελ νκνξθηά ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

πγθεθξηκέλα, επηιέμακε ηε Θεζζαινλίθε, ηε κεγάιε πνιππνιηηηζκηθή πόιε κε ηελ καθξαίσλε 

παξάδνζε ζπλύπαξμεο πνιιώλ ιαώλ, θνξέσλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ, ηε ύξν κε ηε καθξαίσλε 

παξνπζία ησλ Φξαγθνζπξηαλώλ ζην λεζί, αιιά θαη ηελ Πάηξα πνπ παξνπζηάδεη κία όρη ηόζν 

γλσζηή, αιιά πνιύ ελδηαθέξνπζα πνιππνιηηηζκηθόηεηα. 

Σν πξόγξακκά καο μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2015. Από ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο καο ζέζακε ηηο 

βάζεηο ηεο θεηηλήο δξάζεο καο. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηόο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο εθδήισζε 

ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε κε νκηιήηξηα ηελ θπξία Καιιηόπε Σζεκπέξε. ηελ 

εθδήισζε παξεπξέζεθε θαη ε ππεύζπλε Αγσγήο Τγείαο, θπξία Θσκνπνύινπ Ησάλλα. 

 

Ζ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14-

16 Απξηιίνπ 2016 ζε Βόιν, Λάξηζα θαη Ακπειάθηα. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο επηζθεθζήθακε ηζηνξηθά 

κέξε, όπσο ην Βειεζηίλν, ην Κηιειέξ, ηα Ακπειάθηα, πεξηεγεζήθακε ζε αμηνζέαηα από ηελ επνρή 

ηεο αξραηόηεηαο, ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, ην λεόηεξν πνιηηηζκό, ελώ κε ηελ 

επίζθεςή καο ζηελ Δβξατθή πλαγσγή ηεο Λάξηζαο θαη ζην 8ν Γεκνηηθό Δβξατθό ρνιείν 

Λάξηζαο δείμακε όηη θάλνπκε πξάμε ηε δηαθνξεηηθόηεηα. 

 

Λίγεο κέξεο κεηά ζηηο 18 Απξηιίνπ 2016 καο επηζθέθζεθε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ε θπξία Γηώηα 

Γεσξγνπνύινπ, ππεύζπλε ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ Αραταο. Μαδί ηεο είρακε ηελ 

επθαηξία λα εζηηάζνπκε κέζα από βησκαηηθέο δξάζεηο ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εμαξηήζεσλ 

ζηελ εθεβεία θαη λα ελεκεξσζνύκε γηα ην Κέληξν Πξόιεςεο θαη  ην έξγν ηνπ. 

 

ηηο 20 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ δηθηύσλ Αγσγήο 

Τγείαο ζηε Εάθπλζν. Αλ θαη νη δύν εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ήηαλ πνιύ θνληά ε κία ζηελ άιιε ε 



παξνπζία ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ εληππσζηαθή, θαζώο 34 από ηνπο 45 καζεηέο ησλ πξνγξακκάησλ 

έδσζαλ παξόλ. Δπηζθεθζήθακε ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μαπζσιείν ησλ θνξπθαίσλ πνηεηώλ 

καο Γηνλπζίνπ νισκνύ θαη Αλδξέα Κάιβνπ, ελώ ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ 

είρακε κηα ελδηαθέξνπζα εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηε Εάθπλζν, ην λεζί ησλ Γηθαίσλ κε ζέκα ηε 

κνλαδηθόηεηα ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαηάθεξε λα δηαζώζεη ην ζύλνιν 

ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Εαθύλζνπ, ρσξίο νύηε κία απώιεηα ράξε ζηε γελλαηόηεηα δύν 

ζπνπδαίσλ αλζξώπσλ, ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Μεηξνπνιίηε, αιιά θαη ζηελ αιιειεγγύε πνπ 

έδεημαλ όινη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ. 

Πηζηεύνπκε όηη ήηαλ κία δεκηνπξγηθή ρξνληά θαη επρόκαζηε θαιή ζπλέρεηα γηα ηελ επόκελε...... 

 

Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ 

Αραταο. 

 

 

 

 


