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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2016-2017

Αποτελέσματα:
Το θέμα αρχικά επιλέχθηκε με σκοπό:
-την συνέχιση της καθιερωμένης πλέον εδώ και 15 χρόνια αιμοδοσίας στο σχολείο μας από μαθητές, γονείς και
καθηγητές
-την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα αγωγής υγείας
-την καλλιέργεια του εθελοντισμού στην καθημερινή ζωή των μαθητών.
Κατόπιν συνδυάστηκε με την ένταξη του σχολείου στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» καθώς και με
την ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «European Parliament School Ambassador»
    
Τα οφέλη είναι άμεσα ορατά και αφορούν:
1. Συνεργασία και αλληλεγγύη των μαθητών
2. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους μαθητές όπως σχολικός εκφοβισμός, πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων,
κοινωνική προσφορά
3. Ενημέρωση και συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου.

Δράσεις στα πλαίσια του   Προγράμματος:
Όλες οι  δράσεις  του προγράμματος  παρουσιάστηκαν μέσω της  ιστοσελίδας  και  των κοινωνικών δικτύων του
σχολείου καθώς και με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο.
Επιμέρους  δράσεις  επίσης  παρουσιάστηκαν στην  ημερίδα  του  Δικτύου  «Ασφάλεια  στο  Διαδίκτυο»,  στον  3ο

Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων, όπου υπήρχε βράβευση του σχολείου μας, στις
εκδηλώσεις και δράσεις για τον Εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κρήτης,  στον  1ο Πανελλήνιο  Μαθητικό  Διαγωνισμό  Ταινιών  Μικρού  Μήκους,  όπου  υπήρχε  βράβευση  του
σχολείου μας, στον διαγωνισμό «Κύπρος,  Ελλάδα,  Ομογένεια  –  Εκπαιδευτικές  Γέφυρες»,  όπου  υπήρχε
επίσης υπήρξε βράβευση του σχολείου μας

Αναλυτικότερα:

-Ενημερωτική ημερίδα για τον Σχολικό Εκφοβισμό και τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό 23/11/2016 

___________________________________________________________________________________________



-Ιστορική έρευνα και δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για την Ελληνική Επιστράτευση τον Ιούλιο 1974 στην
Κύπρο και συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς 

_________________________________________________________________________________________
-Βιωματική δράση της ΠΡΟΤΕΚΤΑ με θέμα «Προσομοίωση αλκοόλ και οδήγηση με γυαλιά μέθης»

____________________________________________________________________________________________



-Ενημέρωση και βιωματική δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς για την Οδική Ασφάλεια

_________________________________________________________________________________________
-Ενημέρωση για Αιμοδοσία από το αντίστοιχο τμήμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου

____________________________________________________________________________________________
-Πραγματοποίηση  αιμοδοσίας  στο  χώρο  του  σχολείου  με  την  κινητή  μονάδα  Αιμοδοσίας  του  Βενιζέλειου
Νοσοκομείου

____________________________________________________________________________________________



-Εκδήλωση  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  στα  πλαίσια  συμμετοχής  του  σχολείου  στο  πρόγραμμα  European
Parliament Ambassador School

___________________________________________________________________________________________

-Καλλιτεχνική  έκφραση  των  μαθητών  με  δημιουργία  αφίσας,  ζωγραφικής,  γκράφιτι,  έκθεση  κατασκευών  με
ανακυκλωμένα υλικά

____________________________________________________________________________________________
-Ενημέρωση για τις Πρώτες Βοήθειες από τους Εθελοντές Σαμαρείτες

____________________________________________________________________________________________
-Βιωματικές δράσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα Κοινωνικά
Δίκτυα – Συμμετοχή στο Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας ”Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”


