
Η Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο Νέας  Αγχιάλου 

Η Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου διήρκεσε από 6/05/2019 έως 

και 10/5/2019. Στο διάστημα αυτό οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν σε ομιλίες, 

βιωματικά σεμινάρια, συζητήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολή ταινιών, προβολή 

δημιουργικών εργασιών αναφορικά με τις Θεματικές ενότητες: Δημοκρατική 

Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διατροφή και ποιότητα Ζωής, Έμφυλες 

ταυτότητες, Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων, Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή 

Αγωγή. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 6/5/2019 μαθητές και γονείς ενημερώθηκαν για 

την Τρίτη  ηλικία από την κοινωνική λειτουργό του ΤΟΜΥ  Νέας Αγχιάλου, κ. 

Χατζηκυριακίδη Αικατερίνη και την κ. Σταθοπούλου Ιωάννα, επισκέπτρια υγείας της 

τοπικής μονάδας, αλλά και για τη Διατροφή και την Υγεία από τους Επισκέπτες 

Υγείας του Κέντρου Υγείας Αλμυρού, κ. Κεσμετζή Ειρήνη και κ. Ουζούνη 

Κωνσταντίνο.  

Την Τρίτη 7/5/2019 ακολούθησε ενημερωτική διάλεξη για τις νομίμως 

εξαρτησιογόνες  ουσίες και τα  αίτια  των εξαρτήσεων  από τις  εκπροσώπους  του 

Κέντρου Πρόληψης Ν. Μαγνησίας, «Πρόταση Ζωής», κ. Γώγου Ζωή και κ. 

Σωτηροπούλου  Δήμητρα. Την Τετάρτη 8/5/2019 γονείς και παιδιά ενημερώθηκαν 

για τις εξαρτητικές συμπεριφορές των εφήβων και τις βλαβερές συνέπειες του 

καπνίσματος από την κοινωνική λειτουργό του ΤΟΜΥ Νέας Αγχιάλου, κ. 

Χατζηκυριακίδη Αικατερίνη  και την κ. Σταθοπούλου Ιωάννα, επισκέπτρια υγείας της 

τοπικής μονάδας. 

Την Πέμπτη 9/5/2019 γονείς και μαθητές ενημερώθηκαν για τη Διατροφή-Πρώτες 

βοήθειες από τη Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. 

Γιαλαμά Κλητεία, ενώ παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διάλεξη «Διατροφή και 

Άσκηση- Αγαπώ  και Προστατεύω την καρδιά μου»- από τη Νοσηλεύτρια 

Εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Μοντεσάντου Μαρία. Αμέσως 

μετά έλαβε χώρα διαγωνισμός Μαγειρικής σε κάθε τμήμα του γυμνασίου χωριστά. Οι 

καλύτερες συνταγές των μαθητών βραβεύτηκαν, ενώ θα συγκεντρωθούν σε ψηφιακό 

οδηγό μαγειρικής.  



 

Την Παρασκευή 10/5/2019 οι μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν την ταινία 

"Όλα τα αόρατα παιδιά" των Εμίρ Κουστουρίτσα, Ρίντλει Σκοτ, Σπάικ Λι, Τζον 

Γου. Επτά ιστορίες με ήρωες "αόρατα" παιδιά από διάφορες χώρες (εμπόλεμη 

Αφρική, Σερβία, Η.Π.Α., Βραζιλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Κίνα), παιδιά που ζουν 

στο περιθώριο της κοινωνίας, είναι θύματα εκμετάλλευσης, βιώνουν κοινωνικές 

ανισότητες, επιβιώνουν σε εμπόλεμη ζώνη, θέλουν αλλά δεν μπορούν να 

παραμείνουν παιδιά, τους έδωσαν έναυσμα να προβληματιστούν και να γράψουν τις 

σκέψεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαντώντας σε φύλλα εργασίας.  Την 

ίδια ημέρα ο Υπαστυνόμος Α΄, Υποδιοικητής του Α.Τ. Αλμυρού, κ.  Τσιρογιάννης 

Παναγιώτης έδωσε διάλεξη στους μαθητές με θέμα: «Κυκλοφοριακή αγωγή και 

Οδική ασφάλεια». 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως ενεργή συμμετοχή στη Θεματική 

Εβδομάδα είχαν όλοι οι καθηγητές του σχολείου, που ετοίμασαν υλικό και 

ξεχωριστές εισηγήσεις. Οι μαθητές συγκέντρωσαν όλες τις χρήσιμες γνώσεις που 

πήραν σε παρουσίαση που θα αναρτηθεί στο blog του σχολείου. Τέλος, 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Θεματικής Εβδομάδας κι έκαναν τις 

δικές τους προτάσεις. 

Η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Κοτζαγιώτου Αποστολία,  ο Σύλλογος Διδασκόντων 

και η Συντονιστική Ομάδα των καθηγητών (Τριανταφυλλοπούλου Πελαγία, 

Χατζηθεοδώρου Γεωργία),  ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες φορείς στη 

Θεματική Εβδομάδα και ιδιαίτερα γονείς και μαθητές, που έδειξαν τόσο μεγάλο 

ενδιαφέρον στη διάρκεια υλοποίησής της! 


