
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, 

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» 

Υπεύθυνες 
Προγράμματος:  

• Κιοσκερίδου 
Αικατερίνη 

   Σχολική Νοσηλεύτρια. 

• Παπαγερίδου Φωτεινή 

    Κοινωνική Λειτουργός 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές σχέσεις και 
Σεξουαλική αγωγή. 

   Διαστάσεις του θέματος που προσεγγίσαμε: 
• Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου και τους 

συμμαθητές μου. 
• Γνωρίζω το σώμα μου. 
• Οι  σχέσεις  που αναπτύσσω μεγαλώνοντας. 
Γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα;  
• H ηλικία των παιδιών  θεωρήθηκε κατάλληλη για 

προετοιμασία σε ότι αφορά τις διαφυλικές 
σχέσεις και μια πρώτη επαφή με τη 
σεξουαλικότητα. 



ΜΕΘΟΔΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

• Εργασία σε ομάδες-υποομάδες, με στόχο την ανάπτυξη 
της ομαδικότητας. 

• Ενεργητική μάθηση, με τη έννοια της άμεσης εμπειρίας 
και αλληλεπίδρασης.  

• 2 συντονίστριες με υποστηρικτικό, κατευθυντικό ρόλο. 
 ΤΕXΝΙΚΕΣ:  
• Η ώρα του κύκλου. 
• Καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
• Παραμύθια και εκπαιδευτικά βιβλία. 
• Παιχνίδια και ψυχοκινητικές δραστηριότητες. 
• Χρήση video –DVD. 
• Παιχνίδι ρόλων. 

 
 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

•     Την ομάδα αποτελούσαν οκτώ μαθητές,  

δύο κορίτσια και έξι αγόρια, ηλικίας 11 έως 15 
ετών. 

•  Σε σχέση με τη διάγνωση, ένας  μαθητής έχει 
σύνδρομο DOWN και οι υπόλοιποι μέτρια 

νοητική υστέρηση. 

• Ως χώρος συνάντησης ορίστηκε η αίθουσα της 
Σχολικής Νοσηλεύτριας και οι συναντήσεις 

γίνονταν μία φορά την εβδομάδα σε σταθερή 
μέρα και ώρα. 



ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

  



ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον εαυτό μου. 

   Επιμέρους Στόχοι: 

• Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους  και να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο καθένας είναι 
μοναδικός. 

• Να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. 

• Να καλλιεργηθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπεποίθησή τους. 

• Να τηρούν και να ακολουθούν κανόνες.  

 



ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!  

Σε κύκλο λένε το όνομά τους 
Και το γράφουνε στη μπάλα της 
ομάδας. 



Δραματοποιούν στο κουκλοθέατρο  την 
επίσκεψη  φίλου και τον αναγνωρίζουν. 



Ορίζουν τους κανόνες της ομάδας και 
υπογράφουν το συμβόλαιο. 



Παίζουν το παιχνίδι: «Το Πουγκί με τις 
εκπλήξεις» 



Ομαδική εργασία: Το δέντρο της ομάδας 

μας! 



Γίνονται δημοσιογράφοι και παίρνουν 
πληροφορίες για μέλη της ομάδας. 



Φύλλα εργασίας για εμπέδωση 



ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω το σώμα 
μου. 

Επιμέρους Στόχοι: 
 
• Να γνωρίσουν το σώμα τους και τις αλλαγές που 

συμβαίνουν σε αυτό με το πέρασμα στην εφηβεία. 
• Να γνωρίσουν τις διαφορές των δύο φύλων. 
• Να γνωρίσουν τα εσωτερικά και εξωτερικά όργανα του 

σώματος. 
• Να μάθουν τις πέντε αισθήσεις. 
• Να λύσουν τις απορίες για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. 
• Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και την αναπαράσταση 

μέσω αυτής του ανθρωπίνου σώματος. 
• Να εκπαιδευτούν στην φροντίδα και υγιεινή του σώματος. 



Ο κύκλος της ζωής στον άνθρωπο.  



Ο Κύκλος της ζωής στα ζώα. 
 



Ο Κύκλος της ζωής στα φυτά. 



Ομαδική εργασία του Κύκλου της ζωής.  



Γνωρίζω το σώμα μου και… μαθαίνω 
παίζοντας! 



«Το ταξίδι της τροφής» 



Ζωγραφίσαμε τον άνθρωπο εσωτερικά και 
εξωτερικά. 



Γνωρίζω το σώμα  μέσα από την τέχνη. 

Σ.Μποτιτσέλι: «Η γέννηση της 
Αφροδίτης» 

«Ο Ερμής του Πραξιτέλους» 



Δουλέψαμε μαζί με τους γονείς. 



Φτιάξαμε το περίγραμμα του σώματος και 
τοποθετήσαμε τα όργανα με παιγνιώδη 

τρόπο! 



Φτιάξαμε το σκελετό από λαχανικά και  
τον φάγαμε!!! 



Καταγράψαμε τις διαφορές μεταξύ των δύο 
φύλων και τις συζητήσαμε. 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Διαβάσαμε βιβλία και 
είδαμε σχετικά βιντεάκια. 



 
Μάθαμε για τις αισθήσεις και παίξαμε το   

“σπασμένο τηλέφωνο”, και «Περπατώ χωρίς 
να βλέπω». 



Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου. 



Φύλλα εργασίας για τα όργανα του σώματος.  



ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Οι σχέσεις μου με τους 
άλλους» 

• Επιμέρους στόχοι: 

• Να κατανοήσουν την έννοια της φιλίας και να 
αναπτύξουν ικανότητες για τη δημιουργία και 
διατήρηση φιλικών σχέσεων. 

• Ανίχνευση των σκέψεών  τους  για τον έρωτα. 

• Να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους 
από τρίτα πρόσωπα. 

 



 
ΦΙΛΙΑ  

 
Διαβάσαμε το παραμύθι: «Το αστέρι της 

φιλίας» και φτιάξαμε την αλυσίδα της φιλίας. 



Παιχνίδι «Μουσικά Γόνατα» 



Με τους φίλους σε όμορφες στιγμές! 



Οι πίνακες ζωγραφικής μας μιλάνε για τη 
φιλία. 

Κ.Μακόφσκι: Παιδιά και 
φαναράκια. 

Γ. Ιακωβίδης: «Παιδική συναυλία» 



Φύλλα εργασίας για τη φιλία. 



Μιλήσαμε για τον έρωτα. 

• Καταγράψαμε λέξεις που τους έρχονται στο 
μυαλό όταν ακούν τη λέξη ΕΡΩΤΑΣ. 

• Οι απαντήσεις είχαν να κάνουν με: αγάπη, 
φιλί, αγκαλιά, sex, οικογένεια. 

• Ακούσαμε τραγούδια που μιλούν για τον 
έρωτα και περιέγραψαν τα συναισθήματα 
που νοιώθουν. 



Φροντίζω το σώμα μου από αγγίγματα που 
δεν θέλω. Μαθαίνω να λέω ΟΧΙ! 



Διαβάζω την ιστορία της ΚΙΚΟ και βλέπω το  
DVD με το μυστικό της Νίκης. 



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

•   Κλείσαμε  το πρόγραμμα αγωγής υγείας με 
παιγνίδια αξιολόγησης, με στόχο την 
αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων που 
αποκόμισαν.  

• Καταλήξαμε ότι, τα αποτελέσματα αυτά 
διαφέρουν και εξαρτώνται από  το νοητικό 
επίπεδο του κάθε  παιδιού. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

Σχετικά με τους αρχικούς στόχους του προγράμματος, πετύχαμε 
τα εξής: 
•  Αναπτύχθηκε η ομαδικότητα και η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση.  
• Γνώρισαν το σώμα τους και τη λειτουργία του. Έμαθαν πως 

να το φροντίζουν για να είναι καθαρό. 
• Ενημερώθηκαν για ζητήματα που αφορούν τη 

σεξουαλικότητά τους και έλυσαν απορίες. 
• Ήρθαν σε επαφή με ζητήματα που αφορούν την προστασία  

του εαυτό τους από τρίτα πρόσωπα. 
• Παρακινήθηκαν να αναπτύσσουν φιλίες και να τις διατηρούν. 
  
  
  

 



 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 

   Οι γονείς εκφράστηκαν θετικά για το όλο 
πρόγραμμα. Γενικά ζητήματα που αφορούν το 
σώμα και τη σεξουαλικότητά των παιδιών τους 
δυσκολεύονται να τα προσεγγίσουν, οπότε ήταν 
μια καλή ευκαιρία να το επεξεργαστούν και οι 
ίδιοι. Άλλωστε ήταν και δική τους πρόταση, το 
συγκεκριμένο θέμα. 

  

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! 


