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Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα για την…



ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση προβλημάτων στη σχολική μονάδα με βάση τις 
ειδικές της ανάγκες, στα πλαίσια της αυτονόμησής της και του Σχεδίου Βελτίωσής της.

Η προώθηση της ενεργού πολιτότητας των μαθητών μέσα από την ενίσχυση της 
πρωτοβουλίας και της συμμετοχής τους, στην ανίχνευση προβλημάτων, τη λήψη 
αποφάσεων και την εκπόνηση δράσεων για επίλυση ή απάβλυνσή τους. Οι δράσεις 
έχουν ως αφετηρία τους ίδιους τους μαθητές και στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους εντός και εκτός σχολείου.  

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και 
αυτενέργειας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γενικά η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών/τριών με απώτερο σκοπό αυτοί/ές να μπορούν να 
υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές μέσα από την ενεργητική και βιωματική 
μάθηση.



ΣΤΟΧΟΙ συν.
Η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών των μελών της σχολικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες σε 
τοπικό - εθνικό  επίπεδο.

Η διάπλαση ατόμων με κριτική σκέψη, ικανών να αντιμετωπίζουν τις  προκλήσεις της ζωής στη  
σύγχρονη κοινωνία.

Ανάπτυξη και διάχυση καλών πρακτικών για ανάπτυξη ενός υγιούς περιβάλλοντος εντός της 
σχολικής μονάδας, και της τοπικής κοινότητας.



Χρονοδιάγραμμα
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ  



Υλοποίηση του 
Προγράμματος-δύο 
έτη

•Μέχρι μέσα Οκτωβρίου 2022

Δημιουργία ομάδας

•Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2022

Επιλογή θέματος

•Μέχρι αρχές Νοεμβρίου 2022

Διατύπωση στόχων

•Μέχρι μέσα Νοεμβρίου 2022

Σχέδιο δράσης-εκπόνηση

•Δεύτερο έτος, Μέχρι Μάιο 2023

Δράσεις-εφαρμογή

• Σεμινάριο αρχές Φεβρουαρίου 2023 και συμπλήρωση έντυπου 
ενδιάμεσης αξιολόγησης μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2023

Ενδιάμεση αξιολόγηση/αναστοχασμός,

•Συμπλήρωση έντυπου τελικής αξιολόγησης τέλος Μαϊου 2023

Τελική αξιολόγηση/αναστοχασμός Δεύτερης χρονιάς



Στάδια



1- Δημιουργία ομάδας

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Καθηγητές 

Μαθητές

Εξωτερικοί και εσωτερικοί φορείς 



2 - Επιλογή θέματος
Πηγάζει από:

Τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου για τις οποίες πρέπει 
να γίνει ανίχνευση και διάγνωση.

Τρόποι και Εργαλεία διάγνωσης: 
διερεύνηση αναγκών 
συνεντεύξεις μαθητών 
ερωτηματολόγια 
συζητήσεις



Άξονες της
στρατηγικής της 
Ευρώπης για την 
υγεία παιδιών 
και εφήβων

Σχολικές 
Πολιτικές για 

την υγιεία

Σχολικό 
φυσικό 

περιβάλλον

Σχολικό 
κοινωνικό 

περιβάλλον

Ατομικές 
δεξιότητες 
υγείας και 
ικανότητες 

δράσης

Κοινοτικοί 
σύνδεσμοι

Υπηρεσίες 
υγείας



Προκλήσεις στην Υγεία Παιδιών και 
Εφήβων στην Ευρώπη

Κακή ψυχική υγεία 
στους εφήβους

Εκτεταμένη τερηδόνα
Χαμηλά επίπεδα 

οδικής ασφάλειας
Περιττή εισαγωγή σε 

νοσοκομεία

Επιθετική προώθηση 
ανθυγιεινών 

τροφίμων (διαφήμιση, 
ευρεία πρόσβαση

Αναπτυξιακές 
δυσκολίες στα παιδιά

Προβλήματα με την 
πρόσβαση των 

εφήβων σε υπηρεσίες 
υγείας

Κατανάλωση αλκοόλ / 
καπνικών προϊόντων

Εμβολιαστική κάλυψη

WHO/Europe | Challenges in child and adolescent health

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/data-and-statistics/challenges-in-child-and-adolescent-health#434470


Θέματα φετινής χρονιάς (από google form)

Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Ενδοοικογενειακή βία και πώς αυτή επηρεάστηκε από τις καραντίνες

 Επιθετική προώθηση ανθυγιεινών τροφών μέσω της διαφήμισης

 Διατροφή και συναισθήματα: Μια αμφίδρομη σχέση

 post covid freedom

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος μέσα από δημιουργικές, ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές 
δραστηριότητες.

ΑΓΧΟΣ

 " Διατροφικές διαταραχές στους εφήβους, ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα των 
μαθητών μας"

 ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 άγχος

Παραβατικότητα



Πώς προέκυψε το θέμα (από google form)
Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που αφορά την ενεργειακή κρίση

Καταρτήθηκε μια λίστα με τις εισηγήσεις που προέκυψαν από την ιδεοθύελλα των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά ψήφισαν δυο από τα θέματα 
που τους άρεσαν περισσότερο. Η ενδοοικογενειακή βία και πώς αυτή επηρεάστηκε από τις καραντίνες, ήταν το επικρατέστερο.

Το θέμα προέκυψε μετά από παρατήρηση, ερωτήματα και μικρή έρευνα που έκαναν τα παιδιά της ομάδας του ΕΥΖΗΝ.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές αντιλαμβάνονται την σημασία της συνύπαρξης των διαστάσεων της υγείας για την ολιστική 
προσέγγιση της έννοιας υγείας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διαχείριση συναισθημάτων και τη σχέση τους με τη σωματική και ψυχική υγεία. Οι 
μαθητές παρατηρούν ότι πολλές φορές τα συναισθήματα επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές τους και κατά συνέπεια και την εικόνα σώματος 
τους. Έτσι μετά από κοινή απόφαση (καθηγήτριας- μαθητών) αποφασίζεται η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του άγχους με τις διατροφικές 
επιλογές των μαθητών του σχολείου μας.

το θέμα προέκυψε πέρσι ώς ανάγκη για την επιστροφή στην κανονικότητα και να αποβάλουμε τις κακές συνήθειες που τυχόν προέκυψαν με τον 
εγκλεισμό

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το θέμα προέκυψε μέσα από την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και ευχάριστη απασχόληση των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
καθώς λόγω μεγάλου αριθμού παιδιών με ιδιαιτερότητες παρατηρήθηκε το πρόβλημα της κοινωνικής απομόνωσης. 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΑΓΧΏΝΟΝΤΑΙ ΈΝΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ. 

Τα τελευταία 3 χρόνια αυξηθήκαν ανησυχητικά τα κρούματα μαθητών με νευρική ανορεξία και άλλες διατροφικές διαταραχες

μικρή αυλή, κλειστό σχολείο και θέλαμε να το κάνουμε χαρούμενο

συνέχεια προηγούμενου χρονου

ανάγκες της σχολικής μονάδας



3 - Διατύπωση στόχων

Διατυπώνονται δύο-τρείς σαφείς, απλοί και μετρήσιμοι 
στόχοι

Λαμβάνουμε υπόψη:
Ποιες είναι φέτος οι ιδιαίτερες ανάγκες;

Ποιες είναι οι προκλήσεις του τρόπου εφαρμογής του 
προγράμματος; 



4 - Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
Έναρξη δράσεων διετίας 2021-2022 (Πρώτη χρονιά)

Οι δράσεις που σχεδιάζονται στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της υγείας των παιδιών της σχολικής μονάδας και απαντούν 
στα κυρίαρχα ζητήματα – προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο, 
όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η διατροφή, η 
παραβατικότητα, η συναισθηματική και κοινωνική αγωγή κ.ά.

Για κάθε στόχο αποφασίζονται και καταγράφονται κάποιες δράσεις οι 
οποίες θα εξυπηρετήσουν το στόχο με βάση τις αποφάσεις της ομάδας.



Το σχέδιο δράσης 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ:

◦ Το σχέδιο δράσης βελτίωσης της σχολικής μονάδας 

◦ Το σχέδιο δράσης της επιτροπής αγωγής υγείας και 
πρόληψης της παραβατικότητας
◦ Σε κάποιες περιπτώσεις το σχέδιο δράσης Ευ Ζην μπορεί να 

αποτελέσει εξ ολοκλήρου το σχέδιο δράσης της επιτροπής ή/και 
μέρος του. 

◦ http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4464

http://www.moec.gov.cy/eayp/skopos_stochoi.html

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

http://www.moec.gov.cy/eayp/drasi_omada_amesis_paremvas
is.html

http://www.moec.gov.cy/eayp/skopos_stochoi.html
http://www.moec.gov.cy/eayp/drasi_omada_amesis_paremvasis.html


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - Διατύπωση του 
θέματος
ΘΕΜΑ: .......................................................

Στόχοι  που τέθηκαν για τη διετία:

1- .....................................

2- .....................................

3 - ......................................

Πως προέκυψε το θέμα: (Συλλογή στοιχείων, 
εργαλεία ή τρόποι διάγνωσης) 
..........................................................................
..........................................................................

https://forms.gle/1RLxcZXFDBbQfLVKA 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – προγραμματισμός 
δράσεων

α/α ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

Στόχος

1

2

3

4

5

Click to add text

Προσοχή! Η σύνδεση δράσεων με τους στόχους είναι επιβεβλημένη, σε οποιοδήποτε 
σχέδιο δράσης! Οι στόχοι επίσης πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο μετρήσιμοι, αλλίως 

είναι αδύνατο να ξέρουμε αν έχουμε πετύχει ό,τιδήποτε. 



Υφιστάμενα προγράμματα με τα οποία το 
σχολείο μπορεί να συμβληθεί
ΔΡΑΣΕ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΕΜ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Δράσεις ΠΑΒΙΣ. 

Οργανισμός Νεολαίας

Και πολλά άλλα 
◦ Θα είμαστε σε επικοινωνία…. 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – Αναστοχασμός
δράσεων και αξιολόγηση
Αρχική αξιολόγηση (με την συμπλήρωση στοιχείων στο google 
form αρχή της χρονιάς-αρχές Οκτωβρίου 2022)

Ενδιάμεση αξιολόγηση (δεύτερο σεμινάριο-τέλος 
Φεβρουαρίου 2023)

Τελική αξιολόγηση (συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης-τέλος 
Μαΐου 2023)



ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Φεβρουαρίου 2023

Θέματα συζήτησης: 
ΘΕΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Ποιοι από τους στόχους που τέθηκαν και σε ποιο βαθμό έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί;

Ποιες από τις δράσεις ήταν αποτελεσματικές, ποιες όχι και γιατί;

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στις δράσεις;

Ποιες αλλαγές, έχουν επισημανθεί, ως αποτέλεσμα των μέχρι τώρα δράσεων;

ΑΝΑΓΚΕΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



Ανατροφοδότηση πρώτης χρονιάς: 2021-22
Συγχαρητήρια σε όλα τα σχολεία για την εξαιρετική δουλειά!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΠΑΦΟΥ → ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΙΟΥ (ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ) √

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ  √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ √

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 

ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ √ 

ΑΘΗΝΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ → ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ √

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

√= παραλήφθηκε η περσινή τελική αξιολόγηση 



Επικοινωνία:
vassopz@yahoo.com

Ομάδα στην πλατφόρμα ΜS TEAMS, κωδικός: ahj5k7q

mailto:vassopz@yahoo.com


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, 
είμαι πάντα στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε στην 
εκπόνηση των δράσεων του 

προγράμματος. 



Φωτογραφικό υλικό από δράσεις της περασμένης σχολικής 
χρονιάς:

ΑΘΗΝΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ: Χαρούμενο σχολείο



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Επίδραση  του άγχους και των  ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών   
στη διαδικασία της μάθησης και συμπεριφοράς  των μαθητών  και τρόποι αντιμετώπισης 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΙΟΥ: Μένουμε σπίτι… μένουμε ασφαλείς; Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» .
Κορωνοϊός και ενδοοικογενειακή βία – σε ποιο βαθμό συνέτειναν οι καραντίνες στην έξαρσή της; 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Διατροφή  και συναισθήματά: μια αμφίδρομη 
σχέση



ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ… 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ: Οδική ασφάλεια. Χρήση 
μηχανοκίνητων οχημάτων (μοτοσυκλέτας, αυτοκινήτου) από τους/τις μαθητές/τριες
του σχολείου μας και η γνώση των κανόνων οδικής ασφάλειας


