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Διακριτικός Τίτλος του Δικτύου 

«Μαθαίνω Συνθέτοντας τις Ψηφίδες της Υγείας Μου» 

 

Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι 

Σκοπός του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές, πολίτες και φορείς για την 

προώθηση και την επίτευξη της πρόληψης της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο, το Δίκτυο αυτό αποσκοπεί στο να επιτύχει ο 

μαθητής Δια Βίου υιοθέτηση υγιεινών τρόπων συμπεριφοράς, πρώιμη αυτενέργεια σε θέματα 

διαχείρισης και επιλογής κατάλληλης  διατροφικής, κοινωνικής και κινητικής συμπεριφοράς, 

σεβασμό προς  το περιβάλλον και ατομική ιδιαιτερότητα και, γενικά, την καλλιέργεια της 

διαφορετικότητας, διατηρώντας σε παράλληλο χρόνο τα ιδανικά της συναισθαντικότητας, της 

ανοχής και της κοινοκτημοσύνης. 

 

Θεματικοί Άξονες 

Θέματα που μπορούν να απασχολήσουν αφορούν σε:  

Α) Προσδιοριστές Υγείας,  

Β) στη Συμπεριφορά στην Υγεία και την Αρρώστια και  

Γ) στη Λήψη Αποφάσεων σχετικά με την Υγεία 

 

Α) Προσδιοριστές Υγείας 

o Προσδιοριστές Υγείας και Περιβάλλον (Αειφορικά Περιβάλλοντα) 

 ενέργεια  

 ανακύκλωση  

 Σχολικοί Κήποι & Γειτονιές Πρασίνου,  

 Φυσικοί Πόροι  

 Αστικά και Περιαστικά Οικοσυστήματα  

 Προστατεύω και Προστατεύομαι από το Περιβάλλον (κλιματικές 

αλλαγές, σεισμοί κτλ) 

 Από την Παραγωγή έως την Κατανάλωση Τροφίμων / Αγωγή 

Καταναλωτή, Μεταλλαγμένα, Φυτοφάρμακα 

 

o Ψυχοκοινωνικοί Προσδιοριστές Υγείας / Συναισθηματική Ωρίμανση 

o Νοητική Εξάσκηση 

o Δίαιτα και Διατροφή  

o Φυσικές Δραστηριότητες και Άθληση  

 Υπαίθριες Δραστηριότητες  

 Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου 

 

Β) Συμπεριφορά 

o Διατροφική Συμπεριφορά 

 Διατροφή και Εκφυλιστικές Αρρώστιες 

 Διαταραγμένη Διατροφική συμπεριφορά και Διατροφικές Διαταραχές 

(συζητήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες που σχετίζονται με το πώς και γιατί συμπεριφέρομαι 

ή αντιδρώ με συγκεκριμένες συνήθειες/ κακές έξεις/ διατροφικούς εθισμούς, savoir vivre 

διατροφικής συμπεριφοράς, ψυχογενής βουλιμία, νευρική ανορεξία, ορθορεξία κτλ) 

 

o Φυσική Άσκηση / Κινητική Συμπεριφορά 

 Υποκινητικότητα και Εκφυλιστικές Ασθένειες 

 Αρρώστιες Υπέρχρησης και υπερφόρτωσης του μυοσκελετικού 

συστήματος  
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o Συνήθειες και Πρακτικές Υγείας 

 Κάπνισμα 

 Οινόπνευμα 

 Λοιπές Κακές Έξεις 

 

o Προσωπική (Ατομική) Φροντίδα και Υπευθυνότητα 

 Καθαριότητα στο Σχολείο και στο Σπίτι (συζητήσεις, ασκήσεις, 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγιεινή στο σπίτι και το σχολείο) 

 Υγιεινή Αθλουμένων 

 Θέματα Φυσικής και Ψυχικής Ακεραιότητας στο Σχολείο και στο Σπίτι 

 Βασικές Αρχές Φροντίδας Αθλουμένων (συζητήσεις, ασκήσεις, 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την ατομική υγιεινή) 

 Ψυχική Υγιεινή (συζητήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ψυχική υγιεινή) 

 

o Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιπτώσεων 

 Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο και στο Σπίτι 

 Αντιμετώπιση και Προστασία Περιβαλλοντικών Απειλών  

 

Γ) Λήψη Αποφάσεων σχετικά με την Υγεία 

o Γνώση των Εννοιών που αφορούν την Υγεία 

o Αυτογνωσία σχετικά με την Κατάσταση Υγείας 

o Δεξιότητες Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων για Θέματα Ατομικής και 

Οικογενειακής Υγείας 

o Κοινωνική Δικτύωση και Διαχείριση Κοινωνικών Προβλημάτων στην 

Εκπαιδευτική / Μαθητική Κοινότητα  

 Κατανόηση της σχέσης των νέων τεχνολογιών με την υγεία σε διάφορα 

επίπεδα. Απόκτηση θετικών για την υγεία συνηθειών ως προς τους τρόπους χρήσης της 

τεχνολογίας, των υπολογιστών, του διαδικτύου, των ψηφιακών διασκεδάσεων και άλλων 

σχετικών εφαρμογών. 

 Κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων εθισμού σε ψηφιακές 

τεχνολογικές εφαρμογές, από τους μαθητές ή και σε συνεργασία με το οικείο τους 

περιβάλλον. 

 Αντιμετώπιση θεμάτων ηλεκτρονικής βίας, παρενοχλήσεων και άλλων 

σχετικών ζητημάτων. 

 Θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, 

τα δικαιώματα και την ακεραιότητα του ατόμου.    

 

Παροχές και ΥΠοχρεώσεις 

Το Δίκτυο περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσεων 

Α. σεμινάρια, συναντήσεις, ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  

Β. εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνονται από το δίκτυο με συμμετοχή μαθητών 

(μαθητικές δημιουργίες, διαγωνισμοί, κ.α.). 

Γ. Συνεργασία με άλλα Δίκτυα Υγείας, Αειφορίας και Πολιτισμού εντός και εκτός Ελλάδος 

Δ. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς που υλοποιούν παρόμοιο Δίκτυο ή δράσεις 

πρόληψης και προαγωγής της Υγείας, εκτός Ελλάδος 

 

Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια. Η σχολική 

ομάδα θα πρέπει να εμπλέκεται ενεργά στις δράσεις του Δικτύου και να δραστηριοποιείται 

αυτόνομα αλλά και συνεργατικά στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στο δίκτυο υποχρεούνται να συμμετέχουν σε, τουλάχιστον, 

μία από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ανά άξονα δράσης. Επίσης, κάθε εμπλεκόμενο 

σχολείο ή διασχολική ομάδα δράσης υποχρεούται, τουλάχιστον, μία φορά το χρόνο, να 
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ενημερώνει το ψηφιακό αποθετήριο του Δικτύου με τμήμα από τα παραδοτέα της δράσης που 

υλοποίησε. 

 

Μεθοδολογία 

Δια της συστηματικής ενημέρωσης και βιωματικής προσέγγισης υποστηρίζεται ότι οι 

εμπλεκόμενοι θα είναι αποτελεσματικότεροι στο σχεδιασμό και υιοθέτηση υγιεινών προτύπων 

διατροφικής, κινητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, που θα εξυπηρετήσουν στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. 

Κάθε σχολική μονάδα, ή διασχολική ομάδα δράσης, δύναται να επιλέξει τον τρόπο εμπλοκής 

της επιλέγοντας από ένα πλούσιο μεθοδολογικό ρεπερτόριο για προετοιμασία, υλοποίηση και 

πολλαπλασιαμό/ διάχυση μίας δράσης ή δραστηριότητας που σχετίζεται με το δίκτυο.  

 

Έχουν προγραμματισθεί συναντήσεις: 

      Βιωματικές για τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών (απόλυτος προγραμματισμός και 

λογικοποίηση) με χρήση – όπου απαιτείται – της Ερβαρτιανής Μεθόδου και της Τριμερούς 

Διδασκαλίας (δομή μαθήματος: παρουσίαση, επεξεργασία, έκφραση 

 Μαθητοκεντρικές για τις σχολικές μονάδες 

o Μέθοδος Dewey / Learning by Doing (δομή μαθήματος: εμπειρία, σύνδεση, 

ταξινόμηση, σχεδιασμός, επαλήθευση, αξιολόγηση) 

o Το Μοντέλο Gagne (φάσεις μακροδομής μαθημάτων: διερεύνηση, 

κατευθυνόμενη εργασία, έκφραση, ελεύθερη εργασία, ολοκλήρωση) 

o Μέθοδος Project 

 Συμμετοχικές για τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και τις δράσεις μαθητών 

στα σχολεία. Σε αυτές τις μεθόδους προέχει η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ή, 

αντίστοιχα, συνεργασία μαθητών με τον εκπαιδευτικό και βιωματική προσέγγιση. Στόχος δεν 

είναι μόνο η μετάδοση και αφομοίωση γνώσεων αλλά και η πολύπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών. 

 

Θα αξιοποιηθεί όλη η γκάμα μοντέλων διδασκαλίας, ανάλογα με την ηλικία, το περιεχόμενο 

της δράσης ή του σχολικού προγράμματος και τη μακροδομή του. Δύναται να 

συμπεριληφθούν σταθερά και ασταθή μοντέλα διδασκαλίας, και συνιστάται να 

χρησιμοποιηθούν, κυρίως, μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και αγωγής 

συμπεριφοράς, παρά προσωπικών χαρακτηριστικών. 

 

Συνεργασίες 

Η επικοινωνία, η συνεργασία και η προβολή των δράσεων αποτελεί ζητούμενο όλων των 

μελών του Δικτύου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν δυνατότητα επιμόρφωσης σε θέματα 

Υγείας, μέσω σεμιναρίων, ημερίδων και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Οι εμπλεκόμενες 

πανεπιστημιακές μονάδες είναι οι κύριοι αρμόδιοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

το, δε, Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων συμβάλει, επιπλέον, στην 

υποστήριξη σε θέματα διοικητικά και οργανωτικά. Κάθε εμπλεκόμενο σχολείο ή διασχολική 

ομάδα δράσης υποχρεούται, τουλάχιστον, μία φορά το χρόνο, να ενημερώνει το ψηφιακό 

αποθετήριο του Δικτύου με τμήμα από τα παραδοτέα της δράσης που υλοποίησε. Το 

εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό θα εμπλουτίζεται κάθε χρόνο από την Παιδαγωγική Ομάδα 

του Δικτύου και τους συμμετέχοντες στο δίκτυο εκπαιδευτικούς. 

Σε ετήσια βάση στο τέλος των εργασιών του Δικτύου θα επιδιώκεται τελική συνάντηση των 

συμμετεχόντων μελών σε μία γιορτή που στόχο θα έχει οι εμπλεκόμενοι και συμμετέχοντες να 

μάθουν και να βιώσουν νέες εμπειρίες που θα επικουρήσουν για να φτιάξουν το 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ψηφιδωτό της υγείας τους, που θα υλοποιείται σε μία από τις πόλεις 

που δραστηριοποιείται το Δίκτυο σημαντικά. 

Στο πλαίσιο του Δικτύου θα παραχθεί επιπλέον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό, συναφές 

με το Δίκτυο. 
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Επικοινωνιακό Πλαίσιο 

Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα αποτελεί το κομβικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ 

φορέων για την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων, προκαταρκτικών συναντήσεων που 

αφορούν το Δίκτυο. Επίσης, θα διευκολύνει σε διαδικασίες σύνταξης κειμένων και 

ενημερωτικών εντύπων και θα προωθεί ηλεκτρονικά ενημερωτικά έντυπα, οδηγούς και ό,τι 

άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό απαιτείται,  για τους Εκπαιδευτικούς  που συμμετέχουν στο 

δίκτυο.   

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση της πορείας του Δικτύου (αρχική – διαμορφωτική –τελική ) θα γίνεται και θα 

παρουσιάζεται στο τέλος κάθε σχολικού  έτους ή στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς 

(Απρίλιο – Μάιο ή Σεπτέμβριο- Οκτώβριο) σε συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

      

 


