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1. Τίτλος Προγράμματος: ΑΣΚΗΣΗ -ΥΓΕΙΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 

 

2. Θεματολογία στην οποία εντάσσεται : : ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΗ 

ΖΩΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ) 

 

2. Διάρκεια   Προγράμματος: Από 1-12-2015  Μέχρι 10-4-2016 

 

 

3. Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος: 3                

    Σύνολο εκπαιδευτικών σχολείου: 

 

 
E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΤΗΛ: 2810762610 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

 

ΚΙΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ: 6972602891 

 

E-MAIL ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  

ΕΚΠ/ΚΟΥ: geochief67@yahoo.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Ώρες 

Συμπλήρωση 

Ωραρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΕ11 2 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ04  

ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07  

  

 

 

4. Συνολικός αριθμός μαθητών που πήραν μέρος:  

 

Αγόρια:   25                       Κορίτσια: 24 

Τάξεις: Α&Β ΛΥΚΕΙΟΥ                          Τμήματα: Α1, Α2, Α3,Β1,Β2 
 
Η δέσµευση και υποχρέωση του ανθρώπου προς την  φύση, η αναγκαιότητα 
συνύπαρξης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, η άσκηση στην ύπαιθρο  
και η γνωριµία µε αθλήµατα που έχουν άµεση σχέση µε το περιβάλλον 
(χιονοδροµία, ορειβασία, αναρρίχηση, προσανατολισµός, ορεινή ποδηλασία, 
τοξοβολία, γκολφ, ράφτινγκ), η µεσογειακή διατροφή και η ένταξή της στην 
καθηµερινότητα των εφήβων µε στόχο να προτρέψει τα παιδιά να γυµνάζονται 
και να περνούν µέρος του ελεύθερου τους χρόνου κοντά στην φύση. Η 
βοήθεια προς τους µαθητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τον 
αξιακό προσανατολισµό που απαιτούνται ώστε να έχουν θετικές στάσεις και 
συµµετοχικές συµπεριφορές για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, 
της βιωσιµότητας της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής.   
 

5. Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων: 3 

 

 

 

6. Μέθοδος υλοποίησης του Προγράμματος: 

• PROJECT 

 

 

 

7. Τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος 

 

 

• Ελεύθερο από προκαθορισμένες προδιαγραφές 

 

 

 

8. Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος:  
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Συγκέντρωση µαθητών που συµµετέχουν στο  πρόγραµµα για 
πλήρη ενηµέρωση των δραστηριοτήτων, χωρισµό σε µικρότερες 
οµάδες, διανοµή έντυπων οδηγιών, ενηµέρωση γονέων, στόχος 
των δραστηριοτήτων. 
1η δραστηριότητα: ∆ιατροφή, διατροφικές συνήθειες εφήβων: 
∆ιάλεξη από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής Γεώργιο Σακελλάρη. 
Χωρισµός σε οµάδες εργασίας. 
∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου, µετρήσεις (λιποµέτρηση, ∆.Μ.Σ, 
σωµατοµετρικές), στατιστικά, εισήγηση Γεώργιο Σακελλάρη . 
2η δραστηριότητα: Γκολφ 
Γνωριµία µε το άθληµα, εξοπλισµός, χωρισµός σε οµάδες. 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο γκολφ κλαµπ της Χερσονήσου 
(πρακτική εξάσκηση του αθλήµατος, διανοµή έντυπων οδηγιών). 

 

3η δραστηριότητα: ορεινή ποδηλασία-προετοιµασία-εξοπλισµός-
χωρισµός σε οµάδες. 
Πραγµατοποίηση της δραστηριότητας Σάββατο ή Κυριακή. 
Συγκέντρωση των µαθητών που συµµετείχαν, 
Συζητήσεις, συµπεράσµατα, από τη δραστηριότητα. 

 

4η δραστηριότητα: ορεινή πεζοπορία-τοξοβολία. 
Έντυπο υλικό- προετοιµασία-εξοπλισµός-χλωρίδα της περιοχής. 
Πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. 
Συζητήσεις, συµπεράσµατα, από τη δραστηριότητα. 

 

5η δραστηριότητα: παιχνίδια προσανατολισµού. Έντυπο υλικό-
προετοιµασία-εξοπλισµός-χωρισµός σε οµάδες για τα παιχνίδια 
προσανατολισµού. 
Πραγµατοποίηση της δραστηριότητας Σάββατο ή Κυριακή 
Συζητήσεις, συµπεράσµατα, από τη δραστηριότητα. 
 

 

6η δραστηριότητα: – Τριήµερη περιβαλλοντική εκδροµή εκτός 
Κρήτης για δραστηριότητες ( σκι , snowboard, ορεινή ποδηλασία, 
ράφτινγκ, τοξοβολία, χλωρίδα της περιοχής κ.α).  
Συζήτηση µε τους µαθητές για τις δραστηριότητες αυτές. 
Προβολή βίντεο, φωτό, από προηγούµενες δραστηριότητες, 
έντυπο υλικό, υπεύθυνες δηλώσεις, στόχος της εκδροµής. 

Προετοιµασία, εισιτήρια, χωρισµός, σε οµάδες σύµφωνα µε το 
πώς θα πραγµατοποιηθούν οι  
δραστηριότητες, εξοπλισµός, φυσική κατάσταση.   
Πραγµατοποίηση της τριήµερης. 
Συγκέντρωση των µαθητών που συµµετείχαν,  

 
Οι µαθητές µέσα από τη διαδικασία των δράσεων του προγράµµατος 

κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα συνεργατικό πνεύµα, στο οποίο υπήρχε ο 

προγραµµατισµός των οµάδων κα της ολοµέλειας, διατυπώθηκαν οι 

προβληµατισµοί και οι απόψεις τους για την πορεία της εργασίας τους καθώς 

και τα ευρήµατα και τα δηµιουργήµατά τους. 
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Βίντεο των δραστηριοτήτων µπορείτε να δείτε στο σύνδεσµο: 

https//youtu.be/3DFDQFdHwEA  (ΣΚΙ  ΜE TO KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ)  

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                                          ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

                                                                            ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ                                                        


