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Έλαβα γνώση και συµφωνώ.     Βύρωνας, …../ 11 / 2013 

 

Ο γονέας-κηδεµόνας 

 

_____________________________________________________________________ 

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή) 

Οδηγίες 
1  Κάθε µαθητής-µαθήτρια θα ενταχθεί σε µια Βιωµατική ∆ράση (Β∆) Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (ΣΚΖ). 

2. Για τις δραστηριότητες θα διατίθεται µία διδακτική ώρα την εβδοµάδα εντός του σχολικού ωραρίου. 

3. Η επίδοση (ατοµική και οµαδική) στη Β∆ βαθµολογείται κανονικά όπως όλα τα µαθήµατα και ο βαθµός συµµετέχει στη 

διαµόρφωση του ετήσιου µέσου όρου. 

4. Περισσότερες πληροφορίες στο http://bit.ly/1iKBbi2 και από τον Παναγιώτη Κοσµόπουλο (pk@sch.gr). 

5. Επίλεξε δύο Βιωµατικές ∆ράσεις, σηµειώνοντας τους αριθµούς 1 και 2 στην τελευταία δεξιά κενή στήλη, δηλώνοντας 

έτσι και τη σειρά προτεραιότητας που επιθυµείς. Θα γίνει προσπάθεια να ενταχθείς σε µία από τις δύο επιλογές σου. 

Όποιος µαθητής δεν δηλώσει προτίµηση θα ενταχθεί τυχαία σε όποια κενή θέση. 

6. Αφού ενηµερωθεί και ο γονέας-κηδεµόνας σου, υπογράφει στο τέλος του εντύπου. Προθεσµία και τόπος:συγκέντρωσης 

αυτού του εντύπου: έως τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2013 την 1
η
 διδακτική ώρα στην αίθουσα του τµήµατός σου.  

Ονοµατεπώνυµο µαθητή  

Τµήµα  

Τίτλος Βιωµατικής ∆ράσης Σύντοµη περιγραφή και αναµενόµενα αποτελέσµατα Επιλογή 

«Γνωρίζω την πόλη µου που 

είναι µέρος του εαυτού µου» 

Θα γνωρίσουν οι µαθητές την 

ιστορία της πόλης, ως µέρος του 

εαυτού τους, συνδέοντας το παρόν 

µε το παρελθόν.  

Βιωµατική γνωριµία µε την πόλη και την ιστορία της µέσω 

εµβληµατικών κτηρίων, ιστορικών τοποθεσιών, σηµαντικών οδών, 

γειτονιών και αρχαιολογικών χώρων. Ανάπτυξη σεβασµού και αγάπης 

προς την πόλη µου και το δηµόσιο χώρο.  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων άντλησης γνώσεων και χαράς από την πόλη µου. 

 

«Τα πρώτα µου βήµατα στο 

νέο περιβάλλον (Γυµνάσιο)» 

Θα βοηθηθούν οι µαθητές να 

ενταχθούν οµαλά στο νέο σχολικό 

περιβάλλον (Γυµνάσιο) µέσω 

δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 

Ποιες οι απαιτήσεις στο νέο περιβάλλον του Γυµνασίου; 

Πώς συνυπάρχω και επικοινωνώ µε τους νέους συµµαθητές και  τους 

καθηγητές; Καλλιέργεια πνεύµατος αγαθής συνύπαρξης και 

συνεργασίας. Ανάπτυξη καλαισθησίας και εγκατάσταση θετικής στάσης 

και σεβασµού για το σχολικό και το δηµόσιο χώρο. Παρεµβάσεις 

βελτίωσης του σχολικού χώρου. 

 

«Μίλα» 

Καλλιέργεια της διαπροσωπικής και 

ενδοπροσωπικής επικοινωνίας. 
Κατανόηση της επικοινωνίας και 

των κανόνων και ρόλων σε 

εικονικά, δικτυακά περιβάλλοντα. 

 

Γνωριµία µε τη λεκτική και τη µη-λεκτική επικοινωνία. 

Μαθαίνω να διατυπώνω και υποστηρίζω τη γνώµη µου, να σέβοµαι τη 

διαφορετική γνώµη, να εντοπίζω κανόνες επικοινωνίας σε κάθε 

περιβάλλον. 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε επικοινωνιακού 

περιβάλλοντος, κατάλληλος χειρισµός και αξιοποίησή τους. 

 

«∆ιατροφή και Πρότυπα 

στην εφηβεία» 
Τα λανθασµένα διατροφικά 

πρότυπα επηρεάζουν τη στάση ζωής 

των εφήβων και έχουν πολλές φορές 

επιβλαβή αποτελέσµατα 

(παχυσαρκία, νευρική ανορεξία).  

Θα αντιληφθούµε την επιρροή των προτύπων που επιβάλουν τα ΜΜΕ 

στις διατροφικές µας συνήθειες. 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές των εφήβων και 

οι κίνδυνοι των ακραίων διατροφικών επιλογών; 

Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στις συνέπειες των ακραίων 

διατροφικών επιλογών και υιοθέτηση δια βίου της ισορροπηµένης και 

υγιεινής  µεσογειακής διατροφής. 

 

«Προστατεύω τον εαυτό µου 

και τους άλλους» 

Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 

αναγνώρισης κινδύνων, 

αυτοπροστασίας και παροχής 

στοιχειώδους βοήθειας προς 

άλλους, κυρίως, στο σχολικό χώρο. 

Γνωριµία µε τους συνηθέστερους κινδύνους, εστίαση στην πρόληψή 

τους και στην αντιµετώπιση επιπτώσεων και η επέκτασή τους σε άλλα 

περιβάλλοντα (οικίας, δρόµου, υδάτινα, εργασιακό). 

Πώς εντοπίζουµε τις επικινδυνότητες και πώς αντιδρούµε γρήγορα και 

αποτελεσµατικά στους συνηθέστερους κινδύνους (τραυµατισµός, 

σεισµός, φωτιά) για την αυτοπροστασία µας και πότε και πώς θα 

προσφέρουµε βοήθεια σε άλλους; 

 

 


