
Η Εφαρμογή της 
«Θεματικής ΕβδομάδαςΘεματικής Εβδομάδας» 
στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου
Ενημερωτική συνάντηση 
με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών 
του 3ου Γυμνασίου Βόλου
 
Νίκη Ρηγάκη, Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Βόλου
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3ο Γυμνάσιο Βόλου
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Κατά  το  σχολικό  έτος  2016-2017 υλοποιείται  στα  Γυμνάσια  της 
χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». 

Ο  θεσμός  της  θεματικής  εβδομάδας  αποσκοπεί  στην  ενημέρωση 
και  ευαισθητοποίηση  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας  σε 
ζητήματα  που  άπτονται  της  Εκπαίδευσης  για  την  Αειφόρο 
Ανάπτυξη  και,  κατά  το  τρέχον  έτος,  εστιάζει  σε  τρεις  βασικούς 
άξονες: 

α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, 

β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και 

γ) τις έμφυλες ταυτότητες.
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Απευθύνεται  στο  σύνολο  της  σχολικής  κοινότητας 
(μαθητές/τριες,  εκπαιδευτικοί  και  γονείς),  με  στόχο  την 
παροχή υποστήριξης,  σε σχέση με  τα παραπάνω  ζητήματα, 
όχι  μόνο  στους  μαθητές/τριες  του  σχολείου,  αλλά  και 
στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς. 

Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί  στον  διδακτικό 
χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. 



Περιεχόμενο και Μεθοδολογία 
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Η  υλοποίηση  της  Θεματικής  Εβδομάδας  αφορά  όλα  τα 
Γυμνάσια της χώρας. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε 
κάθε  σχολείο  ενημερωτικές  δράσεις  και  δραστηριότητες 
στους παρακάτω βασικούς άξονες: 
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«Διατροφή και ποιότητα ζωής»«Διατροφή και ποιότητα ζωής»

Διατροφικές  συνήθειες  και  επιλογές:  Τρέφομαι  ή 
διατρέφομαι;

Καταναλωτισμός και διαφήμιση

Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής

Οικονομική κρίση και διατροφή

Διατροφή και υγεία
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«Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων»«Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων»

Το σχολείο ως κοινότητα

Κοινωνικά πρότυπα και εξαρτήσεις

Εθισμός και εφηβική ηλικία

Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στον εθισμό

Οι συνέπειες του εθισμού
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«Έμφυλες Ταυτότητες»

Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία

Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα

Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών
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Το σχολείο λαμβάνει μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που θα 
αναπτύξει  στο  πλαίσιο  της  Θεματικής  Εβδομάδας  να 
καλύπτουν  και  τους  τρεις  βασικούς  άξονες.  Ωστόσο  ο 
Σύλλογος  Διδασκόντων  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιλέξει  σε 
ποιες  από  τις  παραπάνω  θεματικές  κάθε  άξονα  θα 
επικεντρωθεί, καθώς και τον χρόνο που θα αφιερώσει στην 
κάθε θεματική.

Οι  σχετικές  δράσεις  και  εκδηλώσεις  υλοποιούνται  στο 
σύνολό  τους  στη  διάρκεια  του  σχολικού  ωρολογίου 
προγράμματος.
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Στις  δραστηριότητες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  εργαστήρια, 
διαδραστικά  παιχνίδια,  θεατρικά  δρώμενα,  εικαστικές 
δραστηριότητες,  προβολή  ταινιών  με  σχετικό  περιεχόμενο  που 
πλαισιώνεται  με  συζήτηση  ή  άλλη  δράση,  σύντομα  βιωματικά 
εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση  των  μαθητών  και  μαθητριών  του  σχολείου, 
συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας (project) κ.ά. 

Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από 
σχετικό  Κατάλογο  που  έχει  συγκροτήσει  το  ΙΕΠ  για  τον  σκοπό 
αυτό  προκειμένου  να  ενημερώσουν  τους  μαθητές  και  τις 
μαθήτριες  του  σχολείου  ή  να  υλοποιήσουν  σχετικές  βιωματικές 
δραστηριότητες κ.λ.π. 



Περιεχόμενο και Μεθοδολογία 
Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017 1010

Συγκεκριμένα,  κάποιες  δράσεις  μπορεί  να  είναι  κοινές  για 
περισσότερα από ένα τμήματα ή και τάξεις του σχολείου, κάποιες 
άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα ή τάξεις ή και να 
αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  συζητά  και 
αποφασίζει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική  εβδομάδα 
λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  και  τους 
διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας.

Παράλληλα,  δύνανται  να  διοργανωθούν  εντός  του  σχολείου  και 
απογευματινές  δράσεις  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των 
γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 
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Επισημαίνεται  ότι  αφενός  οι  μαθητές/τριες 
υποχρεούνται  να  παρακολουθούν  κανονικά  τις 
δράσεις  της  εβδομάδας,  αφετέρου  ότι  κατά  την 
υλοποίηση  δράσεων  για  τους  μαθητές/-τριες  από 
εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία 
του/της  διδάσκοντα/διδάσκουσας  κάθε  τμήματος 
είναι υποχρεωτική.
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Το ΙΕΠ υποστηρίζει τη σχολική μονάδα με «Φάκελο 
Εκπαιδευτικού Υλικού». 
Επιπροσθέτως, έχει διαμορφωθεί με ευθύνη του ΙΕΠ 
κατάλογος φορέων και υπηρεσιών με τους οποίους 
μπορεί να αναπτύξει συνεργασία η σχολική μονάδα 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας.
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Οι φορείς με τους οποίους θα συνεργασθεί το 
σχολείο μας είναι οι εξής:
 
 ΠΕΔΥ Μαγνησίας 
 Νοσοκομείο Βόλου
 Ερυθρός Σταυρός 
 Κ.Υ. Αργαλαστής 
 Πρόταση Ζωής
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 ΚΕΘΕΑ



Χρόνος Υλοποίησης
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Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας κατά 
το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
επιλέγει ποια από τις εργάσιμες εβδομάδες του δεύτερου τετραμήνου 
θα  αφιερωθεί  στη  συγκεκριμένη  θεματική. Κατά τη διάρκεια της 
θεματικής εβδομάδας οι σχετικές δράσεις καλύπτουν όλες τις 
διδακτικές ώρες 

Το  εγκεκριμένο  από  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων  τελικό  Σχέδιο 
Υλοποίησης  της  Θεματικής  Εβδομάδας  κοινοποιείται  στους/στις 
Υπεύθυνους/ες  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  και  Συμβουλευτικών 
Σταθμών  Νέων,  καθώς  επίσης  και  στον/στην  αρμόδιο/α  Σύμβουλο 
Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.

Η «Θεματική Εβδομάδα» θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας τη βδομάδα 
από 08 έως και 12 Μαΐου 2017. 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


