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Α1 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 

ενάντια ςτον εθιςμό. 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 
, ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
«Θ Ποιοσ είναι ο άλλοσ;» 

 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ     

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ   
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 

Α2 
Οικονομική κρίςη και διατροφή     

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ 

λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 
διακρίςεισ» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 
,ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Διατροφή και υγεία 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 
βιωματικι δράςθ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Επιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ του 
κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν υγεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ      

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 
(βιωματικι δράςθ)  

Α3 

Διατροφή και Υγεία.       
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

 

Διατροφή και υγεία. 
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 

 (Επεξεργαςία άρκρων και 
λογοτεχνικϊν κειμζνων, 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Το οικολογικό αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 



 

 

 

A4 

Το οικολογικό αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)  

Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 
 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

(Προβολι video, επεξεργαςία 
κειμζνου, φφλλο εργαςίασ ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ : Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι; 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ςυηιτθςθ, ζρευνα)                

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
«Θ Ποιοσ είναι ο άλλοσ;» 

 (ςυηιτθςθ) 

Το οικολογικό αποτφπωμα 
τησ διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

A5 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ 

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Επιβολι εκιςμοφ» 

 (Προβολι ταινίασ «Ευχαριςτοφμε 
που καπνίηετε», ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

(Προβολι video, επεξεργαςία 
κειμζνου, φφλλο εργαςίασ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

Καταναλοτιςμόσ και 
εφηβεία 

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Κάλπικεσ ανάγκεσ» 

(Βιωματικι δράςθ) (Οι κρυφζσ 
διαφθμίςεισ /Ε.Κ.ΠΟΙ.ΗΩ ) 

B1 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                     

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ        
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 
 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ)                   

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ    
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

B2 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                        

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ                     
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 
 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΑΛΕΒΤΖΑΚΗ ΜΕΛΕΣΙΑ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 
δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΡΑΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

B3 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen und 
Trinken in Deutschland» 

(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ          
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 

¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν 
¨Κάρμεν¨»(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

προβολι εποπτικοφ υλικοφ, 
ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ        
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ              

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 



 

 

 

B4 
Διατροφή και υγεία 

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  

βιωματικι δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ                 
ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ       

ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ              
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

B5 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 (ςυηιτθςθ, ζρευνα ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ  
ΚΟΜΑΔΑΚΘ ΠΤΡΙΔΩΝ  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ   
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Γ1 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ μσ τον 
άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Το οικολογική αποτφπωμα 
τησ διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  

βιωματικι δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Γ2 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ 
ΘΦΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ      

ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

Γ3 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Επιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ 
του κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν 

υγεία» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ , ςυμπλιρωςθ 

φφλλων εργαςίασ) 



 

 

 

Γ4 

Διατροφή και Υγεία.        
ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ                    

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 

   

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

   

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ              
(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 

χϊρουσ του ςχολείου) 

 

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

 
 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

 
 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 



 

 

 

Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

 

  

2
θ
  

Α1 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen und 
Trinken in Deutschland» 

(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ      
«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 
Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ   
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 

Α2 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΜΙΖΕΡΑΚΗ ΟΦΙΑ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 
Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 

Α3 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ με τον 
άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 

Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Το οικολογική αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 

δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ , ςυμπλιρωςθ 

φφλλων εργαςίασ) 

A4 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 

Ψυχ.)     
(ομιλία) 

 
 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ             

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ    
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ                 

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ)                   



 

 

 

A5 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ 

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Επιβολι εκιςμοφ» 

 (Προβολι ταινίασ «Ευχαριςτοφμε 
που καπνίηετε», ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 
Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Εθιςμόσ και εφηβική ηλικία 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 

βιωματικι δράςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ : Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι; 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ςυηιτθςθ, ζρευνα)                

B1 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                     

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ       
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ             

«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 
βία»                                              

ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  
(βιωματικι δράςθ) 

 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ        
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ              

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ  
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ           

«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

B2 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                     

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ            
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 
 

Σωματικζσ αλλαγζσ και 
εφηβεία.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 
 (Επεξεργαςία άρκρων και 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, 
καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ με 
τον άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ                 
ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ       

«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

B3 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ Το 
οικολογικό αποτφπωμα τησ 

διατροφήσ. 
ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ  
ΚΟΜΑΔΑΚΘ ΠΤΡΙΔΩΝ  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ             
ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

B4 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 (ςυηιτθςθ, ζρευνα ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ : Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι; 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ςυηιτθςθ, ζρευνα)                

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 
 
 

Διατροφή και υγεία. 
ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ 

 (παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ       

ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ            
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 



 

 

 

B5 

Το οικολογικό αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ          
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Γ1 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
δικαιϊματα 

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  
 (παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 

βιωματικι δράςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Ν.κοινωνία μζςα 
από τθ λογοτεχνία- ρόλοι, 
ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Σαινία ¨Θ τιμι τθσ αγάπθσ¨, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Το οικολογική αποτφπωμα 
τησ διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  

βιωματικι δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Γ2 

Διατροφή και Υγεία.       
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Διατροφή και Υγεία.       
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Νθςτεία και υγεία» 
 (ςυηιτθςθ) 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΦΑΟΤΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Θ γυναίκα ςτθ Ν/κι κοινωνία 

μζςα από τθ λογοτεχνία- ρόλοι, 
ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

Γ3 

Διατροφή και Υγεία.       
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ          

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ)                   

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
«Θ Ποιοσ είναι ο άλλοσ;» 

 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- 

Προβολι γυναικείων 
ςτερεοτφπων ςτισ τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Γ4 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨»» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                   

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 



 

 

 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 

Ψυχ.)     
(ομιλία) 

   

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ 

   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ            
(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 

χϊρουσ του ςχολείου) 

  

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

  

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  

«Μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
και ειδικζσ ανάγκεσ» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

  

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

….. ….. …… 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 
 
 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 



 

 

 

Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

  

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ     

ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

3θ
 

Α1 

Διατροφή και υγεία. 
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 

 (Επεξεργαςία άρκρων και 
λογοτεχνικϊν κειμζνων, καταιγιςμόσ 

ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ  
  (χολ. Ψυχ.)  (ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ                         

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ      

       (εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Ν. κοινωνία 
μζςα από τθ λογοτεχνία- ρόλοι, 

ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ ,ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 

 

Α2 

Διατροφή και Υγεία.       
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ          

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ 
   (χολ. Ψυχ.)  (ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Καταναλοτιςμόσ και εφηβεία 
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Κάλπικεσ ανάγκεσ» 

(Βιωματικι δράςθ) (Οι κρυφζσ 
διαφθμίςεισ /Ε.Κ.ΠΟΙ.ΗΩ ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

 

Α3 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΜΙΖΕΡΑΚΗ ΟΦΙΑ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το 

διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ 
   (χολ. Ψυχ.)    (ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ            

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ 
λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 

διακρίςεισ» 
( Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

A4 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 

«Διαδίκτυο, εκιςμόσ, εκφοβιςμόσ- 
Διαχείριςθ δφςκολων καταςτάςεων»  

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το ιαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. 

Ψυχ.)    (ομιλία) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Εθιςμόσ και εφηβική ηλικία 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

 (παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 
βιωματικι δράςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ   
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 
(βιωματικι δράςθ) 



 

 

 

 

A5 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ μσ τον 
άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ 
   (χολ. Ψυχ.)    (ομιλία) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ   
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 
(βιωματικι δράςθ) 

 

B1 
Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

«Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο 
Βυηάντιο» 

(ςυηιτθςθ, ζρευνα)                

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.»(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

προβολι εποπτικοφ υλικοφ, 
ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

 

B2 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 
,ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Επιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ 
του κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν 
υγεία» (Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 

«Διαδίκτυο, εκιςμόσ, κφοβιςμόσ- 
Διαχείριςθ δφςκολων καταςτά-
ςεων» (παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              
ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 

τζχνεσ.» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ  
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ             

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

 

B3 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                        

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ             
ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυ. ςτερεοτφπων ςτισ τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ μσ 
τον άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Σωματικζσ αλλαγζσ και 
εφηβεία.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 
 (Επεξεργαςία άρκρων και 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, 
καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

 

B4 

Διατροφή και Υγεία.       
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, , ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και Υγεία.       
 ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Νθςτεία και υγεία» 
 (ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και Υγεία.       
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ 

«Τγεία, διατροφι και άςκθςθ»  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

προβολι εποπτικοφ υλικοφ, 
ςυηιτθςθ) 



 

 

 

 

B5 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                     

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ                
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 
 

Διατροφή και Υγεία.       
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Νθςτεία και υγεία» 
 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ          
(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 

χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ)                   

 

Γ1 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ   
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ   

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ           
(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 

χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ               

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Γ2 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ  

«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  

βιωματικι δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Το οικολογική αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 

δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ      
ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Γ3 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό. 
   ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ       

«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ 
λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 

διακρίςεισ» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 
, ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΧΑΜΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ                        
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ               
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Γ4 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ       

«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  
«φγχρονεσ παραβιάςεισ» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
     ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  



 

 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 
on Earth, ςυηιτθςθ, 

ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

βιωματικι δράςθ) κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ 
     «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το 
διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ 
   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

 

 

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 

τζχνεσ.» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ              

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

 

 

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 

   

 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ       
«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

  

       



 

 

 

 
 

Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ       

«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ           

«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

4
θ
  

Α1 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 
δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ 

λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 
διακρίςεισ» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 
,ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ  
ΚΟΜΑΔΑΚΘ ΠΤΡΙΔΩΝ  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 

 (Επεξεργαςία άρκρων και 
λογοτεχνικϊν κειμζνων, 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα» 

(παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ , ςυμπλιρωςθ 

φφλλων εργαςίασ) 

Α2 

Καταναλοτιςμόσ και εφηβεία 
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Κάλπικεσ ανάγκεσ» 

(Βιωματικι δράςθ) (Οι κρυφζσ 
διαφθμίςεισ /Ε.Κ.ΠΟΙ.ΗΩ ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                  

Καταναλοτιςμόσ και 
εφηβεία 

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Κάλπικεσ ανάγκεσ» 

(Βιωματικι δράςθ) (Οι κρυφζσ 
διαφθμίςεισ /Ε.Κ.ΠΟΙ.ΗΩ ) 

Α3 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ-Από τθν 
¨Σριαβιάτα¨ ζωσ τθν ¨Κάρμεν¨» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ)  

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

«Διατροφι ςτθ Γερμανία. Essen 
und Trinken in Deutschland» 
(φφλλο εργαςίασ, πόςτερ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ                    
(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 

χϊρουσ του ςχολείου) 

Το οικολογικό αποτφπωμα 
τησ διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

A4 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Το οικολογικό αποτφπωμα 
τησ διατροφήσ. 

       ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ              
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ)                   

 Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΡΑΚΘ ΒΑΙΛΙΚΚΘ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 

A5 

Διατροφή και Υγεία.          
ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ                    

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ 
λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 

διακρίςεισ» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
«Θ Ποιοσ είναι ο άλλοσ;» 

 (ςυηιτθςθ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 

«Διαδίκτυο, εκιςμόσ, εκφοβιςμόσ- 
Διαχείριςθ δφςκολων 

καταςτάςεων»  
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 



 

 

 

, ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

B1 
Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ )  

Σωματικζσ αλλαγζσ και 
εφηβεία.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 
 (Επεξεργαςία άρκρων και 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, 
καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ                       
ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 

τζχνεσ.» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Το οικολογική αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 

δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ      
ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

B2 

Διατροφή και Υγεία.       
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου) 

Διατροφή και Υγεία.        
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ 

«Τγεία, διατροφι και άςκθςθ»  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ)                

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Κοινωνικά πρότυπα και 
εξαρτήςεισ.                

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ  
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ      

ΚΟΝΣΑΚΘ ΜΑΡΙΝΑ             
(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΘ)         
(βιωματικι δράςθ) 

B3 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                     

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ        
«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 

βία»                                              
ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

(βιωματικι δράςθ) 
 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ   
(παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ)                   

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ      
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ     

ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 

(Προβολι video, επεξεργαςία 
κειμζνου, φφλλο εργαςίασ ) 

B4 
Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Διατροφή και Υγεία.       
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Νθςτεία και υγεία» 
 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Οικονομική κρίςη και 
διατροφή 

ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
 (ςυηιτθςθ) 

B5 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                        

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ            
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ            

«Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ- ςτερεότυπα- 
βία»                                              

ΗΑΧΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΘ (Γ..Δ.)  

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΦΑΝΟΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ            
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 

τζχνεσ.» 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ : Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι; 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ςυηιτθςθ, ζρευνα)                

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ 
λογοτεχνία- ρόλοι, ςτερεότυπα, 

διακρίςεισ» 



 

 

 

(βιωματικι δράςθ) 
 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

( Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

Γ1 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ    
    «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Το οικολογική αποτφπωμα τησ 
διατροφήσ 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 

δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Γ2 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό. 

   ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ     
   «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ          
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα 
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ             

(εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ           

«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

Γ3 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ       

«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
«Θ Ποιοσ είναι ο άλλοσ;» 

 (ςυηιτθςθ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ                    
ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ           

«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  

(Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

Γ4 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   ΜΙΗΕΡΑΚΘ 
ΟΦΙΑ  «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία)  
 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 

on Earth, ςυηιτθςθ, 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΗ ΑΡΕΣΗ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό          

ΜΙΗΕΡΑΚΘ ΟΦΙΑ           
«Εξαρτιςεισ – πρόλθψθ»  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ (ΚΕΑΝ)  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

  

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 



 

 

 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 
ςυηιτθςθ) 

ςυηιτθςθ) 

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Αποδομϊντασ τα ζμφυλα 
ςτερεότυπα.                 

ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (ΝΘ) 

(βιωματικι δράςθ) 

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

  

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 
γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 

τζχνεσ.» 
(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 

εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

  

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

    

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, 

ςυηιτθςθ, ςυμπλιρωςθ φφλλων 
εργαςίασ) 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

 ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ       
«Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 

μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     

(ομιλία) 

….. 

Το ςχολείο ωσ κοινότητα.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
εφθβεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 

«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 
κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 

ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 
( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

……. 

Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

 
Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 

δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Μακθτζσ με μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ» 

 (Προβολι τθσ ταινίασ «Like Stars 
on Earth, ςυηιτθςθ, 

ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 
 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ 
«Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι 

κοινωνία μζςα από τθ λογοτεχνία- 
ρόλοι, ςτερεότυπα, διακρίςεισ» 

( Προβολι τθσ ταινίασ ¨Θ τιμι τθσ 
αγάπθσ¨, ςυμπλιρωςθ φφλλων 

εργαςίασ) 

 

5
θ
  Α1 Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ Ανθρϊπινα δικαιϊματα και Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 



 

 

 

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ ) 

δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 

ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  
(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 

βιωμάτων) 

επιλογζσ. Τρζφομαι ή 
διατρζφομαι;                 

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ           
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ     ΜΤΚΑΚΘ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                                  

(Ομιλία) 

δικαιϊματα γυναικϊν 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ              
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Α2 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΜΕΣΙΑ            

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΡΑΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ              
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Α3 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Επιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ του 
κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν υγεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ             

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                                    

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ              
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

A4 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ μσ τον 
άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ     
 ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 

ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  
(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 

βιωμάτων)  

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ              

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

A5 

Προστατεστικοί παράγοντες 

ενάντια στον εθισμό. 
ΔΟΤΒΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 

«Πρόλθψθ ςτθ χριςθ αλκοόλ.» 
ΣΟΤΜΑΝΘ ΝΑΣΑΛΙΑ (ΠΑ.Γ.Ν.Θ) 

(Βιωματική δράςη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ   
ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ                       

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 



 

 

 

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

 

B1 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.  

  ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ          

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ                          
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

B2 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.  
  ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΕΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ              

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

B3 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ 

       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ                

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ    

ΟΤΡΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ 
«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ»                                                                     
ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ     
ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ         

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

B4 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.  

  ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
ΟΤΡΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ 

       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ     

ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ       
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ             

ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ 
«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ»                                                                     
ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ                
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

B5 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΚΟΜΑΔΑΚΘ ΠΤΡΙΔΩΝ           

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 



 

 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

βιωμάτων) «Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Γ1 
Διατροφή και υγεία. 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ       

ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ           
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ        
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ               

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Γ2 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ,  βιωματικι 
δράςθ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ              
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Γ3 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ     
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ     

      «Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                    
ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ                               

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                          

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ                    
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Γ4 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ  
«Μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

και ειδικζσ ανάγκεσ» 
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ            

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ              

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 



 

 

 

 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ          

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ              

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

  

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ          
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ      

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ   
«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ»                                                                     
ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

 

 

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

 ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)  
(ομιλία)    

 

  

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΑΣΙΑΝΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ 

       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ         

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

 

 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

  

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ               
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

 Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και    Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 



 

 

 

δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  

«Μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
και ειδικζσ ανάγκεσ» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

δικαιϊματα γυναικϊν 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ               
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

6
θ
  

Α1 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 

«Επιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ του 
κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν υγεία» 

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ                 

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

Α2 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.         
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 

«Θ ςυνφπαρξθ και ο διάλογοσ μσ τον 
άλλο» 

 (ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΚΟΜΑΔΑΚΘ ΠΤΡΙΔΩΝ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Α3 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΚΟΤΡΣΘ ΜΑΡΙΑ 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, δθμιουργία 
κολάη) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΚΟΤΡΣΘ ΜΑΡΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΚΟΤΡΣΘ ΜΑΡΙΑ       
ΦΑΝΟΤΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ            
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

A4 

Διατροφή και υγεία 
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ  

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 
βιωματικι δράςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ              

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

A5 
Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ 

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
Ανθρϊπινα δικαιϊματα και Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ  

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 



 

 

 

«Διαδίκτυο, εκιςμόσ, εκφοβιςμόσ- 
Διαχείριςθ δφςκολων καταςτάςεων»  

(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 

ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  
(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 

βιωμάτων) 

επιλογζσ. Τρζφομαι ή 
διατρζφομαι;                 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ          
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

δικαιϊματα γυναικϊν 
ΒΟΓΓΟΛΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ                 

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

B1 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό. 

   ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ                

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΡΑΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ    
ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ                  

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

B2 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΚΑΜΕΝΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ               

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ  

ΠΟΣΟΤΡΙΔΘ ΠΑΤΛΟ               
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

B3 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.    

ΔΟΤΒΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΣΡΑΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΕΝΙΑ             

ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ 
«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ»                                                                     
ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ                 
ΧΡΟΝΘ ΜΑΡΙΑ                           

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

B4 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ  

ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ  
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ         

ΜΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ 
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ                  

ΟΤΡΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ 
«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ»                                                                     
ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ                 

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 



 

 

 

ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    
(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

B5 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.  

  ΧΑΜΕΣΘ ΕΙΡΘΝΘ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΨΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΦΑΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑΝΘΘ          

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ                    
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Γ1 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ: Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ 

«Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» 
(παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ , 
ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΑΧΑΡΑΚΘ ΕΙΡΘΝΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ           

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Γ2 

Καταναλοτιςμόσ και εφηβεία 
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ 
«Κάλπικεσ ανάγκεσ» 

(Βιωματικι δράςθ) (Οι κρυφζσ 
διαφθμίςεισ /Ε.Κ.ΠΟΙ.ΗΩ ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ             

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΟΤΛΙΝΑΚΘ ΘΕΟΝΤΜΦΘ 

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Γ3 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ          
«Θ γυναίκα ςτθν τζχνθ- Προβολι 

γυναικείων ςτερεοτφπων ςτισ 
τζχνεσ.» 

(Παρουςίαςθ κζματοσ, προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΜΑΝΙΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΘ       

ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΘ ΕΛΕΟΤΑ      
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΑΙΜΙΛΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΤΡΝΙΩΣΑΚΘ ΑΡΕΣΘ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Γ4 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ Το 
οικολογικό αποτφπωμα τησ 

διατροφήσ. 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΕΣΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΜΤΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ                   
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 



 

 

 

ΓΚΑΓΚΑΝΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  
(Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

ΓΟΤΓΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ              
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Α1/Α2 
ΕΝΣΑΞΘ 

    

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ             
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Α4/Α5 
ΕΝΣΑΞΘ 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ          

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

 

Β2/Β3 
ΕΝΣΑΞΘ 

   

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ               
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Β4/Β5 
ΕΝΣΑΞΘ 

Προςτατευτικοί παράγοντεσ 
ενάντια ςτον εθιςμό.   

 ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
       «Μιλϊντασ για το άγχοσ, πϊσ 
μποροφμε να το διαχειριςτοφμε;»     

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΘ ΚΤΡΙΑΚΘ   (χολ. Ψυχ.)     
(ομιλία) 

 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ     

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ         
«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       
(ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               

(Ομιλία) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ                 
«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 

ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 
(Θεατρικι παράςταςθ) 

Γ1/Γ3 
ΕΝΣΑΞΘ 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ  

 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ, 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 

 

Οι ςυνζπειεσ του εθιςμοφ.                  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  

«Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 
καπνίςματοσ»                                                                     

ΜΘΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΑ       

……. 



 

 

 

ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ) βιωμάτων) (ΠΑ.Γ.Ν.Θ.)                               
(Ομιλία) 

Γ2/Γ4 
ΕΝΣΑΞΘ 

Πρόληψη εθιςμοφ και 
εξαρτήςεων.  

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 (Παρουςίαςθ κζματοσ, ςυηιτθςθ) 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν.  

ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ ΑΝΔΡΕΑ 
ΒΑΝΔΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ  

(ομιλία- κατάκεςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων) 

Διατροφικζσ ςυνήθειεσ και 
επιλογζσ. Τρζφομαι ή 

διατρζφομαι;                  
ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ              

«Μφκοι και αλικειεσ για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

εφιβων»                                      
ΡΙΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    

(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΘΣΘ-ΙΣΕ) 

 

Ανθρϊπινα δικαιϊματα και 
δικαιϊματα γυναικϊν 
ΨΑΡΟΤΔΑΚΘ ΧΡΙΣΙΑΝΑ                 

«Σο παιδί με τθ βαλίτςα» 
ΘΕΑΣΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΧΘΜΑ 7 

(Θεατρικι παράςταςθ) 

 

ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ, ΓΟΝΕΙ-ΚΘΔΕΜΟΝΕ 

ΩΡΕ 
ΘΜΕΡΕ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 
(…/…./2017) 

ΣΡΙΣΘ 
(…/…/2017) 

ΣΕΣΑΡΣΘ 
(…/…/2017) 

ΠΕΜΠΣΘ 
(…/…/2017) 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 
(…/…/2017) 

 Θεματική 
Εμπλεκόμενοι φορείσ1 

Δραςτηριότητεσ/Εκπαιδευτικό υλικό2 

    

      

Θμερομθνία:  20/2/2017 

 

Ο/Θ Διευκυντισ /-ντρια                                                              Θ υντονιςτικι Ομάδα 

       ΚΟΤΡΣΘ ΜΑΡΙΑ                                                                         ΑΛΕΒΤΗΑΚΘ ΜΕΛΕΣΙΑ    

                                                                                                               ΗΕΡΒΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΠΘ  

                                                             
1 θμειϊνονται οι φορείσ και οι εκπρόςωποί τουσ, οι οποίοι κα εμπλακοφν ςτθ δραςτθριότθτα 
2
 Καταγράφεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι/και υλικό που πρόκειται να αξιοποιθκεί από τον ΦΕΤ 


