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Σηο 3ο Λύκειο ζηο πλαίζιο ηοσ προγράμμαηος “Κομένιοσς” 

 

Τνπ Γηάλλε Ζωξάθε 

 

Όηαλ νινθιεξωζεί, ζα είλαη απόιπηα πγηεηλό. Δελ ζα ηξώγεηαη όκωο.  

 

Θα είλαη ην πγηεηλό ζρνιείν, πνπ νξακαηίδνληαη θαζεγεηέο γπκλαζίωλ θαη ιπθείωλ ζε όιε ηελ Επξώπε, νη νπνίνη πξόζθαηα κεηέθεξαλ 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζην Ηξάθιεην θαη ην 3ν Κύθεην.  

 

Τν 3ν Κύθεην Ηξαθιείνπ, καδί κε ζρνιεία ηεο Γεξκαλίαο, Αγγιίαο, Δαλίαο θαη Πνιωλίαο, ιακβάλεη κέξνο ζην εηδηθό πξόγξακκα 

“Ινκέληνπο”, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ελόο απόιπηα πγηεηλνύ ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά.  

 

Απηή ηελ εβδνκάδα, “ζηάζε” ηωλ θαζεγεηώλ απ’ όιε ηελ Επξώπε ήηαλ ην Ηξάθιεην. Οη θαζεγεηέο μελαγήζεθαλ ζηελ πόιε, γλώξηζαλ 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηωλ Ιξεηηθώλ, ελεκεξώζεθαλ θαη δηα δώζεο γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ην δεκόζην ζρνιείν ζην Ηξάθιεην. Αθνύ 

ζπλέιεμαλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θη έιαβαλ αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο θαζεγεηέο όιωλ ηωλ ρωξώλ, αλαλέωζαλ ην ξαληεβνύ ηνπο γηα 

λέεο ζπλαληήζεηο, ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο ελόο Υγηεηλνύ Σρνιείνπ.  

 

Όπωο εμεγεί ε αξκόδηα ζην Ηξάθιεην γηα ην πξόγξακκα, θαζεγήηξηα Θλέο Λαξθνδεκεηξάθε, βαζηθή επηδίωμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζε ηξεηο άμνλεο: Φαιάξωζε-Άζιεζε-Υγηεηλή Δηαηξνθή. Γηα ην ιόγν απηό, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη δξάζεηο ζε θάζε ρώξα μερωξηζηά, όπνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

αζιήκαηα, λα ελεκεξωζνύλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, αιιά θαη γηα ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπο, θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξάζεηο γηα 

ηελ ραιάξωζε ηνπο. Σύκθωλα κε ηελ θ. Λαξθνδεκεηξάθε, νη αζθήζεηο ραιάξωζεο ζηελ Ειιάδα έρνπλ δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα από 

ηελ ππόινηπε Επξώπε, αθνύ ηα παηδηά παξακέλνπλ ζρεηηθά ιίγεο ώξεο ζην ζρνιείν θαη δελ αληηκεηωπίδνπλ ζνβαξά ζέκαηα, θπιεηηθώλ 

αληζνηήηωλ ή αλαζθάιεηαο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο ππόινηπεο Επξώπεο ωζηόζν, όπωο δηεπθξηλίδεηαη, ε ζπνπδαηόηεηα ραιάξωζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο “απνζπκπίεζεο” από ην άγρνο θαη ηελ θνύξαζε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

 

Σην Ηξάθιεην  

 

Ληα ζεηξά από δξάζεηο “ηξέρνπλ” από ηελ αξρή ηνπ έηνπο ζην 3ν Κύθεην Ηξαθιείνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Ινκέληνπο” γηα ην 

πγηεηλό ζρνιείν.  

 

Οη καζεηέο, κε ηελ ζπκβνιή θαη ηνπ αξκόδηνπ γηα ζέκαηα άζιεζεο θαζεγεηή, θ. Λαλώιε Πινπκάθε ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα, 

όπνπ γλωξίδνπλ ιηγόηεξν δηαδεδνκέλα αζιήκαηα, ηελ θύζε, θαζώο επίζεο θαη ηξόπνπο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη γεληθόηεξα δηαβίωζεο. 

Σπνπδαίνο είλαη ν ξόινο βεβαίωο θαη ηεο ππεύζπλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Ινκέληνπο” θ. Λαξθνδεκεηξάθε, ε νπνία έρεη αλαιάβεη 

ζπλνιηθά ηελ δηνξγάλωζε ελόο αξθεηά δύζθνινπ εγρεηξήκαηνο.  

 

“Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπκε νξγαλώζεη κηα ζεηξά δξάζεωλ πνπ ζεωξνύκε όηη βνεζνύλ ηα παηδηά ζε επίπεδν αλάπηπμεο 

πγηεηλνύ ηξόπνπ δηαβίωζεο” αλαθέξεη ε θ. Λαξθνδεκεηξάθε, ηνλίδνληαο πωο από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ, νξγαλώλνληαη πνηθίιεο 

δξάζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ελεκεξωηηθέο θαη πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ δηαηξνθή, ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ζε έθζεζε 

αθίζαο θαη δωγξαθηθήο γηα ηνλ πγηεηλό ηξόπν δηαβίωζεο, αθόκα θαη καζήκαηα γηόγθα γηα ηελ ραιάξωζε ηνπο.  

 


