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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ  

-Το ενδιαφέρον των µαθητών αλλά και εκπαιδευτικών για το µακρινό ήλιο, το όζον και 

το σώµα τους. 

-Η αναγκαιότητα αφύπνισης στο καυτό θέµα της προστασίας µας από το βλαβερό για 

την υγεία µας κοµµάτι της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

2. ΣΚΟΠΟΙ 
-Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσης των µαθητών, αλλά και γενικότερα της 

σχολικής κοινότητας, σε θέµατα υγείας που αφορούν τη σχέση µας µε τον ήλιο, τα γήινα 

φίλτρα (όζον),τα τεχνητά φίλτρα (γυαλιά, ρούχα, καπέλα), τις επιπτώσεις της ηλιακής 

ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώµα. 

 

3. ΣΤΟΧΟΙ 
- Η γνωριµία των µαθητών µε το µακρινό ζωοδότη γίγαντα ήλιο, τις δυνάµεις και τα 

µεγέθη του. 

- Η κάλυψη κενών στη γνώση σχετικά µε το όζον, που έχουν δηµιουργήσει οι ασάφειες, 

η φιλολογία και παραφιλολογία. 

-Το «σκότωµα» της άγνοιας σχετικά µε την αξία αλλά και τις χρωµατικές διαφορές του 

δέρµατος, ζωτικού οργάνου του ανθρώπινου σώµατος. 

-Οι απαντήσεις στα «ερωτηµατικά» και «θαυµαστικά» γύρω από τα τριχωτά µέρη της 

κεφαλής και του σώµατος γενικότερα. 

-Η ανακάλυψη των χρωµατικών αντιθέσεων του ανθρώπινου µατιού και η σχέση του µε 

το φως και ειδικότερα το ηλιακό. 

-Η αλλαγή συµπεριφοράς και η άµβλυνση του φόβου σχετικά µε τον όρο «καρκίνος» 

 
4.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

- Σκέφτοµαι & γράφω µαθητών µε θέµα «Τι είναι ο ήλιος» 

 



 
 

 

 

 

- Ο ήλιος στην ελληνική µυθολογία 



 



 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

-Παραµύθια για τον ήλιο 

 

 



 

-Ο Ήλιος και η ακτινοβολία του (Συλλογή υλικού και επεξεργασία του))  

  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

-Φωτότυποι δέρµατος 

 
-Καταγραφή φωτοτύπων µαθητών 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

-Ανθρώπινο σώµα – φίλτρα (Μαλλιά, µάτια, δέρµα) 

-Μετρήσεις όζοντος στο σχολείο 

 
 

-Ήλιος και τέχνη 

 
ΜΑΪΟΣ 

-Αφίσες µαθητών 



 
-Αντιηλιακή προστασία 

-∆ιαγωνισµός φωτογραφίας  

 
 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

-Αφίσα προγράµµατος 

 
-Ηχογράφηση τραγουδιών για τον ήλιο από τη χορωδία του σχολείου και δηµιουργία 

CD 



 
-Οµιλία στο αµφιθέατρο του σχολείου από ειδικό επιστήµονα (∆ρ. Φραγκιά) 

/Παρουσίαση του προγράµµατος  

 

 

   

 
 


