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ΓΔΗΑΠ



Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο Υγείαο
Φαγεηό θαη Υγεία

 Τα παηδηά αλακέλεηαη λα θαηαθηήζνπλ έλα επαξθέο θαη
ζπλεθηηθό ζώκα γλώζεσλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ε
νπνία δηέπεη ηεο εξγαζίαο, ρσξίο όκσο λα γίλεηαη εκκνλή.
Καηαιήγνπκε ζε απιέο θαη όρη ζύλζεηεο θαη αθεξεκέλεο
γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή, νη νπνίεο είλαη ινγηθέο
θαη θαηαλνεηέο.

 Δε γίλεηαη αλαθνξά κόλν ζηε δηαηξνθή, αιιά ζην θαγεηό
ζε ζρέζε κε ηελ πγεία, θαη αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά.
(θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, αηζζεηηθή πηπρή θ.ι.π.)

 Δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, πνπ είλαη
απαξαίηεηε ζε θάζε ελόηεηα δηαηξνθηθήο αγσγήο,
θαιιηεξγώληαο ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ πγεία.



Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο Υγείαο
Φαγεηό θαη Υγεία

 Καιιηεξγείηαη θξηηηθή ζθέςε, κέζα από ηνλ εληνπηζκό
ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο θαη πξνωζείηαη δξάζε(ζπιινγηθή) κέζα
από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε
ηεο πγείαο.

 Η θξηηηθή ζθέςε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ αλαπηύζζoληαη
επίζεο κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη
αγνξάο ηξνθίκσλ. (Αγσγή θαηαλαισηή)

 Τα παηδηά ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο

πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο θαηαλάιωζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν,
ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ
θνηλόηεηά ηνπο.



ΑΛΛΑΓΕΣ  ινηπόλ:

 Ωο πξνο ην πεξηερόκελν  

 Ωο πξνο ηε θηινζνθία θαη πξνζέγγηζε

Η έκθαζε από ηελ ηξνθνγλσζία κεηαθηλείηαη ζε κηα πην
νιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δηαηξνθηθήο αγωγήο θαη
ην κάζεκα κπνξεί λα νξγαλώλεηαη κέζα από ζεκαηηθέο
ελόηεηεο ηύπνπ project.

Μέζα από ηε δηαηξνθηθή αγσγή ηθαλνπνηείηαη έλα
κεγάιν κέξνο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαη ππνελνηήησλ
ηεο Αγσγήο Υγείαο όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:



ΠΛΓΔΠΖ  
ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖΠ  

ΑΓΩΓΖΠ  ΚΔ  ΡΗΠ  
ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ  

ΔΛΝΡΖΡΔΠ  ΡΝ  
ΛΑΞ  ΑΓΩΓΖΠ  

ΓΔΗΑΠ

ΑΛΑΞΡΜΖ  ΘΑΗ  
ΔΛΓΛΑΚΩΠΖ  

ΔΑΡΝ 

π.ρ.  Η ζέζε ηνπ θαγεηνύ 
ζηε δσή καο

 Απηνεηθόλα θαη θαγεηό

ΑΛΑΞΡΜΖ   
ΑΠΦΑΙΝΠ  ΘΑΗ   

ΓΗΔΗΛΝ   ΡΟΝΞΝ   
ΕΩΖΠ

π.ρ.   Τν θνιαηζηό

 Εθδξνκηθό θαιάζη

 Γεύκα  από ηε 
Μεζόγεην

Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη δηαηξνθή

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ  ΘΑΗ  
ΒΔΙΡΗΩΠΖ  ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ  

ΔΑΡΝ

π.ρ. Παηδηθό πάξηπ

Φεζηηβάι ςσκηνύ

 Finger food

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ  
ΔΛΔΟΓΝ  ΞΝΙΗΡΖ

π.ρ.  Δηαθήκηζε θαη 
ηξόθηκα

 Τν θπιηθείν

 Επηζθέςεηο θαη επαθέο 
κε κάγεηξεο, εζηηάηνξεο, 
παξαγσγνύο ηξνθίκσλ 

θ.ι.π.



ΑΛΛΑΓΕΣ: Σπκκεηνρηθή Δξάζε

 Σεκαληηθό ξόιν ζην ΝΑΠ Αγσγήο Υγείαο έρνπλ:

ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα

ε ελεξγόο ζπκκεηνρή

θαη ε εκπινθή όισλ

(καζεηώλ-εθπαηδεπηηθώλ-γνληώλ-θνηλόηεηαο)

ζηελ αλάιεςε θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο 

‘δξάζεο θαγεηνύ’, όπνπ απηό είλαη εθηθηό.



ΑΛΛΑΓΕΣ: Κνηλνηηθή Εκπινθή    

 Η ηνπηθή θνηλόηεηα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε
δξάζε:

 αληαιιαγή απόςεσλ θαη ζπλεξγαζία γηα δηνξγάλσζε
κηαο δξαζηεξηόηεηαο (όπσο Μεζνγεηαθό γεύκα).

 νηθνλνκηθή ζηήξημε (όπσο εηνηκαζία θεξαζηηθώλ πνπ ζα
πξνζθεξζνύλ ζε κηα εθδήισζε).

 παξνρή ‘ππνζηεξηθηηθνύ’ πεξηβάιινληνο ζην ζρνιείν,
πνπ λα θάλεη ηηο πγηεηλέο επηινγέο ‘ηελ επθνιόηεξε ιύζε’
(όπσο δηνξγάλσζε «breakfast club» ζην ζρνιείν, ώζηε ηα
παηδηά λα κπνξνύλ λα παίξλνπλ πξόγεπκα ην πξσί, πξνηνύ
μεθηλήζεη ην κάζεκα, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα δελ πξνιαβαίλνπλ λα
ην πάξνπλ ζην ζπίηη).



ΑΛΛΑΓΕΣ: Γνλετθή εκπινθή 

 Η εκπινθή ησλ γνληώλ εμίζνπ ζεκαληηθή, θξίλεηαη 
απαξαίηεηε:
 Σπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ εξγαζία πνπ γίλεηαη ζην
ζρνιείν κε κελύκαηα πξνο ην ζπίηη/εηζεγήζεηο γηα
αλάκημε, ππνζηήξημε θιπ’.
 Πξόζθιεζε γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εηνηκαζία
πξνγεύκαηνο θαη κεηά… «Τξώκε όινη καδί παξέα».
 Εζεινληηθά πξνζθέξνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ
εηνηκαζία ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ θαη
εδεζκάησλ γηα έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παδαξάθη.



ΑΛΛΑΓΕΣ: Μαζεηηθή εκπινθή θαη δξάζε

 Τνλίδεηαη πσο ν ξόινο ησλ καζεηώλ παξακέλεη
θεληξηθόο θαη ζεκαληηθόο ζην ΝΑΠ, αθνύ εληάζζεηαη
ζε έλα επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην όπνπ ζα κπνξνύλ
λα ζθέθηνληαη, λα καζαίλνπλ, λα πξάηηνπλ, λα
ζπλππάξρνπλ, λα δνπλ.

Να δνπλ θαιά θαη κε πγεία!!!

 Η πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα εξγαζηήξηα Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε εθόζνλ θαιιηεξγεί
ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο/θιεηδηά γηα ηελ πγεία.
Απνηειεί απαξαίηεην, κειινληηθό ‘εθόδην δσήο’ γηα
ηνπο καζεηέο, ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο.



Εδξαίσζε Σρνιηθήο Πνιηηηθήο γηα ην θαγεηό θαη ηε 

δηαηξνθή κε ηελ αλάκημε όισλ ησλ θνξέσλ. 

 Τν θάζε ζρνιείν  κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη 
πνιηηηθή «πεξί θαγεηνύ»:

 Τη ηξώσ ην δηάιεηκκα

 Τη θέξλσ από ην ζπίηη

 Τη κπνξώ λα πάξσ ζηελ εθδξνκή

 Τη αγνξάδσ/ηξώσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν

 Τη κπνξώ λα θεξάζσ ηνπο θίινπο κνπ

 Τη ηξώγσ ζην γεύκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ

Κνηλά κελύκαηα πξνο θαη από ην ζπίηη θαη ηελ θνηλόηεηα.



Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο

Γηα ηηο ηάμεηο Α΄-Δ΄, κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
ηεο Αγσγήο Ζσήο, ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή απιώλ
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ δηαηξνθήο, όπσο:
«Τν πξόγεπκα»
«Τα θξνύηα θαη ιαραληθά ζην ζρνιείν»
θαη ελζαξξύλεηαη ηδηαίηεξα ε πξαθηηθή εθαξκνγή
ζηα εξγαζηήξηα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο .



Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο - Εηζεγήζεηο

 Εηδηθά γηα ηα παηδηά ησλ Α΄-Δ΄ ηάμεσλ ζπζηήλεηαη
εηνηκαζία απιώλ παξαζθεπαζκάηωλ, όπσο
γηανπξηνδεκηνπξγίεο, κπξνπζθέηα κε δηάθνξα πιηθά,
θξνπηνζαιάηα, ζαιάηα, ξνθήκαηα θ.ά.

 Αλακέλεηαη αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα απιώλ

δεμηνηήηωλ καγεηξηθήο όπσο μεθινύδηζκα θξνύησλ,
ρξήζε καραηξηώλ γηα άιεηκκα ή γηα θόςηκν καιαθώλ
ηξνθώλ, θόςηκν καιαθώλ ηξνθώλ κε εηδηθό ςαιίδη,
ζηύςηκν ιεκνληώλ/πνξηνθαιηώλ, θ.ά.



Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο

Γηα ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιή αμηνπνίεζε ησλ
εξγαζηεξίσλ επηζεκαίλεηαη όηη:

 Τα εξγαζηήξηα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα γηα
λα εξγάδνληαη 12-13 παηδηά. Γηα λα εξγαζηνύλ
πεξηζζόηεξα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα νξγαλσζεί
ε εξγαζία κε ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα
θαη ε πγηεηλή ζην εξγαζηήξην.

 Αμηνπνίεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα αλαιώζηκα θαη εμνπιηζκό
από ηηο Σρνιηθέο Εθνξείεο .



Γεληθά

Εθηόο από ηελ Πξαθηηθή Δηαηξνθηθή Αγσγή
αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί θαη ε πξαθηηθή

εθαξκνγή ζηε ρξήζε πθαζκάηωλ ηνπιάρηζηνλ ζε
έλα ζρέδην εξγαζίαο όπσο:

 Εηνηκάδσ έλα δώξν γηα ην θίιν κνπ.

 Οξγαλώλνπκε θηιαλζξσπηθό παδαξάθη κε δηθέο καο 
θαηαζθεπέο γηα λα βνεζήζνπκε θάπνην ζθνπό.      



Γεληθά

 Καιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζε
θάζε ελόηεηα κε έκθαζε πάληα ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο.

 Τν θαγεηό, ε πξνεηνηκαζία θαη ε παξαζθεπή ηνπ
ζεσξνύληαη βαζηθά σο θύξηεο εκπεηξίεο, εκπεηξίεο
‘θιεηδηά’ γηα ηε δηαηξνθηθή αγσγή θαη ησλ
θνηλσληθώλ πηπρώλ πνπ άπηνληαη ηνπ θαγεηνύ.

 Η καγεηξηθή ζεσξείηαη σο κηα βαζηθή δεμηόηεηα δσήο,
πνπ «ν θαζέλαο αμίδεη λα δηδαρζεί θαιά, γηαηί αλ νη
άλζξσπνη δελ κάζνπλ λα καγεηξεύνπλ, δελ κπνξνύλ λα
θάλνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη λα έρνπλ πιήξε
έιεγρν ηνπ θαγεηνύ πνπ θαηαλαιώλνπλ ζηε δσή ηνπο».

(Focus on Food Campaign, 1998-2010)



«Κεληξηθό ξόιν ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ Αγσγήο
Υγείαο έρεη ε ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο/καζήηξηεο όισλ
ησλ βαζκίδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο καγεηξηθήο (ρεηξηζκνύ,
πξνεηνηκαζίαο, επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ) κε επράξηζην
ηξόπν θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε θαγεηά δηαθόξσλ
πνιηηηζκώλ.
Τα εξγαζηήξηα ηεο καγεηξηθήο, πέξαλ ησλ ζηόρσλ ηεο
ππνελόηεηαο γηα ην θαγεηό, ζα πξέπεη λα
αμηνπνηνύληαη επθαηξηαθά από όιεο ηηο ηάμεηο θαη
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα εθδειώζεσλ
ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εηνηκαζία θεξαζηηθώλ, κηθξώλ ζλαθ
γηα πεξίπαην θ.ά.)»

[Νέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Αγωγήο Τγείαο]

Σπκπεξαζκαηηθά




