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Λίγα λόγια για ηο ζτολείο μας . . .
 Τν Γ΄ Δεκνηηθό Σρνιείν Σσηήξαο είλαη ην κνλαδηθό

νινήκεξν ηεο ειεύζεξεο πεξηνρήο Ακκνρώζηνπ.

 Είλαη ην λεόηεξν από ηα ζρνιεία ηεο θνηλόηεηαο. Φέηνο

είλαη ν 3νο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
 Σην ζρνιείν θνηηνύλ 138 παηδηά, θαηαλεκεκέλα ζε 8
ηκήκαηα.
 Σην ζρνιείν δηδάζθνπλ 18 δάζθαινη, 11 ζηελ πξσηλή δώλε
θαη 7 ζηελ απνγεπκαηηλή. Εξγνδνηνύληαη επίζεο 5
ζπλάδειθνη κε αγνξά ππεξεζηώλ.
 Είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε αίζνπζα Ηιεθηξνληθώλ
Υπνινγηζηώλ πνπ δηαζέηεη δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη 40
ζπλνιηθά ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ζε όιν ην ζρνιείν.
Δηαζέηεη εξγαζηήξηα Τερλνινγίαο, Τέρλεο, Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο, Μνπζηθήο, Επηζηήκεο θαη δύν εζηηαηόξηα,
θαζώο θαη αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεσο.
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Παρεμβαηικό πρόγραμμα
 Επιλογή θέμαηος: Σπδήηεζε δηαθόξσλ ζεκάησλ ζε ζπλεδξία
 Ενηοπιζμός ηοσ προβλήμαηος : Ο δηδαζθαιηθόο ζύιινγνο

νκόθσλα εληόπηζε όηη έλα ζνβαξό πξόβιεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ήηαλ νη
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ. Παξαηεξήζακε όηη ηα παηδηά ηελ
ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο ηξέθνληαλ κε αλζπγηεηλέο ιηρνπδηέο. Επίζεο ηελ
ώξα ηνπ γεύκαηνο, αλ θαη ην δηαηηνιόγην είλαη βαζηζκέλν ζηε κεζνγεηαθή
δηαηξνθή, πνιιά παηδηά έηξσγαλ ειάρηζηα ή θαη θαζόινπ ην θαγεηό ηνπο.
Σπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ην «δε κ’ αξέζεη».

 Δημιοσργία πορείας και ζτεδίοσ δράζης : Μεηά
ηνλ εληνπηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο νη ζπλάδειθνη εξγάζηεθαλ γηα ηελ
αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνο επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέζακε.

 Σρόπος προζέγγιζης: Οη ζπλάδειθνη αλάινγα κε ην ζέκα θαη

ηελ ηάμε ζηελ νπνία δηδάζθνπλ επέιεμαλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεοδηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε.

3

31/5/2010

ηότοι παρεμβαηικού προγράμμαηος
Οη καζεηέο
 Να γλσξίζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
θνηλόηεηαο παιαηόηεξα θαη ζήκεξα.
 Να ζπγθξίλνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο αλζξώπσλ ζε
δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο γεο.
 Να αληηπαξαβάινπλ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ελόο ηόπνπ ζε
ζρέζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο.
 Να αλαπηύμνπλ νξζέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.

Δραζηηριόηηηες παρεμβαηικού προγράμμαηος

Έξεπλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ θνηλόηεηα
άιινηε θαη ηώξα.
 Μειέηε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ άιισλ ρσξώλ θαη
ζύγθξηζε κε ηηο δηθέο καο. Δεκηνπξγία βηβιίνπ ζπληαγώλ
από δηάθνξεο ρώξεο.
 Σπιινγή παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ ηεο θνηλόηεηαο.
 Σπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ζεαηξηθώλ ζθελώλ.
 Καηαζθεπέο θαη έξγα ηέρλεο: δέληξν πγηεηλήο θαη κε
πγηεηλήο δηαηξνθήο, έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο,
ζρεδηαζκόο ππξακίδαο πγηεηλήο δηαηξνθήο .
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Ομαδική εργαζία, ζσγγραθή παραμσθιού και παροσζιάζεις για
ηην σγιεινή διαηροθή.

Σο δένηρο ηης σγιεινής και ηο δένηρο ηης μη σγιεινής διαηροθής.
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Προζθορά σγιεινού προγεύμαηος

σνηαγή
Γηανύξηη, κέιη ,
μεξνί θαξπνί,
θξέζθα θαη
απνμεξακέλα
θξνύηα,
δεκεηξηαθά,
βξόκε

Εργαζίες ζηο μάθημα ηης Σέτνης
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Καηαζκεσές ζηο μάθημα ηης Σέτνης

Εργαζίες ζηο μάθημα ηων Αγγλικών
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Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές
ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας;

Οι μαθηηές ηης η΄:
 αθνύ πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην είδνο δηαηξνθήο ηνπο θαη
ην είδνο δηαηξνθήο ησλ γνληώλ ηνπο, έθηηαμαλ
εξσηεκαηνιόγην θαη έρνληαο σο πιεζπζκό ηνπο γνλείο
θαη ηνπο παππνύδεο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ
αλ άιιαμαλ νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο από ηνλ θαηξό
πνπ ήηαλ καζεηέο ζην δεκνηηθό
 ρνξήγεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ζε γνλείο θαη παππνύδεο
κε ηε βνήζεηα όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ
 αθνύ πεξηζπλέιεμαλ πεξίπνπ 100 εξσηεκαηνιόγηα,
πέξαζαλ ηα δεδνκέλα ζηελ Excel έρνληαο σο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην θύιν θαη ηελ ειηθία
 από ηε κειέηε ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαηέιεμαλ
ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.

Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές
ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας;
Διατροφή αντρών 51-80 χρόνων
120
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Σημεπινή διαηποθή
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Διαηποθή υρ μαθηηέρ δημοηικού

Καηζούπερ

Τζακπίθκια με αςγά

Καςκαπούερ

Χςμούρ

Παζηό κπέαρ

Ανατςκηικά

Κέικ

Σοκολάηερ

Πίηηερ θούπνος

Σοςβλάκια-Γύπορ

Πίηζα

Χάμποςπκεπ

Κοςνέλι ξιθκιά

Κεθηέδερ

Τπασανάρ

Κοςπέπια

Μολόσερ

Κολοκάζι

Κοςκιά

Λοςβιά

Φαζόλια

0

Ψάπι ηηγανηηό

20
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Η έρεσνά μας: Έτοσν διαθοροποιηθεί οι διαηροθικές
ζσνήθειες ηων γονιών και ηων παππούδων μας;
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
 Το 100% ηηρ ηλικιακήρ ομάδαρ καηαναλώνει όζππια,

μεγάλο ποζοζηό ηηρ ομάδαρ (50-75%) καηανάλυνε και
ζηην παιδική ηλικία.
 Μεγαλύηεπο ποζοζηό καηαναλώνει ζήμεπα παπαδοζιακά
θαγηηά όπυρ κολοκάζι και κοςπέπια. Ανηίθεηα μειώθηκε ηο
ποζοζηό πος καηαναλώνει άλλα παπαδοζιακά θαγηηά
όπυρ οι καςκαπούερ και ηο παζηό κπέαρ.
 Αςξήθηκε ηο ποζοζηό ηηρ ομάδαρ πος καηαναλώνει
ζήμεπα ανατςκηικά, σςμούρ και ζοκολάηερ.
 Μεγαλύηεπο ποζοζηό καηαναλώνει έηοιμα θαγηηά όπυρ
ζοςβλάκια/ ζιεθηαλιέρ, ενώ καηαναλώνοςν και θαγηηά
όπυρ πίηζα και σάμποςπγκεπ πος δεν καηανάλυναν ζηην
παιδική ηλικία.

Η μελέηη μας: Διαηροθικές ζσνήθειες άλλων τωρών
 Σην πιαίζην ησλ καζεκάησλ

Γεσγξαθίαο, Ειιεληθώλ,
Αγσγήο Ζσήο θαη
Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ
κειεηήζεθαλ νη θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο δηαθόξσλ ρσξώλ
θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ
ηελ θαιιηέξγεηα δηαθόξσλ
πξνηόλησλ θαη ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ
θαηνίθσλ. Σην ηέινο νη
καζεηέο έθηηαμαλ βηβιίν
ζπληαγώλ από όιεο ηηο ρώξεο.
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Καηαζκεσή αθίζας: Ενδημικά θσηά ηης Κύπροσ
 Μειέηε θππξηαθώλ ελδεκηθώλ θπηώλ θαη βνηάλσλ ζην

κάζεκα ησλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ θαη ησλ
Ειιεληθώλ:
 Δεκηνπξγία αθίζαο

Δημιοσργία οικολογικής εθημερίδας
 Άξζξα
 Φσηνγξαθίεο από

εθζηξαηεία ηεο Ε΄ ηάμεο
γηα θαζαξηόηεηα
 Αθξνζηηρίδεο θαη
ζηαπξόιεμα κε ζέκα ην
πεξηβάιινλ
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Τγιεινά ενανηίον ανθσγιεινών θαγηηών
 Δεκηνπξγία θόκηθο

Και ότι μόνο ζηο μάθημα...
 Δεληξνθύηεπζε ζην ζρνιείν

ζηα πιαίζηα ηεο Εβδνκάδαο
ηνπ Δέληξνπ, κε θπηά θαη
βόηαλα πνπ κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ κέξνο ηεο
δηαηξνθήο καο.
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Αμηνιόγεζε ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο
 Η αμηνιόγεζε είλαη ζπληξέρνπζα κέζα από παξαηεξήζεηο γηα








ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ ζπλαθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Παξαηεξήζακε όηη νη καζεηέο καο γεπκαηίδνπλ θαλνληθά
αθνινπζώληαο ην εγθεθξηκέλν δηαηηνιόγην θαη κε αύμεζε
ζηελ θαηαλάισζε ζαιάηαο, απνθεύγνληαο επίζεο ηελ
θαηαλάισζε ιηρνπδηώλ πξηλ ην γεύκα.
Σην ζρνιηθό θπιηθείν απμήζεθε ε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη
θξέζθσλ ρπκώλ.
Οη ίδηνη νη γνλείο δηαπίζησζαλ αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο ησλ
παηδηώλ ηνπο θαη εθθξάδνληαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γη’
απηό.
Τα ίδηα ηα παηδηά δήηεζαλ επαλάιεςε ηνπ πγηεηλνύ
πξνγεύκαηνο.
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