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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Κωνςταντίνα Γοφςη - Ιωάννα Κοςμίδου 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

1.1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

«Παιδικι παχυςαρκία…. Σι φταίει;» 

 

1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Σο παρόν ςενάριο είναι διακεματικό και οι γνωςτικζσ περιοχζσ που εμπλζκονται ς’ 

αυτό είναι οι ακόλουκεσ: Μακθματικά (Ποςοςτά ςτα εκατό, πρόχειροι υπολογιςμοί, 

ςτρογγυλοποιιςεισ φυςικϊν και δεκαδικϊν αρικμϊν, μζτρθςθ βάρουσ-φψουσ, 

δεκαδικοί αρικμοί, ταξινόμθςθ δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 

γραφιματα, μζςοσ όροσ, δυνάμεισ), Αιςκθτικι αγωγι (καταςκευι αφίςασ), Νζεσ 

Σεχνολογίεσ. 

 

1.3. Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται 

Σο ςενάριο προτείνεται να αξιοποιθκεί από μία ομάδα μακθτϊν Ε’ τάξθσ που 

παρακολουκοφν το Σμιμα Ζνταξθσ. τα πλαίςια τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ, θ ζμφαςθ ςτθν ενεργό 

ςυμμετοχι των μακθτϊν και ςτθ χριςθ ενεργθτικϊν μεκόδων. Αποφεφγονται 

μζκοδοι διδαςκαλίασ γνωςιοκεντρικοφ χαρακτιρα και οι μακθτζσ εργάηονται 

ομαδικά με δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν και τεχνολογικά εργαλεία των ΣΠΕ. 

 

1.4 υμβατότθτα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

Σο πρόγραμμα κα διεξαχκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ και είναι 

απόλυτα ςυμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν των παρακάτω 

μακθμάτων: Γλϊςςα - ωσ οριηόντιοσ ςτόχοσ ςε όλα τα μακιματα, Ευζλικτθ Ηϊνθ - 

ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003α:619, Μακθματικά - ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003β:271, Αγωγι Τγείασ - 

ΤΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003γ:627). 
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1.5. Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ 

Θ ομάδα τθσ Ε’ τάξθσ του Σ.Ε. που αποτελεί τθν ομάδα ςτόχο του ςεναρίου 

αποτελείται από 3 μακθτζσ. Θ ομάδα είναι ανομοιογενισ, για να εξαςφαλιςτεί ζνα 

πλαίςιο ςτιριξθσ και ενεργθτικισ ζνταξθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ κακϊσ επίςθσ και 

για να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον μάκθςθσ μζςα ςτο οποίο κάκε μακθτισ κα 

μπορζςει να ξεπεράςει και να επεκτείνει τα ατομικά του όρια (Δοφβλθ, 2009:95).  

 

Γνωςτικά Προαπαιτοφμενα 

Οι μακθτζσ κατζχουν ιδθ γνϊςεισ ςχετικά με το κζμα που εξετάηεται από 

προθγοφμενεσ τάξεισ, κακϊσ το κζμα περιλαμβάνεται ςτα Α.Π.. και ςτα Δ.Ε.Π.Π.. 

όλων ςχεδόν των τάξεων του δθμοτικοφ. Θ ανίχνευςθ των πρότερων ιδεϊν κα γίνει 

με ζναν θμιδομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ, με κεντρικι ζννοια το κζμα του ςεναρίου 

δθλαδι «Παιδικι παχυςαρκία & υγιεινι διατροφι». Σο ςενάριο ςτοχεφει ςτθν 

αξιοποίθςθ και ςτθν επζκταςθ των πρότερων αυτϊν γνϊςεων με τθ ςυμβολι των 

Σ.Π.Ε. Επομζνωσ, οι μακθτζσ απαιτείται να είναι εξοικειωμζνοι ςτθ χριςθ των 

προγραμμάτων και των λογιςμικϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν.  

 

Απαιτοφμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου υλικοφ χριςιμο κα ιταν θ ομάδα να εργαςτεί, όπου 

κρίνεται απαραίτθτο, ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου με τθν απαίτθςθ 

ενόσ Θ/Τ που κα ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ: 

 με λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ - Inspiration (για τθν καταγραφι 

των ιδεϊν των μακθτϊν) 

 με χριςθ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ - Power Point 

 με χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου - Word 

 με χριςθ λογιςμικοφ λογιςτικϊν φφλλων - Excel 

 με χριςθ λογιςμικοφ ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ - 

Revelation Natural Art 

 με το διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ και ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ) 

 με εκτυπωτι 
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1.6 Διδακτικοί τόχοι 

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται: 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 

 Να ενθμερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με το κζμα τθσ 

παιδικισ παχυςαρκίασ. 

 Να ςυηθτιςουν και να εξαγάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν προζλευςθ 

των τροφϊν, τθν αξία τουσ και τισ επιδράςεισ τουσ ςτθν υγεία.  

 Να διεξάγουν ζρευνα ςχετικά με τθν παχυςαρκία.  

 Να δθμιουργιςουν το δικό τουσ θμεριςιο πρόγραμμα υγιεινισ διατροφισ.  

 Να αναηθτιςουν και να διατυπϊςουν οριςμοφσ λζξεων ςχετικϊν με τθ 

διατροφι, ςε θλεκτρονικό λεξικό. 

 Να γράψουν ςυνκιματα για τθν υγιεινι διατροφι και να καταςκευάςουν με 

αυτά αφίςα. 

Β. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν: 

 Να αςκθκοφν ςτθ βαςικι χριςθ του επεξεργαςτι κειμζνου, ςτο λογιςμικό 

εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Inspiration), ςτο Revelation Natural Art, ςτα 

λογιςτικά φφλλα (Excel) και ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (Word). 

 Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτον παγκόςμιο ιςτό. 

 Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia). 

Γ. Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να περάςουν από τθν πακθτικι ςυμμετοχι τθσ δαςκαλοκεντρικισ 

διδαςκαλίασ ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τθσ μακθτοκεντρικισ διδαςκαλίασ 

επικοινωνϊντασ μεταξφ τουσ. 

 Να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ με τρόπο διερευνθτικό. 

 Να αςκθκοφν ςτθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ, ςτθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν και ςτθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. 

 

1.7 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

Δϊδεκα (14) διδακτικζσ ϊρεσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ. 
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2. Διδακτικι προςζγγιςθ 

Θεωρητική - Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Σο παρόν ςενάριο ςτθρίηεται ςτθν μζκοδο τθσ Ομαδικισ ζρευνασ (Group 

Investigation), κατά τθν οποία, όπωσ θ βιβλιογραφία αναφζρει, προωκοφνται θ 

αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία ςτθν τάξθ, και ζχει τα παρακάτω ςτάδια (Δοφβλθ, 

2009:106): 

 Προβληματιςμόσ και οριςμόσ του θζματοσ: Είναι θ φάςθ κατά τθν οποία μζςα 

από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, εκδθλϊνονται τα ενδιαφζροντα και οι απόψεισ των 

μακθτϊν/τριϊν και αποφαςίηεται το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφν 

(Παιδικι παχυςαρκία και υγιεινι διατροφι). 

 Ανάλυςη του θζματοσ (προγραμματιςμόσ τησ μελζτησ): Από τθ ςτιγμι που 

ορίηεται το κζμα, ςυηθτιοφνται και αποφαςίηονται οι επιμζρουσ ενότθτζσ του. 

 Εφαρμογή: Είναι το ςτάδιο κατά το οποίο αποφαςίηεται θ μζκοδοσ εργαςίασ 

και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 Σφνθεςη και παρουςίαςη: Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, οι μακθτζσ 

δθμιουργοφν αφίςα για τθν υγιεινι διατροφι και ενθμερωτικό φυλλάδιο με 

τον δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ και τα διανζμουν ςτουσ μακθτζσ του 

ςχολείου. 

Σο ςχζδιο εργαςίασ που προτείνεται περιλαμβάνει παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπου οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργθτικά ςτθ μάκθςθ και αιςκάνονται αςφαλείσ, 

δομοφν προςωπικά τθ μάκθςι τουσ και βοθκιοφνται από τισ προθγοφμενεσ 

εμπειρίεσ τουσ, τισ πεποικιςεισ τουσ, τα ενδιαφζροντά τουσ και προςεγγίηουν τθ 

μάκθςθ με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Επιπλζον, με αυτό το ςκεπτικό 

διαφοροποιοφνται θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ και των υλικϊν και χρθςιμοποιοφνται 

εναλλακτικοί τρόποι διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ. 

τα πλαίςια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ ο εκπαιδευτικόσ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

δθμιουργία ενόσ ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ εξαςφαλίηοντασ τισ 

παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. Θετικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ (positive 

interdependence). 

2. Ατομικι υπευκυνότθτα και προςωπικι ευκφνθ (individual accountability/ 

personal responsibility). 
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3. Ενιςχυτικι αλλθλεπίδραςθ πρόςωπο με πρόςωπο (face-to-face promotive 

interaction). 

4. Διαπροςωπικζσ, ομαδικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ (interpersonal and small 

group skills / social skills). 

5. Λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ (group processing). 

 

2.1 Διδακτικι προςζγγιςθ με ΣΠΕ 

Οι ΣΠΕ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό με τθ χριςθ του λογιςμικοφ 

εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ να διερευνιςει τισ πρότερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν 

και τισ αναπαραςτάςεισ τουσ ςχετικά με το υπό εξζταςθ κζμα. Επιπλζον, θ 

εννοιολογικι χαρτογράφθςθ αποτελεί για τουσ μακθτζσ εργαλείο ςυνεργαςίασ 

(Μικρόπουλοσ, 2006:115). 

Σο διαδίκτυο χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν που αποτελοφν το 

πρωτογενζσ υλικό προσ επεξεργαςία και οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και εμπλζκει 

τουσ μακθτζσ ςε κατευκυνόμενθ διερεφνθςθ, θ οποία βαςίηεται ςτθν ανακάλυψθ 

και αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ, εςτιάηοντασ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των 

προςφερόμενων πλθροφοριϊν και όχι ςτισ τεχνικζσ εφρεςθσ και αναηιτθςισ τουσ. 

Με τα υπολογιςτικά φφλλα οπτικοποιοφνται με διάφορουσ τρόπουσ (πίτεσ, 

ραβδογράμματα) τα αρικμθτικά δεδομζνα που προζκυψαν από τθν ζρευνα που 

πραγματοποίθςαν οι μακθτζσ με ςτόχο τθν πολλαπλι αναπαράςταςι τουσ. 

Σο λογιςμικό ηωγραφικισ (Rna) χρθςιμοποιείται με ςκοπό τθν αφφπνιςθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθν καλλιζργεια τθσ ζκφραςθσ των μακθτϊν (Φραγκάκθ, 

2010). 

 

2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

2.2.α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

1θ διδ. Παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) 

τθν πρϊτθ διδακτικι παρζμβαςθ για να ενεργοποιθκοφν οι μακθτζσ και να 

ενταχκοφν ομαλά ςτο κζμα (αφόρμθςθ) παρουςιάηονται ςε λογιςμικό παρουςίαςθσ 

(Power Point) εικόνεσ με κζμα τθν παιδικι παχυςαρκία (ΔΠ1.ppt). τθ ςυνζχεια 

ακολουκεί ςυηιτθςθ που αφορά το κζμα με ςτόχο τον προβλθματιςμό όλων των 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Παιδικι παχυςαρκία… Σι φταίει;’’ 

 

Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 7 

 

μακθτϊν. Κατόπιν δίνεται ζνα άρκρο από εφθμερίδα ςε φφλλο εργαςίασ με κζμα 

τθν παιδικι παχυςαρκία (ΔΠ1.doc) και καλοφνται οι μακθτζσ αφοφ μελετιςουν το 

άρκρο, να απαντιςουν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ. 

 

2θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν δεφτερθ διδακτικι παρζμβαςθ ανιχνεφονται οι πρότερεσ ιδζεσ των μακθτϊν 

και γίνεται θ εξακτίνωςθ του κζματοσ. Αρχικά γράφεται ςτον πίνακα ο τίτλοσ του 

ςχεδίου εργαςίασ και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να προτείνουν τισ επιμζρουσ 

διαςτάςεισ του κζματοσ οι οποίεσ και κα διερευνθκοφν. Θ παραπάνω διαδικαςία 

υλοποιείται με τθ μζκοδο του Καταιγιςμοφ Ιδεϊν κατά τθν οποία όλοι οι μακθτζσ 

αυκόρμθτα εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ θ οποία και καταγράφεται. τθ ςυνζχεια οι 

μακθτζσ καλοφνται να καταγράψουν τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του κζματοσ που κα 

διαπραγματευκοφν ςε ζναν θμιδομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ (Inspiration) (ΔΠ2.isf). 

 

 

3θ διδ. παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) 

τθν τρίτθ διδακτικι παρζμβαςθ, προβάλλεται ζνα εκπαιδευτικό βίντεο από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ (http://www.edutv.gr/index.php?option=com 

_content&task=view&id=1202&Itemid=94). τθ ςυνζχεια δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ3.doc) ςτο 

οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με το κζμα π.χ. τι 

είναι παιδικι παχυςαρκία, ςε ποιουσ παράγοντεσ οφείλεται, πϊσ υπολογίηεται ο 

Δ.Μ.. κλπ. το τζλοσ, ακολουκεί ςυηιτθςθ. 

ανηιμεηώπιζη

παιδική  

πατσζαρκία

και

σγιεινή 

διαηροθή

σγιεινή

διαηροθή

αιηίες

ομάδες

ηροθών

παιδική

πατσζαρκία

ενημέρωζη

μαθηηών

οικογενειακό

περιβάλλον

κακή

διαηροθή
κληρονομικόηηηα

κίνηζη

καθημερινή

ζωμαηική

άζκηζη

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=94
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=94
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4θ διδ. παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) 

τθν τζταρτθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ ςε φφλλο εργαςίασ (ΔΠ4.doc) που 

τουσ δίνεται υπολογίηουν τον ΔΜ παιδιϊν που ζχει ιδθ μετρθκεί το φψοσ και το 

βάροσ τουσ (δεν μετράνε το δικό τουσ φψοσ και το βάροσ για να αποφευχκοφν τυχόν 

αρνθτικά ςχόλια ςτισ περιπτϊςεισ υπζρβαρων και παχφςαρκων μακθτϊν). τθ 

ςυνζχεια χαρακτθρίηουν τθν κάκε μζτρθςθ με τθ βοικεια ςελίδασ του διαδικτφου.  

 

5θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν πζμπτθ διδακτικι παρζμβαςθ, δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ5. doc) ςτο οποίο οι 

μακθτζσ καταγράφουν ςε πίνακα ςυχνοτιτων τα αποτελζςματα των μετριςεϊν 

τουσ, βρίςκουν τισ ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά (%) και ςτθ ςυνζχεια οπτικοποιοφν τα 

αποτελζςματά τουσ με γραφιματα ςε πρόγραμμα λογιςτικϊν φφλλων (Excel) 

(ΔΠ5.xls). 

 

6θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν ζκτθ διδακτικι παρζμβαςθ, αρχικά οι μακθτζσ επιςκζπτονται ιςτότοπουσ που 

τουσ δίνονται ςχετικά με τθν υγιεινι διατροφι. τθ ςυνζχεια ακολουκεί ςυηιτθςθ 

πάνω ςτο κζμα και τζλοσ, τουσ δίνεται φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο απαντοφν ςε 

ςχετικζσ ερωτιςεισ (ΔΠ6.doc). 
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7θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν ζβδομθ διδακτικι παρζμβαςθ, δίνεται φφλλο εργαςίασ (ΔΠ7.doc) με λεξιλόγιο 

που αφορά το υπό εξζταςθ κζμα. Οι μακθτζσ αναηθτοφν τουσ οριςμοφσ των λζξεων 

αυτϊν ςτο διαδίκτυο. 

 

8θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν όγδοθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ προτείνουν θμεριςιο πρόγραμμα 

υγιεινισ διατροφισ και υπολογίηουν τισ κερμίδεσ του κάκε γεφματοσ (ΔΠ8.doc). Για 

τθν πραγματοποίθςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν 

ςελίδεσ του διαδικτφου που τουσ δίνονται. 

 

9θ διδ. Παρζμβαςθ (1 ϊρα) 

τθν ζνατθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ φτιάχνουν ςε φφλλο εργαςίασ του 

word (ΔΠ9.doc) τον δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ αποτελεί θ ανάγνωςθ του 

βιβλίου «Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο». 

 

10θ διδ. Παρζμβαςθ (2 ϊρεσ) 

τθ δζκατθ διδακτικι παρζμβαςθ, οι μακθτζσ γράφουν ςυνκιματα για τθν υγιεινι 

διατροφι ςε φφλλο εργαςίασ του Word (ΔΠ10.doc) και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφν, 

ςε λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ (Rna), τθ δικι τουσ 

αφίςα τθν οποία μοιράηουν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και αναρτοφν ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του ςχολείου (ΔΠ10.rna). 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Παιδικι παχυςαρκία… Σι φταίει;’’ 

 

Κωνςταντίνα Γοφςθ - Ιωάννα Κοςμίδου 10 

 

2.3 υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ 

2.3.α Φφλλα εργαςίασ δραςτθριοτιτων 

(βλ. ςτο τζλοσ του ςεναρίου) 

 

2.4 Επζκταςθ - Αξιολόγθςθ 

2.4.α Επζκταςθ 

Οι μακθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων μποροφν 

με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ να οργανϊςουν μια εκδιλωςθ με τίτλο 

«Σρϊω ςωςτά, είμαι υγιισ» με ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ του 

ςχολείου και τουσ γονείσ τουσ. τθν εκδιλωςθ αυτι μποροφν να παρουςιάςουν 

υλικό που παράχκθκε κατά τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων (αφίςεσ, 

υγιεινά μενοφ, αποτελζςματα ζρευνασ), να μιλιςουν ειδικοί για το κζμα τθσ 

Παιδικισ Παχυςαρκίασ και τθσ Τγιεινισ Διατροφισ και να ανεβάςουν μία κεατρικι 

παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο βιβλίο «Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο». 

 

2.4.β Αξιολόγθςθ 

Διαμορφωτική 

Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου δεν παρουςιάςτθκαν προβλιματα, 

αντικζτωσ μάλιςτα, ςε κάκε εκπαιδευτικι παρζμβαςθ οι μακθτζσ εξζφραηαν κερμά 

τον ενκουςιαςμό τουσ για τθν καινοτόμο προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ.  Κακόλθ τθ 

διάρκεια των παρεμβάςεων οι μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ αρμονικά, 

αντάλλαξαν απόψεισ, επικοινϊνθςαν και κατζλθξαν ςε ςυμπεράςματα.  

 

Τελική 

το τζλοσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ακολοφκθςε ςυηιτθςθ - αξιολόγθςθ. Οι 

μακθτζσ φάνθκε να ζχουν κατανοιςει τθ ςθμαντικότθτα του διαχωριςμοφ των 

τροφϊν ςε καλζσ και μθ. Ζδειξαν διάκεςθ να αλλάξουν τον τρόπο διατροφισ τουσ 

και να προτιμοφν πλζον περιςςότερο τροφζσ με υψθλι διατροφικι αξία. 
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Φφλλο εργαςίασ 1 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία: 
 «Επιδθμία» θ παιδικι παχυςαρκία ςτθν Ελλάδα 

 Εκτιμάται ότι το 2015, κα είναι υπζρβαροι 
περίπου 2,3 δις. άνκρωποι Μορφι επιδθμίασ παίρνει 
θ παχυςαρκία ςτθν Ελλάδα με τα παιδιά να είναι τα 
πιο παχφςαρκα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σο ποςοςτό 
των υπζρβαρων αντιςτοιχεί ςτο 35,2% του γενικοφ 
πλθκυςμοφ ενϊ το ποςοςτό των παχφςαρκων φτάνει 
το 22,5%.  

φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, το 2005 1,6 διςεκατομμφριο 
άνκρωποι ιταν υπζρβαροι ενϊ τουλάχιςτον 400 εκατομμφρια ιταν παχφςαρκοι. Σθν 
ίδια περίοδο, τουλάχιςτον 20 εκατομμφρια παιδιά παγκοςμίωσ, υπολογίηεται ότι 
ιταν υπζρβαρα, ανζφερε ςε ςυνζντευξθ Σφπου ο αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ 
Ενδοκρινολογικισ Εταιρείασ, με αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά τθσ 
Παχυςαρκίασ ςτισ 24 Οκτωβρίου. 

Σα παχφςαρκα παιδιά διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίςουν ςθμαντικζσ 
επιπλοκζσ ςτθν υγεία τουσ, τόςο κατά τθν παιδικι θλικία όςο και αργότερα, κακϊσ 
ςυνικωσ εξελίςςονται ςε παχφςαρκουσ ενιλικεσ.  

Σο πρόβλθμα τθσ παχυςαρκίασ μπορεί να ξεκινιςει από τθν εμβρυϊκι θλικία 
όταν θ μθτζρα καπνίηει κατά τθν κφθςθ. Οι κρίςιμεσ θλικίεσ όπου τα παιδιά 
εμφανίηουν παχυςαρκία είναι τα 2-3 ζτθ, τα 5-7 ζτθ και θ εφθβεία. 

Δυςτυχϊσ τα νοςιματα που προκαλοφνται από τθν παχυςαρκία είναι χρόνια 
και ςοβαρά και τισ περιςςότερεσ φορζσ οι επιπλοκζσ τουσ δεν είναι αναςτρζψιμεσ. 
τα νοςιματα αυτά περιλαμβάνονται θ ςτεφανιαία νόςοσ, θ αρτθριακι υπζρταςθ, 
τα εγκεφαλικά επειςόδια, θ καρδιακι δυςλειτουργία, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ και 
διάφοροι τφποι καρκίνων. 

Διαβάηουμε το παραπάνω άρκρο με κζμα τθν παιδικι παχυςαρκία και 
απαντϊ ςτισ ερωτιςεισ: 
1. Ποιο είναι το ποςοςτό ςτην Ελλάδα των υπζρβαρων παιδιών; 

 

2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρζχουν όςοι είναι παχφςαρκοι; 

 

3. Ποιεσ είναι οι κρίςιμεσ ηλικίεσ για την εμφάνιςη τησ παιδικήσ παχυςαρκίασ; 

 

4. Η παιδική παχυςαρκία αποτελεί πρόβλημα μόνο για τα παιδιά ςτην Ελλάδα;  

 

5. Ποια είναι η λζξη κλειδί ςτο κείμενο που φανερώνει τισ μεγάλεσ διαςτάςεισ 
του προβλήματοσ τησ παιδικήσ παχυςαρκίασ; (Δικαιολογήςτε τησ απάντηςή 
ςασ). 
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Φφλλο εργαςίασ 3 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία: 
 
Α. Πατιςτε ςτθν παρακάτω υπερςφνδεςθ, παρακολουκιςτε το εκπαιδευτικό 
βίντεο για τθν παχυςαρκία και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. 
 
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=94 

Β.  
1. ε ποιουσ παράγοντεσ οφείλεται θ παχυςαρκία; 

 

2. Σι είναι ο δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ και πϊσ τον μετράμε; 

 

3. Από ποια κρεπτικά ςυςτατικά ζχει ανάγκθ ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ; 

 

4. Ποφ βρίςκουμε τισ αντιοξειδωτικζσ βιταμίνεσ Α, C, E, K και το ςελινιο; 

 

5. ε τι βοθκάει ζνα καλό κολατςιό και τι μπορεί να περιλαμβάνει; 

 

6. Ποιεσ τροφζσ πρζπει να αποφεφγονται; 

 

7. ε τι βοθκοφν τον ανκρϊπινο οργανιςμό θ γυμναςτικι και θ άςκθςθ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=94
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Φφλλο εργαςίασ 4 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία: 
1. Τπολόγιςε το δείκτθ μάηασ ςϊματοσ ςτον παρακάτω πίνακα: 

Μακθτζσ Μακθτζσ 
Χαρακτθριςμόσ 

Σμιμα ….. Υψοσ Βάροσ 
ΔΜΕ 
(Β/Τ2) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
2. Επαλικευςε τισ μετριςεισ ςου ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα και βρεσ τον 
χαρακτθριςμό τθσ κάκε μζτρθςθσ. 
 http://www.intranet.go/members/big/ 
 

 

http://www.iatronet.gr/members/bmi/
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Φφλλο εργαςίασ 5 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία:   
  

Πίνακασ υχνοτιτων 

Χαρακτθριςμόσ Καταμζτρθςθ υχνότθτα Ποςοςτό 

Ελλιποβαρι    

Φυςιολογικά    

Τπζρβαρα    

Παχφςαρκα    

φνολα    
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Φφλλο εργαςίασ 6 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία:  
 

Φφλλο εργαςίασ  
Επιςκεφτείτε τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ: 
http://www.agogiygeias.gr/joomla/flashes/pyramid4.swf 
http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=81 

 Πόςεσ είναι οι βαςικζσ ομάδεσ τροφϊν και γιατί οι επιςτιμονεσ τισ κατατάςςουν 
ςε ομάδεσ; 

 Ποια ομάδα τροφϊν ςτθρίηεται ςτθν ομάδα «Δθμθτριακά-Ηυμαρικά- Αμυλϊδθ»; 
Ποιεσ τροφζσ περιλαμβάνει; 

 Ποια ομάδα τροφϊν βρίςκεται μετά τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ και ποιεσ τροφζσ 
ανικουν ςε αυτιν; 

 Ποια ομάδα τροφϊν πρζπει να καταναλϊνεται 2-4 φορζσ τθν εβδομάδα; Ποιεσ 
τροφζσ ανικουν ςτθν ομάδα αυτιν; 

 ε ποια ομάδα τροφϊν ανικει το γάλα; Ποια άλλα τρόφιμα ανικουν ςτθν ομάδα 
αυτι; 

 Ποια ομάδα τροφϊν βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ; Πόςο ςυχνά πρζπει 
να καταναλϊνονται οι τροφζσ τθσ ομάδασ αυτισ; 

 Γράφω δίπλα ςε κάκε ομάδα τροφϊν τθ ςυχνότθτα που πρζπει να 
καταναλϊνεται εβδομαδιαία. 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agogiygeias.gr/joomla/flashes/pyramid4.swf
http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=81
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Φφλλο εργαςίασ 7 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία:  

 
ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

 
1. Βρείτε τουσ οριςμοφσ των «λζξεων τθσ διατροφισ» με τθ βοικεια του 
ιςτότοπου: http://el.wikipedia.org/wiki  
 

Λζξθ Οριςμόσ 

πρωτεΐνεσ  

αςβζςτιο  

υδατάνθρακεσ  

λίπη  

βιταμίνεσ  

φώςφοροσ  

Ιχνοςτοιχεία- 
μζταλλα 

 

παχυςαρκία  

διατροφικζσ 
διαταραχζσ 

 

νευρική 
ανορεξία- 
βουλιμία 

 

μεςογειακή 
διατροφή 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki
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Φφλλο εργαςίασ 8 

Ημερομθνία:  
Ονοματεπϊνυμο: 

 Φτιάξτε ζνα θμεριςιο πρόγραμμα υγιεινισ διατροφισ. Χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτουσ παρακάτω ιςτότοπουσ: 
http://www.2search.gr/diatrofi/, http://www.naturaldiet.gr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ημζρα: ……… 

 Μενοφ Τπολογιςμόσ Θερμίδων 

Πρωινό   

Δεκατιανό   

Γεφμα   

Απογευματινό   

Δείπνο   

http://www.2search.gr/diatrofi/
http://www.naturaldiet.gr/
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Φφλλο εργαςίασ 9 

Ονοματεπϊνυμο:  Ημερομθνία:  

 
Φφλλο εργαςίασ – Ο Δεκάλογοσ τθσ υγιεινισ διατροφισ 

 
1. Από το βιβλίο ««Πζντε ςωματοφφλακεσ κλειςμζνοι ςτο ψυγείο» γράψτε το 
δεκάλογο τθσ υγιεινισ διατροφισ και μοιράςτε τον ςτουσ μακθτζσ άλλων 
τμθμάτων. 

Ο Δεκάλογοσ τθσ Τγιεινισ Διατροφισ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 


