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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρουσίαση του Πρότζεκτ και Σκεπτικό 

Το πρότζεκ Eduforhealth χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ - 

Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών στον τομέα των Στρατηγικών Συμπράξεων σε περισσότερα του 

ενός πεδία για το διάστημα 2014-2016. 

Το διετούς διάρκειας πρότζεκτ στοχεύει στην επαναφορά του μαθήματος 

για τη διατροφή και των σχετικών αντικειμένων στην κουλτούρα των 

νέων ανθρώπων, με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία.  

Το περιβάλλον της στρατηγικής ανάπτυξης στην 

Ευρώπη 

Η Στρατηγική ανάπτυξης στην Ευρώπη αναφέρεται σε μια στρατηγική για  

έξυπνη, και βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει 

πολλούς τομείς. Η Ευρώπη, η στρατηγική ανάπτυξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελλοντική περίοδο, 

καθορίζεται από έναν από τους πέντε φιλόδοξους 

στόχους, την εκπαίδευση, που ως τελικό στόχο έχει την 

ανάπτυξη της Ε.Ε. ως μια βιώσιμη οικονομία. 
1
 

Το σκεπτικό του πρότζεκτ Eduforhealth είναι να καλύψει τις ανάγκες στην 

εκπαίδευση και να αναπτύξει τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές 

                                                           
1  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 

EUROPE 2020, 

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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στρατηγικές. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τους δημιουργούς 

πολιτικών εντός του άξονα υγεία-διατροφή, πολλά επιστημονικά άρθρα 

σχετιζόμενα με τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών επισείουν την προσοχή 

στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των εφήβων και ενηλίκων ποτέ δεν 

έμαθαν τις βασικές αρχές της ασφαλούς διατροφής με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τις μελλοντικές τους 

οικογένειες.  

Πολλές οι ερμηνείες που εντοπίζονται, αλλά η κυριότερη παραμένει η μείωση 

και εξάλειψη των εξειδικευμένων μαθημάτων από το σχολικό πρόγραμμα, 

παράλληλα με την αύξηση στην κατανάλωση του «βολικού» μερικώς ή ολικώς 

προπαρασκευασμένου φαγητού λόγω κοινωνικών 

αλλαγών, συνέπεια της εργασίας της μητέρας έξω από το 

σπίτι. Επομένως, η κατανάλωση μη ασφαλούς φαγητού 

μπορεί να προκαλέσει ασθένειες προκαλούμενες από τη 

διατροφή. Μια αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση 

ξεκινώντας ήδη από το νηπιαγωγείο και η ενίσχυση της 

εκπαίδευσης των γονέων κρίνονται αναγκαία με στόχο τη μείωση των 

παραπάνω κινδύνων.  

Η ποιότητα ζωής συνδέεται έντονα με την υγιή ανάπτυξη και τις υγειές 

συμπεριφορές σε όλα τα στάδια της ζωής. Παρά τις πολλές προσπάθειες που 

γίνονται εντός της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, 

παραμένει η πραγματική ανάγκη να βελτιωθεί η 

επιστημονική γνώση όλων των μαθητών για να 

είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν με ένα δυναμικό 

τρόπο με τον κόσμο που αλλάζει συνεχώς και 

ως ενήλικες να διαμορφώνουν συμπεριφορές 

και να αποτελούν μέρος των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.  
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Το πρότζεκτ Eduforhealth έχει δομηθεί και βελτιωθεί 

βάσει των παραπάνω δεδομένων.  

Συγκεκριμένοι στόχοι του 

Πρότζεκτ 

 Ενίσχυση της σημασίας της Διατροφής και της Εκπαίδευσης της 

ασφαλούς διατροφής εντός σχολείου και σε δραστηριότητες μετά 

το σχολείο.  

 Η εκπαίδευση των δασκάλων ώστε να επεκταθούν εκπαιδευτικά 

εκμεταλλευόμενοι την ενσωματωμένη διδασκαλία της Επιστήμης 

της Διατροφής, βάσει παραδοσιακών και διαδικτυακών υλικών και 

παράλληλα με την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων και μεθόδων 

ανατροφοδότησης για να φτάσουν τα εθνικά ζητούμενα και 

στάνταρντ.  

 Η βελτίωση της γνώσης βασικών επιστημών για τη ζωή 

ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προωθώντας καινοτόμες 

μεθόδους όπως εκπαιδευτικές μεθόδους βασισμένες στην εμπειρία, 

μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, κα.  

  Διατήρηση περιέργειας και ανάπτυξη όρεξης για τις επιστήμες 

ζωής μεταξύ των νέων ανθρώπων, δίνοντας διαδραστικές 

ασκήσεις και ζωντανές επιδείξεις προσαρμοσμένες σε παιδιά 

νηπιαγωγείο, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά.  

  Προώθηση υγιών συμπεριφορών για όλη τη ζωή στους μαθητές, 

επιτυγχάνοντας άτυπες ικανότητες όπως ανοιχτό μυαλό, έλγχο 

στρες, αυτογνωσία και χτίσιμο θετικής αυτό-εικόνας, επικοινωνίας 

και διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Ενθάρρυνση επαγγελμάτων για επιστημονικές και τεχνικε΄ς 

καριέρες στο γυμνάσιο και λύκειο διατηρώντας τον ενθουσιασμό 
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των μαθητών και προάγοντας τη δημιουργικότητά τους σε μια 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης της απόστασης μεταξύ τυπικής 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. 

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης σε ομαδικά πρότζεκτ στον τομέα της 

Επιστήμης Διατροφής. 

 Ανάπτυξη βασικών και ευέλικτων ικανοτήτων. 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πηγών στον τομέα των επιστημών 

υγείας χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ. 

Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι;   

 

Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος; 

 Ενσωμάτωση των καλών πρακτικών εντός της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στον τομέα της Επιστήμης της Διατροφής και 

σχετικών αντικειμένων και εντός του σχολείου ως όλου, βάσει 

της Ανάλυσης Αναγκών.  

 Ενίσχυση των κινήτρων των νέων ανθρώπων ώστε να μειωθεί 

ο αριθμός όσων έχουν χαμηλή απόδοση στις επιστήμες 

Δάσκαλοι και μαθητές σε 
βασικό, πρωτοβάθμιο και 
δευτεροβάθμιο επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Μαθητές ανώτερης 
εκπαίδευσης σε στενή 

συνεργασία με μαθητές 
δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε πρακτικές 
δραστηριότητες 

Ενδιαφερόμενοι από τη 
βιομηχανία τροφίμων, από 

οργανισμούς σχετικούς με τον 
έλεγχο ποιότητας τροφίμων, 

ενήλικες (π.χ. γονείς μαθητών), 
κ.ο.κ.  
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 Ενίσχυση των τυπικών και άτυπων ικανοτήτων των μαθητών 

στην Εκπαίδευση της Επιστήμης της Διατροφής, 

αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους και κατανοώντας το 

ρόλο της επιστήμης στις ζωές τους και στην κοινωνία. 

 Αύξηση των ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη των 

μαθητών, με την έννοια της επιλογής καριέρας στον τομέα της 

Επιστήμης της Διατροφής. 

 Απόκτηση γνώσης και εμπειρίας από τους συμμετέχοντες και 

τους ενδιαφερόμενους (από επαγγελματική, κοινωνική και 

πολιτισμική οπτική), αλλαγές σε άτομα και οργανισμούς 

 Βελτίωση της πολιτισμικής κατανόησης και καλύτερες 

δεξιότητες στις γλώσσες  

 Υλοποίηση εκπαίδευσης μεταξύ γενεών: μεγαλύτεροι άνθρωποι 

θα διδάσκον νεότερους παραδοσιακό και υγιεινό τρόπο 

διατροφής και μαγειρικής, ενώ οι νέοι θα δίνουν ψηφιακή 

φωνή-μέσω της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών-στη γνώση των 

μεγαλυτέρων για υγιεινή διατροφή και μαγειρική 

 Ευεργετική «λήψη αποτυπωμάτων»  της ευημερίας του 

Ευρωπαϊκού λαού, παράλληλα με την αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής ανά την Ευρώπη, ως συνέπεια της επιλογής τροφίμων 

που ταιριάζουν σε μια υγιεινή διατροφή και κατανόησης του 

συσχετισμού της διατροφής και των χρόνια ασθενειών που 

συνδέονται με αυτήν.  

 

 

 

 

  Ποια 
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είναι τα κύρια παραδοτέα του πρότζεκτ;  

 Κριτική Ανάλυση των Προγραμμάτων σχετικών με τη 

Διατροφή, την Υγεία και το Ασφαλές Φαγητό  

 Υλικό για εξάσκηση 

 Πλατφόρμα με 10-ενότητες έξυπνου ψηφιακού παιχνιδιού με 

κάρτες και 20 ταιριαστές ψηφιακές ιστορίες 

 Τουλάχιστον 30 Portfolios/φακέλους για υλοποίηση/οργάνωση 

συμμετεχόντων στην τάξη  σε κάθε χώρα 

 Τουλάχιστον 300 δάσκαλοι εγγεγραμμένοι στη διαδικασία 

εξάσκησης παράλληλα με 200 teachers εκπαιδευτικά 

αντικείμενα 

 Πάνω από 3000 ερωτηματολόγια συμπληρωμένα ώστε να 

σχεδιαστούν τα κύρια συμπεράσματα που σχετίζονται με τη 

γνώση/κατανόηση της τριάδας Διατροφή-Υγεία-Ασφάλεια 

τροφίμων στη σύγχρονη εκπαίδευση  

 Εργαλεία Αξιολόγησης 

 Οδηγοί καλών πρακτικών για τη σχολική εκπαίδευση, Οδηγοί 

διατροφής για παιδιά και οδηγίες για την ασφάλεια των 

τροφίμων για παιδιά 

 Η ιστοσελίδα του πρότζεκτ http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

II. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ Eduforhealth, οι εταίροι πραγματοποίησην 

ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών σε βασικό, πρωτοβάθμιο και 

δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης σχετικά με τη διατροφή, την υγεία 

και την ασφάλεια τροφίμων.  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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Οι εταίροι του πρότζεκτ αναγνώρισαν  τα επίπεδα του εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος από βασικά, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια σχολεία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και τα 

εκπαιδευτικά στάδια –συμπεριλαμβάνοντας ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες – για τη Διατροφή, την Υγεία και την Ασφάλεια τροφίμων σε 

κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί 

μέθοδοι σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο και αναγνωρίστηκαν οι 

καλύτερες υπάρχουσες πρακτικές σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. 

Ακόμη, χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια βασισμένα σε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση. Πυροδότησαν την αναγκαία ανάλυση του 

πρότζεκτ και αποτέλεσμα το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας 

εξάσκησης.  

Μετά την περίοδο ανάλυσης, καθορίστηκαν η στρατηγική για 

εξάσκηση και ορίστηκε περίοδος υλοποίησης, ενώ ορίστηκαν το 

απαραίτητο περιεχόμενο και μέθοδοι. 

Η δομή της διδακτικής διαδικασίας 

 

Η διαδικασία εξάσκησης και η υλοποίηση στην τάξη σχεδιάστηκε σε τρεις 

φάσεις: 

• Δια ζώσης Εκπαίδευση 

•  Πρακτική μέσω 
Διαδικτύου 

60 ώρες μεικτής 
κατάρτισης 
δασκάλων 

• Ενότητες εξάσκησης 

• Ανατροφοδότηση 

• Συνεργασία 

Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα • Διαδικτυακή 

Αξιολόγηση 

• Portfolio για 
υλοποιήσεις εντός 

τάξης 

Αξιολόγηση 
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1. Η εξάσκηση σχεδιάστηκε με 60 ώρες μαθήματος μεικτής 

διδασκαλίας αποτελούμενο από 10 ενότητες. Όλοι οι 

συμμετέχοντες διένειμαν το πρόσωπο με πρόσωπο και τις 

διαδικτυακές ώρες εξάσκησης, κτλ. 

2. Η διαδικτυακή πλατφόρμα εγκαταστάθηκε για να 

παρακολουθεί τις ενότητες, αλλά και να δίνει και να παίρνει 

feedback σχετικά με την πρόοδο στις ενότητες, ενώ στηρίζει τη 

συνεργασία μεταξύ δασκάλων.  

3. Η αξιολόγηση ξεκίνησε με την υλοποίηση των προγραμμάτων 

εξάσκησης. 

 

Η εξάσκηση οργανώθηκε βάσει τοπικών προσώπων, δια ζώσης συνεδρίες, 

ενώ δόθηκε και σχετική βοήθεια στη χρήση και εξερεύνηση της εξ 

αποστάσεως πλατφόρμας. Πέραν του σταδίου εξάσκησης, οι υλοποιήσεις 

στην τάξη ήταν ένα καίριο τμήμα που μπορεί να προσφέρει μια καθαρή 

εικόνα σχετική με την κατανόηση των μαθητών για τη σημασία της 

τριάδας διατροφή-υγεία-ασφάλεια τροφίμων στην καθημερινή ζωή.  

Η διαδικασία εξάσκησης κάλυψε τις 60 ώρες που είχαν οριστεί (μαζί με την 

αξιολόγηση) σε συνεδρίες μεικτής φύσης.  

Στο τέλος, ζητήθηκε από τους δασκάλους να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά 

αντικείμενα (portfolios-φακέλους), ως τελικά παραδοτέα με στόχο την 

υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για την ασφάλεια στη 

διατροφή-υγεία-φαγητό εντός τάξης και τις μέρες αργίας. 

Για να διασφαλισθούν οι πρακτικές δραστηριότητες στη διάρκεια δια 

ζώσης συνεδρίων, χρησιμοποιηθήκαν εργαλεία βοήθειας για την τάξη και 

τάξεις για υγεία/διατροφή/οδηγίες ασφαλούς διατροφής από κάθε 

συμμετέχουσα χώρα.  
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Θεματικές των ενοτήτων επιμόρφωσης 

Το περιεχόμενο των μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών 

επικεντρώθηκαν στα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή, 

την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, ως εξής: 

1. Η βασική σύσταση των τροφίμωνThe basic composition of foods 

(σακχαρίτες, λίπη, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα, βιολογικά ενεργά 

συστατικά) 

2. Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών στη λειτουργία του 

ανθρώπινου σώματος και το επίπεδο της υγείας του ανθρώπου 

3. Τα βιολογικά ενεργά συστατικά των τροφίμων και η επίδρασή 

τους στην υγεία  

4. Ο κίνδυνος των χημικών ουσιών στην κατανάλωση τροφίμων (π.χ. 

βαρέα μέταλλα, εντομοκτόνα, αυτό-παραγόμενες τοξίνες, 

βιομηχανικής προέλευσης δηλητήρια, κτλ.) 

5. Οι βιολογικοί κίνδυνοι στην κατανάλωση τροφίμων (π.χ. 

παθογόνοι μικροοργανισμοί και μικροοργανισμοί νόθευσης) 

6. Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι και η πρόληψή τους 

7. Η χρήση ετικετών στο διατροφικό/θρεπτικό φαγητό  

8. Η ιδέα/concept του RDA (Ημερήσια Συνιστώμενη Δοσολογία) και η 

ασφάλεια κατανάλωσης 

9. Λογότυπα 

για την Υγεία 

10. Υγιεινή 

τροφίμων 

                 

                        

        

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Στόχοι της διαδικασίας εξάσκησης του Eduforhealth  

 Σχεδιασμός μιας δραστηριότητας στην τάξη, 

 Αναγνώριση της διδακτικής ενότητας με θέματα του 

Eduforhealth  

 Αναγνώριση ιδεών σχετικών με τα 10 βασικά θέματα για τη 

σχολική εκπαίδευση 

 Ορισμός και σχεδιασμός πλάνων μαθήματος με καινοτόμα 

μεθοδολογία και μαθησιακές στρατηγικές 

 Σχεδιασμός υλικού, προϊόντων και παραδοτέων των μαθητών 

 Επισήμανση κριτηρίων και τρόπος αξιολόγησης των 

παραδοτέων των μαθητών  

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τους μαθητές εντός τάξης; 

 Συλλογή δεδομένων υλοποίησης από τη συλλογική 

δραστηριότητα και των παραδοτέων-αποτελεσμάτων που 

παρήγαγαν οι μαθητές  

 Αξιολόγηση της υλοποίησης εντός της τάξης 

Επιμορφωτικό υλικό του Eduforhealth 

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

συμμετεχουσών χωρών στις αναλύσεις και τα ερωτηματολόγια. 

Το υλικό του Eduforhealth για επιμόρφωση παρήχθη από τους ειδικούς του 

πρότζεκτ με σκοπό την; 

 Επίτευξη βιώσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους 

μαθητές με μακροχρόνια έκθεση σε και ενίσχυση της βασικής 

γνώσης  
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 Αύξηση της κατανόησης των μαθητών σε συσχέτιση της υγείας με 

τη διατροφή και την ασφάλεια τροφίμων για την ευημερία της 

δικής τους ζωής, της οικογένειάς τους και της ανθρωπότητας ως 

σύνολο  

 Αύξηση της ατομικής υπευθυνότητας των μαθητών  

 Προώθηση της εφαρμογής επιστημονικών εκπαιδευτικών 

μεθόδων (π.χ. εκπαίδευση στην επιστήμη μέσω ερωτημάτων,  

πλατφόρμα ΤΠΕ για την εκπαίδευση στην επιστήμη, 

διεπιστημονικές δραστηριότητες, σχεδιασμός πειραμάτων από τα 

ίδια τα παιδιά και υλικού) οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν 

την αυθεντία του δασκάλου με μεθοδολογική ποικιλία  

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών μέσω της επεξεργασίας 

των δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τη διορατικότητα και 

την επικοινωνιακή προσέγγιση στη μάθηση  

 Ενθάρρυνση της συνεργασίας των ενδιαφερομένων εντός και 

εκτός σχολείου  

 Ενθάρρυνση της ικανότητας βιώσιμων ιδεών και μοτίβων από τα 

ίδια τα παιδιά για την επίλυση προβλημάτων  

 Δημιουργία συνοχής μεταξύ μαθητών, δάσκαλων και γονέων  

 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο, ότι οι παιδαγωγοί της περιοχής και 

οι δάσκαλοι μπορούν να υλοποιήσουν όλα τα είδη νέων 

εκπαιδευτικών μεθόδων όπως οι εξ αποστάσεων πλατφόρμες και 

οι δια ζώσης συνεδρίες. 

 

o Εκπαιδευτική Πλατφόρμα- Moodle:  

Τα πλαίσια και τα εκπαιδευτικά υλικά είναι τα κύρια συστατικά της 

πλατφόρμας. 

Τα εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να βρεθούν στην εξ αποστάσεως 

πλατφόρμα (e-learning).  
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Η πλατφόρμα προσφέρει ουσιαστικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες.  

Όλοι οι συμμετέχοντες δάσκαλοι (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο) εγγράφθηκαν στην Πλατφόρμα για να έχουν πρόσβαση στα υλικά 

Επίσης η πλατφόρμα αποτελείται από επιστημονικά άρθρα σχετικά με τα 

10 βασικά θέματα του Πρότζεκτ. Τα επιστημονικά άρθρα μεταφράστηκαν 

στις εθνικές γλώσσες και χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές υλοποίησης για 

δασκάλους και ειδικούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 

Πλατφόρμα Παιχνιδιού  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
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Το πρότζεκτ δημιούργησε ψηφιακά παιχνίδια βασισμένα στα βασικά 

θέματα. Στο πλαίσιο αυτών των παιχνιδιών, οι μαθητές μπορούν να 

ελέγξουν τις γνώσεις τους για τη διατροφή, την υγεία και την ασφάλεια 

τροφίμων μέσα από παιχνίδια και να λάβουν την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση για να διορθώσουν τις λανθασμένες αντιλήψεις τους.. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

Για το σχεδιασμό των παιχνιδιών, κοινωνικές και δομιστικές εκπαιδευτικές 

οπτικές ελήφθησαν υπόψη.  

Το πρότζεκτ ανέπτυξε διαδραστικές εκπαιδευτικές ικανότητες των 

μαθητών με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τα διαδικτυακά παιχνίδια. 

 

o Ψηφιακές Ιστορίες 

Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών; επέτρεψε στους μαθητές να δουλέψουν σε 

αυθεντικό περιβάλλον, να αναπτύξουν ικανότητες αφήγησης και να 

εκφράσουν τη γνώση τους σε μια κοινότητα μαθητευόμενων παίρνοντας 

ανατροφοδότηση.  

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play
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Στο πλαίσιο της αφήγησης έξυπνων ψηφιακών ιστοριών, οι κατάλληλες 

συμπεριφορές των μαθητών και η γνώση τους για τη διατροφή, την 

υγεία και την ασφάλεια τροφίμων έγιναν φανερές με ένα κατάλληλο 

ψηφιακό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του πρότζεκτ. 

Η ιδέα ήταν η διδασκαλίας της υγείας και της διατροφής μέσα από 

ψηφιακές αφηγήσεις με αναφορά στην πολιτισμική διάσταση της 

υγιεινής διατροφής που προωθείται στην παράδοση κάθε χώρας.  

Τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης βοήθησαν τους μαθητές να 

εργασθούν σε ομάδες και να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς μεταξύ 

των παιδιών εντός μιας τάξης, αλλά και μεταξύ μαθητών και 

καθηγητή, ενώ βοήθησαν τους μαθητές να αποκτήσουν και διάφορες 

τεχνολογικές ικανότητες μέσω της ψηφιακής αφήγησης. 

Οι ψηφιακές ιστορίες, μία για κάθε βασικό θέμα υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα της πλατφόρμας του EduForHealth. 

 

III. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Διατροφή και Εκπαίδευση 

Ένας από τους παράγοντες που χρήζουν προσοχής στην πρώιμη 

διατροφή των παιδιών είναι η ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Η παιδική και 

εφηβική παχυσαρκία αποτελούν υπόβαθρο για την ενήλικη παχυσαρκία. 

Επομένως, σχολείο, οικογένεια και κοινωνία πρέπει να ενημερώνονται 

σωστά για την ισορροπημένη διατροφή και την φυσική δραστηριότητα. 
2
 

                                                           
2
Healty Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 
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Η Διατροφή, η Υγεία και η Εκπαίδευση είναι τρεις βασικοί πυλώνες 

ανάπτυξης. Η σχολική εκπαίδευση 

διατροφής, όταν γίνεται σωστά, άπτεται 

όλων των παραπάνω. Η εκπαίδευση 

διατροφής είναι τέτοια παρέμβαση. 

Παρέχει στους ανθρώπους τη γνώση, τις 

ικανότητες και τα κίνητρα για να κάνουν 

σωστές διατροφικές επιλογές και επιλογές 

τρόπου ζωής. ακόμη χτίζει μια γερή βάση 

για μια υγιή και δραστήρια ζωή. Η εκπαίδευση διατροφής και τροφίμων 

παίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και 

εξάσκησης υγειών συνηθειών/μοτίβων διατροφής. Η αποτελεσματική 

εκπαίδευση διατροφής είναι επίσης σημαντική στη μάχη κατά μη 

μεταδιδόμενων ασθενειών σχετιζόμενων με τη διατροφή σε πολλές 

χώρες.
3
 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αναπτύσσουν συμπεριφορές μέσα από την 

αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές, δασκάλους, γονείς, αδέλφια και παρέες 

φίλων. Επηρεάζονται από τα σπίτια τους, τις κοινότητές τους, τα ΜΜΕ και 

το σχολείο. Εξαιτίας αυτού, το σχολείο είναι μέρος ενός δικτύου επιρροών 

που διαμορφώνει διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές.
4
 Τα σχολείο 

είναι η φυσική ζώνη ανάπτυξης για την εκπαίδευση διατροφής. 

Επηρεάζουν τις επιλογές του τρόπου ζωής των μαθητών. 

 

Η αποτελεσματική εκπαίδευση διατροφής απαιτεί ένα διευρυμένο 

πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει βασιστεί στις αρχές 

                                                           
3Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
4 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum Development, Vol.1: The 
Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 
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της προαγωγής υγείας. Όλες οι σχολικές δραστηριότητες σχετικές με την 

υγιεινή διατροφή μπορούν να θεωρηθούν ως ένα διευρυμένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης διατροφής, ένα είδος “μακρο-προγράμματος”, που βάζει την 

προσέγγιση προαγωγής υγείας σε παραγωγική δράση. Η οικογένεια και η 

κοινότητα εκπροσωπούν μια ακόμη διάσταση του μακρο-προγράμματος. 

Η εμπλοκή τους στην εκπαίδευση διατροφής είναι κρίσιμη, γιατί το σχολείο 

δεν είναι η μόνο πηγή μάθησης για τα παιδιά. Διατροφικές συνήθειες, 

πρακτικές και συμπεριφορές μαθαίνονται πρώτα στην οικογένεια και 

ενισχύονται από την κοινότητα, τα ΜΜΕ και την εμπειρία του παιδιού στο 

φυσικό περιβάλλον. Τα σχολεία θα χρειαστεί να έρθουν σε διάλογο με τις 

οικογένειες και να συνεργασθούν μαζί τους. Είναι σημαντικό να υπάρξουν 

θετικοί δεσμοί των οικογενειών με άλλους τομείς, οργανισμούς και άτομα 

ασχολούμενα με τα τρόφιμα και τη διατροφή εντός της κοινότητας. Όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά του διευρυμένου προγράμματος επηρεάζουν την 

εκπαίδευση διατροφής. Η αποτελεσματική σχολική εκπαίδευση διατροφής 

απαιτεί μια προσέγγιση προαγωγής υγείας και «τριμερές πρόγραμμα. 

Η σχέση εκπαίδευσης και υγείας είναι αμφίδρομη. Από τη μια η διατροφή 

και το επίπεδο υγείας επηρεάζουν τη μάθηση των παιδιών. Από την άλλη, 

η μάθηση μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο υγείας και διατροφής των 

παιδιών. Εκπαίδευση: έχει μια σημαντική επιρροή στην συμπεριφορά 

υγιεινής, εισάγει ιδέες για διαφοροποίηση της παραγωγής τροφίμων και τη 

διατήρηση προμηθειών, βοηθά με πρακτικές ιδέες να αποφευχθούν 

ενδημικές ασθένειες και μολύνσεις, μειώνουν την άγνοια για τη διατροφή, 

τις πρακτικές διατροφής και το χτίσιμο μιας υγιούς διατροφής.
5
 

 

Η υγεία αποτελεί από μόνη της μια 

αξία, ενώ είναι και σημαντική για 

                                                           
5 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 
Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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την οικονομική ευημερία. Η υγεία των ανθρώπων επηρεάζει τα οικονομικά 

εισοδήματα με την έννοια της παραγωγικότητας, παροχής εργατικού 

δυναμικού, ανθρωπίνου κεφαλαίου και δημοσίων εξόδων. Το κόστος για 

την υγεία αναγνωρίζεται ως ένα έξοδο «φιλικό» για την ανάπτυξη. 

Καλύτερη προαγωγή της υγείας και πρόληψη ασθενειών εντός και εκτός 

του τομέα της υγείας, μια τέτοια εκπαίδευση, περιβάλλον και εργασία 

μπορούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. 
6
 

 

Σύμφωνα με τις επιτροπές της Ε.Ε. ‘Λευκό χαρτί/White Paper για μια 

στρατηγική για την Ευρώπη για την Διατροφή, την Παχυσαρκία και 

σχετικά με την υγεία θέματα» : η γνώση εντός ατόμου, οι επιλογές και οι 

συμπεριφορές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του και τις διατροφικές 

του συνήθειες διαμορφώνονται από το περιβάλλον γύρω τους. Αυτό από 

τη μια αφορά μια ξεκάθαρη, συνεπή και βασισμένη σε δεδομένα 

πληροφορία όταν αποφασίζουν τι τρόφιμο θα αγοράσουν. Από την άλλη, 

η ευρύτερη πληροφορία για το περιβάλλον διαμορφώνεται από 

πολιτισμικούς παράγοντες όπως οι διαφημιστικές εταιρίες και άλλα ΜΜΕ.
7
 

Οι άνθρωποι συνήθως τρώνε ό,τι είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο στο 

κοντινότερο πρατήριο τροφίμων, εστιατόρια ή καντίνα στη δουλειά ή το 

σχολείο. Η διατροφή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το κλίμα, 

η υποδομή, η ανάπτυξη της περιοχής, της γεωργίας, τις πολιτικές και 

οικονομικές πλευρές και τη συγκοινωνία. Αλλαγές στη δομή της 

βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων έχουν πιθανές επιπτώσεις στη 

διαθεσιμότητα των τροφίμων με έναν αυξανόμενο αριθμό 

                                                           
6Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 
Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 
7White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 
30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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επεξεργασμένων και μη παραγώγων τροφίμων που θα προωθούνται σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα.
8
 

 

Οι επιλογές διατροφής των ανθρώπων εξαρτώνται από: ψυχολογικούς 

παράγοντες, παραδόσεις προτιμήσεων φαγητών, οικονομικούς 

παράγοντες, ηλικία, μαζική, οικογένεια, φίλους Σύμφωνα με μια 

πανευρωπαϊκή έρευνα, οι κύριες επιρροές στις διατροφικές επιλογές για 

καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 

ποιότητα του τρόφιμου (συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας 

τρόφιμου), τιμή, γεύση, γνώση για υγιεινή διατροφή και οικογένεια. Η 

οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των διατροφικών 

συνηθειών των παιδιών τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα περισσότερα 

νέα παιδιά δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους για τη διατροφή 

τους.  

Οι γονείς αποφασίζουν για αυτά και προετοιμάζουν το φαγητό τους. Όταν 

τα παιδιά ξεκινούν σχολείο, περνούν πολλές ώρες στο σχολείο με φίλους 

και τρώνε εκεί. Σε αυτό το στάδιο, το σχολείο γίνεται σπουδαίος 

παράγοντας επιρροής της διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών. Αλλά 

οι νέοι άνθρωποι περνούν και πολύ χρόνο βλέποντας τηλεόραση, ταινίες 

και διαφημιστικά σποτ. Οι παράγοντες αυτοί στέλνουν μηνύματα σχετικά 

με το φαγητό και τη διατροφή ή για το πώς πρέπει να μοιάζει το ιδανικό 

κορμί. Οι φίλοι γίνονται πολύ σημαντικοί για τους εφήβους όταν ψάχνουν 

τη δική τους προσωπική ταυτότητα και ανεξαρτησία από την οικογένεια. 

Οι νέοι έφηβοι χρειάζονται να είναι αποδεκτοί από την παρέα.
9
 Τα σχολεία 

έχουν μεγάλη ευθύνη για τη διασφάλιση ότι τα παιδιά όχι απλά θα 

                                                           
8RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-
basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
9 Rachael Dixey and others; Healty Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition 
education guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting 
Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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κατανοήσουν τη σημασία της καλής διατροφής και άσκησης, αλλά επίσης 

θα επωφεληθούν από αυτές. Μπορούν να δηχθούν βοήθεια σε αυτό από 

κατάλληλους εταίρους με ιδιωτικά μέρη, όπως τη βιομηχανική 

κοινότητα.
10

 

Οι πλέον πρόσφατες ιδέες στη διατροφή, την ασφάλεια 

τροφίμων και η επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου  

 «Κάνε θετικές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής σου και των μαθητών 

σου» 

«Υγιή Παιδιά=Υψηλότερα επίπεδα προσοχής-παρακολούθησης=Καλύτερη 

συμπεριφορά=υψηλότερα αποτελέσματα στα τεστ» 

 

 Πρόληψη και θεραπεία της επιδημίας της παχυσαρκίας σε παιδιά 

και εφήβους.  

Η παχυσαρκία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

τη συσσώρευση παραπανίσιου σωματικού λίπους. Ως κατάσταση, η 

παχυσαρκία σχετίζεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής και αυξημένα 

προβλήματα υγείας. Οπότε η παχυσαρκία δεν είναι μόνο ένα αισθητικό 

πρόβλημα. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι υψηλότερα επίπεδα 

σωματικού λίπους σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο πολλών αρνητικών 

ασθενειών.  

Η απώλεια βάρους αναγνωρίζεται ότι φέρνει μεγάλα οφέλη υγείας. Ακόμη, 

συνδέεται με αυξήσεις του προσδόκιμου ζωής-έχοντας επιπλοκές λόγω 

της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία και τα πολλά κιλά έχουν αυξηθεί τα 

τελευταία 20 χρόνια σε μεγάλες περιοχές του κόσμου, κυρίως η κυριαρχία 

της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία.   

                                                           
10 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health 
issues.’Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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Η παχυσαρκία δεν περιορίζεται μόνο στον αναπτυγμένο Νότο. 

Δεδομένα από την Παγκόσμια Δύναμη για την παχυσαρκία έδιναν ότι 

παγκοσμίως πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω της ηλικίας των 6 

είναι παχύσαρκα και  με περιττά κιλά 
11

  

Η παχυσαρκία παγκοσμίως έχει περισσότερο από διπλασιαστεί από το 

1980. Το 2014, πάνω από 1.9 δισεκατομμύριο ενήλικες, 18 ετών και 

άνω, είχαν περιττά κιλά. Πάνω από 600 εκατομμύρια ήταν 

παχύσαρκοι. Το 39% των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω ήταν  με 

περιττά κιλά το 2014, και το 13% παχύσαρκοι. 

 

Κάθε πέντε χρόνια διεξάγεται στην Τουρκία η «Τουρκική Δημογραφική 

Έρευνα και της Υγείας (TDHS)". Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι αυξάνεται η 

παχυσαρκία μεταξύ του γυναικείου 

πληθυσμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ερευνών, στην ομάδα γυναικών ηλικίας 15-49, 

η κυριαρχία των υπέρβαρων γυναικών (BMI = 

25-29.9 kg/m2) το 1998, το 2003 και το 2008 

was έφτανε το 33.4%, 34.2% και το 34.4% 

αντίστοιχα. Η κυριαρχία της παχυσαρκίας (BMI 

30 kg/ m2) τα έτη 1998, 2003 και 2008 

έφτανε τα ποσοστά του 18.8%, 22.7% και 

23.9% αντιστοίχως. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά, η επικράτηση της παχυσαρκίας μεταξύ των 

γυναικών αυξήθηκε κατά 5.1% τα τελευταία 10 χρόνια. 

 

                                                           
11http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

Picture by 

http://123rf.com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
http://123rf.com/
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Ποιες είναι οι συνήθεις συνέπειες για την υγεία υπέρβαρων και 

παχύσαρκων ατόμων; 

 

Η παχυσαρκία συνδέεται με περισσότερες από 60 χρόνιες παθήσεις: 

Ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) είναι μέγιστος 

παράγοντας κινδύνου για μη μεταδιδόμενες ασθένειες όπως  

καρδιαγγειακές παθήσεις (κυρίως καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό) 

που είναι οι κύριες αιτίες θανάτου το 2012, διαβήτη, μυοσκελετικές 

διαταραχές (κυρίως οστεοαρθρίτιδα – μια εξαιρετικά εκφυλιστική 

ασθένεια των συνδέσμων, μερικοί καρκίνοιs (ενδομητρίου, στήθους 

και εντέρου).Ο κίνδυνος για αυτές τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες 

αυξάνει με την αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI). 

 

Ιατρικές θεραπείες σχετιζόμενες με την παχυσαρκία οδήγησαν σε 

έξοδα ύψους μεταξύ $147 και $210 δισεκατομμυρίων το χρόνο ή 

σχεδόν 15% όλης της ετήσιας ιατρική δαπάνης. Οι ερευνητές 

εκτιμούν ότι εάν η «μόδα» της παχυσαρκίας συνεχιστεί, τα ιατρικά 

κόστη που συνδέονται με την παχυσαρκία θα αυξήσουν το κόστος 

από $45 ως $65 δισεκατομμύρια, ενώ κάθε χρόνο θα αυξάνεται από 

το 2030 κάθε γεγονός 2030 12
 

Τι είναι ο «Γραμματισμός διατροφής»;  

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να τρώνε. Το 

να γνωρίζουμε ποιες τροφές αυξάνουν 

την ποιότητα και ποσότητα της 

                                                           
12http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
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ανθρώπινης ζωής (και του πλανήτη μας) είναι μια σημαντική 

ικανότητα ζωής. Αναφερόμαστε στο “Γραμματισμό διατροφής” ως την 

ικανότητα να παρακολουθούσε την πρόοδο της τροφής από τη φάρμα 

στο τραπέζι και να κατανοούμε και δομούμε τον αντίκτυπο των υγιών 

επιλογών σε: ανθρώπινη υγεία, ευημερία των ζώων, το περιβάλλον και 

στις κοινότητές μας.
13

 

Ένα εγγράμματο για τη διατροφή άτομο μπορεί:  

 Να παραθέσει και να συζητήσει ανθρώπους και διαδικασίες 

που ορίζουν τον κύκλο ζωής της τροφής: καλλιέργεια, 

συγκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία, συσκευασία, πώληση, 

κατανάλωση και απόθεση. 

 Να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ των συνεπειών ενός βιώσιμου 

αντί βιομηχανικού περιβάλλοντος. 

 Να διατυπώσει τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

κάθε εποχή.  

 Να κατανοεί τη διαφοροποίηση μεταξύ του όλου/ολικής και 

του επεξεργασμένου φαγητού. 

 Να κατανοεί τη σχέση μεταξύ φαγητού και αποτελεσμάτων 

στην υγεία. 

 Να αποκτήσει βασικές ικανότητες για τα ψώνια και τη 

μαγειρική 

 Ψώνια: να αποφεύγει παγίδες για τους καταναλωτές στα 

σουπερμάρκετ όπως αποκωδικοποίηση ετικετών, ισχυρισμοί 

για  τη λειτουργικότητα των τροφίμων, ψευδή δαιφήμιση, 

κουπόνια και άλλες στρατηγικές πώλησης των καταστημάτων. 

 Μαγειρική: η ικανότητα να προετοιμάζει απλά, θρεπτικά και 

αποτελεσματικά σε κόστος γεύματα-χρησιμοποιώντας κυρίως 

προϊόντα ολικής άλεσης και φυσικά συστατικά.
14

 

                                                           
13http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 
14http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
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Λειτουργικές τροφές 

Γνωρίζετε ότι ορισμένες τροφές ή συστατικά τροφών μπορούν να 

προσφέρουν οφέλη για την υγεία και ευημερία; 

Οι τροφές αυτές, γνωστές και ως «λειτουργικές τροφές»,θεωρείται 

ότι παρέχουν οφέλη πέραν της βασικής διατροφής και μπορεί να 

παίζουν ρόλο στη μείωση ή ελάττωση του κινδύνου κάποιων 

ασθενειών και άλλων καταστάσεων υγείας. Παραδείγματα των 

τροφών αυτών περιλαμβάνουν φρούτα και λαχανικά, σιτηρά ολικής 

άλεσης, ενισχυμένα τρόφιμα, ροφήματα και κάποια συμπληρώματα 

διατροφής. Λειτουργικά χαρακτηριστικά πολλών παραδοσιακών 

φαγητών ανακαλύφθηκαν και μελετήθηκαν, ενώ προϊόντα 

τροφίμων έχουν αναπτυχθεί για να περιλαμβάνουν ωφέλιμα 

συστατικά. Γνωρίζοντας ποιες τροφές μπορούν να παρέχουν 

συγκεκριμένα οφέλη για την υγεία, μπορείτε να κάνετε επιλογές 

τροφίμων και ροφημάτων που επιτρέπουν ένα καλύτερο έλεγχο της 

υγείας σας. 

Ομάδες λειτουργικών συστατικών είναι; 

Καροτίνη, Διαιτητική ίνα Λειτουργικά και ολικά) ….. Λιπαρά οξέα, 

φλαβονοειδή, sothıocyanates, μέταλλα, φαινολικά οξέα 

nols/στερόλη, πολυόλη, προβιοτικά, φυτο-οιστρογόνα, πρωτείνη 

σόγιας/θιόλη, βιταμίνες.15  

                                                           
15

 http://foodinsight.org  

http://foodinsight.org/
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www.precisionnutrition.com 

Γενετική και Διατροφή 

Θρεπτικά συστατικά και άλλα συστατικά 

τροφίμων επηρεάζουν τη λειτουργία του 

σώματος, προστατεύουν εναντίον 

ασθενειών, αποκαθιστούν την υγεία και 

καθορίζουν την ανταπόκριση των 

ανθρώπων στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος.  

Υπό ορισμένες συνθήκες και σε κάποια άτομα, η διατροφή μπορεί να 

είναι ένας παράγοντας σοβαρού κινδύνου για πολλές ασθένειες. Κοινά 

διατροφικά χημικά μπορούν να δράσουν στο ανθρώπινο γονιδίωμα 

είτε απευθείας είτε έμμεσα και να τροποποιήσουν τη μορφή ή τη δομή 

του. Το επίπεδο που η διατροφή επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ 

υγείας και ασθένειας μπορεί να εξαρτάται από τη γενετική κατασκευή 

ενός ατόμου. Μερικά διατροφικά-τροποποιούμενα γονίδια (και οι 

κανονικές, συχνές εκδοχές τους) είναι πιθανόν να παίζουν ρόλο στην 

έναρξη, περίπτωση, πρόοδο ή και σοβαρότητα χρόνιων ασθενειών. 

Μια διατροφική παρέμβαση βασισμένη σε γνώση των θρεπτικών 

απαιτήσεων, της θρεπτικής κατάστασης και του γενότυπου (i.e., 

“εξατομικευμένη διατροφή”) μπορούν να αξιοποιηθούν για να 

προλάβουν, μετριάσουν ή να γιατρέψουν χρόνιες ασθένειες.
16

 

 Στρατηγικές οργανικών τροφίμων στην ασφάλεια τροφίμων / 

Έλεγχος κινδύνου στην ασφάλεια τροφίμων / Ανιχνευσιμότητα στην 

παραγωγή τροφίμων / Από την αγροτική μονάδα (φάρμα) στο 

πηρούνι 

 

                                                           
16

http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

 

 

http://www.precisionnutrition.com/all-about-genetic-testing
http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μεγαλύτερη με τα οργανικά παρά με τα 

συμβατικά προϊόντα. Εντούτοις, ποικίλες ευκαιρίες υπάρχουν για τη 

βελτίωσή της στο μέλλον και στους δύο τύπους καλλιέργειας. Είναι 

σημαντικό να ληφθεί προληπτική προσέγγιση στις νέες τεχνολογίες για να 

μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες στους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη 

φύση. Εάν η ετικετοποίηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση λειτουργούν 

σωστά, η επικόλληση ετικετών στα τρόφιμα βελτιώνει την ασφάλεια 

τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, η οργανική ετικετοποίηση έχει σημαντικά 

οφέλη. Εντούτοις, υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της οργανικής 

ετικετοποίησης, για παράδειγμα συμπεριλαμβάνοντας ελεγχόμενη 

πληροφορία για την προέλευση των προϊόντων. Παρόμοια, οι οργανικοί 

κανονισμοί και η ασφάλεια τροφίμων μπορούν να βελτιωθούν εισάγοντας 

κανόνες ελέγχου της επεξεργασίας, διανομής και προώθησης των 

οργανικών προϊόντων. 

 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd
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IV. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η μέθοδος μάθησης 5E  

Στα τωρινά εκπαιδευτικά συστήματα, νέες και ενεργές διδακτικές μέθοδοι 

προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών. Το 5E είναι ένα μεθοδολογικό 

μοντέλο βασισμένο στη δομιστική προσέγγιση της μάθησης, το οποίο λέει 

ότι ο μαθητές χτίζει ή δομεί νέες ιδέες στη βάση των παλαιότερων ιδεών 

του. Το 5E μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές όλων των ηλικιών, 

δηλαδή και ενήλικες. Η ιδέα πίσω από το μοντέλο είναι να ξεκινήσει με τη 

σύγχρονη/παρούσα γνώση των μαθητών, να κάνει συνδέσεις της 

παρούσας γνώσης με τη νέα, να δώσει απευθείας οδηγίες σε μαθητές που 

μόνοι τους δε θα μπορούσαν να ανακαλύψουν και να τους προσφέρει 

ευκαιρίες να επιδείξουν κατανόηση (Bybee, 2006).  

Καθένα από τα 5E περιγράφει μια φάση μάθησης και η κάθε φάση ξεκινά 

με το γράμμα Ε: Engage (εμπλέξου), Explore (εξερεύνησε), Explain (εξήγησε), 

Elaborate (επεξεργάσου), and Evaluate (εκτίμησε). Τα 5E επιτρέπουν σε 

μαθητές και δασκάλους να βιώσουν κοινές δραστηριότητες, να 

χρησιμοποιήσουν και δομήσουν προηγούμενη εμπειρία και γνώση για να 

δημιουργήσουν ένα νόημα και να έχουν συνεχή πρόσβαση σε μια έννοια. 
17

  

                                                           
17

 http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html/  

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html/


 

33 
  



 

34 
 

Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος με τα 5E  

Αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα:  

Οι μαθητές θα έχουν γενική πληροφόρηση για τους τύπους διατροφής 

και θρεπτικών συστατικών. Θα αναπτύξουν την αίσθηση του εαυτού, 

αλλά και της κοινότητας. 

 

 Σχεδιάζοντας μια υγιεινή ζωή  

o Θα σχεδιάσουν τη δική τους υγιεινή ζωή. 

o Θα περιγράψουν ομάδες θρεπτικών συστατικών. 

o Θα κατηγοριοποιήσουν τα τρόφιμα ανάλογα με τις 

ομάδες θρεπτικών συστατικών. 

o Θα αναγνωρίσουν θρεπτικές αξίες. 

 

 ΤΠΕ 

o Θα δημιουργήσουν έναν λογαριασμό, θα αρχίσουν ένα 

νέο πρότζεκτ στο Appinventor 

o Θα σχεδιάσουν μια επιφάνεια εργασίας όπου θα 

δουλεύουν τη δικής τους εφαρμογή στο Appinventor 

o Θα επιλέξουν σύνολα κωδικών όταν θα δημιουργήσουν 

τη δική τους εφαρμογή στο Appinventor. 

Εργαλεία:  

o http://www.appinventor.mit.edu; για να δημιουργήσουν 

την εφαρμογή τους για android τάμπλετ και τηλέφωνα. 

o http://en.linoit.com; για να δημιουργήσουν εύκολα τη 

δική τους λίστα θρεπτικών συστατικών  

o Αυτοκόλλητα χαρτάκια-στιλό, για να δημιουργήσουν τη 

δική τους λίστα θρεπτικών συστατικών 

o Aistarter για να ελέγξουν εάν τρέχει η εφαρμογή τους με 

τη χρήση του Emulator 

o Stormboard για να δημιουργήσουν χάρτη εννοιών 

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
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o Rubistar για να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους 

μαθητές 

 

Τα βήματα των 5E  

EΜΠΛΕΞΟΥ:  

 Οι μαθητές θα εργάζονται σε μικρές ομάδες (πέντε ατόμων). 

Μετά θα τους ζητηθεί, όταν τρώνε και πίνουν όλη τη μέρα, να 

ανοίγουν το ”https://linoit.com/session/login και να δίνουν τις 

απαντήσεις τους στο διαδικτυακό πρόγραμμα. Εναλλακτικά, 

αυτοκόλλητα χαρτάκια και στιλό θα βοηθήσουν να 

δημιουργήσουν τη λίστα. Μετά θα ελέγξουν τη λίστα τους με 

αυτές των άλλων ομάδων και θα τη συγκρίνουν.  

EΞΕΡΕΥΝΗΣΕ:  

 Η εφαρμογή δημιουργίας χαρτών εννοιών Mind Mapping 

“stormboard” θα μοιραστεί στους μαθητές και θα τους ζητηθεί 

να συμπληρώσουν τα σχετικά κουτάκια  όπου 

κατηγοριοποιούνται σε θρεπτικές ομάδες, ανάλογα με το τι 

κατανάλωσαν μέσα στη μέρα.  

 Than students match the nutrition with the nutrition groups and 

then, determine the type of food such as proteins, vitamins, and 

calcium. 

EΞΗΓΗΣΕ:  

 Οι μαθητές θα ελέγξουν τους χάρτες εννοιών τους εάν 

ταιριάζουν με τις θρεπτικές ομάδες και τους τύπους τροφίμων 

ή όχι. 

 Μετά θα ζητηθεί από τους μαθητές πόσες θερμίδες 

κατανάλωσαν όλη τη μέρα και πόσες χρειάζονται συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματά τους. Ταυτόχρονα, οι θρεπτικές ομάδες και οι 

https://linoit.com/session/login
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θρεπτικές αξίες θα μοιράζονται σε όλους τους μαθητές για να 

ελέγξουν τις αξίες τους.  

 Για να μπορέσουν να υπολογίσουν τις θερμίδες που 

κατανάλωσαν, θα τους δοθεί η εφαρμογή “app inventor” 

“www.appinventor.mit.edu” για να δημιουργήσουν λογαριασμό 

εκεί.  

 Το πώς να ξεκινήσουν ένα νέο πρότζεκτ και τα βήματα 

σχεδιασμού επιφάνειας εργασίας θα παρουσιαστούν στα 

ακόλουθα τρία βήματα: 

1. Σχεδιασμός: Οι θερμιδικές αξίες και η διατροφή θα 

αντιστοιχηθούν και θα σχεδιαστούν σαν ένας υπολογιστής 

τσέπης.   

2. Κωδικοποίηση : Κάθε κουμπί κωδικοποιείται σύμφωνα με την 

αξία κάθε θερμίδας.  

3. Έλεγχος:  εάν η εφαρμογή δουλεύει ή όχι.  

EΠΕΞΕΡΓΑΣΟΥ:  

 Οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές και ελέγχουν 

χρησιμοποιώντας εξομοιωτή με aistarter, android τάμπλετ ή 

τηλέφωνα με κωδικό QR σε 5 λεπτά.  

EΚΤΙΜΗΣΕ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ:  

 Κάθε ομάδα μοιράζεται/παρουσιάζει τις εφαρμογές της και οι 

συμμαθητές εκτιμούν τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τον κύβο. 

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί, τότε προσπαθούν να βρουν το 

πρόβλημα και προσπαθούν πάλι με τα μέλη της ομάδας τους 

για να κάνουν το προϊόν να δουλέψει. 

 

http://www.appinventor.mit.edu/
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Συνεργατικές μέθοδοι μάθησης  

Μελέτες δείχνουν ότι η εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζονται τεχνολογικά τους δίνει 

σημαντικές ευκαιρίες για ενεργή εμπλοκή στη μάθησή τους 

(Scardamalia & Bereiter, 1996), περισσότερες και βαθύτερες εμπειρίες 

μάθησης. Τους επιτρέπει να δοκιμάσουν νέες ιδέες και να βελτιώσουν 

τα μαθησιακά τους αποτελέσματα (Picciano, 2002), να ενεργοποιήσουν 

τις γνωστικές τους διαδικασίες (Dillenbourg, 1999), νε εμπλουτίσουν 

την ποικιλία μαθησιακών εννοιών προς διερεύνηση (Johnson and 

Johnson, 1994) και να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά, αναπτύσσοντας μια 

αίσθηση του «ανήκειν», της κοινότητας διαδικτυακά (Haythornthwaite, 

Kazmer, Robins, & Shoemaker, 2000). 

 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι κάποιος βαθμός δόμησης μπορεί 

να βοηθήσει τις ομάδες να επιτύχουν αποτελεσματική συνεργασία 

(Lehtinen, 2003). Ένας τρόπος δόμησης συνεργατικών διαδικασιών 

είναι μέσα από τη χρήση «συνεργατικών μοτίβων» που μπορούν να 

ενσωματωθούν εντός ενός «μαθησιακού σχεδίου» που υλοποιείται από 

τους δασκάλους. Συγκεκριμένα, οι καλύτερες παιδαγωγικές 

συνεργατικές πρακτικές συναντώνται στη διαμόρφωση «συνεργατικών 

μοτίβων» που μπορεί να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούνται 

εντός περιβαλλόντων με οδηγίες και να βοηθούν ουσιαστικά στη 

μάθηση. 

 

Στην ενότητα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τέτοιες μέθοδοι με 

παραδείγματα εφαρμογής τους σε τάξεις Διατροφής και Ασφάλειας 

Τροφίμων.  

1. Η συνεργατική μέθοδος της «στρογγυλής τραπέζης»   

2. Η συνεργατική μέθοδος του «μοιράσματος σε ζευγάρι 

σκέψης»  

3. Η συνεργατική μέθοδος του παζλ (Jigsaw)  
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1. Η συνεργατική μέθοδος της «στρογγυλής τραπέζης»  

Η «στρογγυλή τράπεζα» (Kagan, 1994) είναι μια από τις κλασικές 

μεθόδους καταιγισμού ιδεών (Kordaki & Siempos, 2009).  Λόγω της 

δομής της είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους ώστε να 

συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε συζητήσεις. 

 

2. Η συνεργατική μέθοδος του «μοιράσματος σε ζευγάρι σκέψης» 

«Σκέψου σε ζεύγη και μοιράσου» είναι μια μέθοδος που πρώτα 

σχεδιάστηκε από τον καθηγητή Frank Lyman στο Πανεπιστήμιο του 

Maryland το 1981 (Kordaki & Siempos, 2009). Είναι μια συνεργατική 

μέθοδος συζήτησης που επιτρέπει στους μαθητές να συζητήσουν τις 

απαντήσεις τους με ένα «ζευγάρι»-συμμαθητή πριν τις μοιραστούν με 

όλη την τάξη. Διαφοροποιείται από άλλες μεθόδους γιατί υιοθετεί ένα 

κύριο χρόνο σκέψης για να βελτιώσει την ποιότητα των απαντήσεων. 

 

3. Η συνεργατική μέθοδος του πάζλ (Jigsaw)  

Η μέθοδος του πάζλ (Jigsaw) αρχικά προτάθηκε από τον E. Aronson το 

1971 στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 

(see http://www.jigsaw.org). Το πάζλ θεωρείται μια μέθοδος που μπορεί 

να υποστηρίξει και τη συνεργατική μάθηση και συνεργατικές 

καταστάσεις. Η μέθοδος αυτή μπορεί να λειτουργήσει καλά εντός ενός 

δομιστικού πλαισίου μάθησης. Επίσης, πολλοί ερευνητές έχουν 

προτείνει την εφαρμογή της μεθόδου εντός ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος (Kordaki, Siempos and Daradoumis, 2011; Kordaki and 

Siempos, 2010), παρά το γεγονός ότι η μέθοδος του πάζλ προτάθηκε 

αρχικά για μετωπική εκπαίδευση. 

Η μέθοδος του πάζλ είναι μια συνεργατική στρατηγική, συνεργατικής 

μάθησης  που ενισχύει τη διαδικασία της ακρόασης, της δέσμευσης 

στην ομάδα, της αλληλεξάρτησης και της ομαδικής δουλειάς. Κάθε 

μέλος της ομάδας πρέπει να αριστεύσει σε ένα απόλυτα καθορισμένο 

εκπαιδευτικό υλικό, αναλαμβάνοντας το ρόλο του ειδικού. Οι ειδικοί 

από κάθε διαφορετική ομάδα συζητούν τις εκδοχές του αντικειμένου 

http://www.jigsaw.org/
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και μετά επιστρέφουν στις ομάδες τους και διδάσκουν ό,τι έμαθαν 

στους συναδέλφους τους. Το ιδανικό μέγεθος των ομάδων είναι 4 με 6 

μέλη.  

 

Ένα παράδειγμα δομημένης μεθόδου «πάζλ» συνεργατικής 

μάθησης στη διατροφή και την ασφάλεια τροφίμων σε τάξεις  

 Οι μαθητές παρακολουθούν το εκπαιδευτικό βίντεο που παρέχει 

το πρόγραμμα 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t8 

(duration 3: 37), το οποίο αναφέρεται στην Συνιστώμενη Ημερήσια 

Δοσολογία (RDA) των θρεπτικών συστατικών από διάφορες 

τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά. 

 Βάσει του βίντεο που παρακολούθησαν, οι μαθητές θα κάνουν την 

αυριανή διατροφή του Άρη. Κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για ένα 

γεύμα (πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό). Στην αριστερή πλευρά 

του τραπεζιού σχεδιάστηκαν πιάτα για να τα προτείνουν οι 

μαθητές στον Άρη και στη δεξιά πλευρά για να τα περιγράψουν. 

 

 

 

Πρωινό Τροφές 

Βραδινό 

Τροφές 

Τροφές 

Μεσημεριανό 
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Παρακάτω είναι η συμβουλή ενός διατροφολόγου για το πώς να 

σχεδιάζουμε τα καθημερινά μας γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, 

βραδινό) βάσει the RDA / DRVs. Αφού οι μαθητές το διαβάσουν 

προσεκτικά, καλούνται να βοηθήσουν τον Άρη να σχεδιάσει ένα 

γεύμα για το οποίο είναι υπεύθυνοι για να είναι ισορροπημένο και 

υγιεινό. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές επιστρέφουν στις πρώτες ομάδες τους και αφού 

συζητήσουν τις εμπειρίες τους, οι μαθητές καλούνται να βοηθήσουν 

τον Άρη να σχεδιάσει τα κύρια γεύματα για τις επόμενες δύο ημέρες 

ώστε να είναι ισορροπημένα και υγιεινά. 

Γεύμα Τροφές 
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Τα υγιεινά γεύματα του Άρη για τις 

επόμενες δύο ημέρες 

 

 

1
η
 μέρα 2

η
 μέρα  

Πρωινό Πρωινό  

   

Μεσημεριανό Μεσημεριανό  

 

 

  

Βραδινό Βραδινό  

   

Ένα παράδειγμα για το φάκελο δασκάλου/ας 

Ταυτοποίηση της διδακτικής ενότητας 

 

ΣΚΟΠΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΑΣΗ 

• Κατανόηση και διατήρηση των προδιαγραφών για μια καλή υγιεινή 

στάση όταν κάθεσαι, παίρνεις πράγματα από το έδαφος, κρεμάς την 

τσάντα, κοιμάσαι…. 

• Μάθηση του πώς να οργανώσεις την τσάντα (του σχολείου) και να μην 

τη φορτώνεις με άχρηστα πράγματα.  

Τίτλος της 
δραστηριότητας 

Μια υγιεινή ζωή! 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 
στο οποίο απευθύνεται 

4η δημοτικού 

Εκτιμώμενες ώρες 10 

Εκτιμώμενος αριθμός 
μαθητών 

18 
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

• Γνώση του πώς να χρησιμοποιούν σωστά το χαρτί υγείας και να 

καθαρίζονται σωστά.  

• Σωστή χρήση της τουαλέτας, κρατώντας τη σε καλή κατάσταση: 

άδειασμα της δεξαμενής μετά τη χρήση, να μην πετάμε χαρτιά στο 

πάτωμα, να κλείνουμε τη βρύση μετά το πλύσιμο, να μην πετάμε 

αντικείμενα στην τουαλέτα … 

ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

• Αναγνώριση των οφελών της σωστής υγιεινής: ευχάριστο συναίσθημα 

για τον εαυτό και τους άλλους, πρόληψη ασθενειών ... 

• Γνώση του σώματος και των προδιαγραφών υγιεινής που απαιτούνται 

για φροντίδα. 

• Λήψη υπευθυνότητας για την προσωπική υγιεινή. 

ΥΓΕΙΝΗ ΡΟΥΧΩΝ 

• Μάθηση να ντύνονται μόνοι τους 

• Εκτίμηση της φροντίδας και της υγιεινής του ρουχισμού και των 

υποδημάτων. 

• Σημασία της αλλαγής ρούχων όποτε απαιτείται και εσωρούχων 

καθημερινά. 

ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

• Κατανόηση της σημασίας της φροντίδας και τάξης των αντικειμένων που 

χρησιμοποιούν και στο σχολείο και στο σπίτι. 

• Μάθηση σεβασμού του περιβάλλοντος που ζουν και συσχέτιση σπιτιού, 

τάξης, αυλής, δρόμου…. 

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

• Σημασία του ύπνου και της ξεκούρασης για επαρκή αριθμό ωρών. 

ΥΓΕΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• Γνώση των οφελών μιας ισορροπημένης διατροφής και οι συνέπειες της 

ανεπαρκούς σίτισης. 

• Απόκτηση υγιεινών συνηθειών διατροφής. 

• Εκτίμηση της σημασίας του πρωινού σε μια διατροφή για σωστή 

απόδοση. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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• Σεβασμός των βασικών κανόνων αποθήκευσης και διαχείρισης των 

τροφίμων. Απαίτηση και οι άλλοι να σέβονται τους κανόνες αυτούς. 

• Γνώση βασικών οπτικών της τροφικής αλυσίδας: παραγωγή, διανομή, 

αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων. 

• Πλύσιμο χεριών πάντα πριν το φαγητό. 

• Γνώση να μην παίρνουν φαγητό όταν έχει πέσει κάτω. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

• Εκτίμηση των ωραίων πλευρών που αφορούν το φαγητό. 

• Εκτίμηση της αξίας του φαγητού ως μια μορφή κοινωνικών και 

οικογενειακών σχέσεων.  

• Γνώση των βασικών κανόνων συμπεριφοράς στο τραπέζι. 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑ  

• Κατανόηση των οφελών της φυσικής άσκησης για την υγεία 

• Διενέργεια αυτόνομων αθλητικών δραστηριοτήτων  

• Ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες φυσικής εκπαίδευσης. 

• Παιχνιδιάρικη αντίληψη της φυσικής δραστηριότητας, αποφεύγοντας 

την ανταγωνιστικότητα και αποδεχόμενοι τους περιορισμούς.    

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

• Θετική βαθμολόγηση του ελεύθερου χρόνου και ξεκούρασης. 

• Συμμετοχή σε υγιεινές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κατλ. 

• Κάνω κατάχρηση υπολογιστών, βίντεο, παιχνιδιών, κτλ  

• Μείωση του αριθμού των ωρών που βλέπουν τηλεόραση. 

• Απόκτηση κριτικής σκέψης στην επιλογή τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

• Γνώση ότι το να βλέπεις τηλεόραση και να παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια 

μπορεί να είναι επιζήμιο για τη φυσική και πνευματική σου υγεία.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

• Κατανόηση των αρνητικών συνεπειών για την υγεία από την 

περιβαλλοντική μόλυνση. 

• Ταυτοποίηση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία που είναι 

περιβαλλοντικής προέλευσης. 

• Γνώση του πιθανού αντίκτυπου του ατόμου, αλλά και συλλογικών 

ενεργειών στο περιβάλλον. 

• Υλοποίηση υπεύθυνης κατανάλωσης και αποφυγή απορριμμάτων 
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• Γνώση της σημασίας του ελεγχόμενου νερού, της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης, χαρτιού, κτλ. και υλοποίηση μέτρων οικονομίας (να 

σβήνουμε τα φώτα, να κλείνουμε τις βρύσες όταν δε χρησιμοποιούνται). 

• Γνώση της σημασίας της διατήρησης του περιβάλλοντος καθαρού (σπίτι, 

σχολείο, πάρκο…). 

• Ταυτοποίηση συμπεριφορών ή ενεργειών που μπορεί να είναι βλαπτικές 

για το περιβάλλον. 

• Γνώση για την ανανεώσιμη ενέργεια. 

• Απόκτηση συνηθειών ανακύκλωσης και ταξινόμησης απορριμμάτων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Μελέτη των διαφορετικών μερών του ανθρωπίνου συστήματος, τα 

όργανα και τις λειτουργίες.  

• Προβολή βίντεο όπου οι σωστές συνήθειες υγιεινής, καθώς και οι 

ακατάλληλες για να συζητηθούν μετά στην τάξη, ώστε οι μαθητές να 

διακρίνουν τις σωστές από τις λανθασμένες. 

• Εργασία σε ομάδες για να μιλήσουν για θέματα σχετικά με την  υγιεινή 

(λεπτομέρειες για το σαπούνι, η υγιεινή μέσα στην ιστορία, μεγάλες 

ασθένειες που συνδέονται με την κακή υγιεινή...). Παρουσίαση της 

δουλειάς αυτής στην υπόλοιπη τάξη, προφορικά ή με πόστερ (φύλλα ή 

για τον τοίχο). 

• Παρακολούθηση της σωστής χρήσης της τουαλέτας. 

• Καθιέρωση προδιαγραφών για τη φροντίδα της τουαλέτας στο σχολείο. 

• Διόρθωση της λανθασμένης στάσης σώματος που παρατηρείται εντός 

της τάξης. 

• Εξήγηση για το πώς να διατηρείται η σωστή στάση σώματος κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 

• Δέσμευση για μη υπερβολικές εργασίες για το σπίτι, ώστε να μην 

αυξάνεται υπερβολικά το βάρος της τσάντας του σχολείου. 

• Χρήση κοινών υλικών αποθήκευσης που δε χρησιμοποιούνται στο σπίτι, 

στην τάξη, για να μειωθεί το βάρος της σχολικής τσάντας.  

• Σημασία της υγιεινής και της προσωπικής εμφάνισης στις σχέσεις μας με 
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τους άλλους.  

• Καθιέρωση βάρδιας φροντίδας: καθαρισμός θρανίων, πίνακας, 

γόμα..ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές 

• Εξήγηση της σημασίας του διαλείμματος για τη βέλτιστη απόδοση στην 

τάξη. 

• Προετοιμασία εντός πόστερ ή τοίχου της τάξης ώστε να παραμείνει εκεί 

και να θυμίζει τις διατροφικές συνήθειες που πρέπει να επιτευχθούν. 

• Εξήγηση της διαδικασίας της θρέψης και των οργάνων που εμπλέκονται 

σε αυτή. 

• Συνεδρίες της κατηγοριοποίησης των τροφίμων, όπου θα εξηγείται από 

τα συστατικά που απαρτίζουν τα τρόφιμα μαζί με τις συνιστώμενες 

ποσότητες για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή  

• Συμπόσια φαγητού 

• Υποχρεωτικό πλύσιμο των χεριών πριν το διάλειμμα για μεσημεριανό ή 

το γεύμα που τρώει στην καντίνα. 

• Ασκήσεις που θα εξηγούν τους κανόνες προετοιμασίας και συντήρησης 

των τροφίμων. 

• Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς 

στη διάρκεια των γευμάτων.  

• Η διευκόλυνση συμμετοχής θα κάνει χαρούμενο και παιχνιδιάρικο το 

χαρακτήρα της γυμναστικής στην τάξη 

• Υποχρεωτικό ζέσταμα πριν ξεκινήσει η φυσική άσκηση και 

πραγματοποίηση διατάσεων πριν και μετά. 

• Κινητοποίηση στις τάξεις γυμναστικής, αποφεύγοντας να είναι πολύ 

απαιτητικές και προσαρμόζοντάς τες στις ατομικές ικανότητες. 

• Προαγωγή του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας. Αποφυγή του 

ανταγωνισμού.  

• Τακτική φυσική δραστηριότητα. 

• Για τη σωστή διεξαγωγή της φυσικής δραστηριότητας, να φορούν τα 

κατάλληλα ρούχα, παπούτσια, κοκ.  

• Υπόσχεση ανάγνωσης ενός βιβλίου στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς 

(μπορούν να το δανειστούν από τη βιβλιοθήκη). 

• Συνέδρια για την ανεύθυνη κατανάλωση και τις συνέπειες της 
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(υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, ηλεκτρισμού, κτλ). 

• Ανάγνωση συμβόλων και ετικετών που χρησιμοποιούνται συχνά σε 

κάποια προϊόντα (τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια ...). 

• Εξήγηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. 

• Παροχή του εξοπλισμού που συνήθως χρησιμοποιείται στην τάξη, για να 

μάθουν να μοιράζονται. 

• Βελτίωση του χαρτιού και των αναλώσιμων του σχολείου. 

• Χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά για να κάνουν αντικείμενα και 

παιχνίδια. 

• Προαγωγή του ελεύθερου χρόνου με παιχνίδια χωρίς υπολογιστές. 

• Μελέτη των κύριων ρύπων και των συνεπειών τους για το περιβάλλον. 

• Προώθηση της μέγιστης χρήσης χαρτιού και μαχαιροπίρουνων στο 

σχολείο. 

• Χαρτιά, πόστερ, τοιχογραφίες, διαφάνειες για το πώς μπορεί να γίνει 

εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και ανακύκλωση απορριμμάτων. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η ενεργή ή ενοποιητική παιδαγωγική έχει ως άξονα μάθησης την ουσιαστική 

μάθηση των μαθητών. Οι στόχοι και το περιεχόμενο σχετίζονται με τρεις 

προσωπικούς τομείς: γνωστικό, συναισθηματικό και ικανότητες.  

Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός ενεργών εκπαιδευτικών μεθόδων και 

τεχνικών, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι υποστηρικτικός. Οργανώνονται 

αναλυτικές συνεδρίες για τις ομάδες μάθησης και η αξιολόγηση είναι συνεχής.  

Στην πράξη, είναι ευκολότερο να επιδιώκεται οι μαθητές να συνειδητοποιούν 

τη δική τους κατάστασης, δηλαδή το πώς διαχειρίζονται τη μάθηση και να 

συζητούν γι’ αυτό προκαταβολικά, παρά απλά να ακούν μια διάλεξη του 

δασκάλου.  

Να τους βοηθάς να σκεφτούν αντί να σκέφτεσαι για αυτούς, να ενθαρρύνεις 

την διερεύνηση λύσεων και αυτόνομης λήψης αποφάσεων. Η ιδέα δεν είναι 

να προδιαγράφεις συμπεριφορές αλλά να τις προωθείς. Από την άποψη της 

ενεργούς παιδαγωγικής, η διδασκαλία επικεντρώνεται στη μάθηση και το 

μαθητή, βοηθώντας τους να μάθουν. Για να είναι αυτό αποτελεσματικό σε 

κάθε στάδιο αι ανάλογα με την ηλικία, κάποιες μέθοδοι, τεχνικές και 
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εκπαιδευτικές πηγές θα είναι πιο χρήσιμες. 

Μια παιγνιώδης, συμμετοχική και πειραματική μεθοδολογία εντός της 

σχολικής κοινότητας: μαθητές, γονείς και δάσκαλοι. 

Επιπλέον, οι μαθητές σε μικρές ομάδες θα υλοποιούν πρότζεκτ για τη 

διατροφή, ενθαρρύνοντας πάντα μια εποικοδομητική, υπεύθυνη και γεμάτη 

φροντίδα συμπεριφορά. Οι κύριες αρχές της μεθοδολογίας θα είναι: 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟ/Α 

Ως βασικός στόχος αναδεικνύεται η εφαρμογή μιας υγιούς και 

ισορροπημένης διατροφής  με επίδραση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να 

ξεκινήσουμε από το να γνωρίζομε τις βασικές ομάδες υπαρχόντων 

τροφίμων, την προέλευση καθενός, την προετοιμασία, μεταχείριση και 

συντήρηση επαρκούς πρόσληψης σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες των 

γνωστών και της οικογένειας μας. Στο μάθημα της ενότητας αυτής οι 

μαθητές θα αποκτήσουν διάφορες δεξιότητες, όχι μόνο διδασκαλίας, αλλά 

και επαρκούς ανάπτυξης προσωπικού και κοινωνικής ισορροπίας. 

Προετοιμασία υλικού: χαρτιά, φύλλα καταγραφής, etc. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Γενικές δραστηριότητες: 

- Συμμετοχή σε υγιεινά πρωινά. 

- Κατανάλωση φρούτων και γάλακτος μια μέρα την εβδομάδα. 

- Vegetable Crops: φακές, ρεβύθια ... 

- Συζήτηση της υγιεινής όταν διαχειριζόμαστε τρόφιμα. 

- Πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη διαχείριση της τροφής και βούρτσισμα 

δοντιών μετά το φαγητό. 

- Ανάπτυξη ενός φαγητού. 

- Ανάπτυξη τοιχογραφιών για την τροφή. 

• Συγκεκριμένες δραστηριότητες: 
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- Συνέδρια. 

- Εύρεση πληροφοριών για τη γενικότερη κουλτούρα και γαστρονομία. 

- Ανάπτυξη τοιχογραφιών για την κουζίνα της χώρας μας αλλά και άλλων 

χωρών. 

- Προετοιμασία απλών συνταγών και ομαδοποίησή τους σε ένα βιβλίο. 

- Ταξινόμηση τροφών βάσει της ζωικής ή φυτικής τους προέλευσης. 

- Γνώση των θρεπτικών ιδιοτήτων διαφορετικών τροφών από κάθε 

ομάδα: γάλα και γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι και αυγά, φρούτα, 

λαχανικά, δημητριακά, προϊόντα και λαχανικά, έλαια και λίπη και 

ζαχαρωτά/γλυκά. 

- Ανάπτυξη του τροχού με τις 7 ομάδες τροφίμων. 

- Ανάπτυξη της διατροφικής πυραμίδας από τις ομάδες τροφίμων. 

- Σύντομες ιστορίες για τη διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος (μέλι, 

τυρί, λάδι, λαχανικά…..) 

- Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών και γνώση της φροντίδας που απαιτούν. 

- Διάκριση μεταξύ του καλού φαγητού και αυτού σε κακή κατάσταση. 

- Δημιουργία υγιεινών και θρεπτικών μενού. 

- Γνώση για το ποια φρούτα και λαχανικά μπορούν να καταναλωθούν 

κάθε εποχή και κατασκευή τοιχογραφιών σε ομάδες. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση θα είναι σφαιρική, συνεχής και προοδευτική. Η επίτευξη των 

στόχων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 Αξιολόγηση με ερωτηματολόγια σε μαθητές και γονείς αρχικής και 

τελικής αξιολόγησης που θα αφορούν τις συνήθειες υγιεινής 

διατροφής και της υγιεινής τροφίμων. 

 Επίπεδο αφομοίωσης του περιεχομένου από τους μαθητές με φύλλα 

ενίσχυσης, επανάληψη και επέκταση. 

 Επίπεδο της συμμετοχής των μαθητών στην προετοιμασία πόστερ, 

τοιχογραφιών και άλλων ομαδικών εργασιών. 

 Υιοθέτηση υγιεινής πριν και μετά το φαγητού και το χειρισμό 
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τροφίμων. 

 Χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών. 

 Βίντεο με την ανάπτυξη παραγωγής. 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

 Καταγραφή της συμμετοχής και παράδοση δουλειάς. 

 Συμμετοχή στις ομιλίες. 

 Προφορική παρουσίαση. 

Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι η καθημερινή τάξη, οι ανταλλαγές απόψεων 

στην τάξη, συνέδρια και επίπεδα παρατήρησης και ανέκδοτων καταγραφών. 

Μερικά πρακτικά πειράματα 

1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΕΣΤ BIURET  

Το διάλυμα Biuret χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της 

παρουσίας πρωτεϊνών. Το διάλυμα-αντιδραστήριο Biuret reagent είναι ένα 

μπλε διάλυμα που όταν αντιδρά με μια πρωτεΐνη αλλάζει χρώμα κα 

γίνεται ροζ-μωβ. 

Εξοπλισμός και υλικά: 

• Αντιδραστήριο biuret: CuSO4 1%, NaOH 20-30%  

 Σταγονόμετρα 

 Δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Διάλυμα πρωτεϊνης (ασπράδι αυγού, γάλα) 

Διαδικασία: 

 Προσθέτουμε 1 ml διαλύματος διοξειδίου του νατρίου σε 2 ml 

δείγματος και ανακινείστε καλά. 

 Προσθέτουμε 1% διαλύματος χαλκού κ θείου, σταγόνα 

σταγόνα και ανακινούμε μαλακά ύστερα από κάθε σταγόνα. 

 Καταγράφουμε το χρώμα που αποκτά 

Αλλαγή χρώματος 

Παραμένει μπλε  →απουσία πρωτεϊνών 

Από μπλε γίνεται βιολετί → παρουσία πρωτεϊνών 
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2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΟΥΣ 

Εξοπλισμός και υλικά: 

 Σταγονόμετρα 

 Δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Αιθανόλη 

 Πετρέλαιο 

Διαδικασία 

 Τοποθετούμε σχεδόν 1 cm
3
 αιθανόλης σε ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα. 

 Προσθέτουμε μερικές σταγόνες λαδιού και 

ανακατεύουμε κουνώντας. 

 Προσθέτουμε ίσο ποσό νερού και ανακινούμε 

ξανά. 

Παρατήρηση: 

Θετικό αποτέλεσμα:  Διαμορφώνεται ένα νεφελώδες μείγμα σα 

γαλάκτωμα. 

Αρνητικό αποτέλεσμα:  Το υγρό παραμένει καθαρό. 

Σημείωση 

 Τροφές με στερεά λίπη μπορούν να ελεγχθούν με προσθήκη 

αιθανόλης. 
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Τεστ για λάδια/λίπη (Εθανόλη/Οινόπνευμα τεστ γαλακτώματος) 

 

3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ/Το τεστ Fehling 

 

Εξοπλισμός και υλικό: 

 Fehling 1 

 Fehling 2 

 Δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Σταγονόμετρα 

 Καυστήρας οινοπνεύματος (Καυστήρας αερίου) 

 Χυμός φρούτων (δοκιμαστικό διάλυμα) 

Διαδικασία 

 1 mL Fehling 1 + 1 ml Fehling 2 + λίγες σταγόνες χυμού φρούτων 

(δοκιμαστικό διάλυμα)→ θερμαίνουμε το μείγμα ( 5 min)  και 

παρατηρούμε την αλλαγή χρώματος. 

 Η παραγωγή κίτρινου και καφε-κόκκινου οξειδίου του χαλκού 

δείχνει την παρουσία μειωμένων σακχάρων/μειωμένης ζάχαρης 

στο δεδομένο δείγμα. 
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4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΤΟ ΧΥΜΟ 

Η μέθοδος αυτή καθορίζει τη συγκέντρωση βιταμίνης C σε ένα διάλυμα 
χρησιμοποιώντας ιώδιο.  

 
Εξοπλισμός και υλικά: 
 

 burette and stand 
 100 mL ή 200 mL δοχείο ογκομέτρησης 

 20 mL σταγονόμετρο 

 10 mL και 100 mL κύλινδροι μέτρησης 

 250 mL κωνικά δοχεία 
 Απεσταγμένο νερό,  
 Διάφοροι χυμοί τροπικών φρούτων ή χυμός πορτοκαλιού από 

διάφορους παραγωγούς,  
 Διάλυμα ιωδίου: (0.005 mol L−1)., 
 Διάλυμα ένδειξης αμύλου: (0.5%).  

 
Διαδικασία 

 Αρχικά ετοιμάζουμε δύο μείγματα:  
 

 Διάλυμα ιωδίου: (0.005 mol L−1). Ζυγίζουμε 2 g ιωδίου του καλίου 
σε 100 mL ποτήρι ζέσης. Ζυγίζουμε 1.3 g ιωδίου και προσθέτουμε 
στο ίδιο beaker. Προσθέτουμε λίγα mL απεσταγμένου νερού και 
ανακινούμε για λίγα λεπτά μέχρι να διαλυθεί το ιώδιο. 
Μεταφέρουμε το διάλυμα του ιωδίου σε 1 L volumetric flask, 
εξασφαλίζοντας ότι έχουν ανακατευθεί όλα τα ίχνη του 
διαλύματος μέσα στο ογκομετρικού δοχείου με απεσταγμένο νερό. 
Εξασφαλίζουμε ότι το διάλυμα είναι 1 L με απεσταγμένο νερό 
mark. Σημείωση: Η συγκέντρωση του έτοιμου διαλύματος ιωδίου 
μπορεί να οριστεί με ακρίβεια αν αναμειχθεί με ασορβικό οξύ ή 
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απλό διάλυμα καλίου με θείο και τη χρήση δείκτη αμύλου. Αυτό 
μπορεί να γίνει γιατί τα διαλύματα ιωδίου μπορεί να είναι ασταθή. 

 Διάλυμα ένδειξης αμύλου: (0.5%). Βάρος 0.25 g διαλυτού αμύλου 
και το προσθέτουμε σε 50 mL νερού που σχεδόν βράζει σε 100 mL 
κωνικού δοχείου. Ανακατεύουμε για να διαλυθεί και το 
κρυώνουμε πριν το χρησιμοποιήσουμε. 
 

 

 

 Προετοιμασία του δείγματος 

Για φρέσκο χυμό φρούτων: Στραγγίζουμε το χυμό μέσα από τουλπάνι για 
να απομακρύνουμε σπόρους και πολτό που μπορεί να βουλώσουν τα 
σταγονόμετρα. 

Για τυποποιημένο χυμό φρούτων: Και αυτός μπορεί να χρειαστεί να 
στραγγισθεί μέσα από τουλπάνι εάν έχει πολύ πολτό ή σπόρους. 

 Για φρούτα και λαχανικά: Κόβουμε 100 g δείγματος σε μικρά κομμάτια και 
τα αλέθουμε σε γουδί με γουδοχέρι. Προσθέτουμε 10 mL απεσταγμένου 
νερού αρκετές φορές ενώ αλέθουμε το δείγμα, κάθε φορά μεταγγίζουμε 

το υγρό εκχύλισμα σε 100 mL ογκομετρικού δοχείου. Τέλος, 
στραγγίζουμε τον αλεσμένο πολτό φρούτων/λαχανικών μέσα από 
τουλπάνι, ανακινώντας pulp με λίγες ποσότητες 10 mL νερού και 
συγκεντρώνοντας όλα τα φιλτραρισμένα και τα πλυσίματα σε ένα 
ογκομετρικό δοχείο. Το διάλυμα που προκύπτει πρέπει να φτάσει τα 
100 mL με την προσθήκη απεσταγμένου νερού.  
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5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΙΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
(Γρήγορο τεστ ανάλυσης νερού) 

Εξοπλισμός και υλικό: 
 Χαρτί αμυλώδες με ιώδιο του καλίου από MN 

 

 
 

Το όριο της ευαισθησίας της μεθόδου είναι 1 mg/l NO2– 
 
Διαδικασία 
Αυτό το χαρτί ελέγχου επιτρέπει μια εύκολη και γρήγορα ανίχνευση 
ισχυρών οδειδωτικών όπως ο νιτρίτης/nitrit. Ο νιτρίτης οξειδώνει το ιώδιο 
του καλίου για να διαμορφώσει βασικό ιώδιο που αντιδρά με το άμυλο σε 
ένα μπλε-βιολετί. 
Το αμυλώδες Χαρτί με ιώδιο του καλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το 
να το ρίξουμε σε δείγμα νερού ή ρίχνοντας λίγες σταγόνες του δείγματος 
πάνω στο χαρτί. 
Για την ανίχνευση αερίων οξειδωτικών, το χαρτί ποτίζεται με απεσταγμένο 
νερό και μετά εκτίθεται στο αέριο προς εξέταση. 
 
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
Εάν το δοκιμαστικό χαρτί γίνει βιολετί, σημαίνει ότι το νερό περιέχει 
νιτρίτες. 
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V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Φάκελοι αξιολόγησης 

Όλοι οι δάσκαλοι/ες που 

συμμετείχαν στη διαδικασία 

εκμάθησης/εξάσκησης ζητήθηκε 

να σχεδιάσουν τα δικά τους 

εκπαιδευτικά αντικείμενα the 

portfolio format. 

Όλα τα προϊόντα των συμμετεχόντων αναρτήθηκαν στην κοινή 

ιστοσελίδα/βάση δεδομένων και δημοσιεύτηκε στη σελίδα του πρότζεκτ, 

σαν βάση δεδομένων της αλλάξει. 

Το επιστημονικό περιεχόμενο των φακέλων ήταν στενά συνδεδεμένο με 

τις βασικές ικανότητες και τα προσόντα που έπρεπε να αποκτήσουν οι 

μαθητές.  

Το πρότζεκτ στοχεύει να ενισχύσει την υλοποίηση των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών μεθόδων που μπορούν να στηρίξουν την εκπαίδευση που 

σχετίζεται με τα αντικείμενα της Επιστήμης τροφίμων. 

 

Δομή και στόχοι του Φακέλου/ Portfolio 

 Σχεδιασμός μιας δραστηριότητας για την τάξη, 

 Ταυτοποίηση της διδακτικής ενότητας με τα θέματα του 

Eduforhealth. 

 Επισήμανση ιδεών που σχετίζονται με τα 10 κύρια θέματα για τη 

σχολική εκπαίδευση. 

 Ορισμός και σχεδιασμός πλάνων μαθήματος με καινοτόμα 

μεθοδολογία και μαθησιακές στρατηγικές.  

 Σχεδιασμός υλικού, προϊόντων και παραδοτέων από τους μαθητές. 

 Επισήμανση κριτηρίων και πώς να αξιολογούνται τα παραδοτέα 

των μαθητών.  
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 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την τάξη μαζί με τους μαθητές 

 Συλλογή δεδομένων από την υλοποίηση δραστηριότητας και 

αποτελεσμάτων-υλικού που παρήγαγαν οι μαθητές 

 Αξιολόγηση της υλοποίησης εντός της τάξης με διαδικτυακά εργαλεία 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Mind map   

 Πόστερ 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Comic cartoons 

Pixton(www.pixton.com/tr/) 

  Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Ερωτηματολόγιο 

Google  (https://docs.google.com/forms/) 

Surveymonkey (https://www.surveymonkey.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
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Βασικά προσόντα και ικανότητες δασκάλων και 

μαθητών/μαθητριών 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΔΑΣΚΑΛΕΣ 

 Οι δάσκαλοι ανέπτυξαν τα βασικά και μεταφερόμενα προσόντα 

τους όπως ψηφιακές ικανότητες με την εκπαίδευση του 

eduforhealth.  

 Ανέπτυξαν πολιτισμική κατανόηση και καλύτερες γλωσσικές 

ικανότητες, γιατί η συνεργασία περιλαμβάνει έξι χώρες… 

 Τα εικονικά εργαστήρια επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των 

πρακτικών ικανοτήτων μαθητών και δασκάλων, χρησιμοποιώντας 

υλικό εξάσκησης και συγκεκριμένα προγράμματα ΤΠΕ. 

 Το διδακτικό υλικό με βίντεο παρείχε πληροφορίες για το πώς να 

γίνει η εξάσκηση και οι διαδικασίες για την εκπαίδευση και 

αξιολόγηση. Είναι ένα ψηφιακό εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτή για 

το υλικό που περιέχει και πώς να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Καλύπτει τα βασικά προσόντα αλληλεπίδρασης που απαιτούνται 

από τους εκπαιδευτές (διατήρηση ηγεσίας, δημιουργία 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων, σχεδιασμός μαθημάτων, έλεγχος 

ομάδων εκπαίδευσης, ανάλυση της γνώσης των εκπαιδευομένων 

και εγκαθίδρυση αξιοπιστίας) και περιγράφει συνοπτικά τα 

βήματα διαχείρισης της αντίστασης στην εκπαίδευση και στη 

δημιουργία περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν αλλαγές στη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτή.   

 Το επιστημονικό περιεχόμενο των φακέλων συνδέεται στενά με τα 

βασικά προσόντα και τις μεταφερόμενες ικανότητες που πρέπει να 

αποκτώνται από τους μαθητές. 
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ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 Επικοινωνία και συνεργασία με ομάδες 
ανθρώπων  

 Δημιουργία καινοτόμας χρήσης γνώσης, 
πληροφορίας και ευκαιριών για να δημιουργηθούν νέες 
υπηρεσίες, διαδικασίες και προϊόντα.  

 Ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας  
 Κριτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων 
 Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας  
 ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίες και επικοινωνιών) 
 Γραμματισμό στη χρήση τεχνολογία ως ένα 

εργαλείο έρευνας, οργάνωσης, αξιολόγησης και μετάδοσης της 
πληροφορίας  

 Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (υπολογιστές, media players, GPS,  
etc.), εργαλεία και δίκτυα επικοινωνίας/διασύνδεσης κατάλληλα 
για πρόσβαση, χειρισμό, ενσωμάτωση, αξιολόγηση και δημιουργία 
πληροφοριών με σκοπό την επιτυχή λειτουργία σε μια οικονομία 
της γνώσης  

 Εφαρμογή βασικής κατανόησης των ηθικών/νομικών ζητημάτων 
γύρω από την πρόσβαση και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορίας 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
 Κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες  
 Παραγωγικότητα και ανάληψη ευθυνών 
 Ηγεσία και υπευθυνότητα  
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Το διετές αυτό πρότζεκτ στόχευε στην επαναφορά της Επιστήμης 

της Διατροφής στην εκπαίδευση και των συναφών αντικειμένων 

στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων για να επιτύχει την 

προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία. Το σκεπτικό του 

Eduforhealth είναι να καλύψει τις αναγνωρισμένες ανάγκες στην 

εκπαίδευση και να αναπτύξει μη τυπικές και άτυπες στρατηγικές 

μάθησης. 

Το Eduforhealth εκπαίδευσε τους δασκάλους να επεκτείνουν 

καλύτερα το εκπαιδευτικό κομμάτι παρατάσσοντας μια ενιαία 

διδασκαλία για τη διατροφή, παρέχοντας παραδοσιακά κα 

διαδικτυακά υλικά, επικεντρώνοντας στις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες διαφορετικών μεθόδων (συμπεριέλαβε μαθησιακά 

αποτελέσματα κα εργαλεία αξιολόγησης),  

Το εκπαιδευτικό υλικό και η διαδικασία εξάσκησης σκεδιάστηκαν 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εταίρων-χωρών από τις 

αναλύσεις και τα ερωτηματολόγια. Σε δύο χρόνια, 300 δάσκαλοι και 

300 φάκελοι παρήχθησαν σε έξι χώρες-εταίρους. Κύριος σκοπός 

ήταν η αύξηση της κατανόησης από μέρους των μαθητών της 

συσχέτισης μεταξύ υγείας και διατροφής και ασφάλειας τροφίμων 

για την ευημερία της προσωπικής τους ζωής, των οικογενειών τους, 

αλλά και όλης της ανθρωπότητας. 
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Μοντέλο θετικής συμπεριφοράς για το φαγητό και το ποτό:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://foodfight.org/toolkit 

Βήματα για ένα Υγιεινό Σχολείο 

Όταν τρώτε μπροστά σε παιδιά, κάνετε υγιεινές 

επιλογές και μιλήστε γι΄ αυτές. 

. 

 

Δημιουργήστε τη δική σας ομάδα σχολικής 

ευημερίας 

 
Μη χρησιμοποιείτε το φαγητό σαν 

επιβράβευση: ενισχύει την ιδέα ότι 

σκουπίδια=επιτυχία.  

 Μην τα παρατάς: Η αλλαγή της κουλτούρας 

και της ευημερίας απαιτεί χρόνο. 

Ενσωματώστε την εκπαίδευση 

διατροφής σε υπάρχοντα μαθήματα  

 

http://foodfight.org/toolkit
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Λανθασμένοι Ισχυρισμοί για την υγεία  

“Φτιαγμένο από αληθινά 

φρούτα” συχνά σημαίνει 

συμπυκνωμένα φρούτα.  

“Ελαφρώς ζαχαρούχο” δε 

σημαίνει χαμηλό σε ζάχαρη. 

 

“Χωρίς χοληστερόλη” δε σημαίνει ότι το 

τρόφιμο είναι εντελώς χωρίς λίπη. 

 
“Όλα φυσικά” τρόφιμα δεν είναι τόσο 

φυσικά όσο ισχυρίζονται να είναι.  

 
“Καλή πηγή ινών” συχνά περιλαμβάνει και 

μη παραδοσιακές πηγές ινών που 

ονομάζονται «απομονωμένες ίνες»  

 
“Ενισχύει το ανοσοποιητικό σου σύστημα” δε σημαίνει 

πάντα ότι ένα τρόφιμο είναι καλό για σένα. 

 

“Φτιαγμένο με ολικής άλεσης” δε σημαίνει ότι το 

προϊόν είναι 100% ολικής άλεσης. 
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I. INTRODUCTION 

Project Presentation &Rationale 

The EduforhealthProject was funded within the Erasmus+Programme - Key 

Action Cooperation forinnovation and the exchange of good practices in 

the field of Strategic Partnerships addressing more than one field between 

2014-2016. 

Two years project aims to restore the place of Food Science Education and 

related subjects in the culture of the young people, in order of their 

personal development and wellbeing. 

Thecontext of Europe'sgrowthstrategy 

Europe’s growth strategy refers to a strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. Europe 2020, the 

growth strategy of the European Union for the future 

period, stipulated that one of the five ambitious 

objectives refers to education, the final target being the 

EU development as a sustainable economy.
1
 

The rationale of the Eduforhealth project is to meet identified needs in 

education and develop non-formal and informal learning strategies.  

Despite the efforts made by the policy makers inside the axis health - food, 

numerous scientific papers related to school children education draw a 

warning to the fact that a significant proportion of teens and adults have 

                                                           
1  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, Communication From The Commission Europe 2020,A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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never learned the basic principles of food safety, as consequence being 

unable to protect themselves and their future families.  

A lot of explanations are identified, the main being the reduction or 

elimination of specialized courses from school curriculum, respectively the 

increasing of the convenience of consumption partially 

or fully prepared foods due to societal changes that 

have as consequence the mothers employment outside 

home. Thus, unsafe food handling could generate 

foodborne illness, an effective educational intervention 

starting even at pre-primary level and the reinforcing of 

parent education being necessary with a view to diminish this risk. 

The quality of life is stronger related to healthy development and healthy 

behaviors during all life stages. Despite a lot of efforts made insight the 

European education, remains a real need to improve the scientific literacy 

for all the students in order to could be able to interact, in dynamic 

manner, with the world subjected to continuous changes and, as adults, to 

form attitudes and to become part of decision-making processes.  

The Eduforhealth Project has been structured and improved under these 

facts.  
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Project specificobjectives 

 To reinforce the importance of Nutrition and Food Safety 

Education both inside the school and after-school activities. 

 To train the teachers to better expand the educational step by 

deploying an integrate teaching of Food Science, based on the 

traditional and web-based materials, respectively by development 

of diagnosis and feedback methods in order to reach the national 

benchmarks and standards.  

 To improve the mastery of the basic life sciences starting from 

kindergarten, promoting innovative methods as experience-based 

learning methods, problem-based learning methods etc.  

  To maintain the curiosity and to develop the appetite for life 

sciences among the young people, providing interactive exercises 

and living demonstrations adapted both for children in 

kindergarten and for older children.  

 To promote lifelong healthy behaviors among the students, by 

achievement of non-formal competencies as open-mind, stress-

control, self-knowledge and building a positive self-image, 

communication and interpersonal relationship. 

 To encourage the vocation for the scientific and technical careers 

in high school maintaining the students’ enthusiasm and fostering 

their creativity with a view to minimize the disparity between 

formal education and on-the-job training. 

 To encourage the development of the group projects in the field of 

Food Science. 

 To develop basic and transversal skills. 

 To develop educational resources in the field of the life sciences 

using ICT-based solutions. 
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What are the focus groups? 

 

What is the expected impact? 

 Integration of the best practices within the educational process in 

the area of Food Science and related subjects and also within the 

school as a whole, based on the Analysis of Needs 

 Reinforcing the young people motivation, in order to decrease the 

number of the low-performers in science 

 Enhancing the formal and informal competencies of pupils in Food 

Science Education, developing their personality and understanding 

the role of science in their personal lives and in society 

 Increasing the opportunities for the professional development of 

the students, in the sense of choosing a career in the field of Food 

Science 

Teachers and students in 
pre-primary, primary and 

secondary level of 
education 

Higher education students 
involved, in close 

collaboration with 
secondary school students, 

in practical activities 

Stakeholders from food 
industry, from institutions 

involved in the quality control 
of food products, adults (e.g. 

students’ parents) etc. 
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 Acquiring knowledge and experience by participants and 

stakeholders (both from professional, social and cultural point of 

view), changes in individuals and organizations 

 Improvement of the cultural awareness and better language skills 

 Implementation of trans generational learning: older people will 

teach youngsters traditional healthy eating and coking while 

youngsters will give digital voice - through digital storytelling - 

in the older people health-eating and cooking knowledge 

 Beneficial fingerprinting on the wellbeing of the European people, 

respectively on the increasing of the life expectancy across Europe, 

as consequence of the real selection of the foods that fit into a 

healthy diet and of the better understanding of the correlation 

between nutrition and diet-related chronic diseases. 
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What are the main project outputs? 

 Critical Analysis of Curricula related to Nutrition, Health and Food 

Safety 

 Training materials 

 10-module intelligent digital card-game platform and 20 

appropriate digital stories 

 At least 30 portfolios for classroom implementation/participant 

organization in each country 

 At least 300 teachers enrolled in the training process, respectively 

200 learning objects 

 Over 3000 questionnaires filled with a view to design the main 

conclusions related to the awareness of the triad Nutrition - Health 

- Food Safety in the nowadays education 

 Evaluation tools 

 Good Practices Guidelines for School Education, Nutrition 

Guidelines for Children and Food Safety Guidelines for Children 

 Project webpage http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

II. TRAINING CONCEPTS AND MODULES 
 

In the framework of the Eduforhealth Project, the analysis of existed 

curricula at pre-primary, primary and secondary level related to 

nutrition, health and food safety, was realized by the project partners. 

Project partners identified the levels of national education system from 

pre-primary, primary and secondary schoolsin each partner country and 

the education stages - including both qualitative and quantitative 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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indicators - about Nutrition, Health and Food Safety in each education 

level. Also, education methods used in each education level and best 

existing practices in each partner country have been identified. 

Also, questionnaires which based on interdisciplinary approach were 

conducted. They were generated the need analysis of the project and 

starting point of the training process. 

After analyzing period, strategy for training and implementation period 

has been determined, necessary content and methods have been 

defined. 

The structure of the teaching process

 

The training process and classroom implementation is planned in three 

phase 

1. The training is designed as 60 hours blended teacher 

training course comprising 10 modules 

All partners allocated the face to face and web-based 

training hours acc. to the profile of their participants 

•Face to face 
trainings 

• Web-based 
trainings 

60 hours blended 
teacher training 

•Training modules 

•Feedback 

•Collaboration 

Online platform 
•Online evaluation 

•Portfolio for 
classroom 

implementations 

Evaluation 
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2. The online platform is installed to follow the modules, but 

also it is used to give& get feedback related to the progress 

of the modules, teachers’ implementations etc. It also 

supports the collaboration among teachers. 

3. The evaluation has been initiated with the implementation 

of the training modules.   

 

The training was organized based on local tutoring, in face-to-face 

sessions, involving also related assistance on using and exploring the e-

learning platform. Beside the training stage, the classroom 

implementations were a key-part which has to offer a clear image 

related to the students’ understanding of the importance of the triad 

nutrition-health-food safety, in the daily life.  

The training process covered a number of 60 allocated hours (including 

evaluation), in blended learning sessions.  

In the end, teachers were asked to create learning objects (portfolios), 

as final products, with the view to implement specific nutrition-health-

food safety activities in their classrooms and in the Special Event Days. 

In order to ensure the practical activities during face-to-face sessions, 

classroom kits for health / nutrition safety instruction wereused by each 

partner country.  
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Topics of thetrainingmodules 

The content of the courses and practical applications were focused on 

below topics related to nutrition, health and food safety, as follows: 

1. The basic composition of foods (saccharides, fats, proteins, 

vitamins, minerals, biological active compounds) 

2. The role of nutrients in the human body function and on the 

human health status 

3. The biological active compounds of foods and their implication 

in health 

4. The risk of the chemical substances in food consumption (e.g. 

heavy metals, pesticides, self-born toxins, industrial born 

poison, etc.) 

5. The biological risks in food consumption (e.g. pathogenous and 

adulteration microorganisms) 

6. Chemical and biological risks and their prevention 

7. The nutritional food labeling 

8. The concept of RDA (recommended daily allowance) and 

consumption security 

9. Health logos 

10. FoodHygiene 

 
 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro

/main/tmodules?lang=en 

Aims of Eduforhealth training process 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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 Designing of an activity for the classroom 

 Identification of the didactic united with Eduforhealth topics 

 Indicating concepts related 10 essential topics for school 

education 

 Defining and designing lesson plans with innovative 

methodology and learning strategies 

 Planning materials, products and students’ outcomes. 

 Indicating criteria and how to evaluate students’ outcomes.  

 Developing  classroom activities with the students 

 Collecting activity implementation data and outcomes-

materials generated by the students 

 Evaluation of the classroom implementation 

EduForHealthEducational/TrainingMaterials 

Education materials were designed according the results of partner 

countries analyses and questionnaires.  

The Eduforhealth training materials have been produced by the project 

experts: 

 to achieve sustainable learning results by students through 

long-term retention and reinforcing of basic knowledge;  

 to increase the students understanding of correlation between 

health versus nutrition and food safety for the wellness of their 

personal life, of their family and of the global humanity; 

 to increase the students personal responsibility;  
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 to promote the practice of science teaching methods (e.g. inquiry-

based science education, ICT-platform on science education, cross-

disciplinary activities, designing self-planed experiments and 

materials) which could replace the teacher predominance with the 

methodological diversity;  

 to develop the students skills through elaboration of the tasks that 

could encourage the insight and communicative approach to 

learning;  

 to encourage the stakeholders cooperation insight and outside 

school;  

 to encourage the ability to sustain their self-designed concepts and 

modalities to solve problems;  

 to create a cohesion between students, school teachers and parents;  

 to assure, at the local level, local tutors and school teachers capable 

to implement all kinds of new teaching methods like e-learning 

platforms and face-to-face sessions. 

 

o The Educational Platform- Moodle 

 

The Frameworks and Training Materials are main components of the 

platform.  

The teaching materials can be found in the e-learning platform.  

The platform provides meaningful and enjoyable learning activities. 

All the participant teachers (pre-primary, primary, lower secondary, 

upper secondary) enrolled in the Platform to reach the materials 
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Also, the platform consists ofarticles related to 10 essential topics of 

the Project. The articles were translated in national languages and used 

as a resource for implementer teachers and experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 

 

o The Game Platform 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
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The project created digital games based on the essential topics. In the 

context of those digital games, students can verify their knowledge 

about nutrition, health and food safety through active game play and 

receive appropriate feedback to correct their misconceptions. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

In the design of the games, social and constructivist learning 

perspectives were taken into consideration. The project developed 

interactive learning skills of students by online platform and online 

games 

o Digital Stories: 

Digital storytelling; allowed students to work in an authentic context, to 

develop narrative skills, to reflect their knowledge in a community of 

learners and get feedback. 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play


  

19 
 

In the context of intelligent digital storytelling, students’ inappropriate 

behaviors and knowledge about nutrition, health and food safety were 

detected - by an appropriate digital tool that was developed in the 

context of this project. 

The idea was teaching health and nutrition through digital storytelling 

with a reference to the cultural dimension of healthy eating that is 

promoted by every country's tradition.    

The digital storytelling tools helped students work in groups and 

strengthened the bonds between children in class, and at the same 

time between students and their teacher, to acquire several 

technological skills through storytelling. 

Digital stories for each essential topic can be found at EduForHealth 

platform(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en) 

III. HEALTH EDUCATION IN SCHOOLS 

Nutrition and Education 

One of the factor that needs attention in obesity development, is early 

childhood nutrition. Prevention from obesity should start in childhood. 

Childhood and adolescent obesity provides a back ground for 

adulthood obesity. Thus; school, family and society should be informed 

about well-balanced nutrition and physical activity.2 

                                                           
2
Healthy Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Nutrition, Health and Education are three essential pillars of 

development. School-based nutrition 

education, which is properly done, 

touches upon all of them. Nutrition 

education is such an intervention. It 

provides people with the knowledge, 

skills and motivation to make right 

dietary and lifestyle choices. Also it is 

building thus a strong basis for a healthy and active life. Food and 

nutrition education play a vital role in promoting food security and 

practice healthy eating patterns. Effective nutrition education is also 

important for combating the rise in non-communicable, diet-related 

diseases seen in many countries.3 

Children of school-going age develop behaviour through interaction 

with other pupils, teachers, parents, siblings and peer groups. They are 

influenced by their homes, their communities, the mass media – and 

the school. Because of this, the school is part of a network of influences 

which shape eating patterns and attitudes.4 Schools are the natural 

development zone for nutrition education. They affect student’s 

lifestyle choices. 

 

Effective Nutrition education in schools requires an extended 

curriculum. This curriculum has to be based on the health promotion 

principles.All school-based activities related to healthy eating can be 

                                                           
3Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
4 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum Development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 
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seen as part of an extended nutrition education curriculum, a sortof 

“macro-curriculum”, which puts a health promotion approach into 

productive action.The family and community represent another 

dimension of the macro-curriculum. Their involvement is particularly 

vital in nutrition education. Because the school is not the only source of 

what children learn. Eating habits, practices and attitudes are learned 

primarily in the family, and reinforced by the community, the media 

and the child’s experience of the physical environment. Schools will 

need to enter into dialogue with families, collaborate with them. It will 

be important to make positive links with families and with other 

sectors, organizations and individuals concerned with food and 

nutrition in the community. All these features of the extended 

curriculum affect nutrition education.  

Effective school-based nutrition education requires a health promotion 

approach and a “tripartite curriculum”. 

The relationship between education and health is two-way. On the one 

hand nutrition and health status affect children’s learning. On the other 

hand, learning can affect children’s health and nutrition status. 

Education; have an important effect on hygiene behaviour; introduce 

ideas about diversifying food production and conserving supplies; help 

with practical ideas about avoiding endemic illnesses and infections; 

reduce ignorance about eating and food practices and build an interest 

in healthy eating.5 

 

                                                           
5 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
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baltnews.it 

Health is a value itself. It is also an important for economic prosperity. 

People’s health influences economic outcomes in terms of productivity, 

labour supply, human capital and public spending. Health expenditure 

is recognised as growth-friendly expenditure. Better health promotion 

and disease prevention in and outside 

health sector; such as education, 

environment, employment can improve 

the sustainability of health systems.6 

 

According to EU Commission’s ‘White Paper on A Strategy for Europe 

on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues’ ; an 

individual’s knowledge, choices and behaviours, for ex related to 

lifestyle and eating habits, are shaped by the environment around 

them. This concerns, on the one hand, access to clear, consistent and 

evidence-based information when deciding which foods to buy an, on 

the other; the wider information environment which is in turn shaped 

by cultural factors, such as advertising and other media.7 People usually 

eat what is available and accessible in the nearest food shop, restaurant 

or canteen at work or at school. Diet depends on many different 

factors, including climate, infrastructure and development of the 

region, agriculture, political and economic aspects, and transport. 

Changes in the structure of the food-processing industry have 

potentially important implications for the availability of foods, with a 

                                                           
6 Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 

Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 
7 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 30.5.2007 

COM(2007)279 final. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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growing number of processed and unprocessed food products 

marketed on a European scale.8 

 

People’s food choices are influenced by: psychological factors; food 

preferences traditions; culture, social values, food symbolism, beliefs 

and religion; education; economic factors; aesthetic factors; age; mass 

communication and advertising; family and friends. World is becoming 

more global. This is breaking down national barriers in food choices. 

According to a pan-European survey, the main influences on food 

choices for consumers in the European Union aged 15 years and over 

are food quality (including food safety), price, taste, awareness about 

healthy eating and the family. The family plays a major role in 

modelling children’s food habits during the first years of life. Most very 

young children cannot make their own food choices.  

 

Their parents decide for them and prepare their food. When children 

start school, they spend many hours at school with friends and have 

their meal there. At this stage, school becomes a major factor 

influencing children’s eating behaviour. But young people also spend a 

lot of time watching television, films and commercial spots. Those 

factors send messages related to food and nutrition or what an ideal 

body shape should be. Friends become very important for adolescents 

when they are looking for their own personal identity and 

independence from the family. The young adolescent needs to be 

                                                           
8 RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-

basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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accepted by the group.9 Schools have a great responsibility in ensuring 

that children not only understand the importance of good nutrition 

and exercise but can actually benefit from both. They can be assisted in 

this through appropriate partnership with private parties, including the 

business community. 10 

NewestConcepts in nutrition, foodsafetyandtheirimplication in 

humanhealth 

‘Making positive changes in your and your students diet and lifestyle’ 

‘Healthy Kids=Higher attendance rates =Better behavior =Higher test scores’ 

 

 The prevention and treatment of the obesity epidemic in children and 

adults  

Obesity is a medical condition characterized by accumulation of excess 

body fat. As a condition, obesity is associated with reduced life 

expectancy and/or increased health problems. Obesity is therefore not 

just a cosmetic problem. Numerous studies indicate that higher levels 

of body fat are associated with an increased risk of many adverse 

health conditions.  

Weight loss is increasingly recognized as bringing major health benefits 

to overweight people and is linked with increases in life expectancy of 

people having obesity-related complication. Overweight and obesity 

                                                           
9 Rachael Dixey and others; Healthy Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition education 
guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting Schools 1999, 
ISBN 92 890 1170 X. 
10 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. 
Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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have increased over the past 20 years in many regions of the world, 

particularly the prevalence of obesity in childhood.  

 

Obesity is not only restricted to the developed world; it is also 

becoming a growing burden for the developing countries. Data from 

the International Obesity Task Force (IOTF) indicate that, worldwide, 

over 20 million children under the age of six are obese or overweight.
11

   

Worldwide obesity has more than doubled since 1980. In 2014, more 

than 1.9 billion adults, 18 years and older, were overweight. Of these 

over 600 million were obese. 39% of adults aged 18 years and over 

were overweight in 2014, and 13% were obese. 

 

Every five years "Turkey Demographic and Health Survey (TDHS)" study 

is performed in Turkey. It can be seen from the results that obesity is 

increasing among female population. According to the results of the 

researches, overweight prevalence in 15-49 age group women (BMI = 

25-29.9 kg/m2) in 1998, 2003 and 2008 was found as 33.4%, 34.2% and 

34.4% respectively and the obesity prevalence (BMI 30 kg/ m2) in 1998, 

2003 and 2008 was found as 18.8%, 22.7% and 23.9% respectively. 

According to these results, obesity prevalence among females has been 

increasing 5.1% during the last ten years. 

 

What are common health consequences of 

overweight and obesity? 

 

                                                           
11http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
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Obesity is linked to more than 60 chronic diseases:Raised BMI is a 

major risk factor for non-communicable diseases such as:cardiovascular 

diseases (mainly heart disease and stroke), which were the leading 

cause of death in 2012; diabetes; musculoskeletal disorders (especially 

osteoarthritis - a highly disabling degenerative disease of the joints); 

some cancers (endometrial, breast, and colon).The risk for these non-

communicable diseases increases, with an increase in 

BMI. 

 

Obesity related medical treatments cost between $147 and $210 billion 

a year, or nearly 15% of all annual medical spending Researchers 

estimate that if obesity trends continue, obesity related medical costs 

cost rise by $45 - $65 billion each year by 2030.12 

 

 

 

 

 

What is “FoodLiteracy?” 

Humans need to eat.  Knowing what foods 

increase the quality and quantity of human 

(and our planet’s) life is an important life 

skill.  We refer to “Food Literacy” as the 

ability to track the progress of food from 

                                                           
12http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 

http://123rf.com 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
http://123rf.com/
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farm to table and to understand and articulate the impact of food 

choices on:  human health, animal welfare, the environment and on our 

communities.13 

 

A food literate person is able to:  

 List and discuss the people and processes that define the 

lifecycle of food: growing, harvesting, transporting, processing, 

packaging, selling, eating and disposing. 

 Understand the difference between and the consequences of 

sustainable versus industrial agricultural. 

 Articulate the economic and environmental impact of eating 

seasonally. 

 Understand the distinction between whole and processed food. 

 Understand the relationship between food and health 

outcomes. 

 Possess basic shopping and cooking skills.    

 Shopping: dodging consumer traps at the supermarket such 

as:  label decoding, functional food claims, false advertising, 

couponing and other store based sales strategies.  

 Cooking: the ability to prepare simple, nutritious and cost 

effective meals – primarily using whole foods and natural 

ingredients.14 

Functionalfoods 

                                                           
13http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 
14http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
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Did you know that certain foods or food components may provide health and 

wellness benefits? 

These foods, also known as “functional foods,” are thought to provide 

benefits beyond basic nutrition and may play a role in reducing or 

minimizing the risk of certain diseases and other health conditions. 

Examples of these foods include fruits and vegetables, whole grains, 

fortified foods and beverages and some dietary supplements. 

Functional characteristics of many traditional foods are being 

discovered and studied, while new food products are being developed 

to include beneficial components. By knowing which foods can provide 

specific health benefits, you can make food and beverage choices that 

allow you to take greater control of your health. 

Functional component groups are; 

Carotenoids, Dietary(Functional And Total) Fiber… Fatty 

Acids,Flavonoids, Isothiocyanates, Minerals, Phenolic Acids, Plant 

Stanols/Sterols, Polyols, Prebiotics, Probiotics, Phytoestrogens, Soy 

Protein, Sulfides/Thiols, Vitamins.15 

GeneticandNutrition 

                                                           
15

http://foodinsight.org 

http://foodinsight.org/
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www.precisionnutrition.com 

Nutrients and other food components influence the function  

of the body, protect against disease, restore health, and determine 

people’s response to changes in the environment. 

Under certain circumstances and insome 

individuals, diet can be a serious risk factor for a number of diseases. 

Common dietary chemicals can act on the human genome, either 

directly or indirectly, to alter gene expression or structure. The degree 

to which diet influences the balance between healthy and disease 

states may depend on an individual’s genetic makeup. Some diet-

regulated genes (and their normal, common variants) are likely to play 

a role in the onset, incidence, progression, and/or severity of chronic 

diseases. Dietary intervention based on knowledge of nutritional 

requirement, nutritional status, and genotype (i.e., “personalized 

nutrition”) can be used to prevent, mitigate or cure chronic disease.16 

 

 

 Organic foods Strategies in food safety / Food safety risk management 

/ Traceability in food production / From farm to fork 

The safety of food is greater with organic than with conventional 

products. However, various opportunities exist for improving it in both 

types of farming in the future. It is important to take a precautionary 

approach to new technologies, in order to reduce their negative effects 

on humans, the environment and nature. If labelling, control and 

certification function properly, the attachment of labels to food 

products improves food safety; and in this context the organic label has 

                                                           
16

http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

http://www.precisionnutrition.com/all-about-genetic-testing
http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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significant advantages. Nevertheless, there are opportunities for 

improving the organic label, for example by including controlled 

information about the origin of products. Similarly, organic regulations 

and food safety could be improved by introducing rules governing the 

processing, distribution and marketing of organic products. 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. CLASSROOM IMPLEMENTATIONS 
 

 

 

 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd
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The5E Learning Method 

In today educational systems, new and active teaching methods in the 

teaching-learning process has been of interest to many. The 5E's is an 

instructional model based on the constructivist approach to 

learning, which says that learners build or construct new ideas on top 

of their old ideas. The 5E's can be used with students of all ages, 

including adults. The concept behind the model is to begin with 

students’ current knowledge, make connections between current 

knowledge and new knowledge, provide direct instruction of ideas the 

students would not be able to discover on their own, and provide 

opportunities to demonstrate understanding (Bybee, 2006).  

Each of the 5E's describes a phase of learning, and each phase begins 

with the letter "E": Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate. 

The 5E's allows students and teachers to experience common activities, 

to use and build on prior knowledge and experience, to construct 

meaning, and to continually assess theirunderstanding of a concept 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html. 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html
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A 5E Lesson Plan Example 

Expected Learning Outcomes:  

Students will have general information about the types of food and 

nutrients. They will develop their sense of self and community. 

 Planning Healthy Life  

o To plan their healthy life. 

o To described nutritional groups. 

o To categorized foods according to nutritional groups. 

o To identify nutritional values. 

 

 ICT 

o To create an account, start a new project on 

Appinventor 

o To design interface when they create their application 

on Appinventor 

o To choose code blocks when they create their 

application on Appinventor. 

Tools:  

o http://www.appinventor.mit.edu; to create their 

application for android tablets or phone 

o http://en.linoit.com; to create their nutrients list easily 

o Sticky paper-pen; to create their nutrients list 

o Aistarter; to check whether it is running their own 

application by using Emulator 

o Stormboard; to create mind mapping 

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
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o Rubistar; to get feedback from pupils 

STEPS of 5E  

ENGAGE:  

 Students work in small groups (five people). Then, asks them, 

what they have eaten and drunk all day, open the 

“linoit”https://linoit.com/session/login to give their answers 

online programme. Alternatively, sticky paper and pen help to 

create their list.Then they check their list with the list of other 

groups and compare. 

EXPLORE:  

 Mind Mapping “stormboard” link is shared with the students 

andasked to fill in the related boxes which they are categorized 

nutritional groups according to what they have consumed 

during the day.  

 Than students match the nutrition with the nutrition groups and 

then, determine the type of food such as proteins, vitamins, and 

calcium. 

EXPLAIN:  

 Ss check their mind maps to check whether they match they 

clustered the nutrition groups and types or not.  

 Then, students are asked how many calories they took whole 

day and how many calories they need to compare with their 

results. At the same time, the list of nutrition, nutrition groups 

and nutrition values is shared with the students to check their 

values.  

https://linoit.com/session/login
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 To be able to calculate the calories that is consumed during the 

day, the “app inventor” is introduced using the link 

“www.appinventor.mit.edu” and a new account is created.  

 How to start a new project and the steps which are for design 

interface is presented. It is created in 3 steps as in the following; 

1. Design: The values of the calories and nutrition are matched and 

designed like the calculator.   

2. Coding : Each button is coded according to the value of each 

calorie  

3. Test:  the application whether it works or not.  

ELABORATE:  

 Studentscreates their apps and check their own application 

using emulator with aistarter, android tablet or phone with QR 

code in 5 minutes.  

EVALUATE:  

 Each team shares/ presents their apps and their classmates 

evaluate the products using rubric. If the product does not 

work, they try to identify the problem and try again with their 

team members when the product works. 

Collaboratıve Learning  Methods  

Research shows that involving learners in technologically supported 

collaborative learning activities could provide them with essential 

opportunities to: motivate active engagement in their learning 

(Scardamalia & Bereiter, 1996), extend and deepentheir 

http://www.appinventor.mit.edu/
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learningexperiences, try new ideas and improve their learning 

outcomes (Picciano, 2002), trigger their cognitive processes 

(Dillenbourg, 1999), enhance their diversity in terms of the learning 

concepts in question (Johnson and Johnson, 1994) and interact socially, 

developing a sense of community and belonging online 

(Haythornthwaite, Kazmer, Robins, & Shoemaker, 2000). 

Recent studies have indicated that some amount of structuring may 

help teams achieve effective collaboration (Lehtinen, 2003). One way to 

structure collaborative processes is through the use of ‘collaborative 

patterns’ which could be well-integrated within the ‘learning design’ 

realized by the teachers. Specifically, best collaborative pedagogical 

practices can be reflected in the formation of ‘collaborative patterns’ 

which could be shared and reused across instructional contexts and 

essentially assist learning. 

In the following section 3 of these methods are presented with 

examples of their implementation in the Nutrition and Food Safety 

classrooms.   

1. The ‘Roundtable’ collaborative method  

2. The ‘Think Pair Share’ collaborative method 

3. The Jigsaw collaborative method  

1.The ‘Roundtable’ collaborative method  

Roundtable (Kagan, 1994) is one of the classical brainstorming 

techniques (Kordaki & Siempos, 2009).  Due its structure it is obligatory 

for learners to participate and contribute in discussions. 

2.The ‘Think Pair Share’ collaborative method 
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Think, Pair, Share is a method first designed by Professor Frank Lyman 

at the University of Maryland in 1981 (Kordaki & Siempos, 2009). It is a 

cooperative discussion method that allows students to discuss their 

responses with a peer before sharing with the whole class. It 

distinguishes from other methods by the adoption of thinking time 

leading to increases in responses’ quality. 

3.The Jigsaw collaborative method  

The Jigsaw method was originally proposed by E. Aronson (1971) at the 

University of Texas and the University of California (see 

http://www.jigsaw.org). Jigsaw has been seen as a method that can 

support both cooperative learning and collaborative situations. This 

method could sit well within the constructivist framework of learning. In 

addition, many researchers have proposed the implementation of this 

method within the online context (Kordaki, Siempos and Daradoumis, 

2011; Kordaki and Siempos, 2010), despite the fact that Jigsaw was 

originally proposed for face-to-face education.  

 

The Jigsaw method is a cooperative/collaborative learning strategy 

which enhances the process of listening, commitment to the team, 

interdependence and team work. Each member of the team has to 

excel in a well-defined subpart of the educational material, undertaking 

the role of expert. The experts form a different group to discuss the 

nuances of the subject and later return to their teams to teach their 

colleagues. The ideal size of teams is 4 to 6 members.  

 

 

Example of a structured ‘Jigsaw’ collaborative learning method in the 

nutrition and food safety classrooms 

http://www.jigsaw.org/
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 The students watch the educational video that is offered from 

theprogramhttp://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?la

ng=gr;t=t8 (duration 3: 37) to which reference is made on the 

Recommended Daily Allowance (RDA) of nutrients should 

recruit from the various foods we consume daily. 

 Based on the video that watched, students have to make 

tomorrow's Arisdiet. Each team will be responsible for one meal 

(breakfast, lunch or dinner). On the left side of the table draw 

the dishes that students would recommend to Aris and on the 

right side, describe them.  

 

 

 

Below is the advice of a nutritionist on how to plan our daily meals 

(breakfast, lunch and dinner) based on the RDA / DRVs. After students 

read it carefully, students asked to help Aris to plan the meal for which 

they are responsible so as to be balanced and healthy?  

Breakfast Foods 

Dinner 

Foods 

Foods 

Lunch 
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Students returned to their first groups, after discussing their 

experiences, students asked to help Aris to plan the main meals 

for the next two days so that to be balanced and healthy? 

Aris’ healthy meals for the next two 

days 

 

 

1
st
 day 2

nd
 day  

Breakfast Breakfast  

Meal Foods 
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Lunch Lunch  

 

 

 

  

Dinner Dinner  

 

 

 

  

An Example for Teacher’s Portfolio 

IDENTIFICATION OF THE DIDACTIC UNIT 

 

OBJECTIVES 

 

POSTURAL HYGIENE 

• Understanding and maintaining standards for good healthy posture 

when sitting, take things off the ground, hanging the backpack, 

sleeping... 

• Learning how to organize the backpack and do not overload it with 

unnecessary things. 

Title of the activity A HEALTHY LIFE!! 

Educational level it is 

addressed to 

4TH GRADE PRIMARY 

Estimated Hours 10 

Students estimated number 18 
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PROPER USE TOILET 

• Knowing how to properly use the toilet paper and properly cleaned. 

• Correct use of the toilets, keeping them in good condition: empty 

the tank after use, not throwing papers on the floor, close the taps 

after washing, do not throw objects into the toilet... 

HYGIENE AND GROOMING 

• Recognizingthe benefits of proper hygiene: pleasant feeling for 

oneself and for others, prevention of diseases... 

• Knowing the body and the hygienic standards required for care. 

• Taking responsibility for personal hygiene. 

HYGIENE CLOTHING 

• Learning to dress themselves 

• Valuing the care and hygiene of clothing and footwear. 

• Importance of changing clothes whenever you are.Change 

underwear daily. 

HYGIENE AND CARE OBJECTS 

• Understand the importance of caring and order of the objects they 

used both at home and at school. 

• Learn to respect the environment in which they live and relate: 

house, class, courtyard, street... 

SLEEP AND RELAXATION 

• Importance of sleep and rest a sufficient number of hours. 

HEALTHY FOOD AND NUTRITION 

• Knowing the benefits of a balanced diet and the consequences of 

inadequate nutrition. 

• Acquiring healthy eating habits. 

• Valuing the importance of breakfast in the diet for proper 

performance. 

FOOD HYGIENE STANDARDS 

• Respect the basic rules of storage and handling of food. Demand 

that others respect these rules. 
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• Knowing basic aspects of the food chain: production, distribution, 

storage and food preservation. 

• Washing hands always before eating. 

• Knowing not to take food that has been dropped. 

BASIC RULES RELATING TO FOOD 

• Appreciating the nice aspects involving food. 

• Valuing the act of food as a form of social and family relationships. 

• Knowing the basic rules of behavior at the table. 

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 

• Understanding the benefits of physical activity for health  

• Conducting autonomously sports activities  

• Actively participate in physical education activities. 

• Playful conception of physical exercise and sports, avoiding 

competitiveness and accepting the limitations. 

LEISURE AND FREE TIME 

• Rating positively leisure time and rest. 

• Participating in healthy leisure activities. 

• Do not abusing computers, video games, etc.  

• Reducing the number of hours of television watching. 

• Acquiring a critical judgment to select TV programs. 

• Knowing that watch TV and play computer or video games 

excessively can be harmful to the physical and mental health. 

ENVIRONMENT AND HEALTH 

• Understanding the negative health consequences of environmental 

pollution. 

• Identifying risk factors for the health of environmental origin. 

• Know what personal and collective actions can have an impact on 

the environment. 

• Making responsible consumption, avoiding waste. 

• Knowing the importance of controlled water, electricity 

consumption, paper, etc. and implement saving measures (turning 
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off lights, closing taps when not in use). 

• Being aware of the importance of keeping the environment clean 

(home, school, park...). 

• Identifying behaviors or acts that are harmful to the environment. 

• Knowing renewable energy. 

• Acquiring habits of recycling and waste classification 

 

CONTENTS 

 

• Study of the different parts of the body systems, organs and 

functions.  

• Videos where proper hygiene habits and inappropriate to discuss 

them appear after class, distinguishing those who are right of those 

who are not. 

• Performing work in groups to talk about issues related to hygiene 

(how elaborate soap, hygiene through history, major diseases related 

to poor hygiene...).Presentation of this work to the rest of the class, 

orally or in panels or wall hung. 

• Monitoring the proper use of toilets. 

• Establishment of standards for the care of school toilets. 

• Correcting bad posture observed in the classroom. 

• Explanation how to maintain proper posture during lessons. 

• Commitment not to overload homework, not to excessively increase 

the weight of the backpacks. 

• Using common storage materials or materials that are not used at 

home in the classroom, to reduce the weight of the backpacks. 

• Importance of hygiene and personal appearance in relationship with 

others. 

• Establishment of care shifts classroom: cleaning tables, slate, eraser... 

so that all students participate. 
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• Explanation of the importance of a break adequate for optimal 

performance in class. 

• Preparation of poster or wall between the whole class, they remain 

exposed to remember the eating habits to be achieved. 

• Explanation of the process of nutrition and organs involved in it. 

• Sessions on the classification of food is explained by the nutrients 

that compose and recommended amounts for a healthy and 

balanced diet. 

• Symposia on food. 

• Mandatory washing their hands before lunch recess and lunch, if the 

child is left in the school canteen. 

• Exercises to explain the rules for handling and preserving food. 

• Monitoring compliance with the basic rules of behavior during meals. 

• Facilitate participation giving a fun and playful to physical education 

classes character. 

• Mandatory warming up before physical exercise start and performing 

stretching before and after. 

• Motivation in physical education classes, avoiding being too 

demanding and adapting them according to individual abilities. 

• Promotion of fair play and sportsmanship. Avoid competitiveness. 

• Regular practice of physical activity. 

• Wear necessary (clothes, shoes...) for the proper conduct of physical 

activity. 

• Commitment reading a book (can be borrowed from the library) 

throughout the school year. 

• Symposia on irresponsible consumption and its consequences 

(excessive consumption of paper, electricity etc.). 

• Reading symbols and labeling of some products most frequently 

used (food, clothing, shoes...). 

• Explanation of consumer rights. 

• Provision of equipment commonly used in classrooms, so that they 



  

45 
 

learn to share. 

• Optimizing the paper and school supplies. 

• Crafts with recyclable items to make objects and toys. 

• Promotion of leisure without toys without computers. 

• Study of the main pollutants and their consequences for the 

environment. 

• Promoting maximum use of paper and utensils at school. 

• Sheets, posters, murals, slides individual to perform for saving water, 

energy and recycling waste. 

 

METHODOLOGY 

 

Active or integrative pedagogy has as the linchpin learning and students 

as it is based on meaningful learning. The objectives and content have 

to do with the three personal areas: cognitive, emotional and skills.  

A combination of active educational methods and techniques is used, 

the educator role is to support and learning group sessions are 

scheduled in detail and evaluation is ongoing. 

In practice, it is easier to promote that students realize their own 

situation to face the learning and talk about it a priori, that is, listening 

instead to give "a lecture". 

Help them think, instead of thinking about them, encouraging the 

research for solutions and autonomous decision-making. The idea is not 

"to prescribe" behaviors, but to promote them. Teaching is, from the 

perspective of active pedagogy, focus on learning and learners, helping 

them to learn.  For this to be effective in each of the stages, and 

depending on the age, will be more useful certain methods, techniques 

and learning resources. 

A playful, participatory and experimental methodology around the 

school community: students, parents and teachers. 
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In addition, students will perform small group projects based on 

feeding, always encouraging a constructive, responsible and caring 

behavior. The main principles of the methodology will be: 

TASK ASSIGMENT, GUIDED DISCOVERY AND PROBLEM SOLVING. 

 

TASKS TO BE DEVELOPED BY TEACHER 

 

As primary objective, inculcate and practice a healthy and balanced diet. 

To do this we will begin to know the different groups of existing foods, 

the origin of each, processing, handling and fostered an adequate intake 

to age and needs of our alumni / ae and families. During the course of 

this unit students will acquire various capacities, not only teaching, but 

also adequate staff development and social balance. 

Preparation of all material: sheets, logs, etc. 

 

TASKS TO BE DEVELOPED BY STUDENTS 

 

General activities: 

- Participation in healthy breakfasts. 

- Eating fruit and milk one day a week. 

- Vegetable Crops: lentils, chickpeas... 

- Discuss hygiene when handling food. 

- Wash the hands before and after handling food and brush our teeth 

after eating. 

- Development of a food. 

- Development of murals on food. 

• Specific activities: 

- Colloquia. 

- Find information about general culture and gastronomy. 

- Development of murals on the cuisine of our country as well as from 
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other countries. 

- Preparation of simple recipes and then group them together in a 

book. 

- Classify foods according to their animal or vegetable origin. 

- Know the nutritional properties of different foods from each group: 

milk and milk products; meat, fish and eggs; fruit; vegetables; 

cereals, derivatives and vegetables; fats and oils; and sugar candy. 

- Develop a wheel 7 food groups. 

- Develop a food pyramid from the food groups. 

- Sort stories of the manufacturing process of a product (honey, 

cheese, oil, vegetables...) 

- Planting vegetable seeds and know the care they require. 

- Distinguish between good food and bad condition. 

- Make healthy and nutritious menus. 

- Knowing which fruits and vegetables can be eaten in every season 

and make a mural in groups. 

 

CRITERIA AND EVALUATION INSTRUMENTS 

 

The evaluation will be global, continuous and progressive. The 

achievement of the objectives will be carried out according to the 

following criteria: 

 Questionnaires initial and final evaluation related to healthy 

eating habits and food hygiene, aimed at students and families. 

 Degree of assimilation of the conceptual content by students 

through reinforcement sheets, revision or extension. 

 Level of student participation in the preparation of posters, 

murals and other group work. 

 Adopt hygiene before and after eating and handling food. 

 Use the Internet to search for information. 
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 Videos of product development. 

 Educational games. 

 Registration of participation and delivery of work. 

 Participation in the talks. 

 Oral presentation. 

The evaluation instruments are the daily class, debates, lectures, 

symposia, scales of observation and anecdotal records. 

Some practical experiments 

1. IDENTIFICATION OF PROTEIN USING BIURET TEST 

Biuret solution is used to identify the presence of protein. Biuret 

reagent is a blue solution that, when it reacts with protein, will change 

color to pink-purple. 

Equipment and materials: 

• Reactive biuret: CuSO4 1%, NaOH 20-30%  

 Pipettes 

 Tubes 

 Protein solution (egg white, milk) 

Procedure: 

 Add 1 ml of sodium hydroxide solution to 2 ml of sample 

shake well. 

 Add 1% copper sulfat solution, drop by drop, gently 

shaking after each drop. 

 Record obtained color 

Colour change 

Remains blue→proteins absent 

Blue to violet → proteins present 
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2. IDENTIFICATION OF OIL AND FAT 

 

Equipment and materials: 

 Pipettes 

 Tubes 

 Ethanol 

 Oil 

 

Procedure: 

 Place about 1 cm3 of ethanol in a test tube.                                  

 Add a few drops of oil and mix by shaking. 

 Add an equal amount of water and shake again. 

 

Observation: 

Positive result:  A cloudy emulsion forms 

Negative results:  Liquid remains clear 

 

Note 

 Food with solid fats can be tested by crushing them in ethanol. 
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Test for oil/Fats (Ethanol/Alcohol Emulsion Test) 

 

3. IDENTIFICATION OF REDUCING SUGAR Fehling’s Test 

 

 

 

Equipment and materials: 

 Fehling 1 

 Fehling 2 

 Pipettes 

 Tubes 

 Alcohol burner (gas burner) 

 Fruit Juice (test solution) 

 

Procedure: 

 1 mL Fehling 1 + 1 ml Fehling 2 + few drops fruit juice (test 

solution)→ heat the mixture (5 min) and observe a color change. 

 The production of yellow 'or brownish-red precipitate of 

cuprous oxide indicates the presence of reducing sugars in the 

given sample. 

 

 

4. IDENTIFICATION THE AMOUNT OF VITAMIN C IN JUICE 

This method determines the vitamin C concentration in a solution by a 

redox titration using iodine.  

 

Equipment and materials: 
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 burette and stand 

 100 mL or 200 mL volumetric flask 

 20 mL pipette 

 10 mL and 100 mL measuring cylinders 

 250 mL conical flasks 

 distilled water,  

 various juice of tropical fruits, or orange juice of different 

producers,  

 Iodine solution: (0.005 mol L−1) 

 Starch indicator solution: (0.5%).  

 

Procedure: 

First, prepare two mixtures:  

 Iodine solution: (0.005 mol L−1). Weigh 2 g of potassium 

iodide into a 100 mL beaker. Weigh 1.3 g of iodine and add it 

into the same beaker. Add a few mL of distilled water and swirl 

for a few minutes until iodine is dissolved. Transfer iodine 

solution to a 1 L volumetric flask, making sure to rinse all traces 

of solution into the volumetric flask using distilled water. Make 

the solution up to the 1 L mark with distilled water. Note: The 

concentration of the prepared iodine solution can be more 

accurately determined by titration with a standard solution of -

ascorbic acid or a standard solution of potassium thiosulfate 

using a starch indicator. This should be done if possible as 

iodine solutions can be unstable. 

 Starch indicator solution: (0.5%). Weigh 0.25 g of soluble 

starch and add it to 50 mL of near boiling water in a 100 mL 

conical flask. Stir to dissolve and cool before using. 
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 Sample Preparation: 

For fresh fruit juice: Strain the juice through cheesecloth to remove 

seeds and pulp which may block pipettes. 

For packaged fruit juice: This may also need to be strained through 

cheesecloth if it contains a lot of pulp or seeds. 

For fruits and vegetables: Cut a 100 g sample into small pieces and 

grind in a mortar and pestle. Add 10 mL portions of distilled water 

several times while grinding the sample, each time decanting off the 

liquid extract into a 100 mL volumetric flask. Finally, strain the ground 

fruit/vegetable pulp through cheesecloth, rinsing the pulp with a few 

10 mL portions of water and collecting all filtrate and washings in the 

volumetric flask. Make the extracted solution up to 100 mL with 

distilled water. 
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5. IDENTIFICATION OF NITRATES AND NITRITES - 

QUALITATIVE DETERMINATION (Rapid test of water analysis) 

Equipment and materials: 

 Potassium iodide starch paper from MN 

 

 
 

Limit of method sensitivity is of 1 mg/l NO2
– 

Procedure: 

This test paper allows the quick and easy detection of strong oxidizers 

such as nitrites. Nitrite oxidizes potassium iodide to form elemental 

iodine which reacts with starch to a blue-violet complex.  

Potassium iodide starch paper may be used by dipping it into a water 

sample or by applying drops of the sample onto the paper.  

To detect gaseous oxidizers, the paper is moistened with distilled water 

and then exposed to the gas in question. 

 

Interpretation of the results: 

If the test paper becomes violet that means that the water contains 

nitrites. 
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V. EVALUATION  

Portfolio 

All the teachers who 

participated to the training 

process were asked to design 

own learning objects, built in 

the portfolio format. 

All the participants’ products 

were uploaded to the common 

database and published in the project webpage, as Portfolio Database.  

The scientific content of the Portfolios was strongly related to basic 

skills and transversal skills that must to be acquired by the students. 

Project aims to enhance the deeply implementation of modern 

teaching methods that can sustain the education in related Food 

Science disciplines. 

 

Structure & aims of the Portfolio 

 Designing of an activity for the classroom: 

 Identification of the didactic united with Eduforhealth topics 

 Indicating concepts related 10 essential topics for school 

education 

 Defining and designing lesson plans with innovative 

methodology and learning strategies 

 Planning materials, products and students’ outcomes. 
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 Indicating criteria and how to evaluate students’ outcomes 

 Developing classroom activities with the students: 

 Collecting activity implementation data and outcomes-materials 

generated by the students 

 Evaluation of the classroom implementation with online tools; 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Mind map   

 Poster 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Comic cartoons 

Pixton(www.pixton.com/tr/) 

  Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Questionnaire 

 Google  (https://docs.google.com/forms/) 

 Surveymonkey (https://www.surveymonkey.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
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Basıc skills and competences of teachers and students 

TEACHERS 

 Teachers developed their basic and transversal skills, such as 

digital skills, by Eduforhealth trainings. 

 Developed cultural awareness and better language skills, 

because the partnership consists of six countries. 

 Virtual laboratories focused on enhancing the practical skills of 

the teachers and students, using training materials and specific 

ICT programs. 

 The video tutorial provided information on how to do training 

and the procedures involved in training, teaching and 

evaluation. It is a digital handbook for trainer about what the 

training materials contain and how to use them in the teaching 

process.  

 It covers the essential interaction skills required of trainers 

(maintaining leadership, creating learning communities, 

planning lessons, controlling training groups, analyzing trainees’ 

knowledge and establishing credibility) and outlines the steps in 

handling resistance to training and in building environments 

that encourage changes in trainee behavior.   

 The scientific content of the Portfolios was strongly related to 

basic skills and transversal skills that must to be acquired by the 

students. 
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STUDENTS 

 Communicating and collaborating with teams of 

people  

 Making innovative use of knowledge, information 

and opportunities to create new services, processes 

and products.  

 Creativity and innovation skills 

 Critical thinking and problem solving skills 

 communication and collaboration skills  

 ICT (information and communications technology) 

 Literacy -Use technology as a tool to research, organize, 

evaluate and communicate information 

 Use digital technologies (computers, media players, GPS etc.), 

communication/networking tools and social networks 

appropriately to access, manage, integrate, evaluate and create 

information to successfully function in a knowledge economy 

 Apply a fundamental understanding of the ethical/legal issues 

surrounding the access and use of information technologies 

 Flexibility and adaptability  

 social and cross-cultural skills  

 productivity and accountability  

 Leadership and responsibility 
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VI. CONCLUSION 
 

Two years’ project aimed to restore the place of Food Science 

Education and related subjects in the culture of the young people, in 

order to their personal development and wellbeing. Rationale of the 

Eduforhealth project is to meet identified needs in education and 

develop non formal and informal learning strategies. 

Eduforhealth trained the teachers to better expand the educational 

step by deploying an integrate teaching of food science and developed 

teachers and their students’ competencies and creative thinking skills in 

the area of food science, connected with the health science. 

Education materials and training process were designed according the 

results of partner countries’ analyses and questionnaires. In two 

years,300 teachers trained and 300 portfolios produced in six partner 

countries. Main purpose was to increase the students understanding of 

correlation between health versus nutrition and food safety for the 

wellness of their personal life, of their family and of the global 

humanity. 
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Model positive eating and drinking behavior:17 

 

 

 

 

 

18 

 

                                                           
17

http://foodfight.org/toolkit 
 

Steps for Health School 

When you eat in front of kids, make 

healthy choices and talk about them. 

 

Don’t use food as a reward: and 

reinforcing the idea that junk=success. 

Create your school wellness team 

Don’t give up: Changing the culture of 

health and wellness can take time. 

Incorporate food education into 

existing lessons 
False Health Claims 

http://foodfight.org/toolkit


  

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://foodfight.org/toolkit)

“Lightly sweetened” 
does not mean low in sugar. 

“Cholesterol free” 
does not mean the food is totally fat free. 

“A good source of fiber”  
often includes non-traditional sources of fiber 

called isolated fibers. 

“Strengthens your immune system”  
does not always mean a food is good for you. 

“Made with real fruit”  
often refers to fruit concentrate. 

“Made with whole grains”  
does not mean the product is 100% whole grain. 

“All natural” 
foods aren’t as natural as the claim to be. 
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