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 ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
To πρόγραμμα “EduForHealth” επιδιώκει την εκπαίδευση στην αγωγή 
υγείας από επιστημονική, παιδαγωγική και νομική άποψη, λαμβάνοντας 
υπόψη την ηλικία των παιδιών, το επίπεδο της τάξης, τη γνωστική 
ανάπτυξη των μαθητών και τις εθνικές και τοπικές ιδιαιτερότητες..  
 
Οσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, αυτοί θα επιμορφωθούν προκειμένου 
να διευρύνουν την εκπαίδευση στην Αγωγή Υγείας μεσω μιας προσέγκισης 
που θα ενσωματωνει παραδοσιακά και ψηφιακά μαθησιακά υλικά, και 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις όπως εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση 
και μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στην υγιεινή διατροφή η 
οποία είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της καλής υγείας και την πρόληψη 
της ασθένειας των ατόμων καθώς επίσης και για την υγιή ανάπτυξη των 
εφήβων και των νέων. Για το λόγο αυτό θα σχεδιαστούν διδακτικές 
παρεμβάσεις στη σχολική εκπαίδευση μιας καιοι μαθητές περνούν το 
μεγαλύτερομέρος της ζωής τους στο σχολείο.  
 
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν τα παρακάτω 10 βασικά θέματα ως 
κατάλληλα για την εκπαίδευση των μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπ/σης στην 
υγιεινή και ασφαλή διατροφή.  
• Η διατροφική πυραμίδα και η κύρια σύσταση των τροφών 
• Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών στη λειτουργία και στη φυσική 
κατάσταση του ανθρώπινου σώματος 
• Τα ενεργά συστατικά των τροφών σε βιολογικό επίπεδο και η επίδρασή 
τους στην ευζωία και στη διατήρηση της υγείας  
• Ο κίνδυνος από την κατανάλωση των χημικών συστατικών στη διατροφή 
και η επίδρασή τους στην υγεία 
• Οι κίνδυνοι από την κατανάλωση τροφής σε βιολογικό επίπεδο 
• Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι και η πρόληψη από αυτούς 
• Οι διατροφικές πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων 
• Η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η 
ασφαλής κατανάλωσή τους 
•Λογότυπα που αφορούν την υγεία 
•Διατροφική Υγιεινή 
 
Για όλα τα παραπάνω θέματα σχεδιάστηκαν μια σειρά από μαθησιακά 
υλικά περιλαμβάνοντας και μια σειρά από ψηφιακές εκπαιδευτικές ιστορίες. 
Μια ψηφακή ιστορία με θέμα ‘Οι κίνδυνοι από την κατανάλωση τροφής σε 
βιολογικό επίπεδο’  παρουσιάζεται στη στηλη που ακολουθεί. 
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Οκτώβριος 5   - World Teachers' Day 
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