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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διατροφή στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την μετέπειτα υγεία 

του ατόμου, καθώς και την ανάπτυξή του. Προϋπόθεση για την προαγωγή της υγείας 

του ατόμου είναι η διαμόρφωση μίας διατροφικής συνείδησης και η υιοθέτηση ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής από μικρή ηλικία. Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της 

διατροφής στην προσχολική ηλικία. Ως οδηγός για σωστή διατροφή είναι η μεσογειακή 

διατροφική πυραμίδα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βασίστηκαν 

στην διατροφική πυραμίδα. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονταν για οκτώ ημέρες 

οργανωμένες δραστηριότητες για κάθε μία από τις κατηγορίες τροφών της διατροφικής 

πυραμίδας. Ακόμη, στην παρούσα εργασία αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας 

και πραγματοποιήθηκε με ατομικές συνεντεύξεις πριν και μετά την εφαρμογή  των 

δραστηριοτήτων. Τέλος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, δείχνουν 

πως οι απόψεις και οι γνώσεις των παιδιών μετατοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Το πιο 

σημαντικό είναι πως οι απαντήσεις τους, μετά την παρέμβαση που μεσολάβησε, ήταν 

πιο κοντά σε σχέση με το πρότυπο της διατροφικής πυραμίδας που είδαμε και 

εξετάσαμε αναλυτικά. 
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ABSTRACT 

 

Diet in childhood can significantly affect the person's later health and development. A 

prerequisite for promoting a person's health is the formation of a nutritional 

consciousness and the adoption of a healthy lifestyle from an early age. This paper 

examines the issue of nutrition in preschool age. As a guide to proper nutrition, we also 

analyze the food pyramid. More specifically, activities were applied for eight days, each 

day for each of the food categories of the food pyramid. In this paper is also analyzed 

the research carried out to evaluate the learning outcomes from the implementation of 

the activities. 18 children from the 3rd Kindergarten of Florina participated in the study 

that were conducted with individual interviews before and after the implementation of 

the activities. The results of the survey revealed that the views and knowledge of the 

children have shifted greatly. Most importantly, their responses, after the intervention, 

were closer to the pattern of the dietary pyramid that we have seen and analyzed in 

detail. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η περίοδος που ξεκινά με το πέρας της βρεφικής ηλικίας και εκτείνεται μέχρι το έκτο 

έτος της ζωής ενός παιδιού ονομάζεται προσχολική ηλικία είναι κρίσιμη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ατόμου, τόσο σωματικά όσο και νοητικά. Ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την ηλικία 

είναι η διατροφή.  

Η διατροφή στην προσχολική ηλικία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της 

ανάπτυξης του παιδιού. Η διατροφή, η οποία περιλαμβάνει τα σωστά θρεπτικά 

συστατικά και σε ισορροπημένες ποσότητες και αναλογίες είναι σημαντική, όχι μόνο 

για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του 

ως ενήλικα. 

 Η ισορροπημένη διατροφή που παρέχεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στο 

σχολείο και στο σπίτι, η ενημέρωση των παιδιών για αυτά τα θέματα από τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς, οι δραστηριότητες των παιδιών που περιλαμβάνουν κίνηση, 

καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορούν να συμβάλουν στην θεμελίωση υγιεινών 

συμπεριφορών και συνηθειών, οι οποίες διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 

παιδιών. Ιδιαίτερα η οικογένεια έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών. Το διατροφικό μοντέλο που ακολουθούν οι γονείς, μπορεί να 

επηρεάσει καθοριστικά τη συμπεριφορά και του παιδιού σε θέματα που αφορούν τη 

διατροφή του. 

Η σημασία της διατροφής στην προσχολική ηλικία, στο επίπεδο της υγείας σε όλα τα 

στάδια της ζωής ενός ανθρώπου, καθιστά τη μελέτη της ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα 

προς μελέτη.  

Συνεπώς, γίνονται σαφείς οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος προς μελέτη, αφού η διατροφή στην προσχολική ηλικία επηρεάζει την υγεία 

ολόκληρης της ζωής του ατόμου.  
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Ορισμός της διατροφής 

Σύμφωνα με το λεξικό, αν εξετάσουμε τη λέξη «διατροφή» ετυμολογικά αποτελείται 

από το πρόθεμα «δια-» και τη λέξη «τρέφω». Επομένως οδηγεί στην τροφή μέσω ενός 

συστήματος ή κάποιας οδού. Τροφή είναι οποιαδήποτε ουσία που καταναλώνεται για 

να παρέχει θρεπτική υποστήριξη σε έναν οργανισμό. Είναι συνήθως φυτικής ή ζωικής 

προέλευσης και περιέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως υδατάνθρακες, λίπη, 

πρωτεΐνες, βιταμίνες ή ανόργανα άλατα. Η ουσία απορροφάται από τον οργανισμό και 

αφομοιώνεται από τα κύτταρα του οργανισμού για την παροχή ενέργειας, τη διατήρηση 

της ζωής ή την τόνωση της ανάπτυξης.  

Η διατροφή είναι η επιστήμη που ερμηνεύει την αλληλεπίδραση των θρεπτικών και 

άλλων ουσιών στα τρόφιμα σε σχέση με τη συντήρηση, την ανάπτυξη, την 

αναπαραγωγή, την υγεία και την ασθένεια ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει την 

πρόσληψη τροφής, την απορρόφηση, την αφομοίωση, τη βιοσύνθεση, τον 

καταβολισμό και την απέκκριση (ΝΙΗ, 2014). Η διατροφή ενός οργανισμού είναι αυτό 

που τρώει, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα, την 

επεξεργασία και την γευστικότητα των τροφίμων, όπως επίσης από τον πολιτισμό και 

ίσως την κοινωνική τάξη. Μια υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει την προετοιμασία των 

τρόπων διατροφής και των μεθόδων αποθήκευσης που διατηρούν τα θρεπτικά 

συστατικά από την οξείδωση, τη θερμότητα ή την έκπλυση και μειώνουν τον κίνδυνο 

τροφικής δηλητηρίασης.  

Η κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, προκαλώντας ασθένειες 

όπως η τύφλωση, η αναιμία, απειλητικές για την υγεία συνθήκες όπως η παχυσαρκία 

(NCI, 2011) και το μεταβολικό σύνδρομο (PubMed Health, 2011). Κοινές χρόνιες 

συστηματικές ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις (UMMC, 2011), ο διαβήτης, 

(NIH, 2011 & Helpguide, 2011) και η οστεοπόρωση (WebMD, 2005; NIH, 2012 & 

Lips and van Schoor, 2011). Μια κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει οξύ 

υποσιτισμό, γνωστό και ως σύνδρομο Kwashiorkor ή υποαλβουμινικός υποσιτισμός, 

και το «μαρασμό» σε χρόνιες περιπτώσεις υποσιτισμού μια παθολογική κατάσταση 
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που εμφανίζεται σε παιδιά και χαρακτηρίζεται από αδύνατο σώμα και καχεκτική 

ανάπτυξη. 

 

Ο ρόλος της διατροφής 

Η διατήρηση της υγείας περιλαμβάνει την πρόληψη και τη θεραπεία μη μεταδοτικών 

ασθενειών, καθώς και τη διαχείριση του βάρους. Η διατροφή σε ολόκληρο τον κύκλο 

ζωής είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα που απαιτεί έρευνα έτσι ώστε οι συστάσεις για 

θρεπτικά συστατικά να «ταιριάζουν» με τις πραγματικές φυσιολογικές ανάγκες. Η 

βέλτιστη σωματική λειτουργία της έρευνας είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των 

ρόλων που η διατροφή και η φυσική κατάσταση, τόσο ξεχωριστά όσο και μαζί, παίζουν 

στη διατήρηση των σωματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, 

ανοσολογικών, σκελετικών, μυϊκών και άλλων λειτουργιών. Οι εξελισσόμενες 

ερευνητικές περιοχές περιλαμβάνουν την πρόληψη των διαδικασιών που σχετίζονται 

με τη νόσο, όπως η φλεγμονή. 

 

Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών  

Ο κατάλογος των θρεπτικών ουσιών που οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει 

είναι, με τα λόγια του Marion Nestle, «σχεδόν σίγουρα ατελής» (Nestle & Pollan, 

2013). Με τον όρο θρεπτικά συστατικά, δεν νοούνται μόνο οι πρωτεΐνες, οι 

υδατάνθρακες και τα λίπη, αλλά και οι ανάγκες σε ενέργεια, καθώς και σε μέταλλα και 

βιταμίνες. Ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια για να διατηρήσει τις διάφορες 

μεταβολικές δραστηριότητες, που έχουν σχέση με τη συντήρηση των βιολογικών 

λειτουργιών. Οι θερμιδικές απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών του βασικού 

μεταβολισμού αποτελούν συνάρτηση του βάρους σώματος και φτάνουν στις μέγιστες 

τιμές όταν το βάρος σώματος είναι 10-15 περίπου. 

Η διαδικασία της αύξησης απαιτεί πρόσθετη ενέργεια. Στα βρέφη οι ανάγκες αύξησης 

φθάνουν στο 30-35% περίπου των ενεργειακών αναγκών, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά 

και στους εφήβους ο ρυθμός αύξησης είναι χαμηλός. Η φυσική δραστηριότητα 

καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών σε ενέργεια, ανάλογα με το μέγεθος του 

σώματος, την ένταση και διάρκεια της σωματικής προσπάθειας. Οι θερμιδικές ανάγκες 

κατά το πρώτο έτος είναι 80-120 kcal/ kg βάρους σώματος και μειώνονται βαθμιαία 
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ανά 10 kcal/kg β.σ. κατ’ έτος για τα επόμενα 3 έτη. Η προέλευση των θερμίδων στο 

μητρικό γάλα όπως και στα περισσότερα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας έχει την εξής 

κατανομή: από πρωτεΐνες το 10- 15%, από υδατάνθρακες το 45-55% και από λίπη το 

35-45%. Ας σημειωθεί ότι 1 gr. πρωτεΐνης ή υδατάνθρακα αποδίδει 4 kcal ενώ 1 gr. 

λίπους 9 kcal. 

 Πρωτεΐνες 

 Αυτές αποτελούν το 20% του βάρους του σώματος. Η λήψη πρωτεϊνών με την τροφή 

είναι απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού, αλλά και να 

αναπληρώσει τις απώλειες των αμινοξέων (πρωτόπλασμα κυττάρου) που συνεχίζονται 

και όταν σταματήσει η αύξηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ικανότητα αποταμίευσης 

πρωτεϊνών και αμινοξέων είναι πολύ περιορισμένη. Από τα 24 αμινοξέα που έχουν 

προσδιοριστεί, τα 9 απ’ αυτά είναι απαραίτητα. Τα αμινοξέα που δεν μπορούν να 

συντεθούν από τον οργανισμό, δηλαδή τα απαραίτητα αμινοξέα, είναι τα εξής: 

α)Απολύτως απαραίτητα: 1. Λευκίνη, 2. Ισολευκίνη, 3. Βαλίνη, 4. Θρεονίνη, 5. 

Μεθειονίνη, 6. Φαινυλαλανίνη, 7. Τρυπτοφάνη, 8. Λυσίνη, 9. Ιστιδίνη, και β) Σχετικώς 

απαραίτητα: 1. Κυστίνη, 2. Τυροσίνη, 3. Ταυρίνη.  

Οι συνιστώμενες ποσότητες προσλαμβανόμενων πρωτεϊνών πρέπει να καλύπτουν το 

10-15% του συνόλου των προσλαμβανόμενων θερμίδων. Η σχέση μεταξύ ζωικών και 

φυτικών πρωτεϊνών στα παιδιά πρέπει να είναι 2 : 1 ή περισσότερο, εν αντιθέσει προς 

τους ενήλικες όπου η σχέση πρέπει να είναι 1 : 1. Η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών 

μπορεί να οδηγήσει σε δυο κλασικά σύνδρομα υποθρεψίας το σύνδρομο Kwashiorkor, 

που οφείλεται σε σημαντική έλλειψη πρωτεϊνών σε σχέση με τις θερμίδες, οι οποίες 

αναπληρώνονται με τη λήψη υπερβολικών ποσοτήτων υδατανθράκων και το μαρασμό 

(marasmus), που οφείλεται σε έλλειψη τόσο σε πρωτεΐνη όσο και σε θερμίδες. 

Υδατάνθρακες  

Η λήψη υδατανθράκων είναι απαραίτητη, όχι μόνο γιατί εξασφαλίζουν σημαντικό 

μέρος των θερμιδικών αναγκών, αλλά και γιατί η χαμηλή περιεκτικότητα της τροφής 

σε υδατάνθρακες οδηγεί σε υπερβολική λήψη πρωτεϊνών ή/και λιπών. Στη διάρκεια 

του πρώτου χρόνου της ζωής, ο κύριος υδατάνθρακας που προσλαμβάνεται με την 

τροφή είναι η λακτόζη, ενώ στη συνέχεια την πρώτη θέση καταλαμβάνει το άμυλο. Οι 

απαραίτητες ανάγκες σε υδατάνθρακες είναι 55-75% του συνόλου των 

προσλαμβανόμενων θερμίδων.  
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Οι υδατάνθρακες που προσλαμβάνονται με τις τροφές μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες, στους σύμπλοκους, που περιλαμβάνουν μεγαλομοριακούς 

υδατάνθρακες, όπως το άμυλο, στους απλούς ή ελεύθερα σάκχαρα, που περιλαμβάνουν 

μονο- και δισακχαρίτες και γενικότερα ολιγομοριακούς υδατάνθρακες και στις φυτικές 

ίνες. Ως ιδιαίτερη διαιτητική κατηγορία μπορούν να περιληφθούν τα φρούτα και τα 

λαχανικά.  

Οι σύμπλοκοι υδατάνθρακες φαίνεται ότι ασκούν ευνοϊκή επίδραση στη λειτουργία 

του εντέρου και διευκολύνουν την απορρόφηση των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου. 

Η πρόσληψη υδατανθράκων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 

και 70% του συνόλου των προσλαμβανομένων θερμίδων. Τα ελεύθερα σάκχαρα 

πιστεύεται ότι δεν πρέπει να προσλαμβάνονται σε μεγάλες ποσότητες, λόγω της 

γνωστής σχέσης τους με την τερηδόνα, αλλά και επειδή η χορήγησή τους σε μεγάλη 

ποσότητα εκτοπίζει από το διαιτολόγιο άλλες τροφές που περιέχουν σημαντικές 

θρεπτικές ουσίες. Δεν συνιστώνται συγκεκριμένα κατώτατα όρια, όμως δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν το 10% των προσλαμβανόμενων θερμίδων. 

Οι δισακχαρίτες και οι πολυσακχαρίτες απορροφώνται από το έντερο αφού 

προηγουμένως διασπασθούν σε μονοσακχαρίτες, με τη δράση πεπτικών ενζύμων, των 

σακχαρασών και ακολούθως αποθηκεύονται στο ήπαρ και τους μυς με την μορφή 

γλυκογόνου. Το βάρος του ήπατος του βρέφους αντιστοιχεί στο 1/10 του βάρους του 

ήπατος του ενηλίκου, με αποτέλεσμα την αποθήκευση μικρών ποσοτήτων γλυκογόνου. 

Το γεγονός αυτό είναι ένας από τους λόγους που οδηγούν το βρέφος εύκολα σε 

υπογλυκαιμία. 

Οι φυτικές ίνες αποτελούν το τμήμα εκείνο των τροφών που δεν προσβάλλονται από 

τη δράση των ενζύμων του πεπτικού σωλήνα. Οι ουσίες αυτές βρίσκονται στο 

κυτταρικό τοίχωμα σε όλα τα μέρη των φυτών, στις ρίζες, στον κορμό, στους σπόρους 

και στα φύλλα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις φυτικές ίνες, 

μετά τις ενδείξεις ότι περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων, όπως ο καρκίνος 

του εντέρου, η παχυσαρκία και η στεφανιαία νόσος. Οι φυτικές ίνες δεν φαίνεται ότι 

είναι απαραίτητες σε βρέφη κάτω των 12 μηνών. 

Λίπη  

Τα λίπη αποτελούν πηγή υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αντιπροσωπεύουν το 40% 

περίπου της συνολικής ποσότητας θερμίδων που προσλαμβάνονται με τις τροφές από 
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το φυσιολογικό παιδί. Το μεγαλύτερο μέρος του λίπους των τροφών, περίπου το 90-

98%, αποτελείται από τριγλυκερίδια και από αυτά το 90% περίπου είναι μακράς 

αλύσου (περιέχουν λιπαρά οξέα που αποτελούνται από περισσότερα από 16 άτομα 

άνθρακα με διάφορο βαθμό κορεσμού). Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να 

συνθέσει όλα τα λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα για τη ζωή, όπως τα ω-3 και τα ω-

6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που είναι προϊόντα του μεταβολισμού του λινολενικού 

και του λινολεϊκού οξέος αντιστοίχως και που βρίσκονται κυρίως στα ψάρια, στα φυτά 

αλλά και στο μητρικό γάλα. Η δράση αυτών των οξέων είναι πολύ γνωστή στην 

πρόληψη της στεφανιαίας νόσου. 

Το λίπος των τροφών πρέπει να καλύπτει το 30% περίπου του συνόλου των θερμιδικών 

αναγκών, εκ των οποίων 10% μπορεί να καλύπτονται από κεκορεσμένα λίπη, ενώ τα 

πολυακόρεστα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 3 και 8%. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την ακεραιότητα του δέρματος και των τριχών, 

στη ρύθμιση του μεταβολισμού της χοληστερόλης, έχουν λιποτρόπο δράση, 

ελαττώνουν την συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων και δρουν ευνοϊκά στην 

διαδικασία της αναπαραγωγής. Συμπτώματα έλλειψης μπορούν να παρουσιασθούν 

μόνο όταν το λινολεϊκό οξύ καλύπτει λιγότερο από 1-2% της θερμιδικής πρόσληψης, 

ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας χορήγησης αποβουτυρωμένου γάλακτος. Ως 

αποτέλεσμα τα βρέφη να εμφανίζουν ξηρότητα, πάχυνση και απολέπιση του δέρματος. 

Η χοληστερίνη της τροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 την ημέρα. Τα μεγαλύτερα 

αποθέματα των πολύ μακράς αλύσου λιπαρών οξέων, δηλαδή όσων έχουν 20-22 άτομα 

άνθρακα, αποκτώνται από το έμβρυο στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό, 

στα πρόωρα βρέφη η χορήγηση επαρκών ποσοτήτων των παραπάνω λιπαρών οξέων 

αποκτά κρίσιμη σημασία. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η πέψη και η απορρόφηση 

των μακράς αλύσου λιπαρών οξέων είναι ίσως αποτελεσματικότερη στα βρέφη τα 

σιτιζόμενα με μητρικό γάλα, παρά σε εκείνα που παίρνουν γάλα αγελάδας. Πάντως 

σήμερα είναι σαφές, ότι όταν γίνεται αναφορά στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, δεν 

είναι πλέον αρκετή η αξιολόγηση της συνολικής ποσότητας μόνο των πολυακόρεστων 

στην τροφή, αλλά πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ω-3 και ω-6, καθώς και 

αξιολόγηση της μεταξύ τους σχέσης.  
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Μέταλλα  

Το ασβέστιο, ο φώσφορος και το μαγνήσιο αποτελούν το 98% περίπου των μετάλλων 

του οργανισμού. Παράγοντες που ρυθμίζουν το μεταβολισμό του ασβεστίου είναι η 

παραθορμόνη, η θυρεοκαλσιτονίνη και η βιταμίνη D.  Η παρουσία στις τροφές 

λακτόζης προκαλεί αύξηση, ενώ αντίθετα η παρουσία φωσφόρου και αλκάλεων 

προκαλούν ελάττωση της απορρόφησης του ασβεστίου. Τα τελειόμηνα βρέφη που 

θηλάζουν φαίνεται ότι αναπτύσσονται ικανοποιητικά, αν και λαμβάνουν ασβέστιο, 

φωσφόρο και μαγνήσιο σε χαμηλότερες ποσότητες από τις συνιστώμενες. 

 Ιχνοστοιχεία 

 Έτσι χαρακτηρίζονται τα μέταλλα που τα αποθέματά τους στον οργανισμό είναι 

χαμηλότερα από το 0,01% του βάρους σώματος. Τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα για 

την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του μεταβολισμού γιατί αποτελούν συστατικό 

πολλών ενζυμικών συστημάτων. Ο σίδηρος αποτελεί το σημαντικότερο και 

περισσότερο μελετημένο από τα ιχνοστοιχεία. Ο βαθμός απορρόφησης του σιδήρου 

εξαρτάται από το είδος της τροφής στην οποία περιέχεται και κυμαίνεται από λιγότερο 

του 1% μέχρι και περισσότερο 20%. Οι φυτικές τροφές βρίσκονται στα κατώτερα όρια 

των παραπάνω ποσοστών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο μέσον και το κρέας στα 

ανώτερα. 

Ο σίδηρος που υπάρχει στις τροφές βρίσκεται κυρίως με τη μορφή του μεταλλικού 

σιδήρου, ενώ σε πολύ μικρότερη ποσότητα και κυρίως στο κρέας βρίσκεται με τη 

μορφή του σιδήρου της αίμης. Ο σίδηρος της αίμης απορροφάται καλύτερα από τον 

μεταλλικό σίδηρο. Το ασκορβικό οξύ αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου, ενώ το 

γάλα την ελαττώνει. Είναι γνωστό ότι το μητρικό γάλα περιέχει μικρή μόνο ποσότητα 

σιδήρου, υψηλής όμως βιοδιαθεσιμότητας, ώστε να απορροφάται περίπου το 50%. Η 

συνήθης δίαιτα των μεγαλύτερων παιδιών περιέχει 5-20 φορές περισσότερο σίδηρο 

από αυτόν που απορροφάται. Τα πρόωρα νεογέννητα έχουν συνήθως επαρκή 

αποθέματα σιδήρου για τους 10 πρώτους 2-3 μήνες, ενώ για τα τελειόμηνα το 

αντίστοιχο διάστημα είναι 4-6 μήνες. 

Η βιολογική σημασία του ψευδαργύρου φαίνεται από το γεγονός ότι αυτός περιέχεται 

σε πολλά ενζυμικά συστήματα πολλά από τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο 

μεταβολισμό των νουκλεϊνικών οξέων και στη σύνθεση των πρωτεϊνών. Η έλλειψη 

ψευδαργύρου στα βρέφη προκαλεί ανορεξία και σωματική καθυστέρηση και στα 
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μεγαλύτερα παιδιά αλλοτριοφαγία (pica) και καθυστέρηση εμφάνιση ήβης. Υπάρχει 

ανταγωνιστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ψευδάργυρο και τον σίδηρο, ιδιαίτερα 

όταν αυτός είναι ανόργανος. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την παρασκευή 

γαλάτων για παιδιά στα οποία προστίθεται και σίδηρος. 

Βιταμίνες  

Οι βιταμίνες αποτελούν απαραίτητο παράγοντα σε ποικιλία μεταβολικών αντιδράσεων. 

Είναι οργανικές ουσίες αναγκαίες σε ελάχιστες ποσότητες που προσλαμβάνονται 

κυρίως με τις τροφές. Διακρίνονται σε υδατοδιαλυτές (Β, C, Ρ) και λιποδιαλυτές (Α, 

D, Ε, Κ) η απορρόφηση των οποίων εξαρτάται από την απορρόφηση των λιπών. Το 

μητρικό γάλα που προέρχεται από μητέρες με καλή διατροφή περιέχει επαρκείς 

ποσότητες βιταμινών, έκτος από τη βιταμίνη D και Κ. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

Παχυσαρκία 

Η εκτίμηση της παχυσαρκίας γίνεται με τις γνωστές παραμέτρους σχέσης βάρους προς 

ύψος σώματος, δείκτη μάζας σώματος (σχέση βάρους σώματος προς το τετράγωνο του 

ύψους) και το πάχος της δερματικής πτυχής. Η βασική αιτία της παχυσαρκίας είναι η 

διαταραχή του ισοζυγίου της ενέργειας, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα της 

προσλαμβανόμενης ενέργειας της τροφής να αποθηκεύεται ως λίπος. Η αύξηση του 

λιπώδους ιστού κατά την παιδική ηλικία είναι αποτέλεσμα αύξησης όχι μόνο του 

μεγέθους (υπερτροφική, παχυσαρκία τύπου ενηλίκων), αλλά και του αριθμού των 

λιποκυττάρων (υπερπλαστική παχυσαρκία). 

Υποστηρίζεται ότι το 50% περίπου των λιποκυττάρων δημιουργούνται κατά το 

τελευταίο τρίμηνο της κύησης και τον 2ο χρόνο της ζωής και ολοκληρώνονται κατά 

την εφηβεία. Τέλος, υπάρχει και η άποψη ότι η υπερπροσφορά τροφής από την 

νεογνική περίοδο και κυρίως με την τεχνητή διατροφή με γάλα αγελάδας έχει σαν 

αποτέλεσμα την υπερέκκριση ινσουλίνης που προκαλεί λαιμαργία κι έτσι ο φαύλος 

κύκλος ολοκληρώνεται. Υπάρχουν και γενετικά αίτια και έχει διαπιστωθεί ότι όταν οι 

δυο γονείς είναι παχύσαρκοι, οι πιθανότητες για παχυσαρκία στο παιδί είναι 60-80%, 

ενώ όταν ο ένας γονέας είναι παχύσαρκος οι πιθανότητες για το παιδί πέφτουν στο 

40%.  

Από περιβαλλοντικά αίτια, τα σπουδαιότερα είναι η υπερπροσφορά τροφής, η 

εγκατάλειψη του μητρικού θηλασμού, η πρόωρη εισαγωγή στερεών τροφών, ο 

εμπλουτισμός των τροφών με ζάχαρη, η ελαττωμένη κινητικότητα και άθληση και 

τέλος το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Τα μέτρα για την πρόληψη της 

παχυσαρκίας πρέπει να έχουν για στόχο την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών 

και την προτροπή για άσκηση και άθληση με την σωστή ενημέρωση των γονέων. 

Η μέριμνα για την σωστή διατροφή πρέπει να αρχίζει από την περίοδο της 

εγκυμοσύνης, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αυξημένου αριθμού λιποκυττάρων 

στο έμβρυο κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης. Στη συνέχεια να ενθαρρύνεται ο 

μητρικός θηλασμός, και αν αυτός είναι ανέφικτος, να χορηγείται τροποποιημένο γάλα 
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αγελάδας. Να ελέγχεται η σωστή αραίωση του γάλακτος και να μην προστίθεται 

ζάχαρη. Η εισαγωγή στερεών τροφών να γίνεται μετά τον 6ο μήνα και στη συνέχεια να 

αποφεύγεται η προσθήκη ζάχαρης και αλατιού στις τροφές. Οι ημερήσιες ανάγκες σε 

θερμίδες ανάλογα με την ηλικία είναι: α. έως 6 μηνών 110 - 120 cal/kg και β. από 6 

μηνών έως 5 χρονών 100 cal/kg. 

 Η κατανομή των θερμίδων θα πρέπει να περιλαμβάνει υδατάνθρακες κατά 45-55% 

λίπη 30% και τέλος πρωτεΐνες 15-20%. Η γνώση και η κατανόηση του προβλήματος 

αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας μέσω 

κυρίως της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας του 

παιδιού.  

Μαρασμός  

Ο «μαρασμός», είναι μια μορφή σοβαρού υποσιτισμού που χαρακτηρίζεται από 

γενικευμένη εξάντληση και απουσία υποδορίου λίπους, που προκαλείται από 

υποθρεψία. Ένα παιδί με μαρασμό φαίνεται αδύνατο. Το σωματικό βάρος μειώνεται 

σε λιγότερο από το 60% του κανονικού (αναμενόμενου) σωματικού βάρους της 

ηλικίας. Η κατάσταση προκύπτει δευτεροπαθώς από την έλλειψη θερμίδων σε οξείες 

νόσους, σε διαρροϊκές νόσους της νεογνικής ηλικίας, σε ανεπαρκή σύνθεση 

θρεπτικών συστατικών, σε ανεπαρκή λήψη τροφής, δυσαπορρόφηση, παιδική 

κακοποίηση, σύνδρομο ανεπαρκούς ανάπτυξης, ανεπάρκεια βιταμίνης D ή 

σκορβούτο.  

Η κατάσταση του μαρασμού αυξάνεται πριν από τον πρώτο χρόνο ενώ το σύνδρομο 

Kwashiorkor αυξάνεται μετά από 18 μήνες. Παρόλο ότι μοιάζουν μεταξύ τους 

αρκετά, διακρίνεται από το Kwashiorkor στο ότι αυτό είναι μια μορφή σοβαρού 

υποσιτισμού πρωτεϊνών και χαρακτηρίζεται από οίδημα, ευερεθιστότητα, ανορεξία, 

δερματοπάθειες, και ηπατομεγαλία με λιπαρές διηθήσεις ενώ ο μαρασμός είναι 

ανεπαρκής πρόσληψη ενέργειας σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων και των 

πρωτεϊνών. 

Βουλιμία  

Η βουλιμία είναι μια διαταραχή της διατροφής στην οποία το άτομο εμπλέκεται σε 

ανεξέλεγκτα επεισόδια υπερκατανάλωσης, συνήθως ακολουθούμενα από εσκεμμένο 

έμετο (μερικές φορές καλείται καθαρισμός), κακή χρήση καθαρτικών, κλύσματα, 
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νηστεία ή υπερβολική άσκηση για τον έλεγχο του βάρους. Η βουλιμία, σε αυτή την 

περίπτωση, ορίζεται ως η κατανάλωση πολύ μεγαλύτερης ποσότητας τροφής από ότι 

κανονικά καταναλώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λιγότερο από 

δύο ώρες). Λόγω της ντροπής, της ενοχής και της αηδίας που συχνά αισθάνεται 

κάποιος με βουλιμία, οι συμπεριφορές εξαγνισμού και καθαρισμού συχνά γίνονται 

κρυφά και οι ενδείξεις αυτών των συμπεριφορών μπορεί να κρύβονται για μήνες 

(Γκατζέλια, 2017).  

Η βουλιμία δεν έχει συγκεκριμένη αιτία. Αντίθετα, διάφοροι παράγοντες καταλήγουν 

να κάνουν ένα άτομο ευάλωτο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση αυτής της 

διατροφικής διαταραχής. Οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στην εμφάνιση του 

σώματος, οι οικογενειακές επιρροές, η γενετική, οι προηγούμενες τραυματικές 

εμπειρίες και οι νευροχημικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της βουλιμίας. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου λειτουργούν διαφορετικά με μια 

διαταραχή διατροφής. Ένα προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης ουσιών, 

άγχους, κατάθλιψης ή αυτοκτονίας είναι κοινό φαινόμενο. Είναι πλέον σαφές ότι οι 

γονείς δεν προκαλούν διατροφικές διαταραχές, αλλά η οικογενειακή υποστήριξη είναι 

απαραίτητη για την αποκατάσταση (Γκατζέλια, 2017).  

Χαρακτηριστικά της διαταραχής περιλαμβάνουν επεισόδια υπερφαγίας όπου ο 

ασθενής δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του στην κατανάλωση τροφής. Η βουλιμία 

δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα που έχουν τη διάγνωση, αλλά και την οικογένειά τους, 

τους φίλους και τους αγαπημένους τους. Η πλειοψηφία των ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί με βουλιμία είναι γυναίκες, έφηβοι και φυσιολογικού ή υψηλού βάρους. 

Υπολογίζεται ότι το 1% έως 4% των γυναικών εφήβων και νεαρών ενηλίκων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νευρική βουλιμία. Ωστόσο, η βουλιμία είναι γνωστό ότι 

επηρεάζει και τα δύο φύλα και καλύπτει όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικοοικονομικές, 

τις εθνοτικές και τις φυλετικές ομάδες.  

Το τυπικό προφίλ ενός ατόμου με βουλιμία είναι ένας έφηβος που είναι 

παρορμητικός, τελειομανής, εσωστρεφής και ανθεκτικός στις αλλαγές και την 

αυτοκριτική. Κοινό φαινόμενο είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση που βασίζεται στην 

παραμόρφωση της εικόνας του σώματος. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 

φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων 
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τροφής και στη συνέχεια η «διόρθωση» της κατάστασης για την αποφυγή του 

κέρδους βάρους, αρχικά μειώνει το άγχος και την αρνητική διάθεση και δίνουν στο 

άτομο μια αίσθηση ελέγχου σε αυτήν τουλάχιστον την πτυχή της ζωής του. Με την 

πάροδο του χρόνου, αυτές οι συνήθειες προκαλούν τα δικά τους προβλήματα που 

μπορεί να αυξήσουν το άγχος, το στρες και την αρνητική διάθεση - ειδικά την 

κατάθλιψη, την ντροπή και την ενοχή (Μπούλια, 2014).  

Υπάρχουν δύο υποομάδες συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των 

μεγάλων θερμιδικών προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

1. Τύπος καθαρισμού: περιλαμβάνει τακτικά εμετό ή κατάχρηση καθαρτικών, 

διουρητικών ή κλύσματος για να αποτρέψει την αύξηση του σωματικού 

βάρους μετά την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφής.  

2. Τύπος μη καθαρισμού: χρησιμοποιεί άλλες συμπεριφορές, όπως η νηστεία ή η 

υπερβολική άσκηση, αντί να ασχολείται τακτικά με τις συμπεριφορές 

καθαρισμού μετά από εκσπλαχνισμό για να αποτρέψει την αύξηση του 

σωματικού βάρους (Γκατζέλια, 2017).  

 

Ανορεξία στην παιδική ηλικία  

Οι διατροφικές διαταραχές στα παιδιά και τους εφήβους μπορούν να οδηγήσουν σε μια 

σειρά από σοβαρά σωματικά προβλήματα, ακόμη και θάνατο. Εάν οι γονείς 

παρατηρήσουν ύποπτα σημάδια στη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών πρέπει να 

επικοινωνήσουν με το γιατρό του παιδιού. Οι διατροφικές διαταραχές δεν 

ξεπερνιούνται μέσω της τεράστιας θέλησης. Το παιδί θα χρειαστεί θεραπεία για να 

αποκαταστήσει το κανονικό βάρος και τις διατροφικές συνήθειες. Η θεραπεία 

αντιμετωπίζει επίσης τα υποκείμενα ψυχολογικά ζητήματα. Και φυσικά, τα καλύτερα 

αποτελέσματα εμφανίζονται όταν οι διατροφικές διαταραχές αντιμετωπίζονται στα 

πρώτα στάδια.  

Η ανορεξία, είναι μια κατάσταση στην οποία το παιδί αρνείται να τρώει επαρκείς 

θερμίδες εξαιτίας ενός έντονου και παράλογου φόβου να γίνει παχύ. Τα παιδιά και οι 

έφηβοι με ανορεξία έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος. Τα άτομα με 

ανορεξία βλέπουν τους εαυτούς τους ως βαριά, ακόμη και όταν είναι επικίνδυνα 

αδύνατα. Έχουν εμμονή με το να είναι λεπτά και αρνούνται να διατηρήσουν ακόμη και 

ένα ελαφρώς κανονικό βάρος. 
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 Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, περίπου ένα στα 25 κορίτσια και 

γυναίκες θα έχουν ανορεξία στη διάρκεια της ζωής τους. Τα περισσότερα άτομα 

αρνούνται πως πάσχουν από μια διατροφική διαταραχή. 

Τα συμπτώματα της ανορεξίας περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, δίαιτα ακόμα και 

όταν κάποιος είναι λεπτός ή αδύνατος, υπερβολική ή καταναγκαστική άσκηση, έντονος 

φόβος να γίνει λίπος, ακόμα κι αν κάποιος είναι λιποβαρής, εμμηνόρροια που 

διακόπτεται ή εμφανίζεται σπάνια, γρήγορη απώλεια βάρους, την οποία το άτομο 

μπορεί να προσπαθήσει να κρύψει με χαλαρά ρούχα, παράξενες διατροφικές συνήθειες, 

όπως η αποφυγή των γευμάτων, η παρακολούθηση κάθε μπουκιάς τροφίμων ή η 

κατανάλωση μόνο ορισμένων τροφίμων σε μικρές ποσότητες όπως πατάτες, ψωμί, 

μακαρόνια και το ασυνήθιστο ενδιαφέρον για τα τρόφιμα. 

Η ανορεξία μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα 

προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν βλάβη στα κύρια όργανα, ειδικά στον εγκέφαλο, την 

καρδιά και τα νεφρά, ακανόνιστο καρδιακό παλμό, μείωση της πίεσης του αίματος, των 

παλμών, τη θερμοκρασία του σώματος και τα ποσοστά αναπνοής, ευαισθησία στο 

κρύο, αραίωση των οστών. Η ανορεξία είναι θανατηφόρα σε περίπου μία στις 10 

περιπτώσεις. Οι συχνότερες αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν καρδιακή ανακοπή, 

ανισορροπία ηλεκτρολυτών και αυτοκτονία.  

Τέλος, όσον αφορά τη θεραπεία, ο πρώτος της στόχος είναι να επαναφέρει το νεαρό 

άτομο στο κανονικό βάρος και στις σωστές διατροφικές συνήθειες. Η νοσηλεία, 

μερικές φορές για εβδομάδες, μπορεί να είναι απαραίτητη. Σε περιπτώσεις ακραίου ή 

απειλητικού για τη ζωή υποσιτισμό, μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθεί σωλήνας ή 

ενδοφλέβια χορήγηση. Η μακροχρόνια θεραπεία αντιμετωπίζει τα ψυχολογικά 

ζητήματα. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα, συμπεριφορική 

θεραπεία, ψυχοθεραπεία και ομάδες υποστήριξης. 

Υποσιτισμός 

 Ο υποσιτισμός είναι μια κατάσταση που προκύπτει από την κατανάλωση μιας 

διατροφής στην οποία τα θρεπτικά συστατικά είτε δεν επαρκούν είτε είναι πάρα πολλά 

ώστε η διατροφή να προκαλεί προβλήματα υγείας. Μπορεί να περιλαμβάνει θερμίδες, 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες ή μέταλλα. Δεν υπάρχουν αρκετά θρεπτικά 

συστατικά που ονομάζονται υποσιτισμός, ενώ τα πάρα πολλά ονομάζονται 
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υπερσιτισμός. Ο υποσιτισμός αναφέρεται όταν ένα άτομο δεν λαμβάνει αρκετές 

θερμίδες, πρωτεΐνες ή μικροθρεπτικά συστατικά. 

Εάν υπάρχει υποσιτισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή πριν από την ηλικία των 

δύο ετών, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα προβλήματα σωματικής και ψυχικής 

ανάπτυξης. Στον ακραίο υποσιτισμό, γνωστό ως πείνα, μπορεί να υπάρχουν 

συμπτώματα που περιλαμβάνουν: κοντό ανάστημα, λεπτό σώμα, πολύ χαμηλά επίπεδα 

ενέργειας και πρησμένα πόδια και κοιλιακή χώρα. Οι άνθρωποι επίσης συχνά 

λαμβάνουν λοιμώξεις και είναι συχνά κρύοι. Τα συμπτώματα των ανεπαρκειών των 

μικροθρεπτικών συστατικών εξαρτώνται από την έλλειψη αυτών.  

Οι κλινικές εκδηλώσεις του υποσιτισμού εξαρτώνται από τη βαρύτητα και τη διάρκειά 

του και περιλαμβάνουν, δυσκοιλιότητα, αϋπνία, ευερεθιστότητα και έντονο κλάμα 

καθώς και μικρή αύξηση ή απώλεια βάρους. Στη μικρή αύξηση ή στην απώλεια βάρους 

το δέρμα γίνεται ξερό και ρυτιδωμένο, ο υποδόριος ιστός εξαφανίζεται και η όψη του 

βρέφους μοιάζει με εκείνη του γερασμένου ανθρώπου. Η ανεπαρκής πρόσληψη 

βιταμινών Α, Β, C και D καθώς και του σιδήρου και πρωτεϊνών, είναι υπεύθυνη γι’ 

αυτήν την κλινική εικόνα.  

Η Θεραπεία συνίσταται στην αυξημένη πρόσληψη υγρών και θερμίδων, στην 

χορήγηση βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων και στην καθοδήγηση της μητέρας στο 

σωστό τρόπο διατροφής. Εάν συνυπάρχει συστηματική νόσος ή ψυχολογικό 

πρόβλημα, η θεραπεία τους πρέπει να ανατεθεί στους ειδικούς. 

Υπερσιτισμός  

Αυτός μπορεί να είναι ποσοτικός ή ποιοτικός. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι 

αναγωγή και έμετος. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη αύξηση του βάρους ανερχόμενη 

σε 300g την εβδομάδα ή και περισσότερα. Διατροφή πλούσια σε λίπη καθυστερεί την 

κένωση του στομάχου, προκαλεί διάτασή του, δυσφορία και υπερβολική αύξηση του 

βάρους. Διατροφή με υπερβολική ποσότητα υδατανθράκων προκαλεί αυξημένη 

ζύμωσή τους στο έντερο με συνέπεια τον τυμπανισμό, την δημιουργία αερίων και την 

ταχεία αύξηση του βάρους. 

Καρδιαγγειακά νοσήματα  

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις κατέχουν στην χώρα μας τη δεύτερη θέση των αιτιών που 

σχετίζονται με την πρώιμη θνησιμότητα του πληθυσμού. Είναι λοιπόν επιτακτική η 
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ανάγκη της Αγωγής Υγείας στην πρόληψη αυτών των νοσημάτων στο σχολείο, 

ιδιαίτερα όταν έχει διαπιστωθεί ότι οι αρχικές βλάβες έλκουν την καταγωγή τους στην 

παιδική ηλικία.  

Το κυκλοφορικό σύστημα έχει ως σκοπό τη μεταφορά οξυγόνου (Ο2) στα κύτταρα του 

σώματος και των θρεπτικών συστατικών, καθώς και την απομάκρυνση διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) από αυτά. Η καρδιά σαν αντλία διοχετεύει το αίμα, ενώ οι αρτηρίες 

χρησιμεύουν σαν αγωγοί για την κυκλοφορία του αίματος. Το αίμα επιστρέφει στην 

καρδιά με τη βοήθεια ενός άλλου συστήματος αγωγών τις φλέβες. Οι αρτηρίες πρέπει 

να είναι ανοιχτές, ώστε τα κύτταρα του οργανισμού να είναι υγιή και ζωντανά.  

Καθώς, όμως τα χρόνια περνούν τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά 

μπορεί να υποστούν μια διαδικασία σκλήρυνσης των αρτηριών, η οποία ονομάζεται 

αρτηριοσκλήρωση. Η αρτηριοσκληρωτική πλάκα μπορεί να προκαλέσει στένωση ή 

ακόμη και απόφραξη της αρτηρίας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

ροής του αίματος.  

Πιο σημαντική η στεφανιαία νόσος αποτελεί σήμερα ένα από τα σύγχρονα προβλήματα 

που σχετίζονται με την υγεία. Είναι η νόσος των στεφανιαίων αρτηριών, η οποία 

προκαλείται από την αρτηριοσκληρυντική απόφραξη των αρτηριών της καρδιάς. 

Ορίζεται ως η ελάττωση της τροφοδοσίας με αίμα μιας περιοχής της καρδιάς, γεγονός 

που συνοδεύεται από βαριές συνέπειες για την καρδιακή λειτουργία και τη ζωή ενός 

ατόμου.  

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες πρόκλησης της στεφανιαίας νόσου μπορεί να είναι 

σύμφωνα με τον Αθανασίου η κληρονομικότητα, η ηλικία και το φύλο, το κάπνισμα, η 

υπέρταση, η χοληστερίνη και η απουσία σωματικής άσκησης.  

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή 

διατροφή και την σωστή σωματική άσκηση. Είναι φανερό ότι πρέπει να αρχίσει μια 

οργανωμένη προσπάθεια για την Αγωγή της Υγείας από τα πρώιμα στάδια της ηλικίας 

των παιδιών καθώς έχει παρατηρηθεί ότι από την ηλικία των τριών χρόνων αρχίσει 

εναπόθεση λιπιδίων στο εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών.  

Η επιδημία αυτή των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να ανακοπεί μόνο αν 

βελτιωθεί ο τρόπος ζωής και αρχίζει από την νηπιακή ηλικία. Αυτό σημαίνει:  

 Επαναφορά στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής.  
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 Έλεγχο του σωματικού βάρους, έτσι ώστε να παραμένει μέσα στο κανονικά 

όρια.  

 Συχνή σωματική άσκηση.  

 Αποχή από το κάπνισμα  

Στοματική Υγιεινή  

Η Στοματική Υγιεινή είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην παιδική ηλικία. Η πιο 

σημαντική αιτία είναι η ζάχαρη που βρίσκεται στα αναψυκτικά, στα μπισκότα, στο 

κέικ, στους χυμούς φρούτων και στο μέλι. Η συχνότητα με την οποία καταναλώνουμε 

την ζάχαρη αποτελεί αιτιολογία για την άμεση φροντίδα των δοντιών μας. Αυτό 

συμβαίνει γιατί αυξάνεται η οδοντική διάβρωση λόγω των εξωγενών και των 

ενδογενών οξέων που οφείλονται στην μεγάλη κατανάλωση των φαγητών που 

περιέχουν ζάχαρη (WHO, 2006).  

Οι πιο διαδεδομένες νόσοι του στόματος είναι η τερηδόνα και οι νόσοι του 

περιοδοντίου. Η οδοντική τερηδόνα είναι η νόσος που καταστρέφει τους σκληρούς 

ιστούς των δοντιών και είναι πολύ συνηθισμένη στα παιδιά. Ένας άλλος τύπος 

τερηδόνας, η παιδική τερηδόνα εμφανίζεται σε βρέφη και νήπια και θεωρείται ότι 

σχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή παρατεταμένη χρήση μπιμπερό, 

θηλασμός.  

Οι νόσοι του περιοδοντίου προσβάλλουν τα ούλα (ουλίτιδα) καθώς και τους ιστούς που 

συγκρατούν τα δόντια (ίνες περιοδοντίου, περιοδοντίτιδα). Θεωρούνται οι πιο 

συνηθισμένες αιτίες απώλειας δοντιών στους ενήλικες. Η ουλίτιδα, η οποία 

προσβάλλει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, αλλά και σημαντικό ποσοστό των 

παιδιών χαρακτηρίζεται από τη διόγκωση των ούλων και το έντονο κόκκινο χρώμα 

αλλά και την αιμορραγία κυρίως στο βούρτσισμα.  

Η πρώτη επίσκεψη ενός παιδιού στον οδοντίατρο θα πρέπει να προγραμματίζεται όταν 

το παιδί είναι 1 έτους, εκτός και αν προκύψουν κάποια προβλήματα νωρίτερα. Όταν το 

παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών συνήθως εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι.  

Ο ρόλος της οικογένειας στη διατήρηση της υγείας του στόματος είναι πολύ 

σημαντικός. Από πολύ νωρίς θα πρέπει οι γονείς να εξασκήσουν τα παιδιά τους στη 

σωστή φροντίδα των δοντιών και στην αποφυγή ενδιάμεσων γευμάτων και κυρίως 
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σακχαρούχων σνακς. Όταν τα ενδιάμεσα γεύματα δεν μπορούν να αποφευχθούν, τότε 

είναι προτιμότερο να επιλέγεται κάτι από τα παρακάτω:  

 Πρωτεϊνούχες τροφές: φιστίκια, αβγά, μικρά λουκάνικα, καρύδια, κοτόπουλο, 

μοσχάρι, γαλοπούλα, τυρί, ζαμπόν.  

 Φρούτα: χυμοί χωρίς ζάχαρη, αχλάδια, δαμάσκηνα, μήλο  

 Λαχανικά: λάχανο, μαρούλι, αγγούρι, καρότα. (Γκούβρα, Κυρίδης, 

Μαυρικάκη, 2001).  

Η αγωγή για την στοματική υγεία θα πρέπει να είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής Αγωγή Υγείας. Η προσπάθεια του 

εκπαιδευτικού θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και να 

εστιάζει:  

 Στο καθημερινό βούρτσισμα και στη χρήση οδοντικού νήματος.  

 Σε εκείνες τις συνήθειες διατροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση της 

στοματικής υγείας.  

 Στη σύσταση για τακτικούς οδοντικούς ελέγχους από τον οδοντίατρο. 

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη,2001). 

 

Σακχαρώδης διαβήτης  

Υπάρχουν δύο μορφές σακχαρώδους διαβήτη που διακρίνονται κλινικά: μια πολύ 

σοβαρή μορφή που εμφανίζεται κατά την παιδική ή νεανική ηλικία και μια πιο ήπια 

μορφή που εμφανίζεται στα ηλικιωμένα άτομα. Ο πρώτος τύπος ελέγχεται με τη 

χορήγηση ινσουλίνης σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου και γι’ αυτό η ασθένεια 

ονομάζεται διαβήτης εξαρτημένος από την ινσουλίνη ή τύπος 1. Η ήπια μορφή μπορεί 

να ελεγχθεί με κατάλληλη δίαιτα αλλά μπορεί να απαιτεί περιστασιακά και τη 

χορήγηση ινσουλίνης και ονομάζεται διαβήτης μη εξαρτημένος από την ινσουλίνη ή 

τύπος 2. Οι διαβητικές γυναίκες συχνά γεννούν υπέρβαρα βρέφη ή βρέφη με μεγάλη 

θνησιμότητα κατά τη γέννηση. 

Ο κίνδυνος εμφανίζεται και σε μερικές γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα διαβήτη 

πριν από την κύηση. Είναι ο επονομαζόμενος διαβήτης της κύησης. Εμφανίζεται σε 

γυναίκες που αναπτύσσουν δυσανεξία στους υδατάνθρακες κατά την κύηση, καθώς και 

σε μερικές γυναίκες που αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της κύησης ότι είναι 
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διαβητικές. Οι γυναίκες της πρώτης ομάδας μπορεί να επανέλθουν στα φυσιολογικά 

επίπεδα μετά το τέλος της κύησης, παρόλο που πολλές απ’ αυτές αναπτύσσουν πάλι 

διαβήτη ύστερα από αρκετά χρόνια. Ο διαβήτης εμφανίζεται επίσης ως δευτερογενής 

συνέπεια άλλων ασθενειών. Είναι σήμερα γνωστό ότι άτομα με μυοτονική δυστροφία 

έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Φαίνεται λοιπόν ότι η αιτιολογία του 

σακχαρώδους διαβήτη είναι πολύ ετερογενής.  

Η απόδειξη ότι ο σακχαρώδης διαβήτης καθορίζεται τουλάχιστον εν μέρει γενετικά 

προέρχεται κυρίως από μελέτες διδύμων, καθώς και από τη συχνότητα της ασθένειας 

μεταξύ των συγγενών των νοσούντων ατόμων. Πρόσφατες μελέτες που αφορούν τους 

δύο τύπους διαβήτη έδειξαν ότι η συμφωνία στον τύπο 1 είναι 50% ενώ στον τύπο 2 

είναι 90%. Τα δεδομένα ασφαλώς συμφωνούν με την ιδέα ότι οι γενετικοί παράγοντες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη, αλλά το γεγονός 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό μονοζυγωτικών διδύμων ήταν ασύμφωνοι υποδηλώνει ότι 

το περιβάλλον παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.  

Το 25%-50% των διαβητικών έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας σε σχέση 

με το 15% του υπόλοιπου πληθυσμού. Η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας στους 

συγγενείς των διαβητικών είναι 10%-30% σε σχέση με 1%-6% που εμφανίζεται σε 

συγγενείς μη διαβητικών. Άτομα με διαβήτη εξαρτημένο από ινσουλίνη παρουσιάζουν 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνοσων διαταραχών όπως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 

και κακοήθη αναιμία.  

Ο διαβήτης κληρονομείται ως ένας αυτοσωμικός χαρακτήρας ενώ άλλοι ερευνητές 

πιστεύουν ότι οφείλεται στη δράση πολλών γονιδίων, δηλαδή σε πολυπαραγοντική 

κληρονομικότητα. Ένας λόγος που οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι 

πολυπαραγοντική κληρονομικότητα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός του 

επιπέδου του σακχάρου του αίματος μετά την κατανάλωση γλυκόζης ανάμεσα στους 

συγγενείς διαβητικού και στην ομάδα ελέγχου. Οι συχνότητες κληρονόμησης στους 

συγγενείς διαβητικών επίσης συγκλίνουν στην πολυπαραγοντική κληρονομικότητα.  

Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στον τύπο 2 της ασθένειας, που εξαρτάται από το αν ο 

ασθενής είναι παχύσαρκος ή όχι. Βρέθηκε ότι το 15%-20% των ατόμων με τον τύπο 2 

της ασθένειας έχουν αντισώματα ως προς ειδικά ενδοκρινή κύτταρα του 

γαστρεντερικού σωλήνα που παράγουν μια ορμόνη που παίζει ρόλο στην έκκριση της 

ινσουλίνης. Όσον αφορά τον τύπο 1 της ασθένειας, βρέθηκε ότι ίσως είναι το 
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αποτέλεσμα μόλυνσης από κάποιο ιό που προκαλεί καταστροφή του παγκρέατος στα 

άτομα που είναι γενετικά προδιατεθειμένα.  

Καρκίνος  

Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα συχνά και σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο καρκίνος σε ορισμένες του μορφές 

προσβάλλει περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού, ευθύνεται για περισσότερα από 

το 20% των θανάτων, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες αποτελεί το 10% του ολικού 

κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι περισσότεροι καρκίνοι εμφανίζονται 

κατά τη μέση ηλικία του ανθρώπου, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που εμφανίζεται 

στην παιδική ηλικία. Γενικά ο καρκίνος εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό κακοήθειας όταν 

εμφανίζεται σε νεαρά άτομα.  

Οι πιο σημαντικοί διαιτητικοί παράγοντες που είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν στη 

δημιουργία καρκίνου στο πεπτικό σύστημα είναι:  

 Τα αλκοολούχα ποτά.  

 Οι τροφές που είναι πλούσιες σε λίπη και θερμίδες.  

 Η συχνή διατροφή με καλοψημένο ή σχεδόν καμένο κρέας.  

 Οι ξηροί καρποί ή τα δημητριακά που έχουν μολυνθεί με αφλατοξίνες, εξαιτίας 

της αποθήκευσης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (ισχυρές καρκινογόνες 

ενώσεις)   

Έχει διαπιστωθεί ότι μόνο το 5% των καρκίνων είναι πιθανό να ακολουθεί οικογενή 

τύπο κληρονομικότητας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η κληρονομικότητα δεν 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Η αιτία δημιουργίας καρκίνου είναι οι γονιδιακές 

μεταλλάξεις και συνεπώς οι καρκινογόνοι παράγοντες δρουν στον οργανισμό 

προκαλώντας μια μετάλλαξη. Οι μεταλλάξεις που οδηγούν σε καρκινογένηση αφορούν 

γονίδια υπεύθυνα για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική ανάπτυξη και 

άλλες βασικές κυτταρικές λειτουργίες.  

Κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες  

Στην ομάδα των γενετικών ασθενειών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανεπάρκεια 

της γλυκόζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G6PD), η μεσογειακή αναιμία και η 

δρεπανοκυτταρική αναιμία. Η ανεπάρκεια G6PD οφείλεται σε φυλοσύνδετο 

συνεπικρατή χαρακτήρα. Κάτω από κανονικές συνθήκες οι φορείς αυτού του γονιδίου 
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είναι κανονικά άτομα. Όταν, όμως τους χορηγηθεί κάποιο ανθελονοσιακό φάρμακο ή 

ασπιρίνη δημιουργούν αναιμία.  

Η μεσογειακή αναιμία είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση για την Ελλάδα και 

οφείλεται στο γεγονός ότι συντίθεται σε μικρότερη ποσότητα ή δε συντίθεται καθόλου 

β-αλυσίδα στην αιμοσφαιρίνη. Λιγότερη β-αλυσίδα συντίθεται όταν το άτομο είναι 

φορέας (ετεροζυγώτης) του ελαττωματικού γονιδίου. Σ ’αυτήν την περίπτωση η 

αιμοσφαιρίνη που παράγουν τα άτομα είναι αρκετή για μια φυσιολογική ζωή. Αντίθετα 

στην ομόζυγη κατάσταση δε συντίθεται καθόλου αλυσίδα β στην αιμοσφαιρίνη, με 

αποτέλεσμα το άτομα να εμφανίζει τη βαρύτερη εικόνα της βμεσογειακής αναιμίας 

(νόσος Cooley). Η συχνότητα της β-μεσογειακής αναιμίας στην Ελλάδα είναι σχετικά 

υψηλή. Υπολογίζεται σήμερα ότι υπάρχουν περίπου 3.000 πάσχοντες. 

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία προκαλείται εξαιτίας μιας αντικατάστασης σε μια βάση 

του DNA και κατά συνέπεια ενός αμινοξέος στο μόριο της β-αλυσίδας. Έτσι 

δημιουργεί μια παθολογική αιμοσφαιρίνη και αιμοσφαίρια με δρεπανοειδές αντί για 

σφαιρικό σχήμα. Τα δρεπανοκύτταρα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν εύκολα στα 

αιμοφόρα αγγεία και συχνά επέρχεται συσσώρευσή τους και απόφραξη των αγγείων.  

Φαινυλκετονουρία  

Είναι μια ασθένεια που εμφανίζεται στα παιδιά. Η φαινυλαλανίνη είναι μια ουσία που 

βρίσκεται άφθονη στο ψωμί, το τυρί, τα αυγά, τα ψάρια και το γάλα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της ουσίας σε υψηλά επίπεδα στο αίμα και την αποβολή 

της σε μεγάλες ποσότητες στα ούρα (φαινυλκετονουρία). Επίσης η μεγάλη 

συγκεντρώση της στο αίμα προξενεί βαριά πνευματική καθυστέρηση. Τα παιδιά δεν 

μπορούν να διασπάσουν το αμινοξύ (φαινυλαλανίνη) και αντιμετωπίζεται με την 

επιβολή μιας αυστηρής δίαιτας, η οποία αποτελείται από λαχανικά, φρούτα καθώς και 

ένα τεχνικό μίγμα πρωτεϊνών χωρίς αυτό το αμινοξύ. 

Γαλακτοσαιμία  

Ανάλογη περίπτωση είναι αυτής της γαλακτοσαιμίας. Κάποια παιδιά γεννιούνται με 

την πάθηση και στερούνται ενός ενζύμου που διασπά τη γαλακτόζη, η οποία είναι 

σάκχαρο του γάλακτος. Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται συγκέντρωση κάποιου 

τοξικού μεταβολίτη στο αίμα (γενετικά νοσήματα του μεταβολισμού) καθώς και υψηλή 
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αποβολή του στα ούρα. Κι εδώ η αντιμετώπιση γίνεται με διαιτητικό τρόπο και έτσι το 

γάλα αντικαθίσταται από υποκατάστατα χωρίς γαλακτόζη. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙO: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Υγεία 

Η υγεία είναι ένας δύσκολος και πολυδιάστατος όρος. Η υγεία ως απουσία ασθένειας 

αποτελούσε για χρόνια τον ορισμό της υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση υγείας έχει 

προβεί σε ορισμούς οι οποίοι στοχεύουν στην προβολή της ολιστικής, ευρείας και 

θετικής έννοιας της υγείας. «Υγεία ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής 

και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.» (Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας, 1948) «Ως την έκταση την οποία ένας άνθρωπος ή μια ομάδα 

ανθρώπων μπορεί από τη μια να αναγνωρίζει τους στόχους του και να ικανοποιεί τις 

ανάγκες του. Και από την άλλη να αλλάζει ή και να αντιμετωπίζει το περιβάλλον του. 

Η Υγεία ορίζεται ως εφόδιο ζωής και όχι ως αντικειμενικός σκοπός ζωής. Είναι θετική 

έννοια και µε αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στα προσωπικά και κοινωνικά εφόδια 

του καθενός αλλά και στις φυσικές του ικανότητες» (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 

1984) Η ολιστική έννοια της υγείας περικλείει όλες τις πτυχές της υγείας (σωματική, 

ψυχική, διανοητική, πνευματική και κοινωνική), οι οποίες είναι αλληλένδετες. 

Η ευρεία έννοια της υγείας περιλαμβάνει τη σημασία τόσο του τρόπου ζωής όσο και 

των συνθηκών ζωής ως καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. 

 

Τι είναι η Αγωγή Υγείας 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως ήδη 

τονίστηκε, αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες στην αιτιολογία και την 

επιδημιολογία πολλών νοσημάτων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι 

βασικότερες αιτίες Θνησιμότητας και νοσηρότητας της εποχής μας. Ο καρκίνος, τα 

καρδιαγγειακά, τα ατυχήματα, τα ψυχικά νοσήματα, τα χρόνια εκφυλιστικά και 

ορισμένα σύγχρονα λοιμώδη (π.χ. AIDS), θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν σε 

μεγάλο βαθμό αν ο άνθρωπος τροποποιούσε ορισμένες ανθυγιεινές καθημερινές του 

συνήθειες και βελτίωνε το περιβάλλον του. Γι’  αυτό και η αποτελεσματικότητα κάθε 

πολιτικής υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συνειδητότητας του 

πληθυσμού στα θέματα που αφορούν την υγεία του και από την ετοιμότητα και την 
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αποφασιστικότητα του καθένα ατομικά και όλων μαζί συλλογικά για εποικοδομητική 

δράση στην υπόθεση της υγείας. 

Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει η Αγωγή Υγείας που θα μπορούσε να 

οριστεί σαν: 

          «η διαδικασία εκείνη που βοηθάει τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις, 

να    υιοθετούν συμπεριφορές και να δρουν σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει        η 

προάσπιση και η προαγωγή της υγείας τους». 

Ο ορισμός της Αγωγής Υγείας επιδέχεται μια ευρύτερη και μια αυστηρότερη ερμηνεία. 

Σύμφωνα με την ευρύτερη ερμηνεία, η Αγωγή Υγεία αφορά όλες εκείνες τις εμπειρίες 

ενός ατόμου, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας, που επιδρούν και επηρεάζουν τις αξίες, 

τις στάσεις, τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Αυτή η ευρύτερη ,ερμηνεία 

αναγνωρίζει ότι πολλές εμπειρίες, Θετικές και αρνητικές, επιδρούν στη σκέψη, στα 

αισθήματα και στην πράξη των ανθρώπων. Γι’ αυτό και δεν περιορίζει το εύρος της 

δράσης της Αγωγής Υγείας μόνο σε σχεδιασμένες και οργανωμένες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την αυστηρότερη ερμηνεία, ο όρος «Αγωγή Υγείας» κατά κανόνα 

σημαίνει τις προγραμματισμένες προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση των 

βασικών στόχων της Αγωγής Υγείας στα πλαίσια της Προαγωγής Υγείας. Η δεύτερη 

αυτή ερμηνεία είναι και αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στον ακαδημαϊκό 

χώρο. 

Με βάση το συγκεκριμένο αυτό περιεχόμενο, η Αγωγή Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο 

και σημαντικό κομμάτι της Προαγωγής Υγείας, αλλά και ουσιαστική συνιστώσα της 

Θεραπευτικής διαδικασίας και της σωστής χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών 

υγείας. 

Σχετικά με το ρόλο της Αγωγής Υγείας στη θεραπευτική αγωγή των αρρώστων, είναι 

φανερή η συμβολή της σωστής ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής του ασθενή 

στην επιτυχία κάθε Θεραπευτικού σχήματος. Η γνώση της σημασίας κάθε 

Θεραπευτικού μέτρου, η επίγνωση των πιθανών κινδύνων και η προσαρμογή στις 

απαιτήσεις ενός Θεραπευτικού σχήματος, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική καταπολέμηση της αρρώστιας. 

Η ίδια ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής, ισχύει και στον τομέα της χρήσης των 

υπηρεσιών που προσφέρει ένα σύστημα υγείας. Χωρίς τη σωστή ενημέρωση του 
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κοινού για τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τη λειτουργία τους, την κατανομή τους κτλ. και 

χωρίς την υιοθέτηση από το κοινό, στάσεων και συμπεριφορών που να διευκολύνουν 

την αξιοποίηση των υπηρεσιών, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται σοβαρά 

προβλήματα που μπορεί άλλοτε να οδηγούν στη μη αξιοποίηση των υπηρεσιών, άλλοτε 

στην υπερβολική ζήτησή τους, άλλοτε στη λαθεμένη χρήση τους και όχι σπάνια ακόμα 

και στην επικίνδυνη κατανάλωσή τους (π.χ. φάρμακα, ακτινογραφίες κ.λπ.). 

Τέλος, Θα πρέπει να τονιστεί ότι στα πλαίσια της αναζήτησης πλουραλιστικών και 

δημοκρατικών μορφών κοινωνικής οργάνωσης, οι αντιλήψεις για την υγεία δεν μπορεί 

να είναι ούτε ενιαίες ούτε μονολιθικές. Υπάρχουν σίγουρα περισσότερες από μια 

μορφές θεραπείας για κάθε πρόβλημα και πολλαπλοί τρόποι κατάκτησης της 

επιθυμητής σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Στα πλαίσια αυτού του 

προβληματισμού, η Αγωγή Υγείας επιδιώκει τη δυνατότητα ελεύθερων επιλογών, μέσα 

από τη γνώση και την υπευθυνότητα και όχι την επιβολή ή την προπαγάνδιση  κάποιας 

αλήθειας όσο και αν αυτή τεκμηριώνεται επιστημονικά. 

 

Στόχοι Αγωγής Υγείας 

Οι επιδιώξεις της Αγωγής Υγείας συγκεκριμενοποιούνται στους εξής βασικούς 

στόχους: 

 Ευαισθητοποίηση 

 Παροχή γνώσεων 

 Ιεράρχηση αξιών 

 Αλλαγή απόψεων 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αλλαγή συμπεριφοράς 

 Αλλαγή περιβάλλοντος 
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1. Ευαισθητοποίηση 

Ο πρώτος στόχος ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, αφορά τη συνειδητοποίηση του 

κοινού ή του εκπαιδευόμενου σχετικά με την ύπαρξη ενός προβλήματος. Πολλές 

φορές, προκειμένου να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση - συνειδητοποίηση, πρέπει να 

δοθούν ορισμένες βασικές πληροφορίες ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος και η 

σημασία του προβλήματος, π.χ. πληροφορώντας το κοινό άτι κάθε τσιγάρο αφαιρεί 

κατά μέσο όρο 5 λεπτά από τη ζωή του καπνιστή, δίνεται μια πρώτη διάσταση του 

μεγέθους του προβλήματος. 

 2. Παροχή γνώσεων 

Ο στόχος αυτός, αφορά την παροχή των απαραίτητων γνώσεων, σε θέματα που έχει 

προηγηθεί μια πρώτη ευαισθητοποίηση. Το να γνωρίζει κανείς ότι κάποια καθημερινή 

συνήθεια είναι βλαβερή, δεν αρκεί για να πεισθεί για την ανάγκη καταπολέμησή της. 

Όταν μάλιστα απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες, το κοινό ή το άτομο πρέπει να είναι 

εξοπλισμένο με τις γνώσεις εκείνες που θα του ενισχύσουν τη βούληση για δράση και 

που θα κατευθύνουν τη δράση αυτή προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 3. Ιεράρχηση αξιών 

Οι αξίες του καθένα, οι βασικές πεποιθήσεις του και η γενικότερη ιδεολογία του, 

αποτελούν σημαντικά κομμάτι του πολύπλοκου ανθρώπινου ψυχολογικού κόσμου και 

συμβάλλουν καθοριστικά στις εκάστοτε απόψεις που διαμορφώνει, στις αποφάσεις που 

παίρνει και στις πράξεις που προβαίνει. Ο στόχος λοιπόν της ιεράρχησης αξιών, 

αποσκοπεί κυρίως στην αποσαφήνιση, στη διαμόρφωση ή τροποποίηση των αξιών που 

σχετίζονται με την υγεία. Πολλές φορές τα άτομα αγνοούν, παραγνωρίζουν ή 

υποτιμούν το τι είναι σημαντικό ή όχι για την υγεία τους, ή ακόμα την ίδια την μεγάλη 

αξία που έχει η υγεία τους για την ζωή τους. 

 4. Αλλαγή απόψεων 

Ο στόχος αυτός, όπως και ο προηγούμενος, αφορά την τροποποίηση ορισμένων 

βασικών πεποιθήσεων. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι απόψεις αφορούν πλέον 

συγκεκριμένα ζητήματα της καθημερινής ζωής, που εξαρτώνται βέβαια από τις 

γενικότερες αξίες που έχουν υιοθετηθεί. Επειδή όμως πρόκειται για πιο συγκεκριμένες 

τοποθετήσεις, οι απόψεις που υπάρχουν για ένα ζήτημα, καθορίζονται εκτός από τις 
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αξίες και από τις πληροφορίες που παρέχονται και από την εκάστοτε συναισθηματική 

φόρτιση. 

 5. Λήψη αποφάσεων 

Από τη στιγμή που το κοινό ή ένα άτομο, ευαισθητοποιηθεί γύρω από ένα θέμα υγείας, 

εξοπλιστεί με τις απαραίτητες γνώσεις, ιεραρχήσει σωστά την αξία του και υιοθετήσει 

τις σωστές απόψεις, το επόμενο βήμα είναι να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις που θα 

βοηθήσουν στην επίλυση ή βελτίωση του προβλήματος. Η ,σημαντική αυτή διαδικασία 

στηρίζεται τόσο στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων όσο και στη διαμόρφωση των 

κατάλληλων αξιών και απόψεων. Κάποιος αποφασίζει να μειώσει το βάρος του επειδή 

ακριβώς γνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχει και επειδή οι αξίες και οι απόψεις του 

τον οδηγούν στο να προτιμήσει τη διασφάλιση της υγείας του παρά να διακινδυνέψει 

να υποστεί τις βλαβερές συνέπειες της παχυσαρκίας. 

 6. Αλλαγή συμπεριφοράς 

Η λήψη της κατάλληλης απόφασης, δεν οδηγεί πάντα και στην εκτέλεσή της. Ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για θέματα που η υλοποίηση μιας απόφασης συναντά εμπόδια και 

δυσκολίες, παρατηρείται συχνά εγκατάλειψη της προσπάθειας ή αποφυγή εκτέλεσής 

της. Γι’ αυτό και η Αγωγή Υγείας παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται το κοινό ή ένα 

άτομο, προκειμένου να επιτύχει την υλοποίηση μιας αλλαγής. Άλλωστε η αλλαγή 

συμπεριφοράς, δηλαδή η επιτυχής εφαρμογή μιας ενεργητικής προσπάθειας, αποτελεί 

αναμφισβήτητα και το πιο σημαντικό συστατικό κάθε προγράμματος Αγωγής Υγείας. 

 7. Αλλαγή περιβάλλοντος 

Ο τελευταίος αυτός στόχος, αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού ή /και 

κοινωνικού περιβάλλοντος προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντολογικοί 

κίνδυνοι. και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των υγιεινών συμπεριφορών. Ο στόχος 

αυτός, περιλαμβάνει από αλλαγές μέσα στο σπίτι μέχρι και αλλαγές σ' όλη την 

κοινωνία. Οι γνώσεις, οι αξίες, οι απόψεις και οι πράξεις καθορίζονται σημαντικά από 

το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Αν κάποιος περιβάλλεται συνέχεια από 

καπνιστές και βομβαρδίζεται με διαφημίσεις τσιγάρων, δύσκολα Θα καταφέρει να μην 

υποκύψει στη συνήθεια του καπνίσματος. 
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Προαγωγή Υγείας 

Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες 

υγείας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όμως αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν οι 

ανάγκες υγείας και οι προσδοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. Είναι 

δε φυσικό, αυτές οι αλλαγές να παρασύρουν προς νέους προσανατολισμούς και τα 

συστήματα υγείας, που έτσι και αλλιώς δεν παραμένουν σε ακινησία αλλά συνεχώς 

εξελίσσονται, υποχρεωμένα από ευρύτερες διεργασίες όπως είναι η ανάπτυξη της 

οικονομίας και της τεχνολογίας ή από εσωτερικές δυνάμεις όπως είναι οι φωτεινές 

εμπνεύσεις και η άοκνη προσφορά ορισμένων λειτουργών τους. 

Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές στο χώρο της υγείας διεθνώς, υπήρξε 

το αυξανόμενο ενδιαφέρον για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Οι 

κοινωνίες άρχισαν να συνειδητοποιούν τα όρια της σύγχρονης θεραπευτικής - 

νοσοκομειακής ιατρικής απέναντι στα μείζονα προβλήματα υγείας της εποχής μας, 

όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ατυχήματα, οι ψυχικές δια-

ταραχές, τα χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα και πρόσφατα το AIDS. Ταυτόχρονα, οι 

κρατικοί προϋπολογισμοί όλο και περισσότερο δυσκολεύονται ή αδυνατούν ακόμα να 

ανταποκριθούν στις διογκούμενες δαπάνες για την υγεία, που στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία καταναλώνονται από το θεραπευτικό - νοσοκομειακό τομέα. 

Αυτά τα δύο φαινόμενα, των υψηλών δαπανών και της περιορισμένης 

αποτελεσματικότητας, που συνιστούν την πολυσυζητημένη κρίση της σύγχρονης 

Ιατρικής, έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση νέων πολιτικών υγείας και στην αναβάθμιση 

άλλων, σε μια προσπάθεια να απαντηθούν αποτελεσματικά αλλά και οικονομικά τα 

σύγχρονα προβλήματα υγείας. Και κυρίως έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της 

Πρόληψης, μια που όλα σχεδόν τα μείζονα προβλήματα υγείας της εποχής μας 

είναι αιτιολογικά συνυφασμένα με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με το σύγχρονο φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον. 

Η 34η γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας   (Π.Ο.Υ.) που 

πραγματοποιήθηκε το 1981, έθεσε σαν στρατηγική επιδίωξη το «Υγεία για όλους το 

έτος 2000» (Health For ΑΙΙ by the year 2000 - HFΑ 2000). Η ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ.), θεωρήθηκε μοχλός αυτής της προσπάθειας, 

γι’ αυτά και ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκε ήταν ο αναπροσανατολισμός 

των υπηρεσιών υγείας. Οι άλλοι βασικοί στόχοι ήταν η πρόληψη των νοσημάτων και 
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προβλημάτων υγείας, η αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και η 

διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. 

Για την επίτευξη , αυτών των στόχων, η Π.Ο.Υ. Θεσμοθέτησε το 1986 με την 

διακήρυξη της Οττάβας, την πολιτική της Προαγωγής Υγείας (Health Promotion) που 

αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην 

ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία και 

στη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. 

Προσανατολισμένη στην κοινότητα και στις ανάγκες του κάθε τοπικού πληθυσμού και 

διαποτισμένη από μια ουμανιστική αντίληψη για την υγεία και την αρρώστια, 

κοινωνικά προσανατολισμένη, η Προαγωγή Υγείας έρχεται να καλύψει ένα κενό που 

μεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του ειδικού βάρους της 

σύγχρονης νοσοκομειακής - Θεραπευτικής ιατρικής. 

Η Προαγωγή Υγείας σύμφωνα με τη διακήρυξη της Π.Ο.Υ. είναι η διαδικασία μέσα 

στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους 

και να τη βελτιώσουν. Η άποψη αυτή απορρέει από μια ευρύτερη αντίληψη που 

ταυτίζει την υγεία με τη δυνατότητα που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα, να μπορεί από 

τη μια να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του και να ικανοποιεί τις ανάγκες του και από 

την άλλη να μεταβάλλει το περιβάλλον ή να προσαρμόζεται σ' αυτό. Συνακόλουθα, η 

υγεία Θα πρέπει να θεωρείται σαν συντελεστής της καθημερινής ζωής και όχι σαν 

αυτοσκοπός. Είναι δηλαδή μια θετική έννοια που δίνει έμφαση στις κοινωνικές και 

προσωπικές δυνατότητες και ικανότητες. 

 

Υγεία και σχολείο 

Το σχολείο έχει ουσιαστικό ρόλο στην υγεία των μαθητών. Αυτό έχει αναγνωριστεί 

από πολλούς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η ΟΥΝΕΣΚΟ, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι ενισχύουν την 

ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν στην υγεία στον χώρο της εκπαίδευσης 

(IUHPE, 2008 and 2009). Η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στη 

σχολική μονάδα συμβάλλει στην αντιμετώπιση αριθμού κοινωνικών προβλημάτων που 

αφορούν στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στην παραβατικότητα, στα σεξουαλικά 
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μεταδιδόμενα νοσήματα, στις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, στην οδική ασφάλεια, στον 

ρατσισμό καθώς και στην κοινωνική ανισότητα. 

Είναι, επίσης, τεκμηριωμένο ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας στον χώρο της 

εκπαίδευσης συμβάλλουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών στόχων 

του σχολείου. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων 

διαπιστώνεται ότι η αγωγή υγείας υποστηρίζει συμμετοχικές και δημοκρατικές 

διαδικασίες, προωθεί ενεργητική και βιωματική μάθηση και αναπτύσσει νέες διόδους 

συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Τα προγράμματα αγωγής υγείας 

ενδυναμώνουν τους νέους και τους παρέχουν τη δυνατότητα δράσης στο άμεσο και 

ευρύτερο περιβάλλον τους καλλιεργώντας τους δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις, όχι 

μόνο για την κοινωνία της γνώσης αλλά και για τη διαμόρφωση πολιτών που γνωρίζουν 

πώς να διεκδικούν βελτιωμένες συνθήκες ζωής. 

Τέλος, τεκμηριώνοντας τη σχέση μεταξύ υγείας και σχολείου θα πρέπει να τονιστεί και 

η αμφίδρομη σχέση τους, ο ρόλος δηλαδή της εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και 

αντίστροφα. Ένα αποτελεσματικό σχολείο μέσα στο οποίο οι μαθητές νιώθουν 

συνδεδεμένοι μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία τους και στην εξάλειψη της 

κοινωνικής ανισότητας που σχετίζεται µε την υγεία. Μαθητές που νιώθουν θετικά για 

το σχολείο τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν επικίνδυνες 

συμπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία και είναι πιθανότερο να έχουν καλύτερα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

 

Ο εκπαιδευτικός στη σχολική Αγωγή Υγείας 

Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν στην πραγματικότητα τρεις επιλογές για την διδασκαλία 

της Αγωγής Υγείας. Αρχικά η πρώτη επιλογή είναι η πιο εύκολη για τον εκπαιδευτικό. 

Αν το αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπει κάποια διαφορετική προσέγγιση, τότε τα 

θέματα υγείας αντιμετωπίζονται ως απλές ενότητες στο σχολείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

η Αγωγή Υγείας δεν αποτελεί κάποια ξεχωριστή υπόσταση άλλα μια ύλη κάποιου 

σχολικού μαθήματος, όπου οι εκπαιδευτικοί το προσεγγίσουν σύμφωνα με αυτό που 

ισχύει για το μάθημα.  

Η δεύτερη επιλογή απαιτεί την πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και αναλαμβάνει την 

ευαισθητοποίηση του σε θέματα υγείας και μια θετική στάση απέναντι στην Αγωγή 
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Υγείας. Εφιστούν την προσοχή των μαθητών στην Αγωγή Υγείας και τονίζουν τη 

σημασία των πληροφοριών και των αξιών που αναφέρονται στην υγεία τους.  

Τέλος η τρίτη επιλογή έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο από τους εκπαιδευτικούς, 

όσο και από τους μαθητές. Η Αγωγή Υγείας σε αυτήν την επιλογή αναπτύσσει τη δική 

της μεθοδολογία. Προϋποθέτει από τους εκπαιδευτικούς περισσότερο χρόνο για την 

ανάμειξή τους και περισσότερες ώρες ημερήσιας και εβδομαδιαίας διδακτικής 

προετοιμασίας.  

Η θεματική της Αγωγής Υγείας είναι τόσο σημαντική που απαιτεί θυσίες τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που οφείλουν να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ασχοληθούν με την Αγωγή Υγείας στο σχολείο είναι:  

 Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ζητήματα υγείας που είναι πρωταρχικής 

σημασίας για να ενταχθούν στην Αγωγή Υγείας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να 

οριοθετούν ένα πλαίσιο υγιεινών τρόπων ζωής και συνθηκών διαβίωσης.  

 Να είναι σε θέση να ξεκινούν από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές 

σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν την υγεία.  

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα οικοδόμησης ενός 

ολιστικού σχολείου μέσα από την ανάπτυξη ενός προγράμματος μαθημάτων 

στην Αγωγή Υγείας (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη, 2001).  

Ο εκπαιδευτικός που ασχολείται με την Αγωγή Υγείας θα πρέπει να είναι:  

 Καθοδηγητής: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγεί με ιδιαίτερη 

προσοχή. Οφείλει να είναι ο καθοδηγητής τόσο στον κόσμο της γνώσης όσο 

και στον κοινωνικό κόσμο, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις κοινωνικές 

αξίες.  

 Οργανωτής: Ο εκπαιδευτικός είναι ο φυσικός ηγέτης της κοινωνικής ομάδας 

που σχηματίζει η σχολική τάξη. Από αυτόν το ρολό προκύπτει η δυνατότητα 

του να οργανώνει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα που 

θέτει το σχολικό σύστημα.  

 Ερευνητής: Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανακαλύψει ο ίδιος τις γνώσεις που 

θα του χρειαστούν για να διεκπεραιώσει τη διδασκαλία του. Με άλλα λόγια θα 

συλλέξει πληροφορίες και θα τις αξιολογήσει επιστημονικά και παιδαγωγικά 

στους μαθητές του.  
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 Φίλος: Ο εκπαιδευτικός με την Αγωγή Υγείας έρχεται κοντά με τους μαθητές 

με αποτέλεσμα να τον νιώθουν φίλο τους και να τον εμπιστευθούν, να 

συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός 

(Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρακάκη, 2001).  

Βέβαια, πολλές από τις προηγούμενες ιδιότητες οφείλουν να τις διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί είτε εμπλέκονται, είτε όχι στη διαδικασία της Αγωγής Υγείας. 

 

Ο ρόλος της οικογένειας στην σχολική Αγωγή Υγείας 

Η Αγωγή Υγείας συνθέτει μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν πρέπει 

να περιορίζεται μόνο στα πλαίσια του σχολείου. Ο κυριότερος φορέας στην Αγωγή 

Υγείας για τα παιδιά είναι η οικογένεια. Η οικογένεια παραμένει κοντά στα μέλη της 

εξασφαλίζοντας τους την μεγαλύτερη ηθική, ψυχολογική και υλική στήριξη και τους 

καθοδηγεί.  

Ο ρόλος της οικογένειας απέναντι στην Αγωγή Υγείας έχει σχέση με κοινωνικούς 

παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή της οικογένειας. Για 

παράδειγμα τα τελευταία χρόνια η οικογένεια ως προς τον αριθμό της έχει ελαττωθεί 

λόγω του οικονομικού και οικογενειακού προγραμματισμού. Επομένως η οικογένεια 

έχει αποκτήσει την πυρηνική μορφή και συνήθως αποτελείται από τρία με τέσσερα 

άτομα. Οι ανάγκες των παιδιών για φροντίδα, αγάπη και προστασία δεν έχουν αλλάξει 

όλα αυτά τα χρόνια.  

Η εκπαίδευση στο σχολείο δεν περιορίζει το ρόλο της οικογένειας για την φροντίδα 

τους. Επίσης η κοινωνική, ψυχική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη τους κατανέμεται 

ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Η ανάπτυξη των παιδιών είναι μια θεσμική 

ευθύνη που αναλαμβάνουν από κοινού η οικογένεια και το σχολείο. Για να είναι 

αποτελεσματική η διαδικασία της Αγωγής Υγείας οφείλει να υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ των δύο βασικών φορέων παροχής. Η συνεργασία της οικογένειας με το 

σχολείο πρέπει να είναι ομαλή και να μην δυσκολεύει το σύνολο της διαδικασίας.  

Η συμμετοχή των γονέων στα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι καθοριστική για την 

επιτυχία τους. Το σχολείο από μόνο του δεν μπορεί να καταφέρει την πλήρη εμπέδωση 

και βίωση των αξίων που προάγουν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η συμμετοχή 

των γονέων προσανατολίζεται σε δύο βασικές διαδικασίες:  
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 Στην άμεση συμμετοχή των γονέων, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει την 

σχολική εργασία μαζί με το παιδί στο σπίτι.  

 Στην έμμεση συμμετοχή των γονέων, η οποία θα περιλαμβάνει πρόσφατες 

πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα από το ίδιο το παιδί. (Γκούβρα, 

Κυρίδης, Μαυρικάκη, 2001). 

 Καταλήγοντας λοιπόν το σχολείο πρέπει να είναι ένα φιλόξενο μέρος για τους γονείς. 

Να νιώθουν ότι φροντίζει τα παιδιά τους και να συνεργάζεται με το σχολείο για την 

ανατροφή τους. Έτσι θα υπάρχει στενή επικοινωνία με τους γονείς με απόφαση του 

σχολείου και να είναι επιθυμητές οι παρατηρήσεις και οι επισκέψεις των γονέων. 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

Η διατροφή στην προσχολική ηλικία 

Η διατροφή στη βρεφική ηλικία ξεκινά με το θηλασμό κατά το πρώτο εξάμηνο και, 

στη συνέχεια προστίθενται σταδιακά τρόφιμα από όλες τις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 

ο American Dietetic Association προτείνει ως αποκλειστική τροφή που δέχεται το 

βρέφος να προέρχεται από το θηλασμό για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του. 

Συνεπώς, τα βρέφη τρέφονται με το μητρικό γάλα ή τα υποκατάστατά του που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο. Τα υποκατάστατα αυτά είναι κατάλληλα κατασκευασμένα 

για να καλύπτουν τις ανάγκες των βρεφών σε θρεπτικά συστατικά, και 

χρησιμοποιούνται ως μοναδική πηγή τροφής. Για το λόγο αυτό, παρασκευάζονται 

σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να φέρουν παρόμοιες ιδιότητες με το 

μητρικό γάλα. Κατηγοριοποιούνται σε γάλατα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, 

ενώ μπορούν να πληρούν και ειδικότερες προδιαγραφές. 

Μετά τους πρώτους έξι μήνες, στη διατροφή του βρέφους εισάγονται οι πρώτες 

ημιστερεές και στερεές τροφές. Το παιδί τρέφεται όμως ακόμη και με μητρικό γάλα. 

Αυτή η διατροφική περίοδος είναι γνωστή και ως απογαλακτισμός. Καθώς το παιδί 

είναι σε θέση πλέον να αναπτύσσει περισσότερες δραστηριότητες, το γάλα δεν επαρκεί 

για να έχει την απαραίτητη ενέργεια, επομένως εισάγονται νέες τροφές στη διατροφή 

του. παρόλα αυτά, το μητρικό γάλα διακόπτεται σταδιακά, ώστε να έχει το παιδί το 

χρόνο να συνηθίσει τις αλλαγές. Το στάδιο του απογαλακτισμού ολοκληρώνεται όταν 

το παιδί είναι πλέον δύο ετών, ενώ στους 12 μήνες το παιδί τρέφεται με μητρικό γάλα 

σε ποσοστό 50% περίπου.  

Με το πέρας του σταδίου του απογαλακτισμού, στη διατροφή του παιδιού εισάγονται 

δύο βασικές κατηγορίες στερεών τροφών, οι τροφές που είναι ειδικές για παιδιά αυτής 

της ηλικίας και οι τροφές που καταναλώνει η υπόλοιπη οικογένεια. Για να μπορέσει το 

παιδί να καταναλώσει αυτές τις τροφές θα πρέπει να έχουν πολτοποιηθεί. Παρόλα 

αυτά, το βρέφος έχει ήδη μάθει να δαγκώνει και να ελέγχει τις κινήσεις του από τον 

τέταρτο περίπου μήνα. Έως τότε, το βρέφος δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του. 
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 Οι ενεργειακές ανάγκες του βρέφους είναι ιδιαίτερα αυξημένες, αφού περίπου το 35% 

προορίζεται για την ανάπτυξή του, κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της ζωής του. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (National Research Council, 1989) έχει προτείνει την 

απαραίτητη ημερήσια πρόσληψη ενέργειας ανά κιλό βάρους. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι κατά τον έκτο μήνα απαιτείται πρόσληψη 104,5 kcal/kg την ημέρα.  

Παρόλα αυτά, μεταγενέστερες έρευνες προτείνουν αλλαγές στις συστάσεις αυτές. 

Έτσι, το 2002 καταρτίζονται οι Dietery Reference Intakes (DRIs), οι οποίες βασίζονται 

σε μαθηματικές σχέσεις για να υπολογίσουν τις προτεινόμενες ανάγκες των βρεφών σε 

ενέργεια.  

Κατά την προσχολική ηλικία, η ανάπτυξη είναι σχετικά γρήγορη, συμβαίνει όμως με 

πιο αργούς ρυθμούς από εκείνους που παρατηρούνται στη βρεφική ηλικία. 

Περισσότερο συγκεκριμένα, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας αυξάνει το βάρος του κατά 

2 με 2.5 κιλά το χρόνο και το ύψος του κατά 7.5 εκατοστά τον χρόνο, κατά μέσο όρο. 

Ακόμη, σε αυτή την ηλικία, υπάρχουν διακυμάνσεις στην όρεξη ώστε να 

αναπληρώνονται οι καθημερινές φθορές με νέα κύτταρα και πραγματοποιούνται οι 

καθημερινές δραστηριότητες.  

Στην προσχολική ηλικία, οι ανάγκες για ενέργεια αυξάνονται, όμως και πάλι το παιδί 

δεν μπορεί να ακολουθεί τις διατροφικές συνήθειες των ενηλίκων, αφού το στομάχι 

του έχει πολύ μικρή χωρητικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην παιδική 

παχυσαρκία, η οποία αποτελεί ένα από τους συχνότερους παράγοντες κινδύνου για τα 

χρόνια νοσήματα. 

 

Η μεσογειακή διατροφή  

Η Μεσογειακή Διατροφή ορίζεται ως η διατροφή που χαρακτηρίζει τις χώρες της 

Μεσογείου. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στη διατροφή των μεσογειακών λαών 

λόγω των περιβαλλοντικών, θρησκευτικών και άλλων αιτίων, τα βασικά στοιχεία τους 

είναι κοινά, και αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής:  

 Μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, δημητριακών και οσπρίων  

 Χρήση του ελαιόλαδου αντί άλλων λιπαρών.  

 Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και σχετικά αυξημένη κατανάλωση ψαριών.  

 Μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.  
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Πιο αναλυτικά, η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση 

ελαιόλαδου, λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ανεπεξέργαστων δημητριακών, μέτρια 

ως υψηλή κατανάλωση ψαριών, χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και χαμηλή 

ως μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Περιλαμβάνει, επίσης, μετρημένη 

κατανάλωση κρασιού, κυρίως κατά τη διάρκεια των γευμάτων.  

Οι διατροφικές οδηγίες της Μεσογειακής διατροφής συχνά σχηματοποιούνται με τη 

μορφή μια πυραμίδας, στη βάση της οποίας τοποθετούνται τα τρόφιμα που θα πρέπει 

να καταναλώνονται πολύ συχνά και στην κορυφή τοποθετούνται τα τρόφιμα που θα 

πρέπει να καταναλώνονται σπάνια. Ανάλογα τοποθετούνται τα υπόλοιπα τρόφιμα στις 

ενδιάμεσες θέσεις. 

Η Μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με την καλή υγεία και στηρίζεται στην 

παραδοσιακή διατροφή, η οποία αποτελούσε το πρότυπο διατροφής των 

ελαιοπαραγωγών περιοχών της Μεσογείου μέχρι τη δεκαετία του 1960. Αν και οι 

διάφορες περιοχές της Μεσογείου εμφανίζουν διαφορές στις τοπικές διατροφικές τους 

συνήθειες, έχουν πολλά κοινά στοιχεία, με κυριότερο το γεγονός ότι το ελαιόλαδο 

καταλαμβάνει κεντρική θέση στην καθημερινή τους διατροφή.  

Τα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας από τη βάση δεδομένων του WHO (WHO, 1993) 

που καλύπτουν την περίοδο από το 1960 έως το 1990 έχουν παρέχουν ενδιαφέρουσες 

ενδείξεις ότι ένας ασυνήθιστος παράγοντας που επηρεάζει, αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό τρόπο προστασίας της υγείας των μεσογειακών λαών από την 

στεφανιαία νόσο. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υγειονομική περίθαλψη 

για πολλούς από αυτούς τους πληθυσμούς ήταν εκείνη την περίοδο (και παραμένει) 

κατώτερη από την ιατρική περίθαλψη στην Βόρεια Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, 

και την επικράτηση του και το ποσοστό του καπνίσματος ήταν σχετικά υψηλό. Παρόλα 

αυτά, τα ποσοστά θνησιμότητας στη Μεσόγειο παρουσιάζονται χαμηλότερα και οι 

ενήλικες εμφανίζουν προσδόκιμο ζωής γενικά υψηλότερο σε σύγκριση με τις 

οικονομικά περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας 

Αμερικής, ιδίως μεταξύ των ανδρών. 

Πολλές έρευνες παρέχουν άμεσες αποδείξεις για την υποστήριξη των ευεργετικών 

ιδιοτήτων της μεσογειακής διατροφής. Στην εν λόγω μελέτη, τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από τρία ελληνικά χωριά ώστε να αξιολογηθεί ο ρόλος της διατροφής 

στην επιβίωση των ηλικιωμένων Ελλήνων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 182 
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ηλικιωμένους κατοίκους ως τμήμα μιας διεθνούς μελέτης των διατροφικών συνηθειών. 

Η διατροφή αξιολογήθηκε με τη χρήση ενός ημι-δομημένου ερωτηματολογίου σχετικά 

με την πρόσληψη τροφής. Η μελέτη παρέχει την πρώτη άμεση απόδειξη ότι η 

μεσογειακή διατροφή επηρεάζει θετικά το προσδόκιμο ζωής μεταξύ των ηλικιωμένων.  

Οι Trichopoulou και Vasilopoulou (2010) διαπιστώνουν σε μεταγενέστερη έρευνα ότι 

η κατανάλωση λιπιδίων στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από τη συνολική πρόσληψη 

λίπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η συχνότητα των καρδιακών παθήσεων, καθώς 

και καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη είναι υψηλότερη στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαφορές αυτές δεν οφείλονται 

στην ποσότητα του λίπους που καταναλώνεται, αλλά μάλλον στο είδος του λίπους και 

άλλων συστατικών της δίαιτας.  

Η μεσογειακή διατροφή και, ιδιαίτερα η παραδοσιακή Ελληνική διατροφή, προσελκύει 

σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των πιθανών οφελών της για την υγεία. Το ελαιόλαδο 

βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δίαιτας, και της συζήτησης που έχει ανοίξει. Μια 

σειρά από συγγραφείς υποθέτουν ότι τα αντιοξειδωτικά μπορούν επίσης να είναι 

σημαντικοί παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι εμφανείς επιπτώσεις στην υγεία 

από αυτή τη δίαιτα.  

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η κατανάλωση των λαχανικών περιλαμβάνει ακόμη και 

τα διάφορα άγρια χόρτα, τα οποία παραδοσιακά συλλέγονται σε όλη την Ελλάδα και 

καταναλώνονται με διάφορους τρόπους. Αυτές οι συνταγές συνήθως παρασκευάζονται 

με παρθένο ελαιόλαδο. Τα άγρια βρώσιμα χόρτα που τρώγονται συχνά στην αγροτική 

Ελλάδα, με τη μορφή της σαλάτας και της πίτας περιέχουν πολύ υψηλές ποσότητες 

φλαβονοειδών, οι οποίες γενικά θεωρούνται μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες 

αντιοξειδωτικών στη διατροφή του ανθρώπου. 

Συνεπώς, μέχρι πρόσφατα η αποτίμηση της μεσογειακής διατροφής επικεντρωνόταν 

στην χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και στην υψηλή 

περιεκτικότητα σε σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Πρόσφατες μελέτες, 

όμως, υποστηρίζουν ότι και άλλες ενώσεις της Μεσογειακής διατροφής, τα 

αντιοξειδωτικά, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στα λαχανικά, τα φρούτα, τα 

αφεψήματα και επίσης στο παρθένο ελαιόλαδο, μπορούν να συμβάλλουν στην 

πρόληψη των καρδιοπαθειών και, ενδεχομένως, διάφορων μορφών καρκίνου και 

άλλων ασθενειών, παρέχοντας έτσι μια εύλογη εξήγηση για τα οφέλη της. 
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Όσον αφορά τη Μεσογειακή διατροφή και το βαθμό στον οποίο ακολουθείται από τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει να σημειωθεί πως αύξηση κατανάλωσης 

φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών σε συνδυασμό με τα μαγειρεμένα γεύματα και 

τη σωματική άσκηση είναι αρνητικά συνδεδεμένα με την ανάπτυξη της παιδικής 

παχυσαρκίας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικά συστατικά της Μεσογειακής 

διατροφής. Για την ορθή εφαρμογή των αρχών της Μεσογειακής διατροφής, αλλά και 

την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, συνιστάται η πρόσληψη τροφών με 

αργά απορροφούμενους υδατάνθρακες και να αποφεύγεται η πρόσληψη ταχέως 

απορροφούμενων υδατανθράκων και απλών σακχάρων. 

Το νερό θα πρέπει να αποτελεί βασική πηγή πρόσληψης υγρών και να προτιμάται για 

τα παιδιά αντί για τα αναψυκτικά, τα οποία περιέχουν ζάχαρη. Τα παιδιά θα πρέπει να 

λαμβάνουν τέσσερα γεύματα, συμπεριλαμβανομένου και του πρωινού. Ακόμη, πρέπει 

να αποφεύγεται η κατανάλωση έτοιμων τροφίμων μεγάλης θερμιδικής αξίας. Μεγάλη 

σημασία θα πρέπει να δίνεται και στις μερίδες των φαγητών των παιδιών, οι οποίες θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με την ηλικία και το μέγεθος σώματος του κάθε παιδιού. 

Τα τελευταία χρόνια, το προφίλ της ελληνικής διατροφής παιδιών προσχολικής ηλικίας 

έχει αλλάξει σε σχέση με την παραδοσιακή εικόνα που χαρακτήριζε τη χώρα. Πιο 

συγκεκριμένα, η μέση κατανάλωση κρεάτων και γαλακτοκομικών τείνει στα επίπεδα 

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ενώ και η θερμιδική σημασία των λιπών, των ελαίων 

και της ζάχαρης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Θετικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός 

ότι διατηρείται η εφαρμογή της μεσογειακής δίαιτας, με την κατανάλωση ελαιόλαδου 

και την υψηλή συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, οσπρίων, λαχανικών και 

δημητριακών. Η κατανάλωση έτοιμης τροφής, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (0−6 

ετών) είναι περιορισμένη. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στην κατανάλωση γλυκών 

και παρασκευασμένων snacks, ενώ η σωματική άσκηση έχει μειωθεί σημαντικά. 
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ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 

Αγωγή Υγείας 

 

Σκοπός και γενικοί στόχοι 

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την 

κοινωνική πραγματικότητα.  

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της 

ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός µε την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου 

µε την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.  

Γενικοί στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και 

σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας. Η πρόληψη του αποκλεισμού των 

νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

η διαμόρφωση ατόμων µε κριτική στάση. Η μείωση της σχολικής αποτυχίας και της 

πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Στόχοι του προγράμματος Αγωγής Υγείας στο ∆ΕΠΠΣ µε θέμα: ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

 Να κατανοήσουν την προέλευση των τροφών, την αξία και τις επιδράσεις στην 

υγεία.  

 Να ερευνήσουν τη σχέση της διατροφής με τον τόπο, τον χρόνο, την οικονομία, 

τη θρησκεία και τον πολιτισμό. Να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και 

υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να κατανοήσουν, να επεξεργάζονται και να 

αξιολογούν τις πληροφορίες και να συνειδητοποιούν τους κινδύνους που 

απειλούν την υγεία τους. 

 Να ερευνήσουν πόσο καθορίζει η οικονομική κατάσταση το επίπεδο ζωής και 

την διατροφή.  
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 Να αναγνωρίσουν τη δύναμη της διαφήμισης στην κατανάλωση των τροφών 

και να αντιστέκονται αναπτύσσοντας κριτική σκέψη (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) Αγωγή Υγείας). 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου τα προγράμματα της διατροφής 

ενσωματώνονται στο «Παιδί και Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και 

Αλληλεπίδραση» ώστε να μάθουν τα παιδιά κανόνες υγιεινής και προστασίας.  

«Τα παιδιά έχουν καθημερινές ευκαιρίες να αντιληφθούν τη σημασία της 

καθαριότητας, της άσκησης και της υγιεινής διατροφής στη διατήρηση και την 

προαγωγή της υγείας. Να γνωρίζουν και να μιλούν για βασικές υγιεινές συνήθειες (π.χ 

φροντίδα των δοντιών). Να διακρίνουν υγιεινές και βλαβερές τροφές. Να 

αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις τροφές σε διάφορες ομάδες και να παρουσιάσουν 

εναλλακτικές προτάσεις για υγιεινό πρωινό αναζητώντας τα κατάλληλα γι΄αυτό 

προϊόντα. Αποφασίζουν να περιορίσουν την κατανάλωση γλυκών και να αυξήσουν την 

κατανάλωση φρούτων για την επόμενη εβδομάδα, κολλούν σε πίνακα καταγραφής τα 

περιτυλίγματα από τα γλυκά και την φλούδια από τα φρούτα που τρώνε καθημερινά 

και συγκρίνουν» (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 

Αγωγή Υγείας). 
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος διατροφικής εκπαίδευσης 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το σύνολο των διατροφικών δραστηριοτήτων, που 

εφαρμόστηκαν. Σε πρώτο επίπεδο, αναλύεται το θέμα, δηλαδή η διατροφή. Πιο 

συγκεκριμένα, εντοπίζεται η κύρια μαθησιακή περιοχή, οι εμπλεκόμενες περιοχές, η 

μέθοδος που ακολουθείται καθώς και ο χρόνος, δηλαδή ο αριθμός των μερών που 

χρειάστηκε για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης. Ακόμη, 

διευκρινίζεται ο σκοπός του προγράμματος και τέλος αναλύεται η περιγραφή του 

σεναρίου. Σε δεύτερο επίπεδο, περιγράφονται οι δραστηριότητες, με τους στόχους, τα 

υλικά και τα μέσα και την αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά.  

 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Διατροφή 

ΚΥΡΙΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Παιδί και περιβάλλον (ανθρωπογενές)-Αγωγή υγείας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Παιδί και γλώσσα, παιδί και μαθηματικά, παιδί και 

δημιουργία-έκφραση, παιδί και πληροφορική, παιδί και 

θέατρο-δραματική τέχνη, παιδί και μουσική, παιδί και 

φυσικό περιβάλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΣ Βιωματική μάθηση, Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, 

Διάλογος, Παρατηρήσεις, Διερευνήσεις, Εποπτικά μέσα, 

Συνεργατική μάθηση. 

ΧΡΟΝΟΣ: 8 ημέρες 
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ΣΚΟΠΟΣ Να γνωρίσουν τα παιδιά τις κατηγορίες των τροφών και 

την προέλευσή τους, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 

της ποικιλίας των τροφών στη διατροφή μας, να 

αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες 

τους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

  Το έναυσμα για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των 

παιδιών είναι πως μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε 

μέρος σε έναν διαγωνισμό και να φτιάξουμε τη δικιά μας 

διατροφική πυραμίδα. Καθώς θα έχουμε μάθει γιατί έχει 

αυτό το σχήμα η πυραμίδα, ποιες είναι οι ομάδες των 

τροφίμων και οι θρεπτικές τους αξίες,  ποιες τροφές είναι 

περισσότερο και ποιες λιγότερο υγιεινές, θα στείλουμε 

ένα γράμμα στον διαγωνισμό, για να πούμε τι μάθαμε και 

τι μας έκανε εντύπωση. Στο τέλος, τα παιδιά θα πάρουν το 

βραβείο τους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Εισαγωγή στο θέμα (Διατροφή). 

Στόχοι  Να γνωρίσουν την διατροφική πυραμίδα και την ποικιλία των 

τροφίμων. 

Υλικά-μέσα Κούκλα ¨η Διατροφούλα¨ 

Περιγραφή  Την εμφάνισή της έκανε η Κυρία Διατροφή η αλλιώς η 

Διατροφούλα και μας παρουσίασε την διατροφική της 

πυραμίδα.(Ήταν μια πυραμίδα με εικόνες και γράμματα που 

αργότερα τα παιδιά κλήθηκαν να τα βάλουν σε σωστή σειρά). 

Η Διατροφούλα μας εξήγησε τον λόγο που είναι έτσι 

σχηματισμένη η πυραμίδα της, ποια τρόφιμα ανήκουν στην 



49 
 

κάθε κατηγορία, καθώς επίσης μας μίλησε και για την σημασία 

και την αξία της διατροφής (γιατί τρώμε;). 

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

¨Τρώω σωστά;¨ 

Στόχοι Να διηγηθούν τα παιδιά τα δικά τους βιώματα και να 

εκφραστούν καλλιεργώντας τον προφορικό λόγο. 

Υλικά-μέσα Παραμύθι ¨Τρώω σωστά;¨. 

Περιγραφή  Από την ανάγνωση του βιβλίου μαθαίνουμε ότι οι τροφές δεν 

είναι όλες ίδιες και ότι χωρίζονται σε ομάδες. Ακόμη 

πραγματοποίησα έναν διάλογο με τα παιδιά. Ξεκίνησα 

απευθύνοντας τους ερωτήσεις όπως: Τι σας αρέσει να τρώτε; 

Ποια φαγητά πιστεύετε ότι πρέπει να τρώτε. Ποια από αυτά 

μας βοηθάνε να έχουμε καλή υγεία και ποια μας κάνουν κακό;  

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Διαχωρισμός-Κατηγοριοποίηση των τροφών σε ομάδες-

Πυραμίδα-Ανάγνωση 

Στόχοι Να καλλιεργήσουν την ανάγνωση και την αναγνώριση 

γραμμάτων και λέξεων. 

Υλικά-μέσα Πυραμίδα (από χαρτόνι) με εικόνες (κολλημένες από χαρτί) 

και γράμματα (πλαστικοποιημένο χαρτί με χριτς-χρατς). 

Περιγραφή  Αρχικά είδαμε με τα παιδιά την πυραμίδα και ποιες τροφές 

βρίσκονται σε κάθε μέρος της. Στην συνέχεια έδειξα την 

εικόνα που υπάρχει στην κάθε ομάδα τροφών και διαβάσαμε 

την ονομασία της. Ξεκινήσαμε για παράδειγμα από το κάτω 

μέρος που είναι τα δημητριακά, στην συνέχεια τα λαχανικά και 

τα φρούτα, γαλακτοκομικά, κρέας πουλερικά  ψάρια και αυγά, 

όσπρια, ξηροί καρποί, ελιά και λάδι και τέλος τα γλυκά. Μετά 

ζήτησα από τα παιδιά να διαμορφώσουν την πυραμίδα 

αντιστοιχώντας τις λέξεις με τις εικόνες που υπάρχουν στην 

κάθε ομάδα. 
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2η ΗΜΕΡΑ *Από αυτήν την ημέρα και κάθε μέρα, θα δημιουργούμε σιγά 

σιγά το δικό μας κολλάζ διατροφικής πυραμίδας. Κάθε μέρα, στο 

τέλος των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, θα κολλάμε στην 

πυραμίδα μας από μια κατηγορία τροφίμων για την οποία έχουμε 

ήδη συζητήσει νωρίτερα σε προηγούμενες δραστηριότητες. 

1η Δραστηριότητα Δημητριακά-Ψωμί 

Στόχοι  Να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες τους. 

Υλικά-μέσα Το ίδιο το φυσικό αντικείμενο-Ψωμί 

Περιγραφή  Μαζί με τα παιδιά είδαμε, αγγίξαμε και δοκιμάσαμε το ψωμί 

που τους έφερα στην τάξη. Έπειτα έγινε μια μικρή εισαγωγική 

συζήτηση για το πώς πιστεύουν ότι φτιάχνεται το ψωμί, αν έχει 

θρεπτικά στοιχεία και ποια είναι αυτά και τέλος συζητήσαμε 

για το πόσο συχνά μπορούμε να τρώμε το ψωμί καθώς και τα 

υπόλοιπα δημητριακά.  

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Ο κύκλος του ψωμιού. 

Στόχοι Να ακούσουν την αφήγηση μιας ιστορίας, να προσπαθήσουν 

να την απομνημονεύσουν και να την ξαναδημιουργήσουν μόνα 

τους μέσα από τις εικόνες. 

Υλικά-μέσα Εικόνες 

Περιγραφή  Συζητήσαμε για την πρώτη κατηγορία της διατροφικής 

πυραμίδας, τα δημητριακά και συγκεκριμένα για το ψωμί. Τους 

έδειξα εικόνες για την διαδικασία παρασκευής του ψωμιού. 

Κουβεντιάσαμε πως από το στάχυ παίρνουμε τους σπόρους, 

τους αλέθουμε και γίνεται το αλεύρι και μετά το ψωμί. Στην 

συνέχεια μπέρδεψα τις εικόνες που δείχνουν τα βήματα της 
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παρασκευής του ψωμιού και ζήτησα από τα παιδιά να τα 

βάλουν σε λογική σειρά. 

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Ο κύκλος του ψωμιού. 

Στόχοι Να ξαναθυμηθούν την ιστορία που διηγηθήκαμε πριν και να 

την κατανοήσουν μέσω του εποπτικού υλικού. 

Υλικά-μέσα Η/Υ 

Περιγραφή  Βλέπουμε την διαδικασία παρασκευής του ψωμιού στο 

internet. 

3η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα ¨Το πιάτο που μιλάει¨ 

Στόχοι  Να αναγνωρίσουν πόσο ωφέλιμα είναι τα φρούτα και τα 

λαχανικά στην διατροφή τους. 

Υλικά-μέσα Παραμύθι ¨Το πιάτο που μιλάει¨ 

Περιγραφή  Διάβασα στα παιδιά μια ιστορία που μιλάει για ένα κοριτσάκι 

που δεν του αρέσουν τα λαχανικά και τα φρούτα. Όμως, μια 

μέρα άλλαξε γνώμη αφού τα ίδια τα λαχανικά, τραγουδώντας, 

της εξηγούν πόσο ωφέλιμα είναι για την ανάπτυξη της και τη 

διατήρηση της καλής της υγείας. 

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Λαχανικά-Φρούτα 

Στόχοι  Να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν. 

Υλικά-μέσα Τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα 
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Περιγραφή  Έφερα στην τάξη μερικά φρούτα και λαχανικά (μανταρίνι, 

αχλάδι, καρότο, αγγούρι), τα μυρίσαμε, τα πιάσαμε, 

συζητήσαμε για τα χαρακτηριστικά τους, το χρώμα και το 

μέγεθος. Τα κόψαμε και είδαμε το εσωτερικό τους, τα 

δοκιμάσαμε και διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν όλα την ίδια 

γεύση. Για παράδειγμα κάποια είναι πιο ξινά και άλλα 

λιγότερο. Κάναμε ομαδοποιήσεις με φρούτα και λαχανικά και 

μάθαμε να τα διακρίνουμε. 

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Μαθαίνουμε το τραγούδι ¨το χοντρό μπιζέλι¨-Δραματοποίηση 

τραγουδιού 

Στόχοι  Να ενισχυθεί η φαντασία τους και να εκφραστούν δημιουργικά 

μέσα από τη δραματοποίηση. 

Υλικά-μέσα Εικόνες- Κασετόφωνο 

Περιγραφή  Αρχικά έδειξα στα παιδιά σε εικόνες τα λαχανικά που 

αναφέρονται στο τραγούδι ¨το χοντρό μπιζέλι¨ (μπιζέλια, 

κολοκυθάκια, αγκινάρες, σπανάκι, βλίτα, μπάμιες). Στην 

συνέχεια ακούσαμε το τραγούδι και σηκωθήκαμε όλοι μαζί 

στην παρεούλα για να  δραματοποιήσουμε τους στίχους του 

τραγουδιού. Δηλαδή χορέψαμε και κάναμε τις κινήσεις που 

λέει το τραγούδι (χορέψαμε τσιφτετέλι στα μπιζέλια, 

χτυπήσαμε παλαμάκια στα κολοκύθια, στην αγκινάρα 

χορέψαμε υποθετικά ταγκό κ.τ.λ.) 

4η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Γαλακτοκομικά 

Στόχοι  Να γνωρίσουν την κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων 

και την προέλευσή τους και να μοιραστούν τις δικές τους 

εμπειρίες και τα βιώματά τους.   

Υλικά-μέσα Εικόνες 
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Περιγραφή  Αρχικά έκανα μια συζήτηση με τα παιδιά. Ρώτησα να μου πουν 

τι ξέρουν για το γάλα και να μοιραστούν τις δικές τους 

εμπειρίες και γνώσεις. Για παράδειγμα που μας κάνει καλό το 

γάλα, από πού προέρχεται, ποια ζώα μας το δίνουν και ποια 

άλλα τρόφιμα γίνονται από το γάλα. Στην συνέχεια τους έδειξα 

εικόνες από τα ζώα που παίρνουμε το γάλα (αγελάδα, πρόβατο, 

γαϊδούρα, βουβάλι, κατσίκι) καθώς και τα τρόφιμα που 

γίνονται από γάλα (τυρί, γιαούρτι, κασέρι). Επίσης μας 

επισκέφθηκε και η Κυρία Διατροφούλα και μας είπε πως τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέστιο, το οποίο 

βοηθά στην υγεία των οστών δηλαδή να έχουμε γερά κόκαλα.  

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Πως αρμέγεται το γάλα; 

Στόχοι  Να ξαναθυμηθούν όσα συζητήσαμε πριν και να τα 

κατανοήσουν μέσω του εποπτικού υλικού. 

Υλικά-μέσα Η/Υ 

Περιγραφή  Βλέπουμε την διαδικασία από το άρμεγμα των ζώων (αγελάδα, 

πρόβατο, γαϊδούρα, βουβάλι, κατσίκι) στο internet. 

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Μπόουλινγκ 

Στόχοι  Να γνωρίσουν ότι κάποια υλικά ανακυκλώνονται και να 

αναπτύξουν τη σωματική τους δραστηριότητα. 

Υλικά-μέσα Άδεια κουτιά από γάλα 

Περιγραφή  Αρχικά μετράμε τα κουτιά από γάλα που έχουν φέρει τα παιδιά. 

Διερωτόμαστε από ποιο υλικό μπορεί να είναι φτιαγμένες οι 

συσκευασίες γάλακτος και κάνουμε μια συζήτηση συνδέοντας 

το θέμα μας με την ανακύκλωση. Τι είναι ανακύκλωση; Τι 

μπορούμε να ανακυκλώσουμε; Που τοποθετούμε τα 

ανακυκλώσιμα υλικά; Ποιος τα παίρνει και που τα πάνε μετά; 
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Βέβαια όλα αυτά μπορούν να γίνουν και διασκεδαστικά! 

Μαζεύουμε τα άδεια κουτιά, τα τοποθετούμε και παίζουμε σε 

ομάδες το παιχνίδι ¨μπόουλινγκ¨. 

5η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Κρέας-Πουλερικά-Ψάρια-Αυγά 

Στόχοι  Να γνωρίσουν την προέλευση αυτών των τροφίμων και να 

μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. 

Υλικά-μέσα Εικόνες 

Περιγραφή  Ξεκίνησα με μια συζήτηση και τους ρώτησα αν τους αρέσει το 

κρέας, το κοτόπουλο, τα ψάρια και τα αυγά, εάν είναι καλά για 

την υγεία μας και τι πιστεύουν ότι προσφέρουν στον οργανισμό 

μας. Στη συνέχεια τους έδειξα τις εικόνες με τα τρόφιμα και τα 

ζωάκια από τα οποία παίρνουμε αυτά τα τρόφιμα. Μιλήσαμε 

για τις θρεπτικές ουσίες που παίρνουμε από αυτά καθώς και για 

το ότι είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας. 

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Όσπρια 

Στόχοι  Να ενθαρρυνθούν να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τα 

όσπρια και να κάνουν ομαδοποιήσεις και συγκρίσεις με βάσει 

διάφορα κριτήρια (χρώμα, σχήμα, μέγεθος). 

Υλικά-μέσα Τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα 

Περιγραφή  Έφερα στην τάξη διάφορα όσπρια (φακές, φασόλια γίγαντες, 

ρεβύθια). Τα παιδιά τα παρατήρησαν και στην συνέχεια τους 

ζήτησα να μου αφηγηθούν τις εμπειρίες τους, αν τα έχουν 

δοκιμάσει και αν τους αρέσουν τα φαγητά με όσπρια. Η 

Διατροφούλα κάνει και πάλι την εμφάνισή της και μας βοηθάει 

να εξερευνήσουμε τον κόσμο των οσπρίων, να τα γνωρίσουμε, 

να τα αγαπήσουμε και να γίνουμε φίλοι και σύμμαχοί στον 

αγώνα μας για σώμα υγιές και δυνατό. 
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2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

¨Μετρώντας με τα όσπρια¨- Πίνακας αριθμών και οσπρίων 

Στόχοι  Να πειραματιστούν και να προσπαθήσουν να κάνουν τις 

σωστές αντιστοιχήσεις. 

Υλικά-μέσα Χαρτόνι, όσπρια( τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα) 

Περιγραφή  Σε ένα μεγάλο χαρτόνι υπήρχαν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 

10. Κάθε φορά που έλεγα σε κάποιο παιδί να σηκωθεί, έπρεπε 

να αντιστοιχήσει τόσα όσπρια, όσα ζητούσε ο κάθε αριθμός και 

κάθε φορά που θα κολλάνε να λένε ποιο είναι το όσπριο που 

επέλεξαν να κολλήσουν. Στο τέλος κάναμε ένα κολλάζ 

μαθηματικών με όσπρια. 

6η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Το νερό 

Στόχοι  Να συνειδητοποιήσουν πόσο χρήσιμο είναι το νερό για τον 

ανθρώπινο οργανισμό.  

Υλικά-μέσα Παραμύθι ¨μου αρέσει το νερό¨ 

Περιγραφή  Διαβάσαμε το παραμύθι ¨μου αρέσει το νερό¨ και στην 

συνέχεια κάναμε έναν διάλογο με τα παιδιά. Ξεκίνησα με 

ερωτήσεις όπως, τι πιστεύεται ότι μας προσφέρει το νερό; 

Πίνετε νερό και κάθε πότε; Πόσο συχνά πιστεύετε ότι πρέπει 

να πίνουμε νερό;  

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Ξηροί καρποί 

Στόχοι  Να γνωρίσουν αυτήν την κατηγορία των τροφίμων και την 

προέλευσή τους και να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Υλικά-μέσα Εικόνες δέντρων και οι καρποί τους 
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Περιγραφή  Με αφορμή τις εικόνες των δέντρων που κάνουν την εμφάνισή 

τους, τα παιδιά παρατηρούν τα κλαδιά και τα άνθη τους και 

προσπαθούν να καταλάβουν ποιο δέντρο είναι. Περιέγραψαν 

τα άνθη τους και μάντεψαν τι θα γίνουν μετά. Στην συνέχεια 

τους έδειξα τους καρπούς που βγαίνουν από τα δέντρα και τους 

παρατηρήσαμε. Η Κυρία Διατροφούλα μας λέει για το πόσο 

μεγάλη θρεπτική αξία έχουν και ότι προσφέρουν στον 

οργανισμό μας ενέργεια και πολλά θρεπτικά συστατικά. 

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Αινίγματα για τους καρπούς  

Στόχοι  Να πειραματιστούν, να προβληματιστούν και να 

προσπαθήσουν να βρουν την λύση.  

Υλικά-μέσα Εικόνες 

Περιγραφή  Μετά την πρώτη δραστηριότητα και αφού είδαμε με τα παιδιά 

τις εικόνες από τους καρπούς και τα δέντρα τα οποία μας τους 

δίνουν, θα παίξουμε το παιχνίδι των αινιγμάτων. Θα τους 

διαβάσω 4 αινίγματα για το αμύγδαλο, το κάστανο, το 

φουντούκι και το καρύδι και τα παιδιά θα προσπαθήσουν να 

μαντέψουν κάθε φορά σε ποιο από τα τέσσερα αναφέρεται το 

αίνιγμα. 

7η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Το παραμύθι της ελιάς 

Στόχοι  Να ακούσουν την αφήγηση μιας ιστορίας. 

Υλικά-μέσα Παραμύθι 

Περιγραφή  Τους διάβασα το παραμύθι της ελιάς το οποίο αναφέρεται σε 

μια κοπέλα η οποία δεν άντεχε την φτώχεια και την πείνα που 

επικρατούσε στο χωριό όπου ζούσε και έτσι ζήτησε από μια 

νεράιδα να την κάνει χρήσιμη, για να προσφέρει κάτι πολύτιμο. 
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Να δώσει στους ανθρώπους ζωή και χαρά. Στο τέλος κάναμε 

μια συζήτηση με βάση το παραμύθι. 

2η Δραστηριότητα 

(1ο μέρος) 

Ελιά 

Στόχοι  Να γνωρίσουν αυτήν την κατηγορία των τροφίμων και την 

προέλευσή τους, να κάνουν ομαδοποιήσεις και συγκρίσεις και 

να γνωρίσουν πως μαζεύουμε τις ελιές και πως γίνονται 

λαδάκι. 

Υλικά-μέσα Τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα, Εικόνες 

Περιγραφή  Πήγα ελιές στην τάξη ώστε τα παιδιά να τις παρατηρήσουν. Τις 

έκοψα για να τις δοκιμάσουμε και στην συνέχεια τις 

ομαδοποιήσαμε ανάλογα με το χρώμα τους. Συζητήσαμε για 

την προέλευση της ελιάς και για την σπουδαιότητά της στην 

διατροφή μας. Κουβεντιάσαμε και είδαμε τις εικόνες για το 

λιομάζωμα και την διαδικασία παρασκευής του λαδιού. Στην 

συνέχεια τα παιδιά έβαλαν σε σωστή σειρά τις εικόνες που 

είδαμε. 

2η Δραστηριότητα 

(2ο μέρος) 

Λιομάζωμα-Διαδικασία παρασκευής του λαδιού 

Στόχοι  Να ξαναθυμηθούν την ιστορία που διηγηθήκαμε πριν και να 

την κατανοήσουν μέσω του εποπτικού υλικού. 

Υλικά-μέσα Η/Υ 

Περιγραφή  Βλέπουμε την διαδικασία παρασκευής στον Η/Υ. 

8η ΗΜΕΡΑ 
 

1η Δραστηριότητα Γλυκά 
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Στόχοι  Να γνωρίσουν την τελευταία κατηγορία τροφίμων και γιατί 

βρίσκεται στο τέλος της πυραμίδας και να κατανοήσουν την 

σημασία της υγιεινής για τον οργανισμό μας. 

Υλικά-μέσα Κούκλα, ¨η Κυρία Διατροφούλα¨ 

Περιγραφή  Αρχικά κάναμε μια συζήτηση με τα παιδιά και είπαμε ποια 

γλυκά μας αρέσουν, αναρωτηθήκαμε πως μπορεί να λέγετε το 

μαγαζί που φτιάχνει τα γλυκά καθώς επίσης και τον λόγο που 

βρίσκονται στο τέλος της διατροφικής πυραμίδας (εφόσον 

φτάσαμε στην κορυφή κάναμε και μια επανάληψη όλων των 

κατηγοριών, για να τις ξαναθυμηθούμε καθώς επίσης και για 

το πόσο συχνά πρέπει να τρώμε τα τρόφιμα της κάθε 

κατηγορίας). Από την συζήτηση που έγινε προέκυψε πως οι 

μεγάλες ποσότητες γλυκών μας κάνουν κακό στα δόντια μας. 

Το συζητήσαμε και καταλήξαμε πως πρέπει να τα πλένουμε 

πολύ συχνά. Ανέφερα ωστόσο και την μαύρη σοκολάτα η 

οποία δεν περιέχει ζάχαρη και είναι περισσότερο υγιεινή γι’ 

αυτό  το λόγο λέγεται και υγείας. 

2η Δραστηριότητα Κολλάζ, Συνέντευξη-Γράμμα, Αναστοχασμός 

Στόχοι  Να ολοκληρωθεί το κολλάζ της διατροφικής πυραμίδας, να 

προσπαθήσουν να θυμηθούν τις δραστηριότητες που κάναμε 

και αυτές που τους άρεσαν περισσότερο. 

Υλικά-μέσα Χαρτί, μολύβι, Μικρόφωνο 

Περιγραφή  Αρχικά τα παιδιά ολοκλήρωσαν το κολλάζ της δικιάς τους 

διατροφικής πυραμίδας το οποίο είναι έτοιμο για να σταλεί 

στον διαγωνισμό (Το κολλάζ το φτιάχναμε από την μέρα που 

μιλήσαμε για τα δημητριακά και κάθε μέρα κολλούσαν από μια 

κατηγορία της πυραμίδας στην οποία αναφερόμασταν). Στην 

συνέχεια και πριν προχωρήσουμε στην συνέντευξη-γράμμα 

θύμισα στα παιδιά με λίγα λόγια τις δραστηριότητες που 

κάναμε από την αρχή. Έπειτα γράψαμε το δικό μας γράμμα για 

να το στέλνουμε και αυτό στον διαγωνισμό μαζί με την 
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πυραμίδα. Τα παιδιά σηκωνόντουσαν ένα-ένα και κρατώντας 

ένα μικρόφωνο προσπαθούσαν να θυμηθούν τι τους έκανε 

εντύπωση, για να το γράψουμε στο γράμμα. 
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Σκοπός της εργασίας 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με σκοπό την αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης 

διατροφικής αγωγής για το νηπιαγωγείο. Με την διδακτική παρέμβαση δόθηκε έμφαση 

σε κάθε κατηγορία της διατροφικής πυραμίδας ξεχωριστά, ώστε τα παιδιά να 

αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις για αυτές και να έρθουν σε επαφή 

με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.  

 

Ερευνητικό πλαίσιο και πηγές δεδομένων 

Η έρευνά μου έγινε στο 3ο Νηπιαγωγείο της πόλης της Φλώρινα στα πλαίσια της 

πρακτικής μου άσκησης στο συγκεκριμένο τμήμα (κλασσικό). Στο τμήμα αυτό 

υπήρχαν 18 παιδιά εκ των οποίων τα 13 είναι κορίτσια και 5 είναι αγόρια. Επίσης στο 

συγκεκριμένο τμήμα φοιτούσαν 10 νήπια και 8 προνήπια. Ορισμένα από τα νήπια του 

τμήματος είχαν διδαχθεί στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα διατροφής και είχαν 

συμμετάσχει σε δραστηριότητες διατροφικής εκπαίδευσης, ωστόσο αυτό δεν φάνηκε 

να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στην συνέντευξη 

που έγινε πριν την δική μου διδακτική παρέμβαση. 

 

Το Ερευνητικό Εργαλείο 

Το πρώτο εργαλείο της έρευνάς μου είναι ένας οδηγός συνέντευξης. Ένα σύνολο 

δηλαδή ερωτήσεων με βάση τις οποίες υλοποίησα τις συνεντεύξεις με τα παιδιά, 

θέλοντας αρχικά να καταγράψω τις προτιμήσεις των παιδιών σχετικά με το τι τους 

αρέσει τρώνε. Στην συνέχεια κατέγραψα την πηγή της γνώσης τους, καθώς επίσης 

επικεντρώθηκα και σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, οι οποίες αντικειμενικά 

εμφανίζουν προβλήματα στην κατανάλωση τους, θέλοντας να μάθω την προτίμηση 

των παιδιών για αυτές. Η συνέντευξη έγινε και πριν και μετά την διδακτική μου 

παρέμβαση. Έτσι, αποτυπώθηκαν οι γνώσεις των παιδιών πριν την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων καθώς και οι γνώσεις που απέκτησαν μετά. 
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Το σύνολο των ερωτήσεων είναι το εξής:   

 1η ερώτηση: Τι σου αρέσει να τρως; 

 2η ερώτηση: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να τρως; 

 3η ερώτηση: Ποιος σου έχει πει τι πρέπει να τρως; 

 4η ερώτηση: Σου αρέσει να τρως φρούτα και λαχανικά/όσπρια/γλυκά; Τα τρως 

κάθε μέρα;/ Κάθε πότε πρέπει;  

 5η ερώτηση: Ποια φαγητά πιστεύεις πως μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε 

συχνά;  

Το δεύτερο εργαλείο της έρευνάς μου είναι το ημερολόγιο καταγραφής της υλοποίησης 

των δραστηριοτήτων. Στο ημερολόγιο υπάρχουν οι καθημερινές δραστηριότητες που 

έγιναν με τα παιδιά καθώς επίσης και η περιγραφή των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

Ανάλυση των δεδομένων 

Σε πρώτο επίπεδο, κατέγραψα τις απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις που τους 

έθεσα. Στην συνέχεια πήρα τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις, έκανα την 

απομαγνητοφώνηση και τέλος αναδιέταξα τα δεδομένα μου.  

Σε δεύτερο επίπεδο κατέγραψα τις απαντήσεις των παιδιών με βάση την κάθε ερώτηση 

ξεχωριστά. Στην πρώτη ερώτηση «Τι σου αρέσει να τρως;» και στην δεύτερη «Τι 

πιστεύεις ότι πρέπει να τρως;» παρατήρησα ποιες τροφές μου ανέφεραν τα παιδιά και 

πριν και μετά την διδακτική μου παρέμβαση με σκοπό να καταγράψω αν υπάρχει 

μετατόπιση των προτιμήσεών τους καθώς επίσης και τις γνώσεις που είχαν πριν σε 

σχέση με αυτές που τυχόν να απέκτησαν μετά. Αντίστοιχα και στην ερώτηση τέσσερα 

«Σου αρέσει να τρως φρούτα και λαχανικά/όσπρια/γλυκά; Τα τρως κάθε μέρα;/ Κάθε 

πότε πρέπει;» και πέντε «Ποια φαγητά πιστεύεις πως μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε 

συχνά;» . Στην τρίτη ερώτηση «Ποιος σου έχει πει τι πρέπει να τρως;» με βάση τις 

απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν ευρύτερες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα η στενή 

οικογένεια που αποτελείται από την μητέρα, τον πατέρα και τα μεγαλύτερα αδέρφια 

(αν υπάρχουν), την ευρύτερη οικογένεια δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, θείους και 

θείες. Επίσης προέκυψε η κατηγορία «μόνος μου», η κυρία Διατροφή που είναι η 

κούκλα που εμφανίστηκε κατά την διδακτική παρέμβαση και τέλος η κατηγορία 

«κανένας».   
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

(Συνεντεύξεις πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση)  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι πίνακες αποτελεσμάτων με βάση 

τις απαντήσεις των παιδιών στις συνεντεύξεις που υλοποιήθηκαν πριν και μετά την 

διδακτική παρέμβαση. Στην αριστερή στήλη όπως παρατηρούμε παρακάτω 

αναφέρονται οι κατηγορίες που προκύπτουν είτε από το πρότυπο των κατηγοριών της 

διατροφικής πυραμίδας, είτε από τις απαντήσεις των παιδιών. Επίσης ορισμένα παιδιά 

σε κάποιες ερωτήσεις δεν απάντησαν καθόλου για αυτόν τον λόγο υπάρχει η κατηγορία 

¨δεν ξέρω-δεν απαντώ¨ καθώς επίσης και η κατηγορία που αναφέρεται ως ¨missing¨ 

περιλαμβάνει τα παιδιά τα οποία απάντησαν κάτι άλλο σε σχέση με την ερώτηση που 

τέθηκε, τα παιδιά που δεν έδωσαν συγκεκριμένη απάντηση καθώς και τα παιδιά που 

απουσίαζαν από την ερευνητική διαδικασία. Στην δεξιά στήλη παρατηρούμε τις 

απαντήσεις των παιδιών. Όπου ¨Π¨ εννοούμε την λέξη ¨παιδί¨. Τέλος, όταν ο αριθμός 

που αντιστοιχεί στο κάθε παιδί αναγράφεται περισσότερες από μια φορές σε κάποιες 

κατηγορίες, σημαίνει πως το παιδί αυτό έδωσε περισσότερες από μια απαντήσεις στην 

κατηγορία αυτή. Σε κάθε πίνακα αποτελεσμάτων γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή.    

 

Πίνακας 1α 

Απαντήσεις των παιδιών ως προς τι τους αρέσει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Π1, Π2, Π2, Π6, Π10, Π11, 

Π12, Π13, Π14, Π14, Π14 Π15 

Π1, Π2, Π3, Π6, Π9, Π10, Π11, 

Π13, Π14 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ Π2, Π6, Π9, Π11, Π17 Π5, Π8, Π15 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
 

Π4, Π11 

ΚΡΕΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΨΑΡΙΑ-ΑΥΓΑ 

Π4, Π9, Π10, Π14, Π16 Π3, Π9, Π10, Π11 
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ΟΣΠΡΙΑ Π2, Π13 Π7 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
 

 

ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ   

ΓΛΥΚΑ Π5  

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ Π18  

MISSING Π3, Π7, Π8              Π12, Π16, Π17, Π18 

                                                  

 

Πίνακας 1β 

Απαντήσεις των παιδιών ως προς τι τους αρέσει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 9 9 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 5 3 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
 

2 

ΚΡΕΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΨΑΡΙΑ-ΑΥΓΑ 

5 4 

ΟΣΠΡΙΑ 2 1 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
 

 

ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ   

ΓΛΥΚΑ 1  

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1  

MISSING 3 4 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των παιδιών, στην ερώτηση 

για το τι τους αρέσει να τρώνε, επικεντρώνονται στην κατηγορία των δημητριακών. 

Αρκετά παιδιά ανέφεραν και τροφές που ανήκουν στην κατηγορία των φρούτων και 

των λαχανικών καθώς και τροφές που ανήκουν στην κατηγορία του κρέατος, των 

πουλερικών και των αυγών. Λίγα παιδιά ανέφεραν τροφές που ανήκουν στα όσπρια και 
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τα γλυκά. Ωστόσο, παρατηρείται πως μετά την παρέμβαση τα παιδιά ανέφεραν και 

τρόφιμα που ανήκουν στην κατηγορία των γαλακτοκομικών. Κανένα παιδί δεν ανέφερε 

τρόφιμα που ανήκουν στην κατηγορία των ξηρών καρπών και της ελιάς-λάδι. Τέλος 

παρατηρείται πως μετά την παρέμβαση απάντησαν περισσότερα παιδιά σε σχέση με 

πριν. Το Π3 αναφέρεται ως ̈ missing¨, στον έλεγχο πριν την παρέμβαση, διότι απάντησε 

κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε, ενώ το Π7 και Π8 δεν έδωσαν 

συγκεκριμένη απάντηση. Το Π12, Π16, Π17 και Π18 αναφέρονται ως ¨missing¨, στον 

έλεγχο μετά την παρέμβαση, διότι απουσίαζαν από την ερευνητική διαδικασία.  

 

Πίνακας 2α  

Απαντήσεις των παιδιών για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Π1, Π1, Π5, Π6, Π8, Π9, Π9, 

Π9, Π13, Π14, Π14, Π14 

Π1, Π1, Π2, Π3, Π5, Π7, Π10, 

Π11, Π13, Π14 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ Π11, Π14, Π14 Π2, Π3, Π8, Π14 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Π6, Π7, Π8 Π9, Π14 

ΚΡΕΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΨΑΡΙΑ-ΑΥΓΑ 

Π6, Π8, Π9 Π1 

ΟΣΠΡΙΑ Π12, Π13, Π16 Π7, Π9 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
 

 

ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ  Π4 

ΓΛΥΚΑ 
 

 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ Π2, Π4, Π17, Π18 Π6 

MISSING Π3, Π10, Π15                                                Π12, Π15, Π16, Π17, Π18 

 

 

 

 



65 
 

Πίνακας 2β 

Απαντήσεις των παιδιών για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 7 9 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 2 4 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 3 2 

ΚΡΕΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΨΑΡΙΑ-ΑΥΓΑ 

3 1 

ΟΣΠΡΙΑ 3 2 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
 

 

ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ  1 

ΓΛΥΚΑ 
 

 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 4 1 

MISSING 3 5 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των παιδιών, στην ερώτηση 

για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να τρώνε, επικεντρώνονται στην κατηγορία των 

δημητριακών. Αρκετά παιδιά ανέφεραν και τροφές που ανήκουν στην κατηγορία των 

φρούτων και των λαχανικών. Λιγότερα παιδιά ανέφεραν τροφές που ανήκουν στην 

κατηγορία των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των πουλερικών και των αυγών καθώς 

και των οσπρίων.  Ένα παιδί στην στήλη μετά την παρέμβαση, ανέφερε κάποιο τρόφιμο 

που ανήκει στην κατηγορία ελιά-λάδι. Κανένα παιδί δεν ανέφερε τρόφιμα που ανήκουν 

στην κατηγορία των ξηρών καρπών και των γλυκών. Παρατηρείται επίσης, πως μετά 

την παρέμβαση απάντησαν περισσότερα παιδιά σε σχέση με πριν καθώς επίσης και 

πως οι απαντήσεις των παιδιών είναι πιο κοντά στο πρότυπο της διατροφικής 

πυραμίδας. Το Π3, Π10 και Π15 αναφέρονται ως ¨missing¨, στον έλεγχο πριν την 

παρέμβαση, διότι απάντησαν κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. 

Το Π12, Π16, Π17 και Π18 αναφέρονται ως ¨missing¨, στον έλεγχο μετά την 

παρέμβαση, διότι απουσίαζαν από την ερευνητική διαδικασία, ενώ το Π15 δεν έδωσε 

συγκεκριμένη απάντηση σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε.  
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Πίνακας 3α 

 

Απαντήσεις των παιδιών για το ποιος τους έχει πει τι πρέπει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Π1, Π3, Π4, Π4, Π5, Π5, Π6, Π10, 

Π12, Π12, Π13, Π14, Π14 

Π3, Π5, Π5, Π6, Π6, Π14, Π14 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Π1, Π5, Π5 Π4 

ΜΟΝΟΣ-Η ΜΟΥ Π9 Π8, Π15 

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  Π9, Π10 

ΚΑΝΕΙΣ Π2, Π15 Π1, Π13 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ- ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΩ 

Π7, Π8, Π11, Π16, Π17, Π18 Π2, Π7, Π11 

MISSING  Π12, Π16, Π17, Π18 

 

Πίνακας 3β 

Απαντήσεις των παιδιών για το ποιος τους έχει πει τι πρέπει να τρώνε 

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 9 4 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2 1 

ΜΟΝΟΣ-Η ΜΟΥ 1 2 

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  2 

ΚΑΝΕΙΣ 2 2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ- ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΩ 

6 3 

MISSING  4 



67 
 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των παιδιών, στην ερώτηση 

για το ποιος τους έχει πει τι πρέπει να τρώνε, επικεντρώνονται στην κατηγορία της 

οικογένειας, δηλαδή της στενής οικογένειας η οποία αποτελείται από την μαμά και τον 

μπαμπά. Λίγα παιδιά ανέφεραν άτομα της ευρύτερης οικογένειας. Κάποια ανέφεραν 

πως από μόνα τους έχουν μάθει τι πρέπει να τρώνε, ενώ κάποια άλλα είπαν πως δεν 

τους το έχει πει κανείς. Επίσης, στον έλεγχο μετά την παρέμβαση παρατηρείται πως 

ορισμένα παιδιά απάντησαν ¨Η Κυρία Διατροφή¨ η κούκλα δηλαδή που 

χρησιμοποίησα κατά την διδακτική μου παρέμβαση. Τέλος παρατηρείται πως μετά την 

παρέμβαση απάντησαν περισσότερα παιδιά σε σχέση με πριν. Το Π12, Π16, Π17 και 

Π18 αναφέρονται ως ¨missing¨, στον έλεγχο μετά την παρέμβαση, διότι απουσίαζαν 

από την ερευνητική διαδικασία.  

 

Πίνακας 4.1α 

Απαντήσεις των παιδιών για το αν τους αρέσει να τρώνε τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες τροφών 

 
ΠΡΙΝ 

  
ΜΕΤΑ   

ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ 

ΝΑΙ Π4, Π5, Π6, Π7, 

Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13, Π14,  

Π15, Π16 

Π1, Π6, Π7, 

Π10, Π11, 

Π13, Π15 

Π1, Π6, Π7, 

Π9, Π13, 

Π14, Π16 

Π3, Π4, Π5, 

Π6, Π7, Π9, 

Π10, Π11, 

Π13, Π14, Π15 

Π1, Π4, Π5, 

Π6, Π7, Π9, 

Π10, Π11, 

Π13, Π14, 

Π15 

Π1, Π3, 

Π6, Π7, 

Π9, Π11, 

Π13, Π14 

ΟΧΙ Π2 Π4, Π5, Π8, 

Π16 

Π2, Π8, 

Π11 

Π2, Π8 Π3, Π8 Π4, Π8, 

Π15 

ΣΥΧΝΑ Π1      

ΛΙΓΟ Π8, Π16 Π2, Π9 Π4, Π5, 

Π10, Π15 

Π1 Π2 Π2, Π5, 

Π10 
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ-

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

Π17, Π18 Π12, Π14, 

Π17, Π18 

Π12, Π17, 

Π18 

   

MISSING Π3 Π3 Π3 Π12, Π16, 

Π17, Π18 

Π12, Π16, 

Π17, Π18 

Π12, Π16, 

Π17, Π18 

 

 

Πίνακας 4.1β 

Απαντήσεις των παιδιών για το αν τους αρέσει να τρώνε τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες τροφών 

 
ΠΡΙΝ 

  
ΜΕΤΑ   

ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ 

ΝΑΙ 12 7 7 11 11 8 

ΟΧΙ 1 4 3 2 2 3 

ΣΥΧΝΑ 1      

ΛΙΓΟ 2 2 4 1 1 3 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

2 4 3    

MISSING 1 1 1    

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι περισσότερες απαντήσεις των παιδιών 

στην ερώτηση για το αν τους αρέσει να τρώνε φρούτα-λαχανικά, όσπρια και γλυκά, 

είναι θετικές στην κατηγορία των φρούτων και των λαχανικών και πριν και μετά την 

παρέμβαση. Λιγότερα παιδιά φαίνεται να προτιμούν τα όσπρια πριν την παρέμβαση 

ενώ μετά οι θετικές απαντήσεις είναι περισσότερες. Αρκετά παιδιά απάντησαν θετικά 

και στην κατηγορία των γλυκών. Τέλος παρατηρείται πως μετά την παρέμβαση 

απάντησαν όλα τα παιδιά σε σχέση με πριν που αρκετά παιδιά δεν απάντησαν καθόλου 

ή δεν γνώριζαν την απάντηση. Το Π3 αναφέρεται ως ¨missing¨, στον έλεγχο πριν την 

παρέμβαση, διότι απάντησε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. 
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Το Π12, Π16, Π17 και Π18 αναφέρονται ως ¨missing¨, στον έλεγχο μετά την 

παρέμβαση, διότι απουσίαζαν από την ερευνητική διαδικασία.  

 

Πίνακας 4.2α 

Καθημερινή κατανάλωση των συγκεκριμένων τροφών 

ΠΡΙΝ 
  

ΜΕΤΑ   

ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ 

ΝΑΙ Π1, Π4, Π5, Π8, 

Π11, Π13 

Π1, Π11, 

Π13,  

Π4, Π13, 

Π14 

Π2, Π3, Π4, Π7, 

Π8, Π9, Π10, 

Π14, Π15 

 Π8 

ΟΧΙ Π6 Π4, Π5, Π6, 

Π8 

Π1, Π6, Π8, 

Π11 

  Π3 

ΣΥΧΝΑ Π10 Π10 Π10 Π11 Π2, Π3, Π4, 

Π5, Π6, Π7, 

Π8, Π9, Π10, 

Π11, Π14, 

Π15 

 

ΛΙΓΟ   Π5 Π1, Π6 Π1 Π1, Π2, 

Π4, Π5, 

Π6, Π7, 

Π9, Π10, 

Π11, 

Π14, Π15 
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ-

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

Π2, Π7, Π9, 

Π12, Π14, Π15, 

Π16, Π17, Π18 

Π2, Π7, Π9, 

Π12, Π14, 

Π15, Π16, 

Π17, Π18 

Π2, Π7, Π9, 

Π12, Π15, 

Π16, Π17, 

Π18 

Π5, Π13 Π13 Π13 

MISSING Π3 Π3  Π3  Π12, Π16, Π17, 

Π18 

Π12, Π16, 

Π17, Π18 

Π12, 

Π16, 

Π17, Π18 

 

 

Πίνακας 4.2β  

Καθημερινή κατανάλωση των συγκεκριμένων τροφών 

ΠΡΙΝ 
  

ΜΕΤΑ   

ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ ΓΛΥΚΑ 

ΝΑΙ 6 3 3 9  1 

ΟΧΙ 1 4 4   1 

ΣΥΧΝΑ 1 1 1 1 12  

ΛΙΓΟ  1 1 2 1 11 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

9 9 8 2 1 1 

MISSING 1 1 1 4 4 4 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε την καθημερινή κατανάλωση των φρούτων-

λαχανικών, οσπρίων και γλυκών από τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά παρατηρούμε 

πως σε καθημερινή βάση τρώνε φρούτα και λαχανικά και πριν και μετά την 

παρέμβαση. Επίσης παρατηρούμε πως, στην στήλη πριν την παρέμβαση, τα μισά 

παιδιά απαντούν ̈ ναι¨ στην καθημερινή κατανάλωση των οσπρίων και των γλυκών ενώ 
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τα άλλα μισά απαντούν ¨όχι¨. Ένα παιδί απαντάει ¨συχνά¨ και στις 3 κατηγορίες ενώ 

κανένα δεν απαντάει ¨λίγο¨ στην στήλη πριν την παρέμβαση. Αντίθετα, μετά την 

παρέμβαση, μόνο ένα παιδί απαντάει ¨όχι¨ στην κατανάλωση των γλυκών ενώ η 

πλειοψηφία απαντάει ¨λίγο¨. Ακόμη, πολλά παιδιά τρώνε αρκετά συχνά όσπρια. Αυτή 

η μετατόπιση στην κατανάλωση κυρίως των οσπρίων και των γλυκών είναι πολύ 

σημαντική διότι φαίνεται πως τα παιδιά έδωσαν πιο σωστές απαντήσεις σε σχέση με 

την κατανάλωση των κατηγοριών της διατροφικής πυραμίδας. Τέλος παρατηρείται πως 

μετά την παρέμβαση απάντησαν σχεδόν όλα τα παιδιά σε σχέση με πριν που αρκετά 

παιδιά δεν απάντησαν καθόλου ή δεν γνώριζαν την απάντηση. Το Π3 αναφέρεται ως 

¨missing¨, στον έλεγχο πριν την παρέμβαση, διότι απάντησε κάτι διαφορετικό σε σχέση 

με την ερώτηση που τέθηκε. Το Π12, Π16, Π17 και Π18 αναφέρονται ως ¨missing¨, 

στον έλεγχο μετά την παρέμβαση, διότι απουσίαζαν από την ερευνητική διαδικασία. 

 

Πίνακας 5.1α  

Απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση για το ποια είναι κατά την γνώμη τους τα 

φαγητά που μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε συχνά 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΩΝ 
 

 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 3 

 ΠΑΓΩΤΑ: 2 

 ΓΛΥΚΑ: 4 

 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: 1 

 ΑΛΜΥΡΑ: 2 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ: 1 

 ΖΑΧΑΡΩΤΑ: 4 

 ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 1 

 ΓΛΥΚΑ: 10 

 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: 1 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ: 1 

 ΖΑΧΑΡΩΤΑ: 1 
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Πίνακας 5.1β  

Απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση για το ποια είναι κατά την γνώμη τους τα 

φαγητά που μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε συχνά 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΩΝ 
 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 3 

 ΠΑΓΩΤΑ: 2 

 ΓΛΥΚΑ: 4 

 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: 1 

 ΑΛΜΥΡΑ: 2 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ: 1 

 ΖΑΧΑΡΩΤΑ: 4 

 ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 1 

 ΓΛΥΚΑ: 10 

 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: 1 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ: 1 

 ΖΑΧΑΡΩΤΑ: 1 

 

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται οι απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση για 

το ποια είναι κατά την γνώμη τους τα φαγητά που μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε 

συχνά. Παρατηρούμε πως στον έλεγχο πριν την παρέμβαση τα παιδιά απαντούν πιο 

γενικά σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε και αναφέρουν περισσότερες κατηγορίες 

ανθυγιεινών τροφών. Αντίθετα στον έλεγχο μετά την παρέμβαση τα περισσότερα 

παιδιά ειδικεύουν την απάντηση τους και αναφέρουν πως οι περισσότερες ανθυγιεινές 

τροφές ανήκουν στην κατηγορία των γλυκών.  

 

Πίνακας 5.2α 

Σωστές και λάθος απαντήσεις των παιδιών για το ποιες τροφές μας βλάπτουν 

  
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΣΩΣΤΟ Π1, Π3, Π4, Π9, Π10, Π14, 

Π15, Π16, Π17 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π7, Π8, 

Π9, Π10, Π13, Π14, Π15 

ΛΑΘΟΣ Π7  
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ Π2, Π5, Π6, Π8, Π11, Π12, 

Π13, Π18 

Π5, Π6, Π11 

MISSING  Π12, Π16, Π17, Π18 

 

 

Πίνακας 5.2β 

Σωστές και λάθος απαντήσεις των παιδιών για το ποιες τροφές μας βλάπτουν 

  
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΣΩΣΤΟ 9 11 

ΛΑΘΟΣ 1  

ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 8 3 

MISSING  4 

 

Στον παραπάνω πίνακα οι απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση που τέθηκε και 

παραπάνω, δηλαδή για το ποια είναι κατά την γνώμη τους τα φαγητά που μας κάνουν 

κακό όταν τα τρώμε συχνά, παρατηρούμε πως πριν την παρέμβαση είναι όλες σωστές 

εκτός από μια απάντηση. Το παιδί αυτό έδωσε την απάντηση ¨το τυρί και το γάλα¨. Η 

απάντηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε τυχόν αλλεργία του παιδιού στο τυρί και το 

γάλα και για αυτόν τον λόγο να θεωρεί τα συγκεκριμένα τρόφιμα βλαβερά για την 

υγεία. Από την άλλη, στον έλεγχο μετά την παρέμβαση παρατηρείται πως όλα τα παιδιά 

έδωσαν σωστές απαντήσεις. Τέλος παρατηρείται πως μετά την παρέμβαση απάντησαν 

περισσότερα παιδιά σε σχέση με πριν που αρκετά παιδιά δεν απάντησαν καθόλου ή δεν 

γνώριζαν την απάντηση.  

 

Παρατηρήσεις από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με το ημερολόγιο καταγραφής των δραστηριοτήτων, τα παιδιά κατανόησαν 

στο μεγαλύτερο μέρος τις δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν και συνεργάστηκαν 

άψογα. Ήδη από τις πρώτες κιόλας δραστηριότητες τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον, αφού εμφανίστηκε η κυρία Διατροφή (κούκλα), η οποία αρχικά τους 
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έδειξε την διατροφική πυραμίδα και τους διάβασε τις κατηγορίες των τροφίμων. Στην 

συνέχεια και κατά την διάρκεια της παρέμβασης εμφανιζόταν πολύ συχνά για να τους 

εξηγήσει τον λόγο που η πυραμίδα έχει τέτοιο σχήμα και να τους τονίσει πως τα 

τρόφιμα που βρίσκονται στη βάση της πρέπει να καταναλώνονται πιο συχνά σε σχέση 

με αυτά που βρίσκονται στην κορυφή. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό βοήθησαν και τα 

παραμύθια-ιστορίες που χρησιμοποίησα διότι δεν ήταν εκτενή, κάτι που βοήθησε ώστε 

να μην χαθεί το ενδιαφέρον που έδειχναν τα νήπια καθώς επίσης πετύχαιναν κάθε φορά 

και τον διδακτικό τους στόχο. Ακόμη, σημαντικές ήταν οι δραστηριότητες που έγιναν 

με τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα (με το ψωμί, με τα φρούτα και τα λαχανικά καθώς 

και με τα όσπρια). Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με αυτά, πειραματίστηκαν και αυτό τους 

βοήθησε ώστε να θυμούνται τις συγκεκριμένες δραστηριότητες περισσότερο από 

κάποιες άλλες σε συνδυασμό φυσικά με τις συζητήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια 

των δραστηριοτήτων αυτών αφού τα νήπια ήρθαν πιο κοντά με τα συγκεκριμένα 

τρόφιμα και κατάλαβαν την ανάγκη να τα εντάξουμε στην διατροφή μας. Αυτός είναι 

και ο λόγος που τα περισσότερα παιδιά απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις της 

συνέντευξης που έγιναν μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της διδακτικής 

παρέμβασης.  
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8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάστηκε το ζήτημα της διατροφής, ο ρόλος της στην 

προσχολική ηλικία, αλλά και τα διάφορα διατροφικά προβλήματα που προκύπτουν. Η 

διατροφή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη και την υγεία στην προσχολική, αλλά και σε κάθε ηλικία. Η διατροφή, η 

οποία περιλαμβάνει τα σωστά θρεπτικά συστατικά και σε ισορροπημένες ποσότητες 

και αναλογίες είναι σημαντική, όχι μόνο για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, 

αλλά και για την κατάσταση της υγείας του ως ενήλικας. Στην συνέχεια έγινε αναφορά 

στον πολυδιάστατο όρο ¨υγεία¨, στον όρο ¨Αγωγή Υγείας¨ τους στόχους και της 

επιδιώξεις της καθώς επίσης και στον όρο ¨Προαγωγή Υγείας¨. Τέλος, αφού το ζήτημα 

της διατροφής στην προσχολική ηλικία συνδέεται άμεσα με το σχολείο, τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού καθώς επίσης και με την οικογένεια του κάθε παιδιού έγινε αναλυτική 

αναφορά μελέτης σε όλα τα παραπάνω.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης όπου αφορά την έρευνα, είχε ως στόχο να καταγραφούν 

οι προτιμήσεις των παιδιών σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες, καθώς επίσης 

και οι γνώσεις τους για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Με την διδακτική 

παρέμβαση που μεσολάβησε δόθηκε έμφαση σε κάθε κατηγορία της διατροφικής 

πυραμίδας ξεχωριστά, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

γνώσεις για αυτές και να έρθουν σε επαφή με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, δείχνουν πως οι απόψεις και οι 

γνώσεις των παιδιών μετατοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Το πιο σημαντικό κατά την 

γνώμη μου, είναι πως οι απαντήσεις τους, μετά την παρέμβαση που μεσολάβησε, ήταν 

πιο κοντά σε σχέση με το πρότυπο της διατροφικής πυραμίδας που είδαμε και 

εξετάσαμε αναλυτικά. Αυτό φαίνεται αναλυτικότερα στους πίνακες ελέγχου μετά την 

παρέμβαση σε σχέση με τους πίνακες πριν, όπου οι απαντήσεις των παιδιών 

περιλαμβάνουν περισσότερες κατηγορίες τροφών καθώς επίσης και στους πίνακες με 

την καθημερινή κατανάλωσή τους. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να 

αντιλήφθηκαν πως η συχνή κατανάλωση των γλυκών είναι βλαβερή για την υγεία και 

έτσι στις απαντήσεις τους αποφεύγουν να τα προτιμούν. 

Καταλήγοντας, παρατηρούμε πως οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά την 

διδακτική παρέμβαση βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στο 
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πρότυπο της υγιεινής διατροφής επομένως και στο πρότυπο ενός πιο υγιεινού τρόπου 

ζωής.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων  

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις πριν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

1η ερώτηση: Τι σου αρέσει να τρως; 

Παιδί 1: Τα spaghetti. 

Παιδί 2: …μόνο φακές…και τραχανά και πατάτες πατημένες αλλά με κολοκυθάκια μέσα. 

Παιδί 3: …δεν μου αρέσει εμένα η πιπεριά και το ρυζάκι…. 

Παιδί 4: Πιο πολύ κοτομπουκιές.  

Παιδί 5: Μου αρέσει να τρώω πιο πολύ εκείνο με την ζάχαρη…donuts… 

Παιδί 6: …γεμιστά… 

Παιδί 7: Όλα τα φαγητά.  

Παιδί 8: …τίποτα… 

Παιδί 9: …αρακά…διάφορα…Το αγαπημένο μου είναι το μπακαλιάρο. 

Παιδί 10: Μακαρόνια με κιμά. 

Παιδί 11: Μακαρόνια και φρούτα. 

Παιδί 12: Corn flakes. 

Παιδί 13: Οι φακές και τα μακαρόνια. 

Παιδί 14: …η πίτσα, η πίτα και τα λουκανοπιτάκια. 

Παιδί 15: Τα μακαρόνια τα ίσια…  

Παιδί 16: Η μπριζόλα.  

Παιδί 17: Τα φασολάκια.  

Παιδί 18: ……… 

2η ερώτηση: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να τρως; 
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Παιδί 1: Τα υγιεινά φαγητά…μακαρόνια, ρυζάκι…  

Παιδί 2: …δεν ξέρω… 

Παιδί 3: …όλα εκτός από εκείνα που σου είπα πριν. 

Παιδί 4: ……… 

Παιδί 5: …εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια… 

Παιδί 6: …παστίτσιο…  

Παιδί 7: …το τυρί… 

Παιδί 8: …μόνο παστίτσιο.  

Παιδί 9: …ψωμί, μακαρόνια, πατάτες και μπακαλιάρο. 

Παιδί 10: Υγιεινά.  

Παιδί 11: Τα λαχανικά, τα φρούτα και τα φαγητά. 

Παιδί 12: Φακές. 

Παιδί 13: Μακαρόνια και φακές.  

Παιδί 14: …σάλτσα, μακαρόνια, ρύζι, ψωμί, φρούτα… 

Παιδί 15: Τα φαγητά.  

Παιδί 16: …τα φασόλια… 

Παιδί 17: ………  

Παιδί 18: ……… 

3η ερώτηση: Ποιος σου έχει πει τι πρέπει να τρως; 

Παιδί 1: Η μαμά λίγο και η γιαγιά. 

Παιδί 2: …κανείς. 

Παιδί 3: …η μαμά… δεν με αφήνει να φάω κάτι άλλο 

Παιδί 4: Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. 

Παιδί 5: …μου έχει πει η θεία η Ειρήνη που είναι στο χωριό…η γιαγιά μου, η μαμά μου 

και ο μπαμπάς μου. 
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Παιδί 6: Η μαμά μου. 

Παιδί 7: …δεν ξέρω…  

Παιδί 8: ……… 

Παιδί 9: Από μόνη μου… 

Παιδί 10: Ο μπαμπάς. 

Παιδί 11: ……… 

Παιδί 12: Η μαμά και ο μπαμπάς.  

Παιδί 13: Η μαμά.  

Παιδί 14: Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.  

Παιδί 15: Κανείς.  

Παιδί 16: ……… 

Παιδί 17: ……… 

Παιδί 18: ……… 

4η ερώτηση: Σου αρέσει να τρως φρούτα και λαχανικά/όσπρια/γλυκά; Τα τρως 

κάθε μέρα; 

Παιδί 1: Λαχανικά μερικά…πατάτα, καρότο και από τα άλλα δεν ξέρω ποια είναι φρούτα 

η λαχανικά. Όσπρια; Ναι. Γλυκά; Και αυτά αλλά τα έχω κόψει. Τα τρως κάθε μέρα; 

Ναι κάθε μέρα…τα γλυκά όχι.  

Παιδί 2: …όχι… Όσπρια; Από τα όσπρια έχω μόνο ένα που μου αρέσει οι φακές στο 

είπα και πριν. Γλυκά; ...όχι θα μου κάνουν πονόδοντο. Τα τρως κάθε μέρα; …δεν 

ξέρω… 

Παιδί 3: Μου αρέσουν όλα εκτός από τις πιπεριές με ρυζάκι. Τα τρως κάθε μέρα; Αυτά 

που μου αρέσουν ναι, αυτά που δεν μου αρέσουν όχι.  

Παιδί 4: …ναι εκτός από το καρότο. Όσπρια; Όχι δεν μου αρέσουν. Γλυκά; Λίγο… Τα 

τρως κάθε μέρα; Μετά από το φαγητό. 

Παιδί 5: …ναι… Όσπρια; Όσπρια δεν τρώω. Γλυκά; …λίγα τρώω, από γενέθλια. Τα 

τρως κάθε μέρα; …ναι… 
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Παιδί 6: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; …όχι… όμως τα γλυκάκια τα ζηλεύω…  

Παιδί 7: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; ……… 

Παιδί 8: …όχι…εγώ μόνο αγγούρι τρώω… Τα τρως κάθε μέρα; Ναι…το αγγούρι τρώω, 

την μπριζόλα, τα λάχανα… 

Παιδί 9: Πρώτα θα σου πω για τα φρούτα…ροδάκινο, βερίκοκο, μήλο, σταφύλι, 

φράουλα, καρπούζι… από λαχανικά ντομάτα. Αγγούρι, λάχανο…αυτά.  Όσπρια; Όσπρια 

μου αρέσουν μόνο το αρακά…και φακές. Γλυκά; Όλα μου αρέσουν τα γλυκά εκτός από 

χαλβά. Τα τρως κάθε μέρα; Τρώω γαλακτοκομικά κάθε μέρα το πρωί, πίνω γάλα το 

πρωί και Philadelphia που είναι από γάλα. 

Παιδί 10: …ναι… Τα γλυκά όχι τόσο πολύ… Τα τρως κάθε μέρα; Ναι κάθε μέρα 

σχεδόν… 

Παιδί 11…ναι… Όσπρια; Μου αρέσουν ναι… Γλυκά; Δεν τα θέλω γιατί μου σπάνε τα 

δόντια… Τα τρως κάθε μέρα; …ναι… 

Παιδί 12: Μου αρέσει το μανταρίνι. Όσπρια; ……… Γλυκά; ……… Τα τρως κάθε 

μέρα; ……… 

Παιδί 13: Ναι…όμως τα μανταρίνια δεν μου αρέσουν και πολύ. Όσπρια; …ναι… 

Γλυκά; …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; Ναι όταν τελειώνουμε το φαγητό τα τρώμε… 

Παιδί 14: Η μπανάνα και το μήλο μου αρέσουν…και το καρπούζι.  Όσπρια; …τα 

φιστίκια μου αρέσουν… Γλυκά; Μου αρέσουν. Τα τρως κάθε μέρα; …τα γλυκάκια 

τρώω κάθε μέρα. 

Παιδί 15: …ναι…Τα γλυκά όχι και τόσο. Τα τρως κάθε μέρα; Εμένα μου αρέσουν τα 

φαγητά και τα τρώω κάθε μέρα… 

Παιδί 16 …ναι…όχι τα λαχανικά. Όσπρια; …ούτε αυτά. Γλυκά; Ναι. Τα τρως κάθε 

μέρα; ……… 

Παιδί 17: ……… 

Παιδί 18: ……… 

5η ερώτηση: Ποια φαγητά πιστεύεις πως μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε συχνά;  

Παιδί 1: Η σοκολάτα.  
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Παιδί 2: Μερικά… 

Παιδί 3: Τα γλυκά.  

Παιδί 4: …η σοκολάτα…μου αρέσει αλλά μετά τα πλένω τα δόντια… 

Παιδί 5 …δεν ξέρω… 

Παιδί 6: ……… 

Παιδί 7: …το τυρί και το γάλα… 

Παιδί 8: ……… 

Παιδί 9: …τα γλυκά, το κακάο, η ζάχαρη…αυτά. 

Παιδί 10: Τα αλμυρά, τα γλυκά και τα ζαχαρωτά.  

Παιδί 11: …τα φαγητά…  

Παιδί 12: …δεν ξέρω…  

Παιδί 13: ……… 

Παιδί 14: …τα παγωτά, τα γλειφιτζούρια… 

Παιδί 15: Τα πατατάκια, τα παγωτά, τα ζελεδάκια και η σοκολάτα.  

Παιδί 16: Τα λουκάνικα.  

Παιδί 17: Τα γλυκά.  

Παιδί 18: ………  

 

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

1η ερώτηση: Τι σου αρέσει να τρως; 

Παιδί 1: Τα μακαρόνια spaghetti. 

Παιδί 2: Πατάτες στον φούρνο.  

Παιδί 3: Μου αρέσει πιο πολύ να τρώω κίτρινη σούπα…και ρυζάκι με κρεατάκι. 
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Παιδί 4: Μου αρέσει το τυράκι.  

Παιδί 5 Μου αρέσει να τρώω φρούτα, λαχανικά και μπανάνες και φρούτα… 

Παιδί 6: Μακαρόνια.  

Παιδί 7: Φακές.  

Παιδί 8: Φρούτα.  

Παιδί 9: Μακαρόνια με κιμά.  

Παιδί 10: Μακαρόνια με κιμά.  

Παιδί 11: Παστίτσιο.  

Παιδί 12:  

Παιδί 13: Μακαρόνια.  

Παιδί 14: Πίτσα.  

Παιδί 15: …το καρπούζι… 

Παιδί 16:  

Παιδί 17:  

Παιδί 18: 

2η ερώτηση: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να τρως; 

Παιδί 1: Μακαρόνια, πατάτες και που και που κρέατα…μερικές φορές.  

Παιδί 2: …μερικά φαγητά…μακαρόνια, σπανάκι… 

Παιδί 3: Μου αρέσουν τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά εκτός από τα γλυκά.  

Παιδί 4: Ελιές.  

Παιδί 5: Πατάτες…  

Παιδί 6: ……… 

Παιδί 7: …μόνο φακές…πίτσα… 

Παιδί 8: Λαχανικά.   
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Παιδί 9: Πρέπει να τρώω γαλακτοκομικά…και…όσπρια. 

Παιδί 10: Δημητριακά.  

Παιδί 11: Δημητριακά.  

Παιδί 12: -  

Παιδί 13: Μακαρόνια.  

Παιδί 14: Υγιεινά…τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα 

γαλακτοκομικά…αυτά.   

Παιδί 15: …μόνο τα φαγητά…  

Παιδί 16: - 

Παιδί 17: - 

Παιδί 18: - 

3η ερώτηση: Ποιος σου έχει πει τι πρέπει να τρως; 

Παιδί 1: …δεν μου έχει πει κάποιος.  

Παιδί 2: ……… 

Παιδί 3: Η μαμά μου.  

Παιδί 4: Η γιαγιά μου.  

Παιδί 5: Η μαμά και ο μπαμπάς.   

Παιδί 6: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.  

Παιδί 7:……… 

Παιδί 8: …μόνη μου… 

Παιδί 9: Η Κυρία Διατροφούλα.  

Παιδί 10: Η Κυρία Διατροφούλα.  

Παιδί 11: ……… 

Παιδί 12: - 

Παιδί 13: …δεν μου έχει πει κάποιος…  
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Παιδί 14: Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.  

Παιδί 15: …τα ξέρω από τρία χρονών…   

Παιδί 16: - 

Παιδί 17: - 

Παιδί 18: - 

4η ερώτηση: Σου αρέσει να τρως φρούτα και λαχανικά/όσπρια/γλυκά; Τα τρως 

κάθε μέρα;/ Κάθε πότε πρέπει;  

Παιδί 1: Μερικά φρούτα και λαχανικά. Όσπρια; Όσπρια τρώω πολλά. Γλυκά; …μου 

αρέσουν αλλά τα έχω κόψει λίγο… Τα τρως κάθε μέρα; Δεν τα τρώω κάθε μέρα, μόνο 

την Κυριακή τα τρώω.  

Παιδί 2: …μπα… Όσπρια; Όσπρια ναι, μόνο οι φακές. Γλυκά; Έτσι και έτσι. Τα τρως 

κάθε μέρα; Τα γλυκά μια μέρα, τα όσπρια δύο, τα φρούτα και τα λαχανικά πολλές… 

Παιδί 3: Μου αρέσει. Όσπρια; Όχι. Γλυκά; …μου αρέσει… Τα τρως κάθε μέρα; Τα 

φρούτα και τα λαχανικά πιο πολύ…τα όσπρια σιγά σιγά…τα γλυκά όχι.  

Παιδί 4: …ναι…γλυκά όχι… Τα τρως κάθε μέρα; Όχι, μόνο μια φορά…τα φρούτα και 

τα λαχανικά εφτά…τα όσπρια δυο και τα γλυκά μια… 

Παιδί 5: …ναι…τα γλυκά λίγο μου αρέσουν. Τα τρως κάθε μέρα; …δύο φορές τα τρώω 

γιατί η μαμά δεν με αφήνει…τα όσπρια δύο… 

Παιδί 6: …ναι…  Τα τρως κάθε μέρα; …όχι…τα γλυκά τρεις…τα όσπρια δύο…τα 

φρούτα και τα λαχανικά πολλές φορές.  

Παιδί 7: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; …τα γλυκά μια, τα όσπρια δύο, τα φρούτα και 

λαχανικά τρεις…  

Παιδί 8: …όχι… Τα τρως κάθε μέρα; Τα γλυκά όταν τελειώνουμε το φαγητό…τα 

όσπρια δύο φορές…τα φρούτα και τα λαχανικά εφτά.  

Παιδί 9: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; Όχι…συχνά τα γλυκά, μια μέρα την εβδομάδα 

τρώω τα γλυκά…και μετά μου αρέσουν και τα όσπρια που τα τρώω δύο φορές την 

εβδομάδα…τα λαχανικά και τα φρούτα κάθε μέρα… 
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Παιδί 10: …ναι… τα γλυκά όχι πολύ. Τα τρως κάθε μέρα; Όχι. Τα γλυκά μια φορά…τα 

όσπρια δύο…τα φρούτα και τα λαχανικά πάντα.  

Παιδί 11: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; …όχι…τα γλυκά μια φορά, τα όσπρια δύο, τα 

φρούτα και τα λαχανικά πέντε… 

Παιδί 12: - 

Παιδί 13: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; Ο μπαμπάς λέει κάθε μέρα τα γλυκά… 

Παιδί 14: …ναι… Τα τρως κάθε μέρα; Μερικές φορές…τα φρούτα και τα λαχανικά 

εφτά φορές…τα όσπρια δύο…τα γλυκά μια… 

Παιδί 15: …ναι…γλυκά όχι… Τα τρως κάθε μέρα; …όχι, τα γλυκά μια φορά. Τα όσπρια 

δύο, τα φρούτα και τα λαχανικά κάθε μέρα.  

Παιδί 16: - 

Παιδί 17: - 

Παιδί 18: - 

5η ερώτηση: Ποια φαγητά πιστεύεις πως μας κάνουν κακό όταν τα τρώμε συχνά;  

Παιδί 1: …νομίζω μας κάνει κακό λίγο το λουκάνικο με την κόρα μαζί… 

Παιδί 2: …τα γλυκά…  

Παιδί 3: …τα γλυκά… 

Παιδί 4: …δεν ξέρω…τα γλυκά… 

Παιδί 5: …δεν θυμάμαι…   

Παιδί 6: ……… 

Παιδί 7: Τα γλυκά.  

Παιδί 8: Τα γλυκά.  

Παιδί 9: Τα γλυκά.  

Παιδί 10: Τα γλυκά.  

Παιδί 11: ………  
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Παιδί 12: - 

Παιδί 13: Τα γλυκά.  

Παιδί 14: Ο κορμός.  

Παιδί 15: Τα γλυκά, οι σοκολάτες, τα ζαχαρωτά, οι καραμέλες.  

Παιδί 16: - 

Παιδί 17: - 

Παιδί 18: - 

 

***Τα παιδιά που δεν απάντησαν απουσίαζαν πολλές μέρες.  

 

 


