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Περίληψη 

Η διατροφή στην παιδική  ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο 

για την υγεία όσο και για την ανάπτυξη των παιδιών στη μετέπειτα ζωή τους, 

καθώς επηρεάζει άμεσα την υγεία αλλά και την ανάπτυξη τους. Στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές και η προτίμηση 

τους πάνω σε αυτές. 

Στην έρευνα, συμμετείχαν 16 νήπια από ένα νηπιαγωγείο στην πόλη της 

Φλώρινας. Για να συγκεντρωθούν τα δεδομένα της έρευνας έγινε συνέντευξη 

σε κάθε νήπιο ξεχωριστά και ως ερευνητικό μέσο υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο 

το οποίο περιείχε στοχευόμενες  ερωτήσεις για την απάντηση των κύριων 

ερευνητικών ερωτημάτων, δηλαδή τις απόψεις και τις προτιμήσεις των παιδιών 

πάνω σε συγκεκριμένες υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές. Έπειτα κατατίθενται 

οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, όπου έγινε αναλυτική καταγραφή τους σε 

διαγράμματα. 

Από την έρευνα παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

μπορούσε να αναγνωρίσει υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές από όλες τις ομάδες 

τροφίμων. Σε υψηλά επίπεδα προτίμησης ήταν τρόφιμα πλούσιας 

περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και λίπη. Παρόλα αυτά όμως τα τρόφιμα 

αυτά δεν χαρακτηρίστηκαν ως υγιεινά από τα παιδιά γεγονός που δείχνει ότι 

είναι ενήμερα πάνω σε βασικά διατροφικά ζητήματα. 

Συμπερασματικά,. σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς παράγοντες, 

σημαντικότεροι όμως είναι το οικογενειακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει η ανάγκη το νηπιαγωγείο να ενισχύει τη 

διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών από μικρή ηλικία. 

Λέξεις – Κλειδιά: Διατροφή, Αγωγή Υγείας, Προσχολική ηλικία. 
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SUMMARY 

Nutrition constitutes an important factor in children’s health as well as their 

development in their life as it directly affects both. The aim of this project is to analyze 

and assess preschool children’s attitudes towards healthy and unhealthy foods and their 

preferences. 

The research was conducted at a nursery school in the town of Florina with 16 

preschoolers participating in it. The necessary data for the research was gathered by 

interviewing each preschooler individually and the research tool that was used was a 

questionnaire which contained questions aiming at the main research inquiries, namely 

the children’s opinions and preferences regarding healthy and unhealthy foods. Next, 

the answers of the participants were submitted and their detailed recording in diagrams 

was made. 

The results of the research indicated that the majority of the participants were able to 

distinguish between healthy and unhealthy foods from all food groups. Specifically, 

foods of high sugar, salt and fat content were highly preferred. These foods however 

were not described as healthy by the children, a fact which indicates that they are aware 

of nutritional issues. 

In conclusion, children’s eating habits can be influenced by a number of factors the 

most important of which are their family and social background. Our results indicate 

the necessity for the early childhood education to contribute to the development of 

children’s eating habits at an early age. 

 

Key Words: Nutrition, Health Education, Pre-School Age  
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1.Εισαγωγή 

 Στη σημερινή εποχή υπάρχει μείωση της καθημερινής πρόσληψης θερμίδων κατά 

άτομο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη ραγδαία 

ανάπτυξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των επιστημών.  Η εκβιομηχάνιση σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση των ανθρώπων σε μη 

χειρονακτικές εργασίες και τη μείωση της σωματικής τους άσκησης. Το γεγονός όμως 

ότι υπάρχει πρόσληψη λιγότερων θερμίδων δεν αναιρεί την μείωση της κατανάλωσης 

βλαβερών τροφών. Οι αλλαγές αυτές λόγω της νέας καθημερινότητας προκάλεσαν νέα 

προβλήματα όπως τα χρόνια νοσήματα. Τέτοια παραδείγματα είναι η παχυσαρκία, τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα όπως το 

AIDS καθώς και τα ατυχήματα. Όλα τα παραπάνω είναι ασθένειες οι οποίες ταλανίζουν 

την κοινωνία. 

Η ύπαρξη και εξέλιξη των παραπάνω ασθενειών δημιούργησε την ανάγκη της 

πρόληψης και της επιμόρφωσης των ανθρώπων σε θέματα που αφορούν τις 

καθημερινές τους συνήθειες και την εξέλιξη της υγείας τους. Η πρόληψη λοιπόν είναι 

αναγκαία και είναι ακόμη πιο αναγκαίο να ξεκινάει από την παιδική ηλικία με 

προγράμματα Αγωγής Υγείας που θα στοχεύουν αρχικά στη Διατροφική Αγωγή στο 

νηπιαγωγείο. Επειδή το σχολικό περιβάλλον αποτελεί, αμέσως μετά την οικογένεια, το 

δεύτερο παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μπορεί να 

αξιοποιήσει το ρόλο του και να ωθήσει τα παιδιά στο να διαμορφώσουν και να 

υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών 

και των απόψεων των παιδιών νεαρής ηλικίας για τα υγιεινά και ανθυγιεινά τρόφιμα 

και κατά πόσο τα επιλέγουν στην καθημερινότητα τους. 

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο που εστιάζει στο 

ζήτημα προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής Υγείας για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, στα σύγχρονα προβλήματα υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και 

προτιμήσεις τους. Ακολούθως, σε δεύτερο στάδιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία και 

αναλύονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε διαγράμματα. Έπειτα γίνεται σύνοψη 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων με τη μορφή ιστογραμμάτων. Τέλος 

παρατίθενται συμπερασματικά τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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2.Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1. Σύγχρονα προβλήματα Υγείας παιδιών σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας 

Η ενότητα αυτή σχετίζεται με το πρόβλημα της κατανάλωσης και οι επιπτώσεις 

που έχουν στην υγεία των παιδιών. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα 

προβλήματα σχολικής και προσχολικής ηλικίας όπως για παράδειγμα η 

παχυσαρκία, η στοματική υγιεινή, η έλλειψη σωματικής άσκησης καθώς και 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν  προβλήματα που 

απειλούν άμεσα τα παιδιά και θα πρέπει η πρόληψη να αρχίζει από νεαρή ηλικία. 

Α. Τι είναι αγωγή υγείας; 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (The World Health Organisation-WHO) 

ιδρύθηκε το 1948 με κύρια Έδρα τη Γενεύη. Πρόκειται για έναν φορέα που έχει ως 

στόχο «να προωθήσει την υγεία, να διατηρήσει τον κόσμο ασφαλή και να 

εξυπηρετήσει τους Ευάλωτους» (WHO,1984). Η διακήρυξη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ), που έγινε το 1984 ορίζει την εκπαίδευση για την υγεία, 

δηλαδή την Αγωγή Υγείας «ως την εκπαιδευτική διαδικασία που αποβλέπει στη 

διαμόρφωση (ή και στη τροποποίηση) προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία οδηγούν 

στην προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου υγείας».  

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι η σύγχρονη Αγωγή Υγείας έχει πολλούς 

στόχους. Δεν στοχεύει μόνο στην απλή μεταφορά γνώσεων σε θέματα υγείας, αλλά 

παράλληλα επιδιώκει την διαμόρφωση απόψεων και αλλαγών συμπεριφοράς του 

ατόμου στα θέματα αυτά. Ιδιαίτερη σημασία έχει να τονίσουμε πως στη 

διαμόρφωση των συμπεριφορών υγείας και την επιτυχή ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων αυτών συμβάλλουν τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό 

περιβάλλον. «Η προαγωγή Υγείας, είναι η ενδιάμεση στρατηγική μεταξύ του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος του που προσπαθεί να συνδέσει τις προσωπικές 

επιλογές και την κοινωνική ευθύνη με την υγεία» (WHO, 1984). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ, 1986) η υγεία ορίζεται ως «η 

κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Επομένως, στην προάσπιση της Υγείας στοχεύουν 

τόσο η Αγωγή όσο και η προαγωγή Υγείας. 
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Η Αγωγή και Προαγωγή Υγείας λοιπόν, «είναι μια θεμελιώδης εκπαιδευτική 

διαδικασία που στόχο έχει την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών, 

βασισμένων στην πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση, στη μάθηση μέσα από 

την πράξη, στην ανάπτυξη των διανοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων». 

Αποτελεί ένα κράμα εκπαιδευτικής και περιβαλλοντικής στήριξης, μέσα από 

δράσεις και καταστάσεις, απαραίτητο για την υγεία. 

Καταλήγοντας, η Αγωγή Υγείας αποτελεί αναγκαία εκπαιδευτική παράμετρο 

μιας εκσυγχρονισμένης κοινωνίας, αλλά και πρωτογενή πρόληψη, άμεσα 

σχετιζόμενη με τη στάση και τον τρόπο ζωής. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να υπάρχει 

από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ζωής μας, όπως η βρεφική ηλικία και 

μετέπειτα. 

Β. Αγωγή Υγείας στο σχολείο 

Οι τρείς βασικοί παράγοντες της αγωγής είναι η οικογένεια, το σχολείο και το 

«παράλληλο σχολείο». 

Η οικογένεια είναι υπεύθυνη για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού κατά τα αρχικά 

στάδια της ζωής του, δηλαδή τα πρώτα χρόνια. Ο ρόλος αυτός περιορίζεται με την 

ένταξη του ατόμου σε κοινωνικά σχήματα πιο σύνθετα και μεθοδικά όπως το σχολείο 

και η εργασία μετέπειτα. Το σχολείο αποτελεί έκφραση της συστηματικής και τυπικά 

διαρθρωμένης διαδικασίας της αγωγής, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση, την 

κοινωνικοποίηση, τη μόρφωση και την εκπαιδευτική διαδικασία του ατόμου. Τέλος, το 

«παράλληλο σχολείο» σχετίζεται με το σύνολο της κοινωνικής ζωής και των εμπειριών 

που δημιουργούν οι μαθητές μέσα από καθημερινές συνήθειες και αλληλεπιδράσεις με 

άλλα μέλη της κοινωνίας (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη 2001). 

Το σχολείο αποτελεί τον αμέσως επόμενο, μετά την οικογένεια, φορέα 

κοινωνικοποίησης του ατόμου. Είναι ένας θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με τη 

κοινωνία, καθώς μεταφέρει γνώσεις απαραίτητες για τη σταδιακή ανάπτυξη του 

ατόμου και συμβάλλει τόσο στη γνωστική όσο και στη πνευματική του καλλιέργεια 

από τη μικρή ηλικία. Είναι ο καταλληλότερος τόπος (μετά την οικογένεια) για την 

προαγωγή της υγείας καθώς εφοπλίζει τα παιδιά με γνώσεις και δυνατότητες που 

θα τα οδηγήσουν σε μια καλύτερη, πιο ποιοτική, ζωή τόσο στο παρόν όσο και στο 

μέλλον. Τα τελευταία περίπου 25 χρόνια η ΠΟΥ, η ΟΥΝΕΣΚΟ, η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ ενισχύουν την ανάπτυξη της 
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πρόληψης, της Αγωγής και Προαγωγής της υγείας γενικά, αλλά και ειδικά στο χώρο 

του σχολείου (Σώκου 1993 ό.α στο Αθανασίου, 2014).  Η επιρροή του σχολείου 

στους μαθητές είναι αρκετά σημαντική καθώς στο σχολείο αποκτούν τα κατάλληλα 

εφόδια, όπως δεξιότητες, οι γνώσεις και οι συμπεριφορές, τα οποία είναι θεμελιώδη 

για μια υγιή στάση ζωής. Στο συνέδριο της Alma-Ata το 1977 η ΠΟΥ έθεσε ως 

κύριο στόχο την ανάπτυξη της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας υγείας. 

Το σχολείο λοιπόν, αποτελεί πλαίσιο-κλειδί για την προαγωγή της υγείας με 

κύριο εργαλείο τα προγράμματα Αγωγής Υγείας (European Educational Policy 

Statements, 1989). Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας δεν αποβλέπουν μόνο στην 

τεκμηριωμένη και αντικειμενική προσέγγιση των διαπραγματευόμενων θεμάτων, 

αλλά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, διανοητικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων στα παιδιά, ώστε τα ίδια να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές 

με τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας και της ποιότητας της ζωής τους 

γενικότερα. (Αθανασίου, 2010). Επομένως, τα προγράμματα Αγωγής και 

Προαγωγής της Υγείας στο σχολείο θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από μια διαδικασία μάθησης προσαρμοσμένη 

στην ηλικία του. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, της αυτοεκτίμησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Πραγματοποιείται μια απόπειρα για την εμπλοκή των 

μαθητών σε καταστάσεις που μέσα από αυτές θα λαμβάνουν αποφάσεις και θα είναι 

υπεύθυνοι για τις συνέπειες αυτών. 

Συμπερασματικά, η Αγωγή Υγείας στα σχολεία ορίζεται ως «μια συγκροτημένη 

εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστημονικού και δια θεματικού χαρακτήρα, η οποία 

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

την κοινωνική πραγματικότητα. Σκοπός της Αγωγής και της Προαγωγής της Υγείας 

είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και 

κοινωνικής υγείας των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

τους και της κριτικής σκέψης τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού 

και φυσικού περιβάλλοντος τους» (Στάππα,2010) . 

Εκτός από τα παραπάνω, οι κύριοι στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι: 

▪ Η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και σύνδεσή της με την κοινωνική 

πραγματικότητα. 
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▪ Η πρόληψη του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την 

αγορά εργασίας. 

▪ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση.  

▪ Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Ενώ οι γενικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας 

είναι οι εξής: 

▪ Α. Παθητικές Μέθοδοι (ο μαθητής περισσότερο ως ακροατής) 

▪ Β. Μέθοδοι Ενεργητικής Μάθησης (Ενεργή συμμετοχή του μαθητή) 

▪ Γ. Βιωματικές Μέθοδοι (προσεγγίσεις συναισθηματικού τύπου 

όπου στοχεύουν στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ) 

Γ. Τα προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής στο σχολικό πλαίσιο 

Στα σχολεία υπάρχει θεσμοθέτηση της Αγωγής Υγείας για όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πιο συγκεκριμένα, «Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται προγράμματα Αγωγής Υγείας, που 

αποτελούν τμήμα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων 

αυτών και περιλαμβάνουν τη διδασκόμενη αναλυτική ύλη και τις σχετικές 

δραστηριότητες» (άρθρο 7,ν.2817/ΦΕΚ78/14-3-2000 στο Στάππα, 2000). 

Η Αγωγή υγείας στο σχολικό περιβάλλον, τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο 

δημοτικό είναι μια κατεξοχήν δια θεματική δραστηριότητα. 

Οι βασικοί άξονες του γνωστικού περιεχομένου είναι: 

▪ Οι διαπροσωπικές σχέσεις- ψυχική υγεία 

▪ Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

▪ Κατανάλωση και υγεία 

▪ Σεξουαλική Αγωγή- Διαφυλικές σχέσεις 

▪ Φυσική άσκηση και υγεία 

▪ Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήματα 

▪ Περιβάλλον και υγεία 

▪ Εθελοντισμός 

▪ Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

αντιμετώπιση του φόβου) (ΔΕΠΠΣ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών ( Αγωγή Υγείας). 
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Δ. Ο ρόλος της οικογένειας και η αποτελεσματικότητα της στην Αγωγή Υγείας 

 

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 

δεν πρέπει να περιορίζεται στα σχολικά πλαίσια. Η οικογένεια αποτελεί πρώτο 

και κυριότερο φορέα για την παροχή Αγωγής Υγείας και η πρωταρχικότατα της 

πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη. Η οικογένεια στέκεται κοντά στα μέλη της και 

τους εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ηθική, ψυχολογική και ηθική στήριξη 

καθοδηγώντας αυτά. 

Ο ρόλος της οικογένειας ως προς την Αγωγή Υγείας σχετίζεται με 

κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δομή του 

κοινωνικού σχηματισμού και τη μορφή της οικογένειας. Για παράδειγμα, τα 

τελευταία χρόνια λόγω του οικονομικού και οικογενειακού προγραμματισμού 

η οικογένεια έχει μειωθεί σημαντικά ως προς τον αριθμό των μελών της που 

την απαρτίζουν. Η μορφή που έχει αποκτήσει είναι πυρηνική και αποτελείται 

συνήθως από τρία έως τέσσερα άτομα. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει ως 

προς τη σύνθεση και το μέγεθος την οικογένειας οι ανάγκες των παιδιών για 

αγάπη, φροντίδα και καλή διατροφή παραμένουν ανεπηρέαστες χωρίς να έχουν 

αλλάξει. 

Η εκπαίδευση στο σχολείο και η παραμονή των παιδιών για μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα στο σχολικό περιβάλλον δεν περιορίζει το ρόλο της 

οικογένειας ως προς την Αγωγή Υγείας. Η κοινωνική, ψυχική, ηθική και 

πνευματική ανάπτυξη τους μοιράζεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και άλλων 

κοινωνικών θεσμών με τον θεσμό της οικογένειας ως πρωταρχικό. Για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της Αγωγής Υγείας πρέπει να υπάρχει 

θεσμική ευθύνη που θα αναλάβουν από κοινού οι δυο βασικοί φορείς σχολείο 

και οικογένεια. Η συνεργασία των δυο βασικών φορέων θα πρέπει να είναι 

ομαλή και να μην στέκεται εμπόδιο στο σύνολο της διαδικασίας. 

Η συμμετοχή των γονέων στα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι 

καθοριστική για την επιτυχία τους. Το σχολείο από μόνο του δεν είναι δυνατό 

να καταφέρει την πλήρη εμπέδωση και βίωση των αξιών και των στάσεων που 

τα προγράμματα Αγωγής Υγείας προάγουν. Η συμμετοχή των γονέων 

προσανατολίζονται προς δυο βασικές διαδικασίες: 
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▪ Στην άμεση συμμετοχή των γονέων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

σχολική εργασία μαζί με το παιδί στο σπίτι και 

▪ Στην έμμεση συμμετοχή των γονέων, η οποία θα περιλαμβάνει 

πρόσφατες και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα από 

το ίδιο το παιδί (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη, 2001) 

Καταλήγοντας, το σχολείο θα πρέπει να είναι ένα φιλόξενο και ελκυστικό 

μέρος για τους γονείς. Θα πρέπει να νιώθουν ότι φροντίζει τα παιδιά τους και 

συνεργάζεται μαζί τους για την ανατροφή και την ανάπτυξη τους. Έτσι, με 

πρωτοβουλία του σχολείου  η επικοινωνία με τους γονείς θα πρέπει να είναι 

στενή και να είναι καλοδεχούμενες οι προτάσεις/παρατηρήσεις και οι 

επισκέψεις των γονέων. 

 

2.2. Παχυσαρκία 

Ως παχυσαρκία ορίζεται η ύπαρξη περίσσειας σωματικού βάρους για 

ένα συγκεκριμένο ύψος, που προέρχεται από το λίπος, τους μύες, τα οστά, το 

νερό, ή ένα συνδυασμό στοιχείων αυτών (National Institute οf Ηealth, 2010). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω 

από θέματα που αφορούν την παχυσαρκία, καθώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 

και στην Ελληνική κοινωνία ειδικότερα, υπάρχουν χαμηλά επίπεδα σωματικής 

δραστηριότητας και υιοθέτηση μη υγιεινών διατροφικών συνηθειών που φέρει 

ως αποτέλεσμα μια δραματική αύξηση του φαινομένου της παχυσαρκίας. 

Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο, καθώς οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες μεταξύ των οποίων βιολογικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί, 

κοινωνικοί, ορμονικοί, νευρολογικοί, καθώς και σε ορισμένα φάρμακα 

(Αθανασίου, 2004). Εκτός από τα σωματικά προβλήματα και τα προβλήτα 

υγείας, τα παχύσαρκα παιδιά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αντιμετωπίζουν 

αρκετά συχνά τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους συνομηλίκους τους. 

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε με ακρίβεια εάν ένα άτομο είναι 

παχύσαρκο δεν αρκεί μόνο να το παρατηρήσουμε, διότι η εκτίμηση δεν θα 

είναι αντικειμενική και ακριβής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του 

σωματικού λίπους και βάρους. Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες, ο πιο 
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αξιόπιστος και ευρέως αποδεκτός είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο 

οποίος υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους, σε κιλά δια του ύψους στο 

τετράγωνο (Kg/m2). 

Η παχυσαρκία στην παιδική και νεανική ηλικία έχει περιγραφτεί ως 

παγκόσμια επιδημία σύμφωνα με το WHO. Τα ποσοστά των παχύσαρκων 

ατόμων σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι υψηλά. Σήμερα υπολογίζεται ότι 

στην Ευρώπη τα υπέρβαρα παιδιά σχολικής ηλικίας φτάνουν τα 14 

εκατομμύρια ενώ τα παχύσαρκα τα 3 εκατομμύρια. Σύμφωνα με στοιχεία του 

WHO που αφορούν τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) παιδιών ηλικίας 5-19 

ετών υπέρβαρα είναι με τυπική απόκλιση +1SD που ισοδυναμεί με ΔΜΣ 25 kg 

/ m2 στα 19 έτη, Παχύσαρκα με τυπική απόκλιση + 2SD ισοδυναμεί με ΔΜΣ 

30 kg / m2 στα 19 έτη, ενώ λεπτότητα με τυπική απόκλιση -2sd> 

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, το ποσοστό παχυσαρκίας αγγίζει το 

18,5%. Τα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα μας  παρατηρείται «αυξημένη 

θερμιδική πρόσληψη, αύξηση στην κατανάλωση της ζάχαρης, καθώς και 

υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών και λιπιδίων, κυρίως ζωικής προέλευσης 

(στη δεκαετία του 90’ η αύξηση στο κρέας είναι περίπου +200%)» 

(Αθανασίου, 2004).  Σε αυτό το σημείο με βάση στοιχεία της τελευταίας 

έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 

που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Η καθημερινή» ΤΟ 2016 αξίζει να 

σημειωθεί οτι το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών ηλικίας 7-15 

ετών είναι υπέρβαρα. Η παχυσαρκία έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές 

συνέπειες για την υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η παιδική παχυσαρκία 

αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου II, καρδιαγγειακές ασθένειες, 

υπέρταση, ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, του παχέως 

εντέρου, αρθρίτιδα που είναι ένα πρόβλημα υγείας που προκαλεί πόνο, οίδημα, 

δυσκαμψία σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις ( WHO,  2006). 

Το λίπος, ωστόσο, αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη διατροφή του 

παιδιού όταν τα επίπεδα που κυμαίνεται είναι φυσιολογικά. Παρέχει επίσης  

απαραίτητα συστατικά, τα οποία συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη του 

παιδιού και δεν επιτρέπεται κανένας περιορισμός στην κατανάλωση του σε 

παιδιά κάτω τον δύο ετών. 



18 
 

Όσον αφορά τα παιδιά νηπιακής ηλικίας (4-6 ετών) θα πρέπει να 

περιοριστεί η κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε κορεσμένα λίπη. Η 

ποσότητα τροφής που θα προσλαμβάνουν τα παιδιά θα πρέπει να είναι 

λιγότερη από εκείνη που χρειάζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες. Σε 

άλλη περίπτωση η επιπλέον ποσότητα μετατρέπεται σε λίπος που 

αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα ή σε άλλα μέρη του σώματος. Το περιττό 

λίπος επίσης, μπορεί να προέλθει από μια πλούσια θερμιδική διατροφή καθώς 

και έλλειψη σωματικής άσκησης (Αθανασίου, 2004). 

2.3. Στοματική Υγιεινή 

Η Στοματική Υγιεινή αποτελεί σύνηθες πρόβλημα στην παιδική ηλικία. 

Σημαντικότερη αιτία είναι η ζάχαρη που συνήθως βρίσκεται στα αναψυκτικά, 

στα μπισκότα, στα κέικ, στους επεξεργασμένους κυρίως χυμούς φρούτων και 

στο μέλι. Η συχνότητα με την οποία καταναλώνουμε τη 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 στη μεγάλη κατανάλωση των φαγητών που περιέχουν ζάχαρη. 

(WHO, 2006). Τα πιο διαδεδομένα στοματικά νοσήματα είναι η τερηδόνα και 

οι νόσοι του περιοδοντίου. Τα δύο παραπάνω έχουν οδηγήσει την σημερινή  

κοινωνία σε έναν επαναπροσδιορισμό των στόχων που σχετίζονται με τη 

στοματική υγεία. Η οδοντική τερηδόνα είναι η νόσος που καταστρέφει τους 

σκληρούς ιστούς των δοντιών και είναι πολύ συνηθισμένη στην παιδική 

ηλικία. Συνδέεται άμεσα με τη διατροφή και ιδιαίτερα με την κατανάλωση 

ζάχαρης. Οι νόσοι του περιοδοντίου προσβάλουν τα ούλα (ουλίτιδα) καθώς και 

τους ιστούς που συγκροτούν τα δόντια (ίνες περιοδοντίου-περιοδοντίτιδα). 

Θεωρούνται η πιο συνηθισμένη αιτία 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, κυρίως κατά το βούρτσισμα (Αθανασίου, 2004). 

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 
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γευμάτων και κυρίως σακχαρούχων σνακ (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη, 

2001) . 

Η αγωγή για τη στοματική υγεία θα πρέπει να είναι μια εκπαιδευτική 

διαδικασία, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής Αγωγής 

Υγείας. Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού θα πρέπει να εξασφαλίζει  την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και να εστιάζει: 

▪ Στο καθημερινό βούρτσισμα και στη πιθανή 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) 

2.4. Σωματική Άσκηση 

Η σωματική άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόληψη 

ασθενειών και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της σχολικής 

Αγωγής Υγείας. Εάν θέλουμε λοιπόν να υιοθετήσουμε συνήθειες που 

συμβάλλουν στη βελτίωση και προαγωγή της υγείας μας δεν θα πρέπει να 

παραλείπουμε την τακτική σωματική άσκηση. Τα οφέλη της σωματικής 

άσκησης είναι πολλά και ποικίλα, σε συστήματα του οργανισμού όπως και το 

μυϊκό, το ερειστικό, το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το ενδοκρινικό, και το 

ανοσοποιητικό. Η σωματική άσκηση θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που καθορίζει το βάρος των παιδιών. Τα παιδιά στην προσχολική 

ηλικία έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη να παίξουν και να κινηθούν. Έχει 

παρατηρηθεί ωστόσο ότι η σωματική άσκηση τόσο παιδιών όσο και εφήβων 

κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά τα τελευταία χρόνια. 

Η έλλειψη σωματικής άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στο 

να γίνει κάποιος υπέρβαρος και παχύσαρκος. Αυτό οφείλεται, στην καθιστική 

ζωή που έχουν υιοθετήσει και λόγω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που παίζουν 

(WHO, 2006). Παράλληλα, οδηγεί στην κοινωνική  απομόνωση αφού υπάρχει 

έλλειψη επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Με τη 

σωματική άσκηση πιστεύεται ότι μειώνεται ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου 

ειδικότερα από παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, ο καρκίνος 

του παχέως εντέρου και ο σακχαρώδης διαβήτης. Συμβάλει επίσης, στην 
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αύξηση της οστικής μάζας, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία και γενικά στην καλή 

κατάσταση των οστών.  

Τέλος, βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή του λίπους, ενώ η έλλειψη 

άσκησης οδηγεί σε παχυσαρκία. Μέσω της άσκησης υπάρχουν και οφέλη στην 

πνευματική μας υγεία. Βελτιώνεται επίσης η πνευματική μας κατάσταση 

επειδή μειώνεται το άγχος και η κατάθλιψη με αποτέλεσμα την καλύτερη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Για να διατηρηθεί ένα 

υγιές βάρος τα παιδιά και οι έφηβοι είναι αναγκαίο να εξισορροπήσουν την 

πρόσληψη και την κατανάλωση ενέργειας. Η σωματική άσκηση βοηθάει 

σημαντικά στην σωστή λειτουργία της καρδιάς, καθώς και προσλαμβάνει 

σημαντικά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

2.5. Καρδιαγγειακά νοσήματα 

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις κατέχουν στη χώρα μας τη δεύτερη θέση 

των αιτιών που σχετίζονται με την πρώιμη θνησιμότητα του πληθυσμού. Είναι, 

λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη της Αγωγής Υγείας στην πρόληψη αυτών των 

νοσημάτων στο σχολείο, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι και 

στις παθήσεις αυτές οι αρχικές βλάβες έλκουν την καταγωγή τους στην παιδική 

ηλικία. Πιο σημαντική η στεφανιαία νόσος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

σε έκταση σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία. Ορίζεται ως η 

ελάττωση της τροφοδοσίας με αίμα μιας περιοχής της καρδιάς, που 

συνοδεύεται από βαριές συνέπειες για την καρδιακή λειτουργία και τη ζωή 

ενός ατόμου (Αθανασίου, 2004). Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2004), οι 

σπουδαιότεροι παράγοντες πρόκλησης της Στεφανιαίας Νόσου σχετίζονται με 

την κληρονομικότητα, την ηλικία και το φύλο, το κάπνισμα, την υπέρταση, την 

χοληστερίνη και την έλλειψη σωματικής άσκησης. Η πρόληψη των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή διατροφή και 

τη σωστή σωματική άσκηση. Είναι φανερό ότι πρέπει να ξεκινήσει μια 

προσπάθεια προς μια οργανωμένη κατεύθυνση για την Αγωγή Υγείας και 

συγκεκριμένα για τη διατροφική αγωγή, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει σε 

νεαρή ηλικία δηλαδή από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο καθώς έχει 

παρατηρηθεί ότι από την ηλικία των τριών χρόνων εναπόθεση λιπιδίων στον 

εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών. 



21 
 

Η άνοδος της συχνότητας των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να 

ανακοπεί μόνο με τη βελτίωση του τρόπου ζωής από πρώιμη κιόλας ηλικία. 

Αυτό σημαίνει: 

▪ Επαναφορά στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής (Μεσογειακή Δίαιτα). 

▪ Έλεγχο του σωματικού βάρους, έτσι ώστε να παραμένει μέσα στα 

κανονικά όρια. 

▪ Συχνή σωματική άσκηση. 

▪ Αποχή από το κάπνισμα (Αθανασίου, 2004) . 

 

 

2.6. Ποιά από τα θέματα Αγωγής Υγείας ενδείκνυνται για διδαχή 

στην προσχολική ηλικία. 

 

Η Αγωγή Υγείας διδάσκεται διαθεματικά μέσα από τις δραστηριότητες του 

νηπιαγωγείου. «Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ορισμένες αξίες που αφορούν τα 

ζητήματα υγείας ώστε να εφαρμόσουν τις σχετικές αρχές.» (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, Αγωγή Υγείας). 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες είναι: 

 

▪ Α) Φροντίζω τον εαυτό μου: 

Οι κύριοι στόχοι είναι τα νήπια «να αντιληφθούν ορισμένες αξίες που αφορούν τα 

ζητήματα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές. Να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση. 

Να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους µε τους άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής.» 

Εδώ μπορεί να υπάρξει σύνδεση με ειδικότερα θέματα που αφορούν τον εαυτό μου 

όπως, διατροφή, φυσική άσκηση και υγεία, υγιεινή σώματος, στοματική υγιεινή, 

Σεξουαλική Αγωγή. 

▪ Β) Η σχέση μου με το περιβάλλον: 

Οι κύριοι στόχοι είναι τα νήπια να προσαρμοστούν με το περιβάλλον, να αποδεχτούν 

καινούριους όρους συμβίωσης να γνωριστούν μεταξύ τους, για να αποτελέσουν ομάδα.  
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Στη σχέση των παιδιών με το περιβάλλον μπορεί να γίνει συσχέτιση με ειδικότερα 

θέματα που αφορούν αυτό όπως αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, σωµατική άσκηση, 

ανάπαυση, διασκέδαση, Κυκλοφοριακή Αγωγή. 

 

2.7. Κυκλοφοριακή Αγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες  στη χώρα μας  τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την 

κυριότερη αιτία θανάτου των νέων. Σχετικά με τα παιδιά η Ελλάδα καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . Παρόλα αυτά, η Κυκλοφοριακή 

Αγωγή παραμένει έξω από το σχολείο και ασχολούνται μαζί της επιλεκτικά μόνο 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

Διαπιστώνουμε άρα, την αναγκαιότητα της διδαχής της Κυκλοφοριακής Αγωγής, ώστε 

τα παιδιά να γνωρίσουν και να μπορούν να συμπεριφέρονται κατάλληλα από την 

παιδική ηλικία. 

Υπάρχει διαθεματική προσέγγιση της κυκλοφοριακής αγωγής στο νηπιαγωγείο 

μέσα από δραστηριότητες εμπλεκόμενες με την Μελέτη Περιβάλλοντος. Ως κύριος 

στόχος έχει τεθεί τα νήπια να μάθουν και να γνωρίσουν βασικούς κανόνες 

κυκλοφοριακής αγωγής. «Τα παιδιά μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και 

παιχνίδια, όπως τα αυτοκινητάκια και τα αυτοσχέδια σήματα μαθαίνουν κανόνες 

ασφάλειας και αναγνωρίζουν σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα 

αλλά και σήματα κυκλοφορίας (για παράδειγμα το πράσινο και το κόκκινο στα 

φανάρια, πως να διασχίζουμε το δρόμο με ασφάλεια κ.α.)» (Μελέτη περιβάλλοντος, 

γλώσσα) (ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), Αγωγή 

Υγείας). 

2.8. Διατροφή 

Η διατροφή παίζει πρωταρχικό ρόλο διότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους για την ανάπτυξη των παιδιών. Η διατροφή των παιδιών είναι αναγκαίο 

να παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά καθώς και να υπάρχει μια 

ισορροπημένη πρόσληψη στις ποσότητες των τροφών που τα παιδιά καταναλώνουν 

καθημερινά. Στo κεφάλαιο 2, αναλύεται η σύγχρονη διατροφική αγωγή. 
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3. Διατροφή και Διατροφική Αγωγή. 

Σύγχρονη Διατροφή 

3.1. Σύγχρονες διατροφικές τάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

Στις μέρες μας γίνεται συχνά λόγος για την ισορροπημένη διατροφή. 

Συγκεκριμένα το είδος του διαιτολογίου το οποίο έχει μια σωστή αναλογία σε 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπίδια. Περιλαμβάνει τους καλύτερους, ποιοτικά, 

εκπροσώπους απ’ αυτές τις τρείς κατηγορίες μεγαλομοριακών ενώσεων και 

συμπληρώνεται με μια σειρά από διατροφικά στοιχεία, τα οποία έχουν πλούτο 

βιταμινών και ιχνοστοιχείων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Ένα τέτοιο διαιτολόγιο 

δεν απέχει πολύ από τις διατροφικές συνήθειες που ακολουθούσαν οι λαοί της Νότιας 

Ευρώπης, με χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία, Ν. Ιταλία, και Ελλάδα για αυτό και 

θεωρείται ταυτόσημο με την παραδοσιακή Μεσογειακή Δίαιτα ή το Μεσογειακό 

Διαιτολόγιο. Η τυπική διατροφή στις Μεσογειακές περιοχές αποτελούνταν από λίγο 

κρέας και αρκετό ψάρι και όσπρια, από φρούτα και λαχανικά, από ελαιόλαδο και ελιές 

και από ζυμαρικά και μαύρο ψωμί. (Αθανασίου,2004). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια 

μετά την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας και των υπολοίπων μεσογειακών χωρών 

παρατηρούνται ορισμένες δραματικές αλλαγές στις συνήθειες, στις προτιμήσεις και 

στον τρόπο ζωής. 

Με βάση μια έρευνα (Ευσταθιάδης 1985 στο Αθανασίου 2004 επισημαίνεται 

ότι το τυπικό Ελληνικό διαιτολόγιο χαρακτηρίζεται από τις εξής αλλαγές: 

▪ Αυξημένη θερμιδική πρόσληψη, 

▪ Υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών και λιπιδίων, κυρίως ζωτικής 

προέλευσης, 

▪ Αύξηση στην κατανάλωση της ζάχαρης, 

▪ Σημαντική μείωση στην κατανάλωση οσπρίων και δημητριακών και 

▪ Αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

Το αποτέλεσμα από τις αλλαγές αυτές των διατροφικών συνηθειών είναι τόσο 

η θνησιμότητα από την στεφανιαία νόσο και άλλες καρδιοπάθειες, όσο και 

άλλα προβλήματα υγείας. Καταλήγοντας είναι απαραίτητο να επέλθει μια 

ριζική αλλαγή στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου διατροφής αλλά και 

γενικότερα ζωής και συνηθειών. 
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3.2. Μεσογειακή Διατροφή 

Η μεσογειακή διατροφή είναι η διατροφή που χαρακτηρίζει τις χώρες 

της Μεσογείου. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στη διατροφή των 

μεσογειακών λαών λόγω των περιβαλλοντικών, θρησκευτικών και άλλων 

αιτιών, τα βασικά στοιχεία τους είναι κοινά, και αποτελούν τη βάση της 

μεσογειακής διατροφής (Trichopoulou, 1995) 

Τα κυριότερα χαρακτηρίστηκα της Μεσογειακής Διατροφής είναι: 

▪ Μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

▪ Μεγάλη κατανάλωση δημητριακών και οσπρίων. 

▪ Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

▪ Μέτρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 

▪ Χαμηλή κατανάλωση κρέατος. 

▪ Αυξημένη κατανάλωση ψαριών. 

▪ Χρήση του ελαιόλαδου αντί άλλων λιπών (Πιπεράκης, 2002) . 

Αναλυτικότερα, η Μεσογειακή Διατροφή χαρακτηρίζεται από υψηλή 

κατανάλωση ελαιόλαδου, λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ανεπεξέργαστων 

δημητριακών, μέτρια κατανάλωση ψαριών και σε σχετικά χαμηλή 

κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι τροφές 

που αποτελούν τη μεσογειακή διατροφή σχηματοποιούνται συχνά  με την 

μορφή πυραμίδας. Η βάση της πυραμίδας περιέχει τα τρόφιμα που πρέπει να 

καταναλώνονται πολύ συχνά ενώ στην κορυφή τα τρόφιμα που πρέπει να 

καταναλώνονται σπάνια. Στις ενδιάμεσες θέσεις τα τρόφιμα τοποθετούνται 

αναλόγως. 
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Εικόνα1. Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής. (WHO,2000) 

Σύμφωνα με την πυραμίδα της διατροφής βάση της έρευνας WHO nutrition, οι 

τέσσερεις ομάδες τροφίμων που πρέπει να παρευρίσκονται στην καθημερινή 

μας διατροφή με τα κατάλληλα ποσοστά είναι: 

▪ Ψωμί και δημητριακά 4-6 μερίδες. 

▪ Φρούτα και λαχανικά 4-5 μερίδες εβδομαδιαία. 

▪ Κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα 3-4 μερίδες σε καθημερινή 

βάση. 

▪ Τρόφιμα με πολύ ζάχαρη που πρέπει να καταναλώνονται ελάχιστα. 

3.3.Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών 

Οι λόγοι που επιλέγουμε να ασχοληθούμε με τη διατροφή και το πως αυτή 

επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών ποικίλουν. Τα άτομα σε νεαρή ηλικία 

μπορούν να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά από πολλούς παράγοντες σχετικά 

με τη διατροφή τους όπως για παράδειγμα οι γονείς, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
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(Μ.Μ.Ε), το σχολείο. Οι διατροφικές συνήθειες και επιλογές των παιδιών είναι 

ανάλογες με αυτές του οικογενειακού και του σχολικού τους περιβάλλοντος. Από τη 

μία η επιλογή τροφής εξαρτάται από βιολογικούς μηχανισμούς ενώ από την άλλη από 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Γίνεται, άρα, σαφές ότι πρέπει να 

κατανοήσουμε τους παράγοντες και το πως αυτοί επιδρούν και διαμορφώνουν τις 

συνήθειες του ατόμου. Εφόσον οι παραπάνω παράγοντες αυτοί γίνουν κατανοητοί, 

τότε τα  προγράμματα Αγωγής Υγείας θα έχουν επιτυχία και οι εκπαιδευτικοί θα 

δύνανται να κάνουν πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις στο μαθητικό κοινό. Πολλά παιδιά 

παιδικής ηλικίας έχουν δηλώσει πως η γεύση θεωρείται ένας αρκετά σημαντικός 

παράγοντας στην επιλογή των διατροφικών τους επιλογών. Εκτός από τη γεύση άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές είναι το χρώμα, η 

υφή και το μέγεθος. Επιπρόσθετα το άρωμα και η θερμοκρασία. Οι παραπάνω 

παράγοντες είναι εφικτό  να προκαθορίσουν τις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών και 

είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα βιώματα τις εμπειρίες  και την παρατήρηση προς τους 

γονείς τους κατά τη νηπιακή και βρεφική τους ηλικία Μανιός, Γ. (2007) 

Σύμφωνα με το WHO, ένας άλλος σημαντικός εξωτερικός παράγοντας που 

μπορεί να επηρεάσει τια διατροφικές συνήθειες των παιδιών είναι η οικογένεια. Είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι η ευθύνη για την υγεία του παιδιού είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τις επιλογές και τις διατροφικές συνήθειες που υιοθετούν οι γονείς καθώς αποτελούν 

πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά και έχουν έναν αρκετά καθοριστικό ρόλο. Πιο 

συγκεκριμένα φαίνεται πως ο γονικός έλεγχος είναι δυνατό να εκφραστεί μέσα από το 

πόσο πρόθυμοι είναι οι γονείς να εκπληρώσουν τις επιθυμίες των παιδιών τους. 

Γενικότερα είναι εμφανές πως η συμπεριφορά και όχι η εκπαίδευση των γονέων είναι 

αυτή που καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών (WHO, 2013). Ακόμη, ένας 

άλλος σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών είναι το σχολικό περιβάλλον. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η 

παρέα, ο εκπαιδευτικός, το σχολικό κυλικείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που 

διαμορφώνουν σταδιακά τις προτιμήσεις των παιδιών. Η τηλεόραση αποτελεί το 

συχνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο για κάθε είδους διαφήμιση σχετιζόμενη με τα 

υλικά αγαθά επηρεάζοντας έτσι τη διατροφή των παιδιών. Συγκεκριμένα οι 

περισσότερες προβεβλημένες διαφημίσεις τροφίμων σχετίζονται με αναψυκτικά, 

γλυκά, σνακ, δημητριακά για το πρωινό γεύμα, fast food και έτοιμα γεύματα τα οποία 

συνήθως είναι  προϊόντα χαμηλής θρεπτικής αξίας. Έρευνα που διεξήχθη το 2007 
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διαπίστωσε ότι πάνω από το 50% των τηλεοπτικών διαφημίσεων τροφίμων 

απευθύνονταν σε παιδιά και σε τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη ή 

αλάτι (WHO, 2013). Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες γίνονται εύκολοι αποδέκτες των 

διαφημιστικών μηνυμάτων της τηλεόρασης καθώς δεν μπορούν να κρίνουν το κατά 

πόσο υγιεινά και αληθινά είναι αυτά που προβάλλονται. 

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκαν στο 10ο πανελλήνιο 

συνέδριο οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση, μετά την καθημερινή 

καταγραφή των τροφίμων που καταναλώνουν τα παιδιά στο δεκατιανό τους γεύμα, 

βρέθηκε ότι εμφανίζονται  σε χαμηλή συχνότητα κατανάλωσης τα φρούτα και τα 

λαχανικά, ενώ υψηλή εμφάνιση παρουσίασαν οι τροφές που είναι πλούσιες σε 

περιεκτικότητα ζάχαρης. Ακόμη ανησυχητικό ήταν  ο συμπυκνωμένος χυμός φρούτων 

που βρέθηκε σε συχνή κατανάλωση από τα παιδιά, καθώς αποτελεί πρόσθετη πηγή 

ζάχαρης και μη πρόσληψης φυτικών ινών και βιταμινών. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, το σχολείο να αποτρέψει τέτοιες συμπεριφορές και 

μέσω των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας να προωθήσει τη σωστή διατροφή και τη 

σωματική άσκηση από την νηπιακή κιόλας ηλικία. Ένα πρότυπο ισορροπημένης 

διατροφής και μια ποικιλία από υγιεινές επιλογές τροφών, σε συνδυασμό με τη 

σωματική άσκηση, οφείλουν να ανήκουν στις πρωτοβουλίες των σχολείων. Τα παιδιά 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής υγιεινών τροφών από μικρή ηλικία ώστε 

να κάνουν συνετές επιλογές αργότερα. Τα σχολικά κυλικεία, επίσης, αποτελούν 

παράγοντα επιρροής των διατροφικών συνηθειών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι μονάδες 

αυτές έχουν στη διάθεση τους κυρίως τρόφιμα εκτός των επιτρεπόμενων από τη λίστα 

του Υπουργείου Υγείας όπως πατατάκια, σοκολάτες, καραμέλες και αναψυκτικά. 

Από την άλλη πλευρά για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα 

διατροφής είναι αναγκαία και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα είτε θετικά, είτε αρνητικά τα οποία 

πρότυπα προάγουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά υγείας. Συνεπώς εάν οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν ανθυγιεινές επιλογές την ώρα του διαλλείματος ή του μαθήματος 

αυτό είναι εφικτό να επηρεάσει τους μαθητές. Για αυτό, η υγεία των παιδιών 

επηρεάζεται από τη καθιέρωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, ακόμη έναν παράγοντα αποτελεί η κληρονομικότητα. Η 

κληρονομικότητα παίζει έναν καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο στα πρότυπα 
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διατροφής τόσο σε ένα γενικότερο πληθυσμιακό πλαίσιο όσο και στην τάξη ενός 

νηπιαγωγείου. Η κληρονομικότητα και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις καθορίζουν το 

γενετικό και μεταβολικό προφίλ κάθε ατόμου. 

3.4.Νηπιαγωγείο και διατροφική αγωγή 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου η διατροφή ενσωματώνεται τόσο στη 

μαθησιακή περιοχή της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και με τη 

μαθησιακή περιοχή  της φυσικής αγωγής. Τα νηπιαγωγεία αλλά και οι εκπαιδευτικές 

δομές γενικότερα έχουν αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο βασικούς και θεμελιώδεις 

θεσμούς για την Προαγωγή της Υγείας και την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και 

μιας υγιεινής στάσης ζωής. Είναι όφελος του σχολείου η επιρροή των μαθητών αλλά 

και των γονιών σε διατροφικά θέματα και αντιλήψεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για την αντιμετώπιση της διατροφής και της υγείας των παιδιών καθώς όλοι οι 

εμπλεκόμενοι σε θέματα παροχής σχολικών τροφίμων επηρεάζουν τη διατροφή των 

νέων καταναλωτών. 

Α. Σκοποί και στόχοι προγραμμάτων διατροφικής αγωγής 

Κύριος σκοπός των προγραμμάτων διατροφής στο νηπιαγωγείο είναι η 

προαγωγή της σωματικής υγείας των μαθητών μέσα από μια σειρά υγιεινών επιλογών 

και την υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών καθώς και η ψυχική υγεία των 

παιδιών. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν στα παιδιά τις κατάλληλες γνώσεις και 

εφόδια αλλά και την κινητοποίηση της αλλαγής συμπεριφορών όσων αφορά τη 

διατροφή τους. 

Γενικοί στόχοι των προγραμμάτων διατροφής είναι οι μαθητές: 

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

υγεία. 

▪ Να ερμηνεύσουν τη σχέση της διατροφής σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο, την 

οικονομία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό. Να αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

και να 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. 
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▪ Να ερευνήσουν πόσο καθορίζει η οικονομική κατάσταση το επίπεδο ζωής και 

τη διατροφή. 

▪ 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 διατροφικά προγράμματα 

ενσωματώνονται στο «Παιδί και Περιβάλλον, Ανθρωπογενές περιβάλλον και 

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

«Τα παιδιά έχουν καθημερινές ευκαιρίες να αντιληφθούν τη σημασία της 

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

της υγείας. Να γνωρίζουν και να μιλούν για βασικές υγιεινές συνήθειες (πχ 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 τη φλούδα από τα φρούτα που τρώνε καθημερινά και 

συγκρίνουν» (ΔΕΠΠΣ -Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), 

Αγωγή Υγείας). 
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4. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

4.1. Μεθοδολογία: 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφαίρετε το ερευνητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας μου. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακλούθησα με σκοπό να 

διερευνήσω τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο νηπιαγωγείο ειδικότερα το 

δεκατιανό τους γεύμα. 

4.2. Σκοπός: 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσω την προτίμηση και τις 

γνώσεις των παιδιών σχετικά με υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές. Πιο ειδικά, το κατά 

πόσο τους αρέσουν ορισμένες υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές, γιατί θεωρούν ότι μας 

κάνουν καλό ή όχι και αν τις  εντάσσουν συχνά στη διατροφή τους και στο δεκατιανό 

τους γεύμα, το οποίο είναι ένα γεύμα που τρώνε κατά την παραμονή τους στο 

νηπιαγωγείο.  

4.3. Ερευνητικά ερωτήματα: 

Μέσα από διερεύνηση σκοπός ήταν τα νήπια να απαντήσουν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 

ΕΕ.1 Ποιες είναι οι διατροφικές προτιμήσεις των παιδιών σε σχέση με συγκεκριμένα 

τρόφιμα 

ΕΕ.2 Ποιές είναι οι απόψεις των παιδιών για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα τρόφιμα; 

ΕΕ.3 Πόσο τις επιλέγουν στα καθημερινά γεύματα (κυρίως δεκατιανό); 

 

4.4. Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες:  

Η έρευνα μου πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα νηπιαγωγεία της πόλης της Φλώρινας. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 16 νήπια. Στο τμήμα υπήρχαν 16 παιδιά εκ των 

οποίων τα 7 ήταν αγόρια και τα 9 κορίτσια. Επίσης τα 9 ήταν νήπια και τα 7 προνήπια. 
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4.5. Ερευνητικό εργαλείο: 

Η έρευνα που πραγματοποίησα είναι ποιοτική. Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συλλογή δεδομένων είναι η συνέντευξη που περιείχε και  ερωτηματολόγιο 

Στην έρευνα οι ερωτήσεις ήταν μεικτού τύπου. Περιελάμβανε δηλαδή δύο ειδών 

ερωτήσεις, ανοιχτού και κλειστού τύπου. Το ερευνητικό έργο περιείχε πέντε βασικές 

ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το αν τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν 

ορισμένα τρόφιμα, αν τους αρέσουν, γιατί τους αρέσουν, αν  καταναλώνουν συχνά τα 

τρόφιμα αυτά και ποία από τα συγκεκριμένα τρόφιμα θεωρούν πως είναι ωφέλιμα για 

την υγεία μας. Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούν στην απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων της εργασίας, . Για την καταγραφή της προτίμησης ή όχι των παιδιών σε 

διάφορες τροφές χρησιμοποιήθηκε ένα έργο συμπλήρωσης το οποίο έκαναν τα παιδιά. 

Πρόκειται για ένα πίνακα που είχε δυο στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει πολύχρωμες 

εικόνες από δέκα υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές όπως μήλο, ντόνατς, πορτοκάλι, 

αγγούρι, επεξεργασμένος χυμός φρούτων, μπισκότο, σάντουιτς, καρότο, κρουασάν και 

καρύδι, ενώ η δεύτερη στήλη ήταν κενή και το κάθε νήπιο καλούνταν να κολλήσει ένα 

χαμογελαστό προσωπάκι στα φαγητά που του άρεσαν ή ένα λυπημένο προσωπάκι στα 

φαγητά που δεν του άρεσαν. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου 

ενώ οι υπόλοιπες τρείς ανοιχτού. (βλ. παράρτημα) 

Για να καταγράψουμε τις προτιμήσεις των παιδιών έγινε συλλογή δεδομένων με σκοπό 

να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας μέσα από τις ερωτήσεις του 

παρακάτω πίνακα.  

Το περιεχόμενο του παρακάτω πίνακα στην αριστερή στήλη περιέχει τα κύρια 

ερωτήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση των τροφίμων που περιέχει το έργο 

συμπλήρωσης, με το ποιές είναι οι διατροφικές συνήθειες και ποιές οι διατροφικές 

προτιμήσεις των παιδιών σχετικά με τις συγκεκριμένες τροφές, τις απόψεις τους για τις 

υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές σε σχέση με συγκεκριμένα τρόφιμα καθώς και κατά 

πόσο επιλέγουν τα τρόφιμα αυτά στην καθημερινότητα τους και κυρίως στο δεκατιανό 

τους γεύμα. Στη δεξιά στήλη υπάρχουν οι ερωτήσεις που περιελάμβανε το έργο 

συμπλήρωσης όπως αν αναγνωρίσουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα, αν τους αρέσουν τα 

τρόφιμα αυτά, γιατί τους αρέσουν και ποία από τα τρόφιμα θεωρούν ότι είναι ωφέλιμα 

για την υγεία μας. 

Πίνακας 1: Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι επιμέρους ερωτήσεις. 
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Αναγνώριση τροφίμων Ξέρεις τι είναι αυτό; 

 

ΕΕ.1 Ποιες είναι οι διατροφικές 

προτιμήσεις των παιδιών σε σχέση με 

συγκεκριμένα τρόφιμα; 

Σου αρέσει ; 

Γιατί σου αρέσουν τα φαγητά που έβαλες 

χαρούμενο πρόσωπο; 

 

ΕΕ2. Ποιές είναι οι απόψεις των παιδιών 

για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές σε 

σχέση με συγκεκριμένα τρόφιμα; 

 

Ποια από αυτά τα φαγητά νομίζεις ότι 

μας κάνουν καλό να τρώμε; 

ΕΕ3.Κατά πόσο τις επιλέγουν στα 

καθημερινά γεύματα (κυρίως 

δεκατιανό); 

 

Τρως συχνά από αυτά τα φαγητά 

 

4.6. Ανάλυση δεδομένων:  

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα αρχικά έγινε καταγραφή των δεδομένων με βάση τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων, δηλαδή ποιές τροφές αναγνωρίζουν τα παιδιά, ποιές 

τροφές τους αρέσουν, γιατί τους αρέσουν, πόσο συχνά τις καταναλώνουν και αν τις 

θεωρούν υγιεινές και ωφέλιμες για την υγεία μας ή όχι. 

Στη συνέχεια έγινε μεταγραφή των δεδομένων από ερωτηματολόγια σε αρχεία, τα 

δεδομένα δηλαδή  καταχωρήθηκαν σε πρόγραμμα excel. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν πίτες και ιστογράμματα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
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5. Αποτελέσματα - Ανάλυση  

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων. Παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των νηπίων, σε 

διαγράμματα. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαέξι νήπια. Οι ερωτήσεις που 

περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο ήταν πέντε σε αριθμό. Καθώς υπήρχαν και 10 

υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές από όλες τις ομάδες τροφίμων στις οποίες τα νήπια 

κλήθηκαν να βάλουν ένα χαρούμενο ή ένα λυπημένο  πρόσωπο στις τροφές της 

αρεσκείας τους ή μη αντίστοιχα. Παρακάτω υπάρχουν σε μορφή πίτας και 

ιστογράμματα καταγεγραμμένες οι απαντήσεις των παιδιών. Στις ερωτήσεις όπου όλο 

το δείγμα των συμμετεχόντων απάντησε θετικά χρησιμοποιούμε ιστόγραμμα, ενώ οι 

μεικτές απαντήσεις προβάλλονται σε μορφή πίτας. 

1η ερώτηση: Ξέρεις τι είναι αυτό; Αναγνώριση τροφίμων 

Στην πρώτη ερώτηση που αποσκοπούσε στο αν τα νήπια αναγνωρίζουν τα τρόφιμα η 

πλειοψηφία των παιδιών απάντησε θετικά στις ερωτήσεις. Παρακάτω θα δούμε τις 

απαντήσεις των νηπίων για κάθε τρόφιμο ξεχωριστά. 

                                                         Πίνακας 2:1η ερώτηση-Τρόφιμο κρουασάν 
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Στην ερώτηση για το αν τα νήπια αναγνώρισαν το κρουασάν στην παραπάνω πίτα 

μπορούμε να δούμε ότι το 81% των νηπίων αναγνώρισε το κρουασάν ενώ το 19% όχι. 

(βλ πίνακα 1). 

 

Πίνακας 3: 1η ερώτηση- Καρότο 

 

Στην ερώτηση για το αν τα νήπια ότι αναγνώρισαν το καρότο στον παραπάνω πίνακα 

είναι αντιληπτό ότι το 100%  του δείγματος αναγνώρισε το καρότο.(βλ πίνακα 2). 

Πίνακας 4: 1η ερώτηση- Ντόνατς 

 

Εδώ μπορούμε να παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 100% των 

ερωτηθέντων νηπίων αναγνώρισε το ντόνατς.(βλ πίνακα 3). 
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Πίνακας 5: 1η ερώτηση- Καρύδι 

 

Εδώ μπορούμε να δούμε ότι το 56% των ερωτηθέντων νηπίων αναγνώρισε το καρύδι, 

ενώ το 44% δεν το αναγνώρισε, με τα ποσοστά να κυμαίνονται σε μεσαίες τιμές.(βλ 

πίνακα 4).          

                                                                 Πίνακας 6: 1η ερώτηση-Πορτοκάλι 

 

Εδώ παρατηρούμε ότι στην ερώτηση για το αν τα παιδιά αναγνωρίζουν το πορτοκάλι 

το 94% των συμμετεχόντων απάντησε «ΝΑΙ» ανεβάζοντας στα ύψη το ποσοστό, ενώ 

ένα μικρό ποσοστό 6% απάντησε «ΟΧΙ», πως δεν γνωρίζει το πορτοκάλι (βλ πίνακα 

5).  
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Πίνακας 7: 1η ερώτηση- Σάντουιτς 

 

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι και πάλι ένα μεγάλο ποσοστό 94% αναγνώρισε το 

σάντουιτς ενώ μόνο το 6% απάντησε αρνητικά.(βλέπε πίνακα 6). 

Πίνακας 8: 1η ερώτηση-Μπισκότο 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι το 100% των ερωτηθέντων απάντησαν 

καταφατικά στο εάν αναγνωρίζει το μπισκότο.(βλέπε πίνακα 7). 
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Πίνακας 9: 1η ερώτηση-Αγγούρι 

 

 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα που παρατίθεται παραπάνω το 100% του συνόλου των 

συμμετεχόντων νηπίων αναγνώρισε το αγγούρι.(βλέπε πίνακα 8). 

Πίνακας 10: 1η ερώτηση- Χυμός Κουτί 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται εμφανές ότι και πάλι το 100% του συνόλου 

αναγνώρισαν το συμπυκνωμένο χυμό.( βλ πίνακα 9). 
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Πίνακας 11: 1η ερώτηση- Μήλο 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι το 100% του συνόλου των νηπίων 

απάντησε καταφατικά στο εάν αναγνωρίζει το μήλο. (βλέπε πίνακα 10). 

Ερώτηση 2: Σου αρέσει; 

Η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με το αν τα τρόφιμα που δείξαμε αρέσουν στα παιδιά. 

Σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις κυμάνθηκαν σε αναμενόμενα αποτελέσματα 

καθώς μεγάλος αριθμός από το δείγμα δήλωσε ότι του αρέσουν τρόφιμα όπως το 

ντόνατς, το κρουασάν , τα μπισκότα και ο συμπυκνωμένος χυμός φρούτων. Τρόφιμα 

τα οποία είναι γλυκά και συνήθως ελκυστικά για τα παιδιά. Παρακάτω μέσα από 

διαγράμματα και πίτες θα δούμε αναλυτικά τις απαντήσεις των νηπίων για το κάθε 

τρόφιμο ξεχωριστά.  

Πίνακας 12: 2η ερώτηση-Κρουασάν 
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Στη δεύτερη ερώτηση για το αν στους ερωτηθέντες αρέσει το κρουασάν η 

συντριπτική πλειοψηφία απάντησε «ΝΑΙ» με ποσοστό 94%, ενώ μόνο το 6% των 

νηπίων απάντησε αρνητικά. (βλέπε πίνακα 11).  

Πίνακας 13: 2η ερώτηση-Καρότο 

 

Στη δεύτερη ερώτηση για το αν στα νήπια αρέσει το καρότο το 75% του συνόλου 

απάντησε με θετικό πρόσημο, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν τους αρέσουν τα 

καρότα.(βλέπε πίνακα 12). 

 

Πίνακας 14: 2η ερώτηση-Ντόνατς 
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Σχετικά με την αρέσκεια τους προς το ντόνατς στην παραπάνω πίτα βλέπουμε πως το 

81% του συνόλου των συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά, ενώ ένα ποσοστό 19% 

δήλωσε ότι δεν τους αρέσει το ντόνατς. 

Πίνακας 15: 2η ερώτηση-Καρύδι 

 

Στην δεύτερη ερώτηση για το αν στους συμμετέχοντες αρέσει το καρύδι λίγο 

παραπάνω από το μισό του συνόλου απάντησης αρνητικά με το ποσοστό να φτάνει στο 

56%, ενώ μόνο το 44% δήλωσαν ότι τους αρέσει το καρύδι. 

Πίνακας 16: 2η ερώτηση-Πορτοκάλι 
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Στην παραπάνω πίτα βλέπουμε την ιδιαίτερη προτίμηση των συμμετεχόντων νηπίων 

στο πορτοκάλι με την πλειοψηφία να απαντά θετικά και το ποσοστό να φτάνει στο 

81%, ενώ το 19% δήλωσε ότι δεν τους αρέσει το πορτοκάλι. 

Πίνακας 17: 2η ερώτηση-Σάντουιτς 

 

Στον παραπάνω πίνακα αξίζει να σημειωθεί ότι το 75% του συνόλου των 

συμμετεχόντων αρέσει το σάντουιτς, ενώ στο 25% δεν αρέσει. (βλέπε πίνακα 16). 

Πίνακας 18: 2η ερώτηση-Μπισκότο 
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Στην ερώτηση για το αν τους αρέσει το μπισκότο, όπως βλέπουμε στην παραπάνω πίτα, 

η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των ερωτηθέντων απάντησε θετικά με το 

ποσοστό να ανέρχεται στο 87%, ενώ μόνο το 13% απάντησε πως δεν τους αρέσει το 

μπισκότο.(βλ πίνακα 17). 

 

 

Πίνακας 19: 2η ερώτηση-Αγγούρι 
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Όπως βλέπουμε στην παραπάνω πίτα το 87% του συνόλου απάντησε ότι του αρέσει το 

αγγούρι, ενώ μόνο το 13% απάντησε αρνητικά.(βλ πίνακα 18) 

Πίνακας 20: 2η ερώτηση-Χυμός κουτί 

 

Για το εάν τα νήπια προτιμούν το συμπυκνωμένο χυμό στο κουτάκι όλο το σύνολο του 

δείγματος, δηλαδή και τα 16 νήπια απάντησαν «ΝΑΙ». Με το ποσοστό να ανέρχεται 

στο 100%. (βλ πίνακα 19). 

Πίνακας 21: 2η ερώτηση-Μήλο 

 

Στην ερώτηση για το αν στους συμμετέχοντες αρέσει το μήλο το 94% απάντησε θετικά 

ενώ μόνο το 6% απάντησε αρνητικά. (βλ πίνακα 20). 
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Ερώτηση 3: Γιατί σου αρέσουν τα φαγητά που έβαλες χαρούμενο 

πρόσωπο; 

Η τρίτη ερώτηση ήταν ανοιχτή και κατέγραφε το γιατί στα παιδιά αρέσουν τα τρόφιμα 

τα οποία κλήθηκαν να βάλουν χαρούμενο πρόσωπο κατά την διάρκεια συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου.. 

Εδώ με βάση τις απαντήσεις των παιδιών δημιουργήθηκαν τρείς κατηγορίες. Τα παιδιά 

επέλεξαν τα τρόφιμα με βάση τη γεύση, την ιδιότητα ή γενικότερα με βάση αν ήταν το 

αγαπημένο τους κάποιο τρόφιμο. Συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία γεύσης τα 

παιδιά απάντησαν ότι τους αρέσουν είτε γιατί είναι νόστιμα, είτε  γιατί τα έχουν 

δοκιμάσει και τους άρεσαν, είτε γιατί είναι πολύ γλυκά.. Στη δεύτερη κατηγορία που 

προέκυψε αφορά την επιλογή τους ως προς την ιδιότητα των τροφίμων. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί η απάντηση ενός νηπίου πως επέλεξε το καρότο διότι μας 

κάνει να βλέπουμε καλύτερα στο σκοτάδι. Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι η απάντηση 

ενός νηπίου που λέει πως τα είδε στο σούπερ μάρκετ και του άρεσαν, άρα επέλεξε με 

βάση την εμφάνιση. Τέλος δόθηκαν και γενικότερες απαντήσεις από τους 

συμμετέχοντες όπως ότι τους αρέσουν απλά, τους  αρέσουν γιατί είναι τα αγαπημένα 

τους. Τέλος επίσης εντυπωσιακή ήταν η απάντηση ενός νηπίου που ενώ αναγνώρισε 

το καρύδι, δήλωσε πως έχει αλλεργία σε αυτό αλλά και στο φουντούκι, γεγονός που 

δείχνει πως τα παιδιά μπορούν να προφυλαχτούν σε ζητήματα προσωπικής αγωγής 

υγείας. 

 Στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος είναι σε μορφή πίτας θα δούμε αναλυτικά τις 

απαντήσεις των παιδιών και όπως θα δούμε ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε ως προς 

την αρέσκεια  τη γεύση και τις ιδιότητες των φαγητών.  

Πίνακας 22:Φαγητά που αρέσουν 
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Στην ερώτηση γιατί στα νήπια αρέσουν τα φαγητά που έβαλαν χαρούμενο πρόσωπο το 

50% του συνόλου των συμμετεχόντων απάντησε πως τους αρέσουν τα συγκεκριμένα 

φαγητά λόγω της γεύσης τους. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 38% του συνόλου είναι 

οι γενικότερες απαντήσεις που δήλωσαν ότι είτε απλά τους αρέσουν και τα τρώνε είτε 

είναι τα αγαπημένα τους, ενώ το 12% απάντησε με βάση την ιδιότητα των τροφών. (βλ 

πίνακα 21). 

Ερώτηση 4: Τρως συχνά από αυτό; 

Στην τέταρτη ερώτηση οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν καταναλώνουν συχνά τα 

τρόφιμα που δήλωσαν ότι τους αρέσουν. Όπως θα δούμε στον παρακάτω πίνακα, σε 

μορφή πίτας ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από το μέσο όρο απάντησε θετικά ως προς το 

ερώτημα.  

 

 

 

 

Πίνακας 23:Συχνότητα κατανάλωσης φαγητού 

ΓΕΥΣΗ
50%

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
12%

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

38%

ΓΙΑΤΊ ΣΟΥ ΑΡΈΣΟΥΝ ΤΑ ΦΑΓΗΤΆ ΠΟΥ 
ΈΒΑΛΕΣ ΧΑΡΟΎΜΕΝΟ ΠΡΌΣΩΠΟ;
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Στην τέταρτη ερώτηση για το κατά πόσο συχνά τρώνε τις τροφές που έβαλαν 

χαρούμενο πρόσωπο, δηλαδή τις τροφές που τους αρέσουν πάνω από το μέσο όρο του 

δείγματος, με ποσοστό 69% απάντησε «ΝΑΙ» το 19% απάντησε «ΟΧΙ» ενώ μόνο το 

12% απάντησε «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ».(βλ πίνακα 22).  

Ερώτηση 5: Ποιά από αυτά τα φαγητά μας κάνουν καλό να τα τρώμε; 

Στο πέμπτο ερώτημα τα νήπια κλήθηκαν να απαντήσουν για το ποία από τις τροφές  

που παρουσιάσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο θεωρούν ότι είναι ωφέλιμα για την 

υγεία μας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που στο παραπάνω ερώτημα (ερώτημα 

2) για το αν τους αρέσουν οι τροφές αυτές, τα ανθυγιεινά τρόφιμα είχαν τα υψηλότερα 

ποσοστά προτίμησης, εδώ θα διαπιστώσουμε ότι μεγάλος αριθμός του δείγματος δεν 

τα θεωρεί υγιεινά και ωφέλιμα για την υγεία μας. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω 

συγκεντρωτικό πίνακα που είναι σε μορφή πίτας θα δούμε πόσα νήπια και ποιές τροφές 

θεώρησαν ωφέλιμα για την υγεία μας. 

Πίνακας 24:Φαγητά που μας κάνουν καλό 
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Στην παραπάνω πίτα βλέπουμε ότι μόνο το 1% του δείγματος απάντησε πως το 

κρουασάν μας κάνει καλό. Για το καρότο το 16% απάντησε θετικά. Για το ντόνατς η 

συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 100% απάντησε πως το ντόνατς δεν είναι ωφέλιμο 

για την υγεία μας. Όσο για το καρύδι το 8% μόνο απάντησε πως μας κάνει καλό. Ένα 

ποσοστό 18% απάντησε πως το πορτοκάλι μας κάνει καλό και ένα ποσοστό 14% 

απάντησε πως και το σάντουιτς μας κάνει καλό. Όσο για το μπισκότο παρά το γεγονός 

ότι ήταν ψηλά στη λίστα τον προτιμήσεων η πλειοψηφία με ποσοστό 100% απάντησε 

ότι δεν μας κάνει καλό. Το 20% του συνόλου απάντησε πως το αγγούρι μας κάνει καλό. 

Όσο για το συμπυκνωμένο χυμό παρά το ότι το 100% του συνόλου δήλωσε ότι τους 

αρέσει μόνο το 3% το έβαλε στη λίστα με τα ωφέλιμα για την υγεία μας τρόφιμα. 

Τέλος, για το μήλο το 20% δήλωσε ότι είναι ωφέλιμο. (βλ πίνακα 23). 

Σύνοψη ερωτημάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται και σχολιάζονται οι απαντήσεις και τα ερωτήματα 

των νηπίων σχετικά με το αν αναγνωρίζουν τις δέκα καρτέλες τροφίμων που δείξαμε, 

αν τους αρέσουν τα τρόφιμα που αναγνώρισαν και ποία από τα τρόφιμα αυτά θεωρούν 

ότι είναι ωφέλιμα για την υγεία μας να τρώμε. 
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Ερώτηση 1: Αναγνώριση τροφίμων 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται ταξινομημένες με αύξοντα αριθμό οι απαντήσεις 

των νηπίων στο ερώτημα εάν αναγνωρίζουν συγκεκριμένα υγιεινά και ανθυγιεινά 

τρόφιμα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

αναγνώρισε τα περισσότερα τρόφιμα. 

Πίνακας 25: Οι συχνότητες των τροφών που αναγνώρισαν τα νήπια. 

 

Στον παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε ότι 16 νήπια δηλαδή όλο το δείγμα των 

συμμετεχόντων αναγνώρισαν τροφές όπως το καρότο, το ντόνατς, το μπισκότο, το 

αγγούρι, ο συμπυκνωμένος χυμός και το μήλο. Γεγονός που δείχνει ότι τα τρόφιμα 

αυτά είναι οικεία προς τα παιδιά. 15 νήπια αναγνώρισαν το πορτοκάλι και το σάντουιτς, 

13 νήπια αναγνώρισαν το κρουασάν, ενώ μόλις 9 νήπια αναγνώρισαν το καρύδι. (βλ 

πίνακα 24). 

Ερώτηση 2: Προτιμήσεις σε τρόφιμα 
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Το παρακάτω διάγραμμα περιέχει  ταξινομημένες τις απαντήσεις των νηπίων  για το 

δεύτερο ερώτημα ,σχετικά με το αν τους αρέσουν τα τρόφιμα που περιέχει το 

ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 26: Οι συχνότητες των τροφών που αρέσουν στα νήπια. 

 

Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι όλο το σύνολο, δηλαδή και τα 16 νήπια απάντησε 

πως τους αρέσει ο συμπυκνωμένος χυμός του κουτιού. Στη δεύτερη θέση έρχονται ένα 

υγιεινό και ένα ανθυγιεινό τρόφιμο, το κρουασάν και το μήλο, όπου 15 νήπια 

απάντησαν θετικά ως προς αν τους αρέσει. Έπειτα, το μπισκότο και το αγγούρι άλλες 

δυο αντίθετες τροφές έχουν τις ίδιες ψήφους, με 14 νήπια να απαντούν πως τους 

αρέσουν. Το ντόνατς και το πορτοκάλι, ένα γλυκό και ένα φρούτο βλέπουμε ότι είναι 

και αυτά υψηλά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων με 13 από τα 16 νήπια να 

απαντούν πως «ΝΑΙ» τους αρέσουν οι συγκεκριμένες τροφές. Στη συνέχεια, 

παρατηρούμε ότι το καρότο και το σάντουιτς είναι και αυτά ίσα στις προτιμήσεις των 

παιδιών με 12 από τα 16 νήπια να δηλώνουν ότι τους αρέσουν.  Τέλος, παρατηρούμε 

ότι το καρύδι είναι αρκετά χαμηλά στις προτιμήσεις των παιδιών με μόνο 7 από τα 16 

νήπια να δηλώνουν ότι τους αρέσει.(βλ πίνακα 25). 

Ερώτηση 5 – Υγιεινά και μη υγιεινά τρόφιμα 
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Το πέμπτο ερώτημα σχετίζεται με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι μας 

κάνουν καλό οι συγκεκριμένες τροφές που αναφερθήκαμε παραπάνω. Στο παρακάτω 

διάγραμμα παρατίθενται οι απαντήσεις των νηπίων για το αν θεωρούν ότι οι τροφές 

αυτές είναι ωφέλιμες ή όχι για την υγεία μας. 

Πίνακας 27: Οι συχνότητες των τροφών που τα νήπια θεωρούν ωφέλιμα για την υγεία μας. 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε σε μορφή διαγράμματος ποίες από τις τροφές τα 

παιδιά θεωρούν ότι μας κάνουν καλό να τις καταναλώνουμε. Στην πρώτη θέση 

βλέπουμε ότι επικρατούν το αγγούρι και το μήλο με 14 από τα 16 συνολικά νήπια να 

απαντούν πως είναι ωφέλιμα για την υγεία μας. Στη δεύτερη θέση βλέπουμε ότι 13 από 

τα 16 νήπια θεωρούν πως το πορτοκάλι μας κάνει καλό να το καταναλώνουμε. Έπειτα, 

με 11 από τα 16 νήπια  απαντούν πως το καρότο μας κάνει καλό να το καταναλώνουμε. 

Στη συνέχεια, μπορούμε να δούμε ότι το σάντουιτς θεωρείται υγιεινό με 10 από τα 16 

νήπια να απαντούν πως μας κάνει καλό. Στις χαμηλότερες θέσεις είναι το καρύδι με 6 

από τα 16 νήπια να θεωρούν πως μας κάνει καλό, γεγονός ίσως αναμενόμενο διότι μόνο 

τα 7 από τα 16 του συνόλου το αναγνώρισε σε αρχική φάση. Έπειτα, βλέπουμε σε πολύ 

χαμηλή θέση το συμπυκνωμένο χυμό- κουτί με μόνο 2 από τα 16 νήπια να το θεωρούν 

ωφέλιμο για τον οργανισμό μας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
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αποτέλεσμα είναι ανατρεπτικό καθώς σε προηγούμενο ερώτημα και τα 16 νήπια είχαν 

δηλώσει πως τους αρέσει ο χυμός. Το κρουασάν επίσης αν και ήταν υψηλά στις 

προτιμήσεις των παιδιών με 15 από τα 16 νήπια να απαντούν πως τους αρέσει, σε αυτό 

το ερώτημα μόνο 1 από τα 16 νήπια απάντησε πως είναι ωφέλιμο για την υγεία μας. 

Τέλος, στις τελευταίες θέσεις του διαγράμματος βλέπουμε ότι είναι το μπισκότο και το 

ντόνατς, όπου κανένα από το σύνολο των συμμετεχόντων το θεώρησε ωφέλιμο προς 

την υγεία μας. Γεγονός που πάλι αξίζει να τονιστεί διότι και αυτά ήταν υψηλά στις 

προτιμήσεις των παιδιών με 14 από τα νήπια να απαντά πως τους αρέσει το μπισκότο 

και 13 από τα 16 νήπια να απαντούν πως τους αρέσει το ντόνατς. (βλ πίνακα 26). 
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6. Συμπεράσματα-Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των νηπίων μπόρεσε να αναγνωρίσει 

σχεδόν όλες τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές από όλες τις κατηγορίες 

τροφίμων. Το καρύδι ήταν μια από τις τροφές που αρκετά νήπια 

δυσκολεύτηκαν αρκετά να αναγνωρίσουν. Σχετικά με το αν τους αρέσουν τα 

τρόφιμα που περιείχε το ερωτηματολόγιο υψηλά στις προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων ήταν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι και 

λίπη, οι λεγόμενες ανθυγιεινές τροφές όπως το κρουασάν, το ντόνατς, τα 

μπισκότα και ο συμπυκνωμένος χυμός, τα οποία δεν προσφέρουν στον 

οργανισμό μας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά είναι και χαμηλά σε 

φυτικές ίνες. Επίσης, όμως υψηλά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων 

βρέθηκαν το μήλο και το πορτοκάλι δυο υγιεινές τροφές πλούσιες σε φυτικές 

ίνες και φυσικά σάκχαρα.  

Στην ερώτηση γιατί τα παιδιά επιλέγουν αυτές τις τροφές μεγάλο δείγμα 

των συμμετεχόντων απάντησε με βάση γευστικά κριτήρια, δηλαδή το κατά 

πόσο νόστιμο, γλυκό και κατά πόσο τους αρέσει το τρόφιμό αυτό. Επίσης, λίγο 

μικρότερο ποσοστό απάντησε γενικότερα, δηλαδή ότι είναι από τα αγαπημένα 

τους τρόφιμα και τέλος μια ομάδα από το συνολικό δείγμα απάντησε ως προς 

την ιδιότητα των τροφών, δηλαδή την εμφάνιση και για παράδειγμα ότι η 

κατανάλωση καρότου μας βοηθάει να βλέπουμε καλύτερα στο σκοτάδι.  

Στην ερώτηση για το κατά πόσο συχνά καταναλώνουν τις τροφές αυτές 

μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε θετικά στο ότι τα 

καταναλώνουν συχνά, λίγο μικρότερο ποσοστό ότι δεν τα καταναλώνει συχνά 

και ακόμη λιγότερο ότι τα καταναλώνει μερικές φορές 

Συνοψίζοντας, από την ερώτηση για το πόσο υγιεινά θεωρούν τα παιδιά 

τα τρόφιμα αυτά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν πως έχουν 

επίγνωση πάνω σε απλά διατροφικά θέματα. Συγκεκριμένα, παρόλο που  

βρέθηκαν υψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών οι ανθυγιεινές τροφές, στην 

ερώτηση αυτή τα παιδιά τις χαρακτήρισαν ως ανθυγιεινές, δηλαδή ως τροφές 

που δεν μας κάνουν καλό να τις καταναλώνουμε. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

σημειωθεί πως το μήλο και το πορτοκάλι ήταν και πάλι υψηλά στις προτιμήσεις 
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των συμμετεχόντων χαρακτηρίζοντας τα ως τροφές που μας κάνουν καλό να 

τις τρώμε.  

Τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 

επηρεάζονται άμεσα από το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, ότι 

έχουν στην κατοχή τους βασικές γνώσεις και αντιλήψεις για τις τροφές που 

καταναλώνουν και πως μέσα από σωστή καθοδήγηση και κατάλληλα 

διαμορφωμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας βασισμένα στις ανάγκες των 

παιδιών μπορούν να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες που θα ακολουθήσουν στη 

μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. 
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 Εικόνα 3:Ανάλυση ερωτήσεων 3, 4, 5 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 1.Ξέρεις τι είναι αυτό; 

2. Σου αρέσει;  

3. Γιατί σου αρέσουν τα φαγητά που έβαλες χαρούμενο πρόσωπο;  

4. Τρως συχνά από αυτά; 

5. Ποιά από αυτά τα φαγητά νομίζεις ότι μας κάνουν καλό να τρώμε; 

 

 

 

                                                                      ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ                                 ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
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