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1. Εισαγωγή/Σκεπτικό
Το πεδίο των καινοτόμων δράσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να
αποτελεί ένα πεδίο γόνιμου προβληματισμού, διαπραγμάτευσης ζητημάτων κατά τρόπο
διαθεματικό και σύνδεσης των προσλαμβανόμενων γνώσεων με δράσεις στο τοπικό
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να
ευαισθητοποιηθούν πάνω στα υπό διερεύνηση ζητήματα και να υιοθετήσουν ενεργό στάση
σε ζητήματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους. Συνεπώς, είναι απαραίτητο τα
θέματα που διερευνώνται να άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών.
Η δραματική αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας έχει κινήσει το ενδιαφέρον της
επιστημονικής κοινότητας. Πέρα από τα στοιχεία που υπάρχουν για τα προβλήματα υγείας
τα οποία και δημιουργεί, υπάρχει πλήθος εμπειρικών ερευνών για τις επιπτώσεις του
συγκεκριμένου προβλήματος στις συναισθηματικές, ψυχολογικές και γνωστικές λειτουργίες
κυρίως των εφήβων μαθητών (Sigfúsdóttir et al., 2007). Επίσης, τα τελευταία χρόνια
εξετάζεται η επίδραση που έχουν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στη σχολική τους
επίδοση (Kleinman et al., 2002) και ιδιαίτερα η σχέση της παιδικής παχυσαρκίας με τη
σχολική αποτελεσματικότητα και αυτοεκτίμηση των μαθητών (Kristjansson et al., 2010).

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι οι διατροφικές συνήθειες των
μαθητών είναι συνδεδεμένες με τη σχολική τους επίδοση (Data and Sturm, 2006· Florence
et al., 2008· Vassiloudis et al., 2014). Αν λάβουμε υπόψη ότι οι επιλογές των τροφίμων για
τους μαθητές επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του τροφίμου (εμφάνιση, άρωμα,
γεύση, υφή τροφίμου), εσωτερικούς παράγοντες που αποδίδονται σε προκαθορισμένες
γευστικές προτιμήσεις του παιδιού αλλά και εξωτερικούς παράγοντες όπως η οικογένεια,
το σχολείο, οι φίλοι, η διαθεσιμότητα του τροφίμου αλλά και η προβολή του τροφίμου
μέσα από τα ΜΜΕ, καθίσταται σαφής ο κρίσιμος ρόλος που αποδίδεται στα προγράμματα
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διατροφικής αγωγής, προκειμένου να υιοθετηθούν από τους μαθητές ορθά διατροφικά
πρότυπα.
Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας αποτελεί πεδίο χάραξης πολιτικής για την
Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι 6 από τους 7 σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για
πρόωρο θάνατο σήμερα στην Ευρώπη (υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, παχυσαρκία,
ελλιπής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, έλλειψη σωματικής άσκησης και κατάχρηση
αλκοόλ) έχουν σχέση με τη διατροφή και την κίνησή μας. Η λευκή βίβλος της Επιτροπής για
τη στρατηγική για θέματα υγείας σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την
παχυσαρκία έχει σκοπό να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την κακή
διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό αποφασίστηκε, από κοινού με την ολομέλεια
της τάξης, η εμπλοκή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που θα είχε ως θέμα τη διατροφή. Το
σχολείο στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν το 8ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου
και η τάξη με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες ήταν το δεύτερο τμήμα της
έκτης δημοτικού, το οποίο αποτελούνταν από 15 μαθητές. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
κατά το σχολικό έτος 2012-13 και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Teachers4Europe.

2. Υποθέματα προγράμματος
Το παρόν πρόγραμμα περιστράφηκε γύρω από τέσσερις άξονες ενδιαφέροντος: α)
Μεσογειακή διατροφή και οι ομάδες τροφίμων, β) Διατροφή και παχυσαρκία γ) Η αξία του
πρωινού γεύματος και δ) Διαφήμιση και διατροφή

3. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την
έννοια και την αξία των ορθών διατροφικών προτύπων αλλά και τις στρατηγικές που
ακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταπολεμηθεί ο επιπολασμός
της παχυσαρκίας.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν:
Γνωστικός τομέας (γνώσεις):
1.1. Να μάθουν τα παιδιά τα είδη τροφών και την θρεπτική αξία τους.
1.2. Να κατανοήσουν το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής και να αποκτήσουν σωστές
διατροφικές συνήθειες.
1.3. Να γνωρίσουν το σώμα τους και να μάθουν να ενδιαφέρονται γι αυτό.
1.4. Να μάθουν την διατροφική αξία του πρωινού και των υπόλοιπων γευμάτων.
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1.5. Να γνωρίσουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
1.6. Να αποκτήσουν κριτική στάση στην επιβολή διατροφικών συνηθειών μέσα από τη
διαφήμιση.
1.7 Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από την καθιστική ζωή και
την παχυσαρκία.
Συναισθηματικός τομέας (στάσεις):
2.1. Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για την διαφύλαξη της σωματικής
τους υγείας.
2.2. Να καταστούν ικανοί να λειτουργούν συνεργατικά.
2.3. Να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη τις πληροφορίες που ανασύρουν.
2.4. Να προάγουν πέρα από σωματική τους υγεία, την ψυχική τους υγεία και την κοινωνική
ευεξία.
Τομέας δεξιοτήτων :
3.1. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας .
3.2. Να μπορούν να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά τις
εργασίες τους.
3.3. Να καταστούν ικανοί στο να συγκεντρώνουν και να
αξιοποιούν πληροφορίες από πηγές.
3.4. Να ασκηθούν στο χειρισμό Η/Υ και στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
3.5. Να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη κοινωνικής δράσης σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο.

4. Στρατηγική διδασκαλίας
Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και είναι μια μορφή διδασκαλίας
που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη δόμηση σχέσεων ανάμεσα
στους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2004; Anderson et al., 2004). Συνεπώς μέσα στην ομάδα
πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις ενθάρρυνσης, αποδοχής και εμπιστοσύνης, αφού το τελικό
αποτέλεσμα της ομάδας εξαρτάται από τις συμπεριφορές όλων των μελών της ομάδας. Η
βιβλιογραφία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης υποδεικνύει πως οι δομές που
αναπτύσσονται μέσα στην τάξη φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου
δεσμών ανάμεσα στους μαθητές. Τα άτομα που συγκροτούν την ομάδα μπορούν να
εκφράσουν σκέψεις και να αναλάβουν δράσεις που σε ατομικό επίπεδο δε θα μπορούσαν,
αφού η ομαδική συνεργασία δημιουργεί μια αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα
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μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης (Slavin, 1996).
Αυτό γίνεται γιατί στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, η μάθηση δε συνίσταται απλά στην
απόκτηση πληροφοριών, αλλά επιτυγχάνεται μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας επίλυσης
εσωτερικών συγκρούσεων που ανακύπτουν μέσα στην ομάδα με απώτερη επιδίωξη την
επίτευξη του κοινού στόχου. Ο κοινός στόχος επιτυγχάνεται με το να βοηθούνται μεταξύ
τους τα μέλη της ομάδας, να μοιράζονται το υλικό που βρίσκουν από διάφορες πηγές και
να ενθαρρύνει ο ένας τις προσπάθειες του άλλου. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ομάδας,
υπερτερούν έναντι εκείνων των μαθητών που εργάζονται σε ατομικό επίπεδο ή σε
ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, όπως γίνεται συνήθως στις τάξεις που
εφαρμόζεται η παραδοσιακή διδασκαλία (Johnson & Johnson, 1999).
Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας και με δεδομένη τη
σημασία της αξίας που αποδίδουν οι μαθητές σε συγκεκριμένα μαθησιακά έργα, όταν αυτά
συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους (Wigfield & Eccles, 2000), προκρίθηκε η ενασχόληση
των μαθητών και με δραστηριότητες μάθησης στις οποίες έγινε χρήση νέων τεχνολογιών,
έτσι ώστε να υπάρξει θετική επίδραση στους μαθητές και να επηρεάσει τα κίνητρα
μάθησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους βοηθήσει να εργαστούν συνεργατικά.
Δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες στις οποίες τα μέλη είχαν εναλλασσόμενους ρόλους και
κατά κανόνα διέθετε η κάθε ομάδα από ένα φορητό υπολογιστή. Κατά περίπτωση και όπου
κρινόταν από τον εκπαιδευτικό απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος, οι ομάδες μπορούσαν να εφοδιαστούν με δύο
επιπλέον φορητούς υπολογιστές. Οι αναφορές κα οι παρουσιάσεις των ομάδων γίνονταν
και σε ένα φύλλο χαρτί αλλά και με τη βοήθεια λογισμικών γενικής χρήσης (Word,
PowerPoint).
Τα αποτελέσματα της εργασίας των ομάδων
ταξινομούνταν και κρατούνταν από τα ίδια τα μέλη της
ομάδας σε ειδικό ράφι για κάθε ομάδα στη βιβλιοθήκη
της αίθουσας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο φάκελος
υλικού (portfolio) κάθε ομάδας.
Τέλος, με δεδομένο ότι η αγωγή υγείας, όπως
και τα υπόλοιπα προγράμματα των καινοτόμων δράσεων
είναι μία κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, το
πρόγραμμα εξακτινώθηκε και στα υπόλοιπα μαθήματα του
αναλυτικού προγράμματος, όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα:
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Γλώσσα (Η καλλιέργεια του γραπτού και του προφορικού λόγου και η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος )
Μαθηματικά (ανάλυση στατιστικών δεδομένων)
Φυσική (διατροφή-πεπτικό σύστημα)
Εικαστικά (κατασκευές και αφίσες σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα)

5. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου εργασίας
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
α΄ φάση: Καθορισμός θέματος και καθορισμός των ομάδων (2 διδακτικές ώρες)
β΄ φάση: Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός (2 διδακτικές ώρες)
γ΄ φάση: Υλοποίηση προγράμματος (10 διδακτικές ώρες)
δ΄ φάση: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – ανατροφοδότηση προγράμματος (2 διδακτικές
ώρες)
Συνολικά διατέθηκαν 16 διδακτικές ώρες.
Δραστηριότητες κατά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας
Κατά την πρώτη φάση καθορίστηκε το θέμα γύρω από το οποίο θα περιστρεφόταν
το σχέδιο εργασίας και ο αρχικός στόχος του προγράμματος. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί,
στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες.

Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος ακολούθησε ο ενδο-ομαδικός
προγραμματισμός και αποφασίστηκε από τις ομάδες ότι ο ρόλος που θα καταλάμβανε ο
κάθε μαθητής στο πλαίσιο της ομάδας θα ήταν σταθερός στην περίπτωση εκείνη που ο
μαθητής είχε ιδιαίτερες δεξιότητες σε κάποιον τομέα (π.χ. ευχέρεια πληκτρολόγησης), ενώ
οι υπόλοιπες αρμοδιότητες θα ήταν εναλλασσόμενες. Οι ρόλοι που κλήθηκαν οι μαθητές να
αναλάβουν στο πλαίσιο της ομάδας τους, ήταν ο ρόλος του συντονιστή, του εκπρόσωπου
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τύπου, του γραμματέα και του υπεύθυνου τήρησης του χρόνου. Τέλος, όλοι από κοινού
είχαν την ευθύνη, ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες, να ανατρέξουν στις διαδικτυακές
πηγές, δηλαδή να συγκεντρώσουν το πληροφοριακό υλικό. Με δεδομένο ότι το
συγκεκριμένο τμήμα δουλεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ομαδοσυνεργατικά, οι
κανόνες συνεργασίας είχαν ήδη τεθεί και τηρούνταν από τα μέλη των ομάδων.
Κατά την τρίτη φάση, οι ομάδες έπρεπε να πλοηγηθούν σε ιστοσελίδες οι οποίες
έδιναν περισσότερες πληροφορίες για τα υπό διερεύνηση ζητήματα (όπως για παράδειγμα
η μεσογειακή διατροφή, οι ομάδες τροφίμων, η διατροφική αξία των γευμάτων, τα
μικροθρεπτικά και μακροθρεπτικά στοιχεία, αντιμετώπιση της παχυσαρκίας), να
συγκεντρώσουν πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν, να τις παρουσιάσουν και να
κατασκευάσουν εννοιολογικούς χάρτες σχετικά με τη διατροφή. Μέσω των κατάλληλων
εφαρμογών

Βubbl.us,

Τext2mindmap

και

Wordle

(διαθέσιμα

αντίστοιχα

στα

https://bubbl.us/, https://www.text2mindmap.com/ και http://www.wordle.net/),
δόθηκε

η

ευκαιρία

στους

μαθητές

να

δημιουργήσουν τους εννοιολογικούς χάρτες της
διατροφής αλλά και σύννεφα λέξεων. Πέρα
από τις γνωσιακού τύπου δραστηριότητες και
την ετοιμασία των παρουσιάσεων, οι μαθητές
πήραν μέρος σε μία έρευνα σχετικά με το
πόσο η διατροφή που κάνουν είναι σύμφωνη
με το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.
Επιπλέον, έκαναν παρόμοια έρευνα στους
συμμαθητές τους στο σχολείο και μετά από
συζήτηση

για

τα

ορθά

διατροφικά

πρότυπα, παρουσίασαν τα αποτελέσματά
τους.

Το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποίησαν ήταν το ερωτηματολόγιο
KIDMED, το οποίο δείχνει το βαθμό υιοθέτησης της
Μεσογειακής διατροφής (Serra-Majem et al., 2004). Επίσης, οι μαθητές ασχολήθηκαν με
δραστηριότητες, όπως κατασκευή puzzle, κατασκευή ψηφιακών διατροφικών πρακτόρων
με

τη

χρησιμοποίηση

του

διαδικτυακού

εργαλείου

Voki,

(διαθέσιμο

στο

http://www.voki.com/), κατασκευή ενημερωτικών video με το πρόγραμμα movie maker
κατασκευή αφισών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και καταγραφή τρόπων
προβολής μέσω των ΜΜΕ συγκεκριμένων διατροφικών επιλογών. Επιπλέον, οι μαθητές
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πήραν μέρος σε μία σειρά από βιωματικές δράσεις στο χώρο του σχολείου, όπως από
κοινού κατανάλωση του δεκατιανού γεύματος με μόνο περιορισμό το είδος του γεύματος
(τοστ παρασκευασμένο από την οικογένεια, γιαούρτι ή φρούτο) είτε στην τάξη είτε
κάνοντας πικ νικ στον αύλειο χώρο του σχολείου Επίσης, οι μαθητές, προκειμένου να
αναπτύξουν κριτική σκέψη σε σχέση με τις διαφημίσεις που προβάλλουν διατροφικές
επιλογές, έπρεπε να αναλάβουν μία σειρά δράσεων όπως για παράδειγμα η καταγραφή
των ανάλογων διαφημίσεων (στην τηλεόραση, το διαδίκτυο ή τα περιοδικά) και η κριτική
πάνω σε αυτές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται και διαφημίζονται τα
συγκεκριμένα τρόφιμα αλλά και για τα θρεπτικά συστατικά που έχουν τα διαφημιζόμενα
τρόφιμα.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος και σε τακτά χρονικά διαστήματα
περιλαμβάνονταν διαλείμματα ενημέρωσης, ανασκόπησης, και ανατροφοδότησης στο
πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του προγράμματος (Βασιλούδης και Χάλδα, 2015).
Στα διαλείμματα ανατροφοδότησης οι μαθητές διέκοπταν τις εργασίες τους και
αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες ή ενημερώνονταν για θέματα σχετικά με το υπό
εκπόνηση σχέδιο εργασίας, ενώ γινόταν κριτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των
επιμέρους εργασιών αλλά και της ίδιας της λειτουργίας της ομάδας, αξιολογώντας τα
επίπεδα συνεργασίας.
Κατά την τελευταία φάση ακολούθησαν οι συμπερασματικές επισημάνσεις και
αναφορές των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης και η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας.
Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της επίτευξης
των γνωστικών στόχων οι μαθητές κλήθηκαν
να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις που
σχετίζονταν με τις γνώσεις που αποκόμισαν
από την υλοποίηση του συγκεκριμένου
σχεδίου εργασίας. Επίσης, παρουσιάστηκε
το portfolio κάθε ομάδας και αναπτύχθηκε
συζήτηση σχετικά με την

επίτευξη των

συναισθηματικών στόχων και των στόχων
που αφορούσαν στις δεξιότητες. Η τελική εκπαιδευτική αξιολόγηση
του σχεδίου εργασίας πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο,
αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα η επίτευξη ή
όχι των στόχων που είχαν τεθεί καθώς και το είδος της συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο της ομάδας. Οι μαθητές με τις ομάδες τους κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο
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κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες). Η πρώτη αφορούσε στο αν οι μαθητές
κατέκτησαν τους στόχους που είχαν τεθεί και η δεύτερη αφορούσε στην αξιολόγηση της
συνεργασίας των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας.

6. Συμπεράσματα – επισημάνσεις
Συμπερασματικά, το σχέδιο εργασίας που υλοποιήθηκε από κοινού με τους
μαθητές της έκτης τάξης στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό και με τους περιορισμούς που
είχαν τεθεί εξαιτίας του φόρτου του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των υπόλοιπων
προγραμμάτων που ήταν σε εξέλιξη, πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί. Η ευρωπαϊκή
διάσταση, οι στρατηγικές αντιμετώπισης του επιπολασμού της παχυσαρκίας και ο
προσανατολισμός στις ορθές διατροφικές επιλογές συνέβαλαν αποφασιστικά στο να
αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της σωστής διατροφής τόσο για τη σωματική όσο και για
την ψυχική τους υγεία. Τέλος, ήταν διάχυτο στην τάξη το αίσθημα «κοινωνικής συνοχής»
που αναπτύχθηκε και είναι πάντα το ζητούμενο σε ένα ομαδοσυνεργατικό πρόγραμμα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ενδεικτικές δραστηριότητες και υλικό από το
πρόγραμμα : http://users.sch.gr/yvassiloudis/____4.html
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