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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ενότητα 2. Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής 

Υποενότητα 1.2 2.1 Υγιείς Τρόποι και Συνθήκες Ζωής 

Επίπεδο/Τάξη:  B’ Γυμνασίου ( 4 διδακτικές περίοδοι) 

Ψηφιακά εργαλεία (δυνατότητες) 
- Internet access 
- My Learning (Journals) 
- Office 365  
- Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας 
 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί 
στόχοι (Αναλυτικό πρόγραμμα) 
2.1.1. Δείκτης επιτυχίας  

Να  εντοπίζουν και να αναλύουν κριτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων  

Δείκτες επάρκειας 2.1.1.  

• Ορισμός της υγείας 

• Πτυχές της υγείας: σωματική, ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική 

• Βασικές προϋποθέσεις για την υγεία 

•  Παράγοντες κινδύνου και  παράγοντες προστασίας που επηρεάζουν  την  υγεία 

     του ατόμου 

2.1.3 Δείκτης επιτυχίας  

Να υλοποιούν ατομικές και συλλογικές δράσεις προαγωγής της υγείας στο άμεσο 
και στο ευρύτερο περιβάλλον  
Δείκτης επάρκειας 2.1.3.  

• Τρόποι βελτίωσης και προαγωγής της υγείας 
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Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 

 Ιδεοθύελλα 

 Δημιουργία αφίσας με σκοπό την προαγωγή και βελτίωση της υγείας 
και  αυτοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση   

 Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου μάθησης  

 Δημιουργία ePortfolio  

 Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών  

 Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία και 
παραγόντων προστασίας της υγείας  

 Αντιστοίχιση λέξεων  

 Συζήτηση-παρουσίαση για τη σχέση μεταξύ υγείας και συμπεριφορών  
 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

- Υπό έμφαση 
Πληροφοριακός Γραμματισμός  

- Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, 
αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση 
πληροφοριών από ποικιλία πηγών και 
μέσων.  

- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση 
νέας γνώσης.  

Συνεργασία και Επικοινωνία  
- Αλληλεπίδραση, συνεργασία και 

κοινοποίηση με τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. 

Δημιουργικότητα και Καινοτομία  
- Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με 

καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.  
- Δημιουργία αυθεντικού έργου ως μέσο 

έκφρασης.  
 
- Αναδυόμενες   
Αυτόνομη Μάθηση  

- Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, 
με βάση την προυπάρχουσα γνώση.  

Συνεργασία και Επικοινωνία  
- Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και 

ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, 
αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και μεθόδων.  

- Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες για την 
παραγωγή αυθεντικών έργων ή για την 
επίλυση προβλημάτων.  

Δημιουργικότητα και Καινοτομία  
- Εντοπισμός και αντιστοίχιση αναγκών με τις 

πιθανές λύσεις.  
 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές προς τα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα  

Αφόρμηση 

Ιδεοθύελλα με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη για την έννοια ‘’υγεία’’  

Προβολή σχετικού βίντεο:  https://www.youtube.com/watch?v=7StqMEAbwaU  

 
Κεντρική δραστηριότητα  

Οι μαθητές  χωρίζονται σε 2  ομάδες.  

Η Α’ ομάδα εντοπίζει  τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία και η ομάδα Β’ τους 

παράγοντες προστασίας της υγείας. (Μπορούν να βρουν τις πληροφορίες αυτές στο διαδίκτυο μέσα 

από ιατρικές ιστοσελίδες, βίντεο κτλ. και αξιολογούν τον τρόπο εργασίας, οργάνωσης και 

παρουσίασης της εργασίας). Αντιστοίχιση των λέξεων της αριστερής στήλης με τις διαστάσεις της 

υγείας και σημειώνουν για κάθε πτυχή υγείας, ένα τρόπο διατήρησή της.  

Ακολούθως, στην ολομέλεια της τάξης, συζητείται η σχέση μεταξύ της υγείας και διαφόρων 

συμπεριφορών (σχετική παρουσίαση).   

Αυτοσχεδιασμός 

Δημιουργία αφίσας, η οποία θα τοποθετηθεί στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου, με σκοπό την 

προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας των ασθενών (δίνεται σχετικό φύλλο εργασίας). Μπορεί να 

γίνει ετεροαξιολόγηση (οι ομάδες/τα ζευγάρια ανταλλάζουν μεταξύ τους τις αφίσες τους και τις 

αξιολογούν με βάση κριτήρια). Οι μαθητές ακολουθούν κάποια βήματα προκειμένου να 

δημιουργήσουν την αφίσα. Αρχικά δημιουργούν στην ομάδα τους δύο στήλες και γράφουν τον τίτλο 

«Συμπεριφορές  προαγωγής και βελτίωσης της υγείας» και στην άλλη στήλη δίνουν τον τίτλο 

«Συμπεριφορές με αρνητικές συνέπειες για την υγεία». Έπειτα τοποθετούν τις ατομικές 

συμπεριφορές που αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη. Ακολούθως καταγράφουν τουλάχιστον 3 

επιπρόσθετες ατομικές συμπεριφορές, που πιστεύουν πως μπορούν να περιληφθούν στις δύο 

στήλες.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7StqMEAbwaU

