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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ενότητα  2. Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής 

Υποενότητα 1.2 2.2. Φαγητό και Υγεία - Ενότητες 2-3: Διατροφή εφήβων & σχεδιασμός ισοζυγισμένου γεύματος  

Επίπεδο/Τάξη:  B’ Γυμνασίου  (7-8 διδακτικές περίοδοι) 

Ψηφιακά εργαλεία (δυνατότητες) 

 Internet access 

 My Learning journals 

 Office 365  

 Ms Οffice (word, powerpoint) 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο μαθήματος  

 Φιλμάκια 

Μαθησιακοί στόχοι –Διατροφή εφήβων  
 
Δείκτης επιτυχίας 2.2.1 -2.2.5  

 Να αναγνωρίζουν  τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής κατά την εφηβική ηλικία  

(B’ τάξη) 

 Να επεξεργάζονται κριτικά τη σχέση φαγητού με θέματα δημόσιας υγείας (π.χ. παχυσαρκία, 

καρδιαγγειακά νοσήματα) και να εισηγούνται τρόπους πρόληψης τους  (Γ’ τάξη) 

 Να συμβάλλουν με ατομικές και συλλογικές δράσεις στην ενίσχυση των δυνατοτήτων υγιεινής 

διατροφής των εφήβων 

 Να σχεδιάζουν και να παρασκευάζουν ισοζυγισμένα παρασκευάσματα βάσει των κανόνων  

ασφάλειας και  υγιεινής διατροφής 

 

Δείκτες επάρκειας 2.2.1. -2.2.5 

 Αλλαγές που συμβαίνουν κατά την περίοδο της εφηβείας και που σχετίζονται με αυξημένες 

ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά  

 Δημόσια Υγεία  

 Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική υγείας  

 Λανθασμένη διατροφική συμπεριφορά και ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισής της  

 Στοχοθέτηση για αλλαγή ατομικών διατροφικών συνηθειών  

 Δυνατότητες ενίσχυσης των δυνατοτήτων υγιεινής διατροφής  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρασκευή και κατανάλωση φαγητού: 

 Σκεύη, εργαλεία, άλλος εξοπλισμός 

 Διαδικασία μέτρησης και ζυγίσματος υλικών 

 Τεχνικές διαχείρισης τροφίμων: πλύσιμο, αποφλοίωση, κόψιμο, τρίψιμο, και βράσιμο τροφίμων 

 Εστίες κουζίνας - ασφάλεια (φούρνος, σχάρα) 

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό των τροφίμων 

 Χρόνος και καταμερισμός εργασίας 

 Βήματα πρακτικής εργασίας (εκτέλεση/διαφοροποίηση συνταγής κ.ά.) 

 Στρώσιμο τραπεζιού, τρόποι καλής συμπεριφοράς. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Με ιδεοθύελλα εντοπίζονται οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εφηβική ηλικία και που έχουν άμεση σχέση με τη διατροφή  (βιβλίο 
σελ. 89-90)  

 Γίνεται προβληματισμός γιατί οι κυβερνήσεις να ενδιαφέρονται για τη δημοσία υγεία (σχετική παρουσίαση) 

 Γίνεται αναφορά στους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. για την πολιτική της υγείας  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  «Bάλε τα δυνατά σου…Βάλε στόχους» 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εξασκούνται στο να θέτουν στόχους με τη βοήθεια σεναρίου στις ομάδες.  

 

Δίνεται σε κάθε ομάδα ως σενάριο (Κατερίνα, Δημήτρης, Κώστας), η ιστορία ενός/μίας εφήβου, και μία μεγάλη χάρτινη φιγούρα. Οι 

μαθητές/τριες καλούνται να διαβάσουν το σενάριο με την ομάδα τους και με βάση το σενάριο να γράψουν πέντε στόχους που αφορούν τη 

βελτίωση της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας του κάθε έφηβου στο κάθε σενάριο. 

  

Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας διαβάζει το σενάριο στην ολομέλεια και ένας άλλος ανακοινώνει τους στόχους που έθεσε η 

ομάδα για τον/την συγκεκριμένο/η έφηβο/η. Γίνεται συζήτηση και έμφαση στη σημασία της υγιεινής διατροφής και της φυσικής 

δραστηριότητας, για τη δημιουργία  υγιεινών συνθηκών ζωής.  

 

Ατομική στοχοθέτηση για αλλαγή διατροφικών συνηθειών   
Ακολούθως δίνεται στους μαθητές μια φιγούρα για να θέσουν τους δικούς τους ατομικούς διατροφικούς στόχους για το υπόλοιπο της σχολικής 

χρονιάς.  

 
Αρχικά τους ζητείται να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να αλλάξουν στις δικές τους συνήθειες και στη συνέχεια να γράψουν δύο-τρεις προσωπικούς 

στόχους (μέσα στη φιγούρα) που αφορούν στη διατροφή τους και τη φυσική τους κατάσταση.  Οι φιγούρες μένουν στην τάξη ( σε σχοινάκι) και 

τέλος της χρονιάς στο πίσω μέρος της φιγούρας οι μαθητές γράφουν τις σκέψεις τους, κατά πόσο πέτυχαν τους διατροφικούς στόχους που 

έθεσαν ή όχι, τα εμπόδια που συνάντησαν κτλ.  (αυτοαξιολόγηση-αναστοχασμός).  

 

Δραστηριότητα επέκτασης  
Επιπλέον, διανέμεται στους μαθητές σχετικό φυλλάδιο «Βάζω τα δυνατά μου…Θέτω στόχους» και επεξηγείται ότι στόχος της δραστηριότητας 
αυτής είναι, να καλέσει τους γονείς/κηδεμόνες να συμμετέχουν στην προσπάθεια για αλλαγή του τρόπου ζωής ολόκληρης της οικογένειας.   



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Δραστηριοτητα αφόρμησης   - Η ζωή σε ισορροπία  
Στόχοι να αναγνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ του να είναι υγιείς και του υγιεινού φαγητού αλλά 
και να αντιληφθούν την ισορροπία μεταξύ της πρόσληψης τροφής και της σωματικής δραστηριότητας στη ζωή. 
 
Ζητείται από τους μαθητές/τριες να θυμηθούν μια μέρα ή κάποιες μέρες της ζωής τους που ένιωθαν ότι η ζωή τους βρίσκονταν 
σε ισορροπία. Ο εκπαιδευτικός εισηγείται να σκεφτούν: 
• Πώς ήξεραν ότι  η ζωή τους ήταν σε ισορροπία; 
• Πως αισθανόσασταν στην κατάσταση ισορροπίας;   
Ο καθένας καταγράφει τους παράγοντες  που τους οδήγησαν σε ισορροπία. Κάποιες από τις απαντήσεις μπορεί να είναι: 
οικογένεια, σωματική δραστηριότητα, φίλοι, ηλιοφάνεια, σχέσεις, φαγητό, σεβασμός, χώρος, χρόνος, περιβάλλον. 
Οι μαθητές/τριες κάθονται σε έναν κύκλο, και τους ζητείται να φανταστούν  ότι υπάρχει μια μεγάλη σανίδα ισορροπίας στη μέση 
του δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο χαρτόνι ή χαρτί flipchart. Τους ζητείται να φανταστούν τους εαυτούς τους 
στο κέντρο, πάνω στην σανίδα ισορροπίας, προσπαθώντας να την κρατήσουν σταθερή. 
Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια τοποθετούν μια-μια τις κάρτες που έγραψαν προηγουμένως στην σανίδα ισορροπίας, διαβάζοντας 
δυνατά τι γράφει η κάθε κάρτα. Αν κάποιος μαθητής από άλλη ομάδα έχει την ίδια κάρτα δεν την συμπεριλαμβάνει. Όταν 
τοποθετηθούν όλες οι κάρτες στην σανίδα τότε οι μαθητές συζητούν: 
• Αν ανέφεραν το φαγητό και τη φυσική δραστηριότητα. 
• Πως κρατούν σε ισορροπία το φαγητό και τη φυσική δραστηριότητα; 
• Πότε τα πράγματα βγαίνουν εκτός ισορροπίας; 
• Πως νιώθουν όταν συμβαίνει αυτό; 
• Πως και σε ποιο στάδιο προσπαθούν να τα διορθώσουν. 
 
Κεντρική δραστηριότητα  
Γίνεται σύντομη αναφορά :  
Στη σημασία διατήρησης ενεργειακού ισοζυγίου στη διατροφή για αποφυγή της παχυσαρκίας ή λιποσαρκίας  
Το ρόλο των θρεπτικών συστατικών στις τροφές –γιατί δηλαδή είναι απαραίτητη η τροφή στον οργανισμό  
Γίνεται  λεπτομερής  αναφορά  στο τρόπο δημιουργίας ισοζυγισμένων γευμάτων – μοντέλο  «Το  πιάτο μου» /Διατροφικό Τα»  
και  με τη βοήθεια αναλυτικών  φύλλων εργασίας  οι μαθητές σχεδιάζουν παραδείγματα ισοζυγισμένων γευμάτων.  
Στη συνέχεια, προχωρούν στην επιλογή συγκεκριμένων εύκολων και γρήγορων γευμάτων, αφού ψάξουν και φέρουν τις δικές 
τους συνταγές και με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους.  
Προγραμματίζονται  για πρακτική εργασία σε ομάδες (βλέπε σχετικό έντυπο), εκτελούν τα γεύματα και τα αξιολογούν ως προς 
τη θρεπτική τους αξία, εμφάνιση και γεύση.   
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 

 Ιδεοθύελλα βιβλίου για εφηβεία (αλλαγές που συμβαίνουν και η 
σχέση με τη διατροφή)  

 Προβληματισμός πάνω σε παρουσίαση σχετικά με το ενδιαφέρον των 
κυβερνήσεων για τη δημόσια υγεία  

 Συζήτηση για τους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. για την πολιτική της 
υγείας  

 Ομαδική στοχοθέτηση πάνω σε χάρτινες φιγούρες  με βάση δοσμένα 
σενάρια (ιστορίες εφήβων) για βελτίωση διατροφής και φυσικής 
δραστηριότητας κάθε εφήβου στο κάθε σενάριο (Δραστηριότητα 
«Bάλε τα δυνατά σου…Βάλε στόχους»-5 στόχοι) και συζήτηση στην 
ολομέλεια για σημασία υγιεινής διατροφής και φυσικής 
δραστηριότητας για δημιουργία υγιεινών συνθηκών ζωής 

 Ατομική στοχοθέτηση-φιγούρα για αλλαγή διατροφικών συνηθειών 
και φυσικής κατάστασης 

 Αυτοαξιολόγηση-αναστοχασμός για ατομικούς στόχους-φιγούρα 
(σκέψεις μαθητών, κατά πόσον πέτυχαν τους στόχους που έθεσαν ή 
όχι, εμπόδια που συνάντησαν κτλ) 

 Συζήτηση για δραστηριότητα ‘’Η ζωή σε ισορροπία’’ και καταγραφή 
παραγόντων που τους οδηγούν σε ισορροπία πάνω σε κάρτες, 
τοποθέτηση καρτών στη σανίδα ισορροπίας 

 Σχεδιασμός παραδειγμάτων ισοζυγισμένων γευμάτων 
(συμπληρωμένα φύλλα εργασίας)  

 Επιλογή συγκεκριμένων εύκολων και γρήγορων γευμάτων (εύρεση 
δικών τους συνταγών)  

 Πρακτική εργασία σε ομάδες (εκτέλεση γευμάτων και αξιολόγηση της 
θρεπτικής τους αξίας, εμφάνισης, γεύσης)  

 Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου μάθησης  

 Δημιουργία ePortfolio  

 Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών  
 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

- Υπό έμφαση 
 
Συνεργασία και Επικοινωνία  

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

- Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και ιδεών σε 
πολλαπλά ακροατήρια, αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και 
μεθόδων.  

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

 
Αυτόνομη Μάθηση 

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

- Καθορισμός στόχων για κατάκτησή τους και ανάπτυξη 
στρατηγικής για την επίτευξή τους.  

- Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων για εφαρμογή 
των στρατηγικών.  

- Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων και 
παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τα επιτεύγματα.  

- Αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων.  
Δημιουργικότητα και Καινοτομία  

- Εντοπισμός και αντιστοίχιση αναγκών με τις πιθανές λύσεις.  
 
- Αναδυόμενες   
Πληροφοριακός Γραμματισμός  

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

- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας γνώσης.  
Δημιουργικότητα και Καινοτομία  

- Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο.  

 
 


