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Περίληψη
Η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία με σκοπό την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών 
συνηθειών και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αποδείχτηκε πολύ σημαντική.  Το σχολείο αποτελεί τον 
ιδανικό χώρο για την υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων, και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο υλικό των παρεμβάσεων προσφέρουν δυναμικά εργαλεία για την επίτευξη 
του στόχου.  Το CoodFoodPlanet και ο Παιδικός Κόσμος ΙΑΔ αποτελούν μια συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, η 
οποία, παρέχει τόσο πληροφορίες και γνώσεις όσο και μια ποικιλία διαδραστικών παιχνιδιών γύρω από τις διατροφικές 
συνήθειες και τη φυσική δραστηριότητα.
Λέξεις κλειδιά: διατροφή, φυσική δραστηριότητα, διαδίκτυο

1. Εισαγωγή

Οι συνήθειες διατροφής και άσκησης διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία και επηρεάζουν σημαντικά 
την ανάπτυξη στην ηλικία αυτή αλλά και την εμφάνιση προβλημάτων υγείας μετά την ενηλικίωση.  
Διαιτητικές συνήθειες και συμπεριφορές όπως η κατανάλωση τροφίμων φτωχών σε θρεπτικά συστατικά και 
πλούσια σε ενέργεια και, η συχνή κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και φαγητού εκτός σπιτιού έχουν 
συνδεθεί με προβλήματα διατροφής και μεγαλύτερο από το φυσιολογικό σωματικό βάρος (Kaur et al, 2003).  
Για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών καθώς και των συνηθειών φυσικής δραστηριότητας, 
πραγματοποιούνται ποικίλες παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους.  Η διατροφική αγωγή είναι το κλειδί στην 
προώθηση της διά βίου υγιεινής διατροφής και άσκησης, και πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα στάδια της 
ζωής (CDC, 1997).  Τα πιο επιτυχημένα προγράμματα είναι εκείνα που συνδυάζουν τη διατροφή και την 
άσκηση μέσα σε ένα πλαίσιο τροποποίησης της συμπεριφοράς (Williams et al, 1997).

Το σχολείο αποτελεί τον ιδανικό χώρο για την υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων (Story et al, 2001), γιατί 
είναι ένα περιβάλλον στο οποίο κινούνται πολλά παιδιά για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, για πολλά 
χρόνια της ζωής τους (Lytle, 1998; Garrow, 1991). Οι περισσότερες σχολικές κοινότητες είναι μικρογραφίες 
της μεγαλύτερης κοινότητας,  και παρέχουν τις ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν και να ασκήσουν τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη ενός υγιούς τρόπου ζωής (Lee et al, 2002).  Ο 
δάσκαλος μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε τα παιδιά να κινητοποιηθούν, οι ικανότητές τους να αυξηθούν και 
να γίνουν παραγωγικά και αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υγεία και την κοινωνική συμπεριφορά τους 
(Levin, 1997).  Τα παιδιά  9 ετών ανταποκρίνονται στα μηνύματα υγείας και οι αλλαγές στη συμπεριφορά 
μπορούν να διατηρηθούν στην εφηβεία και στην ενηλικίωση (Dietz, 1992).  Η ανάπτυξη προγραμμάτων 
αγωγής υγείας αποδείχτηκε πολύ σημαντική στα σχολεία, για την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών 
συνηθειών και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών (Story et al, 2001).

2. Νέες Τεχνολογίες και Αγωγή Υγείας – Διατροφή και Φυσική Δραστηριότητα: 
από τη θεωρία στην εκπαιδευτική πρακτική

Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν δρόμους σε σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές και μπορούν να 
λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης της σχολικής εκπαίδευσης, να αμφισβητήσουν
παγιωμένες απόψεις και να επιφέρουν ουσιαστικότερες αλλαγές στο ψυχοκοινωνικό κλίμα της μαθησιακής 
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διαδικασίας, στην παραδοσιακή διδασκαλία, στο ρόλο του σχολείου και του δασκάλου (Κόμης, 2004;
Ράπτης και Ράπτη, 2007; Χαμπιαούρης κ.ά., 2004).

Το διαδίκτυο στηρίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία και αποτελεί ένα μη γραμμικό περιβάλλον (Farmer, 
1995), το οποίο χαρακτηρίζεται από τα δυναμικά οφέλη της τεχνολογίας των πολυμέσων: τη δυνατότητα 
σύνδεσης, την αποτελεσματικότητα, τη διαδραστικότητα και την ευελιξία (Liu et al, 1995).  Επίσης, το 
διαδίκτυο και η ενσωμάτωσή του στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία της έννοιας της παγκόσμιας σχολικής τάξης (Takacs et al, 1999).  Προσφέρει τη δυνατότητα να 
εφαρμοσθούν σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές αλληλεπίδρασης στη διδασκαλία (Passerini & Granger, 
2000), να καταργηθούν τα φυσικά όρια της τάξης και να επεκταθούν οι εμπειρίες των παιδιών (Wilson, 
1995). Τα οφέλη που αναφέρονται απ’ τη χρήση του διαδικτύου στη τάξη συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη 
της περιέργειας και των αναλυτικών δεξιοτήτων των παιδιών (Braun et al, 1998), καθώς και την επέκταση 
των εμπειριών τους μέσω των τεχνολογιών της εικόνας (White, 1997). 

Η παιδαγωγική δικτύωση δημιουργεί ένα ενεργό περιβάλλον μάθησης και δεν αποτελεί απλώς μια πηγή 
πληροφοριών.  Η έννοια της παιδαγωγικής δικτύωσης προκύπτει όταν η αλληλεπίδραση μέσω της 
κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει κίνητρα για συνεργασία, και προϋποθέτει την διατύπωση ευκρινών 
στόχων μάθησης (Nummi et al, 2000).  Με τον τρόπο αυτό, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα 
δημιουργικό περιβάλλον για συνεργατική μάθηση και πράξη (Semenov, 2000). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενημέρωσης για τη Διατροφή (EUFIC, European Food 
Information Council), συνεργάστηκε με επαγγελματίες της υγείας και της διατροφής για τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο και δημιουργεί 
επαφές με τις Διευθύνσεις των σχολείων προκειμένου να διαδώσει το υλικό και να χτίσει σχέσεις 
αλληλεπίδρασης μαζί τους.  Βασικός σκοπός του υλικού είναι να παρέχει επιστημονικές και αξιόπιστες 
πληροφορίες για τα τρόφιμα και θέματα που σχετίζονται με αυτά και για θέματα υγείας (σωματικής και 
πνευματικής) σε νέους ανθρώπους σε μορφή κατανοητή και κατάλληλη να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και 
να χτίσει τη βάση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και υγιεινές συνήθειες.  Από τη μεριά του, το Ίδρυμα 
«Αριστείδης Δασκαλόπουλος», με ανάλογους στόχους, έχει μεταφράσει τις ιστοσελίδες του EUFIC, και πιο 
συγκεκριμένα για τα παιδιά, το CoolFoodPlanet (http://www.iad.gr/ver2/site/intro_coolFood.html).  Μέσω 
του CoolFood, τα παιδιά μπορούν να «μπουν» στον κόσμο της γνώσης και της διατροφής και να 
αποκομίσουν μέσα από παιχνίδια και κουίζ σημαντικές πληροφορίες γύρω από τη διατροφή.

Η κεντρική σελίδα του CoolFood αποτελείται από δύο βασικές θεματικές. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 
θέματα και δραστηριότητες που κατανέμονται αντίστοιχα σε παιδιά και έφηβους. Παράλληλα δίνεται 
θεωρητικό υπόβαθρο και οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και γονείς.  Το περιβάλλον και στις δύο ενότητες 
είναι πλούσιο σε δυνατότητες για τη διερεύνηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και συνηθειών 
φυσικής δραστηριότητας.  Η πρώτη θεματική «Kidz» αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.  Παρέχονται
πληροφοριακός οδηγός καλής διατροφής για παιδιά, συμβουλές σωματικής και πνευματικής υγείας, καθώς 
επίσης δίνονται πληροφορίες για υγιή, όμορφα δόντια.  Δίνονται ιδέες για απόκτηση υγιεινών συνηθειών και 
προβληματίζει τα παιδιά για τη σωστή επιλογή φαγητού έξω από το σπίτι.  Μέσα από την πλοήγηση τα 
παιδιά εκπαιδεύονται σε βασικούς κανόνες υγιεινής.  Μαθαίνουν για την ασφαλή αποθήκευση των 
τροφίμων και να διαβάζουν πληροφορίες από ετικέτες τροφίμων μέσα από παιχνίδι.  Τέλος μπορούν να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός διατροφικού κουίζ, να δουν το σκορ τους και να πάρουν ανατροφοδότηση.  
Η δεύτερη θεματική «Teens» αναφέρεται σε εφήβους 13-19 ετών και περιλαμβάνει πληροφορίες για σωστή 
διατροφή, για σωματική και πνευματική υγεία, για τη σωστή επιλογή φαγητού έξω από το σπίτι, τα ασφαλή 
τρόφιμα και τις ετικέτες τροφίμων.  Γίνεται αναφορά στο βάρος και στις ισορροπημένες διατροφικές 
συνήθειες καθώς και στη σχέση συναισθημάτων και τροφής.  Επισημαίνονται επίσης υγιεινές συνήθειες για 
όσους αθλούνται.  Οι έφηβοι μπορούν να μάθουν για διάφορους μύθους για τις τροφές, να πάρουν το δικό 
τους διατροφικό σκορ μέσα από τη λύση ενός κουίζ και να δουν μια σειρά από τις καλύτερες coolfood 
ιστοσελίδες.

Πέραν από αυτό, το Ίδρυμα «Αριστείδη Δασκαλόπουλος» έχει δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο εκπαιδευτικό 
εργαλείο, μια διαδραστική εκπαιδευτική ιστοσελίδα με τον τίτλο «Παιδικός Κόσμος ΙΑΔ», 
(http://www.iad.gr/paidikos_kosmos/) η οποία αποτελεί συμπλήρωση και επέκταση του CoolFood.  
Συγκεκριμένα, η κεντρική σελίδα περιλαμβάνει γρίφους, κουίζ, σταυρόλεξα, εικονόλεξα, αντιστοιχίσεις και 
άλλα πολλά διαδραστικά παιχνίδια που προσφέρουν στο παιδί ψυχαγωγία και ενημέρωση.  Υπάρχουν 

http://www.iad.gr/ver2/site/intro_coolFood.html
http://www.iad.gr/paidikos_kosmos/


1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

-3-

ποικίλες δραστηριότητες για τα τρόφιμα και την προέλευσή τους, την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, τις 
ετικέτες. Επιπρόσθετα υπάρχουν ασκήσεις, διαγωνισμοί, συνταγές μαγειρικής, καθώς επίσης δίνονται 
διατροφικές συμβουλές και απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα.

3. Αποτελέσματα από την αξιοποίηση της ιστοσελίδας

Την ιστοσελίδα χρησιμοποίησαν 68 μαθητές (33 αγόρια και 35 κορίτσια) ηλικίας 9 χρόνων, που είναι στην 
Γ  ́τάξη δημοτικών σχολείων της Κύπρου.  Η αξιοποίηση των ιστοσελίδων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 
και ολοκληρώθηκε  τον Ιανουάριο του 2009.  Οι μαθητές εργάζονταν ανά ζευγάρια σε εργαστήρι 
υπολογιστών.  Στο εργαστήρι υπολογιστών υπήρχαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διαδραστικός 
πίνακας.  Όλοι είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δούλευαν στην ιστοσελίδα δύο διδακτικές περιόδους την 
εβδομάδα (80 λεπτά).  Ο εκπαιδευτικός περιφερόταν στις ομάδες εργασίας με σκοπό να κατευθύνει τα 
παιδιά, να τα βοηθήσει και να συζητήσει μαζί τους.  Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας έγινε 
μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και παρατηρήσεις.  Η ιστοσελίδα αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους 
μαθητές ως προς την ευχρηστία, το ενδιαφέρον, την ελκυστικότητα, την αισθητική των γραφικών, το βαθμό 
δυσκολίας, καθώς και ως προς την ικανοποίησή τους από τη διαδικασία, τις γνώσεις που αποκόμισαν, τα 
συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διαδικασία των δραστηριοτήτων.  Τα σχόλια τους ήταν εξαιρετικά 
θετικά.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας στη Γ’ τάξη διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν 
ενεργά και ζητούσαν ολοένα και περισσότερο να ασχοληθούν με τα παιχνίδια.  Τα παιδιά συνεργάστηκαν με 
σκοπό να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να φτιάξουν εργασίες. Αυτό που έδειξε η εμπειρία είναι ότι τα 
παιδιά κατάφεραν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν θετικές στάσεις γύρω από θέματα που άπτονται της 
ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας.

4. Συμπεράσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιοποίηση του διαδικτύου υποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
για την εκπαίδευση πάνω σε θέματα διατροφής και άσκησης είναι ιδιαίτερα ευχάριστη στα παιδιά.  
Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω έρευνα για να αξιολογήσει με αντικειμενικούς δείκτες την επίδρασή των 
εφαρμογών αυτών τόσο στη γνώση όσο και στη συμπεριφορά των παιδιών.  Η συμπεριφορά αλλάζεται πιο 
δύσκολα και οι συνήθειες ακόμα δυσκολότερα (Davis et al, 2000; Resnicow et al 1998).  Μελέτες παρόμοιας 
φύσης υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά επέρχονται μετά από μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
και παρεμβάσεις που εμπλέκουν αρκετούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Sahota et al, 2001; Contento et al, 
1995).
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