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Περίληψη 

Η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή αποτελεί στόχο και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τους πολίτες της, καθώς συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων. Ο ρόλος της 
εκπαίδευσης είναι σημαντικός στην προσπάθεια αυτή, καθώς οι μαθητές/μαθήτριες 
αποκτούν γνώσεις, αναγνωρίζουν υγιεινές διατροφικές  συνήθειες, κάνουν πιο υγιεινές 
επιλογές και αποκτούν θετική στάση για την υγιεινή διατροφή. Το παρόν διαθεματικό 
διδακτικό σενάριο, διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, υλοποιείται στη ΣΤ’ Δημοτικού. 
Περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στα Α.Π.Σ. της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και των 
Εικαστικών. Το σενάριο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Ζω καλύτερα- 
Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση του σεναρίου οι 
μαθητές/μαθήτριες γνώρισαν διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και τις 
συνέκριναν  με τις σύγχρονες, καθώς και με τη μεσογειακή διατροφή, ήρθαν σε επαφή με τους 
τομείς παραγωγής και την επεξεργασία προϊόντων, αντιλήφθηκαν τις διαφορές στα τρόφιμα 
που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και τα επεξεργασμένα, δημιουργώντας ψηφιακά 
παιχνίδια, ώστε να υιοθετήσουν καθημερινές υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

Λέξεις κλειδιά: υγεία, διατροφή, συνεργατικές στρατηγικές, διδακτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Η διατροφή αποτελεί βασική ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση, αλλά επιπλέον συμβάλλει 
σε μια ποιοτική και αποτελεσματική ζωή και εκπαίδευση, όταν είναι σωστή και ισορροπημένη 
(F.A.O., 2005). Η καλή διατροφή συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών και τη 
βελτίωση των σχολικών επιδόσεων (Edwards, Mauch, & Winkelman, 2011· F.A.O./WHO, 
1992). Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σχετικό Κανονισμό 
(1924/2006) κι έναν οδικό χάρτη για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν τα Κράτη – 
Μέλη για ζητήματα που αφορούν τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφών με σκοπό την 
προστασία της υγείας και ευημερίας των πολιτών (European Commission, 2020).  

Έρευνες δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή κατά την παιδική ηλικία επηρεάζει εκτός από τη 
σωματική, την ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, αυξάνει την προσοχή 
τους και τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, άρα και την ικανότητά τους για μάθηση (Dudley, 
Cotton & Peralta, 2015· F.A.O., 2005· Ickovics, Carroll-Scott, Peters, Schwartz, Gilstad-
Hayden, & McCaslin, 2014· Ng, Kaur, Koo, Mukhtar, & Yim, 2022), ενώ αποτρέπει την 
εμφάνιση κατάθλιψης και άλλων ψυχικών και συναισθηματικών διαταραχών Gleason, 
Kleinman, Chojnacki, Briefel & Forrestal, 2021).  
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Η αύξηση του ποσοστού παιδιών με παιδική παχυσαρκία εντείνει την ανησυχία των 
ειδικών, καθώς μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως  διαβήτη, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, οστεοαρθρίτιδα, ψυχοκοινωνικές διαταραχές, χαμηλή αυτοεικόνα και 
αυτοεκτίμηση, μειωμένη ποιότητα ζωής και πρόωρο θάνατο (F.A.O., 2013· O.E.C.D., 2015). Το 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/μαθητριών που είναι 
υπέρβαροι/υπέρβαρες προέρχονται από μεσογειακές χώρες αναδεικνύει την έλλειψη 
διατροφικής εκπαίδευσης, ενώ συχνά συνοδεύεται και από έλλειψη σωματικής 
δραστηριότητας (Nosi, D’Agostino, Pratesi & Barbarossa, 2021).   

Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία τα σχολικά προγράμματα, τα οποία αφορούν στη 
διατροφή, καθώς εστιάζουν στη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων των 
μαθητών/μαθητριών σχετικά με την προετοιμασία ή την επιλογή υγιεινών γευμάτων, με 
σκοπό να αποκτήσουν  διατροφικές γνώσεις, υγιεινές διατροφικές  συνήθειες, θετική στάση 
απέναντι στο φαγητό που φτιάχνεται στο σπίτι, να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές (F.A.O., 
2013· Jarpe-Ratner, Folkens, Sharma, Daro & Edens, 2016), εντάσσοντας την άθληση στην 
καθημερινότητά τους (F.A.O., 2005· Nosi, D’Agostino, Pratesi & Barbarossa, 2021· Nutbeam, 
2000). Το Υπουργείο Παιδείας συμμετέχει τη φετινή σχολική χρονιά σε ένα Ευρωπαϊκό 
Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλατος (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., 
Φ.14.1/ΜΓ/24320/Δ7- 03.03.2022). 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικές όταν συνεργάζεται 
όλο το σχολικό προσωπικό με την οικογένεια, ενώ μπορούν να διαφοροποιούνται αναλόγως 
με την ηλικία, τις ανάγκες και τους στόχους που θέτουν (Ash, Agaronov, Young, Aftosmes-
Tobio & Davison, 2017· Dudley et al., 2015·  Nepper & Chai, 2016), εντάσσοντας τα ζητήματα 
διατροφής  στα μαθήματα, αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση (Mandle, Tugendhaft, 
Michalow & Hofman, 2011· F.A.O., 2013).  

Ο ρόλος της οικογένειας, τόσο στην επιλογή υγιεινών γευμάτων (Pratt, Skelton, Lewis, 
Taylor, Spees, & Brown, 2020) όσο και στη διαμόρφωση υγιεινού καθημερινού διατροφικού 
προγράμματος, ώστε το παιδί να μην παραλείπει γεύματα είναι σημαντική (Spruance, 
Harrison, Brady, Woolford & Leblanc, 2018).   

Στην ανάπτυξη του σεναρίου λήφθηκε υπόψη η θεωρία του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισμού του Vygotsky (1978, 1987), η οποία αναδεικνύει τη σημασία της  
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μαθητών/μαθητριών 
με διαφορετικές ικανότητες (Vygotsky, 1978).  Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει 
τους μαθητές για τη ζωή  στην ευρύτερη κοινότητα, γι’ αυτό η διδασκαλία πρέπει να  
περιλαμβάνει αυθεντικές δραστηριότητες που να έχουν νόημα για τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες (Vygotsky, 1978). Η γνώση είναι κοινωνικά καθορισμένη, καθώς 
σχετίζεται άμεσα με την αλληλεπίδραση με τους άλλους μέσω της οποίας προκύπτουν, με 
ενσωμάτωση, οι γνώσεις, οι σκέψεις, οι στάσεις, οι αξίες και οι πεποιθήσεις του ατόμου (Mahn 
& John-Steiner, 2012).  Τα πολιτιστικά συστήματα, με τη γλώσσα να αποτελεί το βασικότερο 
από αυτά, βοηθούν το άτομο στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες 
για την κατάκτηση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων (Turuk, 2008· Vygotsky, 1987). Το 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον διαμορφώνει το εννοιολογικό πλαίσιο της σκέψης των 
μαθητών/μαθητριών συμβάλλοντας μέσα από τις ανταλλαγές, στην τροποποίηση του 
περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της  σκέψης και στη γνωστική τους ανάπτυξη (Turuk, 2008). 
Αναδεικνύεται ο ρόλος της ομάδας των συμμαθητών και γενικότερα του πλαισίου στο οποίο 
συντελείται η μάθηση, μέσα στο οποίο ενισχύεται η εμπλοκή και η δραστηριοποίηση των 
μαθητών/μαθητριών, ώστε να αναλάβουν σταδιακά, μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης που 
παρέχεται από τον/την εκπαιδευτικό τον έλεγχο της μάθησης (Daniels, 200· Erbil, 2020· 
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Verenikina, 2010· Vygotsky, 1978). Μέσα από προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα, και με 
σύνδεση νέων και παλαιών στρατηγικών και πρακτικών μάθησης οι μαθητές/μαθήτριες θα 
οικοδομήσουν τη νέα γνώση (Daniels & Tse, 2021), δημιουργώντας τις δικές τους 
αναπαραστάσεις και οικοδομώντας τις δικές του εμπειρίες, συγκροτώντας νοήματα για να 
κατανοήσουν τον κόσμο και τον εαυτό τους (Φύκαρης, 2016).  

Αναδεικνύεται επίσης ο ρόλος του «έμπειρου άλλου» (εκπαιδευτικός, ενήλικας, 
συνομήλικος), ο οποίος αποκτά σταδιακά ενεργότερο ρόλο, ενώ η καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού φθίνει (Vygotsky, 1978). Οι εκπαιδευτικοί ως καθοδηγητές (Phillips, 1995), 
βοηθούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να κατασκευάσουν ενεργά τη γνώση, μέσα από την 
ανακάλυψη των πληροφοριών, τον έλεγχο και τη σύγκριση με τις νέες (Bada & Olusegun, 
2015), ώστε αφού η νέα γνώση ενσωματωθεί, να κατακτηθεί, οδηγώντας παράλληλα στην 
ανάπτυξη της σκέψης, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη τους (Vygotsky, 1978, 1987).  

Ως συνεργατική μάθηση θεωρείται κάθε μορφή διδασκαλίας όπου τίθενται συγκεκριμένοι 
στόχοι και σκοποί που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές/μαθήτριες σε 
ανομοιόμορφες μικρό-ομάδες (Johnson, Johnson & Holubec, 2007), στις οποίες έχουν 
ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, ενεργητικής συμμετοχής για την κατάκτηση γνώσεων, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, του ακαδημαϊκού 
επιτεύγματος, αποκτώντας θετική στάση απέναντι στη μάθηση (Erbil &  Kocabaş, 2018). 
Ματσαγγούρας, 2000· Slavin, 2015· Jolliffe, 2015). Βασικά στοιχεία της συνεργατικής μάθησης 
είναι η ύπαρξη της ατομικής ευθύνης, η αξιολόγηση της ομάδας, οι κοινωνικές δεξιότητες, η 
θετική αλληλεξάρτηση και η προωθητική αλληλεπίδραση (Sharan, 2015).  

Η συνεργατική μάθηση προσφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την δυνατότητα μέσω 
διερεύνησης, εμπειρίας, παιχνιδιών και αλληλεπίδρασης να αναπτύξουν δεξιότητες που θα 
αξιοποιήσουν στο σχολικό και κυρίως στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Baker & Clark, 2010). 
Καταγράφονται πολλά οφέλη για τους/τις μαθητές/μαθήτριες (ψυχολογικά, κοινωνικά, 
γνωστικά), όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης, η απόκτηση 
γνωστικών δεξιοτήτων, η αυτοεκτίμηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, οι καλύτερες 
διαπροσωπικές σχέσεις (Johnson & Johnson, 2003· Κορδάκη, Μάνεσης & Νταραντούμης, 
2019), η καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης (Erbil & Kocabaş, 2018).  Στη διαδικασία αυτή, 
ο/η εκπαιδευτικός ως συντονιστής, φροντιστής, αναγνώστης, εμψυχωτής και παρατηρητής 
οργανώνει το πλαίσιο και συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας (Jolliffe, 
2015). 

Στο παρόν θεματικό σενάριο αξιοποιήθηκε η τεχνική «Εστιασμένη Λίστα  - Focused Listing» 
(Angelo & Cross, 1993· Johnson & Johnson, 1999) η οποία είναι χρήσιμη όταν οι 
μαθητές/μαθήτριες πρέπει να περιγράψουν, ενώ δίνει και την ευκαιρία να αναθεωρήσουν 
τις απόψεις τους, η τεχνική «Σκέψου -Συνεργάσου - Μοιράσου – Think -Pair - Share» (Lyman , 
1981), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/μαθήτριες να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να τις μοιραστούν με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους, αλλά και να 
αποθηκεύσουν περισσότερες πληροφορίες στη μνήμη τους, η «Ιδεοθύελλα – Brainstorming» 
(Doak, Jambura, Knittel, & Rule, 2013· Osborn, 1963), η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών και η «Στρογγυλή 
Τράπεζα - Roundtable», η οποία ενθαρρύνει την εμπλοκή όλης της ομάδας και τη 
δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας να εμφανιστούν 
διαφορετικές οπτικές. (Kagan, 1994· Kagan & Kagan, 2015). 

Στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης συμβάλλει και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. η οποία 
στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών, για την απόκτηση του πληροφορικού 
γραμματισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας (European Commission, 2013). Η χρήση των 
Τ.Π.Ε., η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πιο ενεργητικού περιβάλλοντος μάθησης, 
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μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα (Zakaria & Khalid, 2016), ενισχύοντας 
την αποτελεσματικότητα της μάθησης (Henderson, 2020). Προκύπτουν σημαντικά οφέλη για 
μαθητές/μαθήτριες, όπως, μεταξύ άλλων, ότι αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 
(Zakaria & Khalid, 2016), καθώς και τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα (European 
Schoolnet, 2006), έχουν μεγαλύτερα κίνητρα, ενεργητική συμμετοχή, ενώ βελτιώνεται και 
συγκράτηση της γνώσης (Henderson, 2020). Οφέλη προκύπτουν και για τους/τις 
εκπαιδευτικούς, όπως, μεταξύ άλλων, ότι μπορούν να βρουν εύκολα πηγές, λογισμικά  και 
διδακτικό υλικό (Henderson, 2020), να αναπτύξουν δίκτυα συνεργασίας (Zakaria & Khalid, 
2016), να σχεδιάσουν περισσότερο διαδραστικές και μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, 
μειώνοντας ταυτόχρονα την παραβατική συμπεριφορά στην τάξη (Sigala, 2013), να 
κερδίσουν χρόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με 
δυσκολίες (Benzie, 1995) ενώ γενικότερα συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Goh 
& Sigala, 2020). Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία καθώς 
συμβάλλει στην ετοιμότητά τους (Porter & Graham, 2016) , αφού το πρόβλημα της μη χρήσης 
ή της μη ορθής χρήσης των Τ.Π.Ε. δεν είναι ζήτημα τεχνικό, αλλά κυρίως παιδαγωγικό 
(Sigala, 2007). Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι/καταρτισμένες στη 
συνεργατική μάθηση για να είναι σε  θέση να την ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους, καθώς 
οι συνεργατικές στρατηγικές έχουν και περιορισμούς, εκτός από τις δυνατότητες που 
προσφέρουν  (Bower, & Richards, 2006). 

 

Το διδακτικό σενάριο 

Τα Προγράμματα Σπουδών και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση, 
αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι με αποσπασματικό τρόπο 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με τα σχέδια 
εργασίας (projects) και  την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, βασίζεται στις ανταλλαγές των 
μαθητών/μαθητριών και συμβάλλει στη βιωματική και συμμετοχική  μάθηση (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
2003). 
Το παρόν διδακτικό σενάριο συνδέεται με τα Α.Π.Σ. της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και των 
Εικαστικών της ΣΤ΄ Δημοτικού. Καλλιεργεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επικοινωνίας, 
συνεργασίας, καινοτομίας, δημιουργικότητας, μεταγνώσης, πληροφοριακού και 
τεχνολογικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, 
υπευθυνότητας, ζωής και πολιτότητας. Θα μπορούσε να ενταχθεί σε εργαστήριο δεξιοτήτων  
με θέμα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην». Σύμφωνα με την U.N.E.S.C.O., (2016, σελ. 43), η εκπαίδευση 
«πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών και μη γνωστικών δεξιοτήτων, 
όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία, οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες και η ανάλυση συγκρούσεων, που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν ευρέως σε 
μια ανομοιογενή τάξη». 
Το διδακτικό σενάριο, διάρκειας πέντε (5) διδακτικών ωρών, εφαρμόστηκε το σχολικό έτος 
2021-2022 στη ΣΤ΄ Δημοτικού, σε ένα δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Οι μαθητές/μαθήτριες 
γνώρισαν τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και τις συνέκριναν με τις 
σύγχρονες, καθώς και με τη μεσογειακή διατροφή. Με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας 
ήρθαν σε επαφή με τους τομείς παραγωγής και την επεξεργασία προϊόντων για να 
αντιληφθούν τις διαφορές στα τρόφιμα που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και τα 
επεξεργασμένα, δημιουργώντας και ψηφιακά παιχνίδια.  
Ως διδακτικά μέσα, χρησιμοποιήθηκαν τα διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας και της 
Γεωγραφίας της ΣΤ΄ Δημοτικού, υπολογιστής, προτζέκτορας, φύλλα εργασίας και 
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αξιολόγησης, λογισμικά, οπτικοακουστικά μέσα (βίντεο, εικόνες, τραγούδια, παρουσίαση 
Power Point), χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόροι. 
Τα φύλλα εργασίας και το παραχθέν υλικό των μαθητών/μαθητριών, βρίσκονται στο 
Παράρτημα, στον παρακάτω σύνδεσμο. 
Οι μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν τη διατροφική πυραμίδα, τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και έχουν εξοικειωθεί στη χρήση φύλλων εργασίας και αξιολόγησης 
Στο τέλος του σεναρίου οι μαθητές/μαθήτριες ήταν ικανοί/ικανές να: 

1. επιλέγουν υγιεινά προϊόντα στη διατροφή τους.  
2. γνωρίζουν τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων. 
3. συγγράφουν κείμενα με οδηγίες. 
4. διακρίνουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής. 
5. ταξινομούν προϊόντα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής. 
6. κατανοούν τη διαδικασία επεξεργασίας που υφίστανται τα προϊόντα που 

καταναλώνουμε. 

Περιγραφή και δραστηριότητες υλοποίησης του σεναρίου 

Προετοιμασία 
Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με προτάσεις σχετικά με όσα πρόκειται να 
συζητηθούν κατά τη διάρκεια του σεναρίου (επεξεργασία τροφίμων, διατροφική πυραμίδα, 
διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, υγιεινά τρόφιμα). Απαντούν και κρατούν τα φύλλα 
εργασίας χωρίς αυτά να  σχολιαστούν. 
(Δραστηριότητα 1, Στόχοι, 1,2,4,5,6, Διάρκεια 5΄, Φύλλο Εργασίας 1)  

Επαφή με τα νέα δεδομένα -Επεξεργασία δεδομένων -Συμπεράσματα 
Στη συνέχεια, με αφορμή το κείμενο στο μάθημα της Γλώσσας «Γάρος, το κέτσαπ των 
αρχαίων» (Βιβλίο Μαθητή, α΄ τεύχος, σ. 51), προβάλλεται το βίντεο με τίτλο: «Αρχαίων 
Εδέσματα» το οποίο πραγματεύεται την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, παρουσιάζοντας 
αναλυτικά τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαν και κάποια από τα γεύματά τους. Στη 
συνέχεια, σε ομάδες, αξιοποιώντας τη συνεργατική στρατηγική «Σκέψου-Συνεργάσου-
Μοιράσου», οι μαθητές/μαθήτριες καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας 2 ποια προϊόντα 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στην καθημερινή διατροφή τους, εάν ήταν υγιεινά, εάν 
κάποια από αυτά χρησιμοποιούμε σήμερα, αν υπάρχουν κοινές συνταγές και αν θα 
ενέτασσαν στη διατροφή τους κάποια από τις συνταγές που είδαν. Έπειτα συζητούν στην 
τάξη. Ο/Η εκπαιδευτικός σημειώνει τις απαντήσεις στον πίνακα για να μπορεί να τις 
οργανώσει σε ευρύτερες κατηγορίες (π.χ.  δημητριακά – όσπρια, πρωτεΐνες, φρούτα-
λαχανικά, υδατάνθρακες, λίπη), ώστε να ανατρέξουν σε αυτές όταν θα χρειαστεί. 
(Δραστηριότητα 2, Στόχοι 1 & 2,  Διάρκεια 30΄ Φύλλο Εργασίας 2) 

Προβάλλεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες ένα PowerPoint με σκοπό την υπενθύμιση 
της δομής του κατευθυντικού λόγου (εγκλίσεις, πρόσωπα, χρονική σειρά). Οι 
μαθητές/μαθήτριες εργάζονται σε ζευγάρια στο Φύλλο Εργασίας 3, στο οποίο υπάρχουν 
εικόνες από την διαδικασία παρασκευής μιας ομελέτας. Αξιοποιώντας τη συνεργατική 
στρατηγική «Εστιασμένη Λίστα» γράφουν οδηγίες πρώτα ατομικά και μετά συζητούν στην 
ομάδα και καταλήγουν στις οδηγίες που θα ανακοινώσουν στους/στις 
συμμαθητές/συμμαθήτριές τους. Έπειτα παρουσιάζουν στην τάξη και συζητούμε τη χρήση 
διαφορετικής έγκλισης, προσώπου και χρόνου στη συγγραφή του κατευθυντικού λόγου.  
(Δραστηριότητα 3, Στόχος 3,  Διάρκεια 30΄, Φύλλο Εργασίας 3)  

https://drive.google.com/drive/folders/1mHMbaqm5JgnuEzpo5CdaVbNV-sKF7kY_?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=P1LGe6efJBs


7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 

Πρακτικά Συνεδρίου 

1086 

Οι μαθητές/μαθήτριες με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας «Τομείς παραγωγής αγαθών 
και παροχής υπηρεσιών» (Β.Μ., σελ. 109-111), συζητούν για τους τομείς παραγωγής 
προϊόντων. Έπειτα, εργάζονται σε ομάδες στο Φύλλο Εργασίας 4. Στην 1η δραστηριότητα 
απεικονίζονται μεσογειακά προϊόντα πριν και μετά την επεξεργασία τους, τα οποία οι 
μαθητές/μαθήτριες, αξιοποιώντας τη συνεργατική στρατηγική «Στρογγυλή Τράπεζα», θα 
αντιστοιχίσουν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Στη συνέχεια συζητούν, 
αξιοποιώντας τη συνεργατική στρατηγική «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου», εάν η επεξεργασία 
των τροφίμων επηρεάζει τα θρεπτικά τους συστατικά και μειώνει τη διατροφική τους αξία, 
καθώς και τη σημασία κατανάλωσης τροφών από τον πρωτογενή τομέα, όταν είναι εφικτό. 
Κατόπιν, οι ομάδες συζητούν στην ολομέλεια.  
(Δραστηριότητα 4,  Στόχοι 1, 4, 5,  Διάρκεια 45, Φύλλο Εργασίας 4)  

Εφαρμογή – εμπέδωση της νέας γνώσης 
Κατόπιν, οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθούν ένα βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση 
σχετικά με την επεξεργασία που υφίστανται τα προϊόντα ώσπου να φτάσουν στον/στην 
καταναλωτή/καταναλώτρια  και τα συστατικά που αυτά περιέχουν (συντηρητικά, λιπαρά, 
σάκχαρα, θρεπτικά συστατικά). Εάν υπάρχει δυνατότητα επισκέπτονται ένα εργοστάσιο 
παραγωγής συσκευασμένων χυμών, όπου θα ξεναγηθούν από ειδικό και θα έρθουν σε επαφή 
με τα στάδια παραγωγής. Εργάζονται σε ζευγάρια στο Φύλλο Εργασίας 5, όπου απαντούν σε 
σχετικές ερωτήσεις. 
(Δραστηριότητα 5, Στόχοι 4, 5, 6,  Διάρκεια 30΄, Φύλλο Εργασίας 4)  

Από την προηγούμενη ημέρα ο/η εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει μία τρισδιάστατη 
πυραμίδα. Κάθε πλευρά της αντιστοιχεί σε μία ομάδα. Έχει επίσης προμηθευτεί διαφημιστικά 
φυλλάδια τροφίμων. Έπειτα, αφού οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθήσουν ένα βίντεο για 
να θυμηθούν την τροφική πυραμίδα, κόβουν από τα φυλλάδια εικόνες των τροφίμων και τις 
κολλούν στο κατάλληλο σημείο της πυραμίδας. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της 
δραστηριότητας,  κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα γεύμα της ημέρας (πρωινό, 
δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό), με προϊόντα κυρίως του πρωτογενή τομέα 
παραγωγής. Συζητούν στην ολομέλεια τι θα άλλαζαν στη διατροφή τους.  
(Δραστηριότητα 6, Στόχοι 1, 4,  Διάρκεια 30΄, Φύλλο Εργασίας 6)  

Ανατροφοδότηση -Αναστοχασμός 
Με αφορμή τη λαϊκή παροιμία «Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό 
τον κάνει πέρα»,   οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται σε ομάδες να φτιάξουν ένα σύντομο κόμικ 
με το λογισμικό Cartoon story maker http://users.sch.gr/palieraki/?p=624 σχετικά με την 
υγιεινή διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες και την κατανάλωση προϊόντων του πρωτογενή 
τομέα (μη επεξεργασμένα). Μία ομάδα θα φτιάξει κόμικ για την υγιεινή διατροφή, η δεύτερη 
για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, η τρίτη για τη διατροφική πυραμίδα 
και η τέταρτη για την παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το 
κόμικ στην τάξη και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της τάξης και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή θα ετοιμάσουν το κόμικ στο 
μπλοκ ζωγραφικής. 
(Δραστηριότητα 7, Στόχοι 1, 4, 5, 6, Διάρκεια 45΄)  

Αξιολόγηση 
Οι μαθητές/μαθήτριες παίρνουν πάλι το φύλλο εργασίας που είχε δοθεί στην αρχή και 
διαφοροποιούν, εάν χρειάζεται τις απαντήσεις τους. Έπειτα αξιοποιώντας το λογισμικό 
wordart (https://wordart.com/) καλούνται να αναφέρουν συναισθήματα και λέξεις που 

https://www.youtube.com/watch?v=C0RqItuD_M4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=BoOPz-4Sou8
http://users.sch.gr/palieraki/?p=624
https://wordart.com/
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τους έκαναν εντύπωση και θέλουν να μοιραστούν με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές 
τους. Οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού εκτυπωθούν αναρτώνται στη θεματική γωνιά 
στην τάξη. 
(Δραστηριότητα 8, Στόχοι 1,2,4,  Διάρκεια 10΄)  

Συμπεράσματα - Αναστοχασμός 

Οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 
από την πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών εντός του προγραμματισμένου χρονικά 
πλαισίου. Οι μαθητές/μαθήτριες ένιωσαν άνετα, συμμετείχαν με προθυμία και το ενδιαφέρον 
τους διατηρήθηκε στις περισσότερες διδακτικές ώρες, καθώς ενθουσιάστηκαν με την 
κατασκευή της διατροφικής πυραμίδας και των κόμικς. Τονίστηκε από τους ίδιους/ίδιες ότι 
θα έπρεπε το θέμα της διατροφής να διδάσκεται από το σχολείο λόγω της σημαντικότητάς του 
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, απόρησαν που το κεφάλαιο με τους τομείς 
παραγωγής από το μάθημα της γεωγραφίας έχει βγει εκτός ύλης, διότι προσφέρει γνώσεις που 
είναι ωφέλιμες για την καθημερινότητά τους. Στα φύλλα εργασίας που απαιτούσαν γραπτές 
απαντήσεις ατομικά, με τον διπλανό τους και με την ομάδα τους φάνηκαν να προτιμούν τη 
συνεργατική δουλειά. Αυτό αποδεικνύεται και από τα κείμενά τους, καθώς οι ομαδικές 
απαντήσεις ήταν πιο ολοκληρωμένες, με ποικίλες ιδέες, κατάλληλο λεξιλόγιο και συνοχή. Δεν 
συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, αν και παραπονέθηκαν γιατί έγραψαν αρκετά. Στο φύλλο 
εργασίας 5 που αφορούσε την επεξεργασία των συμπυκνωμένων χυμών, παρά το βαθμό 
δυσκολίας, κατάφεραν να αφομοιώσουν τις νέες  πληροφορίες και να το συμπληρώσουν 
σωστά. Κατά το κλείσιμο του σεναρίου είχαν κουραστεί αρκετά και μερικοί/μερικές δε 
διόρθωσαν τις προτάσεις από το φύλλο εργασίας 1.  Ο εκπαιδευτικός ήταν φιλικός, 
συνεργάσιμος, πρόθυμος να βοηθήσει και μας ενημέρωσε λεπτομερώς για τις δυνατότητες, το 
επίπεδο και τις δυσκολίες των μαθητών/μαθητριών, αλλά και με τον εξοπλισμό της τάξης. Εν 
κατακλείδι, το κλίμα ανάμεσα στις εκπαιδευτικούς, τελειόφοιτες φοιτήτριες, και τους 
μαθητές/μαθήτριες ήταν άψογο και οι στόχοι που τέθηκαν, σε πολύ μεγάλο βαθμό  
επιτεύχθηκαν. 
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