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ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ: Διατροφι και Ανακφκλωςθ
υμμετέχοντεσ: Οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό, το ειδικό
βοθκθτικό προςωπικό του ςχολείου. υγκεκριμζνα, χωριςτικαμε ςε τζςςερισ
ομάδεσ ανάλογα με τισ βακμίδεσ.
1. Φερεντίνοσ Ανδρζασ, Οικονόμου Κεοδϊρα, Γιϊτα Γιάννα, Μουρελάτου
ταμοφλα
2. Γωνιά Κφρα, Χατηθιωάννου Λουκία, Παςςαλίδου Αγγελικι, Ηυγουρίτςα Βίκυ
3. Παπατςάνθ Αρετι, Δαςκαλάκθ Κάλεια, Μίχα Αςθμίνα
4. Σςιάρα Ηωι, Σςιουχλιάρα Γεωργία, Μαρκεηίνθ Ηαχαρζνια, Κεοδοςοποφλου
Ευαγγελία, Παλθάσ Θρακλισ.
Τπεφιυνη προγράμματοσ: Μουρελάτου ταμοφλα
υμμετέχοντεσ μαιητέσ: Όλοι οι μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου.
Διάρκεια προγράμματοσ: 6 μινεσ: Δεκζμβριοσ 2013 – Μάιοσ 2014
κοπόσ του προγράμματοσ: Να κατανοιςουν οι μακθτζσ μασ τθν ςθμαςία τθσ
υγιεινισ διατροφισ και τθν ςπουδαιότθτα τθσ ανακφκλωςθσ.
τόχοι του προγράμματοσ:
Οι μακθτζσ/τριεσ :
 Να αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα απόκτθςθσ ορκϊν διατροφικϊν
ςυνθκειϊν.
 Να αποκτιςουν υγιεινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι.
 Να ςυνδζςουν τθν υπερκατανάλωςθ με τθν αφξθςθ των απορριμμάτων και
τθν αναγκαιότθτα τθσ ανακφκλωςθσ.
 Να γνωρίςουν πωσ θ ςωςτι διατροφι και θ ανακφκλωςθ βοθκοφν ςτθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
 Να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα τθσ ανακφκλωςθσ για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, πρϊτων υλϊν και οικονομικό όφελοσ.
 Να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ ςε κζματα που αφοροφν τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και οικολογικι ςυνείδθςθ.
 Να χρθςιμοποιοφν απλά μζςα και «άχρθςτα υλικά» για να δθμιουργιςουν
καταςκευζσ βελτιϊνοντασ ζτςι τισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ τουσ.
 Να δθμιουργθκεί κλίμα φιλίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ δαςκάλων και
μακθτϊν και να ενκαρρυνκοφν οι μακθτζσ ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτθν
ςυνεργαςία με άλλουσ εξωςχολικοφσ φορείσ.
 Να αποκτιςουν καινοφργιεσ γνϊςεισ και πρωτίςτωσ καινοφργιεσ εμπειρίεσ.
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Κριτθρια επιλογθσ του ιέματοσ:
Σα ςκουπίδια αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα του πλανιτθ μασ
που απαιτεί άμεςεσ λφςεισ. Οι μακθτζσ μασ ζρχονται κακθμερινά αντιμζτωποι με το
πρόβλθμα τθσ διάκεςθσ των απορριμμάτων τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτουσ άλλουσ
χϊρουσ που βιϊνουν, επιςκζπτονται, παίηουν. Σα απορρίμματα όμωσ είναι άμεςα
ςυνυφαςμζνα με τον άνκρωπο. Θ παρατεταμζνθ υπερκατανάλωςθ και θ αςφςτολθ
χριςθ αγακϊν οδθγεί αναπόφευκτα ςτθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και ςτο
πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Σαυτόχρονα προκφπτει το μείηον
κζμα τθσ υγιεινισ διατροφισ που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τον καταναλωτιςμό
τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Επί του παρόντοσ, οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ του κόςμου
καταναλϊνουν ςε ποςοςτό 32 φορζσ περιςςότερουσ πόρουσ από ότι το υπόλοιπο
των 5,5 δις. του αναπτυςςόμενου κόςμου. τουσ καταναλωτζσ υπάρχει θ τάςθ για
κατανάλωςθ μεγάλθσ ποςότθτασ κρζατοσ αντί φυτικϊν τροφϊν γεγονόσ που
ςυνεπάγεται με το μεγάλο πρόβλθμα τθσ ανκυγιεινισ διατροφισ. Σα παραπάνω
δεδομζνα μασ κινθτοποίθςαν για τθν επιλογι του κζματοσ και ςυνζβαλαν ςτθν
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ για δράςθ.
Επί μέρουσ ιέματα του προγράμματοσ:











Να γνωρίςουν τθ διατροφικι πυραμίδα.
Σι ςθμαίνει ςωςτι διατροφικι ςυνικεια και υγιεινι διατροφι.
Να διαχωρίςουν τθν υγιεινι από τθν ανκυγιεινι διατροφι.
Να γνωρίςουν τι είναι θ ανακφκλωςθ.
Ποια υλικά ανακυκλϊνονται.
Πϊσ και γιατί ανακυκλϊνουμε.
Ποια είναι τα ανακυκλϊςιμα και ποια τα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά.
Να γνωρίςουν τουσ χϊρουσ ανακφκλωςθσ.
Να δθμιουργιςουν μζςα από άχρθςτα υλικά.
Να επιςκεφτοφν εξωςχολικοφσ φορείσ διατροφικισ και περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΣΙ ΚΑΣΩΣΕΡΕ ΒΑΘΜΙΔΕ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΪΝ : Σςιάρα Ηωι, Σςιουχλιάρα Γεωργία, Μαρκεηίνθ Ηαχαρζνια,
Κεοδοςοποφλου Ευαγγελία, Παλθάσ Θρακλισ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΚΘΣΩΝ: Νικιτασ, Αγγελικι, Αλζξανδροσ, Ανδρζασ, Αλεξία, Μαρία,
Δθμιτρθσ, Δθμιτρθσ, Μαρία, Θλιάνα.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Oι μακθτζσ ςυλλζγουν μζςα ςε μια μεγάλθ ςακοφλα ςτθν τάξθ ανακυκλϊςιμα
υλικά όπωσ πλαςτικά μπουκάλια εμφιαλωμζνου νεροφ, αλουμινζνια κουτάκια από
αναψυκτικά, χάρτινα κουτάκια από τον χυμό τουσ, περιτυλίγματα από
ςυςκευαςμζνα προϊόντα του εμπορίου όπωσ του κρουαςάν ι από τςουρζκια,
κουλοφρια κοκ και χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ από παιχνίδια που φζρνουν από το
ςπίτι τουσ μαηί με το πρωινό που καταναλϊνουν τθν ϊρα του διαλείμματοσ ι τθν
ϊρα του φαγθτοφ.
Ζπειτα, με απλά χάρτινα κουτιά, τα οποία περιτυλίξαμε με το αντίςτοιχο χρϊμα,
καταςκευάςαμε δυο κάδουσ ζνα μπλε τθσ ανακφκλωςθσ κι ζνα πράςινο ωσ κάδο
απορριμμάτων. Οι μακθτζσ παράλλθλα με προφορικζσ εντολζσ ι οπτικζσ ενδείξεισ
ζκαναν τθν διαλογι των ανακυκλϊςιμων κι μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτον
αντίςτοιχο κάδο ανάλογα με το τι περιελάμβανε το πρωινό τουσ.

Παράλλθλα, καταγράψαμε για διάςτθμα δυο εβδομάδων τι ζτρωγε κι ζπινε το κάκε
παιδί ωσ πρωινό κι βάςθ αυτϊν δθμιουργιςαμε ζνα πίνακα αναφοράσ με το
υγιεινό κι μθ υγιεινό δεκατιανό τουσ όςον αφορά το φαγθτό αλλά και το ρόφθμα
τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ κι καταγράφοντασ ποιο είναι το αγαπθμζνο τουσ αλλά
και κατά πόςο είναι ςυχνι θ κατανάλωςθ τουσ για να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ τθσ
διατροφικισ πυραμίδασ τθν οποία αμζςωσ μετά διαμορφϊςαμε κι οπτικοποιιςαμε
με πλαςτικοποιθμζνεσ κάρτεσ ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ απαντιςεισ των γονζων
τουσ ςτισ ερωτιςεισ μασ (ποιο είναι το αγαπθμζνο δεκατιανό, φαγθτό κι γλυκό των
παιδιϊν ςτο ςπίτι).
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Ενόψει των Χριςτουγζννων καταςκευάςαμε ζνα χριςτουγεννιάτικο δζντρο με τα
ανακυκλϊςιμα μπουκάλια των εμφιαλωμζνων νερϊν των παιδιϊν διακοςμθμζνα
με χριςτουγεννιάτικεσ ηωγραφιζσ από τα παιδιά κι απλά υλικά που ανακυκλϊνονται
(χαρτόνια, καπάκια, πλαςτικά μπουκάλια).

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
Φτιάξαμε ζνα κολλάη με αποκόμματα χαρτονιϊν, χαρτιϊν κι περιοδικϊν με μθ
ιλουςτραςιόν χαρτί τισ λζξεισ ΔΛΑΣΡΟΦΘ κι ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ. υηθτιςαμε προφορικά τι
ςθμαίνουν οι δυο λζξεισ. Εναςχολθκικαμε με το θλεκτρονικό παιχνίδι από τθν
ςειρά Πζρθσ κι Κάτια, τι ανακυκλϊνεται κι τι δεν ανακυκλϊνεται κι ςυμπλθρϊςαμε
παηλ με το ίδιο περιεχόμενο.
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ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
Καταςκευάςαμε δϊδεκα αποκριάτικεσ παιδικζσ ςτολζσ με χάρτινεσ κοφτεσ,
χαρτόνια, περιοδικά, εφθμερίδεσ με το εξισ περιεχόμενο: 1 μπλε/1κίτρινο κάδο
ανακφκλωςθσ (χαρτιϊν/αλουμινίων αντίςτοιχα), 1 πράςινοσ κάδοσ απορριμμάτων,
2 χάρτινεσ γλάςτρεσ με λουλοφδια, 2 χαβανζηεσ με γκοφρζ χαρτί ,1 ηάρι, 3 ςτολζσ με
τα φροφτα μιλο κι πορτοκάλι, 1 λαχανικό τθν πιπεριά, με αναγραφόμενα ποιιματα
κι δίςτιχα για τθν ςωςτι διατροφι και τζλοσ μία τθλεόραςθ με αλουμινόχαρτο. Ζτςι
διαςκεδάςαμε κι χορζψαμε με τισ ςτολζσ μασ τθν Σςικνοπζμπτθ ςτθν αυλι
ακοφγοντασ παραδοςιακά τραγοφδια κι άλλα όπωσ "Σο ταξίδι τθσ Ανακφκλωςθσ"
του Ηουγανζλθ κι "Ανακφκλωςθ" του π. Λάμπρου από τθ μθχανι αναηιτθςθσ
youtube.
.

ΜΑΡΣΙΟ
Σα παιδιά καταςκευάςανε μια υποτυπϊδθ πυραμίδα με τα αγαπθμζνα τουσ
φροφτα, λαχανικά, όςπρια , κρεατικά κι γλυκά τα οποία ταξινομικθκαν με βάςθ το
κριτιριο τθσ ποςότθτασ κι ςυχνότθτασ κατανάλωςθσ τουσ.
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Παίξαμε ζνα παιχνίδι ταφτιςθσ εικόνων με το τι πουλάει Ο ΜΑΝΑΒΘ (λαχανικά κι
φροφτα) και παρακολουκιςαμε το επειςόδιο "ΣΟ ΜΑΝΑΒΛΚΟ ΦΡΟΤΣΑ ΚΛ
ΛΑΧΑΝΛΚΑ" από τθν Φρουτοποία. υνδυάςαμε με αυτι τθν δραςτθριότθτα τθν
επίςκεψθ μασ ςτον Παιδότοπο Σροφοφπολθ ςτον οποίο οι μακθτζσ ενεπλάκθςαν
ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ Διατροφισ, Καλισ Τγείασ κι με πρωτότυπα
εκπαιδευτικά παιχνίδια.

ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ
Οργανϊςαμε υγιεινό πρωινό φτιάχνοντασ πορτοκαλάδα και λεμονάδα από φρζςκα
πορτοκάλια και λεμόνια και ψιςαμε τοςτ, ςυηθτϊντασ για το πόςο ςθμαντικό είναι
το πρωινό για τθ διατροφι ενόσ παιδιοφ, ότι πρζπει να αποφεφγουμε οτιδιποτε
ζχει ηάχαρθ ι άλλα γλυκαντικά ςτοιχεία και για το ότι μόνα τουσ τα παιδιά μποροφν
να το ετοιμάηουν. Σα ίδια τα παιδιά ετοίμαςαν το τραπζηι κι ςτο τζλοσ πζταξαν τα
αποφάγια ςτον κάδο απορριμμάτων.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΣΙ ΜΕΕ ΒΑΘΜΙΔΕ
1Η ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ: Δαζκαλάκη Εσθαλία, Μίτα Αζημίνα, Παπαηζάνη Αρεηή
ΟΜΑΔΑ ΜΑΚΘΣΩΝ: Γιϊργοσ, Φϊτθσ, Σάκθσ, Κϊςτασ, Γεωργία, Ελζνθ, Κϊςτασ,
Βαγγζλθσ, Γιάννθσ.
ΔΕΜΕΜΒΡΙΟ
1. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ ςωςτι διατροφι.






Μιλιςαμε για τθν αξία τθσ διατροφισ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου,
τονίηοντασ πωσ είναι μία από τισ βαςικζσ μασ ανάγκεσ (Βιβλίο Μελζτθσ, Α’
δθμοτικοφ).
Φτιάξαμε ζναν πίνακα και ςυμπλιρωςαν τα παιδιά ςτο ςπίτι τουσ, με τθ
βοικεια των γονζων, για τθ διατροφι τουσ ςε διάρκεια μιασ εβδομάδασ,
χωρίηοντασ τθν θμζρα ςε πρωινό, δεκατιανό, μεςθμεριανό απογευματινό
και πρωινό.
Αφοφ ςυμπλθρϊκθκαν και επεςτράφθςαν ςτο ςχολείο, ςυηθτιςαμε για το τι
τρϊει το κάκε παιδί και κατά πόςο οι τροφζσ που είχαν αναφζρει βοθκοφν
ςτθν καλι μασ υγεία.

ΣΙ ΣΡΩΩ ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ
ΓΔΤΣΔΡΑ

ΣΡΙΣΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ

ΠΔΜΠΣΗ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΒΒΑΣΟ

ΚΤΡΙΑΚΗ

Πρωινό
Γεκαηιανό
Μεζημεριανό
Απογευμαηινό
Βραδινό



Φτιάξαμε το «Βιβλίο τθσ Διατροφισ», ςτο οποίο το κάκε παιδί ανζφερε τισ
διατροφικζσ του ςυνικειεσ, τισ προτιμιςεισ του ςτο φαγθτό, τα φαγθτά που
δεν του αρζςουν κακϊσ και γενικά τθν προςφορά τθσ διατροφισ για τθν
ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ του ανκρϊπου.
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2.Σροφικι Πυραμίδα
Μιλιςαμε για το τι ςθμαίνει υγιεινι διατροφι. Για τθν αξία τθσ, τισ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ απουςίασ τθσ και για τα είδθ των τροφϊν που τθν απαρτίηουν.
Επίςθσ, μιλιςαμε για τθ ςυχνότθτα με τθν οποία πρζπει να καταναλϊνονται τα
διάφορα είδθ τροφϊν και καταςκευάςαμε τθν Σροφικι Πυραμίδα με χαρτόνι.

3. Πίνακασ κατθγοριοποίθςθσ των τροφϊν.

4. Ομαδικζσ χριςτουγεννιάτικεσ καταςκευζσ από ανακυκλϊςιμα υλικά.
Καταςκευάςαμε χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια αξιοποιϊντασ άχρθςτα υλικά όπωσ
περιοδικά, κάψουλεσ από μθχανι για espresso και πάτουσ πλαςτικϊν μπουκαλιϊν.
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5. Καταςκευι κάδου ανακφκλωςθσ ςτο χϊρο τθσ τάξθσ για να πετάμε τα χαρτιά.

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
1. Τγιεινό κζικ
Σα παιδιά, με τθ βοικειά μασ, ζφτιαξαν ζνα νόςτιμο κζικ φτιαγμζνο από υγιεινά
υλικά, όπωσ καρότα, αλεφρι, φρζςκο βοφτυρο, ηάχαρθ, κανζλα, λεμόνι κλπ.
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2. Σο υγιεινό πιάτο.
Αφοφ μιλιςαμε για τθν ποςότθτα των διαφόρων τροφϊν που πρζπει να
καταναλϊνουμε ςε κακθμερινι βάςθ, τα παιδιά ζφτιαξαν υγιεινά για τθ διατροφι
μασ προϊόντα, από πλαςτελίνθ (π.χ. κοτόπουλο, ντομάτα, μελιτηάνα, τοφρτα,
καρότο, ψωμί, μπανάνα, ανανάσ, αγκινάρα, κρζασ, ψάρι, γάλα κ.ά.).

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
1. Τγιεινό πρωινό
Μιλιςαμε για τθ διατροφικι αξία του πρωινοφ κακϊσ και το πόςο ςθμαντικό είναι.
υγκεντρωκικαμε ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ και οι μακθτζσ ζφτιαξαν τοςτ.

2. Διαχωριςμόσ και ταξινόμθςθ υλικϊν ςε χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και πλαςτικό.
Χρθςιμοποιιςαμε εκπαιδευτικά παιχνίδια που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά.
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ΜΑΡΣΙΟ
1.Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ.
υηθτιςαμε για τα εξισ:
 Σι είναι ανακφκλωςθ
 Ποιό είναι το ςιμα τθσ ανακφκλωςθσ
 Σί ςθμαίνει το ςιμα τθσ.

2. Φυτζψαμε φακζσ ςε ςυςκευαςίεσ παιδικϊν γιαουρτιϊν.
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3. Αποκριάτικεσ καταςκευζσ από ανακυκλϊςιμα υλικά.
Φτιάξαμε αποκριάτικεσ φιγοφρεσ ανκρϊπων με πλαςτικά μπουκάλια νεροφ.

ΑΠΡΙΛΙΟ
1. Πίνακασ διατροφι-ανακφκλωςθ
Καταςκευάςαμε ζναν πίνακα, ο οποίοσ ςυνδυάηει ςτοιχεία ςχετικά με τισ
κακθμερινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ κάκε παιδιοφ κατά το δεκατιανό γεφμα του
κακϊσ επίςθσ και τθ ςυςκευαςία ςτθν οποία αυτό ζχει τοποκετθκεί. τόχοσ είναι να
μάκει κάκε παιδί να ακολουκεί ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ, αλλά και να μάκει
να ανακυκλϊνει τθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ που καταναλϊνει.
ΗΜΕΡΕ:

ΔΕΤΣΕΡΑ

ΣΡΙΣΗ

Σο δεκατιανό μου είναι …
Βρίςκεται μζςα ςε….
ΧΑΡΣΛ (π.χ. χαρτοπετςζτα,
χάρτινθ ςακοφλα)
ΠΛΑΣΛΚΟ (π.χ. ςακοφλα,
μπουκαλάκι νερό,
καλαμάκι, μπολάκι)
ΑΛΟΤΜΛΝΛΟ
(π.χ.αλουμινόχαρτο,
κουτάκι αναψυκτικϊν)
ΓΤΑΛΛ (π.χ. γυάλινο
μπουκάλι)
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ΣΕΣΑΡΣΗ

ΠΕΜΠΣΗ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ

2Θ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ: Φερενηίνος Ανδρέας, Οικονόμοσ Θεοδώρα, Γιώηα
Γιαννούλα, Μοσρελάηοσ Σηαμούλα

ΟΜΑΔΑ ΜΑΚΘΣΩΝ: Σηϊρτηιο, Δθμιτρθσ, Κωςταλία, Γιϊργοσ, Διμθτρα, Μάνοσ,
Φϊτθσ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
1. Μάκαμε τί ςθμαίνει ανακφκλωςθ, ποιό είναι το ςιμα τθσ ανακφκλωςθσ και ποιά
είναι τα ανακυκλϊςιμα υλικά, μζςα από διάφορα επιτραπζηια παιχνίδια και
πλθκϊρα εργαςιϊν με τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν μασ.
Εκτυπϊςαμε καρτζλεσ ενθμζρωςθσ για τθν ανακφκλωςθ και τα ανακυκλϊςιμα
προϊόντα και τισ κολλιςαμε ςτισ τάξεισ για τθν ςυνεχι οπτικι ενίςχυςθ των
μακθτϊν μασ.
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΚΟΨΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΟΤΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΑΞΣΕ ΣΑ ΣΟ ΩΣΟ ΚΑΔΟ

ΧΑΡΣΙ

ΠΛΑΣΙΚΟ

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
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ΓΤΑΛΙ

2. Φτιάξαμε διάφορεσ χριςτουγεννιάτικεσ δθμιουργίεσ από ανακυκλϊςιμα υλικά.

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
1. Παίξαμε επιτραπζηια παιχνίδια που αφοροφςαν τθν ανακφκλωςθ, τισ κατθγορίεσ
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ, το ςιμα τθσ ανακφκλωςθσ.
Δθμιουργιςαμε κάδουσ και μια μεγάλθ ποικιλία ανακυκλϊςιμων και μθ υλικϊν που
τα παιδιά ζκοψαν από διάφορα περιοδικά, εφθμερίδεσ, διαφθμιςτικά ζντυπα κτλ.
Σαυτόχρονα, μιλιςαμε για το τί ςθμαίνει υγιεινι διατροφι. Κατθγοριοποιιςαμε τισ
εικόνεσ των τροφίμων που οι μακθτζσ επζλεξαν ανάλογα με τθν διατροφικι τουσ
αξία. Διαχωρίςαμε τα υγιεινά από τα ανκυγιεινά προϊόντα.
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2. Παίξαμε με τισ κοφκλεσ κουκλοκζατρου το επιτραπζηιο παιχνίδι τθσ
ανακφκλωςθσ. Οι κοφκλεσ ιταν ιδιαίτερα βοθκθτικζσ για τουσ μακθτζσ με
επιλεκτικι αλαλία.

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
1. Μιλιςαμε για τθν διατροφικι πυραμίδα. Ολοκλθρϊςαμε διάφορεσ εργαςίεσ που
αφοροφςαν τισ ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. Σα παιδιά ζκοψαν απο διάφορα
ζντυπα εικόνεσ και τισ κόλλθςαν ςτο παρακάτω φφλλο εργαςίασ.
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2. Επιςκεφκικαμε τθν λαϊκι αγορά. Είδαμε, πιάςαμε, μυρίςαμε τα φρζςκα φροφτα
και λαχανικά που είνα απαραίτθτα για τθν διατροφι μασ. Σαυτόχρονα αγοράςαμε
πορτοκάλια και φτιάξαμε ζνα υγιεινό πρωινό.

ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ
1. Δθμιουργιςαμε κοφκλεσ από ανακυκλϊςιμα υλικά και διάφορα κουτιά
πολλαπλϊν χριςεων για τισ τάξεισ μασ.

ΜΑΙΟ
1. Παίξαμε το παιχνίδι τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν αυλι του ςχολείου.

2. το τμιμα τθσ εργοκεραπείασ, παίξαμε πολλά παιχνίδια μνιμθσ και ςτερεογνωςίασ
χρθςιμοποιϊντασ ανακυκλϊςιμα υλικά όπωσ πλαςτικά μπουκάλια, ςυςκευαςίεσ τροφίμων
γυάλινεσ, αλουμινζνιεσ κτλ.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ: Γωνιά Κφρα, Χατηθιωάννου Λουκία, Παςςαλίδου Αγγελικι,
Ηυγουρίτςα Βίκυ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΚΘΣΩΝ: Φάνθσ, Ροδόπθ, Μιχάλθσ, Νίκοσ, Μαρία, Αλεξία, Νίκοσ,
Άγγελοσ, Χριςτοσ
ΔΕΜΕΜΒΡΙΟ
1.
2.
3.
4.

5.

Απλι εννοιολογικι προςζγγιςθ των λζξεων ΔΛΑΣΡΟΦΘ και ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ςτο
διαδραςτικό πίνακα.
Προβολι κόμικσ ςχετικϊν με τθ διατροφι.
υμπλιρωςθ ερωτθματολογίου: «Πόςο ςυχνά τρωσ;», που αφορά ςτισ
διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν.
υηιτθςθ για τθ ςθμαςία του καλοφ και υγιεινοφ πρωινοφ , ςχετικζσ
παροιμίεσ και ςυμφωνία για καταγραφι κακθμερινι του δεκατιανοφ τουσ
ςτο ςχολείο. (Τπογραμμίηεται με κόκκινο το ανκυγιεινό δεκατιανό).
Ετοιμαςία από τα ίδια τα παιδιά ενόσ υγιεινοφ δεκατιανοφ ςτθν κουηίνα του
ςχολείου.

Προςπάκεια εμπλουτιςμοφ τθσ διατροφισ τουσ με λαχανικά, φροφτα, ψωμί,
γάλα και ζλεγχοσ τθσ κατανάλωςθσ των γλυκϊν.
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6.

Επίςκεψθ ςε υπεραγορά (ςουπερμάρκετ) τθσ ςυνοικίασ, για αγορά υλικϊν
ςυνταγισ χριςτουγεννιάτικου γλυκοφ (μελομακάρονα) και επιςιμανςθςυηιτθςθ τθσ κρεπτικισ αξίασ κάποιων από τα υλικά (λάδι, μζλι, καρφδια)
και εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ ςτθν κουηίνα του ςχολείου.

7.

Καταςκευι ετιςιου θμερολογίου με ανακυκλϊςιμα υλικά (κυρίωσ από
ςυςκευαςίεσ τροφίμων) κι άλλων χριςτουγεννιάτικων δθμιουργιϊν:
χριςτουγεννιάτικα δζντρα με ρολά, καράβια με χάρτινα κουτιά από γάλα,
χυμοφσ.
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8.

Καταςκευι και χριςθ κάδου ανακφκλωςθσ μζςα ςτθν τάξθ και τακτικι
μεταφορά των ανακυκλϊςιμων ςτον κάδο Ανακφκλωςθσ του Διμου κοντά
ςτο ςχολείο.

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014
1.
το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ διδάςκονται κείμενα ςχετικά με τθ διατροφι:
2.
«Ο ωραίοσ Δαρείοσ», τθσ οφίασ Ηαραμποφκα.
3.
«Θ λαίμαργθ φάλαινα που ζφαγε τθ κάλαςςα», του Ε. Σριβιηά.
4.
«Φαςολάκια βραςτά;» ενδεικτικι υγιεινι ςυνταγι, «Ζνα κζικ βόμβα»
ανκυγιεινι ςυνταγι και « Γάροσ, το κζτςαπ των αρχαίων», από το βιβλίο τθσ τ
τάξθσ.
5.
Επίςκεψθ ςτθ λαϊκι αγορά τθσ ςυνοικίασ. Γνωρίηουν κι άλλα λαχανικά
(ςζλερι, αντίδια) και φροφτα εξωτικά (μάνγκο, αβοκάντο).

6.

Γίνονται ςυνταγζσ με υλικά από τθ λαϊκι αγορά (φρουτοςαλάτα, μθλόπιτα).
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7.
Απλι απεικονιςτικι προςζγγιςθ τθσ πυραμίδασ τθσ μεςογειακισ διατροφισ
αρχικά, ανάλυςθ του περιεχομζνου τθσ ςτισ κατθγορίεσ τροφϊν και ςυνιςτϊςα
κατανάλωςι τουσ (κακθμερινά, εβδομαδιαία, θμεριςια).

8.
Διδαςκαλία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ «Σο ταξίδι τθσ τροφισ». Σι είναι το
πεπτικό ςφςτθμα, από ποια όργανα αποτελείται, πϊσ ακριβϊσ γίνεται θ διαδικαςία
τθσ πζψθσ.

9.
Προβολι ςτο διαδραςτικό πίνακα : «Σο ταξίδι τθσ τροφισ για μικρά παιδιά».
Σα παιδιά αναγνωρίηουν ςε εικόνα τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, τα
χρωματίηουν με διαφορετικά χρϊματα και κάνουν βιωματικι προςζγγιςθ
δείχνοντάσ τα ςτο ςϊμα τουσ (με τθ ςειρά).
10.
Σαξινομοφν είδθ τροφϊν ςτθ ςωςτι ομάδα (ομάδεσ τροφϊν: Κρζατα,
Λαχανικά, Φροφτα, Ψαρικά, Ποτά, Γαλακτοκομικά, Αρτοποιιματα, Γλυκά) Π.χ.
πράςο ------ λαχανικά,
μπαρμποφνι-----ψαρικά
11.
Βάηουν λζξεισ-είδθ τροφϊν ςε αλφαβθτικι ςειρά.
12.
χθματίηουν ςφνκετεσ λζξεισ με το βϋςυνκετικό πίτα, ςαλάτα, ψωμί
(μθλόπιτα, ντοματοςαλάτα, ςταφιδόψωμο)
13.
Επίςκεψθ ςτο φοφρνο τθσ γειτονιάσ του ςχολείου.
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ΜΑΡΣΙΟ
1. υηιτθςθ για τα νθςτίςιμα (ςαρακοςτιανά) φαγθτά ςτθ διατροφι μασ, όπωσ
ταχίνι, λαγάνα , (εποχιακζσ ενότθτεσ ςυνδυαςτικζσ).
2. Καταςκευι τθσ κυρά-αρακοςτισ ςε χαρτί, με τα ςαρακοςτιανά εδζςματα
ςτθν ποδιά τθσ.

3. Παραςκευι τθσ κυρά-αρακοςτισ με ηυμάρι και ψιςιμο ςτθν κουηίνα του
ςχολείου.

4. «Σο πιο γλυκό ψωμί»: λαϊκό παραμφκι.
5. Ο κφκλοσ του ψωμιοφ (Από το ςιτάρι ςτο ψωμί).
6. Παροιμίεσ για το ψωμί κι επεξιγθςθ τθσ μεταφορικισ τουσ ςθμαςίασ (π.χ.
Φάγαμε μαηί ψωμί κι αλάτι = περάςαμε μαηί πολλά) και γνωριμία με τισ
κατθγορίεσ ψωμιοφ (χωριάτικο, ςίκαλθσ, πολφςπορο κ.λ.π)
7. Διδαςκαλία τθσ ενότθτασ των δθμθτριακϊν (αναγνϊριςθ, ονομαςία,
ςπουδαιότθτα).
8. Εμπζδωςθ με προβολι των δθμθτριακϊν ςτο διαδραςτικό πίνακα.
9. Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αλευροβιομθχανίασ Λοφλθ: (προβολι ςχετικι με το
ψωμί ςτθν κακθμερινότθτα των λαϊν ςτθ κρθςκεία τουσ κ.λ.π., ηφμωμα
ψωμιοφ και ψιςιμο με ενεργι ςυμμετοχι των παιδιϊν ).
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10. υηιτθςθ για τθν ανακφκλωςθ ςτθν κακθμερινότθτά μασ, υλικά που
ανακυκλϊνονται.
11. Προβολι VIDEO για τθν ανακφκλωςθ, τθ χρθςιμότθτά τθσ και πϊσ πρζπει να
γίνεται ςωςτά.
12. Ακροςτιχίδεσ ςχετικζσ με τθν ανακφκλωςθ.
13. Παιχνίδια ςτο διαδίκτυο για τθν ανακφκλωςθ.
14. Επιτραπζηια παιχνίδια ςχετικά.
15. Επίςκεψθ ςτθν ΠΑΛΔΛΚΙ
«HΕLMEPA» (Ζκκεςθ για τουσ ωκεανοφσ,
αναγκαιότθτα κακαρϊν καλαςςϊν, παιχνίδια διαδραςτικά με
ανακυκλϊςιμα υλικά ).
ΑΠΡΙΛΙΟ
1. Μακαίνουν το τραγοφδι τθσ υγιεινισ διατροφισ.
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2. Καταςκευάηουν ςουπλά, (ατομικό), με τθν πυραμίδα τθσ υγιεινισ
διατροφισ.

3. Καταςκευάηουν επίςθσ τριςδιάςτατθ πυραμίδα υγιεινισ διατροφισ με
εικόνεσ αντίςτοιχεσ.

4. Καταςκευάηουν
(χριςθ ηαριοφ).

το δικό τουσ επιτραπζηιο παιχνίδι με υγιεινζσ τροφζσ
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5. Βάφουν τα παςχαλινά αυγά με μπογιζσ φυςικζσ, από φλοφδεσ κρεμμυδιϊν
κι άλλων λαχανικϊν.
6. Δθμιουργοφν παςχαλινζσ κάρτεσ ι άλλεσ καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα
υλικά.

7. Επίςκεψθ ςτον παιδότοπο «ΣΡΟΦΟΤΠΟΛΘ» (ενεργι ςυμμετοχι, με
παιχνίδια, καταςκευζσ, παηλ, για τθν υγιεινι δια τροφι).

ΜΑΪΟ
1. Καταςκευι πρωτομαγιάτικου ςτεφανιοφ με ανακυκλϊςιμα υλικά και
πλεξοφδεσ διακοςμθτικζσ από ηυμάρι.

27

Με τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν του ςχολείου
1. Πρόγραμμα διατροφισ ςτο ςχολείο μασ (ομιλία από διατροφολόγο παιχνίδια). Ανάδειξθ τθσ υψθλισ διατροφικισ αξίασ των φροφτων.
Προςφζρουν μπανάνεσ ςτουσ μακθτζσ μασ.

2. Οι μακθτζσ παίηουν το ομαδικό παραδοςιακό παιχνίδι «ΠινακωτιΠινακωτι» ςτθν αυλι του ςχολείου μασ.
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ΕΠΙΚΕΨΕΙ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ


13-3-2014 ςτθν παιδικι ΘΕLMEPA (Ανακφκλωςθ)



17-3-2014 ςτο Μουςείο Αλευροβιομθχανίασ ΛΟΤΛΘ (Διατροφι)



9-4-2014 ςτον παιδότοπο ΣΡΟΦΟΤΠΟΛΘ (Διατροφι)
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ΚΟΡΤΦΩΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Προσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο ςχολείο μασ, ςε ζνα
διδακτικό δίωρο, οι εξισ δραςτθριότθτεσ:








Παρουςίαςθ όλου του προγράμματοσ ςτον διαδραςτικό πίνακα ςε μορφι
Power Point. (Δραςτθριότθτεσ, φωτογραφίεσ, εντυπϊςεισ μακθτϊν).
Παρουςίαςθ καταςκευϊν και εκκεμάτων κάκε ομάδασ ςε μικρι ζκκεςθ και
ταυτόχρονθ επίδειξθ από τουσ μακθτζσ των δθμιουργθμάτων τουσ (ςτολζσ,
αυτοςχζδια επιτραπζηια παιχνίδια, κτλ).
Ανάγνωςθ ςχετικοφ κειμζνου: ¨Ο ωραίοσ Δαρείοσ¨ τθσ οφίασ Ηαραμποφκα.
Σραγοφδια για τθν υγιεινι διατροφι: Σο τραγοφδι τθσ υγιεινισ διατροφισ,
Λάχανα και Χάχανα, Σο κουτί και το ρεβίκι, Σόςο λάκοσ διατροφι, Ο
πρίγκιπασ Λεμονισ και θ όμορφθ Κρεμμφδω, Σο χοντρό μπιηζλι, κτλ.
Ομαδικά παιχνίδια και επιτραπζηια (πινακωτι, το παιχνίδι τθσ υγιεινισ
διατροφισ, το παιχνίδι τθσ ανακφκλωςθσ).

Σελικόσ μασ ςτόχοσ είναι θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν μασ και των
εκπαιδευτικϊν για να κυμθκοφμε όλα όςα πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια
του προγράμματοσ, να ευαιςκθτοποιθκοφμε ακόμθ μία φορά, να ¨βιϊςουμε¨, να
διαςκεδάςουμε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οι αξιολογιςεισ που εφαρμόςαμε αφοροφςαν τόςο τουσ μακθτζσ όςο και τουσ
εκπαιδευτικοφσ. Αρχικά διανείμαμε ςτουσ γονείσ ζνα ζντυπο όπου τουσ
ενθμερϊςαμε για τθν εμπλοκι των παιδιϊν τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.
Σαυτόχρονα, τουσ ηθτικθκε να ςυμπλθρϊςουν ανϊνυμα και να επιςτρζψουν ςτο
ςχολείο, ζνα ζντυπο για τθν αρχικι διερεφνθςθ των ςυνθκειϊν των μακθτϊν και
των οικογενειϊν τουσ ςε κζματα διατροφισ και ανακφκλωςθσ. Σο ζντυπο αυτό μασ
ζδωςε πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ποιότθτα των γνϊςεων των γονζων ςε
κζματα υγιεινισ διατροφισ και περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ.
Θ αρχικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν ιταν διαγνωςτικι με ερωτιςεισ προσ τα παιδιά.
Κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ, απλζσ αξιολογιςεισ με ςυνεντεφξεισ,
εργαςίεσ και παιχνίδια, γίνονταν τακτικά με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ και
αναπροςαρμογι, όπου ζπρεπε, των δραςτθριοτιτων. Θ αλλαγι των ςτάςεων των
μακθτϊν, το λεξιλόγιό τουσ, το επίπεδο ςυνεργαςίασ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, το
κλίμα ςτισ ομάδεσ και τθν τάξθ, θ δθμιουργία οικολογικισ ςυνείδθςθσ και θ αλλαγι
κάποιων ανκυγιεινϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν, αποδείκνυαν ζμπρακτα και
ταυτόχρονα αξιολογοφςαν τουσ ςτόχουσ του προγράμματόσ μασ.
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Πλθςιάηοντασ ςτθν ολοκλιρωςθ του προγράμματόσ μασ, διαμορφϊςαμε ζνα
αξιολογθτικό ζντυπο με ερωτιςεισ που απευκυνόταν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα για τθν διερεφνθςθ:
1.
2.
3.
4.
5.

Σθσ επίτευξθσ των ςτόχων που είχαν κζςει ςτισ ομάδεσ τουσ.
Σου αντίκτυπου που είχε το πρόγραμμα ςτουσ μακθτζσ τουσ μζςα ςτθ τάξθ.
Σθσ λειτουργίασ των ομάδων.
Σων δυςκολιϊν και αδυναμιϊν του προγράμματοσ.
Σθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, γονζων, εμπλεκόμενων φορζων.

Σαυτόχρονα ζνα ερωτθματολόγιο μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ των ανωτζρων
βακμίδων για τθν ςυμπλιρωςι του με ςτόχο τθν διερεφνθςθ των αποκτθκζντων
γνϊςεων τουσ ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα.
τισ κατϊτερεσ βακμίδεσ και ιδιαίτερα ςτουσ μακθτζσ με μθ λεκτικι επικοινωνία
χρθςιμοποιιςαμε ωσ αξιολογθτικό εργαλείο τα παιχνίδια και ςυγκεκριμζνα: «χτίςτε
τθ διατροφικι πυραμίδα», «επιλζξτε τθν ςωςτι εικόνα για ζνα υγιεινό πρωινό»,
«ανακυκλϊςτε τα ςκουπίδια» (τουσ δίνονταν χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαςτικό και
ζπρεπε να τα πετάξουν ςτο ςωςτό κάδο).
Με τθ λιξθ του προγράμματοσ ζνα τελικό ζντυπο διαμορφϊκθκε και διανεμικθκε
ςτουσ γονείσ με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ αλλαγισ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν και
τθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτο ςπίτι και ςτθν κοινότθτα.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΩΝ
Α. ΜΑΚΘΣΕ: Θ πλειονότθτα των μακθτϊν απάντθςε ςωςτά ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ
του ερωτθματολογίου, γεγονόσ ενκαρρυντικό και ςθμαντικό που αποδεικνφει τθν
επιτυχία του προγράμματοσ.
Β. ΓΟΝΕΛ: Θ πλειονότθτα των γονζων, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ τουσ ςτο
ερωτθματολόγιο, άλλαξε τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ ενϊ ταυτόχρονα
χρθςιμοποιοφν ςε μεγαλφτερο βακμό το μπλε κάδο τθσ ανακφκλωςθσ. Τποςτιριξαν
πωσ βελτιϊκθκαν οι διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν τουσ ςε μεγάλο βακμό και
καταναλϊνουν πλζον περιςςότερα φροφτα, λαχανικά και άςπρο κρζασ.
Γ. ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΛ: Οι εκπαιδευτικοί κατζγραψαν πωσ πραγματοποιικθκαν οι ςτόχοι
του προγράμματοσ ςε μεγάλο βακμό. Σο πρόγραμμα είχε κετικό αντίκτυπο ςτουσ
μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ, προιγαγε τθν ςυνεργαςία των μακθτϊν ενϊ οι δυςκολίεσ
κατά τθν εφαρμογι του ιταν αμελθτζεσ και επουςιϊδεισ.
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Πρόγραμμα Ενθμζρωςθσ κι Ευαιςκθτοποίθςθσ μακθτϊν, γονζων και
εκπαιδευτικϊν για τα Απόβλθτα υςκευαςίασ ςτο Διμο μασ. Ελλθνικι
Εταιρεία Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ Α.Ε.
Γαβριλάκθσ Κ., Απορρίμματα: Προβλιματα και θ Αντιμετϊπιςι τουσ, ΤΠΕΠΚ
Αγωγι Τγείασ, Διατροφι και Διατροφικζσ υνικειεσ, ΤΠΕΠΚ

ΙΣΟΕΛΙΔΕ:


http://www.dipevath.gr/index.php/schoolactivities/2163.html



http://users.sch.gr/organopoulos/sxedia_ergasias.htm



http://www.e-yliko.gr/default.aspx
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Α. ΑΡΧΛΚΟ ΔΛΕΡΕΤΝΘΣΛΚΟ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΛ
…..Κεωροφμε εξαιρετικά ςθμαντικι τθ ςυμβολι τθσ οικογζνειασ ςτθν πραγματοποίθςθ
των προαναφερκζντων ςτόχων κακϊσ πιςτεφουμε πωσ θ εκπαίδευςθ είναι μία
ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία που δεν αφορά μόνο τα ςτενά όρια του ςχολείου αλλά
ταυτόχρονα τθν οικογζνεια και τθν κοινότθτα μζςα ςτθν οποία ηοφμε και
ςυναναςτρεφόμαςτε. Για το λόγο αυτό, ςασ παρακαλοφμε να διακζςετε λίγο από το
χρόνο ςασ για τθν ςυμπλιρωςθ του παρακάτω ερωτθματολογίου ανϊνυμα.

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
1. Σι αρζςει ςτο παιδί ςασ να τρϊει ςυνικωσ;

2. Ποιο είναι το αγαπθμζνο του πρωινό;

3. Ποιο το αγαπθμζνο του μεςθμεριανό φαγθτό;

4. Σι καταναλϊνει το απόγευμα;

5. Σι καταναλϊνει το βράδυ;

6. Πϊσ διαχειρίηεςτε τα απορρίμματά ςασ;

7. Γνωρίηετε ποια υλικά ανακυκλϊνονται;

8. Χρθςιμοποιείτε τον μπλε κάδο τθσ ανακφκλωςθσ;

9. Προςπακείτε ςτθν οικογζνειά ςασ να ζχετε αυτό που λζμε οικολογικι
ςυνείδθςθ;
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Β. ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ
Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε με Χ ςτο τετράγωνο τθσ επιλογισ ςασ
ΠΟΛΤ
Πραγματοποιικθκαν
προγράμματοσ.

οι

ςτόχοι

του

Ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ ιταν
λειτουργικόσ.
Σο πρόγραμμα είχε κετικό αντίκτυπο
ςτουσ μακθτζσ ςασ μζςα ςτθ τάξθ.
Σο πρόγραμμα είχε κετικό αντίκτυπο
ςτουσ μακθτζσ ςασ ςτθν αυλι.
Βελτιϊκθκε το επίπεδο τθσ ςυνεργαςίασ
των μακθτϊν τθσ ομάδασ.
Αντιμετωπίςατε δυςκολίεσ κατά
υλοποίθςθ του προγράμματοσ.

τθν

υνεργαςτικατε με ευκολία με τουσ
ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ.
υνεργαςτικατε με ευκολία με τουσ
γονείσ των μακθτϊν.
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ΑΡΚΕΣΑ

ΛΛΓΟ

ΚΑΚΟΛΟΤ

Γ. ΣΕΛΛΚΟ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΚΘΣΕ
ΣΙ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΦΕΣΟ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ»
Βάζω ςε κφκλο το ςωςτό

1.

2.

Ποιό από τα παρακάτω είναι το ςιμα τθσ ανακφκλωςθσ;

Επζλεξε ποιά από τα παρακάτω υλικά ανακυκλϊνονται.

α. χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ

β. μπανάνεσ

γ. γυάλινα μπουκάλια

δ. υπολείμματα φαγθτϊν

ε.αλουμίνιο

η. πλαςτικά μπουκάλια

3.

4.

Διάλεξε ζνα υγιεινό πρωινό.

υμπλιρωςε τθν διατροφικι πυραμίδα.
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Δ. ΣΕΛΛΚΟ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΛ
ΣΕΛΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματόσ μασ «Διατροφι και Ανακφκλωςθ» κα
κζλαμε να ηθτιςουμε και πάλι τθ ςυμβολι ςασ με τθν ανϊνυμθ ςυμπλιρωςθ του
παρακάτω ερωτθματολογίου ςυμβάλλοντασ ζτςι, ςτθν αξιολόγθςθ του
προγράμματόσ μασ.
Παρακαλώ ςημειώςτε την απάντηςη
τησ επιλογθσ ςασ
Ζχουν αλλάξει οι διατροφικζσ ςασ
ςυνικειεσ μετά τθ λιξθ του
προγράμματοσ;

ΝΑΙ

Σρϊτε πλζον περιςςότερα φροφτα,
λαχανικά και λευκό κρζασ;

Ζχετε περιορίςει τισ ανκυγιεινζσ
τροφζσ από το κακθμερινό ςασ
διαιτολόγιο;
Ζχει αλλάξει θ ςυμπεριφορά του
παιδιοφ ςασ ωσ προσ τισ διατροφικζσ
του ςυνικειεσ;
Ανακυκλϊνετε
απορρίμματα ςασ;

πλζον

τα

Διαχωρίηετε τα ανακυκλϊςιμα υλικά
ςτο ςπίτι ςασ ςε διαφορετικοφσ
κάδουσ;

Πιςτεφετε πωσ ζχει αυξθκεί ο βακμόσ
τθσ οικολογικισ ςασ ςυνείδθςθσ;
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ΟΧΙ

ΑΡΚΕΣΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΤ

