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Τι είναι ένα σχολείο που προάγει την Υγεία; 
 Ένα  Σχολείο που προάγει την υγεία είναι αυτό που ενισχύει συνεχώς ένα υγιές 

περιβάλλον για τη ζωή, τη μάθηση και την εργασία με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή 
του. 

 Ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση των στελεχών του, των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών, των γονέων, των φορέων παροχής υγείας και των ηγετών της κοινότητας στο 
πλαίσιο των προσπαθειών να γίνει το σχολείο ένας υγιής χώρος. 

 Προσπαθεί να παρέχει προγράμματα αγωγής υγείας,  προγράμματα διατροφής, 
προγράμματα ασφάλειας των τροφίμων, ευκαιρίες για σωματική άσκηση  και 
ψυχαγωγία, καθώς και  προγράμματα συμβουλευτικής  για  την κοινωνική υποστήριξη 
και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

 Εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές που σέβονται την ατομική ευημερία και την 
αξιοπρέπεια, παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για επιτυχία και αναγνωρίζει τις καλές 
προσπάθειες και προθέσεις, καθώς και τα προσωπικά επιτεύγματα. 

 Συνεργάζεται με τους ηγέτες της κοινότητας για να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν πώς η κοινότητα συμβάλλει στην βελτίωση ή υπονομεύει, την υγεία και την 
εκπαίδευση. 

 
Ένα Σχολείο που προάγει την Υγεία επικεντρώνεται στα εξής: 

 Στην εκπαίδευση των μαθητών να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους. 
 Στην εκπαίδευση των μαθητών να λαμβάνουν υγιείς αποφάσεις και να έχουν τον 

έλεγχο στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής τους.  
 Στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την υγεία (μέσω πολιτικών, υπηρεσιών,  

υλικών και  κοινωνικών συνθηκών) 
 Στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την προαγωγή  της ειρήνης, της εξασφάλισης 

στέγης, της εκπαίδευσης, της τροφής, , του εισοδήματος, της σταθερότητας των 
οικοσυστημάτων, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης  και της  αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 Στην πρόληψη  αιτιών που προκαλούν ασθένειες και αναπηρίες όπως είναι: το 
κάπνισμα, το HIV / AIDS, η καθιστική ζωή, τα ναρκωτικά,  το αλκοόλ, η βία και οι 
τραυματισμοί, η ανθυγιεινή διατροφή. 

 Στη ενδυνάμωση των μαθητών για να αποφασίζουν για την ζωή και την υγεία 
τους, εφοδιάζοντάς τους  με ανάλογες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες.  
WHO Health Promoting Schools  http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/ 

 

 

Στο Αειφόρο Σχολείο η σχολική κοινότητα δεν μπορεί παρά να ασχολείται σοβαρά με την 

προαγωγή της ψυχικής και σωματικής  υγείας των  μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά, που είναι σωματικά υγιή και μέσα στο σχολείο αισθάνονται 

ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και υποστηρικτικό, εμφανίζουν καλύτερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις και δεν εγκαταλείπουν εύκολα το σχολείο και τις σπουδές τους. Είναι 

λοιπόν σημαντικό να δίνεται έμφαση, στην βελτίωση της φυσικής και ψυχικής τους 

κατάστασης μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης τους σε θέματα ισορροπημένης διατροφής 

σε θέματα φυσικής άσκησης και σε θέματα σχέσεων.  Το σχολείο μπορεί: α) Να αποτελέσει, 

μέσω του κυλικείου του, πρότυπο στην προμήθεια και διάθεση υγιεινών, τοπικών τροφίμων 

τα οποία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, παράγονται ή παρασκευάζονται με φιλικές και 

υπεύθυνες προς το περιβάλλον και την κοινωνία πρακτικές. (π.χ. Δίκαιο εμπόριο). β) Να 

http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/
http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/
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αποτελέσει το χώρο που οι μαθητές θα  συμμετέχουν σε ενδιαφέροντα προγράμματα 

άθλησης (στο σχολείο και στη φύση), ώστε από μικρή ηλικία να αγαπούν τη φυσική άσκηση 

και την άσκηση στη φύση. γ) Να εισάγει προγράμματα σχέσεων και επικοινωνίας που 

προάγουν την ψυχική υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών 

Περιοχές του σχολικού προγράμματος που επιτρέπουν την ενασχόληση με την υγεία 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι στα νέα Προγράμματα 

Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο, περιλαμβάνεται μια πολύ 

ενδιαφέρουσα περιοχή: Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ), η οποία εντάσσεται στις 

Βιωματικές Δράσεις. Στο Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΚΖ δίνεται μεγάλη βαρύτητα, μεταξύ 

άλλων, στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. στο 

πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. (Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει ενισχύει τη μαθησιακή 

διαδικασία). Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό οι τάξεις και γενικότερα το σχολείο μπορούν 

να γίνουν πλαίσια τα οποία προάγουν τη θετική προσαρμογή των μελών τους και να 

λειτουργούν ως κοινότητες όπου ο καθένας συνεργάζεται, νοιάζεται και φροντίζει τον άλλο. 

Επιπλέον συμβάλλει στο να δημιουργηθούν δεσμοί με 

την κοινότητα και στη δημιουργία μιας ευρύτερης 

σχολικής κοινότητας. Το Αειφόρο Σχολείο δεν μπορεί 

παρά να δώσει ιδιαίτερο χώρο στα θέματα που 

πραγματεύεται το πρόγραμμα σπουδών της ΣΚΖ.  

Φύση και άσκηση. Είναι επίσης μια νέα περιοχή στα νέα 

Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο και εντάσσεται επίσης 

στις Βιωματικές Δράσεις. Δεν έχει αρχίσει η εφαρμογή 

του, αλλά χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση και 

συντονισμός δράσεων και άλλων φορέων για να 

επιτύχει και οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες για 

πεζοπορίες, ορειβασίες και άλλες δραστηριότητες στη 

φύση.  

Τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας μέσα από τα οποία επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης, συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών, κλίμα που συμβάλλει στην δημιουργία θετικών διαπροσωπικών 

σχέσεων και βοηθά τα παιδιά, να συνεργάζονται, να  εκφράζονται και να επικοινωνούν με 

τους συνομηλίκους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, να ανακαλύπτουν τα θετικά 

και δυνατά τους σημεία και να τα αξιοποιούν, να βασίζονται στην δυνάμεις τους, αλλά και 

να γνωρίζουν τις αδυναμίες τους   και να τις αντιμετωπίζουν σαν πρόκληση για βελτίωση.  

Οι δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της  Σχολικής και 

Κοινωνικής Ζωής και στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας όπως είναι:  η  επικοινωνία με 

ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, οι συναντήσεις και συζητήσεις των παιδιών 

μεταξύ τους και με τους υπεύθυνους καθηγητές και η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 

που είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτούς τους στόχους (πχ παιχνίδια ρόλων, 

δραματοποιήσεις), η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών (εκπαιδευτικοί με ειδική εκπαίδευση 
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στην εκπαιδευτική συμβουλευτική), αποτελούν πρακτικές που θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τα προγράμματα σπουδών επιμέρους μαθημάτων Σημαντική είναι η συμβολή των μαθημάτων 

στο στόχο της προαγωγής της Υγείας, όπως είναι η Βιολογία, Οικιακή Οικονομία για τη 

διατροφή, η Φυσική Αγωγή για την άσκηση, τα μαθήματα τεχνών (μουσική, εικαστικά, 

θέατρο) για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.  

Θα δώσουμε ένα παράδειγμα επιτυχημένου προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος 

Οικιακής Οικονομίας με τίτλο Αειφόρος Κουζίνα. Το πρόγραμμα αυτό  έγινε σε ένα γαλλικό 

σχολείο και προσπάθησε να συνδέσει την ανθρώπινη υγεία με την προστασία του πλανήτη 

και το νόστιμο και υγιεινό φαγητό. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τα παιδιά να βρουν τη δική 

τους υγιεινή διατροφή. Προωθεί τις αξίες του διεθνούς κινήματος «Αργό φαγητό» που έχει 

σκοπό να προωθήσει το συνδυασμό της υγιεινής  διατροφής με τα τοπικά τρόφιμα και τις 

λογικές τιμές με μια κουλτούρα γύρω από την κατανάλωση του φαγητού. Το κίνημα αυτό 

ξεκίνησε από τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες οι οποίες  διαθέτουν μια παραδοσιακή μεσογειακή 

διατροφή με σύνθημα: «Ναι στα μαγειρευμένα σπιτικά υγιεινά φαγητά». 

Αειφόρος κουζίνα: Ένα πρόγραμμα  της Οικιακής Οικονομίας» 

Το γαλλικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αειφόρος κουζίνα. Η αειφόρος ανάπτυξη στην οικιακή οικονομία», 

έδειξε ενδιαφέροντα πράγματα. Οι μαθητές κλήθηκαν να συζητήσουν όχι μόνο θεωρητικά για μια 

ισορροπημένη διατροφή, αλλά και να συγκρίνουν ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο και ένα διαιτολόγιο 

με κρέας, τα πλεονεκτήματα των τοπικών προϊόντων συγκριτικά με αυτά που εισάγονται από το 

εξωτερικό.  Χαίρονται επίσης να ετοιμάζουν δικά τους 

πιάτα στο πλαίσιο του μαθήματος οικιακής οικονομίας. 

Με την ουσιαστική ανάμειξη στην προετοιμασία του 

φαγητού, στην επιλογή των συστατικών και τη συζήτηση 

για το μενού δίνεται ευκαιρία στους μαθητές να 

συλλογιστούν για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου 

που απαιτούνται να προετοιμαστεί ένα γεύμα: Δηλαδή ο 

χρόνος και ο χώρος (το έδαφος) που απαιτούνται για να 

αναπτυχθούν τα φυτά και να μεγαλώσουν τα ζώα. Επίσης 

ο χρόνος που είναι απαραίτητος για την επεξεργασία και 

την παρουσίαση των τροφών με έναν ελκυστικό τρόπο, η γεωγραφική απόσταση που  διανύουν τα 

τρόφιμα, κυρίως λόγω της οικονομικής οργάνωσης της αγοράς τροφίμων, αλλά και η διαφορετική 

ποσότητα χρόνου και χώρου που αφιερώνουν για την προετοιμασία του φαγητού οι διάφοροι 

πολιτισμοί.  

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ένα κοντινό εστιατόριο στο σχολείο. 

Στις καθημερινές ημέρες το πρωί το  εστιατόριο άνοιγε  τις πόρτες του για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι ιδιοκτήτες του συνεργάζονταν με τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές  για να οργανώσουν οι μαθητές μόνοι τους το μενού της ημέρας. Τα 

λαχανικά τα προμηθεύονταν από τον λαχανόκηπο του σχολείου , τα δημητριακά από τους 

αγρότες της περιοχής και τα αυγά και το τυρί από τους ντόπιους παραγωγούς. Τα φρούτα τα 

επέλεγαν από πιο μακρινή περιοχή συσκευασμένα προσεκτικά.  Για να μελετήσουν μία 

αειφόρο κουζίνα έθεταν τα ερωτήματα:  από πού προέρχονται τα τρόφιμα; Πως 

καλλιεργούνται, πως  συλλέγονται, πως μεταφέρονται και αποθηκεύονται οι πρώτες ύλες ; 
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ποιες είναι οι διαιτητικές ανάγκες αυτών που θα φάνε το φαγητό;  Πόσο υγιεινά είναι τα 

τρόφιμα;  Η σύνθεση των τροφίμων είναι ελκυστική στη γεύση και στην εμφάνιση;, Nathalie 

Gudorf και Renée Paule Blochet, Αειφόρος Κουζίνα, στο ΚΠΕ Αρχανών,  σ. 178-181. 

ΠΗΓΕΣ: Scoullos M., Malotidi V., Medeteranian Food, MIO, 2007. http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/MED_FOOD_TOTAL_eng.pdf 
ΚΠΕ Αρχανών, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Από τη θεωρία στην πράξη. (Επ. Ε. Φλογαίτη, Γ. Λιαράκου) Αρχάνες 2009. http://www.env-

edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf. Στάπα- Μουρτζίνη Μ. Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΟΕΔΒ, Αθήνα, χχ. http://www.pi-

schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf Χατζηχρήστου Χρυσή, Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών, Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/ WHO Health Promoting Schools   http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/ 

 

Δράσεις για την οργάνωση της πολιτικής υγείας στο  σχολείου 
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ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 
Τι είναι; 

Είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους 

παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Βασίζεται στο διάλογο, τη διαφάνεια και το 

σεβασμό, που αναζητά μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο διεθνές εμπόριο. 

 

 
 

Τα προϊόντα Δίκαιου  Εμπορίου που εξάγονται από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες προς τις αναπτυγμένες είναι 
κυρίως χειροτεχνήματα, καφές, κακάο, ζάχαρη, τσάι, 
μπανάνες, μέλι, βαμβάκι, κρασί, φρέσκα φρούτα, 
σοκολάτα, λουλούδια και χρυσός 

Το Δίκαιο Εμπόριο ελέγχεται από την Παγκόσμια 
Οργάνωση για το Δίκαιο Εμπόριο (WFTO). Επί της 
ουσίας, τα έσοδα από το εμπόριο των προϊόντων 
δικαίου εμπορίου διοχετεύονται στους παραγωγούς 
χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Σήμερα περισσότεροι 
από 1 εκατομμύριο μικροί παραγωγοί και 
περισσότερες από 50 αναπτυσσόμενες χώρες 
συμμετέχουν στην WFTO. 

 

 

 

 

Παραδείγματα ειδών διατροφής που 
μπορεί να είναι προϊόντα  

Δίκαιου Εμπορίου 

1. Φρούτα αποξηραμένα και 
φρέσκα και χυμοί φρούτων: 
σταφίδες, σταφύλια, 
βερύκοκα, μήλα, αβοκάντο, 
μπανάνες βατόμουρα, 
πορτοκάλια, λεμόνια, 
μανταρίνια, πεπόνια, 
αχλάδια, ανανάδες. 

2. Ξηροί καρποί: καρύδια, 
αμύγδαλα, φιστίκια, 
φουντούκια. 

3. Καρποί κακάο: Σοκολάτα 
(γάλακτος, μαύρη, λευκή) 

4. Καφές 
5. Λαχανικά: πράσινα φασόλια 

και μπιζέλια 
6. Τσάι, ζάχαρη, γιαούρτι, μέλι 
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Γιατί;  

 Συνεισφέρει στην Αειφόρο Ανάπτυξη προσφέροντας καλύτερες συνθήκες 
εμπορίου και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων 
παραγωγών και εργατών, αλλά και καλύτερο περιβάλλον.   

 Στο Αειφόρο Σχολείο ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, ανεξάρτητα από  
κουλτούρα, απόσταση, ηλικία, αλλά και για το περιβάλλον κοντινό ή μακρινό.  

 

Σκεφθείτε ότι 

- Ζουν 7 δισεκατομμύρια κάτοικοι στον πλανήτη 

- Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά στην εργασία και το εισόδημα 

- 4 άνθρωποι στους 10 ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα 

- 1 στα 5 παιδιά εργάζεται 

- Το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού μοιράζεται το 85% του πλούτου 

 

Πως; 

Ιδού κάποιες ιδέες που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σχολείο: 

 Πρόταση στο κυλικείο του σχολείου να διαθέτει, μεταξύ των άλλων, βιολογικά 

προϊόντα και προϊόντα δίκαιου εμπορίου.  

 Δημιουργία φυλλαδίου ή ιστολογίου για τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

προϊόντων δίκαιου εμπορίου. 

 Εντοπίστε τα καταστήματα προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου στην περιοχή σας / στη 
χώρα μας. Ερευνήστε τι είναι, γιατί υπάρχουν και πως λειτουργούν. Ενημερώστε 
την οικογένεια σας και τους φίλους σας. 

 Φτιάξτε ένα ερωτηματολόγιο για να ρωτήσετε τους συμμαθητές, φίλους , 

συγγενείς, γνωστούς αν αγοράζουν βιολογικά προϊόντα ή / και προϊόντα δικαίου 

εμπορίου.  

 
Μερικές πηγές πληροφοριών 

 FAIR TRADE HELLAS: http://www.fairtrade.gr/ 

 FAIR TRADE INTERNATIONAL: http://www.fairtrade.net/ 

 FAIR TRADE FOUNDATION: http://www.fairtrade.org.uk/ 

 TRADECRAFT SCHOOL S/ FAIR TRADE TEACHING RESOURCES: 

http://www.traidcraftschools.co.uk/teaching_learning_resources/activities_games 

http://www.fairtrade.gr/
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.org.uk/
http://www.traidcraftschools.co.uk/teaching_learning_resources/activities_games
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επιλέγω προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου 

Στόχοι: 
- Να μπορούν να  κάνουν συγκεκριμένες επιλογές 
- Να ενημερωθούν ότι “τα προϊόντα μιλούν μέσα από την ετικέτα τους”. 

 

Ηλικιακή ομάδα: 10-16 ετών 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες. 

Μέσα -Υλικά: 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 
- Σημειωματάρια, μολύβια, κλπ. 
- Χαρτιά Α3-Α4 
- Μαρκαδόροι 

Περιγραφή 

Οι μαθητές/τριες σε ομάδες των 3-5 ατόμων: 

1. Φτιάχνουν έναν κατάλογο των αγαπημένων τους φαγητών και αναψυκτικών. 

 

2. Κατόπιν αναζητούν στο διαδίκτυο ποια από τα είδη που έγραψαν στον 

κατάλογό τους υπάρχουν και ως προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου., τα οποία 

σημειώνουν με ένα √. Αν κάποια από τα προϊόντα περιέχουν συστατικά που 

προέρχονται από πρώτες ύλες Δίκαιου Εμπορίου, τα σημειώνουν και αυτά ως 

προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου (π.χ. μία μαρμελάδα θεωρείται ως προϊόν 

Δίκαιου Εμπορίου αν είναι φτιαγμένη από  φράουλες και ζάχαρη Δίκαιου 

Εμπορίου). 

 

3. Εντοπίζουν τη χώρα προέλευσης των προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου που 

σημείωσαν στον κατάλογό τους. 

 

4. Επιλέγουν ποιο από τα είδη Δίκαιου Εμπορίου του καταλόγου τους  θα 

αγόραζαν και σχεδιάζουν μία αφίσα γι’ αυτό το προϊόν. 

 

5. Συλλέγουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη χώρα προέλευσης  

του προϊόντος που επέλεξαν, τους κατοίκους της και τον τρόπο ζωής τους και 

τα παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους 


