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Περίληψη 

Με στόχο η λαϊκή ρήση "Ένα φρούτο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα", να γίνει 

βίωμα στην καθημερινότητά των παιδιών, το σύνολο των εκπαιδευτικών του  2
ου

 ΔΣ 

Αλεξ/πολης του Σχολικού Έτους 2015-2016, αποφάσισε να δοθούν λύσεις με διακριτές 

πρακτικές, με στόχο την μέγιστη ένταξη στις σχολικές συνήθειες των παιδιών, της 

χρήσης των φρούτων. Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας παρουσιάστηκε και 

εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία προγραμματισμού σχολικών προγραμμάτων της 

Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Έβρου, το πρόγραμμα «Πάντα φρούτο μες 

στην τσάντα». Προηγήθηκε αρχικά ενημέρωση των γονέων και του συλλόγου αυτών, 

οι οποίοι έδωσαν και αυτοί την συγκατάθεσή τους να προχωρήσουμε. Ακολουθήθηκαν 

οι εξής τρόποι: 1) Παρότρυνση σε αλλαγή  κερασμάτων γενεθλίων ή ονομαστικής 

εορτής των παιδιών, από σοκολατοειδή σε φρούτα. 2) Εκμάθηση καθαρισμού, 

πλυσίματος και διατήρησης φρέσκων των φρούτων. 3) Εκμάθηση στυψίματος των 

φρούτων τροποποιώντας τους σε φυσικό χυμό. 4) Ένταξη στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής του «φρουτοπεντάλεπτου»  ώστε στο τέλος της ώρας του μαθήματος να γίνετε 

το φαγητό του φρούτου απόλαυση των παιδιών. 5) Παροχή από την μουσικό του 

σχολείου, στα παιδιά λέξεις κλειδιά, για δημιουργία τραγουδιού και στίχων. 6) 

Ανέβασμα θεατρικής παράστασης με τίτλο «Φρουτοπία». 7) Συμμετοχή γονέων για 

σχεδιασμό χώρων του σχολείου με αναφορά στην θεματική ενότητα του προγράμματος. 

8) Ενημερώσεις από ειδικούς για την καθημερινή αξία της χρήσης των φρούτων.  

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών και πράξεων είναι τα παιδιά να έχουν ανεβάσει 

το ενδιαφέρον τους για την μάθηση, να αρχίσουν να φροντίζουν περισσότερο τον εαυτό 

τους, να παρακολουθούν τα μαθήματα με περισσότερη προσοχή, να ζητούν 

περισσότερες τέτοιες δράσεις ώστε να αρχίσουν να δημιουργούν πλέον και εκτός 

σχολείου  παραστάσεις.  Καταφέραμε μέσα στην σχολική χρονιά σε ικανοποιητικό 

βαθμό αρκετά από τα παιδιά να κερδίζουν ένα γεύμα φρούτων από τα τουλάχιστον 5 

που χρειάζονται ημερησίως. 

 

 

Α. Εισαγωγή – Θεωρητική τεκμηρίωση  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών είναι 

πολυάριθμοι και συνδέονται μεταξύ τους με περίπλοκους τρόπους. Κατά συνέπεια, η 

αλλαγή του μοτίβου κατανάλωσης παραμένει μια πρόκληση, ειδικότερα σε επίπεδο 

πληθυσμού. Διαφορετικά προγράμματα παρέμβασης που αφορούν τη χαμηλή 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές με 

διαφορετικού βαθμού επιτυχία. 

Οι διαιτητικές συνήθειες και προτιμήσεις δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό κατά την 

παιδική ηλικία, οπότε πολλές δράσεις για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και 



λαχανικών στοχεύουν στα παιδιά. Δυστυχώς, όμως, παρά το μεγάλο αριθμό 

παρεμβάσεων και των εντατικών προσπαθειών, η επίδραση στην τελική κατανάλωση 

είναι μάλλον περιορισμένη (WHO, 2005). Παρόλα αυτά, μπορεί να αναγνωριστούν 

κάποια στοιχεία επιτυχίας. 

Τις περισσότερες φορές τα προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά είναι βασισμένα στο σχολείο. Η 

διεξαγωγή προγραμμάτων παρέμβασης στα σχολεία εξασφαλίζει μεγάλη συμμετοχή και 

δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν, σε κάποιες χώρες, διάφορα είδη δραστηριοτήτων, 

όπως η παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα, η κηπουρική, τα μαθήματα μαγειρικής 

και  η σίτιση.  

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας οι παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαφορετικές δραστηριότητες. Όσο πιο έντονη και 

πολύπλευρη είναι η παρέμβαση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στην κατανάλωση των 

φρούτων και λαχανικών (Sorensen, G, Linnan, L. & Hunt, M. K., 2004). Οι 

δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως τα μαθήματα μαγειρικής, είναι πιο 

αποτελεσματικές σε σχέση με την προσέγγιση της παθητικής μάθησης (WHO, 2005; 

Knai, C., Pomerleau, J., Lock, K., & McKee, M., 2006). Η διάρκεια, επίσης, της 

παρέμβασης είναι σημαντική, ώστε τα προγράμματα που διαρκούν για τουλάχιστον ένα 

έτος είναι πιο αποτελεσματικά (Knai, C., Pomerleau, J., Lock, K., & McKee, M., 2006). 

Επιπλέον, η διανομή φρούτων και λαχανικών, καθώς και η εμπλοκή των γονέων, των 

δασκάλων και των συνομήλικων, βελτιώνει τα αποτελέσματα των σχολικών 

παρεμβάσεων. Η συμμετοχή των γονέων έχει μεγάλη σημασία, καθώς η διαιτητική 

πρόσληψη των ίδιων των γονέων, η ενίσχυση για την κατανάλωση και η διαθεσιμότητα 

στο σπίτι των φρούτων και λαχανικών είναι παράγοντες με ισχυρή επίδραση στην 

κατανάλωση αυτών των τροφίμων από τα παιδιά (Kristjansdottir, A. G., Bourdeaudhuij, 

I. D., Klepp, K. I., & Thorsdottir. I., 2009). Άλλα θετικά στοιχεία τέτοιων προγραμμάτων 

παρέμβασης είναι η ενεργής ενίσχυση από το προσωπικό στα σχολικά κυλικεία, η 

εκπαίδευση και η συμμετοχή των συνομήλικων «αρχηγών», καθώς και η χρήση 

χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων. Η ενσωμάτωση μηνυμάτων σχετικών με τα φρούτα 

και τα λαχανικά στα ήδη υπάρχοντα θέματα του σχολείου μπορεί, επίσης, να είναι 

βοηθητική (WHO, 2005; Knai, C., Pomerleau, J., Lock, K., & McKee, M., 2006). 

Οι ορισμοί για τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι μόνο σημαντικοί για τη λήψη 

αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων ως προς την κατανάλωση αυτών των 

τροφίμων, αλλά είναι καίριας σημασίας σχετικά με την ύπαρξη συστάσεων πρόσληψης 

και την επίδραση που αυτές μπορεί να έχουν στην τελική κατανάλωση από τον 

πληθυσμό. Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) συστήνει την κατανάλωση > 400 

γρ. ανά ημέρα φρούτων και λαχανικών, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πατάτες και 

άλλοι αμυλώδεις κόνδυλοι, όπως η κασάβα (WHO, 2008). Στην Ευρώπη οι συστάσεις 

διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Σε γενικές γραμμές, είναι σε συμφωνία με τις συστάσεις 

του ΠΟΥ, αλλά κάποιες χώρες συστήνουν μεγαλύτερες ποσότητες, όπως για 

παράδειγμα > 600 γρ. στη Δανία (Yngve, A., Wolf, A., Poortvliet, E., Elmadfa, I., Brug, 

J., Ehrenblad, B., Franchini,  B., Haraldsdóttir, J., Krølner,  R., Maes, L., Pérez-

Rodrigo, C., Sjöström, M., Thórsdóttir, I., & Klepp, K. I., 2005). 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει συνθέσει δεδομένα από 

διατροφικές μελέτες σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να αξιολογήσει την κατανάλωση 

τροφίμων στην Ευρώπη. Κατάλληλες προσαρμογές στη σύνθεση των δεδομένων 

επιτρέπουν σε ένα βαθμό τη σύγκριση. Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτουν ότι η μέση 

πρόσληψη λαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των οσπρίων και των ξηρών καρπών) 

στην Ευρώπη είναι 220 γρ. ανά ημέρα. Η μέση πρόσληψη φρούτων είναι 166 γρ. ανά 

ημέρα, υποδηλώνοντας μια μέση πρόσληψη φρούτων και λαχανικών στα 386 γρ. την 



 

ημέρα. Τα δεδομένα, επίσης, δείχνουν ότι η κατανάλωση λαχανικών είναι μεγαλύτερη 

στη Νότια σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη, και ότι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη 

πρόσληψη φρούτων είναι αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

ακολουθούμενες από εκείνες της Νότιας (Yngve, A., Wolf, A., Poortvliet, E., Elmadfa, 

I., Brug, J., Ehrenblad, B., Franchini,  B., Haraldsdóttir, J., Krølner,  R., Maes, L., 

Pérez-Rodrigo, C., Sjöström, M., Thórsdóttir, I., & Klepp, K. I., 2005). 

Μόνο στην Πολωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστρία η πρόσληψη φρούτων 

και λαχανικών ανταποκρινόταν στις συστάσεις για κατανάλωση μεγαλύτερη από 400 

γρ. την ημέρα. Όταν συμπεριλαμβάνονταν οι χυμοί φρούτων και λαχανικών, η 

Ουγγαρία και το Βέλγιο επίσης ανταποκρίνονταν στις συστάσεις (Elmadfa, I., 2009). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η βάση δεδομένων περιέχει δεδομένα μόνο από μία χώρα της 

Νότιας Ευρώπης, την Ιταλία (Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1. Μέση πρόσληψη φρούτων και λαχανικών ανά χώρα (σε γρ. ανά ημέρα), 

εξαιρουμένων των χυμών. 

 

Σε σχέση με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά στην Ευρώπη τα 

δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα. Μια μελέτη, όμως, υποδεικνύει ότι 6-24% των 

παιδιών στην Ευρώπη ανταποκρίνονται στις συστάσεις του ΠΟΥ (Yngve, A., Wolf, A., 

Poortvliet, E., Elmadfa, I., Brug, J., Ehrenblad, B., Franchini,  B., Haraldsdóttir, J., 

Krølner,  R., Maes, L., Pérez-Rodrigo, C., Sjöström, M., Thórsdóttir, I., & Klepp, K. I., 

2005). Η μέση πρόσληψη λαχανικών εκτιμήθηκε στα 86 γρ. την ημέρα και η μέση 

πρόσληψη φρούτων στα 141 γρ. ημερησίως. Συνδυάζοντας την κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών, οι υψηλότερες προσλήψεις παρατηρήθηκαν στην Αυστρία και την 

Πορτογαλία, και οι χαμηλότερες στην Ισλανδία και την Ισπανία. Το είδος των 

λαχανικών που καταναλώνονταν διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στο 

Νότο η κατανάλωση ωμών λαχανικών ήταν μεγαλύτερη, ενώ οι σούπες λαχανικών 

αποτελούσαν την κύρια πηγή λαχανικών στο Βορά. 

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι σε περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Περιοχής του 

ΠΟΥ η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι χαμηλότερη από τα 400 γρ. την 

ημέρα, και στο ένα τρίτο των χωρών η κατανάλωση είναι χαμηλότερη από 300 γρ. 

ημερησίως (WHO, 2006). Η ανάλυση της EFSA βάσει των εθνικών διατροφικών 

μελετών υποδεικνύει ότι η συνιστώμενη ποσότητα επιτυγχάνεται μόνο σε 4 από τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (WHO, 2009). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις η πλειονότητα των Ευρωπαίων δεν 

ανταποκρίνεται στις συστάσεις του ΠΟΥ σχετικά με την κατανάλωση φρούτων και 



λαχανικών. Καθώς η πρόσληψη των συνιστώμενων ποσοτήτων βοηθά στην 

εξασφάλιση υγείας και στην πρόληψη νοσημάτων, οι χαμηλές προσλήψεις αναμένεται 

να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία. 

Μια γενική εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος παρέχεται από κάποιες 

προσπάθειες για να εκτιμηθεί ο βαθμός συμβολής της κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών στην επιβάρυνση της υγείας, ή αλλιώς στο λεγόμενο φορτίο της νόσου. Η 

πιο πρόσφατη ανάλυση στην ΕΕ χρονολογείται από το 1997, όπου είχε εκτιμηθεί ότι 

στην τότε ΕΕ των 15, το 8,3% του φορτίου της νόσου μπορούσε να αποδοθεί στην 

ελλιπή διατροφή, με τη χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών να είναι η αιτία για 

το 3,5% (Pomerleau, J., McKee, M., Lobstein, T., & Knai, C., 2003). Ο ΠΟΥ έχει 

εκτιμήσει ότι 2,4% της επιβάρυνσης στην υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιοχή του ΠΟΥ το 

2004 αποδιδόταν στη χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Πίνακας 1) 

(WHO, 2009a).  

 
Πίνακας 1. Οι 10 κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την υγεία και η 

εκτιμώμενη σχετική συμβολή τους στο φορτίο της νόσου (WHO, 2009a) 

Παράγοντας κινδύνου Φορτίο της νόσου (%) 

1. Κάπνισμα 11,7 

2. Αλκοόλ 11,4 

3. Υψηλή αρτηριακή πίεση 11,3 

4. Υπέρβαρο και παχυσαρκία 7,8 

5. Υψηλή χοληστερόλη 5,9 

6. Σωματική αδράνεια 5,5 

7. Υψηλά επίπεδα σακχάρου 4,8 

8. Χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών 2,4 

9. Κίνδυνοι απασχόλησης 1,7 

10. Παράνομη χρήση ουσιών 1,6 

 

Το όφελος από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών προέρχεται στο μεγαλύτερο 

μέρος από τη μείωση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά τα φρούτα και τα λαχανικά 

μπορούν επίσης να μειώσουν και τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιων μορφών καρκίνου 

(WHO, 2009b).  

Ο ΠΟΥ έχει εκτιμήσει ότι η ανεπαρκής πρόσληψη φρούτων και λαχανικών μπορεί να 

προκαλέσει περίπου 14% των θανάτων από καρκίνο στο γαστρεντερικό σύστημα, 

περίπου 11% των θανάτων από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο και περίπου 9% των 

θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο, παγκοσμίως (WHO, 2009a).  

Η παρούσα εφαρμογή του προγράμματος «Πάντα φρούτο μες στην τσάντα» από το 2
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης έχει ως στόχο την αντιστροφή του κλίματος υπέρ 

των φρούτων έναντι του πείσματος των παιδιών στην κατανάλωση σνακ και διαφόρων 

ειδών σοκολατοειδών.  

 

Β. Περιγραφή  
Για την επίτευξη του στόχου μας αποφασίσαμε ότι έπρεπε να συμμετέχει όλο το 

σχολικό συγκρότημα και όλοι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων. Οι δράσεις που 

αναπτύχθηκαν και συνεχίζονται είναι οι εξής: 

 Εισαγωγή στο τελευταίο 5λεπτο («φρουτοπεντάλεπτο») του μαθήματος της 

φυσικής αγωγής του ομαδικού γεύματος του φρούτου (Εικ. 4). 

 Δημιουργία ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, με έμφαση στα οφέλη τους, την 

«Φρουτοπαίδεια» 
(https://2dimalex.wordpress.com/2016/04/09/φρουτοπαίδεια/) 

https://2dimalex.wordpress.com/2016/04/09/φρουτοπαίδεια/


 

 Αντικατάσταση των σνακ, γλυκών που δίνονταν στις γιορτές και στα γενέθλια 

των παιδιών με φρούτα ή τούρτες φρούτων όπως φαίνονται στις φωτογραφίες 

παρακάτω (Εικ. 7, 8, 9) 

 Διαμόρφωση αιθουσών με θεματικές δημιουργίες των παιδιών (Εικ. 12). 

 Δημιουργία τραγουδιών με λέξεις κλειδιά που δόθηκαν στα παιδιά.  
(https://www.youtube.com/watch?v=oRAGowJJl1g) 

 Ανέβασμα θεατρικής παράστασης με το όνομα «Φρουτοπία» (Εικ. 1, 2, 3). 

 Εκμάθηση των παιδιών του καθαρισμού των φρούτων (Εικ. 10, 11). 

 Εκμάθηση των παιδιών για το πώς παράγεται ο χυμός φρούτων με στύψιμο 

αυτών (Εικ. 5, 6) 

 Ομιλίες από ειδικούς για την σημασία της καθημερινής χρήσης των φρούτων 

(Εικ. 13). 

 Συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας, για την 

συμπαράστασή τους στο δύσκολο αυτό εγχείρημα.  

Μέσα από τις δράσεις αυτές του προγράμματός μας καταφέραμε να αυξήσουμε 

σταδιακά τον αριθμό των μαθητών που έφερναν καθημερινά φρούτα μέσα στην τσάντα 

τους από 15 μαθητές (ποσοστό 15,35%) τον Σεπτέμβριο σε 131 μαθητές (ποσοστό 

57,45%) τον Ιούνιο (Σχήμα 2). 

 
 

 
Σχήμα 2. Ποσοστό (%) των μαθητών που έφερναν φρούτα μέσα στην τσάντα τους 

ανά μήνα εφαρμογής του προγράμματος 
 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος το ποσοστό των κοριτσιών που έφερναν 

καθημερινά φρούτα μέσα στην τσάντα τους (κυμάνθηκε 21,21% έως 61,61%) ήταν 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών (κυμάνθηκε από 10,85% έως 

54,26%) (Σχήμα 3). 

 

 

 

 

 
 



 
Σχήμα 3. Ποσοστό (%) των μαθητών που έφερναν φρούτα μέσα στην τσάντα τους ανά 

μήνα εφαρμογής του προγράμματος σε σχέση με το φύλο 
 

Με τις δράσεις αυτές κάναμε γνωστό στα παιδιά ότι τα φρούτα πέρα από το ότι 

περιέχουν λίγες θερμίδες, έχουν και άλλες ωφέλειες, όπως το ότι εξασφαλίζουν φυτικές 

ίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες, μέταλλα και βιταμίνες, καθώς επίσης ότι θα πρέπει να 

τρώμε από τρεις ως πέντε μερίδες φρούτα κάθε μέρα, μοιρασμένα ανάμεσα στο πρωινό, 

το μεσημεριανό, το βραδινό και τα σνακ. Γνωρίζοντας αυτό τα παιδιά σταδιακά 

κατανόησαν ότι ακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό κάθε μέρα στο σχολείο τους, θα 

έχουν τουλάχιστον ένα από τα επιδιωκόμενα γεύματα που αναφέραμε.  

Δόθηκαν επίσης γνώσεις στα παιδιά όπως του ότι γενικά όλα τα φρούτα διαθέτουν 

ιδιότητες που βοηθούν στην απώλεια βάρους, επειδή περιέχουν λίγες θερμίδες σε σχέση 

με τον όγκο ή το βάρος τους. Παρέχουν μια αίσθηση κορεσμού (ειδικά αν κάποια από 

αυτά τα τρώμε με τη φλούδα). Αποτοξινώνουν το σώμα χάρη στις φυτικές ίνες, οι 

οποίες συμβάλλουν στην απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών από το σώμα μας. 

Βελτιώνουν την κινητικότητα του εντέρου προλαμβάνοντας και την δυσκοιλιότητα! 

Τέλος, λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά ή, με άλλα λόγια, μειώνουν το σχηματισμό 

ελεύθερων ριζών, βελτιώνουν το μεταβολισμό των κυττάρων και διευκολύνουν τη 

διάλυση των λιπών (ή τη λιπόλυση). 

Αναφέραμε ότι μερικοί άνθρωποι λένε πως τα φρούτα θα πρέπει να τρώγονται εκτός 

των κύριων γευμάτων, επειδή αν καταναλώνονται ως επιδόρπιο χάνονται οι 

περισσότερες θρεπτικές ουσίες και οι βιταμίνες τους κατά τη διαδικασία της πέψης των 

γευμάτων. Υπόκεινται σε ζύμωση μέσα στο στομάχι και κάνουν τη διαδικασία πιο 

αργή. Γι αυτό πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά με την κατανάλωση φρούτων ως 

επιδόρπιου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, προτείναμε ότι πρέπει να τα 

καταναλώνουμε εκτός των γευμάτων, όπως στα μέσα του πρωινού ή του απογεύματος, 

τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες πριν ή μετά το μεσημεριανό ή το βραδινό φαγητό. 

Από την άλλη πλευρά, κάναμε γνωστό ότι τα φρούτα περιέχουν μια ουσία που είναι 

γνωστή ως «φρουκτόζη» και την οποία το σώμα μετατρέπει σε γλυκόζη (με άλλα λόγια, 

σε ενέργεια). Η γλυκόζη αυτή πρέπει να καταναλωθεί έτσι ώστε να μη συσσωρευτεί ως 

λίπος στο σώμα. Έτσι, λέγεται ότι η καλύτερη ώρα για την κατανάλωση φρούτων είναι το 

πρωί, επειδή ο μεταβολισμός είναι «στην καλύτερη στιγμή του». Επομένως, η διαδικασία 

της πέψης θα μας επιτρέψει να κάψουμε τη γλυκόζη που συγκεντρώνεται και θα μας 

κρατήσει επίσης χορτάτους για αρκετές ώρες. 

 



 

 

  

Εικ. 1 και 2. Ανέβασμα θεατρικής παράστασης με το όνομα «Φρουτοπία» 

 

 

Εικ. 3. Ανέβασμα θεατρικής παράστασης 

με το όνομα «Φρουτοπία» 

Εικ. 4. Φρουτοπεντάλεπτο 

 

 

Εικ. 5 και 6. Εκμάθηση των παιδιών για το πώς παράγεται ο χυμός φρούτων με στύψιμο αυτών 

 

 



 

Εικ. 7,8,9. Αντικατάσταση των σνακ και γλυκών που δίνονται στις γιορτές και στα γενέθλια 

των παιδιών με φρούτα ή τούρτες φρούτων 

 

Εικ. 10, 11. Εκμάθηση των παιδιών του καθαρισμού των φρούτων 

 

 

Εικ. 12.  Διαμόρφωση αιθουσών με θεματικές 

δημιουργίες των παιδιών 

Εικ. 13. •Ομιλίες από ειδικούς για την 

σημασία της καθημερινής χρήσης των 

φρούτων 

 

 

Γ. Εμπειρίες – Συμπεράσματα 

Βασικότερο πεδίο γνώσης από αυτό του σχολείου για το παιδί δεν υπάρχει. Άρα όλοι οι 

εκπαιδευτικοί καλούμαστε να πετύχουμε στον στόχο αυτό που παρ’ όλες τις αγωνιώδης 

προσπάθειες τους, οι γονείς φαίνεται να έχουν αποτύχει. Τα φρούτα μαζί με τα λαχανικά 

είναι αυτά που χρειάζονται στο τραπέζι μας σύμφωνα με τους επιστήμονες τουλάχιστον 4-

5 φορές ημερησίως. Λόγω του κλίματος που επικρατεί στην χώρα μας φαίνεται ότι η 

πίεση στο οικονομικό ισοζύγιο επιφέρει ζημιογόνες αλλαγές ως προς τον τρόπο 

παρακολούθησης και προσαρμογής των παιδιών στην σωστή διατροφή. Εμείς βάση 

αυτού του προγράμματος προσπαθήσαμε να πετύχουμε ώστε τουλάχιστον ένα από αυτά τα 

γεύματα να γίνεται στο σχολείο. 



 

Μέσα από τις πολύμορφες δράσεις του προγράμματός μας καταφέραμε επίσης να 

πείσουμε σε μεγάλο βαθμό για την σπουδαιότητα της καθημερινής χρήσης των 

φρούτων, όπως προκύπτει από το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των παιδιών που 

ανταποκρίθηκαν στην δράση μας. Έτσι τα παιδιά κατανόησαν ότι όπως ετοιμάζουν τα 

βιβλία, τα τετράδια και τα μολύβια μες στην τσάντα θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

βάλουν και το φρούτο τους μέσα σε αυτήν πριν αναχωρήσουν για το σχολείο. Ξέρουν 

όμως ότι εκεί τους περιμένει η επιβράβευση με διάφορες μορφές εκδηλώσεων και 

ιδιαίτερα στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Κι αυτό διότι καταφέραμε να αφιερώνουμε 

το τελευταίο 5λεπτο («φρουτοπεντάλεπτο») του μαθήματος, να τρώμε ομαδικά το 

φρούτο μας. Είναι εντυπωσιακό αυτό για τα παιδιά διότι πλέον γίνεται συνήθεια 

καθημερινή και η αποτύπωση αυτής της πρακτικής στην μνήμη τους έχει στόχο να τα 

ακολουθεί σε όλη τους την ζωή, καθώς είναι γνωστό ότι τα άτομα που καταναλώνουν 

πολλά φρούτα και λαχανικά στην παιδική τους ηλικία διατηρούν αυτή τη συνήθεια και 

έπειτα (European Commission, 2010). Γενικά, είναι αποδεκτό ότι οι διαιτητικές 

συνήθειες που μαθαίνονται στην παιδική ηλικία φαίνεται να προβλέπουν τα επίπεδα 

κατανάλωσης στην ενήλικη ζωή (Kamphuis, C. B., van Lenthe, F. J., Giskes, K., Brug, 

J., & Mackenbach, J. P., 2007). 

Η επιτυχημένη αυτή παρέμβαση των εκπαιδευτικών έρχεται σε συμφωνία και με την 

έρευνα του Panunzio και των συνεργατών του για την επιτυχημένη διατροφική 

παρεμβατική εκπαίδευση από τους δασκάλους σε σύγκριση με τους διαιτολόγους σε 

Ιταλούς μαθητές (Panunzio, F. M., Antoniciello, A., Pisano, A., & Dalton, S., 2007). Σε 

αυτήν την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, το βασικό σημείο ήταν η αύξηση της 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά. Στην έρευνα, η οποία διήρκησε 

36 εβδομάδες, συμμετείχαν 521 μαθητές ενώ οι 471 είχαν ολοκληρώσει τη μελέτη. Στο 

τέλος της μελέτης, η ομάδα παρέμβασης των δασκάλων (n=228) είχε αυξημένη 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών κατά 47% και 58%, αντίστοιχα, στα παιδιά. 

Αντίθετα, η ομάδα παρέμβασης των διαιτολόγων (n=243) είχε αυξημένη κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών κατά 26% και 18,2%. Συνεπώς, αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι 

οι δάσκαλοι μπορούν να προωθήσουν την εκπαίδευση, όσον αφορά την διατροφική 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε παιδιά δημοτικού. 

Για όλες τις δράσεις του προγράμματός μας ενημερώθηκαν και οι γονείς των παιδιών, 

καθώς, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στα φρούτα και 

τα λαχανικά μέσα στο σπίτι είναι σημαντικός παράγοντας για την κατανάλωσή τους 

από παιδιά και ενήλικες (Kamphuis, C. B., van Lenthe, F. J., Giskes, K., Brug, J., & 

Mackenbach, J. P., 2007; Rasmussen, M., Krølner, R., Klepp, K. I., Lytle, L., Brug, J., 

Bere, E., & Due, P., 2006; Bere, E., & Klepp, K. I., 2004). Από την άλλη μεριά, η 

έλλειψη ή η περιορισμένη προμήθεια φρούτων και λαχανικών (π.χ. μικρή ποικιλία στις 

καντίνες ή τα τοπικά καταστήματα, κακή ποιότητα) έχουν αναφερθεί ως εμπόδια στην 

κατανάλωσή τους (WHO, 2005). Επιπροσθέτως, το επίπεδο κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών από τα παιδιά σχετίζεται με την αντίστοιχη κατανάλωση από τη μεριά των 

γονιών τους (Cooke, L. J., Wardle, J., Gibson, E. L., Sapochnik, M., Sheiham, A., & 

Lawson, M., 2004). Υπάρχει, επίσης, συσχέτιση μεταξύ των οικογενειακών κανόνων 

και της πρόσληψης λαχανικών από τα παιδιά. Για παράδειγμα, η πίεση για κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών δεν έχει θετική επίδραση στην τελική κατανάλωσή τους από τα 

παιδιά. Αντιθέτως, η πρόσληψη μπορεί να ενισχυθεί όταν οι ίδιοι οι γονείς λειτουργούν 

ως πρότυπα και ενθαρρύνουν τα παιδιά να φάνε φρούτα και λαχανικά (Pearson, N., 

Biddle, S., & Gorely, T., 2009). Επίσης, η κατανομή των οικογενειακών γευμάτων, και 

συγκεκριμένα τα γεύματα που καταναλώνονται μαζί με την οικογένεια, βελτιώνουν την 

πρόσληψη φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά (Rasmussen, M., Krølner, R., Klepp, 

K. I., Lytle, L., Brug, J., Bere, E., & Due, P., 2006; Cooke, L. J., Wardle, J., Gibson, E. 



L., Sapochnik, M., Sheiham, A., & Lawson, M., 2004). Η διαθεσιμότητα στο σπίτι, 

άλλοι παράγοντες του κοινού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η γενετική προδιάθεση 

(εγγενείς προτιμήσεις τροφίμων) θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ των 

επιπέδων κατανάλωσης των γονέων και αυτών των παιδιών τους (Cooke, L. J., Wardle, 

J., Gibson, E. L., Sapochnik, M., Sheiham, A., & Lawson, M., 2004). Η έλλειψη 

δεξιοτήτων για την προετοιμασία προς κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι 

ακόμα ένας παράγοντας που θα μπορούσε να αποτελεί εμπόδιο στην αγορά και την 

κατανάλωσή τους (WHO, 2005). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές/τριες του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Αλεξανδρούπολης ακολουθώντας τις πρακτικές των εκπαιδευτικών τους, σε 

συνεργασία με τους γονείς τους, κατανόησαν ότι η καθημερινή χρήση των φρούτων, 

τους παρέχει σημαντική βελτίωση της υγείας τους και της φυσικής τους κατάστασης, με 

συνέπεια την καλύτερη απόδοσή τους στο σχολείο.  
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