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1ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ  
Πρόγραμμα Αγωγισ Τγείασ 

χ. Ζτοσ 2011-2012 

«Η μεςογειακι διατροφι ωσ πρόταςθ  
υγείασ και οικονομίασ» 



τόχοι 

• Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τισ 
επικρατοφςεσ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ  

• Ενθμζρωςθ  για τα οφζλθ τθσ Μεςογειακισ 
Διατροφισ 

• Δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν με ςτόχο τθν 
αλλαγι ςτισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ και 
επιλογι του μοντζλου τθσ Μεςογειακισ 
Διατροφισ 

• Σφνδεςθ μεςογειακισ διατροφισ – οικονομίασ  



Υποκζματα: 

• Κακζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ, των ςθμερινϊν 
εφιβων  

• Διαχρονικι πορεία των διατροφικϊν ςυνθκειϊν 
ςτθν Ελλάδα 

• Διατροφικι αξία τροφϊν – ειδικότερα των 
Μεςογειακϊν  

• Διατροφικζσ ετικζτεσ ςυςκευαςιϊν  

• Οικολογικζσ καλλιζργειεσ  

• Ρροτάςεισ οικονομίασ  



Υλοποίθςθ ςτόχων με… 

• Εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ  
• Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ - Συηθτιςεισ με ειδικοφσ  
• Ρροβολι ταινιϊν με ανάλογο κζμα  
• Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ (αφίςεσ, κολάη, 

τραγοφδια, δραματοποίθςθ) 
• Βιωματικι προςζγγιςθ μζςω καλλιζργειασ προϊόντων 

(δθμιουργία μικροφ κιπου)   
• Δοκιμι παραδοςιακϊν προϊόντων  
• Επιτόπια ζρευνα ςε καταςτιματα τροφίμων 
• Ζρευνα με τθν μζκοδο των ερωτθματολογίων  
• Διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων  

 
 
 



Ρυραμίδα Μεςογειακισ Διατροφισ 
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Δθμθτριακά και Τδατάνκρακεσ   

Δ=Σιτάρι,βρϊμθ,κρικάρι,καλαμπόκι,ςίκαλθ, 
(ψωμί,παξιμάδια,ηυμαρικά,μοφςλι,κουάκερ, 

πλθγοφρι) 
Υ=πατάτεσ, ρφηι 
Θρεπτικι αξία των παραπάνω τροφών: 
• Δίνουν ενζργεια ςτον οργανιςμό(ςφνκετοι 

υδατάνκρακεσ) 
• Ρεριζχουν πολφτιμεσ 

βιταμίνεσ,μζταλλα,ιχνοςτοιχεία και διαιτθτικζσ 
ίνεσ  

• Εξαςφαλίηουν-κυρίωσ τα προϊόντα ολικισ 
άλεςθσ- τθν καλι λειτουργία του πεπτικοφ 
ςυςτιματοσ(πρόλθψθ καρκίνου εντζρου) 
 
 
 



 

Φροφτα και λαχανικά  
 
 

 (φρζςκα μυρωδικά -  Ξερά  φροφτα – κομπόςτεσ 
χυμοί) 

Θρεπτικι αξία: 

Κακόλου λιπαρά   

Διαιτθτικζσ ίνεσ  

Βιταμίνεσ – Μζταλλα  

Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ  

Υψθλόσ βακμόσ κορεςμοφ 

 

 

 



Φροφτα και λαχανικά 
Κακθμερινι κατανάλωςθ 5 μερίδων τθν θμζρα 

1 μερίδα ιςοδυναμεί με: 
1 ατομικό μπολ ςαλάτα ι βραςμζνα χόρτα 
1 μζτριο φροφτο (μιλο, πορτοκάλι) 
2 μικρότερα φροφτα (μανταρίνια, ακτινίδια) 
1 φλιτηάνι μικρά φροφτα (φράουλεσ, ςταφφλια, 

κεράςια) 
2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ κομπόςτα 
1 κουταλιά τθσ ςοφπασ ξερά φροφτα (ςφκα, 

δαμάςκθνα) 
1 ποτιρι χυμό φροφτων  

 
 



Γαλακτοκομικά  

• Γάλα, τυρί, γιαοφρτι, ξινόγαλα (ΔΕΝ ανικουν θ κρζμα 

γάλακτοσ κ το βοφτυρο) 

Θρεπτική αξία: 

• Αςβζςτιο (οςτικι πυκνότθτα και δόντια) 

• Πρωτεΐνεσ υψθλισ βιολογικισ αξίασ (ανάπτυξθ 
και λειτουργία οργανιςμοφ) 

• Βιταμίνεσ ςυμπλζγματοσ Β  

 

 



Γαλακτοκομικά  

Κακθμερινι κατανάλωςθ γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων (2 – 4 μερίδεσ)  

1 ποτιρι γάλα = 1 κεςζ γιαοφρτι (περίπου 
220ml) = 30 gr τυρί (μζγεκοσ ςπιρτόκουτου) 



Κρζασ -Ψάρι  
 

Θρεπτικι αξία:  

• Ρρωτεΐνεσ υψθλισ βιολογικισ αξίασ  

• Μζταλλα – ιχνοςτοιχεία (κρζασ: 
ςίδθροσ, ψευδάργυροσ, μαγνιςιο, 
ψάρια: ιϊδιο ,                   ω-3 λιπαρά) 

• Συςτινεται θ κατανάλωςθ ψαριϊν 2-
3 φορζσ τθν εβδομάδα και κόκκινου 
κρζατοσ λίγεσ φορζσ τον μινα 

 



 Όςπρια 

• Φακζσ,φάβα,φαςόλια,ρεβφκια 

• Υποκατάςτατο του κρζατοσ 

• Ρλοφςια ςε βιταμίνεσ  Β,αςβζςτιο,ςίδθρο κλπ 

• Συνίςταται θ κατανάλωςθ οςπρίων  2 – 3 φορζσ 
τθν εβδομάδα 

 θμείωςθ: Προςκζτοντασ οξφ, όπωσ λεμόνι ,ςτα 
όςπρια ενιςχφουμε τθν απορρόφθςθ του 
ςιδιρου 

 

 



Λίπθ – Ζλαια  
 

 (Σπορζλαια, ελιζσ, βοφτυρο, μαγειρικά λίπθ, λαρδί, 
μαγιονζηα, ξθροί καρποί) 

 

Θρεπτικι αξία: 

 Ρεριζχουν λιπαρά οξζα και απαραίτθτεσ  
λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ A, D, E και K 

 Υψθλι κερμιδικι αξία - 9 kcal/gr (ζναντι των 
πρωτεϊνϊν και των υδατανκράκων που περιζχουν 
4 kcal/gr.)  

 

 

 



Λίπθ – Ζλαια 
Ελαιόλαδο: π ο λ φ τ ι μ  θ       τ  ρ  ο  φ  ι   

γιαυτό χρειάηεται κακθμερινι κατανάλωςι του επειδι  

είναι κφρια πθγι λιπιδίων και αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν  

(βιταμίνθ Ε) που χαρίηουν υγεία, μειώνουν τθν 

χολθςτερόλθ ςτο αίμα και προλαμβάνουν  

αςκζνειεσ(καρκίνοσ,καρδιαγγειακά…) 

   

Προςοχι ςτα υδρογονωμζνα λιπαρά των τροφϊν 
(γκοφρζτεσ, μπιςκότα)  

 

 



Διατροφι και οικονομικι κρίςθ 
(ςυμπεράςματα επιςτθμονικών ερευνών): 

• Θ οικονομικι κρίςθ ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ 
τθσ ποιότθτασ των διατροφικϊν επιλογϊν  

• Οι οικονομικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ του 
δυτικοφ κόςμου ζχουν μεγαλφτερεσ 
πικανότθτεσ να υποφζρουν από παχυςαρκία, 
κάπνιςμα και ψυχολογικζσ διαταραχζσ 



 Οι  οικονομικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ του 
πλθκυςμοφ των ανεπτυγμζνων χωρϊν 
καταναλϊνουν τα φκθνά προϊόντα που είναι: 

• Επεξεργαςμζνα –προμαγειρεμζνα 

 

• Συςκευαςμζνα και αμφιβόλου ποιότθτασ 

 

• Ρλοφςια ςε κορεςμζνο λίποσ, ηάχαρθ ,αλάτι 

 

 

 

 



 
 

 Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
(υμπεράςματα επιςτθμονικισ ζρευνασ) 

 
 
 

Δείγμα: 

260 μακθτζσ από ιδιωτικά ςχολεία βορείων προαςτίων 
και δθμόςια του Ρειραιά 

Αποτελζςματα: 

Τα παιδιά των οικονομικά αςκενζςτερων οικογενειϊν:  

• Ζτρωγαν ςυχνά ςε fast –food  

• Συνικιηαν να κοιμοφνται λιγότερο  

• Διζκεταν πολλζσ ϊρεσ ςτθν τθλεόραςθ και το 
διαδίκτυο 

• Δεν κατανάλωναν πρωινό γεφμα με αποτζλεςμα να 
εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά παχυςαρκίασ. 

 

 



Αξιολόγθςθ τθσ διατροφισ των μακθτϊν  

56,60% 
36,60% 

6,60% 

διατροφι 
ςφμφωνθ με τθ 
Μεςογειακι 
Διατροφι  

χρειάηεται 
βελτίωςθ 

θ ποιότθτα τθσ 
διατροφισ είναι 
πολφ φτωχι 



ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΡΩΙΝΟΤ

Πάντα 

50%

Μερικές 

φορές 

45%

Ποτέ 

5%



ΠΡΟΣΙΜΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΝΑΙ

65%
ΌΧΙ

4%

ΠΡΟΠΑΘΩ

31%



Περιττή σσσκεσασία 

Πάντα 

12%

Μερικές 

φορές 

59%

πάνια

29%



Διάβασμα της σσσκεσασίας των 

τρουίμων

χεδόν 

πάντα

32%

Κάποιες 

φορές

44%

Ποτέ 

24%



Ζρευνα με τθ μζκοδο των ερωτθματολογίων:  
  

Ερευνικθκαν επίςθσ: 

• Κατανάλωςθ τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων 

• Γνϊςεισ ςχετικά με τα χθμικά πρόςκετα των τροφϊν  

• Ρρογραμματιςμόσ γευμάτων  

• Συχνότθτα κατανάλωςθ τυποποιθμζνων τροφϊν   

• Ρρόκεςθ δθμιουργίασ μικροφ κιπου   

• Γνϊςθ του μοντζλου τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ 



     οι δραςτθριότθτεσ 

 

   τθσ ομάδασ μασ…. 
 



Ομαδοςυνεργατικζσ εργαςίεσ  
ΟΜΑΔΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  



Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ: 
 Πυραμίδα Μεςογειακισ Διατροφισ, ζνα ζργο 

τζχνθσ 



Μεςογειακό Χριςτουγεννιάτικο δζντρο  



Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ  



Βιωματικι εμπειρία με γεφςθ 
παραδοςιακοφ ψωμιοφ 

Παραδοςιακό ηυμωτό καρβζλι με αλεφρι ολικισ αλζςεωσ  



Φυτώριο με παραδοςιακοφσ 
ςπόρουσ  

 
ΜΑΡΟΤΛΙ: ΜΑΪΝΣΑΝΟ: 

ΕΛΙΝΟ: ΦΑΚΕ: 



Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο 
Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 

 



  

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο: 
Παρακολοφκθςθ ομιλίασ ςχετικισ με το κζμα μασ από τθν 

Επίκουρο Κακθγιτρια κ. Κωςταρζλλθ  



Συνεργαςία με το πρόγραμμα 
 “E-twinning” 



           Έρεσνα αγοράς  

 



Έρεσνα αγοράς  

  



Ο ΚΘΠΟ  ΜΑ… 



Επίςκεψθ ςε βιολογικό οινοποιείο.  



Επίςκεψθ ςε βιολογικό οινοποιείο.  



Επίςκεψθ ςε βιολογικό οινοποιείο.  



Επίςκεψθ ςε βιολογικό οινοποιείο 



Συμπεραςματικά… 



Τα πλεονεκτιματα τθσ Μεςογειακισ 
Διατροφισ  

• Σωματικι ευεξία 

 

• Κατανάλωςθ φρζςκων τροφίμων 

 

• Μικρότερθ κνθςιμότθτα (καρδιαγγειακά, 
καρκίνοσ) 

• Βελτίωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ 
(προχπόκεςθ:καλό πρωινό- επαρκισ φπνοσ) 



Καταναλωτικζσ ςυμβουλζσ 
• Ρρογραμματιςμόσ Τροφίμων – Κόςτουσ 

•  ΠΧΙ πειναςμζνοι ςτο super market 

• ΠΧΙ αυκόρμθτεσ αγορζσ  

• Ρροςοχι ςτισ πολιτικζσ Marketing των εταιριϊν – 
τοποκζτθςθ προϊόντων ςτα ράφια 

• Διάβαςμα ετικζτασ (θμερομ. λιξθσ, κρεπτικι ςιμανςθ)  

• Αξιοποίθςθ φαγθτοφ που περίςςεψε  

• Ρροτίμθςθ φρζςκων και ελλθνικϊν προϊόντων 

• Ρεριοριςμόσ των γευμάτων εκτόσ ςπιτιοφ  

• Σο πιο ςθμαντικό: Μαγειρεφουμε !! 

 

 

 



Η  ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΗσ ΤΓΕΙΑσ ΣΟΤ 10Τ ΓΤΜΝΑσΙΟΤ 
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗσ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΕσ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΕσ 

Ευχαριςτοφμε 
 για τθν προςοχι ςασ  



    ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 
1. ΑΛΕΞΑΝΔΘΣ ΜΑΙΟΣ (Γ1) 

2. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΝΙΚΘ (Γ1) 

3. ΑΞΘ ΣΤΕΛΛΑ (Γ1) 

4. ΒΑΜΒΟΛΘ ΕΥΓΕΝΙΑ (Γ1) 

5. ΒΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΕΣΡΟΙΝΑ (Γ1) 

6. ΓΑΛΘΝΑΚΘΣ ΜΑΝΟΣ (Β1) 

7. ΓΕΟΧΘΣΤΟΥ ΑΝΙΑ (Γ1) 

8. ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΜΥΙΑΜ (Γ1) 

9. ΓΙΑΝΝΙΣΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΘ (Γ1) 

10. ΓΚΟΥΗΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΘΣ (Β1) 

11. ΔΟΙΤΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΘ (Γ1) 

12. ΗΑΒΛΑΝΟΣ ΔΘΜΘΤΘΣ (Γ1) 

13. ΘΕΟΦΑΝΘΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ2) 

14. ΘΩΜΑΪΔΘΣ ΝΙΚΟΣ (Γ2) 

15. ΚΑΪΣΘΣ ΓΙΩΓΟΣ (Γ2) 

16. ΚΑΛΑΜΑΑ ΜΑΙΑΝΝΑ (Γ2) 

17. ΚΙΟΥ ΑΦΑΕΛΑ (Β3) 

18. ΛΕΥΘΕΙΩΤΘΣ ΤΘΛΕΜΑΧΟΣ (Γ3) 

19. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΘΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ3) 

20. ΜΑΝΙΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ (Γ3) 

21. ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΙΩΑΝΝΑ (Β3) 

22. ΜΕΧΜΕΤΛΘ ΚΑΝΕΛΑ (Γ3) 

23. ΜΡΑΔΑ ΕΛΕΝΑ (Γ3) 

24. ΜΡΕΚΙΑΘΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ (Γ3) 

25. ΜΡΟΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΙΑ (Γ3) 

26. ΝΑΣΘΣ ΣΤΑΥΟΣ (Γ3) 

27. ΝΤΟΥΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(Γ3) 

28. ΡΑΝΚΟ ΒΕΟΝΙΚΑ (Γ3) 

29. ΡΑΝΤΑΗΟΡΟΥΛΟΥ ΣΥΛΙΑ (Γ3) 

 

 

 

 

 

 



30. ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ (Γ3) 

31. ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΒΕΑ-ΣΟΦΙΑ (Β5) 

32. ΤΕΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Β5) 

33. ΧΑΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ (Γ4) 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΕ 
 

 

• ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΛΑΪΑ 

• ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟΤ ΕΤΣΑΘΙΑ 

• ΠΟΛΤΗΩΓΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΘ 


