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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Σχολικό Έτος: 2013-14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3
ο
 Γυμνάσιο Βύρωνα – Ταταούλων 2, 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ - 2107651501 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Διατροφή και Πρότυπα στην Εφηβεία» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

διατροφικές επιλογές τους 

• Να αντιληφθούν την επιρροή των διάσημων και των προτύπων που επιβάλουν 

τα ΜΜΕ στις διατροφικές τους συνήθειες 

• Να ανακαλύψουν τους κινδύνους των ακραίων διατροφικών επιλογών 

• Να υιοθετήσουν ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή (μεσογειακή) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 

λέξεις). 

 

Είναι γνωστό πως τα λανθασμένα διατροφικά πρότυπα επηρεάζουν τη στάση ζωής 

των εφήβων και έχουν πολλές φορές επιβλαβή αποτελέσματα (παχυσαρκία, νευρική 

ανορεξία). 

Στα γλωσσικά μαθήματα, στη Βιολογία και στην Οικιακή Οικονομία αντιμετωπίζονται 

τέτοιας θεματολογίας ζητήματα. Ως εκ τούτου, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και θα 

εμπεδωθούν βιωματικά. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης 

και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

• Διαδίκτυο 

• Περιοδικά, εφημερίδες (διαφημίσεις, άρθρα, αφιερώματα) 

• Ερωτηματολόγια 

• Συνεντεύξεις ειδικών 

• Φωτογραφικές απεικονίσεις 

 

 

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(μέχρι 150 λέξεις). 
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• Να αναπτύξουν κριτική στάση των προτύπων που επιβάλουν τα ΜΜΕ 

στις διατροφικές τους συνήθειες. 

• Να εμπεδώσουν τις συνέπειες των ακραίων διατροφικών επιλογών 

• Να υιοθετήσουν δια βίου ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή 

(μεσογειακή) 

• Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, παρουσίασης (Powerpoint, video) 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

 

• Χαρτόνια, μαρκαδόρους, κόλλα, περιοδικά, εφημερίδες 

• Φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για συλλογή υλικού 

• Ενημερωτική συνάντηση με ειδικό Διατροφολόγο (αναμένεται) 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

• Εγκυκλοπαίδειες (Βιβλιοθήκη σχολείου και Δήμου) 

• Σχολικά βιβλία (Οικ. Οικονομίας, Βιολογίας, Γλώσσας) 

• Διαδικτυακές διευθύνσεις σχετικές με διατροφή και υγεία 

• Οργανισμοί σχετικοί με υγιεινή διατροφή 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 

 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση η Διευθύντρια του 

Γυμνασίου 

κα Ευφροσύνη Χαρδαβέλα (ΠΕ02) 

 

....................................................................... 

(Υπογραφή) 


