
Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 
Εξορμήσεις Νεαρών Διαιτολόγων σε ένα Αθλητικό Πυρηνοστάσιο! 

Περίληψη 

Η δίαιτα και η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τη δια βίου άθληση αποτελούν την 

πεμπτουσία της υγείας και εξασφαλίζουν την ποιότητα στην καθημερινή μας 

διαβίωση … και συμβίωση. 

Βασικός θεμέλιος λίθος της επιτυχίας κάθε νέου είναι η διατήρηση της βέλτιστης 

νοητικής και φυσικής τους κατάστασης. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους 

μαθητές να μάθουν βασικές έννοιες διατροφής και άθλησης καθώς και τρόπους 

αυτοελέγχου της διατροφικής και κινητικής τους κατάστασης και συμπεριφοράς 
 

Στόχος Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση διατροφικής και κινητικής συμπεριφοράς 

Ομάδα-Στόχος Μαθητές 8-10 ετών,  αλλά και γονείς και εκπαιδευτικοί 

Ανάπτυξη / Περιγραφή 

Υλοποίησης 

Οι ενότητες που ακολουθούνται για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι 
ακόλουθες: 

 Διάκριση θρεπτικών συστατικών 

 Κατηγορίες τροφίμων 

 Οικολογικές τροφές και Ανακύκλωση 

 Σύνταξη / σύνθεση / αξιολόγηση διατροφικής και αθλητικής πυραμίδας 

μαθητή 

 Μικροσυνθέσεις διαιτολογίου 

 Υπολογισμός θερμιδικών αναγκών 

 Ανθρωπομετρικές Μετρήσεις 

 Υπολογισμός μέγιστης καρδιακής συχνότητας  

 ΔΜΣ, %Λ 

 Ασκήσεις αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης  

 Βασικές Ενδείξεις και Αντενδείξεις για τη διατροφή και την άσκηση κατά 

περίπτωση 

Διάρκεια 2 μήνες 

Υλικά που απαιτούνται για 

την υλοποίηση 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 τρόφιμα 

 Τετράδιο εργασιών  (σημειώσεις, σχέδια, μαθηματικές πράξεις) 

 Υλικά για κατασκευές και δημιουργία ενδυμάτων 

 Ανακυκλώσιμα Υλικά 

 Διαδίκτυο: Βιβλιογραφικές Πηγές 

 Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης 

 Αρχειοθήκη / Βιβλιοθήκη 



 
 
 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
Το πρόγραμμα ενθαρρύνεται να γίνει σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες 

εκπαιδευτικών. Οι εργασίες στο σπίτι είναι ομαδικές και γίνονται με τη συνεργασία 

και την υποστήριξη των γονέων. 

Αποτελέσματα και Συμβουλές 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 Εισαγωγικές Έννοιες στην Αυτοαξιολόγηση φυσικής κατάστασης 

 Εισαγωγικές Έννοιες στην Αυτοαξιολόγηση διατροφικής κατάστασης 

 Βασικές γνώσεις σύνταξης ενός διαιτολογικού προγράμματος και βασική δομή 

προγράμματος φυσικής κατάστασης 

 Βασικές γνώσεις για τη φυσική άσκηση (ενδείξεις και αντενδείξεις, πρώτες βοήθειες 

/ βασικά) 

 Προβολή δημιουργικών δραστηριοτήτων με γιορτές, εκδηλώσεις εντός και εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος 

 Προβολή παραδοτέων χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών εντός και εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος 

 Διδασκαλία Ενοτήτων και Αρχειοθήκη με την «Ηλεκτρονική Τάξη» 

 Δημιουργία Λευκώματος με τα απομνημονεύματά μας! Για τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου 
 

Παράγοντες Επιτυχίας και 

Πρωτοτυπίας  

Η συνεργασία και συνδιδασκαλία με άλλες ειδικότητες (εικαστικών, Δασκάλων) 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Ρίσκα/ Προκλήσεις 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΙΣΚΑ. ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΡΝΗΣΗ, ΠΑΤΑΜΕ «ΦΡΕΝΟ» και 
επαναπροσδιορίζουμε τον στόχο 
 
Όλα όσα θα αφορούν δράσεις κοινωνικής προβολής και προσωπικών δεδομένων θα 
προκύπτουν κατόπιν συναίνεσης και αρωγής Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνης 
γνώμης γονέων 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα προκύψει από  

 τις αυτοξιολογήσεις των μαθητών 

 τα σχόλια των επισκεπτών στις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 

τέλος του προγράμματος 

 τα σχόλια και την κριτική των γονέων 

 τα σχόλια και την ανατροφοδότηση λοιπών συναδέλφων και στελεχών 

εκπαίδευσης 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Λέξεις Κλειδιά Γήπεδα, Αισθητική, Πολυχώροι, Αρχιτεκτονική 


