
Αγγλική γλώσσα 
Στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, το τμήμα των προχωρημένων 
της Α΄Γυμνασίου διδάσκεται σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών, η ενότητα 3 με θέμα: TEEN Matters (Food 
for thought). Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύχθηκαν τρόποι 
υγιεινής διαβίωσης της οποίας βάση είναι φυσικά η υγιεινή 
διατροφή. Αναφέρθηκαν  υγιεινά snacks καθώς και  το τι 
προσφέρει  η κάθε ουσία στα τρόφιμα που την περιέχουν. 
Ακολούθησε η  απεικόνιση των βασικών ομάδων τροφών  (καθώς 
και  τι προσφέρει στον οργανισμό η κάθε μία)από τις μαθήτριες 
Λυδία Μπέλλου και Παυλίνα Παπαδόγιαννη, ύστερα από 
ενημέρωση των μαθητών με σχετικό φυλλάδιο  από το δοκίμιο 
της UNICEF ¨» Α healthy Diet: Who decides?”. Επίσης η 
μαθήτρια Πατρίσια Φλόρες- Μεδίνα  παρουσίασε εργασία με 
κανόνες υγιεινής διατροφής. Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών  σε θέματα διατροφής και κατ’ επέκταση ο 
προγραμματισμός μιας υγιεινής διατροφής σε κάθε οικογένεια. 
 
 

 
 
 



 
 

ADVICE FOR HEALTHY 
NUTRITION 

 
 You mustn’t eat too many 

sweets every day. 

 You shouldn’t eat too much 

red meat. 

 You mustn’t drink fizzy drinks 

every day. 

 You must eat fruit and 

vegetables every day. 

 You must eat at least one 

healthy meal every day. 

 You must drink a lot of water. 

 You shouldn’t skip breakfast. 
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Για την εβδομάδα διατροφής 
 

Κατόπιν προσκλήσεως μου,  φιλοξενήσαμε στο σχολείο 

μας την εκπρόσωπο της WWF Hellas κ. Κουταβά. 
Σκοπός  της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών της Α΄ τάξης  σχετικά με 
το «διατροφικό αποτύπωμα», την επιβάρυνση δηλαδή του 

πλανήτη μας από την επεξεργασία και μεταφορά των 
προϊόντων  μέχρι τον καταναλωτή. Αφού αναφέρθηκε 

σύντομα στο ξεκίνημα και τους σκοπούς της WWF 
(World Wildlife Fund) καθώς και στον ιστότοπο 

www.kalyterizoi.gr, όπου μπορεί ο καθένας να βρει 
πληροφορίες σχετικά με έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής, 

με διαδραστικό τρόπο προκάλεσε το ενδιαφέρον των 
μαθητών σε σχέση με το περιβάλλον. Οι μαθητές 

συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριότητες (όπως παιχνίδι 
Βingo και ταξινόμηση καρτελών ανάλογα με την 

προέλευση και μεταφορά των τροφίμων προς τον 
καταναλωτή). Συμπερασματικά ειπώθηκε ότι θα πρέπει 

να προτιμούμε τα προιόντα από την πλησιέστερη στον 
τόπο μας προέλευση (π.χ. οι μπανάνες από την Κρήτη σε 

σύγκριση με τις μπανάνες από τον Ισημερινό). 
Μοιράστηκαν αναμνηστικά μαγνητάκια  στους μαθητές 

μας οι οποίοι έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από την 
παρουσίαση αυτή. 

 
 
Η καθηγήτρια 

Ελένη Σωτηριάδου, ΠΕ06, Αγγλικής φιλολογίας 
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