
Διάδραση και Συνεργασία 
 

Το κοινωνικό σχολείο και η φιλοσοφία του, η καθιέρωση παγκόσμιων ημερών, όπως 
αυτές της 16ης Οκτωβρίου, ημέρα της Διατροφής και κατά του Υποσιτισμού και 
εκείνης της 24ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, μας έδωσαν την αφορμή 
να συνδέσουμε ενότητες που έχουν σχέση με το αναφερόμενο θέμα (‘Υγιεινή 
διατροφή’ – ‘Διατροφικές συνήθειες’) των διδασκομένων μαθημάτων και στο 
πλαίσιο αυτών να πραγματοποιηθούν δράσεις στην σχολική κοινότητα. (Σύμφωνα με 
το έγγραφο  με Αρ. Πρωτ. 145324 /Γ7/ 12-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που έχει ως θέμα «Δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας 
& Β/θμιας  Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»). 
 
Βασικός σκοπός των δράσεων στα πλαίσια του ‘Κοινωνικού σχολείου’ είναι η 
παιδαγωγικού και ταυτόχρονα ψυχαγωγικού χαρακτήρα ενημέρωση των μαθητών σε 
θέματα διατροφής και η απόκτηση και υιοθέτηση από αυτούς υγιεινών διατροφικών 
στάσεων, συνηθειών και συμπεριφορών. Έτσι ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, η 
συλλογικότητα και η αλληλεγγύη εντός της σχολικής κοινότητας ενισχύεται το 
παιδαγωγικό έργο του σχολείου και η συνεργασία. 
 
Με αυτό το σκεπτικό υπήρξε συνεργασία – κυρίως - μεταξύ των μαθημάτων της 
οικιακής οικονομίας και της γαλλικής γλώσσας. Παράλληλα και σε άλλα μαθήματα 
αναφέρθηκαν σε θέματα υγιεινής διατροφής. Οι συνεργαζόμενες τάξεις ήταν η 
Πρώτη και η Δευτέρα Γυμνασίου και δευτερευόντως η Τρίτη. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της συνεργασίας αναπτύχθηκαν σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας. Στην 
παρούσα αναφορά παρουσιάζονται και οι εργασίες των μαθητών / μαθητριών που 
δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτή τη συνεργασία. 
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Bien manger, 
ça s’apprend 

 

Bien manger, 
pour mieux 

vivre ensemble 

 

«Dis ‐ moi ce que 
tu manges, je te 
dirais qui tu es» 

 
 

        LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE  
 
 

Un projet 
du 3ème 

collège 
d’Hlioupoli 

 
 
 

Éducation 
nutrition-
nelle et 

prévention 
de l’obésité 
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physique 



 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

  ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕ 
ΠΕΝΤΕ 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ 

 
ΟΧΙ ΣΤΗ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ 
ΖΩΗ 

 
ΕΙΜΑΣΤΕ Ο,ΤΙ 

ΤΡΩΜΕ 

 
 
 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 
ΤΡΩΓΕ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 
ΠΙΝΕ  

ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ 
 
Ν’ ΑΘΛΕΙΣΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΜΕ 
ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
‘ΧΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΛΛΑ 
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