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Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σημείωση
Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν αυτόματης δημιουργίας και εκτύπωσης του Ψηφιακού Διδακτικού
Σεναρίου με Τίτλο: «Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει; ».
Δημιουργήθηκε στις 07/27/2015 - 14:22 και έχει υποστηρικτικό ρόλο στο έργο του εκπαιδευτικού.
Δεν αντικαθιστά το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο, το οποίο περιέχει όλο το Διαδραστικό Περιεχόμενο και
αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες της Πλατφόρμας «Αίσωπος».
Το σενάριο αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως «Βέλτιστο» ύστερα από αξιολόγηση από δύο αξιολογητές και
είναι αναρτημένο με το πλήρες ψηφιακό περιεχόμενό του στην Πλατφόρμα «Αίσωπος».
Το Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με το πλήρες ψηφιακό περιεχόμενό του βρίσκεται στον
σύνδεσμο:
https://aesop.iep.edu.gr/node/13558
Επισημαίνεται ότι τα σενάρια της Πλατφόρμας «Αίσωπος» διακρίνονται σε:
Υποδειγματικά Σενάρια: Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια που έχουν προκύψει από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων
(Εκπαιδευτικοί Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλη ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
Βέλτιστα Σενάρια: Αξιολογημένα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια εκπαιδευτικών με βαθμολογία άνω των 70 μονάδων.
Επαρκή Σενάρια: Αξιολογημένα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια εκπαιδευτικών με βαθμολογία από 50 έως 70 μονάδες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» MIS: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε
σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Η Πλατφόρμα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος», αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης
και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης.
Ομάδα Επιστημονικής και Διοικητικής Εποπτείας της Πράξης:
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης για τις Δράσεις που αφορούν το Ι.Ε.Π: Ιωάννης Σταμουλάκης, Φιλόλογος, Σύμβουλος Α' Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Υπεύθυνος Υποέργου 1: Ιωάννης Σταμουλάκης, Φιλόλογος, Σύμβουλος Α' Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Υπεύθυνος Υποέργου 2: Νικόλαος Γραμμένος, Πληροφορικός, Σύμβουλος Γ' Ι.Ε.Π.
Υπεύθυνος Υποέργου 3: Νικόλαος Γραμμένος, Πληροφορικός, Σύμβουλος Γ' Ι.Ε.Π.
Επιστημονική Συντονίστρια των ειδικών επιστημόνων του Υποέργου 1: Βασιλική Καραμπέτσου, Φιλόλογος, Εισηγήτρια Ι.Ε.Π.
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Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
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Φύλλα Εργασίας Σεναρίου

Το παρόν ψηφιακό σενάριο περιέχει φύλλα εργασίας, τα οποία είναι συννημένα στο αρχείο «PDF» και
μπορείτε να τα ανοίξετε κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο.

1η Φάση: eikones_paidikis_pahysarkias.docx , fyllo_ergasias_1.docx
2η Φάση: fyllo_ergasias_2.docx
3η Φάση: fyllo_ergasias_3_7.docx , fyllo_ergasias_4_4_0.docx
4η Φάση: fyllo_ergasias_4_2.docx , afisa.docx
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Γενική Περιγραφή Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο
Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει και στην Ελλάδα η παιδική παχυσαρκία. Ένα στα τρία αγόρια και ένα στα
τέσσερα κορίτσια στη χώρα μας έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό, ποσοστά υψηλότερα σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα των περισσότερων μεσογειακών χωρών. Έρευνες έχουν δείξει πως η παιδική παχυσαρκία σπάνια
οφείλεται σε παθολογικά αίτια και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους παχυσαρκίας είναι οι κακές
διατροφικές συνήθειες. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται οι μαθητές να γνωρίσουν τις χρήσιμες και τις
άχρηστες τροφές, να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την
υγιεινή διατροφή στην καθημερινή τους ζωή και πρακτική, έτσι ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στις
αρνητικές επιδράσεις, και να παίρνουν αποφάσεις που θα στοχεύουν στην καλή τους υγεία.
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Γενική περιγραφή περιεχομένου
Το παρόν σενάριο είναι διαθεματικό και προτείνεται να αξιοποιηθεί από τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Στη σύγχρονη παιδαγωγική, λαμβάνεται υπόψη η
διαθεματική προσέγγιση του θέματος, η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στη χρήση
ενεργητικών μεθόδων. Αποφεύγονται μέθοδοι διδασκαλίας γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα και οι μαθητές
εργάζονται ομαδικά με δραστηριότητες που αξιοποιούν και τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές
Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ο κεντρικός άξονας αφορά στη Μελέτη
Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του δημοτικού και συγκεκριμένα στην 5η ενότητα του σχολικού βιβλίου, στο
κεφάλαιο 2 και στη σελ. 108, προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος, "Φροντίζω το σώμα μου". Οι
εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές του σεναρίου είναι: η Γλώσσα (ως οριζόντιος στόχος σε όλα τα μαθήματα),
τα Μαθηματικά (μέτρηση βάρους-ύψους, ταξινόμηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων) (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι,
2003β, σ. 271), η Αγωγή Υγείας (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι, 2003γ, σ. 627), η Αισθητική αγωγή (κατασκευή αφίσας) και οι Νέες
Τεχνολογίες. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ ο γενικός σκοπός της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι η
απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να
περιγράφει και να ερμηνεύει.Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη
ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών
αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή. Η Μελέτη
Περιβάλλοντος συνιστά έναν τομέα μάθησης ενιαίο με διεπιστημονικό χαρακτήρα το οποίο παρέχει
δυνατότητες για διαθεματικές προεκτάσεις, έχει θεµατική και µεθοδολογική αυτοτέλεια. Η διδακτική
προσέγγιση πρέπει να γίνεται µε ερευνητικές και ανακαλυπτικές µεθόδους - µέσα κυρίως από βιωµατικές
προσεγγίσεις- µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή, σε όλα τα στάδια, η ενεργός συµµετοχή του µαθητή. Η
µεθοδολογία θα πρέπει να προβλέπει και να περιλαµβάνει εναλλακτικούς τρόπους οικοδόµησης της γνώσης, µε
την αξιοποίηση όλων των µέσων για την επίτευξη του σκοπού της διδασκαλίας του µαθήµατος και των
επιµέρους στόχων. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία της γνώσης αλλά υποκινεί την
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, γίνεται διευκολυντής της οµάδας, υποβοηθά και καθοδηγεί την ερευνητική
δραστηριότητα ενθαρρύνοντας και δραστηριοποιώντας όλους τους µαθητές ώστε να γίνουν οι ίδιοι
δηµιουργοί της νέας γνώσης και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες.
Οργάνωση της Διδασκαλίας
Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με ομάδες μαθητών. Οι ομάδες είναι καλό να είναι ανομοιογενείς, για να
εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο στήριξης και ενεργητικής ένταξης για όλους τους μαθητές καθώς επίσης και για να
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορέσει να ξεπεράσει και να
επεκτείνει τα ατομικά του όρια (Δούβλη, 2009, σ. 95). Βασικό κριτήριο, αν είναι εφικτό, για τον χωρισμό των
ομάδων είναι η ύπαρξη ενός μαθητή που να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση Η/Υ σε καθεμιά ομάδα. Στις
ομάδες ανατίθεται κάθε φορά η ίδια εργασία.
Γνωστικά Προαπαιτούμενα
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Οι μαθητές κατέχουν ήδη γνώσεις σχετικά με το θέμα που εξετάζεται από προηγούμενες τάξεις, καθώς το
θέμα περιλαμβάνεται στα ΑΠΣ και στα ΔΕΠΠΣ όλων σχεδόν των τάξεων του δημοτικού. Η ανίχνευση των
πρότερων ιδεών προτείνεται να γίνει με έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη, με κεντρική έννοια το θέμα
του σεναρίου, δηλαδή «Παιδική παχυσαρκία & υγιεινή διατροφή». Το σενάριο στοχεύει στην αξιοποίηση και
στην επέκταση των πρότερων αυτών γνώσεων με τη συμβολή των ΤΠΕ. Η εξοικείωση των μαθητών με τη
χρήση των εφαρμογών του σεναρίου αναμένεται να βοηθήσει στην υλοποίησή του.
Θεωρητική - Μεθοδολογική προσέγγιση
Το παρόν σενάριο στηρίζεται στην μέθοδο της Ομαδικής έρευνας (Group Investigation), κατά την οποία
προωθούνται η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία στην τάξη, και έχει τα παρακάτω στάδια (Δούβλη, 2009,
σ. 106):
Προβληματισμός και ορισμός του θέματος: Είναι η φάση κατά την οποία μέσα από συζήτηση στην τάξη
εκδηλώνονται τα ενδιαφέροντα και οι απόψεις των μαθητών/τριών και αποφασίζεται το θέμα με το οποίο
θα ασχοληθούν (Παιδική παχυσαρκία και υγιεινή διατροφή).
Ανάλυση του θέματος: Από τη στιγμή που ορίζεται το θέμα, συζητιούνται και αποφασίζονται οι
επιμέρους ενότητές του.
Εφαρμογή: Είναι το στάδιο κατά το οποίο αποφασίζεται η μέθοδος εργασίας, τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν και υλοποιείται το σχέδιο εργασίας.
Αξιολόγηση: Στο στάδιο αυτό αξιολογούνται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, παίρνουμε ανατροφοδότηση
και γίνεται διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εργασίας.
Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη μάθηση
και αισθάνονται ασφαλείς, δομούν προσωπικά τη μάθησή τους και βοηθιούνται από τις προηγούμενες
εμπειρίες τους, τις πεποιθήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και προσεγγίζουν τη μάθηση με διαφορετικούς
τρόπους. Με αυτό το σκεπτικό διαφοροποιείται η οργάνωση της τάξης, των υλικών και χρησιμοποιούνται
εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός συνεργατικού
περιβάλλοντος μάθησης εξασφαλίζοντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας (positive interdependence).
Ατομική υπευθυνότητα και προσωπική ευθύνη (individual accountability/ personal responsibility).
Ενισχυτική αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face promotive interaction).
Διαπροσωπικές, ομαδικές και κοινωνικές ικανότητες (interpersonal and small group skills / social skills).
Λειτουργικότητα της ομάδας (group processing).
Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης
να διερευνήσει τις πρότερες γνώσεις των μαθητών και τις αναπαραστάσεις τους σχετικά με το υπό εξέταση
θέμα. Επιπλέον, η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί για τους μαθητές εργαλείο συνεργασίας
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(Μικρόπουλος, 2006, σ. 115).Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών που αποτελούν το
πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση της νέας γνώσης και εμπλέκει τους μαθητές σε
κατευθυνόμενη διερεύνηση, η οποία βασίζεται στην ανακάλυψη και αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού,
εστιάζοντας στη χρήση και αξιοποίηση των προσφερόμενων πληροφοριών και όχι στις τεχνικές εύρεσης και
αναζήτησής τους.
Επέκταση
Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορούν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
της τάξης να οργανώσουν μια εκδήλωση με τίτλο «Τρώω σωστά, είμαι υγιής» με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν
τους μαθητές του σχολείου και τους γονείς τους. Στην εκδήλωση αυτή μπορούν να προσκαλέσουν και ειδικούς
για να μιλήσουν για το θέμα της Παιδικής Παχυσαρκίας και της Υγιεινής Διατροφής.
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Διδακτικοί Στόχοι
Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για την παιδική παχυσαρκία
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της διατροφής και καθηµερινών συνηθειών για τη διατήρηση υγιούς
σώµατος
Να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της παιδικής παχυσαρκίας και της υγιεινής διατροφής
Να γνωρίσουν τις τυπικές μονάδες μέτρησης μήκους (μέτρο, υποδιαιρέσεις) και βάρους (κιλό,
γραμμάριο)
Να συλλέγουν, να καταγράφουν και να οργανώνουν δεδομένα σε πίνακα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παχυσαρκία
χρήσιμες τροφές
άχρηστες τροφές
υγεία
διατροφικές συνήθειες
σωστή διατροφή
κληρονομικότητα
ομάδες τροφών
κίνηση
καθημερινή άσκηση
οικογενειακό περιβάλλον
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εύρεση του κατάλληλου υλικού χρήσιμο θα ήταν η ομάδα να εργαστεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, στο
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με την απαίτηση ενός Η/Υ για κάθε ομάδα μαθητών, που θα έχει τη
δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (για την καταγραφή των ιδεών των
μαθητών), λογισμικό παρουσίασης, επεξεργαστή κειμένου, διαδίκτυο, εκτυπωτή.
Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες για δουλειά εντός
του σχολείου
3 ώρες
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Πνευματικά δικαιώματα ή άλλοι αντίστοιχοι περιορισμοί
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια
Διανομή 3.0 Ελλάδα
Εκτιμώμενο Επίπεδο Δυσκολίας
Μέτριας δυσκολίας
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα
9-12
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
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Σύνοψη φάσεων σεναρίου:
1η Φάση: Προβληματισμός - Ορισμός του θέματος
Χρονική Διάρκεια: 30λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Παιδική παχυσαρκία
2. Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

2η Φάση: Ανάλυση του θέματος
Χρονική Διάρκεια: 15λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Εννοιολογικός χάρτης

3η Φάση: Εφαρμογή
Χρονική Διάρκεια: 45λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)
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4η Φάση: Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση
Χρονική Διάρκεια: 45λεπτά
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1. Δημιουργία αφίσας
2. Παιχνίδι με τη διατροφική πυραμίδα
3. Σωστή εβδομαδιαία δίαιτα
4. Η πυραμίδα της διατροφής
5. Ερωτήσεις αξιολόγησης-ανατροφοδότησης
6. Παίζω και θυμάμαι
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1η Φάση: Προβληματισμός - Ορισμός του θέματος
Χρονική Διάρκεια: 30λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Για να ενεργοποιηθούν οι μαθητές παρουσιάζονται σε λογισμικό παρουσίασης εικόνες με θέμα την παιδική
παχυσαρκία. Κατόπιν, προβάλλεται ένα βίντεο με θέμα την παιδική παχυσαρκία και ακολουθεί συζήτηση με
στόχο τον προβληματισμό όλων των μαθητών. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για το
φιανόμενο της παιδικής παχυσαρκίας και στη συνέχεια εργάζονται σε φύλλο εργασίας πάνω σε ένα άρθρο από
εφημερίδα με θέμα την παιδική παχυσαρκία και καλούνται, αφού διαβάσουν το άρθρο, να απαντήσουν σε
σχετικές ερωτήσεις.
Φύλλα εργασίας:
1. eikones_paidikis_pahysarkias.docx
2. fyllo_ergasias_1.docx
1. Παιδική παχυσαρκία
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 68
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1786#13657

Διευκρίνιση: Σκοπός της συγκεκριμένης προβολής είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στο
πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας .

Σχόλιο: Παιδική Παχυσαρκία : Μία Επείγουσα Υπόθεση που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
κινδύνους της δημόσιας υγείας κυρίως των αναπτυγμένων χωρών. Πρόκειται για μια επείγουσα
υπόθεση καθότι ένα στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκο, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε δραματικά μέσα
στα τελευταία δέκα χρόνια.
Η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου όχι μόνο για την υγεία των παιδιών αλλά και
στη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. Συμβάλλει στην ανάπτυξη σχετικών ασθενειών, ΄πως οι
καρδιοπάθειες και ο διαβήτης τύπου 2 που μειώνει το προσδοκώμενο ζωής κατά 13 χρόνια. Μεγάλη
προσοχή πρέπει να δοθεί στον τομέα της πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας, και μάλιστα από τα
πρώτα στάδια της ζωής,
2. Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 103

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1786#13877

Διευκρίνιση: Επισκεφθείτε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες για να πληροφορηθείτε για το φαινόμενο
της παιδικής παχυσαρκίας.

Σχόλιο: Μπορούν να αναζητηθούν σχετικές πληροφορίες για το θέμα και σε άλλες ιστοσελίδες, αφού
πρώτα τις ελέγξει ο εκπαιδευτικός.

2η Φάση: Ανάλυση του θέματος
Χρονική Διάρκεια: 15λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Ανιχνεύονται οι πρότερες ιδέες των μαθητών και γίνεται εξακτίνωση του θέματος. Αρχικά γράφεται στον
πίνακα ο τίτλος του σχεδίου εργασίας και ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν τις επιμέρους διαστάσεις
του θέματος οι οποίες και θα διερευνηθούν. Η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται με τη μέθοδο του καταιγισμού
ιδεών κατά την οποία όλοι οι μαθητές αυθόρμητα εκφράζουν τη γνώμη τους η οποία και καταγράφεται.Στη
συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη.
Φύλλα εργασίας:
1. fyllo_ergasias_2.docx
1. Εννοιολογικός χάρτης
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1787#13873

Διευκρίνιση: Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, αποθηκεύστε και τυπώστε τον εννοιολογικό
χάρτη.

Σχόλιο: Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την
εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές
ικανότητες, επίλυση προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα, ανάπτυξη δημιουργικής

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

και κριτικής σκέψης, καθώς επίσης και μεταγνωστικές ικανότητες , που επιτρέπουν τον έλεγχο της
διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή (Δημητρακόπουλος,2001), συμβάλλοντας έτσι σε μια
ενεργητική και αποτελεσματική μάθηση. Είναι ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση
και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων των μαθητών αλλά και ένα εργαλείο αξιολόγησης της
μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά τη διδακτική παρέμβαση.

3η Φάση: Εφαρμογή
Χρονική Διάρκεια: 45λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Οι μαθητές σε φύλλο εργασίας που τους δίνεται υπολογίζουν τον Δ.Μ.Σ. παιδιών που έχει ήδη μετρηθεί το ύψος
και το βάρος τους (δεν μετράνε το δικό τους ύψος και βάρος για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικά σχόλια στις
περιπτώσεις υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών). Στη συνέχεια οι μαθητές προτείνουν ημερήσιο πρόγραμμα
διατροφής και υπολογίζουν τις θερμίδες. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές
χρησιμοποιούν σελίδες του διαδικτύου που τους δίνονται.
Φύλλα εργασίας:
1. fyllo_ergasias_3_7.docx
2. fyllo_ergasias_4_4_0.docx
1. Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1788#13875

Διευκρίνιση: Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε τα αποτελέσματα.

Σχόλιο: Δείκτης Μάζας Σώματος: Είναι ένας εύκολος τρόπος για να δούμε αν είμαστε παχύσαρκοι ή
όχι και μάλιστα σε ποιο βαθμό.
Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά περίπου το 1850 και από τότε αποτελεί το ποιο ευρέως
χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων βάρους.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4η Φάση: Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση
Χρονική Διάρκεια: 45λεπτά
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Οι μαθητές επισκέπτονται ιστότοπους που τους δίνονται σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Ακολουθεί
συζήτηση πάνω στο θέμα και εργαζόμενοι σε ομάδες απαντούν σε σχετικές με το θέμα ερωτήσεις
αξιολόγησης-ανατροφοδότησης σε φύλλο εργασίας και ασκούνται παίζοντας διάφορα παιχνίδια σκέψης και
μνήμης. Στη συνέχεια, οι μαθητές γράφουν ετικέτες-συνθήματα για την υγιεινή διατροφή σε φύλλο εργασίας
του επεξεργαστή κειμένου και τέλος, με τη βοήθεια διαδικτυακής εφαρμογής δημιουργούν τη δική τους αφίσα
την οποία μοιράζουν στους συμμαθητές τους και την αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων ή στο ιστολόγιο
του σχολείου.
Φύλλα εργασίας:
1. fyllo_ergasias_4_2.docx
2. afisa.docx
1. Δημιουργία αφίσας
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18743

Διευκρίνιση: Αφήστε τη φαντασία ελεύθερη και δημιουργήστε τη δική σας αφίσα που να έχει σχέση με
το θέμα που μελετάτε.

Σχόλιο: Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε την αφίσα της ομάδας σας χρησιμοποιώντας
χαρτόνια και μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές.
2. Παιχνίδι με τη διατροφική πυραμίδα
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18757
3. Σωστή εβδομαδιαία δίαιτα
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18763

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4. Η πυραμίδα της διατροφής
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 34
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18764
5. Ερωτήσεις αξιολόγησης-ανατροφοδότησης
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 77
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18770

Διευκρίνιση: Προσπαθήστε με τη βοήθεια της ομάδας σας να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Σχόλιο: Μπορείτε να ανατρέξετε στη "Σωστή εβδομαδιαία δίαιτα" και στην "Πυραμίδα της
διατροφής" για να βρείτε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται.
6. Παίζω και θυμάμαι
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: 113
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13558/1789#18780

Διευκρίνιση: Προσπαθήστε με τη βοήθεια της ομάδας σας να βρείτε και να ταιριάξετε τις εικόνες

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά
Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

