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ΕΝΝΟΙΑ: Υπερτροφές εναντίον πρόχειρου 

φαγητού 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Πολλοί νέοι καταναλώνουν πάρα πολύ πρόχειρο φαγητό και επεξεργασμένα 

τρόφιμα, τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά για τη σωματική και ψυχική υγεία 

τους στο μέλλον και μειώνουν την ανθεκτικότητά τους ενάντια στις ασθένειες. 

Η παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και τα σουπερμάρκετ χειραγωγούν τους 

νέους για να αναπτύξουν ανθυγιεινούς τρόπους ζωής. 

 

Η καταγραφή των αγορών και των διατροφικών μας συνηθειών και η 

παρουσίαση υγιεινών εναλλακτικών βοηθά τους μαθητές να σκεφτούν λογικά 

και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους σε έναν πιο βιώσιμο και υγιεινό τρόπο 

ζωής. 

 

Ο κύριος στόχος είναι οι μαθητές να καταγράψουν τις κακές διατροφικές 

συνήθειες στις περιοχές τους, στις οικογένειές τους, στους συνομήλικους τους, 

στο σχολείο και να αναφέρουν τι είδους προβλήματα υγείας και 

περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν τα πρόχειρα και 

επεξεργασμένα τρόφιμα. 
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    Πηγή: εικόνα: Freepik.com 
 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Οι δραστηριότητες σχετίζονται στενά με την πρόκληση «Διατροφική 

Επιστήμη» και η δημιουργία βίντεο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε αυτήν 

τη δραστηριότητα. 

 

Η δραστηριότητα θα μπορούσε επίσης να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες 

«Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» μαζί με την «Τράπουλα» για την 

καταγραφή και απεικόνιση των θρεπτικών αξιών των τροφίμων που 

καλλιεργούνται σε κήπους περμακουλτούρας. 

 

Τέλος, οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο «Παιχνίδι 

Ιδανικού Μενού» μαζί με την «Τράπουλα» για την καταγραφή και την 

απεικόνιση των συστατικών των υπερτροφών και τον σχεδιασμό νόστιμων 

υγιεινών μενού με υπερτροφές. 
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Τα παιδιά / οι έφηβοι θα μπορούσαν επίσης να κάνουν βίντεο μικρού μήκους 

σχετικά με το τι είναι οι υπερτροφές για αυτούς. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Το σκηνικό και το πλαίσιο για τα βίντεο μπορεί να είναι η τάξη, το σχολικό 

εργαστήριο, η σχολική κουζίνα ή ο κήπος της σχολικής κουζίνας. Ωστόσο, θα 

μπορούσαν να διοργανωθούν εκδρομές σε κήπους περμακουλτούρας ή 

σουπερμάρκετ για την καταγραφή υγιεινών και ανθυγιεινών τροφίμων. Μια 

άλλη πιθανότητα θα μπορούσε να είναι να επισκεφθούν έναν διάσημο σεφ σε 

ένα εστιατόριο, να ασχοληθούν με υγιεινές υπερτροφές ή να προσκαλέσουν 

έναν σεφ στο σχολείο ή σε μια σχολική εκδήλωση και να δείξουν τι σημαίνει 

υγιεινή τροφή. 

 

Αυτό το θέμα μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στη διδασκαλία γλωσσών π.χ. 

να μάθουν για διάφορα είδη ταινιών, στις κοινωνικές επιστήμες, σε μαθήματα 

μαγειρικής ή βιολογίας. 

 

Θα πρέπει να διατεθούν δύο ώρες προετοιμασίας στην τάξη για την οργάνωση 

των ομάδων που θα αναλάβουν το βίντεο, τη συλλογή μερικών βασικών 

πληροφοριών, την επικοινωνία με τους αγρότες και τη δημιουργία ενός 

σύντομου σεναρίου για το βίντεο χρησιμοποιώντας το οργανόγραμμα 

αφήγησης. 

 

Πιθανές σκηνές μπορεί να είναι: 

 

• η αποκάλυψη των προσθετικών στα επεξεργασμένα τρόφιμα και τον 

αντίκτυπο τους στην υγεία μας  

• η παρουσίαση της διατροφικής αξίας των  μη επεξεργασμένων τροφίμων 

• η παρουσίαση των διατροφικών συνηθειών της νεότερης γενιάς 

• η παρουσίαση των κόλπων της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων 
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• η παρουσίαση και η επεξήγηση των τοπικών υπερτροφών και συνταγών 

για υγιεινή διατροφή 

• η δημιουργία διασκεδαστικών βίντεο σχετικά με το πρόχειρο φαγητό και 

τις υπερτροφές. 

 

Κάντε το βίντεο σε μορφή συνέντευξης για μια τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε 

ακόμη και να επινοήσετε ένα όνομα) 

 

- «Σήμερα θα εξερευνήσουμε…. (εισαγωγή θέματος)» 

- Σύντομη επεξήγηση της έννοιας 

- Τι θα κάνουν οι μαθητές ως πείραμα (ή υπόθεση) 

- Τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας 

- Ποια είναι τα αποτελέσματα; 

- Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

- «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!» 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Οι μαθητές κάνουν προκαταρκτική έρευνα για το είδος, γράφουν σύντομα 

σενάρια/ιστορίες για διάφορα είδη. 

 

Στη συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να 

καταγράψουν σχετικές σκηνές στα αγροκτήματα. Επίσης, θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν διασκεδαστικά σημεία. 

 

Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν ένα τελικό «φεστιβάλ βίντεο» ή να τα 

μοιραστούν στο Youtube, στο Vimeo και στα κανάλια του LivingSTEM στην 

ενότητα Υπερτροφές για παιδιά μαζί με άλλα παιδιά στο δίκτυο LivingSTEM. 

 

Οι ομάδες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 
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Ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες των μαθητών, ο δάσκαλος είτε θα 

κάνει ο ίδιος το μοντάζ του βίντεο είτε θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει τους 

μαθητές στη διαδικασία.  

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας 

Οι δεξιότητες STEAM που καλύπτονται είναι βιολογία, χημεία, επιστήμη της 

διατροφής, επιστήμες υγείας, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, η 

εκπαίδευση στη γλώσσα / λογοτεχνία / μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η 

σχεδιαστική σκέψη στην προετοιμασία των τροφίμων. 

 

Οι κύριες ηθικές αξίες της περμακουλτούρας, η φροντίδα για τους ανθρώπους, 

η φροντίδα για τη Γη, η αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των αναγκών του 

καθενός και η υγιεινή διατροφή, αποτελούν βασικό θεμέλιο στην προστασία 

της Γης. 

 

 

 
 

Πηγή: https://interconnected.me/wp-content/uploads/2019/11/Permaculture-Wheel-Flower-Ethics.pdf 


