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Βιωματικές Δράσεις Α Γυμνασίου

Θέμα: Σχολική και κοινωνική ζωή



  

Ποιος είναι ο σκοπός και ο Στόχος 
της Βιωματικής Δράσης;

Ο σκοπός είναι: 
• Να ερευνήσουν θέματα ενδιαφέροντα και σημαντικά για την ηλικία 

τους
• Να αποκτήσουν γνώση για τα συγκεκριμένα θέματα
• Μέσα από τις γνώσεις που θα αποκτήσουν κάνοντας τη 

συγκεκριμένη εργασία να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους 
γύρω τους, στη δύσκολη περίοδο της εφηβείας. 

Ο στόχος είναι: 
• Να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και διαμόρφωσης 

κριτικής σκέψης ώστε να μπορούν να φροντίζουν και να 
διατηρούν τον εαυτό τους υγιή και ασφαλή

• Να αναπτύξουν δεξιότητες σωστής διατροφής, αποφυγής 
κινδύνων και ατυχημάτων, σωματικής υγιεινής και να 
καλλιεργήσουν στάσεις και συμπεριφορές αναφορικά με την 
αποφυγή του καπνού και τη χρήση του αλκοόλ. 



  

Ενότητες

Διατροφή
Κάπνισμα και 

Αλκοόλ
Πρόληψη 

ατυχημάτων-
Πρώτες 
βοήθειες

Σωματική 
υγιεινή



  

Ποιά είναι η σπουδαιότητα της τροφής 
για τον ανθρώπινο οργανισμό;

Κάθε οργανισμός για να μπορέσει 
να ζήσει πρέπει να τρέφεται. 

Τι ονομάζεται τρόφιμο; 
Τρόφιμο ονομάζεται κάθε ουσία η 

οποία καταναλώνεται από τον 
άνθρωπο. 

Από την τροφή ο οργανισμός θα 
πάρει ο, χρειάζεται έτσι ώστε:

 να αναπτυχθεί
 να μπορεί να είναι δραστήριος
 να προλάβει τις ασθένειες και 

να τις αντιμετωπίσει αν 
αρρωστήσει. 



  

Πως χρησιμοποιεί ο οργανισμός τα 
θρεπτικά συστατικά;

Τα «καίει» και παράγει 
ενέργεια. 

Τι συμβαίνει εάν ένα 
άτομο δεν 
καταναλώνει όσα 
τρόφιμα χρειάζεται 
το σώμα του;

• δεν θα μπορέσει να 
πραγματοποιήσει τις 
λειτουργίες που 
πρέπει. 



  

Τι σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να 
πραγματοποιήσει τις λειτουργίες που πρέπει;

Σημαίνει ότι, αρχικά δεν θα 
νοιώθει καλά και μπορεί να 
ασθενήσει και ίσως και να 
πεθάνει. Η τροφή είναι 
απαραίτητη για να 
λειτουργήσει φυσιολογικά ο 
ανθρώπινος οργανισμός, 
προκειμένου να διατηρηθεί 
στη ζωή. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της 
υγιεινής διατροφής;

είναι:
 η κάλυψη των αναγκών του 

οργανισμού μας
 η πρόληψη της ασθένειας



  

Ποια ονομάζονται θρεπτικά συστατικά;

Θρεπτικά συστατικά ονομάζονται οι 
απαραίτητες ουσίες, τις οποίες δεν 
μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός μας.

Αυτά είναι:
• οι υδατάνθρακες
• τα λιπίδια 
• Οι πρωτεΐνες

τα οποία μας δίνουν την απαραίτητη 
ενέργεια

• οι βιταμίνες
• τα μέταλλα /ιχνοστοιχεία
• το νερό

τα οποία δεν προσφέρουν ενέργεια στον 
οργανισμό αλλά συμμετέχουν σε 
ζωτικής σημασίας ρυθμιστικές 
λειτουργίες 



  

Ποιά ονομάζονται θερμιδογόνα θρεπτικά 
συστατικά;

Ονομάζονται τα θρεπτικά συστατικά που 
μας δίνουν ενέργεια. 

Αυτά είναι:
 Οι υδατάνθρακες
 Οι πρωτεΐνες
 Τα λιπίδια
Ποια ονομάζονται μη θερμιδογόνα 

θρεπτικά συστατικά;
Ονομάζονται τα θρεπτικά συστατικά που 

δεν μας δίνουν ενέργεια. 
Αυτά είναι:
 οι βιταμίνες
 τα μέταλλα/ιχνοστοιχεία
 οι φυτικές ίνες και το νερό
* την ενέργεια την μετράμε συνήθως σε 

θερμίδες



  

Ποιες ονομάζουμε αμυλούχες τροφές;

Αμυλούχες τροφές ονομάζουμε τα 
δημητριακά( σιτάρι, καλαμπόκι, 
κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρύζι) και 
τις πατάτες. 

Γιατί τις ονομάζουμε αμυλούχες 
τροφές;

Επειδή είναι σημαντικές πηγές:
 σύνθετων υδατανθράκων
 βιταμινών
 μετάλλων
 φυτικών ινών
 και  πρωτεϊνών σε μικρότερες 

ποσότητες



  

Τι προσφέρουν οι σύνθετοι 
υδατάνθρακες στον οργανισμό;

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες 
( που προκύπτουν από την 
ένωση πολλών απλών 
υδατανθράκων-άμυλο, 
δεξτρίνες και γλυκογόνο) 
απορροφώνται από τον 
οργανισμό με αργό ρυθμό και 
του δίνουν έτσι ενέργεια σε 
μικρές δόσεις για να μπορεί να 
λειτουργεί συνέχεια και 
καλύτερα. Στους σύνθετους 
υδατάνθρακες 
περιλαμβάνονται και φυτικές 
ίνες όπως η κυτταρίνη και η 
πηκτίνη. 



  

Που βρίσκονται, σε υψηλή περιεκτικότητα, οι 
φυτικές ή διαιτητικές ίνες;

Βρίσκονται: 
o Στα δημητριακά ολικής άλεσης
o στο αναποφλοίωτο ρύζι

Eπίσης  τα δημητριακά ολικής 
άλεσης περιέχουν:

o Βιταμίνες
o Μέταλλα
o Ιχνοστοιχεία
o Μικρές ποσότητες πρωτεΐνης

Τα αποφλοιωμένα δημητριακά 
περιέχουν αυτά τα θρεπτικά 
συστατικά σε μικρότερες έως 
ελάχιστες ποσότητες. 



  

Ποιά τρόφιμα ανήκουν στην ομάδα των 
γαλακτοκομικών προϊόντων;

Ανήκουν:
 Το γάλα
 Το τυρί 
 Το γιαούρτι
 Τα ροφήματα από γάλα ( σοκολατούχο) 
 Το ξινόγαλο
Στην ομάδα αυτή δεν ανήκουν η κρέμα γάλακτος και το βούτυρο γάλακτος



  

Τι είναι για τον οργανισμό η ομάδα του 
γάλακτος και των προϊόντων του;

Είναι:
 η σημαντικότερη πηγή ασβεστίου ( για γερά οστά και δόντια) 
 σημαντική πηγή πρωτεϊνών, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και 

λειτουργία του οργανισμού
 σημαντική πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β που είναι υπεύθυνες 

για πολλές διαφορετικές λειτουργίες



  

Ποια προϊόντα γάλακτος κυκλοφορούν 
στο εμπόριο;

• Γάλα παστεριωμένο ( το οποίο 
ονομάζουμε και φρέσκο γάλα και 
διατηρείται λίγες μέρες στο 
ψυγείο) 

• Γάλα διαρκείας( το οποίο διαρκεί 
περισσότερες ημέρες έως και 
μήνα) 

• Γάλα αποστειρωμένο( το οποίο 
διαρκεί αρκετούς μήνες) 

• Γάλα εβαπορέ ( το οποίο είναι 
συμπυκνωμένο γάλα που το 
αραιώνουμε πριν το πιούμε

• Σκόνη γάλακτος( από την οποία 
έχει αφαιρεθεί το νερό)  



  

Είδη χορταρικών και φρούτων

Κάποια από τα συχνότερα 
είδη διατροφής που 
χρησιμοποιούμε σε 
αυτή την ομάδα είναι:

 Τα φρέσκα, αποξηραμένα, 
κατεψυγμένα ή 
κονσερβοποιημένα 
φρούτα και λαχανικά, 
καθώς και οι χυμοί τους. 
Δεν ανήκουν στην ομάδα 
αυτή οι πατάτες και οι 
ξηροί καρποί. 



  

Τι φρούτα θα συναντήσουμε σε αυτή την 
ομάδα;

Θα συναντήσουμε  φρούτα:

1. πυρηνόκαρπα ( με ένα κουκούτσι, 
όπως τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα 
ροδάκινα, τα δαμάσκηνα )  

2. γιγαντόκαρπα(  με θήκες με 
κουκούτσια, όπως τα μήλα και τα 
αχλάδια)

3. εσπεριδοειδή( όπως τα 
πορτοκάλια. τα μανταρίνια, τα 
λεμόνια και τα γκρέιπ φρούτ

4. Φρούτα από το εξωτερικό( όπως 
οι μπανάνες, ο ανανάς και διάφορα 
άλλα) 

Και άλλα φρούτα όπως φράουλες, 
σταφύλια, μούρα, καρπούζια, 
πεπόνια και διάφορα άλλα



  

Ποια άλλα τρόφιμα ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία:

Ανήκουν επίσης όλα:

1. Τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά 
όπως τα είδη μαρουλιού, τα 
ραδίκια, τα αντίδια, τα βλίτα, τα 
σέσκουλα κ. α

2. Τα φρουτώδη λαχανικά όπως η 
ντομάτα το αγγούρι και η πιπεριά

3. Άλλα λαχανικά όπως οι μελιτζάνες, 
το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τα 
καρότα κ. α



  

Ποιες είναι οι ιδιότητες των λαχανικών 
και των φρούτων;

Οι ιδιότητες των λαχανικών και 
των φρούτων είναι οι 
ακόλουθες:

 δεν περιέχουν καθόλου λιπαρά
 παρέχουν ελάχιστη ενέργεια
 αποτελούν σημαντική πηγή 

φυτικών ινών
 είναι σημαντική πηγή βιταμινών 

και μετάλλων
 είναι σημαντική πηγή 

αντιοξειδωτικών
 έχουν υψηλό βαθμό κορεσμού



  

Τι είναι η Μεσογειακή διατροφή και ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά της;

Η μεσογειακή διατροφή είναι 
ένα μοντέλο διατροφής, 
που ακολουθούσαν οι 
λαοί των μεσογειακών 
χωρών. 

Τα χαρακτηριστικά της 
μεσογειακής διατροφής 
είναι:

 Η κατανάλωση άφθονων 
φυτικών ινών ( φρούτα, 
λαχανικά, ψωμί, 
δημητριακά, πατάτες, 
όσπρια, ξηροί καρποί) . 



  

Τι άλλο περιλαμβάνει η Μεσογειακή 
διατροφή;

Η μεσογειακή διατροφή επίσης 
περιλαμβάνει την κατανάλωση 
γαλακτοκομικών προϊόντων 
αλλά και ψάρια και πουλερικά 
σε « μέτριες» ποσότητες. Σε 
μικρή ποσότητα θα πρέπει να 
καταναλώνεται το κόκκινο 
κρέας. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της 
μεσογειακής διατροφής είναι 
ότι την κύρια πηγή πρόσληψης 
λιπαρών αποτελεί το 
ελαιόλαδο. 



  

Τι είναι η Πυραμίδα μεσογειακής 
διατροφής;

Για την καλύτερη κατανόηση 
της μεσογειακής 
διατροφής και τις 
ποσότητες των τροφών 
που θα πρέπει να 
καταναλώνονται υπάρχει 
η πυραμίδα της 
μεσογειακής 
διατροφής. Η πυραμίδα 
αυτή δημιουργήθηκε το 
1995 από μια ομάδα 
επιστημόνων του 
Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ. 



  

Τι μας δείχνει αυτή η πυραμίδα;

Η πυραμίδα αυτή μας δείχνει τα 
τρόφιμα που περιλαμβάνει η 
μεσογειακή διατροφή, καθώς και 
τη συχνότητα που πρέπει να τα 
καταναλώνουμε. Όσο πιο κοντά 
στη βάση της πυραμίδας 
βρίσκεται μια τροφή, τόσο πιο 
συχνά θα πρέπει να 
καταναλώνεται, ενώ όσο πιο 
πολύ πλησιάζουμε προς την 
κορυφή, τόσο πιο σπάνια θα 
πρέπει να καταναλώνεται η 
τροφή αυτή.



  

Ποια τρόφιμα βρίσκονται στη βάση της 
πυραμίδας;

Το ψωμί, τα ζυμαρικά, το κους -κους, 
το σιτάρι και οι πατάτες βρίσκονται 
στη βάση της πυραμίδας και για 
αυτό θα πρέπει να 
καταναλώνονται καθημερινά. 
Είναι τροφές που περιέχουν 
φυτικές ίνες και είναι πλούσιες 
σε υδατάνθρακες. Οι 
υδατάνθρακες μετατρέπονται σε 
γλυκόζη και αυτή δημιουργεί 
μόρια γλυκογόνου. Το γλυκογόνο 
αποτελεί καύσιμο για τον 
άνθρωπο, για την κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών σε 
ενέργεια. 



  

Το ελαιόλαδο και η σπουδαιότητά του. 

Το ελαιόλαδο είναι 
πλούσιο σε 
μονοακόρεστα 
λιπαρά και αποτελεί 
την κύρια πηγή 
λιπαρών στη 
μεσογειακή δίαιτα. Η 
Χώρα μας λόγω της 
Γεωγραφικής της 
θέσης, παράγει 
αρκετό ελαιόλαδο.  



  

Ποιά άλλη κατηγορία τροφών, θα πρέπει να 
καταναλώνεται επίσης σε καθημερινή βάση;

Σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να 
καταναλώνονται επίσης φρούτα, 
λαχανικά ,όσπρια, ξηροί καρποί. 
Πρόκειται για τροφές πλούσιες σε 
βιταμίνες, που όπως είναι 
γνωστό, είναι πολύ σημαντικές για 
το ανθρώπινο σώμα, επειδή 
λειτουργούν σαν « καταλύτες» και 
ρυθμίζουν τις μεταβολικές 
διαδικασίες.  



  

Γάλα, γιαούρτι, τυρί

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
είναι τροφές πλούσιες σε 
πρωτεΐνες, οι οποίες 
αποτελούν ένα από τα κύρια 
δομικά συστατικά του 
ανθρώπου. Θα πρέπει να 
καταναλώνονται σε 
καθημερινή βάση, έτσι ώστε  
να διασφαλίζεται η πρόσληψη 
όλων των απαραίτητων 
πρωτεϊνών αλλά και άλλων 
συστατικών που περιέχουν. 



  

Ψάρια, πουλερικά, αυγά

Τα ψάρια, τα πουλερικά και τα 
αυγά είναι και αυτές τροφές 
πλούσιες σε πρωτεΐνες. Οι 
τροφές αυτές βρίσκονται στη μέση 
της πυραμίδας της μεσογειακής 
διατροφής και θα πρέπει να 
καταναλώνονται μερικές φορές 
την εβδομάδα. Προσοχή στα 
αυγά, επειδή ο κρόκος του αυγού 
περιέχει υψηλή χοληστερίνη. 
Καλύτερα είναι να 
καταναλώνεται μόνο το 
ασπράδι. 



  

Γλυκά
Τα γλυκά είναι τροφές που θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Μπορούμε να τρώμε ένα γλυκό 
την εβδομάδα, το πολύ δύο , αλλά από εκεί 
και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε. Ως 
υποκατάστατο μπορούμε να επιλέξουμε να φάμε 
κανένα φρουτάκι. 



  

Το κόκκινο κρέας

Τι εννοούμε όταν λέμε κόκκινο 
κρέας;

Εννοούμε:
 μοσχάρι
 χοιρινό
 αρνί , κατσίκι
Η κατανάλωσή του, αντίθετα με 

ότι συμβαίνει συνήθως, θα 
πρέπει να περιορίζεται σε 
μερικές φορές το μήνα μόνο. 
Η συχνή κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος δεν είναι και ο,τι 
καλύτερο για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 



  

Μεσογειακή διατροφή -πλεονεκτήματα

Η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή 
επειδή περιλαμβάνει τροφές 
πλούσιες σε μονοακόρεστα 
λιπαρά και φυτικές ίνες, ενώ 
περιέχει ελάχιστα κορεσμένα 
λιπαρά. Μία 10ετής μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
Αμερικανικής Ένωσης JAMA, 
διαπίστωσε ότι η μεσογειακή 
διατροφή και ο υγιεινός τρόπος 
ζωής, σχετίζεται με μείωση 
περισσότερο από 50% της 
πρόωρης θνησιμότητας. 



  

Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις 
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων

Φως στη συμπεριφορά του 
Ελληνικού κοινού σε 
θέματα διατροφής έριξε η 
έρευνα « Διατροφικές 
Στάσεις, Αντιλήψεις και 
Συνήθειες των Ελλήνων 
Πολιτών», που 
πραγματοποιήθηκε τον 
( περασμένο ) Οκτώβριο 
2013, για λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή. 



  

Πόσα άτομα πήραν μέρος στην έρευνα 
και σε ποια ερωτήματα απάντησαν;

2023 άτομα ηλικίας από 15 ετών και 
άνω, από όλη τη χώρα απάντησαν 
σε ερωτήσεις σχετικά με :

 Τις διατροφικές τους συνήθειες
 Τη στάση τους απέναντι στη 

Μεσογειακή διατροφή
 Τη στάση τους απέναντι στην 

κατανάλωση και στην συντήρηση 
των τροφίμων

 Σε θέματα παρασκευής των 
γευμάτων

 Καθώς και σε ορισμένα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη δημόσια  
υγεία.  



  

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας;

Τα συμπεράσματα απείχαν πολύ 
από το ιδανικό μοντέλο 
διατροφής. Έδειξαν ότι οι 
Έλληνες τρώνε κατά μέσο όρο 
3, 4 γεύματα την ημέρα 
δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό 
και βραδινό καθώς και ένα 
ενδιάμεσο γεύμα ημερησίως. 
Από αυτούς ωστόσο, οι 4 
στους 10 δήλωσαν ότι δεν 
τρώνε πρωινό, ενώ ο ένας 
στους 5 ότι τρώει βραδινό 
στις 22. 00 ή αργότερα. 



  

Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες-
Υποσιτισμός

Στις φτωχές χώρες ακόμη 
και σήμερα δεν επαρκούν 
οι τροφές και ο 
οργανισμός δεν παίρνει 
τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά και την 
ενέργεια που χρειάζεται. 
Στις ανεπτυγμένες χώρες 
υπάρχει διαθεσιμότητα 
τροφής. Αν και υπάρχουν 
πολλά τρόφιμα στην 
αγορά, δεν τρεφόμαστε 
υγιεινά. 



  

Που μπορεί να οδηγήσουν οι ανθυγιεινές 
διατροφικές συνήθειες;

Μπορεί να οδηγήσουν 
στον υποσιτισμό ή 
στην υπερφαγία. 
Επίσης τα παιδιά που 
βρίσκονται στην 
ανάπτυξη όταν 
υποσιτίζονται μπορεί 
ο οργανισμός τους να 
υποστεί βλάβες. 



  

Τι γίνεται όταν ένα άτομο δεν καταναλώνει 
τροφές που περιέχουν σίδηρο:

Όταν ένα άτομο δεν τρώει τροφές 
που περιέχουν σίδηρο εμφανίζει 
αναιμία. 

Αρχικά
 Κουράζεται εύκολα
 Είναι χλωμό
 Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί

Όταν η έλλειψη σιδήρου αυξάνεται
 Νοιώθει ζαλάδα
 αδυναμία



  

Όταν ο οργανισμός δεν προσλαμβάνει 
ασβέστιο, τι συμβαίνει;

ενδέχεται να μην 
αναπτυχθούν τα 
κόκαλα 
φυσιολογικά

αργότερα, σε 
μεγαλύτερη ηλικία, 
μπορεί να 
εκδηλωθεί 
οστεοπόρωση



  

Ποια είναι , γενικά, τα συμπτώματα σε 
περίπτωση υποσιτισμού;

Είναι:
 το μειωμένο σωματικό βάρος και 

ύψος
 η ζαλάδα
 το χλωμό πρόσωπο
 τα εύθραυστα νύχια
 η αυξημένη τριχόπτωση
 το θαμπό χρώμα μαλλιών
 το  ξηρό δέρμα 

κ. α



  

Παχυσαρκία-Η συχνότερη διατροφική 
διαταραχή στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 

Ποια είναι η κύρια αιτία 
της παχυσαρκίας;

Η κύρια αιτία της 
παχυσαρκίας είναι η 
λήψη τροφής σε 
ποσότητα μεγαλύτερη 
από όσο επιβάλλουν οι 
φυσιολογικές ανάγκες και 
η φυσική δραστηριότητα 
του ατόμου. 



  

Με τι συνδέεται η παχυσαρκία;
Η παχυσαρκία συνδέεται με την 

εμφάνιση σοβαρών 
παθολογικών καταστάσεων 
όπως;

 σακχαρώδης διαβήτης
 υπέρταση 
 υπερχοληστερηναιμία
 στεφανιαία νόσος 
 αγγειακές παθήσεις
 καρκίνος του παχέος εντέρου
 κοινωνικά και ψυχολογικά 

προβλήματα



  

Κατά κανόνα,  σε ποια ηλικία 
εμφανίζονται οι διατροφικές διαταραχές;

Οι διατροφικές διαταραχές 
εμφανίζονται συχνότερα 
στην εφηβεία και στην 
αρχή της ενήλικης 
ζωής, αν και τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και 
ανεβαίνει ο πήχης 
ηλικίας. Πλήττουν 
περισσότερο τις 
γυναίκες όμως έχει 
αυξηθεί και ο αριθμός 
των ανδρών που 
πέφτουν θύματα. 



  

Ποιες άλλες  διατροφικές διαταραχές 
εμφανίζονται;

Οι διατροφικές 
διαταραχές που 
εμφανίζονται πιο 
συχνά είναι:

 Η Νευρική ανορεξία 
 Η Νευρική βουλιμία
 Και η Επεισοδιακή 

Υπερφαγία



  

Τι είναι η νευρική ανορεξία;
Η Νευρική Ανορεξία παρά τη λέξη 

« ανορεξία» δεν εμπεριέχει 
έλλειψη της όρεξης για 
φαγητό. Συνήθως η Νευρική 
Ανορεξία ξεκινάει στη εφηβεία. Οι 
έφηβοι που πάσχουν:

 χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
απώλεια βάρους (χωρίς να 
υπάρχει λόγος π. χ αρρώστια) . 

 μειώνουν σημαντικά την τροφή 
τους

 προσπαθούν να αρνηθούν την 
αίσθηση της πείνας 

 δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα 
φυσιολογικό βάρος για το ύψος 
και την ηλικία τους. 



  

Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εσωτερικό 
κόσμο αυτών των εφήβων;

 Επιθυμούν όλο και πιο λεπτό 
σώμα

 Έχουν έντονο το φόβο του 
πάχους

 Βλέπουν το σώμα τους πιο 
γεμάτο

 Έχουν μια σημαντική επιθυμία 
ελέγχου της ζωής τους ώστε 
να νοιώσουν ικανοί. 
Αυτό πιστεύουν ότι μπορούν 
να το πετύχουν με το να 
ελέγχουν τη διατροφή και το 
βάρος τους. 



  

Τι περιλαμβάνουν τα σημάδια ασιτίας;

Πολλές φορές τα σημάδια 
ασιτίας είναι ορατά επάνω 
τους. Αυτά περιλαμβάνουν:

 Λέπτυνση
 Απώλεια μαλλιών
 Εμφάνιση ανοιχτόχρωμου 

χνουδιού στο σώμα 
 Συχνή αίσθηση πρηξίματος
 Κίτρινο η ξηρό δέρμα
 Συχνά οι έφηβες έχουν 

αμηνόρροια ή διαταραχές στον 
κύκλο



  

Στη νευρική βουλιμία, τι γίνεται:

 

Η νευρική βουλιμία 
χαρακτηρίζεται από κύκλους 
υπερφαγίας και κάθαρσης. 
Όπως και στην ανορεξία , αυτή 
η συμπεριφορά οδηγείται από 
την επιθυμία να ρυθμίσουν 
συναισθήματα και ανησυχίες 
για το σώμα και το βάρος. Ό 
κύκλος ξεκινάει με τον έφηβο 
να καταναλώνει γρήγορα 
μεγάλες ποσότητες φαγητού 
σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Νοιώθει πως δε μπορεί να 
σταματήσει τη συμπεριφορά 
που χαρακτηρίζεται ως 
αυτόματη. 



  

Ποια είναι τα συναισθήματα των εφήβων 
με Νευρική Βουλιμία;

Εμφανίζονται δυσάρεστα 
συναισθήματα, όπως:

 θυμός
 τύψεις
 λύπη και αηδία για τον 

εαυτό τους
 σωματική δυσφορία
 αγχος ( φόβος ότι θα 

πάρουν βάρος) 



  

Στη συνέχεια, τι γίνεται;

Στη συνέχεια, ο έφηβος 
προσπαθεί να 
ξεφορτωθεί το φαγητό 
που κατανάλωσε με το να 
κάνει εμετό, και 
χρησιμοποιεί καθαρτικά η 
διουρητικά, ασκείται 
υπερβολικά, παραλείπει 
γεύματα και κάνει 
στερητική δίαιτα. 



  

Με αυτές τις καθαρτικές μεθόδους 
επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι;

Οι επιθυμητοί στόχοι, που είναι να 
νοιώθει το άτομο πιο άνετα 
σωματικά και να μην πάρει 
βάρος, δεν επιτυγχάνονται 
με αυτές τις καθαρτικές 
μεθόδους. Αντίθετα είναι πολύ 
επιζήμιες και επικίνδυνες για 
την υγεία. Τα άτομα που 
έχουν Νευρική Βουλιμία, 
χρησιμοποιούν το βάρος 
τους ως μέτρο για την 
αυτοεκτίμησή τους. 



  

Τα άτομα με Επεισοδιακή Υπερφαγία, τι 
κάνουν;

Τα άτομα με Επεισοδιακή 
Υπερφαγία δεν μπορούν 
να πουν « όχι» στο 
φαγητό. Μπορεί να τρώνε 
υπερβολικά όταν 
νοιώθουν μελαγχολία ή 
άγχος, όταν είναι σε 
ένταση ή όταν 
αισθάνονται μοναξιά ή 
ανία. Τρώνε για να 
«ταΐσουν» τα 
συναισθήματά τους και 
όχι το σώμα τους. 



  

Η διαταραχή της επεισοδιακής υπερφαγίας, με 
ποια άλλη διατροφική διαταραχή μοιάζει;

Η διαταραχή της επεισοδιακής 
υπερφαγίας είναι παρόμοια 
με τη νευρογενή βουλιμία και 
σύμφωνα με κάποιος ειδικούς 
μπορεί να αποτελεί μια μορφή 
βουλιμίας. Όμως, στη 
διαταραχή της επεισοδιακής 
υπερφαγίας, το άτομο δεν 
προσπαθεί να απαλλαγεί από 
τις θερμίδες που κατανάλωσε, 
μέσω του εμετού, της 
υπερβολικής άσκησης και 
άλλων ανθυγιεινών μεθόδων.



  

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να 
βοηθήσουν τα παιδιά, που δείχνουν σημάδια 

διατροφικών διαταραχών;
• Κατά αρχάς να είναι οι ίδιοι 

ενημερωμένοι για τις Δ. Δ και να 
φροντίσουν να είναι ενημερωμένα 
και τα παιδιά μέσα από 
επιστημονικές πηγές( π. χ. 
φυλλάδια, ιστοσελίδες κλπ) 

• Να μην πιέζουν ποτέ τα παιδιά 
να φάνε ή να μη φάνε. Το 
κήρυγμα και οι φωνές 
χειροτερεύουν την κατάσταση. 

• Να μη μιλάνε στα παιδιά για το 
φαγητό ή για το αν είναι παχιά ή 
αδύνατα και  να μην εκβιάζουν τα 
παιδιά σχετικά με το φαγητό. 



  

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς. . . 
(Συνέχεια) 

Να είναι κοντά στα παιδιά και να 
συζητούν μαζί τους για όσα τα 
απασχολούν και να τα ακούν, 
αποφεύγοντας να μιλούν για το 
θέμα του φαγητού. 

Να μην κάνουν οι ίδιοι σχόλια για 
το δικό τους σώμα ( π. χ. η 
μητέρα που μιλά αγωνιωδώς για 
τα δικά της κιλά επηρεάζει 
αρνητικά την κόρη της.) 

Να επισκεφτούν κάποιον ειδικό 
που θα τους συμβουλεύσει για το 
πώς θα χειριστούν το θέμα. 



  

Κι ο ρόλος της αυτοεκτίμησης;

Ο εαυτός σας είναι ότι 
πολυτιμότερο και 
ομορφότερο έχετε. 
Αγαπήστε και φροντίστε το 
σώμα σας, χωρίς να το 
κακολογείτε. Μη προσπαθείτε 
να αδυνατίσετε για να αρέσετε 
στους άλλους. Η άθληση, η 
καθαριότητα και η υγιεινή 
διατροφή είναι σημαντικές για 
την υγεία σας και για να 
νοιώσετε εσείς καλά. 

Να σκέφτεστε και να λέτε 
συνέχεια στον εαυτό σας: 
είμαι ξεχωριστός και 
μοναδικός. Είμαι ο εαυτός 
μου. 



  

Πως πρέπει να είναι η διατροφή των εφήβων 
κατά την περίοδο των εξετάσεων;

Η δίαιτα των εφήβων κατά 
την περίοδο των 
εξετάσεων πρέπει να 
περιλαμβάνει  εύπεπτα 
και σχετικά ελαφρά 
γεύματα. Πρέπει να 
αποφεύγονται:

 Παχιά κρέατα
 Αλλαντικά
 Γλυκά με πολλά λιπαρά
 Κρέμες γάλακτος



  

Το πρωινό γεύμα;- Το πρόγευμα;

Το πρωινό είναι ένα πολύ 
σημαντικό γεύμα και γενικά, 
δεν πρέπει να το 
παραλείπουμε από το 
διαιτολόγιό μας.  

Το πρωινό :

Βελτιώνει την πνευματική και 
φυσική μας κατάσταση και μας 
«εμποδίζει» να 
καταναλώνουμε μεγαλύτερη 
ποσότητα φαγητού την 
υπόλοιπη ημέρα. 



  

Τι μπορεί να μας συμβεί αν δεν φάμε 
πρωινό;

Αν το παραλείψουμε, υπάρχει 
πιθανότητα να εκδηλωθεί : 

 Ατονία
 Ζαλάδα
 Υπόταση
 Υπογλυκαιμία

Το ιδανικό πρωινό πρέπει να 
περιλαμβάνει :

Δημητριακά, γαλακτοκομικά, μέλι, 
φρούτα ή χυμούς φρούτων, 
ξηρούς καρπούς.  



  

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε μαθητές, και 
αναφέρεται στην ανθυγιεινή διατροφή (la 

malbouffe) 
ΟΙ ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στο 
Ερωτηματολόγιο βρίσκονται 
στη σελίδα 91 του βιβλίου 
Γαλλικών με τίτλο : Action. Fr-
gr 1

Ερώτηση 1

Καταναλώνετε ανθυγιεινές τροφές;

Ναι, Όχι, Μερικές φορές
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ



  

Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 2

Σε ποιες περιστάσεις;

Σε εξόδους / Σε γιορτές κ.τ.λ. / Όταν 
δεν υπάρχει φαγητό στο σπίτι / 
Άλλη περίσταση Σε εξόδους

Σε γιορτές

Όταν δεν
υπάρχει
φαγητό στο
σπίτι

Άλλη
περίπτωση



  

Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 3

Πόσες φορές την εβδομάδα;

1 φορά/2-3φορές/4-5 φορές/ 5+ φορές

1 ΦΟΡΑ

2-3 ΦΟΡΕΣ

4-5 ΦΟΡΕΣ

5+



  

Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 4

Ποιες προτιμάτε από αυτές;

Χάμπουργκερ / Κόκα κόλα / Σουβλάκι 
/ Πίτσα / Παγωτό / Γλυκά / 
Διάφορα άλλα

Χάμπουργκερ

Παγωτό 

Πίτσα

Γλυκά

Κόκα κόλα

Σουβλάκι

Διάφορα άλλα



  

Μπορούμε να αλλάξουμε τις διατροφικές 
μας συνήθειες;

Σίγουρα μπορούμε να 
αλλάξουμε τις διατροφικές μας 
συνήθειες, προσέχοντας πόσο 
τρώμε, βάζοντας την άθληση 
στη ζωή μας και κρατώντας 
ένα μέτρο στο πρόχειρο 
φαγητό.

Με σωστή διατροφή θα μειωνόταν 
οι καρδιοπάθειες, η 
παχυσαρκία και άλλα σοβαρά 
προβλήματα υγείας.



  

Κάπνισμα και αλκοόλ

Πότε έφτασε ο καπνός στην 
Ευρώπη; 

Η εισαγωγή του καπνού στην 
Ευρώπη έγινε το 1556 όταν 
έφτασε στη Γαλλία και στη 
συνέχεια στην Πορτογαλία και 
στην Ισπανία. Στην Ελλάδα ο 
καπνός έφτασε στις αρχές του 
17ου αιώνα, Ο βλαστός του φυτού 
φτάνει τα δύο μέτρα, τα άνθη του 
είναι λευκά ή και ροζ. Επίσης ο 
καπνός  έχει κάψα που περιέχει 
χιλιάδες σπόρια. 



  

Από τι αποτελείται το τσιγάρο;

Το τσιγάρο αποτελείται 
από μικρά κομματάκια 
επεξεργασμένου 
καπνού που είναι 
τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει 
κυλινδρικό σχήμα και το 
ένα άκρο του 
αναφλέγεται, ενώ από το 
άλλο άκρο το οποίο 
τοποθετείται στο στόμα 
του καπνιστή, εισπνέεται 
ο καπνός που παράγεται. 
  



  

Καπνίζοντας, ποιες βλαβερές ουσίες 
εισέρχονται στον οργανισμό;

Καπνίζοντας, εισπνέουμε 
πολλές βλαβερές ουσίες για 
τον οργανισμό μας. Μερικές 
από αυτές είναι:

 Πίσσα: το πιο σημαντικό 
συστατικό του καπνού, είναι η 
σκουρόχρωμη πίσσα. Αυτή η 
ουσία περιέχει και το άρωμα. 
Φράζει τις πνευμονικές 
κυψελίδες και δυσχεραίνεται η 
λειτουργία της αναπνοής. 



  

Βλαβερές ουσίες που περιέχονται στο 
τσιγάρο ( Συνέχεια) 

 νικοτίνη: κάνει την καρδιά του 
ανθρώπου να χτυπά 
γρηγορότερα και αυξάνει την 
πίεση του αίματος από την 
πρώτη στιγμή που κάποιος την 
εισπνεύσει. Προκαλεί εθισμό, 
δηλαδή το άτομο συνηθίζει και 
χρειάζεται την ουσία αυτή. 

 αρσενικό: κάνει τα χείλη σας 
να καίνε και είναι υπεύθυνο για 
τη δυσάρεστη αναπνοή .



  

Βλαβερές ουσίες ( Συνέχεια) 

 Αμμωνία: ένα καυστικό 
συστατικό, προστίθεται για να 
βελτιώσει τη γεύση του 
τσιγάρου, αλλά παράλληλα ο 
καπνιστής απορροφά 
περισσότερη νικοτίνη, και 
αυξάνεται έτσι ο εθισμός.  

 Νικέλιο: ένα βαρύ μέταλλο, 
επηρεάζει το κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Η έκθεση σε αυτό 
προκαλεί αυξημένη ευπάθεια 
σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος. 



  

10 Τρόποι για να μπορέσετε να 
αντισταθείτε στο τσιγάρο

1. Καθυστερείστε το: Μόλις 
επιθυμήσετε να καπνίσετε, μην το 
κάνετε κατευθείαν. Ξανασκεφτείτε 
το. 

2.  Μην πείτε: « θα κάνω ένα» : Το 
ένα τσιγάρο φέρνει το άλλο. 

3. Αποφύγετε τους πειρασμούς. 
Υπάρχουν αρκετά μέρη στα οποία 
υπάρχουν καπνιστές .Αποφύγετε  
αυτά τα μέρη γιατί έτσι δεν 
βλέπετε το τσιγάρο και δεν 
μπαίνετε σε πειρασμό. 

4. Ασκηθείτε. Η άσκηση μας 
βοηθάει να μην σκεφτόμαστε το 
τσιγάρο και έτσι δεν το 
επιθυμούμε.  



  

10 Τρόποι για να μπορέσετε να 
αντισταθείτε στο τσιγάρο ( Συνέχεια ) 

5. Εξασκηθείτε σε τεχνικές 
χαλάρωσης: Μπορεί να 
νομίζουμε ότι το τσιγάρο 
αποβάλλει το άγχος αλλά δεν 
είναι έτσι .Μπορούμε να 
εξασκηθούμε σε άλλες τεχνικές 
χαλάρωσης π.χ  γιόγκα ή 
κάποιες άλλες. 

6. Καλέστε ενισχύσεις: Το να 
μιλήσουμε σε κάποιον για το 
πρόβλημά μας, για τους 
προβληματισμούς μας είναι 
καλό, γιατί έτσι παίρνουμε 
κουράγιο. 



  

10 Τρόποι. . . ( Συνέχεια) 

7. Θυμηθείτε τα οφέλη της 
διακοπής του τσιγάρου. 
Συχνά πρέπει να 
επαναλαμβάνουμε τα οφέλη 
της διακοπής του γιατί έτσι οι 
προσπάθειες αυξάνονται. 

8. Ψάξτε και βρείτε 
πληροφορίες για το 
κάπνισμα. Το να ψάχνουμε 
πληροφορίες είναι πολύ καλό 
γιατί έτσι αποκτάμε γνώση και 
ενθαρρυνόμαστε. 



  

10 Τρόποι. . . ( Συνέχεια) 

9. Δοκιμάστε υποκατάστατα 
νικοτίνης. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 
υποκατάστατα νικοτίνης όπως 
τσίχλες και παστίλιες οι 
οποίες είναι πολύ 
αποτελεσματικές. 

10. Μασήστε κάτι. Είναι πολύ 
καλό γιατί όταν μασάμε κάτι , 
αποσπάται η προσοχή μας και 
δεν θέλουμε να καπνίσουμε.  



  

Ασθένειες λόγω καπνίσματος

Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια 
που βλάπτει τον οργανισμό 
μας. Βλάπτει την υγεία μας. 
Αυξάνει την πιθανότητα για 
προβλήματα υγείας όπως 
διάφορα είδη καρκίνων, με 
σημαντικότερο τον καρκίνο 
του πνεύμονα. Επίσης το 
κάπνισμα προκαλεί διάφορα 
αναπνευστικά προβλήματα, 
καρδιοαγγειακές παθήσεις , 
προβλήματα στο στόμα στο 
δέρμα και διάφορα κ. α



  

Τη γονιμότητα, την κύηση, τη βρεφική 
θνησιμότητα, επηρεάζει αρνητικά το κάπνισμα;

Το κάπνισμα επηρεάζει 
αρνητικά τη γονιμότητα 
λόγω της μείωσης των 
ορμονών. 

Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν 
εμβρυικές επιπλοκές  κατά την 
κύηση και αυξάνεται ο 
κίνδυνος της βρεφικής 
θνησιμότητας. Ο κίνδυνος 
από το κάπνισμα αυξάνει: 

• Όσο μικραίνει η ηλικία έναρξης 
του καπνίσματος

• Όσο αυξάνει η συνολική 
διάρκεια του καπνίσματος

• Όσο αυξάνει ο μέσος όρος των 
τσιγάρων που καταναλώνονται 



  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι διατάξεις 
έχει θεσπίσει κατά του καπνίσματος;

Έχει θεσπίσει:
 Απαγορευτικές διατάξεις στη 

διαφήμιση
 Υποχρεωτική αναγραφή 

προειδοποιητικών πινακίδων 
επάνω στις συσκευασίες 
προϊόντων καπνού

 Προστασία των πολιτών από το 
κάπνισμα στο χώρο εργασίας

 Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
καπνού

 Αύξηση της φορολογίας στα 
προϊόντα καπνού

 Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού για τις αρνητικές 
συνέπειες του καπνίσματος στην 
υγεία



  

Ποιό είναι αυτό που έχει σημασία; 

Το κάπνισμα είναι 
αναμφισβήτητα μια βλαβερή 
συνήθεια. Όμως αν κάποιος 
το θελήσει, μπορεί να 
απαλλαγεί από αυτή τη 
συνήθεια. Επίσης ποτέ δεν 
είναι αργά για έναν 
καπνιστή να κόψει το 
κάπνισμα. 

Κάποτε, μαγκιά, θεωρούνταν 
για κάποιον να καπνίζει. 
Σήμερα, μαγκιά, είναι να 
ξεχωρίζεις από το πλήθος 
και να μην έχεις κανενός 
είδους εξάρτηση. 



  

Λίγα λόγια για τον αλκοολισμό

Αλκοολισμός είναι η 
παθολογική σχέση 
που μπορεί να 
αναπτύξει το άτομο με 
το αλκοόλ. Ο 
αλκοολισμός 
προκαλεί σωματικές 
αλλά και ψυχικές 
επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία.   



  

Ποιες είναι οι 7 πιο σοβαρές συνέπειες 
της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ;

Οι 7 πιο σοβαρές συνέπειες της 
υπερβολικής κατανάλωσης 
αλκοόλ, είναι: 

1.Μπορεί να προκληθεί απώλεια 
μνήμης

2. >>        >>       >>        
καταστροφή των 
περιφερειακών νεύρων 
( παρατηρείται μούδιασμα) 

3. Μπορεί να προκληθούν ουλές 
στο ήπαρ και εξέλιξη σε 
κίρρωση. 

4. Μπορεί να προκληθούν 
παθήσεις του παγκρέατος και 
φλεγμονές του στομάχου. 



  

Οι 7 πιο σοβαρές συνέπειες της υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ ( Συνέχεια) 

5. Μπορεί να προκληθούν επίσης 
ανωμαλίες στην καρδιά και 
εξασθένηση του τοιχώματος του 
καρδιακού μυός. 

6.Διαταρράσσονται επίσης τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 

7. Μπορεί να προκληθεί λέπτυνση 
των οστών και οστεοπόρωση. 



  

Άλλες επιπτώσεις λόγω αλκοολισμού;

Σύμφωνα με έρευνες ο 
αλκοολισμός προκαλεί 
συχνά οικιακά και εργατικά 
ατυχήματα, ενώ είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος στην 
περίπτωση που ο 
αλκοολικός οδηγεί κάποιο 
όχημα. Επίσης ο αλκοολισμός 
προκαλεί και ψυχικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία. (Καταθλιπτικές και 
αυτοκαταστροφικές τάσεις- 
Παραισθήσεις).  



  

Η λύση;

Ο αλκοολισμός 
παρατηρήθηκε σε 40 
εκατομμύρια άτομα στην 
Ευρώπη το 2006 και 
αυξάνεται σιγά- σιγά 
δραστικά. 

Όπως σε όλα τα 
πράγματα έτσι και στην 
κατανάλωση αλκοόλ, η 
λύση είναι το μέτρο. 



  

• Λίγα λόγια για τα ατυχήματα, τη 
σημασία των Πρώτων Βοηθειών, 
τη σημασία της  Σωματικής 
Υγιεινής



  

Ατυχήματα

Ατύχημα: δυσάρεστο 
περιστατικό από ατυχία, 
δυστύχημα

Ο όρος «ατύχημα» περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τις πτώσεις , τα 
εγκαύματα, τις δηλητηριάσεις, 
τους πνιγμούς – πνιγμονές, και 
κυρίως τα τροχαία ατυχήματα.

Πως μπορούν να προληφθούν 
τα ατυχήματα;

• Με τη γνώση  και την 
ενημέρωση και την τήρηση , 
κατά περίπτωση, των κανόνων 
ασφαλείας. 



  

Οι αιτίες που προκαλούν τα τροχαία 
ατυχήματα ποιές είναι;

Τα τροχαία  ατυχήματα είναι αιτία 
πολλών θανάτων. Καθημερινά 
διαπιστώνεται ότι πολλοί 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. 

Σύμφωνα με μελέτες, οι αιτίες 
που προκαλούν τα τροχαία 
ατυχήματα είναι:

  η υπερβολική ταχύτητα
 Η κατανάλωση αλκοόλ
 Η κούραση των οδηγών
 Η απροσεξία των πεζών
 Η παράβαση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ. Ο. 
Κ )



  

Αίτια τροχαίων ατυχημάτων ( Συνέχεια) 

 Οι αφύλακτες διαβάσεις
 Το κακό οδικό δίκτυο
 Η κακή σήμανση
 Η μη χρήση ζώνης 

ασφαλείας –κράνους
 Η έλλειψη αερόσακου
 Η ριψοκίνδυνη 

συμπεριφορά των νέων



  

Η ζώνη ασφαλείας; Ο ρόλος της;

Η ζώνη ασφαλείας είναι το 
σπουδαιότερο μέσο για την 
πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων. Ζώνη 
ασφαλείας θα πρέπει να 
φορά τόσο ο οδηγός, όσο 
και ο συνοδηγός αλλά και οι 
συνεπιβάτες στα πίσω 
καθίσματα. [Επίσης  οι 
οδηγοί δίτροχων οχημάτων 
και οι συνεπιβάτες τους, 
πρέπει να φορούν 
οπωσδήποτε κράνος.  



  

Η ζώνη ασφαλείας και ο ρόλος της 
( Συνέχεια) 

Σύμφωνα με στατιστικές 
μελέτες, στα κράτη όπου 
εφαρμόζεται η χρήση των 
ζωνών ασφαλείας τα 
ατυχήματα έχουν 
μειωθεί κατά 25%. 
Σήμερα, τα σύγχρονα 
αυτοκίνητα διαθέτουν και 
αερόσακους και άλλα 
ειδικά συστήματα για 
μεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά την οδήγηση. 



  

Τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά όταν είναι 
επιβάτες σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς;

 Θα πρέπει να κρατιούνται από 
τις χειρολαβές

 Να μη βγάζουν το κεφάλι τους 
έξω από το μεταφορικό μέσο 
( τρόλεϊ, λεωφορείο, τρένο 
κ.α. ) 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό 
τα παιδιά να μαθαίνουν τον 
Κ. Ο. Κ  ( Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας ) και να 
επισκέπτονται πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής. 
{Στην πόλη μας, υπάρχει 
τέτοιο πάρκο, στην παραλίμνιο 
περιοχή} 



  

Ο Δεκάλογος του καλού οδηγού
Ο Δεκάλογος του καλού οδηγού 

είναι: 

1. Φοράει ζώνη ασφαλείας και κράνος

2. Ελέγχει και προσέχει την ταχύτητα

3. Δεν καταναλώνει αλκοόλ

4. Δεν συνομιλεί στο κινητό τηλέφωνο

5. Δεν αποσπά την προσοχή του και 
δεν συζητά με τους συνεπιβάτες 
του

6. Προσέχει τους πεζούς

7. Βάζει τα παιδιά στο πίσω κάθισμα

8. Προσέχει τα σήματα και τις οδηγίες 
των τροχονόμων

9. Έχει μαζί του πάντα άδεια 
οδήγησης

10. Ελέγχει τακτικά την κατάσταση του 
αυτοκινήτου



  

Ατυχήματα στο σχολείο. Πως πρέπει να 
συμπεριφέρομαι;

Ατυχήματα στο σχολείο 
συμβαίνουν αρκετές φορές. 
Γι αυτό οι μαθητές θα πρέπει 
να προσέχουν ιδιαίτερα.

Πως πρέπει να 
συμπεριφέρομαι στο 
σχολείο;

 Δεν κάνω ακροβατικά στις 
σκάλες και στα κάγκελα

 Περιμένουμε τη σειρά μας στο 
κυλικείο και δεν τσακωνόμαστε 
για το ποιος θα εξυπηρετηθεί 
πρώτος

 Βγαίνουμε από την τάξη χωρίς 
να τρέχουμε και να 
σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο



  

Πως πρέπει να συμπεριφέρομαι στο 
σχολείο ( Συνέχεια) 

 Παίζουμε χωρίς να θέτουμε τον 
εαυτό μας σε κίνδυνο

 Παίζουμε στην αυλή του σχολείου 
και όχι στις σκάλες και τους 
διαδρόμους

 Δεν εγκαταλείπουμε το σχολείο για 
κανένα λόγο

 Δεν πηδάμε από ψηλά σημεία
 Υπακούμε στους κανόνες που 

ορίστηκαν από το σχολείο για την 
ασφάλειά μας



  

Ποιος είναι ο ρόλος των Πρώτων 
Βοηθειών;

Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί 
να συμβεί οπουδήποτε και σε 
οποιονδήποτε. Τότε ακριβώς, 
στην περίπτωση ενός 
επείγοντος περιστατικού, 
χρειάζεται η γνώση για να 
δοθούν οι Πρώτες Βοήθειες, 
να δοθεί ποιοτική φροντίδα 
στο θύμα μέχρι τη στιγμή 
που θα φτάσουν οι 
επαγγελματίες διασώστες. 
Αυτή η ποιοτική φροντίδα, 
τις πρώτες στιγμές μετά το 
ατύχημα μπορεί να σώσει τη 
ζωή ενός ανθρώπου.   



  

Παρέχονται οι Πρώτες Βοήθειες στο 
σημείο του συμβάντος;

Σε ποσοστό 71,7% του 
συνόλου των ατυχημάτων οι 
Πρώτες Βοήθειες 
παρέχονται στο νοσοκομείο 
και όχι στο σημείο του 
συμβάντος λόγω έλλειψης 
εκπαιδευμένων ατόμων. Γι 
αυτό, στα σχολεία, στους 
Δήμους, στους Συλλόγους …
θα πρέπει να υλοποιούνται 
προγράμματα όπου θα 
εκπαιδεύονται άτομα στις 
Πρώτες Βοήθειες. Είναι πολύ 
σημαντικό. Μπορεί να σωθεί 
μια ζωή. 



  

Λίγα λόγια για τη σημασία της σωματικής 
υγιεινής. 

Η καθαριότητα του 
σώματος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για 
τη σωματική και ψυχική 
υγεία του ανθρώπου. Οι 
Σπαρτιάτες γνωστοί για 
τη δύναμη και την 
πειθαρχία τους, έκαναν το 
λουτρό τους στα κρύα 
νερά του ποταμού 
Ευρώτα. 



  

Γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη η 
καθημερινή σωματική υγιεινή;

Είναι σημαντική και 
απαραίτητη:

 Για την καλή κυκλοφορία 
του αίματος

 Για την αποφυγή 
δυσοσμίας

 Για την απομάκρυνση 
των μικροβίων από το 
δέρμα



  

Επίσης, λέμε ΌΧΙ στην υπεριώδη 
ακτινοβολία

Να σημειώσουμε επίσης ότι το δέρμα μας είναι ευαίσθητο στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και η πολύωρη έκθεση στον ήλιο 
δημιουργεί ρυτίδες και καρκίνο του δέρματος. Γι αυτό 
συστήνεται: η αποφυγή κολύμβησης και η έκθεση στον ήλιο από τις 
12.00 το μεσημέρι έως τις 3.00 μ. μ διότι εκτιθέμεθα σε 
περισσότερες υπέρυθρες ακτίνες. Επίσης, κατά την περίοδο της 
εφηβείας η εμφάνιση ακμής στο πρόσωπο είναι φυσιολογική. 
Γιατρός δερματολόγος θα συστήσει, αν χρειάζεται, την κατάλληλη 
θεραπεία. 



  

Σας ευχαριστούμε
Ευχαριστούμε επίσης τον 

κύριο Δημητρόπουλο 
Κώστα, καθηγητή 
Κοινωνιολόγο,  για τις 
πληροφορίες που μας 
έδωσε για την εργασία 
μας. 

Άλλες πηγές:
- Διαδίκτυο( Συλλογή και 

επεξεργασία 
πληροφοριών)

- Βιβλίο Οικιακής 
Οικονομίας Α Γυμνασίου 

- Βιβλίο Νεοελληνικής 
Γλώσσας Α Γυμνασίου



  

Μαθητές που συμμετείχαν:
Γκότση Φρόσω

Ζορμπαλά Αλίκη

Καραφέρης Θανάσης

Καραμπίνα Αλεξάνδρα

Πέτρου Γιώτα

Τσανέλης Χρήστος

Τσούμπρη Δανάη

Χρήστου Νικολίνα

Χρυσοχόος Μιχάλης 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Βλάχου Θεοδώρα
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