
  

 

  

Οδηγός για 
εκπαιδευτές 

Eύκολη και Ασφαλής απασχολησιμότητα με 
εκπαίδευση στην ΥΓΕΙΑ  

“Η πληροφορία που παρέχεται αναπαριστά τις απόψεις του συγγραφέα,  
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ERASMUS+ δεν φέρουν 
 καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση.” 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Παρουσίαση του οδηγού και των στόχων του  

 Αυτός ο οδηγός εκπαιδευτή αποτελείται από οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διαφόρων εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου 
και του συνδυασμού τους με παιδαγωγικό υλικό. Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Περιέχει 
προτάσεις για μεθόδους διδασκαλίας και σχέδια μαθημάτων, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία με τον κατάλληλο 
τρόπο. 

O οδηγός χωρίζεται σε 4 μέρη: 

- Εισαγωγή: παρουσίαση του έργου EasyHealth και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και του οδηγού των εκπαιδευτών, των στόχων του και της 
σύνθεσής του. 

- Εκπαιδευτική προσέγγιση: ανακεφαλαίωση της παιδαγωγικής προσέγγισης και παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων, προκειμένου να εξοικειωθείτε 
με αυτά και να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης τους. 

- Εκπαιδευτικές ενότητες: για να ανακαλύψετε τους στόχους των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τις γνώσεις και τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει κάθε ενότητα. 

- Επιπρόσθετες πηγές: προκειμένου να έχετε στοιχεία για περαιτέρω ανάπτυξη και για να μάθετε για το έργο EasyHealth. 

 

1.2. Εισαγωγή και σκοπός του έργου 

Το EASY HEALTH είναι ένα έργο Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια στρατηγική εταιρική σχέση που συγκεντρώνει παρόχους ΕΕΚ, επιχειρήσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις κι έναν περιφερειακό δημόσιο φορέα από 6 διαφορετικές χώρες.  

Προσδοκούμε να απευθυνθούμε στους επαγγελματίες και στους ανέργους (ιδιαίτερα στους ενήλικες), προκειμένου να υιοθετήσουν την κατάλληλη 
συμπεριφορά και τις κατάλληλες αντιδράσεις στο κομμάτι της υγείας που συνδέεται με την επαγγελματική ένταξη. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε βασικές 
γνώσεις στην ομάδα-στόχο μας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ικανοποιητική και ευάρεστη επαγγελματική ζωή. 
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Αυτό το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των ατόμων, προκειμένου να αποκτήσουν και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες και, ειδικότερα, ικανότητες που 
σχετίζονται με τον ρόλο της υγείας στην επαγγελματική ένταξη.  

Τα μέρη της εταιρικής σχέσης θα εκπονήσουν τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού και μιας επικοινωνιακής 
στρατηγικής για την προώθηση της ενημέρωσης σε θέματα υγείας και τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της 
υγείας (μέρος των κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη: βασικές ικανότητες) που σχετίζεται με την εργασία. 
Το έργο θα καλύψει διάφορες πτυχές: 

α) Ισορροπία στην υγεία και στη ζωή: βιολογικοί και κοινωνικοί ρυθμοί, ύπνος, σωματικές δραστηριότητες, κ.ά. 

β) Προσωπική υγιεινή 

γ) Διατροφή και υγεία 

δ) Εθισμοί και πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών. 

Σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, πιο συγκεκριμένα στο στάδιο που έπεται της ΕΕΚ, που σημαίνει στους μελλοντικούς επαγγελματίες, 
στα άτομα που αναζητούν εργασία και αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους. 

Στόχος μας είναι: 

- να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν διαπροσωπικές δεξιότητες, σε προσωπική βάση ή σε πλαίσιο ομάδας, για μια αποτελεσματική αλληλεπίδραση  

- να βοηθήσουμε την ομάδα-στόχο μας να μάθει πώς να διατηρεί καλή υγεία, καλή υγιεινή και σωστή διατροφή για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους  

-να εμπεδώσουν τις κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση/απόκτηση εργασίας, εφαρμόζοντας μαθησιακές καταστάσεις/εργαλεία που 
σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 

- να ενισχυθεί η ασφάλεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων ή των ανέργων, των μελλοντικών επαγγελματιών, με την παροχή εργαλείων για 
την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που συνδέονται με την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον 

- να βοηθήσουμε την ομάδα-στόχο μας να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμοστεί και να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες των εργοδοτών ή/και των πελατών στο εργασιακό περιβάλλον (σχετικές με την υγεία και την υγιεινή) 

- να αποτρέψουμε και να μειώσουμε τις ανισότητες, από τις οποίες οι περισσότερες οφείλονται στις συνθήκες διαβίωσης και στον τρόπο ζωής, έτσι ώστε να 
ωφεληθεί η κοινωνία οικονομικά, με τη μείωση των απωλειών από ασθένειες που σχετίζονται με ανισότητες στην υγεία και από προβλήματα υγείας 
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- να παρέχουμε στα άτομα μέσα για την παρακολούθηση της υγείας τους και, συνεπώς, να εξασφαλίσουμε την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους.  

Το έργο στοχεύει σε ορισμένο επίπεδο πιστοποιήσεων, ειδικότερα στα επίπεδα 3 και 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) στις χώρες 
μας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ικανοτήτων. 

1.3. Η έρευνα 

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου, πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα. Το θέμα της αφορά στην υπάρχουσα εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στις χώρες 
εταίρους και στις ανάγκες της κατάρτισης που εντοπίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα της υγείας και της επαγγελματικής ένταξης. 

Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας (μέρος 1 - έρευνα δευτερογενών στοιχείων) ήταν η σταθεροποίηση της βάσης για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα: υγιεινή και 
υγεία σε σχέση με την επαγγελματική ένταξη.  

Το πρώτο βήμα απαρτιζόταν από τη συλλογή και τη συγκέντρωση δεδομένων, για να διαπιστωθεί εάν το θέμα της «υγείας και της υγιεινής» αντιμετωπίστηκε 
στα υπάρχοντα επίπεδα προσόντων 3 και 4 στις χώρες μας και εάν ναι, πώς αντιμετωπίστηκε αυτό το θέμα (ποιες ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, μεθόδους 
διδασκαλίας) και ποια μαθησιακά αποτελέσματα αναμένονται. 

Κάθε εταίρος έχει αναλάβει την παροχή πληροφοριών που συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημά του και τις πιστοποιήσεις που διατίθενται, προκειμένου να 
έχουμε μια σαφή εικόνα των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί και διδαχθεί στις χώρες μας. 

Ο στόχος του δεύτερου μέρους της έρευνας (μέρος 2 – επιτόπια έρευνα) ήταν η συλλογή νέων στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους. Έχει διεξαχθεί σε 
διάφορους τύπους οργανισμών, όπως σε: 

- Παρόχους κατάρτισης (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν εκπαίδευση σε άτομα που αναζητούν εργασία)  

- Εμπορικές ενώσεις,  

- Εταιρείες, 

- Τοπικές αρχές που δεσμεύτηκαν για τη χρηματοδότηση ή την παροχή κατάρτισης.  

- Κοινωνικές υπηρεσίες  

- Ενώσεις στον τομέα της υγείας 

Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει τις ιδέες τους και έχουν προσδιορίσει τους τομείς και τα καθήκοντα στα οποία πρέπει να 
επικεντρωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της EASY HEALTH. 
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Η κύρια πρόκληση είναι η καλύτερη κατανόηση των επαγγελματικών καταστάσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν, σε σχέση με την υγιεινή και την υγεία στο 
πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν συχνότερα οι εκπαιδευόμενοι/φοιτητές ΕΕΚ και μπορούν να αποτελέσουν 
εμπόδιο στην επαγγελματική ένταξή τους; Τα ίδια με όσους αναζητούν εργασία; Ποιες είναι οι πιο συχνές διαταραχές μεταξύ των εκπαιδευομένων/υπαλλήλων 
που έχουν συνέπειες στην καθημερινή τους δραστηριότητα/επαγγελματική ζωή και γενικότερα στο επαγγελματικό περιβάλλον τους (συνεργάτες και ομάδα, 
συμπεριλαμβάνονται και οι πελάτες); Ποιοι μοχλοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης; Ποια 
μεθοδολογία χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι για να δώσουν μια πιθανή απάντηση; Ποια εργαλεία μάθησης/ευαισθητοποίησης χρησιμοποιούν με τους 
υπαλλήλους/αιτούντες εργασία/εκπαιδευόμενους, προκειμένου να προτείνουν λύσεις και ενδυνάμωση; Ποιες είναι οι προσδοκίες των εταιρειών σχετικά με τις 
συνήθειες στην υγιεινή και στην υγεία των υπαλλήλων τους; 

Εταίροι από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία έχουν διενεργήσει συνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενους και εμπειρογνώμονες. Έχουν αποδεχθεί να 
συνεισφέρουν διάφοροι φορείς: 

Στη Γαλλία: 

- GRETA Région Havraise – πάροχος ΕΕΚ (για εκπαίδευση ενηλίκων)  
- ASSOCIATION ETRE ET BOULOT – Σύλλογος κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης 
- I.R.F.A. – πάροχος ΕΕΚ (για εκπαίδευση ενηλίκων)  
- GRETA Sud-Normandie – πάροχος ΕΕΚ (για εκπαίδευση ενηλίκων)  
- MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE – Οργανισμός υπεύθυνος για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων 
- PLIE DU PAYS D’AUGE NORD – Οργανισμός για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση στην απασχόληση  
- CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA GUERINIERE – Κοινωνικές υπηρεσίες για οικογένειες 
- UNIS CITE – Προώθηση και οργάνωση της Εθελοντικής Υπηρεσίας των νέων 
- WEBHELP – Κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων 

 
Στην Ιταλία: 

- FULL SERVICE SRL - Μεσαίου μεγέθους επιχείρηση 
- MUNICIPALITY OF REGGIO CALABRIA (τοπική αυτοδιοίκηση) – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
- POSYTRON ENGINEERING Srl - Ακαδημία ΤΠΕ, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
- CONFESERCENTI Συνομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων που υποστηρίζει και προωθεί τις ΜΜΕ στους τομείς της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών 
- METROPOLITAN CITY OF REGGIO CALABRIA (τοπική αυτοδιοίκηση) – Τμήμα αρ. 5, ΕΕΚ και εκπαίδευση 
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- NEW DEAL NGO - Οργάνωση νέων φοιτητών πανεπιστημίου 

 
Στη Νορβηγία: 

- CARITAS NORGE – Εκπαιδευτικό κέντρο, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφείο ευρέσεως εργασίας και ένωση υγείας 
- FONTENEHUSET – Εκπαιδευτικό κέντρο, κοινωνικές υπηρεσίες 
- IDEBANKEN.ORG – Ένωση υγείας 
- NORSK FRILUFTSLIV -  Ένωση υγείας 
- INTEGRERINGS OG MANGFOLDSDIREKTORATET. (Η νορβηγική Διεύθυνση για την κοινωνική ενσωμάτωση) – Σχολή ΕΕΚ και εκπαιδευτικό κέντρο, 

κοινωνικές υπηρεσίες, γραφείο ευρέσεως εργασίας 
- VESTFOLD RODE KORS (Ερυθρός Σταυρός Νορβηγίας, τμήμα Κομητείας Βέστφολντ) – Σύλλογος Νεολαίας και Υγείας, εκπαιδευτικό κέντρο και 

κοινωνικές υπηρεσίες 
 
Στην Πορτογαλία: 

- FUNDACAO DA JUVENTUDE: Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με επίκεντρο την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη σε νέους 
(απασχόληση) στο Πόρτο 

- ALKALINECARE - Μεσαίου μεγέθους επιχείρηση που ασχολείται με την υγειονομική περίθαλψη 
- SOJOVEM: ONG (Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα), παρέχει κίνητρα και υποστήριξη στους νέους 
- CINDOR: Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της Χρυσοχοΐας και της Ωρολογοποιίας 
- UNIAO DE FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS: Τοπική αυτοδιοίκηση (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). 
- ESTRELAS & GENIOS, Lda - Ακαδημία ΤΠΕ, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
- Έρευνα 
- Χαρτογράφηση ικανοτήτων 
- Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
- Κινούμενα σχέδια 

Τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και που ενδέχεται να έχουν συνέπειες και να 
αποτελούν εμπόδια στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων, είναι τα ακόλουθα: 

- Εθισμοί, 
- Ακατάλληλες και επικίνδυνες συμπεριφορές, 
- Προσωπική υγιεινή και εικόνα του σωμάτος, 
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- Ισορροπία στη ζωή, 
- Ασθένειες (είτε χρόνιες, είτε σχετιζόμενες με το επάγγελμα). 

Με έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα: στο κάπνισμα (συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάνναβης), στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, στο άγχος, στις διαταραχές 
του ύπνου και στις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. 

Αποδείχτηκε ότι τις περισσότερες φορές, το προσωπικό που ασχολείται με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας δεν είναι επαγγελματίες υγείας και 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση είτε στον τρόπο «διδασκαλίας» των θεμάτων υγείας, είτε στις γνώσεις που σχετίζονται με το θέμα της υγείας και της υγιεινής. Για 
να αντιμετωπιστεί το πεδίο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι αλλά, κυρίως, οργανώθηκαν ατομικές συζητήσεις. Προτάθηκαν, επίσης, συλλογικές 
απαντήσεις, όπως συλλογικές ενημερωτικές συναντήσεις, επισκέψεις ενώσεων στον τομέα της υγείας και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα παιδαγωγικά εργαλεία ήταν οποιοσδήποτε τύπος τεκμηρίωσης σχετικός με τα θέματα (είτε οπτικός, είτε γραπτός, όπως 
φυλλάδια, αφίσες, περιοδικά, ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα, κ.ά.). Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, βίντεο και περιπτωσιολογικές μελέτες. Οι συμμετέχοντες 
εξέφρασαν την ανάγκη τους για νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως διαδικτυακά κουίζ, σοβαρά παιχνίδια, εφαρμογές για κινητές συσκευές, ενότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά και την έντονη ανάγκη τους για εκπαίδευση πάνω σε μια μεθοδολογία που θα αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των 
θεμάτων, καθώς και για επικαιροποίηση των γνώσεών τους. Αυτά τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με τα εκπαιδευτικά 
εργαλεία και τα κενά στην εκπαίδευση. 

Για να διαβάσετε την πλήρη έρευνα, βρείτε το αρχείο στον ιστότοπό μας: http://www.easyhealthproject.eu/site/project-outcomes/#results. 
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

2.1. Ανακεφαλαίωση και διαμόρφωση της διαδικασίας  

Η μεθοδολογία EASY HEALTH αποτελείται από πολλά βήματα, με στόχο να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, ώστε να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υγείας σε σχέση με την επαγγελματική ένταξη και τη διατήρηση της εργασίας. 

Αρχικά, οι εταίροι πραγματοποίησαν μια επιτόπια έρευνα, ο κύριος στόχος της οποίας ήταν να αποκτήσουν καλύτερη γνώση στα θέματα που σχετίζονται με 
την υγεία και που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες/φοιτητές ΕΕΚ και, συνεπώς, να προσδιορίσουν τις ανάγκες για εκπαίδευση - ποια θέματα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν - τα εμπόδια και οι μοχλοί προς μια καλή υγιεινή και υγεία για καλύτερη επαγγελματική ένταξη. Εντείναμε, επίσης, τις προσπάθειές μας στην 
εύρεση της καλύτερης μεθοδολογίας και εργαλείων, προκειμένου να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα αυτό (πιθανώς ανάλογα με την ομάδα-
στόχο). Οι κύριοι στόχοι μας ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα κέντρα ευρέσεως εργασίας, τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα ινστιτούτα ΕΕΚ, οι ενώσεις νέων, οι 
ενώσεις στον τομέα της υγείας, οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις. Τέλος, πήραμε συνέντευξη από 29 διαφορετικά ιδρύματα σε 4 διαφορετικές χώρες, μεταξύ 
των οποίων ορισμένα αποτελούν βασικούς παράγοντες στον τομέα της υγείας. 

Στη συνέχεια, διεξήχθη έρευνα δευτερογενών στοιχείων από όλους τους εταίρους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 
ικανότητες που ήδη περιλαμβάνονται σε ορισμένα επαγγελματικά πλαίσια. Αυτές οι δεξιότητες και οι ικανότητες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία 
καθορίστηκαν τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν και τα σχετικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ενσωματωθούν στο έργο 
μας. 

 Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε μια χαρτογράφηση ικανοτήτων, η οποία βασίστηκε πάνω σε αυτές τις προηγούμενες εργασίες και προσδιορίστηκαν 8 κύρια 
μαθησιακά αποτελέσματα για την κάλυψη των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται συχνότερα. Ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που θα μπορούσε ενδεχομένως 
να παραδοθεί ως έχει ή να χωριστεί σε 8 ενότητες, που θα μπορούσαν να συνδυαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτών (σύμφωνα με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμά του) και φυσικά τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων. 

Έχοντας κατά νου ότι ο κύριος στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μας, πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμο να προτείνουμε κινούμενα σχέδια 
σύντομης διάρκειας, αν είναι δυνατόν με λίγο χιούμορ, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν συζητήσεις και αντιδράσεις. Πράγματι, ορισμένα θέματα είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστούν και η χρήση τέτοιων εκπαιδευτικών εργαλείων μπορεί να είναι μια λύση. Έχουμε επιλέξει μια σειρά από 9 θέματα, μεταξύ των 
οποίων είναι το κάπνισμα, το άγχος και η στέρηση ύπνου, τα οποία μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητά με οπτικά μέσα. Συνήθως, συνοδεύονται από 
εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια διδασκαλίας, ένα είδος σετ «έτοιμου προς χρήση», με το οποίο οι εκπαιδευτές μπορούν να εξοικειωθούν και να παραδώσουν 
την ύλη. Για ένα πιο περίπλοκο θέμα, όπως οι ψυχολογικοί κίνδυνοι στην εργασία, πιστεύουμε ότι μια καλή επιλογή θα μπορούσε να είναι ένα σοβαρό παιχνίδι, 
καθώς προτείνει διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται στην κατάσταση να βοηθήσει τον συνάδελφό του και μπορεί να 
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πειραματιστεί με τις συνέπειες των προτάσεών/συμβουλών/υποδείξεών του. Το σοβαρό παιχνίδι συνοδεύεται, επίσης, από ένα εκπαιδευτικό σενάριο και 
μπορεί να αποτελέσει μια καλή εφαρμογή της γνώσης που έχει αποκτήσει προηγουμένως. 

Για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα, προτείνονται μέθοδοι αξιολόγησης για κάθε σενάριο προτείνεται μια τελική εργασία, για την αξιολόγηση της κατανόησης 
των μαθητευόμενων και του επιπέδου απόκτησης ικανοτήτων και γνώσεων. 
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2.2. Παρουσίαση των εργαλείων 

2.2.1. Χαρτογράφηση ικανοτήτων 

Το έργο θα καλύψει διάφορες πτυχές, όπως η υγεία και η ισορροπία στη ζωή: βιολογικοί και κοινωνικοί ρυθμοί, ύπνος, σωματικές δραστηριότητες, προσωπική 
υγιεινή, διατροφή και υγεία, εθισμοί και πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών. 

Μετά τις επιτόπιες έρευνες και τις έρευνες δευτερογενών στοιχείων, προσδιορίστηκε ένας ορισμένος αριθμός θεμάτων που βοήθησε τους συνεργάτες να 
καθορίσουν τα θέματα στα οποία πρέπει να εργαστούν και, συνεπώς, στον σχεδιασμό των ενοτήτων σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 8 ενότητες. Ορισμένες κατατάσσονται στα επίπεδα 3 και 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων 
(ΕΠΕΠ) (επειδή θεωρούνται βασικές γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να θεωρείται κάποιος ενεργός πολίτης και να είναι σε θέση να αποφασίζει από μόνος 
του για την ευημερία του, αλλά και για την ευημερία των μελών της οικογένειάς του) και κάποιες άλλες κατατάσσονται στο επίπεδο 4 του ΕΠΕΠ, καθώς απαιτούν 
υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης και είναι πιο περίπλοκες στην κατανόηση, αν σκεφτούμε ότι απευθύνονται σε κοινωνικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς, οι 
οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο επαγγελματικό περιβάλλον που φέρει δικαιώματα, καθήκοντα και προσδοκίες. 

 

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

- Ενότητα 1:  Κατανόηση του συστήματος υγείας 
- Ενότητα 2: Διατροφική ισορροπία 
- Ενότητα 3: Βιολογικός ρυθμός, ισορροπία στη ζωή και ύπνος  
- Ενότητα 4: Υγιεινή σώματος 
- Ενότητα 5: Πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και εθιστικών συμπεριφορών 
- Ενότητα 6: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με ψυχολογικούς κινδύνους 
- Ενότητα 7: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα 
- Ενότητα 8: Προσδοκίες των εργοδοτών 

Έχουν καθοριστεί, επίσης, τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με το ΕΠΕΠ. Το μαθησιακό αποτέλεσμα ορίζεται ως μια διατύπωση του τι γνωρίζει, τι κατανοεί 
και τι μπορεί να κάνει ένας μαθητευόμενος μετά από την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.  
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται με τη μορφή: 

1. Γνώσης: στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ, η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και αντικειμενική. Επίπεδο 4: Αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις γενικού 
φάσματος σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. 

2. Δεξιοτήτων: στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές 
(αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). Στο επίπεδο 4 αντιστοιχεί το φάσμα γνωστικών και 
πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. 

3. Ικανοτήτων: στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ, η υπευθυνότητα και η αυτονομία περιγράφονται ως η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να εφαρμόζει γνώσεις και 
δεξιότητες αυτόνομα και υπεύθυνα. Άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κατευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι συνήθως προβλέψιμα, 
αλλά υπόκεινται σε αλλαγές. Επίβλεψη της συνήθους εργασίας άλλων ατόμων, αναλαμβάνοντας κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής. 

4. Κριτηρίων αξιολόγησης: Η ποιότητα και η ακρίβεια των περιγραφών των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί σημαντική βάση για την αξιολόγηση. 
Εναπόκειται σε κάθε ίδρυμα ΕΕΚ να αναπτύξει τη δική του μέθοδο αξιολόγησης, σύμφωνα με τους τρόπους κατάρτισης και το συνολικό πρόγραμμα 
σπουδών που αναλαμβάνει. 

 Το πλαίσιο των 8 εκπαιδευτικών ενοτήτων παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό, ανά ενότητα, στο μέρος 3 με τίτλο «Εκπαιδευτικές ενότητες». 
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2.2.2. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι EASY HEALTH 

Το διαδικτυακό παιχνίδι EASY HEALTH απευθύνεται σε εργοδότες και υπαλλήλους - συναδέλφους στο πλαίσιο κάποιου επαγγελματικού χώρου. 
Το παιχνίδι βασίζεται σε πολλαπλά σενάρια διακλάδωσης, στα οποία ο παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής της ιστορίας, αναλαμβάνοντας το ρόλο το 
ρόλο του συναδέλφου/εργοδότη. Ο παίκτης παρίσταται δίπλα σε ένα άτομο που αντιμετωπίζει μια αγχωτική κατάσταση, και σκοπός του παιχνιδιού 
είναι η αποτροπή  ψυχολογικών κινδύνων και επιπτώσεων στο χώρο εργασίας. Το παιχνίδι ξεκινά από το ίδιο σημείο σε κάθε ιστορίας. Ωστόσο, 
ενώ το σημείο εκκίνησης είναι κοινό, οι επιλογές κάθε παίκτη μπορεί να οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Η λήψη αποφάσεων 
από τον παίκτη θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την εμπειρία του παιχνιδιού, καθορίζοντας την πρόοδο (διαφορετικούς κλάδους στο ίδιο σενάριο), 
τους διαλόγους και τις συνέπειες στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Αυτό θα ενισχύσει α) την αίσθηση της συμμετοχής και εμπλοκής, β) το αίσθημα 
προσκόλλησης στο παιχνίδι λόγω του αισθήματος προσωπικής ευθύνης και γ) τον βαθμό ελέγχου εκ μέρους του παίκτη. 

 

  Επιπλέον, τα σενάρια διακλάδωσης θα αυξήσουν σημαντικά την αξία της επανάληψης (ή επαναληψιμότητας) του παιχνιδιού EASY HEALTH, 
προσφέροντας στους ενήλικες μαθητές τη δυνατότητα να ξαναζήσουν όλη την εμπειρία του παιχνιδιού με διαφορετικό τρόπο, εφαρμόζοντας νέες 
γνώσεις, με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Επίσης, η πολλαπλότητα των επιλογών, σε συνδυασμό με μια ευέλικτη διαδικασία 
μάθησης επιτρέπουν μια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των μαθητών που είναι πιο ακριβής και δίκαιη. 

 

2.2.2.1. Απαιτήσεις συστήματος 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος 

    CPU: Πληροφορίες 

    CPU Ταχύτητα: 2.0 GHz 

    RAM: 2 GB 

    OS: Windows 7 32-bit SP1 

    Κάρτα Βίντεο: DX10 συμβατή ή ανώτερη 

    PIXEL SHADER: 4.0 
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    VERTEX SHADER: 4.0 

    Κάρτα: Ναι 

    Ελεύθερος χώρος στο δίσκο: 350 MB 

 

Ελάχιστες συνιστώμενες απαιτήσεις 

    CPU: Πληροφορίες 

    CPU Ταχύτητα: 2.0 GHz multi-core 

    RAM: 8 GB 

    OS: Windows 7 64-bit SP1 

    Κάρτα Βίντεο: 1 GB VRAM DX10 συμβατή 

    PIXEL SHADER: 4.0 

    VERTEX SHADER: 4.0 

    Κάρτα ήχου: Ναι 

    Ελεύθερος χώρος στο δίσκο: 350 MB 

    Αποκλειστική Βίντεο RAM: 1 GB 

 

2.2.2.2. Πώς να παίξετε το παιχνίδι 

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας 

2. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας 

3. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.easyhealthproject.eu/site/  

4. Μεταβείτε στην ενότητα Serious Game 

5. Κάντε λήψη και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο HTML HTML Document (.html) 
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6. Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, μεταβείτε στο έργο EASY HEALTH από το αρχικό μενού ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο EASY HEALTH στην επιφάνεια εργασίας 
σας 

7. Εναλλακτικά, πατήστε το εικονίδιο για να κατευθυνθείτε στη διεπαφή του παιχνιδιού 

8. Παίξτε το παιχνίδι EASYHEALTH. 

 

2.2.2.3. Λογότυπο Παιχνιδιού Easy Health  

 

 

2.2.2.4. Για τους εκπαιδευτές/ εκπαιδευόμενους  

Βρίσκοντας το δρόμο σας με το παιχνίδι EASYHEALTH… 

Απασχολημένοι επαγγελματίες και υπάλληλοι, συχνά αντιλαμβάνονται τις συμβατικές διαδικασίες κατάρτισης ως χρονοβόρες και κουραστικές. Το παιχνίδι 
μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις αντιλήψεις, επειδή προσφέρει μοναδικές δομές που χρησιμοποιούνται ως παγοθραύστες και παρέχουν καινοτομία και 
ποικιλομορφία στη μαθησιακή διαδικασία.  

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μεταδίδεται μέσα από ένα παιχνίδι φαίνεται πιο διασκεδαστικό για τους μαθητές, ενώ τα παιχνίδια προσφέρουν μια πλατφόρμα 
για την άσκηση της δημιουργικής συμπεριφοράς και της αποκλίνουσας σκέψης. Ουσιαστικά, η μάθηση με βάση το παιχνίδι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική 
σε σύγκριση με άλλα «παραδοσιακά» μαθησιακά περιβάλλοντα, επειδή δεν φαίνεται να είναι γεμάτη με εξαντλητικό περιεχόμενο που συχνά αποδεικνύεται 
απρόσιτο για τους μαθητές. 

Για το σκοπό αυτό, το EASY HEALTH Serious Game δίνει έμφαση στην κατασκευή σεναρίων που προσομοιώνουν προβλήματα στον πραγματικό κόσμο και 
προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ένα περιβάλλον χωρίς κίνδυνο. Το 
παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να εισέλθει σε κόσμους «φαντασίας», που δημιουργήθηκαν στη βάση πραγματικών σεναρίων. 
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Η συμμετοχή σε ανταγωνιστική επίλυση προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες μέσα απο έναν φανταστικό κόσμο είναι πραγματικά σημαντική για τους 
μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα των ΙΕΚ, καθώς οι πρακτικές ανησυχίες και οι λύσεις είναι πολύ πιο πολύτιμες για αυτούς από τη συσσώρευση 
μεγάλου όγκου πληροφοριών. Ως εκ τούτου, η μάθηση με βάση το παιχνίδι μπορεί να είναι μια ιδανική μεθοδολογία διδασκαλίας για τα ΙΕΚ. Η μάθηση με βάση 
το παιχνίδι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνήθως λαμβάνει τη μορφή ψυχαγωγικών διαδικτυακών ή εκτός σύνδεσης παιχνιδιών που 
περιλαμβάνουν κάποιο βαθμό προσομοίωσης. 

2.2.2.5. Η οθόνη του παιχνιδιού  

Ας ρίξουμε μια ματιά στα σύμβολα που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις οθόνες παιχνιδιών. 

Κατά μήκος του κάτω άκρου της οθόνης βρίσκεται η γραμμή του μενού. Αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε σε κάθε παιχνίδι/σενάριο. 

Στο αριστερό μέρος βρίσκεται το λογότυπο του έργου EASY HEALTH. 

Στο δεξί κάτω μέρος υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως στην αρχή του παιχνιδιού, οι ενδείξεις (ή κουμπιά) προηγούμενο / επόμενο ή υποβολή.  

2.2.2.6. Χαρακτήρες και σενάρια του παιχνιδιού  

1ο Σενάριο:  

Ο Martin και η Eleanor συνεργάζονται στο τμήμα διαχείρισης τροφίμων και ποτών του Imperial Hotel. Ο Μάρτιν έχει παρατηρήσει ότι η Eleanor συμπεριφέρεται 
παράξενα τον τελευταίο καιρό. Βρίσκεται σε σύγχυση από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και συνεχίζει να αποφεύγει την αλληλεπίδραση με άλλους 
υπαλλήλους και ειδικά με τον κ. Johnson, τον Διευθυντή του ξενοδοχείου. Τις τελευταίες εβδομάδες, σημαντικά γεγονότα πραγματοποιούνται κάθε βράδυ στο 
εστιατόριο και η συμπεριφορά της Eleanor στους πελάτες και τους άλλους υπαλλήλους είναι επιθετική. Απόψε, το εστιατόριο περιμένει πολύ σημαντικούς 
επισκέπτες και ο Διευθυντής αναμένει από όλους να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει. Για το σκοπό αυτό, ρώτησε την Eleanor αν όλα πάνε όπως είχε 
προγραμματιστεί και την παρότρυνε να είναι επικοινωνιακή, ευγενική και εξυπηρετική! 

 

2ο Σενάριο:  

Είστε ο ιδιοκτήτης της κεντρικής καφετέριας σε ένα τοπικό εμπορικό κέντρο. Η επιχείρησή σας δέχεται περισσότερους από 1000 επισκέπτες κάθε μέρα και ως εκ 
τούτου οι εργαζόμενοι έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχετε προσλάβει 30 υπαλλήλους σε 3 διαφορετικές βάρδιες κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της εργασίας και τον αριθμό των πελατών, οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη ευθύνη να εξυπηρετούν τους 



18 
 
 

πελάτες, να διαχειρίζονται τις εισερχόμενες πληρωμές και να ασχολούνται με την προετοιμασια και την παράδοση των προϊόντων. Για να βελτιώσετε την 
απόδοση των υπαλλήλων σας, έχετε εισαγάγει ένα σύστημα βραβείων και κυρώσεων (ως κίνητρο για αυξημένη παραγωγικότητα / απόδοση). 

Το προσωπικό ελέγχεται άμεσα από πελάτες. Οι τελευταίοι καλούνται να παρέχουν σχόλια σχετικά με την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια που έχουν βιώσει, ενώ 
στο τέλος κάθε βάρδιας το προσωπικό εξετάζει ο ένας τον άλλον. Οι κυρώσεις εκδίδονται ιδίως όταν οι εισερχόμενες πληρωμές είναι μικρότερες από τα 
πωληθέντα προϊόντα ή όταν τα προϊόντα επιστρέφονται από πελάτες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι υπάλληλοι υποχρεούνται να πληρώσουν οι ίδιοι 
τη ζημία. Οι ανταμοιβές από την άλλη πλευρά είναι είτε μια ημέρα άδειας επιπλέον, είτε κουπόνια για τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. 

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήσατε ένταση μεταξύ του προσωπικού της μεσαίας βάρδιας. Η Sandy λαμβάνει αρνητική κριτική από όλους τους 
συναδέλφους της, ενώ έχει παραλείψει να εργαστεί για αρκετές εργάσιμες ημέρες δηλώνοντας ότι ήταν άρρωστη. 

 

3ο Σενάριο:  

Είστε ο Nick, ο επικεφαλής στη ρεσεψιόν του διάσημου Hotel Danube. Εργάζεστε στο ξενοδοχείο για σχεδόν 10 χρόνια. Επί του παρόντος εποπτεύετε μια ομάδα 
βοηθών, συμπεριλαμβανομένων των Jim, Dennis, Michaela, Basil και Benedict, παρέχοντας μηνιαίες αξιολογήσεις  για την απόδοση στον Διευθυντή του 
ξενοδοχείου, κ. White. Το Hotel Danube φιλοξενεί τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο και ως εκ τούτου ο χώρος υποδοχής έχει πολλές ευθύνες. 
Μερικές φορές, οι απαιτήσεις των επισκεπτών μπορεί να είναι ασυνήθιστες και δύσκολο να εκπληρωθούν. Επομένως, η θέση χρειάζεται συνοχή, το προσωπικό 
πρέπει να είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένο επειδή δεν υπάρχει χώρος για ούτε ένα λάθος, ενώ η ομαδική εργασία είναι επίσης πολύ σημαντική. 

Ο Nick είναι προβληματισμένος σχετικά με την αξιολόγηση που πρέπει να κάνει στον Jim, έχοντας παρατηρήσει ότι έχει πρόσφατα ενεργήσει με έναν περίεργο 
τρόπο που επηρεάζει την απόδοσή του. Ο Nick δεν θέλει να κάνει τον Jim να αισθάνεται άσχημα και προσπαθεί να βρει έναν ομαλό τρόπο για να γνωρίσει τι τον 
ενοχλεί και διαταράσσει τη δουλειά του. Ο Nick βρίσκεται σε αυτή τη θέση για πολύ και γνωρίζοντας ότι ο Jim δεν έχει παρόμοια προηγούμενη εμπειρία, 
αντιλαμβάνεται ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας θα ήταν η αιτία της παράξενης συμπεριφοράς. Πιστεύει επίσης ότι ο Jim έχει καταλάβει ότι δεν ταιριάζει με 
τα άλλα μέλη της ομάδας και προσπαθεί να τα προσεγγίσει με παράδοξο τρόπο. 

 

4ο Σενάριο: 

Η Ambrosia Catering είναι μια επιχείρηση catering μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον προγραμματισμό εκδηλώσεων. Η Ambrosia 
διοργανώνει εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις, ιδιωτικά πάρτι και προσπαθεί να εμπλακεί και να συνάψει συμφωνίες για τη διοργάνωση μεγάλων εταιρικών 
εκδηλώσεων, με στόχο κυρίως τις διεθνείς εταιρείες. Αυτό, ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση και δέσμευση για αριστεία, όπως δηλώνει έντονα ο 
διευθυντής της Ambrosia. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι πάντα στην εντέλεια, διότι η ευκαιρία να συνάψει μια συμφωνία με μια εταιρεία μπορεί να συμβεί τυχαία στο 
πλαίσιο μιας εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, είναι πρωταρχικό το ότι η εξυπηρέτηση, το φαγητό, η οργάνωση, η διακόσμηση και η ατμόσφαιρα βρίσκονται στο 
βέλτιστο επίπεδο. Απόψε, το catering διοργανώνει έναν λαμπερό γάμο και υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας από τους καλεσμένους θα είναι ο Διευθυντής της 
Birdman & Co (ένας διεθνής όμιλος εταιρειών). Άρα είναι η κατάλληλη νύχτα για να επιτευχθεί ο στόχος! 

Το προσωπικό της Ambrosia αποτελείται από 50 υπαλλήλους που είναι διασκορπισμένοι σε διαφορετικές θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι θέσεις 
μετατοπίζονται σχεδόν κάθε ώρα για να «απελευθερώσουν» τους συναδέλφους που εμπλέκονται σε πιο κουραστικές θέσεις. Το πρόγραμμα είναι αυστηρό και 
δεν συγχωρούνται λάθη. Η Gina και ο Joe θα χειριστούν την πρώτη βάρδια στη μεγάλη είσοδο του χώρου, προσφέροντας ποτά καλωσορίσματος και χαιρετώντας 
τους καλεσμένους. Ο ρόλος τους είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικός καθώς θα δώσει την πρώτη εντύπωση για την εικόνα του catering. Στη συνέχεια, θα 
χρειαστεί να στραφούν στο εσωτερικό μπαρ και το εστιατόριο, εάν χρειαστεί. Ο Joe αισθάνεται ανασφαλής λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του 
στη συνεργασία με την Gina. Νομίζει ότι είναι ανίκανη και θα καταστρέψει τα πάντα απόψε… 

Θα είστε ο Joe και θα προσπαθήσεις να μάθεις τι συνέβη στην Gina και προκάλεσε την κακή απόδοσή της τελευταία. Θα προσπαθήσετε επίσης να βοηθήσετε την 
Τζίνα με τα καθήκοντά της, με στόχο να δημιουργήσει μια καλή εταιρική εικόνα που θα ανοίξει το έδαφος για μελλοντικές, επωφελείς επιχειρηματικές 
συμφωνίες και συνεργασίες. Όλα είναι έτοιμα και οι επισκέπτες κινούνται προς τον κήπο και την είσοδο. 

  

5ο Σενάριο:   

Το Excalibur είναι το πιο διάσημο μπαρ στην πόλη. Κάθε βράδυ είναι γεμάτο από κόσμο και υπάρχει πάντα μια τεράστια γραμμή που διαμορφώνεται έξω με 
πελάτες που προσπαθούν να εισέλθουν. Ο διευθυντής της επιχείρησης είναι αυστηρός και οξύθυμος, επιβάλλοντας ακραία σχήματα για να ελέγχει ποιος 
μπαίνει ή βγαίνει, ενώ έχει δώσει την «εξουσία και τη συγκατάθεση» για τον περιορισμό των επιθετικά ενεργών πελατών όταν χρειάζεται. 

Ο Maurice, εργάζεται στο Excalibur ως προσωπικό ασφαλείας, φρουρώντας την είσοδο και παραδίδοντας αναφορές στον κ. Oswald. Ο Maurice εργάζεται κάθε 
βράδυ, κάνοντας μια δεύτερη δουλειά το πρωί για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Ο παραπάνω τρόπος ζωής τον οδήγησε να συμπεριλαμβάνει κακές 
συνήθειες διατροφής και ύπνου που επηρεάζουν ιδιαίτερα την απόδοσή του. Επιπλέον, ο Maurice είναι ο αποδέκτης πολυάριθμων καταγγελιών και 
προσβλητικών σχολίων από πελάτες. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί τον Maurice σε ψυχολογική κατάρρευση. 

Ο διευθυντής δεν έχει ιδέα για όλα αυτά και εσείς, ως ο κ. Oswald, θα προσπαθήσετε να μάθετε τι συμβαίνει στον Maurice. Οι μόνες ενδείξεις είναι ότι ένας 
σερβιτόρος έχει δει τον Maurice να κλαίει και να ενεργεί εξαιρετικά επιθετικά προς τους πελάτες. Έχετε εκπλαγεί, αλλά δεν θέλετε να ρωτήσετε άμεσα. 
Αποφασίζετε να φύγετε από το γραφείο σας και να περάσετε τη νύχτα με τον Maurice έξω στην είσοδο του μπαρ. Ο Maurice είναι πολύ χαρούμενος που σας 
βλέπει, και θα έχει παρέα. Η δουλειά του είναι πραγματικά μονότονη και είναι εκεί όλη τη νύχτα μόνος του. Η ώρα έναρξης λειτουργίας έχει έρθει και αν και 
νωρίς, είναι ορατό ότι το μαγαζί θα είναι γεμάτο και όλα θα λειτουργούν τέλεια. Όχι όμως για πολύ!  
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2.2.2.7. Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Αυτή η ενότητα παρέχει μερικές συμβουλές για να διασφαλίσετε ότι το παιχνίδι θα λειτουργεί σωστά στα συστήματά σας και για την επίλυση τυχόν ζητημάτων 
πληροφορικής που ενδέχεται να προκύψουν. 

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτούμενες ελάχιστες ρυθμίσεις στην ενότητα Απαιτήσεις συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις 
η ξεπερασμένη τεχνολογία ή τα ελαττωματικά ή μη ενημερωμένα προγράμματα είναι η αιτία των σφαλμάτων προγράμματος. 

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον ήχο ή τα γραφικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα προγράμματα. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο 
του κατασκευαστή υλικού για πληροφορίες σχετικά με την κάρτα γραφικών και ήχου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.  

 

2.2.2.8. Υποστήριξη 

Είναι αδύνατο για κάθε εταιρεία να δοκιμάσει κάθε δυνατή διαμόρφωση που μπορεί να χρειαστεί ο υπολογιστής. Περιστασιακά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα 
με το παιχνίδι στον υπολογιστή σας. 

Όταν επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του EASYHEALTH για τεχνική υποστήριξη, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι το 
σύστημά σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος του παιχνιδιού: 

- Ακριβές μήνυμα σφάλματος και περιγραφή του προβλήματος 

- Ταχύτητα CPU και επεξεργαστή 

- Μέγεθος μνήμης RAM 

- Κατασκευαστής και περιγραφή της κάρτας γραφικών 

-Λειτουργικό σύστημα 

 

2.2.2.9. Δημιουργία Παιχνιδιού 

Παραγωγή: EXELIA 

Προγραμματισμός: Δρ. Νίκος Τσιάνος 
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Κείμενο: Απόστολος Αλτιπαρμάκης 

Γραφικά: Διονύσιος Σολωμός, Ευάγγελος Γάτσιος, Μαρία Παυλοπούλου 

Μουσική: Νίκος Κριτσινέλης  

Συμβουλευτική υποστήριξη: Δρ. Γιάννης Παππάς 

Εγχειρίδιο: Μαρία Παυλοπούλου, Σπύρος Λογοθέτης 

Παραγωγή εγχειριδίου: Απόστολος Αλτιπάρμακης 

Δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ: Associazione Innovamentis 

 

 

2.2.3.Κινούμενα σχέδια 

Το EASY HEALTH  στοχεύει στο να παρέχει στα άτομα τα κατάλληλα μέσα για να παρακολουθούν την υγεία τους και, συνεπώς, τους βοηθάει στο να 
διασφαλίσουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους. 

Εννέα κινούμενα σχέδια σύντομης διάρκειας, που αποτελούν μέρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων, έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου EASY 
HEALTH. Τα σκίτσα στοχεύουν στην προώθηση και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υγιεινές συνήθειες και την επαγγελματική ένταξη. 

 Τα κινούμενα σχέδια σύντομης διάρκειας μεταφέρουν απλές οπτικές ιδέες για την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του να έχει 
κάποιος υγιεινές συνήθειες, προβάλλοντας δύο διαφορετικά παράλληλα σενάρια με δύο άτομα που έχουν αντίθετες συμπεριφορές σχετικά με τον τρόπο ζωής 
τους. Ο ένας έχει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δείχνει την υπεύθυνη συμπεριφορά του και την ικανοποιητική επαγγελματική ζωή του, που φαίνεται εύκολη και 
ευχάριστη. Ο άλλος έχει κακές συνήθειες διαβίωσης και ο ακατάλληλος τρόπος ζωής του έχει συνέπειες στις επαγγελματικές επιδόσεις του και, κατά συνέπεια, 
πιθανώς στην επαγγελματική ένταξή του ή στη διατήρηση της εργασίας του. Πράγματι, όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει υγιεινές συνήθειες, συνήθως 
επηρεάζεται η επαγγελματική ζωή του, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι λιγότερο πιθανό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του εργοδότη του, σχετικά με τις 
απαιτήσεις που συνδέονται με οποιαδήποτε θέση. Μπορεί να αντιμετωπίσει σωματικές δυσκολίες, λόγω κακής φυσικής κατάστασης, και να μην είναι σε θέση 
να εκτελέσει τα καθήκοντά του επαρκώς. Η κακή φυσική κατάσταση και οι κακές συνήθειες διαβίωσης μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν επικίνδυνες 
καταστάσεις στην εργασία και να προκαλέσουν τραυματισμούς στον χώρο εργασίας ή αναρρωτικές άδειες, που είναι επιζήμιες για τις επιχειρήσεις. 

Τα θέματα που καλύπτονται από τα κινούμενα σχέδια είναι: η αδράνεια, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, ο εθισμός στα ναρκωτικά, οι διατροφικές 
συνήθειες, ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, η υγιεινή, οι διαταραχές ύπνου και το άγχος. 
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Για κάθε κινούμενο σκίτσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν δύο σενάρια και, στο τέλος, παρέχονται στατιστικά στοιχεία για την απεικόνιση του 
ζητήματος και των κινδύνων που διακυβεύονται (η διατύπωση της πρότασης και οι αριθμοί είναι συνήθως δοσμένοι με εντυπωσιακό τρόπο, για να μείνουν στη 
μνήμη). 

- Αδράνεια  
Αγγλ.: «Ένας στους τέσσερις ενήλικες είναι σωματικά αδρανής, θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο να νοσήσει σοβαρά από καρκίνο ή διαβήτη.» 

- Κατανάλωση αλκοόλ 
Αγγλ.: «3 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ.» 

- Κάπνισμα 
Αγγλ.: «Το κάπνισμα σκοτώνει 7 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.» 

- Εθισμός στα ναρκωτικά 
Αγγλ.: «25,9 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαταραχές λόγω χρήσης ναρκωτικών.» 

- Διατροφικές συνήθειες 
Αγγλ.: «Τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διατροφή ευθύνονταν για 11 εκατομμύρια θανάτους το 2017.» 

- Εθισμός στα τυχερά παιχνίδια 
Αγγλ.: «Ο παθολογικός εθισμός στα τυχερά παιχνίδια προκαλεί κακή διάθεση, άγχος, κατανάλωση αλκοόλ, διαταραχές λόγω χρήσης ναρκωτικών, εξάρτηση 
από τη νικοτίνη και κλονισμό της προσωπικότητας.» 

- Υγιεινή 
Αγγλ.: «Το 48% των εργαζομένων σε γραφείο πιστεύει ότι τα πρότυπα υγιεινής και εμφάνισης που διατηρούνται μόνιμα στον χώρο εργασίας, θα 
βελτιώσουν την ικανοποίησή τους από την εργασία τους.» 

- Διαταραχές ύπνου 
Αγγλ.: «Η στέρηση ύπνου επηρεάζει αρνητικά την απόδοση και τις σχέσεις στον χώρο εργασίας.» 

- Άγχος 
Αγγλ.: «Το 80% των εργαζομένων αισθάνεται άγχος στη δουλειά του.» 

Για να παρακολουθήσετε τα κινούμενα σχέδια στο κανάλι μας στο YouTube, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
https://www.youtube.com/channel/UC2wELRruS5PChXpYXDMNtrA 
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Κάθε ιστορία κινουμένων σχεδίων συσχετίζεται με ένα εικονογραφημένο σενάριο που περιέχει επιπλέον στατιστικά στοιχεία, για να επεξηγήσει το θέμα που 
εξετάστηκε. 

- Αδράνεια  
Αγγλ.: «Στην ΕΕ, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα ευθυνόταν για σχεδόν 152.000 θανάτους το 2017», «Στην ΕΕ, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα 
ευθυνόταν για περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια στην υγεία (DALY) το 
2017.» 
 

- Κατανάλωση αλκοόλ 
Αγγλ.: «107 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν διαταραχή λόγω χρήσης αλκοόλ», «Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων, 6 άτομα πεθαίνουν 
καθημερινά εξαιτίας δηλητηρίασης από αλκοόλ.» 
 

- Εθισμός στα ναρκωτικά 
Αγγλ.: «Τα οπιοειδή ήταν ο πιο επιβλαβής τύπος ναρκωτικών και ήταν υπεύθυνα για το 70% των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με τις 
διαταραχές λόγω χρήσης ναρκωτικών», «Οι χρήστες οπιοειδών στην Ευρώπη είναι 5 έως 10 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν σε σύγκριση με τα άτομα ίδιας 
ηλικίας και φύλου.» 

-    Διατροφικές συνήθειες 
 Αγγλ.: «Κάθε 62 λεπτά κάποιος πεθαίνει ως άμεσο αποτέλεσμα μιας διατροφικής διαταραχής», «1 στους 5 θανάτους ανορεξίας οφείλεται στην 
αυτοκτονία.»  

- Εθισμός στα τυχερά παιχνίδια 
Αγγλ.: «Το 5% της απάτης σχετίζεται με το πρόβλημα των τυχερών παιχνιδιών (έως και 225 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας κάθε χρόνο)», «Πάνω από το 80% 
των ανθρώπων που υποφέρουν από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, δεν ζητούν ποτέ θεραπεία, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημά τους.» 

-     Υγιεινή 
Αγγλ.: «Το 23% των εργοδοτών επιβεβαίωσε ότι η κακή αναπνοή και ορισμένες πτυχές της φυσικής εμφάνισης ενός εργαζομένου θα τους επηρέαζε 
αρνητικά στο να προωθήσουν αυτό το άτομο», «Πάνω από το 50% των εργαζομένων σε γραφείο πιστεύουν ότι η κακή προσωπική υγιεινή επηρεάζει 
αρνητικά τη συγκέντρωσή τους στην εργασία.» 
 
-    Διαταραχές ύπνου 
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Αγγλ.: «Το 40% όλων των ασθενών με αϋπνία έχουν συνυπάρχουσα ψυχιατρική κατάσταση», «Η μείωση του νυχτερινού ύπνου σας για μόλις 1 ώρα και 30 
λεπτά για μία μόνο νύχτα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της εγρήγορσής σας κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά 32%.» 
 

-     Κάπνισμα 
Αγγλ.: «1/2 από 1,1 δισεκατομμύρια καπνιστές σε όλο τον κόσμο θα πεθάνουν από το κάπνισμα.» 

 

-     Άγχος 
Αγγλ.: «Το 50% των εργαζομένων δηλώνουν ότι χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν πώς να διαχειρίζονται το άγχος», «11 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο ως άμεσο αποτέλεσμα του στρες. Αυτό σημαίνει επτά άτομα κάθε 2 δευτερόλεπτα.» 

 
 
Πώς να ενσωματώσετε αυτά τα κινούμενα σχέδια σε ένα εκπαιδευτικό μάθημα; 

 

           Συνήθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δραστηριότητες «προθέρμανσης». 

           Ο εκπαιδευτής μπορεί να δείξει το κινούμενο σκίτσο ή το εικονογραφημένο σενάριο στους εκπαιδευόμενους. Το θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τους     
στόχους του εκπαιδευτή. 

 

Πρόταση: 

● Δείξτε την πρώτη εικόνα του εικονογραφημένου σεναρίου ή της διαφάνειας που δείχνει με σαφήνεια τον τύπο εργασίας και περιβάλλοντος. Μπορείτε 
να βάλετε τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν και να συζητήσουν πάνω στις απαιτήσεις της εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, πάνω στις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την κατάσταση της υγείας. 

Για παράδειγμα: αν λάβουμε υπόψη τα κινούμενα σχέδια σχετικά με την «αδράνεια». Το άτομο είναι ένας διανομέας. Ποια είναι τα προσόντα που 
απαιτούνται για μια τέτοια δουλειά; Πρέπει να είναι κάποιος έμπιστος και αξιόπιστος, καλός οδηγός και καλός με τους ανθρώπους. Τα αναμενόμενα 
προσόντα για μια τέτοια θέση είναι: καλή οργάνωση, γρήγορος, ευγενικός, εξυπηρετικός, σε καλή φυσική κατάσταση; 

● Δείξτε το κινούμενο σχέδιο.  
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- Περιγράψτε τις καταστάσεις. Τι μπορείτε να δείτε; Τι συμβαίνει; 

- ο πρώτος άντρας/γυναίκα … 
- ο δεύτερος άντρας/γυναίκα …  

Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι σεναρίων: το ένα αφορά σ’ έναν χαρακτήρα στον οποίο όλα πάνε καλά στη δουλειά 
του και το άλλο αφορά σ’ έναν χαρακτήρα που έχει προβλήματα στην δουλειά του (ανεξάρτητα από το είδος του προβλήματος). 

- Τι είδους προβλήματα; Εξηγήστε με σαφήνεια ποιες είναι οι συνέπειες ή ποιος είναι ο αντίκτυπος. Αλλά, επίσης, μπορείτε να προσπαθήσετε να 
σκεφτείτε ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του εργοδότη; 

- Σκεφτείτε τις συνέπειες για τον εργοδότη, εάν ο εργαζόμενος δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εργασίας, εάν η συμπεριφορά του δεν είναι η 
κατάλληλη. 

- Τι είδους προβλήματα μπορούν να προκύψουν στην επιχείρηση, εάν ο εργαζόμενος δεν συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις; 

- Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τον εργαζόμενο; Προσωπικές; Οικονομικές; Από ιατρικής άποψης; Ψυχολογικές; 

- Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευόμενων για να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να αποτρέψει την επανεμφάνιση μιας τέτοιας κατάστασης; 

 
Το κινούμενο σκίτσο ή το εικονογραφημένο σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα είδος εισαγωγής στο θέμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε 
στη στοχευόμενη εκπαιδευτική ενότητα. Εάν θέλετε να δείτε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της εκπαιδευτικής 
ενότητας, μπορείτε να τους ζητήσετε να αναθεωρήσουν τις προτάσεις που έκαναν για να λύσουν το πρόβλημα όταν ξεκινήσατε την ενότητα και να δείτε 
πώς βελτίωσαν τις απαντήσεις τους. 
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

3.1. Σκοπός και εκπαιδευτικοί στόχοι 

Σκοπός είναι να κατανοήσουμε τα θέματα υγείας και τις συνέπειές τους στον χώρο εργασίας ή στην επαγγελματική ένταξη, να αναπτύξουμε ενημερωμένους 
πόρους κατάρτισης ΣΕΕΚ, βασισμένοι στα πρωτότυπα μαθησιακά αποτελέσματα και να υποστηρίξουμε τους παρόχους ΕΕΚ να δημιουργήσουν και να 
παραδώσουν μαθήματα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα των γνώσεων για την υγεία. 

Οι στόχοι των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τα ίδια τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται στη χαρτογράφηση ικανοτήτων και καλύπτουν τα 
ακόλουθα θέματα: 

- Ενότητα 1:  Κατανόηση του συστήματος υγείας 
- Ενότητα 2: Διατροφική ισορροπία 
- Ενότητα 3: Βιολογικός ρυθμός, ισορροπία στη ζωή και ύπνος  
- Ενότητα 4: Υγιεινή σώματος 
- Ενότητα 5: Πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και εθιστικών συμπεριφορών 
- Ενότητα 6: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με ψυχολογικούς κινδύνους 
- Ενότητα 7: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα 
- Ενότητα 8: Προσδοκίες των εργοδοτών 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στην παρεχόμενη εκπαίδευση: 

1. θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν στρατηγική και σφαιρική προσέγγιση στα θέματα που σχετίζονται με την υγεία 
2. θα γνωρίζουν τις προκλήσεις σχετικά με τις συμπεριφορές τους στο θέμα της υγείας και της επαγγελματικής ένταξής τους 
3. θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους και την υγεία των μελών της οικογένειάς τους. 

 

3.2. Κοινό  
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 Εκπαιδευτές/πάροχοι ΕΕΚ, οργανισμοί ή άλλες επιχειρήσεις που επιβλέπουν το ανθρώπινο δυναμικό σε οργανισμούς. 

 

3.3. Αναλυτικό πρόγραμμα  

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει οκτώ Εκπαιδευτικές Ενότητες/κεφάλαια και βασίζεται στην εκμάθηση ενηλίκων, στις συμμετοχικές 
δραστηριότητες και σε μια έρευνα που διεξήχθη πριν από την κατάρτιση για τη λήψη σχολίων και την ακόλουθη προσαρμογή του σεμιναρίου, ώστε να καλύπτει 
τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθοδολογιών: 

● Αξιολόγηση προσαρμοσμένη στο περιβάλλον εκπαίδευσης: για την αρχική εκπαίδευση ή για την περίπτωση προφορικής ή/και γραπτής τελικής εξέτασης ή 
για συνεχή αξιολόγηση  

● Σχετικά με τη συνεχή εκπαίδευση: για εκπαιδευόμενους που εργάζονται σε μια εταιρεία, μελέτη περίπτωσης ή επαγγελματική κατάσταση με εκθέσεις. 

Το πρόγραμμα σπουδών θα αξιολογηθεί μέσω συζητήσεων, εργασιών για το σπίτι, κουίζ, εκθέσεων, διαγωνισμάτων, επιτόπιων ερευνών, πρακτικής 
εκπαίδευσης, δραματοποίησης, άρθρων, εξετάσεων, παρατήρησης, διαλέξεων, παρουσιάσεων, σύγκρισης, διαδικτυακού παιχνιδιού, ομαδικής εργασίας, 
ερευνών, μαθημάτων, εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων, καθοδήγησης, ομάδων εστίασης, αξιολόγησης, ανάλυσης, εγγράφων σεμιναρίων, 
προσωπικής γνωριμίας, συνέντευξης, εκπαίδευσης και μελέτης περίπτωσης, για τη μέτρηση της προόδου και της γνώσης του εκπαιδευόμενου. 

Ο Λεπτομερής Οδηγός Εκπαίδευσης είναι ένας οδηγός που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διοργανωτές για τη διεξαγωγή αυτής της εκπαίδευσης.  

Για κάθε συνεδρία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, ο οδηγός περιλαμβάνει την εισαγωγή της ενότητας, τον τίτλο της ενότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, 
την επισκόπηση του περιεχομένου, με την προτεινόμενη μορφή και το χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα εντός της κάθε ενότητας, καθώς και 
οποιαδήποτε προκαταρκτική προετοιμασία και πηγή που απαιτείται για τη διεξαγωγή της ενότητας. 

 Ο οδηγός περιλαμβάνει, επίσης, σημειώσεις και συγκεκριμένες οδηγίες, για να καθοδηγήσει τους διοργανωτές στον τρόπο εφαρμογής κάθε δραστηριότητας 
σε κάθε μία ενότητα. Σε ολόκληρο τον οδηγό υπάρχει αναφορά σε προτεινόμενες διαφάνειες του PowerPoint για να εισαγάγετε μια άσκηση ή να εξηγήσετε ένα 
θέμα. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται γύρω από κάθε ενότητα και περιλαμβάνεται ως παράρτημα. 

Τα κινούμενα σχέδια θα συμπεριληφθούν στις ενότητες. 
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3.4. Οδηγίες εκπαιδευτών 

Λεπτομερείς οδηγίες εκπαιδευτή καθορίζονται για κάθε ενότητα. Δείχνουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτές και παρέχουν σημαντικές 
οδηγίες για το περιεχόμενο και τα βασικά μηνύματα κάθε θέματος της ενότητας. Οι υποστηρικτικές πληροφορίες παρέχονται για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτές να σχεδιάσουν βασικά σημεία μάθησης και να διασφαλίσουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε ενότητα. Περιγράφονται με 
σαφήνεια λεπτομέρειες για συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. δραματοποίηση, συζήτηση μελέτης περιπτώσεων, κ.λπ.). 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν κατά νου εάν οι δραστηριότητες εκτελούνται με ολόκληρη την ομάδα, σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες. 

Αυτό είναι ένα συμμετοχικό και διαδραστικό μάθημα και στις περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνονται δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτές θα 
πρέπει να γνωρίζουν την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και τις τεχνικές για να τη διασφαλίσουν στο μάθημα. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τη δική τους προσωπική εμπειρία πάνω σε σχετικά θέματα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της μάθησης από όλους. 

Προσαρμογή του περιεχομένου των θεμάτων των ενοτήτων στο τοπικό περιβάλλον. 

Ενώ οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί ως βασική «έτοιμη προς υλοποίηση» εκπαίδευση, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να προσαρμόσει το περιεχόμενο στην 
εκπαίδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει απλώς την προσθήκη σχετικών τοπικών παραδειγμάτων και την εφαρμογή των πληροφοριών 
στο τοπικό πλαίσιο καθ 'όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα εντελώς νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τις βασικές πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτές οι αποφάσεις αφήνονται στον εκπαιδευτή. 

Κάθε ενότητα μπορεί να παραδοθεί ανεξάρτητα από τις άλλες, ανάλογα με τα θέματα που πρέπει να συζητήσετε με την ομάδα. 

3.5. Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πακέτο που περιέχει υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά από την εκπαίδευση κάθε ενότητας στο 
Παράρτημα: 

● Σημειώσεις διαλέξεων/έγγραφο κειμένου.  
Οι σημειώσεις διαλέξεων επιτρέπουν στους μαθητευόμενους να αποκτήσουν μια εικόνα για τη θεωρία και την πρακτική. Το διάβασμα είναι ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης και, συνοδευόμενο από πόρους πολυμέσων και γραφικά, παρέχει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να 
βιώσουν μια εντυπωσιακή μαθησιακή διαδικασία. Οι σημειώσεις διαλέξεων καλύπτουν θεωρητικά και εννοιολογικά θέματα και περιλαμβάνουν πρακτικά 
παραδείγματα, πληροφορίες γραφικών και συνδέσμους για σχετικές εξωτερικές πηγές. 

● Διαφάνειες παρουσίασης 
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              Μια διάλεξη παρουσίασης αποτελείται από περιεχόμενο βασισμένο σε διαφάνειες, το οποίο γίνεται σε προγράμματα λογισμικού, όπως το PowerPoint, το 
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Keynote ή το Prezi. Τα σετ διαφανειών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδυάσετε κείμενο και γραφικά, προκειμένου να εξηγήσετε θεωρητικές 
έννοιες, να παρέχετε ορισμούς και εξηγήσεις, να δείξετε πανομοιότυπα παραδείγματα και να παρακινήσετε τους μαθητευόμενους να ασχοληθούν με τις 
ασκήσεις με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

● Φυλλάδια/φύλλα εργασίας 
Οι ασκήσεις, τα τεστ αυτοαξιολόγησης και οι εργασίες για κάθε εκπαιδευτική ενότητα παρέχονται σε ξεχωριστό αρχείο εγγράφου, για να διευκολυνθεί η 
συνέπεια και η κατάλληλη τοπική προσαρμογή στη δομή των μαθημάτων. 

● Μελέτες περιπτώσεων. 

Ο όρος μελέτη περίπτωσης προτιμάται για τον προσδιορισμό περιπτώσεων εφαρμογής μεθοδολογιών ή τεχνικών στις εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως οι 
διάφοροι κλάδοι της μηχανικής, της ιατρικής ή της οικονομίας. Στο συγκεκριμένο μάθημα ο όρος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εκπαιδευτικού υλικού 
που βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις, στις οποίες βρέθηκαν επιχειρηματικοί οργανισμοί από διάφορους τομείς και έχουν αναλάβει κάποιες ενέργειες για 
να αντιμετωπίσουν τα περιγραφόμενα προβλήματα. Το υλικό αναπτύσσεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να απεικονίσει την αποκτηθείσα γνώση 
με πραγματικά παραδείγματα και να δώσει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να σκεφτούν και να συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή της γνώσης στην 
πράξη. 

● Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα περιέχει έναν αριθμό ερωτήσεων που πρέπει να συμπληρώσουν οι μαθητευόμενοι, αφού έχουν μελετήσει το θεωρητικό 
υλικό. Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι η αξιολόγηση της απόκτησης δεξιοτήτων και η διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης. Όλες οι ερωτήσεις που 
περιλαμβάνονται πρέπει να συνοδεύονται με προτεινόμενες απαντήσεις για την αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. 
 

● Αξιολόγηση 

 

Εκπαιδευτικοί πόροι 

Τα προτεινόμενα αρχεία και οι τύποι πολυμέσων μπορεί να περιλαμβάνουν: 

● Έγγραφα (.pdf, .doc, .docx, .ppt)  
● Αρχεία εικόνας (.jpg, .gif, .png)  
● Αρχεία βίντεο (.mpg, .wmv, mp4, .flv)  
● Αρχεία ήχου (.mp3)  

Απαιτήσεις παρουσίασης, βίντεο και εικόνας 
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Τα βίντεο που περιλαμβάνονται στις ενότητες/διαλέξεις ανακτώνται από διαδικτυακές πηγές (π.χ. YouTube, Dailymotion, Vimeo, κ.λπ.) και έχουν διάρκεια 
μεταξύ 2 και 6 λεπτών, που είναι η βέλτιστη διάρκεια βίντεο για να διατηρηθεί η προσοχή των συμμετεχόντων. 

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint έχουν 10-15 διαφάνειες και περιέχουν γραμματοσειρές που δεν είναι μικρότερες από 16 στιγμές. 

Οι εικόνες εμφανίζονται καθαρά σε όλες τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων τηλεφώνων, των τάμπλετ και των φορητών υπολογιστών που 
διαθέτουν οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Συνιστάται η ανάλυση των ενσωματωμένων εικόνων να μην είναι μικρότερη από 1152 x 864. 

3.6. Προτεινόμενη διάταξη και παρουσίαση των ενοτήτων 

Ενότητα: 
Στόχοι του μαθησιακού αποτελέσματος: 
Διάρκεια: 
Γενική επισκόπηση της ενότητας (παράδειγμα) 
 

Θέματα 
 

Μορφή (ομαδική, ατομική, 
κ.ά.) 

 

Χρόνοςg

Επισκόπηση σεμιναρίου     Συνολική παρουσίαση  15 
Σύντομες εισαγωγές Συνολική παρουσίαση 15 
Συνολικοί στόχοι Συνολική παρουσίαση 15 

Πρότυπα και προσδοκίες Επεξηγηματική 
παρουσίαση/Σεμινάριο 

15 

Ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας Επεξηγηματική παρουσίαση
Σεμινάριο 

90 

Διαφορές στον χώρο εργασίας Επεξηγηματική παρουσίαση
Σεμινάριο 

90 

Διοικητικές πρακτικές Επεξηγηματική παρουσίαση
Σεμινάριο 

90 

Αξιολόγηση της ενότητας Τεστ/Αξιολόγηση 90 

Σύνολο:  7 ώρες

  

1. Υλικό 
Προετοιμασία εκ των προτέρων: 

Διαφάνειες PowerPoint,  
Περιπτωσιολογικές μελέτες… 

 
2. Πόροι 
Πίνακας 

Λίστα ελέγχου βέλτιστων πρακτικών HRM 

Προτζέκτορας LCD  

Διαφάνειες 

Φορητός υπολογιστής/PC 
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4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 

Αυτό το μέρος παρουσιάζει τις 8 εκπαιδευτικές ενότητες. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνεται: 

- μια εισαγωγή για την κατανόηση του σκοπού, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων  
- το γενικό πλαίσιο  
- μια περίπτωση   
- το θεωρητικό περιεχόμενο με τα παραρτήματα. 

Εδώ είναι η περίληψη:  
 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κατανόηση του συστήματος υγείας 29 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διατροφική ισορροπία 62 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βιολογικός ρυθμός, ισορροπία στη ζωή και ύπνος 160 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Υγιεινή σώματος 191 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και εθιστικών συμπεριφορών 230 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με ψυχολογικούς λόγους 251 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα 271 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Προσδοκίες των εργοδοτών 290 
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 ENOTHTA 1: Κατανόηση του συστήματος υγείας  

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η υγεία μας είναι προικισμένη με ένα αρχικό κεφάλαιο και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να το διατηρήσουμε ως κληρονομιά. 
Η φροντίδα είναι γνωστό ότι είναι ακριβή και για να διασφαλιστεί η ποιοτική φροντίδα, κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει τη σημασία της πρόληψης. 

Σε αυτήν την ενότητα, προτείνεται να ενημερωθείτε για το κεφάλαιο υγείας που έχουμε και να μάθετε πώς λειτουργεί το εθνικό σύστημα υγείας, για να το 
χρησιμοποιήσετε με σύνεση. 

Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης συνηθισμένων ασθενειών και ασθενειών που σχετίζονται με επαγγελματικές πρακτικές. Ο κύριος 
στόχος είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος της επαγγελματικής δραστηριότητας και να προωθηθεί η καλή υγεία του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει πώς να αποκτήσει κοινωνική ασφάλιση και κάλυψη υγείας, πώς να επιλέξει τον δικό του γιατρό και 
πώς να αποκτήσει μια συμπληρωματική ασφάλιση υγείας, σεβόμενος τις διαδικασίες της ιατρικής περίθαλψης, ώστε να λάβει καλύτερη αποζημίωση για τα 
έξοδά του. Επίσης, θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα δικαιώματά του και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει.  

Για να αποφευχθεί η προσέγγιση «από την κορυφή προς τη βάση», ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει τον σχεδιασμό ενός ενθυμίου, που θα γίνει σε 
συνεργασία με τους μαθητευόμενους (θα αφορά στην περιοχή διαβίωσης) και το περιεχόμενο του οποίου θα περιλαμβάνει τα διάφορα βήματα που πρέπει να 
παρθούν, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις επαφές και τους σχετικούς ιστότοπους. Οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν το ενθύμιό τους, για να επεξεργαστούν το 
μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν για την ιατρική περίθαλψή τους, αλλά και για το κομμάτι της πρόληψης. 

Περίληψη:  

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 30 

Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1  36 

Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………..41  

- Παράρτημα 1 : Οργάνωση του συστήματος υγείας στη Γαλλία - Στάδιο 4 
- Παράρτημα 2 : Δαπάνες για την υγεία και τη χρηματοδότησή της - Στάδιο 5 
- Παράρτημα 3 : Σκίτσα – Στάδια 3 & 6 
- Παράρτημα 4 : Ενδιαφέρσου ενεργά για το κεφάλαιο υγείας κάποιου άλλου - Στάδιο 7  
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 
 

Ενότητα 1: Τίτλος :  Κατανοήστε την έννοια του «κεφαλαίου υγείας» και τη λειτουργία 
του εθνικού συστήματος υγείας, τη χρηματοδότησή του και το ίδιο το 
σύστημα υγείας. 

 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με το πλαίσιο 
ΕΠΕΠ  

¾ 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Ο εκπαιδευόμενος ελέγχει εάν η συνολική κατάσταση της υγείας του είναι συμβατή με την άσκηση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, για τον 
σκοπό αυτό: 

- Μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα υγείας και ασφάλισης υγείας, προκειμένου να αναλάβει την υπευθυνότητα για το κεφάλαιο υγείας του και να 
ενδιαφερθεί ενεργά για την πρόληψή της. 

- Γνωρίζει τα δικαιώματά του και γνωρίζει σαφώς πώς να χρησιμοποιεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 

Γνώση Δεξιότητες  Ικανότητα 
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Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

 

⮚ Τη σημασία της διατήρησης του 
κεφαλαίου υγείας του. 

 

Αναγνωρίζει ριψοκίνδυνες συμπεριφορές 
που σχετίζονται με τη διατροφή, τον ύπνο, 
τον τρόπο ζωής και τον εθισμό σε ουσίες και 
δραστηριότητες. 

 

Ξέρει ότι μπορεί να επωφεληθεί από 
τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, προκειμένου 
να ελέγξει εάν έχει καλή υγεία. Για τον λόγο 
αυτό, γνωρίζει τις συστάσεις που καθιστούν 
δυνατή την αξιολόγηση της σωστής 
λειτουργίας του: 

- Καρδιακού και αρτηριακού συστήματος 
- Αναπνευστικού συστήματος 
- Μυοσκελετικού συστήματος 
- Νευρικού συστήματος 
- Πεπτικού συστήματος, οδοντοστοιχίας 
- Αισθητηρίων οργάνων 

Γνωρίζει τους εμβολιασμούς που 
συνιστώνται στον επαγγελματικό του τομέα. 

Γνωρίζει ότι μπορεί να επωφεληθεί από 

 Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

  

Προσδιορίζει εάν η στάση του απέναντι στους 
κινδύνους δεν θέτει σε κίνδυνο το κεφάλαιο υγείας του. 

 

 Αναζητήσει έναν επαγγελματία υγείας για τυπικό 
ιατρικό έλεγχο, που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση 
δυσλειτουργιών ή ασθενειών που σχετίζονται με το σώμα 
ή τη φυσιολογία. 

  

Κλείσει ραντεβού σε μια από τις 85 κλινικές υγείας και να 
δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τα 
σημαντικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν την ιστορία της ζωής 
του.  

Είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την απαιτούμενη 
διαδικασία, προκειμένου να επωφεληθεί από το ασφαλιστικό 
σύστημα: παροχή εγγράφων, επιλογή επαγγελματιών υγείας 
σύμφωνα με την προσωπική του κατάσταση. 

Είναι σε θέση να αιτηθεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας (CEAM), είτε από το τοπικό γραφείο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Γαλλίας (CPAM), είτε 
διαδικτυακά μέσα από τον λογαριασμό του στο amélie.fr. 

Είναι σε θέση να εντοπίσει βασικούς παράγοντες στην 
προώθηση της δημόσιας υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

Ο μαθητευόμενος: 

 

Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στο κομμάτι της 
υγείας του ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες 
του επαγγελματικού περιβάλλοντός του. 

 

Έχει αυτονομία στο να ακολουθήσει τα σωστά 
βήματα σε σχέση με τις διαδικασίες της 
περίθαλψης, γνωρίζει τα δικαιώματά του όσον 
αφορά στην κοινωνική προστασία, είναι 
ενημερωμένος ως δικαιούχος της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και επωφελείται από την 
αλληλασφάλιση υγείας. 

Ο εκπαιδευόμενος κατέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά του στην υγεία και 
σχετικά με το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης. 

 

Ξέρει τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας 
που έχει, προκειμένου να λαμβάνει φροντίδα 
σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Έχει αυτονομία στο να δημιουργήσει και να 
επισκεφθεί τον διαδικτυακό λογαριασμό υγείας 
του. 
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μια προληπτική εξέταση υγείας (EPS, 
Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες) που 
καλύπτεται πλήρως από την Ασφάλιση 
Υγείας. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στις πιο 
πρόσφατες ιατρικές συστάσεις σχετικά με την 
πρόληψη και είναι συμπληρωματικό της 
εξέτασης του γενικού ιατρού. 

Γνωρίζει ότι μια προληπτική εξέταση 
υγείας (EPS, Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες) 
σας επιτρέπει να εγγραφείτε ή να 
επανεγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα υγείας. 

 

⮚ Τα βήματα και τις διαδικασίες που 
καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση. 

  

Ξέρει τους κανόνες που σχετίζονται με το 
σύστημα υγείας και πώς μπορεί να αποκτήσει 
τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
κοινωνική ασφάλιση (σύμφωνα με το εθνικό 
σύστημα υγείας). 

 

Ξέρει πώς χρηματοδοτείται το σύστημα. 

 

Ξέρει ότι μπορεί να επωφεληθεί από την 
κρατική ιατρική περίθαλψη, εάν είναι 

 

  

Γνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα έχουν ως 
αποστολή τους την προώθηση και τη 
διαφύλαξη της υγείας ολόκληρου του 
πληθυσμού της εδαφικής επικράτειά τους. 

 

Είναι σε θέση να περιηγηθεί μέσα στη ροή των 
διαθέσιμων πληροφοριών, σχετικά με την 
πρόληψη και την υγειονομική περίθαλψη, στο 
περίπλοκο σύστημα των θεσμικών οργάνων. 



37 
 
 

αλλοδαπός (μη μέλος της ΕΚ), σύμφωνα με το 
καθεστώς του: κάτοικος, πρόσφυγας, κ.λπ. 

 

Γνωρίζει, ως Ευρωπαίος πολίτης (μέρος 
της ΕΚ) ότι σε περίπτωση ταξιδιού του σε μια 
ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να αποκτήσει μια 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
(CEAM/EHIC) που πιστοποιεί το δικαίωμά του 
στην ασφάλιση υγείας και του επιτρέπει να 
λάβει τοπική ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που 
ισχύουν στη χώρα διαμονής. 

 

⮚ Το σύστημα φροντίδας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Γνωρίζει ότι σε εθνικό επίπεδο, το κράτος 
παρεμβαίνει άμεσα στη χρηματοδότηση και 
την οργάνωση της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς είναι ο εγγυητής του 
γενικού συμφέροντος, της προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού και της συνοχής των 
πρωτοβουλιών των παραγόντων υγείας. 

Γνωρίζει ότι τα Υπουργεία Υγείας είναι 
αυτά που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τις 
πολιτικές υγείας. 
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Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: Αναμενόμενα αποτελέσματα*:   

 

- Βρει τον τρόπο για να λάβει πληροφορίες και προληπτικές 
συμβουλές από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.  

- Είναι σε θέση να ελέγξει εάν καλύπτεται από την ασφάλιση 
υγείας, ανάλογα με την προσωπική, κοινωνική και οικογενειακή 
κατάστασή του.  

 

 

- Ο μαθητευόμενος προσδιορίζει σαφώς τι καλύπτει η έννοια του κεφαλαίου 
υγείας. 

- Παίζει ενεργό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας του καθ 'όλη τη διάρκεια της 
ζωής του. 

- Μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τον εαυτό του στο κομμάτι της φροντίδας, κατέχει 
τους στόχους του. 

 

Αριθμός ωρών:   Τουλάχιστον 3 συνεδρίες των 3 ωρών η καθεμία – Χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί για την επεξεργασία ενός οδηγού και ενός ενθυμίου 

  

Μέθοδοι αξιολόγησης 

 Επεξεργασία ενός οδηγού/ενθυμίου «Για να διατηρήσω το κεφάλαιο υγείας μου». 

Συνιστάται ομαδική εργασία. 
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Σενάριο Ενότητας 1 

EASY HEALTH: 
Διευκόλυνση και διατήρηση επαγγελματικής ενσωμάτωσης  

 
Στόχος (οι): Κατανόηση της έννοιας του «κεφαλαίου υγείας» και της λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας, οδών χρηματοδότησης και 
φροντίδας. 
 

Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, στόχος ... 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας, ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να ελέγξει εάν η συνολική κατάσταση της υγείας του είναι συμβατή με την 
άσκηση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να το κάνει: 
 
- μπορεί να βρει τον τρόπο του/της στο σύστημα ασφάλισης υγείας προκειμένου να αναλάβει το κεφάλαιο υγείας του και να γίνει δρώντας στη δική 
του/της πρόληψη της υγείας. 
- γνωρίζει τα δικαιώματά του/της και προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο χρήσης της συντονισμένης οδού φροντίδας. 
- γνωρίζει τη χρηματοδότηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και γνωρίζει την ανάγκη να συμβάλει ο καθένας μας στη διατήρηση του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας. 
 

- Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα "Memento" με τις επαφές και τις αναφορές των διαφόρων οργανισμών σε σχέση με τη συντονισμένη πορεία 
φροντίδας. 

Συλλογική και/ή ατομική περίπτωση Διάρκεια :  7h  Δημιουργήθηκε από :   Brigitte Marcus 
Στοχευόμενη (-ες) ικανότητα (-ες): στο τέλος της περίπτωσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να…   Υιοθετήσει καλές πρακτικές για τον συνδυασμό της πρόληψης του κεφαλαίου υγείας και 
της επαγγελματικής ζωής 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης και Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποίησαν τη σχέση μεταξύ της ανάληψης της πρόληψης της υγείας και της επαγγελματικής ζωής. 
Το Memento μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την προπόνηση προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να βρουν τον δικό τους τρόπο στο σύστημα και στο μονοπάτι φροντίδας της υγείας τους. 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:     

- Δημιουργία ενός Memento με τίτλο «Χρησιμοποιώ το μονοπάτι φροντίδας για να διατηρήσω το κεφάλαιο υγείας μου» που συν-κατασκευάστηκε στα πλαίσια ομαδικής εργασίας.   
 
Στά
δια 

Διάρκ
εια 

Υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Περιεχόμενο (μάθημα, επεξηγήσεις, ασκήσεις...) 

 
   Δράσεις εκπαιδευτή Δράσεις εκπαιδευόμενου Οδηγίες Έγγραφα/υλικό 
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1   30 

λεπτά 
 

Παρουσίαση ενότητας 1 : 
Κατανόηση της έννοιας του 
«κεφαλαίου υγείας» και της 
λειτουργίας του εθνικού 
συστήματος υγείας, των 
οδών χρηματοδότησης και 
φροντίδας. 
 

Παρουσιάστε τον 
εαυτό σας στην ομάδα 
 
Γράψτε και 
περιγράψτε τα 
διαφορετικά βήματα 
της ημέρας: 
 
- Εναλλαγή μεταξύ 
θεωρητικών 
περιεχομένων και 
διαδραστικών 
ανταλλαγών. 
- Δημιουργία ενός 
memento με τα 
στοιχεία επικοινωνίας 
των διαφόρων 
παραγόντων που 
εμπλέκονται στην 
πρόληψη και τη 
συντονισμένη 
διαδρομή φροντίδας.  
 

Παρουσιάστε τον εαυτό σας. 
 
 
Κάνετε ερωτήσεις στους εκπαιδευτές. 
 
 
 
 
 
 
Συμμετάσχετε ενεργά στον καταιγισμό ιδεών 
(brainstorming) 
 

Προτείνετε έναν γύρο τραπέζης για 
προσωπική και επαγγελματική 
παρουσίαση 
 
Κρατήστε τα φυλλάδια που 
αναγράφουν τις προσδοκίες των 
μαθητών, προκειμένου να τα 
συγκρίνετε με την ενημέρωση στο 
τέλος της εκπαίδευσης. 

Πίνακας από χαρτόνι και 
λευκός πίνακας 
 
 
 
Χαρτόνι 

2 45 
λεπτά 

 - Καταγράψτε τις 
προσδοκίες των 
μαθητών σχετικά με 
την εκπαίδευση σε 
σχέση με την 
ακολουθία: 
 
 

Ακούστε ενεργά και κρατήστε σημειώσεις. 
Οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν τις γνώσεις τους. 
 

- Ταξινομήστε όλες τις απαντήσεις για 
να τις εκμεταλλευτείτε και να τις 
συγκρίνετε με το περιεχόμενο 
αργότερα μέσα στην ημέρα. 
 
- Ρωτήστε τους μαθητές γύρω από τις 
παρακάτω 3 ερωτήσεις: 
Πώς λειτουργεί το εθνικό σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης; 
Τι καλύπτει η δημόσια υγεία; 
Ποιες είναι οι αρχές της ασφάλισης 
υγείας; 

Πίνακας από χαρτόνι  

3 1 ώρα Αναγκαιότητα και 
ενδιαφέρον για τη 

Αντιμετωπίστε τις 
συμπεριφορές 

Συμμετέχετε ενεργά μοιράζοντας τις γνώσεις 
σας σχετικά με την έννοια του «Health 

Κατάλογος των γνώσεων των μαθητών 
σε ένα χάρτη (Mind Map) δίνοντας 

Θεωρητικό περιεχόμενο: 
μικρογραφία 1 
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διατήρηση του 
κεφαλαίου υγείας 
κάποιου. 
 
- Ορίστε τι σημαίνει 
"κεφάλαιο υγείας" 
- Προσδιορίστε 
επικίνδυνες συμπεριφορές 
όσον αφορά τα τρόφιμα, 
τον ύπνο, το ρυθμό της 
ζωής, τον εθισμό στα 
προϊόντα και τις 
δραστηριότητες. 
- Προσδιορίστε τα 
επαγγέλματα που 
εκτίθενται σε κινδύνους 
που μπορούν να 
επηρεάσουν την υγεία 
 

κινδύνου που 
μπορούν να 
επηρεάσουν την υγεία 
(κίνδυνοι που θα 
αναπτυχθούν σε άλλες 
ακολουθίες της 
εκπαίδευσης του Easy 
Health) 
 
 

Capital». 
 
 

ενδείξεις με βάση τις εμπειρίες της 
ζωής των εκπαιδευομένων. 
 
 
 
Σεβαστείτε την ελευθερία του λόγου 
των εκπαιδευομένων.  
 

 
Δημιουργήστε έναν χάρτη 
(Mind Map) του 
κεφαλαίου υγείας, (θα 
συζητήσετε αυτό το 
περιεχόμενο αργότερα για 
να προσδιορίσετε τις 
δομές πρόληψης και 
φροντίδας που υπάρχουν 
στην περιοχή, όταν 
συμπληρώνετε το 
Memento). 

4 45 
λεπτά 

Οργάνωση του 
Ελληνικού συστήματος 
υγείας 
 

Εξηγήστε τη 
συνολική λειτουργία 
του συστήματος 
υγείας 
 
Εξηγήστε τη 
χαρτογράφηση της 
διανομής του 
συστήματος και του 
εδαφικού του δικτύου 
 
 

Άκουσμα ή / και ταυτόχρονο διάβασμα του 
προτεινόμενου εγγράφου, συμμετοχή 
εκπαιδευομένων για να γνωρίσουν το 
σύστημα και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί. 
 

Τα δύο περιεχόμενα των 
παραρτημάτων 1 και 2 είναι 
θεωρητικά, προσφέρουν διαλείμματα 
και προτείνουν να τεθεί το έγγραφο 
στον φάκελο που δόθηκε στο τέλος της 
εκπαίδευσης. 

Παράρτημα 1 
Χρησιμοποιήστε τον 
σύνδεσμο βίντεο που 
αναφέρεται στο παράρτημα  
 

5 45 
λεπτά 

Χρηματοδότηση του 
συστήματος υγείας 
 
 

Explain where the 
funding for the health 
system comes from, 
who are the main 
actors. 
 

Ενεργός συμμετοχή, ευαισθητοποίηση για το 
κοινό καλό που αντιπροσωπεύεται από τη 
χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. 
 

 Παράρτημα 2 
Ανατρέξτε στους 
ιστότοπους που 
αναφέρονται προηγουμένως 
στο παράρτημα 2. 
 
Δημιουργήστε ένα 
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διάγραμμα Ishikawa για να 
τοποθετήσετε όλους τους 
παίκτες στη χρηματοδότηση 
της υγείας. 

6 1 ώρα Eναλλακτικές και βήματα 
προς ασφάλιση 
 

Εμφάνιση 
μικρογραφιών 
- Αίτηση για κάρτα 
υγείας 
- Πάρτε την πρώτη 
σας κάρτα υγείας 
- Λάβετε μια 
ευρωπαϊκή κάρτα 
ασφάλισης υγείας. 
-Επιλέξτε γενικό 
ιατρό. 
- Υποβάλετε το 
αίτημά σας για 
«αλληλεγγύη 
συμπληρωματική 
ασφάλιση υγείας». 
 
- Ξένος πολίτης σε 
παράτυπη κατάσταση 

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
υγείας, την εγγραφή σε οργανισμούς 
ασφάλισης υγείας, τις οδούς φροντίδας, τις 
συσκευές βοήθειας για την απόκτηση 
«συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας 
αλληλεγγύης». 
 
Ο εκπαιδευόμενος συνειδητοποιεί την ανάγκη 
να επιλέξει έναν επαγγελματία υγείας εντός ή 
εκτός της «συντονισμένης οδού φροντίδας». 
 
 
 
 
Ο εκπαιδευόμενος ενσωματώνει τη 
δυνατότητα να επωφεληθεί από την κρατική 
ιατρική βοήθεια. 
 

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές έχουν 
κάλυψη υγείας και συμπληρωματική 
ασφάλιση υγείας. 
Ενημερώστε τους ότι οι εργοδότες 
προτείνουν μια πρόσθετη ασφάλιση 
υγείας στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. 
Συνοδεύστε τον εκπαιδευόμενο να 
υποβάλει αίτημα για λήψη κάρτας 
υγείας ή για οποιοδήποτε αίτημα 
εγγραφής, εάν είναι απαραίτητο στον 
ιστότοπο κοινωνικής ασφάλισης. 

Ανατρέξτε στις 
μικρογραφίες αριθμός 2 
έως αριθμός 7 
Ανατρέξτε στον ιστότοπο: 
https://www.ameli.fr/ 
(http://www.idika.gr/pfy/) 
για να βρείτε το infographic 
που σχετίζεται με όλες τις 
διαδικασίες που 
αναφέρονται στις 
μικρογραφίες 2 έως 7 

7 45 
λεπτά 

Λάβε δράση στο 
κεφάλαιο υγείας κάποιου   
 

Παρουσιάστε τις 
συσκευές 
- Εξέταση πρόληψης 
υγείας 
 
- Δωρεάν προβολές 
 
 
- Εμβολιασμός για 
προστασία. 

Ο μαθητής μαθαίνει για τη λειτουργία του 
Συστήματος Άδειας Εργασίας "EPS", τα 
πλεονεκτήματά του και την ευκαιρία να 
επωφεληθεί από αυτό δωρεάν. 
 
Ο μαθητής ρωτάει για δωρεάν εξετάσεις για 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. 
 
Ο εκπαιδευόμενος ρωτά για συστάσεις 
εμβολίων που σχετίζονται με τους διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς. 

Σύνδεση με την ενότητα 3 μικρογραφίες 8 
 
 
 
μικρογραφίες 9 
 
 
μικρογραφίες 10 
 
 

8 1 ώρα Δημιουργήστε ένα 
memento των επαφών για 

να παραμείνετε ενεργός 
δρών του κεφαλαίου 

Συνοψίστε το 
περιεχόμενο των 
μικρογραφιών. 
συμπληρώστε τα εάν 

Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν και συν-
κατασκευάζουν τη συγγραφή του Memento 
μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
 

Για να δημιουργήσει το Memento, ο 
εκπαιδευτής προετοιμάζει τις επαφές 
των παικτών πρόληψης στη 
συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε οι 

Πίνακας από χαρτόνι ή 
Λευκός Πίνακας  
 
Σχεδιάστε ένα φυλλάδιο 
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υγείας κάποιου είναι απαραίτητο. 
 
Συνθέστε το 
περιεχόμενο που 
έφεραν οι 
εκπαιδευόμενοι στον 
πίνακα. 
 

εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 
δημιουργήσουν το Memento τους, να 
απομνημονεύσουν και να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα 
διάφορα συστήματα.  
 

εκ μέρους κάθε 
συμμετέχοντος με τις 
στήλες που αντιστοιχούν 
στα διάφορα βήματα για 
να εξασφαλίσετε την 
ενημέρωση της κάλυψης 
υγείας ενός ατόμου, τη 
συντονισμένη διαδικασία 
φροντίδας κάποιου, τους 
διάφορους οργανισμούς 
πρόληψης της υγείας που 
λειτουργούν στην περιοχή. 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   
30 
λεπτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

   
Αξιολόγηση της ενότητας 
μέσω ενός γύρου 
τραπέζης 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
Προτείνετε ένα 
ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 
κατάρτισης.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  
Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στο 
ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια 
αξιολογούν τα επιτεύγματά τους μαζί. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν την 
εκπαίδευση, έχοντας συμπληρώσει το 
Memento τους με εκπαιδευτικά εργαλεία με 
τη μορφή βιβλιαρίου ή ψηφιακού αρχείου. 
  

  
Για να δημιουργήσει το Memento, ο 
εκπαιδευτής προετοιμάζει τις επαφές 
των παικτών πρόληψης στη 
συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 
δημιουργήσουν το Memento τους, να 
απομνημονεύσουν και να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα 
διάφορα συστήματα. 
 
Πάρτε τα φύλλα από το χαρτόνι όπου 
αναφέρατε τις προσδοκίες των 
μαθητών και συγκρίνετέ τα με αυτά 
που έμαθαν κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. 

  
   
Πίνακας από χαρτόνι 
 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης σε έντυπη 
μορφή ή ψηφιακό αρχείο. 
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Παράρτημα 1: Οργάνωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα 

 

1.1 Ορισμοί 

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας είναι συγκεντρωτικό με κύριο άξονα το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα όπου βρίσκονται οι κεντρικές υπηρεσίες και 
αναπτύσσουν τις πολιτικές υγείας για το σύνολο των πολιτών της Ελλάδας. 

 

1.2 Οργάνωση του συστήματος υγείας σε εθνικό επίπεδο 

Ο ν.1397/1983 καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτέλεσε την πρώτη συστηματική προσπάθεια της πολιτείας να εξειδικεύσει και να 
μεριμνήσει την παροχή αναγκαίων υπηρεσιών για την προστασία της υγείας. 

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις 
δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην 
κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη 
που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους. 

Από όλες τις νομοθετικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, οι μόνες που μπόρεσαν να υλοποιηθούν πριν από τα μνημόνια, εκτός από την ίδρυση 
του ΕΣΥ, ήταν η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ), η μετατροπή των νοσοκομείων του ΕΣΥ από Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε αποκεντρωμένες μονάδες των ΠεΣΥ, η εφαρμογή του διοικητή μάνατζερ στα νοσοκομεία και η θεσμοθέτηση των 
απογευματινών ιατρείων στα νοσοκομεία επί υπουργείας του Αλέκου Παπαδόπουλου (2001). Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μπόρεσαν να 
πραγματοποιηθούν, κυρίως λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων, ήταν η ένταξη των πολυϊατρείων του ΙΚΑ στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι προτάσεις της τρόικας είχαν ως βασικό στόχο περισσότερο την 
περιστολή της δαπάνης παρά την επίτευξη της αποδοτικότητας μέσω ευρύτερων διαρθρωτικών αλλαγών. Δεν είχαν την αναγκαία πολιτική και 
επιστημονική τεκμηρίωση και δεν περιλάμβαναν πρόγραμμα πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης για αυτούς που κλήθηκαν να τις 
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εφαρμόσουν. (Διανέοσις, Το Νέο ΕΣΥ: Η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Πηγή: https://www.dianeosis.org/wp-
content/uploads/2020/02/health_system_final.pdf) 

 

1.2.1. Διευθύνεις του Υπουργείου Υγείας  

Το Υπουργείο Υγείας έχει ως αποστολή την προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της διασφάλισης της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών 
υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της λειτουργίας και την άσκηση εποπτείας στους 
Φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα.  

(Πηγή:https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/organogramma/45-armodiothtes-toy-ypoyrgeioy-ygeias-kai-koinwnikhs-allhleggyhs) 

 

Το υπουργείο υγείας έχει δυο κύριες διευθύνσεις: 

● Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας: Υπεύθυνη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τις νοσηλευτικές μονάδες και την ψυχική υγεία 

● Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής: Υπεύθυνη για την Δημόσια Υγεία και την Υγιεινή Περιβάλλοντος, αντιμετώπισης 
εξαρτήσεων, φάρμακα και ετοιμότητας έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. 

 

1.2.2 Εξειδικευμένες και συντονιστικές διευθύνσεις και ινστιτούτα 

● Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)  

● Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) 

● Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)  

● Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 
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● Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

● Οι Ιατρικοί Σύλλογοι υπάγονται στην εποπτεία του Υπ. Υγείας  

● Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ν.1026/1980-ΦΕΚ 48/Α/1980) 

● Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

●  Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

● Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών 

● Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.)  

● Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών  

● Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  

● Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων  

● Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών  

● Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών  

● Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών  

● Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ)  

 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

● Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (λειτουργικά διασυνδεδεμένο με 3η Υ.ΠΕ) 

● Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού  

● Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 

● Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) 
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● Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)  

● Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)  

● Ινστιτούτο Παστέρ (συντρέχουσας εποπτείας με το Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων) 

● Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) 

● Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ)  

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

● Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)  

● Γενικό Νοσοκομείο Θήρας  

● Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε)  

● Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) 

● Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.)  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

1.3. Οργάνωση του συστήματος φροντίδας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο 

 

Οι περιφερειακές υπηρεσίες υγείας ΥΠΕ είναι υπεύθυνες για την περιφερειακή διαχείριση του συστήματος υγείας. Είναι οικονομικά 
εξαρτημένες από την κεντρική εξουσία (ΥΥΚΑ), έχουν εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο σε υπηρεσίες με μη αποφασιστικές αρμοδιότητες χωρίς 
διαχείριση κονδυλίου, σχεδιασμού και υλοποίησης μεταβολών στον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας. (Κακαλέτσης, Ιωαννίδης, Σιγάλας, 
Χατζητόλιος, 2013, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 30 (2): 233-240 ) Πηγή:https://www.mednet.gr/archives/2013-2/pdf/233.pdf 
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Οι 7 Υγειονομικές Περιφέρειες  είναι διαχωρισμένες με βάση την γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος: 1η ΥΠΕ Αττικής, 2η ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου, 3η ΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 7η ΥΠΕ Κρήτης. 
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Παράρτημα 2: Χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας 

 

Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα μεικτό σύστημα, που συνδυάζει την κοινωνική ασφάλιση υγείας (ΚΑΥ) και το κεντρικά χρηματοδοτούμενο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Από το 2010 έχουν ξεκινήσει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την 
αποδοτικότητα, πολλές από τις οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (ΠΟΠ) της χώρας.  

 

Σημαντική μεταρρύθμιση αποτέλεσε η δημιουργία το 2011 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μέσω της 
συγχώνευσης των κλάδων υγείας των κύριων (βάσει επαγγέλματος) ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος πλέον λειτουργεί ως ο κύριος 
αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, τα σχέδια για μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές είχαν 
μικρότερο αντίκτυπο και ο τομέας της υγείας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης.  

(Προφίλ Υγείας 2017,  Πηγή: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf) 

 

Το σύστημα χρηματοδότησης του ελληνικού δημόσιου τομέα υγείας είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, η κοινωνική ασφάλιση, η ιδιωτική 
ασφάλιση, οι ίδιες πληρωμές, το ημερήσιο νοσήλιο, η αμοιβή με μισθό και κατά πράξη. (Μπιτσώρη, Μπαλάσκα, 2016) Οι κύριοι πόροι είναι η 
γενική φορολογία και η κοινωνική ασφάλιση και οι ιδιωτικές δαπάνες. Η πρωτοβάθμια φροντίδα παρέχεται από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα 
υγείας και από τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι υπηρεσίες των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και οι εργαζόμενοι σε αυτές αμείβονται με μισθό, ενώ στην περίπτωση των εργαζομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία, αυτοί 
πληρώνονται από το ίδιο το Ταμείο. (Πηγή: Χλέτσος, https://vimhub.dieberater.com/wp-
content/uploads/2019/04/Greek_health_system_structure.pdf) 

Όμως θα μπορούσε να πει κάποιος πρόκειται και για ένα ΄΄ιδιωτικοποιημένο΄΄ εθνικό σύστημα υγείας, αφού χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη 
του ΕΣΥ και ενός εξαιρετικά ανεπτυγμένου ιδιωτικού τομέα, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 
περίθαλψη. (Σουλιώτης,  2000) 
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Η Ελλάδα δαπανά 1 650 EUR κατά κεφαλή στην υγειονομική περίθαλψη, ποσό που υπολείπεται κατά ένα τρίτο και πλέον από τον μέσο όρο στην 
ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί στο 8,4% του ΑΕΠ, αλλά στο πλαίσιο της συρρικνούμενης οικονομίας, οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν σημαντικά από το 
2009. 

 Ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών υγείας αποτελεί μέρος των μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας. Επί του παρόντος, το 59% των 
δαπανών για την υγεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς (35%) είναι υπερδιπλάσιες του μέσου όρου 
στην ΕE. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf 

 

Παράρτημα 3: Μελέτες Περιπτώσεων – Σκαριφήματα 

3.1 Σκαρίφημα 1: Ορίζοντας την έννοια του « Κεφαλαίου Υγείας»  

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας : « Η υγεία είναι μια κατάσταση ολοκληρωτικής σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
και όχι μόνο η απουσία κάποιας αρρώστιας ή αναπηρίας». Είναι μια «ολοκληρωτική κατάσταση» και όχι απλώς η «απουσία μιας ασθένειας».   

Η καλή υγεία ορίζεται από την απουσία περιορισμών στις δραστηριότητες ( σε ζητήματα καθημερινότητας) και την απουσία αναπηρίας. 

Το «κεφάλαιο υγείας» μας μειώνεται λιγότερο ή περισσότερο γρήγορα από την είσοδό μας στην ενηλικίωση (18 – 20 ετών ). Αυτή η μείωση 
συνδέεται με  : 

• Την γενετική μας κληρονομία 

• Τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής μας 

• Το προσωπικό και επαγγελματικό μας περιβάλλον 
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Σκαρίφημα 2:  Αιτηθείτε για Carte Vitale 

 

 

 

Πώς χρησιμοποιείται η Carte Vitale ; 

Η Carte Vitale σας περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποζημίωση των υγειονομικών εξόδων σας. Δείχνοντάς της στο γιατρό σας, 
μπορείτε αυτομάτως να αποζημιωθείτε εντός της εβδομάδας χωρίς να χρειάζεται να στείλετε ιατρική φόρμα αίτησης. 

Η Carte Vitale είναι μια προσωπική κάρτα, αυστηρώς εμπιστευτική, ασφαλής και σε ισχύ εντός της γαλλικής περιφέρειας. Η Carte Vitale εκδίδεται 
δωρεάν από την Ασφάλιση Υγείας. Εάν κάποιος σας ζητήσει λεφτά για την έκδοσή της, είναι απάτη. 

Σας επιτρέπει να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας στην Ασφάλιση Υγείας, να αποζημιωθείτε για τα υγειονομικά σας έξοδα και να επωφεληθείτε από 
πληρωμές τρίτων στον γιατρός και φαρμακοποιό σας. Χάρη στις Carte Vitale, αποζημιώνεστε πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να στέλνετε την 
θεραπεία που λαμβάνετε μέσω ταχυδρομείου.  

 Σε ποιον απευθύνεται η Carte Vitale; 

Η απόκτηση Carte Vitale συνεπάγεται την κατοχή αριθμού κοινωνικής ασφάλειας. Η Carte Vitale εκδίδεται σε κάθε δικαιούχο της Ασφάλισης Υγείας 
από την ηλικία των 16 ή από των 12 εφόσον το ζητήσουν οι γονείς του από τον λογαριασμό ameli.fr. Μπορείς να την αποκτήσεις εάν μόλις έφτασες 
στην Γαλλία από την στιγμή που θα λάβεις το νούμερο κοινωνικής ασφάλειας. 
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Επιβεβαιώνει την εγγραφή σου και τα δικαιώματά σου στην Ασφάλιση Υγείας. Ισχύει για όλη την Γαλλία.  Η Carte Vitale είναι η κάρτα κοινωνικής 
ασφάλειάς σου. 

Η Carte Vitale σου περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποζημίωση των υγειονομικών εξόδων σου και για να καλύψει τα κόστη σου σε 
πιθανή νοσηλεία. Χάρη στην  Carte Vitale, ο γιατρός σου θα έχει πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες.: 

● Την ταυτότητά σου και των συν δικαιούχων σου*: παιδιά κάτω των 16, παιδία της συζύγου που βασίζονται στην υποστήριξή σας…  
● Τον αριθμό κοινωνικής ασφάλειάς σουr; 
● Το σχήμα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο ανήκεις: γενικό σχήμα (για υπαλλήλους, νέους μαθητές από το 2018 και αυτοαπασχολούμενους), 

αγροτικό σχήμα, ειδικά σχήματα… 
● Το ταμείο ασφάλισης φροντίδας υγείας, αναλόγως με το που διαμένεις; 

    Επιπροσθέτως, εφόσον σε ανησυχούν αυτά τα δικαιώματα: 

● Εξαιρέσεις από την συν-πληρωμή , π.χ. 100% κάλυψη υγειονομικών εξόδων που αποζημιώνονται από την Ασφάλιση Υγείας (μακροχρόνιες 
ασθένειες, μητρότητα, εργατικό ατύχημα, εργατική ασθένεια κ.α.), 

Η επιπρόσθετη κάλυψη αλληλεγγύης φροντίδας υγείας, η οποία σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από μια ελεύθερη, τρίτη εταιρεία που πληρώνεται ως 
κοινή ασφάλεια, επιτρέπει την εκμετάλλευση μείωσης στο κόστος της κοινής εταιρείας ασφάλισης. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 
 

3.3 Σκαρίφημα 3: Απέκτησε την πρώτη σου Carte Vitale 

Είτε παραγγείλεις την Carte Vitale σου απευθείας από το διαδίκτυο από τον λογαριασμό σου ameli.fr .  Είναι απλό, πρακτικό, δωρεάν και λαμβάνεις 
την Carte Vitale σου πιο γρήγορα. 

Πρακτικώς, βήμα προς βήμα: 

● Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ameli.fr  > τμήμα « Τα βήματά μου » > Η Carte Vitale μου > Παραγγείλτε την Carte Vitale ; 
● Επιλέξτε το ενδιαφερόμενο άτομο ; 
● Ελέγξτε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται ( προσωπικά δεδομένα, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail ); 
● Ανεβάστε τα απαραίτητα αρχεία για την εξυπηρέτησή σας: σκαναρισμένη φωτογραφία ταυτότητας και ταυτότητα, έπειτα διαλέξτε την 

πιστοποίηση της παραγγελίας σας. 
Θα λάβεις την Carte Vital σου εντός δύο εβδομάδων, συνοδευμένη από μια φωτοτυπία των πληροφοριών που περιέχει. Αυτό το αρχείο είναι χρήσιμο 
για όταν χάσεις την Carte Vitale σου ή εάν χρειαστεί να δικαιολογήσεις τα δικαιώματά σου. 

Είτε υποβάλλεις αίτημα μέσω ταχυδρομείου στο Ταμείο Ασφάλισης Φροντίδας Υγείας εξαρτάσαι από: 

Την συμπλήρωση της φόρμας με τις αναγραφόμενες πληροφορίες  και να την υπογράψετε (σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης πληροφοριών, μην 
διορθώσετε τη φόρμα αλλά επικοινωνήστε με την πρωταρχική εταιρεία ασφάλισής υγείας σας ώστε να τους ενημερώσετε); 

● Επισυνάψτε φωτογραφία ταυτότητάς σας στο προβλεπόμενο χώρο ;  
● Επισυνάψτε αντίγραφο της ταυτότητάς σας με φωτογραφία ; 
● Στείλτε τα όλα στον φάκελο (συμπληρώστε τον φάκελο, τα επισυναπτόμενα στη φόρμα να έχουν γραμματόσημα τρέχουσας ισοτιμίας, χωρίς 

να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο) 
  

Θα λάβεις την Carte Vitale σου εντός 3 εβδομάδων περίπου, συνοδευμένη από ένα αντίγραφο πληροφοριών που περιέχει. Αυτό το έγγραφο είναι 
χρήσιμο εάν απωλέσεις την Carte Vitale σου ή εάν χρειαστείς να πιστοποιήσεις τα δικαιώματά σου. 

Σε κάθε περίπτωση, έλεγξε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται. Σε περίπτωση λάθους, επικοινώνησε με το ταμείο ασφάλισης φροντίδας 
υγείας σου για να το αναφέρεις. 
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Χρήσιμες γνώσεις: Όταν η Ασφάλιση Υγείας επικοινωνεί μαζί σας από το τηλέφωνο, δυο αριθμοί είναι δυνατόν να εμφανιστούν: 36 46 or 05 53 35 
62 37. Ο συνομιλητής σας ποτέ δεν θα ζητήσει από εσάς τους τραπεζικές σας πληροφορίες (αριθμό λογαριασμού, αριθμό πιστωτικής κ.α.). 

 

3.4 Σκαρίφημα 4: Απέκτησε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας 

Πιστοποιεί τα δικαιώματά σου στην ασφάλιση υγείας και σου επιτρέπει να εκμεταλλευτείς την τοπική υγειονομική παροχή φροντίδας, σύμφωνα με 
την νομοθεσία και τις περιστάσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα διαμονής. 

Για να παραγγείλεις την ΕΚΑΥ, πήγαινε στον λογαριασμό Amelie.fr , τμήμα "Τα αιτήματά μου / Παράγγειλε την Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης 
υγείας". Σχεδίασε να καταθέσεις το αίτημα τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αποχώρησή σου. Η κάρτα φτάνει εντός 10 ημερών. 

3.5 Σκαρίφημα 5: Επίλεξε έναν τακτικό γιατρό   

Αυτή η επιλογή είναι δωρεάν και προσωπική. Κάθε ασφαλισμένο άτομο άνω των 16 ετών πρέπει να έχει τον προσωπικό του ιατρό. Θα πρέπει να 
δηλώσεις έναν γενικό ιατρό στο ταμείο ασφάλισης φροντίδας υγείας. Αυτό αποκαλείται ως η συντονισμένη διαδικασία φροντίδας. 

 Γιατί να επιλέξεις τον δικό σου γενικό ιατρό; 

● Λαμβάνεις καλύτερη φροντίδα, χάρη στις ενημερώσεις που προσαρμόζονται στην κατάσταση της υγείας σου από έναν γιατρό που σε γνωρίζει 
καλά : 

● Αποζημιώνεσαι καλύτερα εάν συμβουλευτείς πρωταρχικά αυτόν πριν πας σε άλλον επαγγελματία. 

Ο γενικός ιατρός προσφέρει καλύτερη ιατρική ενημέρωση επειδή είναι ο πρώτος συνδιαλλαζόμενος για την υγεία σας. Σου προσφέρει 
προσαρμοσμένη φροντίδα και σε καθοδηγεί σε εξειδικευμένο γιατρό εφόσον είναι απαραίτητο. 

Με αυτόν τον τρόπο η φροντίδα σας αποζημιώνεται καλύτερα. Εάν πας σε ένα γενικό ιατρό που έχει σύμβαση στον τομέα 1, το κόστος της επίσκεψης 
είναι 25 ευρώ. Εάν πρόκειται για τον γενικό ιατρό σου τότε η επίσκεψη αποζημιώνεται κατά 70% από την ασφάλιση υγείας, πχ. 16,50 ευρώ μετά την 
αφαίρεση της πάγιας συνεισφοράς του 1 ευρώ.   

Σε περίπτωση οποιουδήποτε γιατρού, η επίσκεψη αποζημιώνεται από την Ασφάλιση Υγείας κατά 30%, πχ 6.5 ευρώ μετά την αφαίρεση της πάγιας 
συνεισφοράς του 1 ευρώ.   
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3.6 Σκαρίφημα 6: Κάνε την αίτησή σου για την Επιπρόσθετη Κάλυψη Φροντίδας Υγείας.  

Δεν έχω επιπρόσθετη κάλυψη υγείας: 

Η Επιπρόσθετη Κάλυψη Φροντίδας Υγείας αντικατέστησε την Επιπρόσθετη Καθολική Κάλυψη Φροντίδας Υγείας από την 1η Νοεμβρίου του 2019. 
Αυτό δεν αλλάζει τα πάντα για τους τρέχοντες επωφελούμενους από την Επιπρόσθετη Καθολική Κάλυψη Φροντίδας Υγείας. Το σχήμα αλλάζει όνομα 
αλλά παραμένει δωρεάν για όσους έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο για την Επιπρόσθετη Καθολική Κάλυψη Φροντίδας Υγείας. 

Μεταξύ τεσσάρων και δύο μηνών πριν από την λήξη του δικαιώματός σας μπορείτε να ζητήσετε ανανέωση κατεβάζοντας τη φόρμα CERFA  
(σύνδεσμος στην παρακάτω ιστοσελίδα): 

Εάν επωφελείσαι από πιστώσεις φόρου, δεν χρειάζεται να καταθέσεις αίτηση ανανέωσης καθώς γίνεται αυτόματα. 

Σου επιτρέπει: 

● Να μην πληρώνεις πια για τα ιατρικά σου έξοδα στο γιατρό, οδοντίατρο, φαρμακοποιό, νοσοκομείο κ.α. 
● Επωφελείσαι από μηδενικές επιπρόσθετες χρεώσεις από στον γιατρό.   

Τα περισσότερα γυαλία, δόντια και ακουστικά βοηθήματα καλύπτονται πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με τα εισοδήματά σου, ίσως χρειαστεί μια 
συνεισφορά. Το ποσό αυτής ποικίλλει ανάλογα την ηλιακά κάθε ατόμου στο νοικοκυριό από την 1η Γενάρη του έτους που αποδίδεται.   

Συγκεκριμένα : Πρώτα, κατεβάστε τη φόρμα CERFA με n ° 52269 # 02 – Αιτηθείτε επιπρόσθετη κάλυψη αλληλεγγύης φροντίδας υγείας –στην 
ιστοσελίδα:  

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/formulaire_s3711_demande_de_complementaire_solidaire_0.pdf 

Εάν έχεις λογαριασμό Ameli.fr, μπορείς να αιτηθείς άμεσα διαδικτυακά. Αυτό το αίτημα βρίσκεται στο τμήμα «Τα βήματά μου». Θυμήσου να έχεις 
μαζί τα υποστηρικτικά έγγραφα. 

Το αίτημα αποστέλλεται στο ταμείο ασφάλισης φροντίδας και αναλόγως το που διαμένετε ή έχετε αποδοθεί για την διεκπεραίωση του αιτήματος 
μπορεί να σας ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για την εξέταση της αίτησής σας.  

Στο τέλος του αιτήματός σας, μια ηλεκτρονική γνωστοποίηση της παραλαβής σας αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Ameli.  
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Με την παραλαβή του ολοκληρωμένου φακέλου, το ταμείο ασφάλισης φροντίδας υγείας έχει 2 μήνες να μελετήσει την αίτησή σου και να ενημερώσει 
για την απόφασή του. Το πιστοποιητικό δικαιοδοσίας βρίσκεται στον λογαριασμό Ameli.fr , μετά την επικύρωση του αιτήματος, και αποστέλλεται 
επίσης στο ταχυδρομείο σας σε έντυπη μορφή.   

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισυνάψεις όλα τα αντίτυπα από τα υποστηρικτικά έγγραφα που ζητώνται/ Η λίστα με τα υποστηρικτικά έγγραφα 
εξαρτάται από τα εισοδήματά σου. Δες τον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

Τα οικονομικά σου έσοδα 

Για τους δηλωμένους ιδιώτες 
του νοικοκυριού (για κάθε 
άτομο του νοικοκυριού κάθε 
ηλικίας) 

Φορολογικό σημείωμα ή 
φορολογική κλίμακα 

Εάν έχεις ζήσει στο εξωτερικό 
τους προηγούμενους 12 μήνες 

Αποδεικτικά φορολογικής και 
κοινωνικής ασφάλειας στην 
εκάστοτε χώρα 

Εάν ζήτησες έκπτωση φόρου 
και εάν κάποιο μέλος της 
οικογένειας είναι από 18 ως 
25 ετών και ζητάει έκπτωση 
φόρου για νέους ή 
επωφελείται από έκπτωση 
φόρου για νέους.  

Πιστοποιητικό των εσόδων 
σα; Χαμηλότερο από τις 
καθορισμένες τιμές των 
Εκπτώσεων Φόρου, 
πιστοποιημένο από το Ταμείο 
Οικογενειακού Εισοδήματος.   

 

Στείλε ολόκληρο το φάκελο στο ταμείο ασφάλισης υγείας.  

Πρέπει να στείλεις τον φάκελο στο ταμείο ασφάλισης υγείας του οικογενειακού μέλους που τοποθετείται ως «αιτών» στον φάκελο. Μπορείς να 
στείλεις το αρχείο με ταχυδρομείο ή να το καταθέσεις αμέσως στο γραφείο του ταμείου ασφάλισης υγείας σου.  
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Όταν εγκρίνεται η οικονομική συνεισφορά της επιπρόσθετης κάλυψης αλληλεγγύης φροντίδας υγείας, διαρκεί για ένα χρόνο από την ημερομηνία 
που εμφανίζεται στο πιστοποιητικό. Πρέπει να ανανεώνεις την Carte Vitale. 

Πρόσεχε, η ανανέωση δεν γίνεται αυτόματα. Θα πρέπει να αιτηθείς την ανανέωση μεταξύ τεσσάρων και δύο μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης, 
με τα ίδια έντυπα όπως την πρώτη αίτηση. 

Χρήσιμες Γνώσεις:  

Φόροι Αλληλεγγύης μεταφορών: Οι εταιρείες μεταφορών μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις στις συνεισφορές μεταφοράς στους δικαιούχους, της 
επιπρόσθετης κάλυψης φροντίδας υγείας χωρίς οικονομική συμμετοχή.  

Κοινωνικοί Φόροι Ενέργειας: Η εγγύηση ενέργειας είναι μια κατάσταση βοήθειας για τα ενεργειακά έξοδα. Είναι προσωπική και σε βοηθάει να 
πληρώσεις τους ενεργειακούς λογαριασμούς του σπιτιού σου. Αποδίδεται ετησίως, αναλόγως το εισόδημά σου και την σύνθεση του νοικοκυριού. Θα 
τη λάβεις αυτόματα μέσω ταχυδρομείου, στο σπίτι σου. Δεν υπάρχει διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για αυτό. Μόνο χρειάζεται να έχεις 
δηλώσει το εισόδημά σου στις φορολογικές υπηρεσίες τον προηγούμενο χρόνο. 

 

3.7 Σκαρίφημα 7: Είσαι ξένος σε παράτυπη κατάσταση   

Εάν είσαι ξένος και δεν έχεις άδεια παραμονής ή έγγραφο που αποδυκνύει πως έχεις κινήσει διαδικασίες απόκτησης άδειας παραμονής (απόδειξη της 
αίτησης για άδεια παραμονής, κλήσεις στην νομαρχία κ.α.) μπορείς να επωφεληθείς, υπό κάποιες συνθήκες, από την Κρατική Ιατρική Βοήθεια. 

Η Κρατική Ιατρική Βοήθεια καλύπτει τα έξοδα υγείας έως 100% των μέγιστων ποσών που τίθενται από την ασφάλιση υγείας και τις φαρμακευτικές 
συνταγές: φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις.   

Προϋποθέσεις Δικαιούχων : Για να επωφεληθείς από την Κρατική Ιατρική Βοήθεια 3 προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν: 

1. Παράτυπη διαμονή στην Γαλλία:  Εννοώντας, πέρα από την άδεια παραμονής, μια αίτηση ή ένα αποδεικτικό κίνησης διαδικασιών για την 
απόκτηση άδειας παραμονής.  

2. Μονιμότητα στην Γαλλία: Θα πρέπει να διαμένεις στην μητροπολιτική Γαλλία ή Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν, Άγιο 
Βαρθολομαίο ή Άγιο Μαρίνο χωρίς διακοπή για περισσότερους από τρεις μήνες.  
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3. Έχεις εισοδήματα κάτω από το όριο: Τα εισοδήματα που λογίζονται είναι αυτά των τελευταίων δώδεκα μηνών. Τα εισοδηματικά όρια ποικίλλουν 
αναλόγως τον τόπο παραμονής και την σύνθεση του νοικοκυριού.  

Παράρτημα 4: Ενδιαφέρσου ενεργά για το κεφάλαιο υγείας κάποιου άλλου - Στάδιο 7 

4.1 Σκαρίφημα 8: Επωφελήσου από έναν προληπτικό έλεγχο υγείας  

Κατά την διαχείριση του κεφαλαίου υγείας είναι πιθανή μια προληπτική προσέγγιση την οποία ο καθένας μπορεί να υιοθετήσει. Αυτή η 
προσέγγιση επιτρέπει στους πολίτες να διατηρήσουν την υγεία τους και να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις ασθένειες. 

Η προληπτική εξέταση υγείας ή το δωρεάν check-up προσφέρεται στους ανθρώπους καθώς καλύπτεται από Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, αυτός ο 
έλεγχος βασίζεται στους πιο πρόσφατους ιατρικούς όρους που σχετίζονται με την πρόληψη και είναι συμπληρωματικοί των πρακτικών ενός γενικού 
ιατρού.  

Διεκπεραιώνεται από ένα δίκτυο 85 εξεταστικών κέντρων υγείας. Η προληπτική εξέταση υγείας προσαρμόζεται στην ηλικία, το φύλο , τους κινδύνους 
και την τακτική παρακολούθηση της υγείας που γίνεται από την κοινωνική ασφάλεια. Λαμβάνει υπόψιν τις δυσκολίες στην πρόσβαση στη φροντίδα 
και πρόληψη. 

 Ποιόν αφορά; 

Είναι πρωταρχικά για ανθρώπους άνω της ηλικίας των 16 που βρίσκονται μακριά από το σύστημα υγείας και σε επικίνδυνη κατάσταση, που δεν 
επωφελούνται από τακτική παρακολούθηση της υγείας τους από γενικό ιατρό ούτε από οργανωμένες προληπτικές υπηρεσίες όπως η παρακολούθηση 
καρκίνου για παράδειγμα. Αυτός ο έλεγχος επιτρέπει την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα υγείας.  

 Από τι αποτελείται; 

Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει πληροφορίες στα δικαιώματα υγείας, τις διαδικασίες φροντίδας και τα μηχανήματα που σε βοηθάνε να αποκτήσεις 
συμπληρωματική φροντίδα υγείας 

Περιλαμβάνει επίσης χρόνο για συνδιαλλαγές με επαγγελματίες: διοικητικούς, νοσοκόμες και γιατρούς καθώς και διεκπεραίωσή  εξετάσεων και 
διαδικασιών παρακολούθησης.. 
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Πληθώρα ζητημάτων μπορούν να εξεταστούν αναλόγως την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου του ατόμου που καλύπτεται από την κοινωνική 
ασφάλεια καθώς και οι ανησυχίες τους. Τα ζητήματα «εθισμών», «ευεξίας», « συναισθηματικής και σεξουαλικής ζωής», «σωματικής 
δραστηριότητας», κ.α. είναι μέρος της εξέτασης για νέους ανθρώπους μεταξύ 16 και 25 ετών . Η πρόληψη καρδιαγγειακών ανωμαλιών και η 
συμμετοχή στην παρακολούθηση για καρκίνο είναι ανάμεσα στα ζητήματα του κυρίως ελέγχου. Τελικά, μερικά ζητήματα είναι κοινά για όλους όπως 
το κάπνισμα και η παρακολούθηση για την παχυσαρκία για παράδειγμα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος είναι ευκαιρία να ληφθεί υπόψιν η υγεία κάποιου, να γίνουν ερωτήσεις σε ειδικούς γιατρούς εμπιστεύτηκα, να 
δοθούν πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές, σε συνεργασία με έναν γενικό ιατρό σε δομές φροντίδας και ιδίως τις εκπαιδευτικές. 

 

4.2 Σκαρίφημα 9: Παρακολούθηση για σεξ χωρίς προστασία  

Η παρακολούθηση για ΣΜΝ (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα) είναι έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Ανάμεσα στα 
υφιστάμενα 10 ή παραπάνω ΣΜΝ, κάποια προκαλούν συμπτώματα και άλλα όχι. Η σημασία της παρακολούθησής τους προς θεραπεία ή αποφυγή 
τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική.   

 Γιατί να εξεταστείς; 

Μπορεί να έχεις ΣΜΝ χωρίς να το ξέρεις. Γνωρίζοντας την κατάστασή σου είναι ο καλύτερος τρόπος για να θεραπευτείς γρήγορα και να σταματήσεις 
την μεταφορά του σε άλλους. 

Εξετάσου για ΣΜΝ όπως το HIV, τακτικά όταν έχεις αρκετούς συντρόφους και κάθε φορά θες να σταματήσεις την χρήση προφυλακτικού με κάποιον 
τακτικό σύντροφο ( ειδικά επειδή πολλά ΣΜΝ δεν έχουν άμεσα συμπτώματα…). 

 Που να εξεταστείς;  

Ένας γενικός ιατρός, μια γυναικολόγος ή μαία μπορεί να σε συμβουλεύσει και να σε παραπέμψει για έλεγχο Μπορείς επίσης να πας:  

● – Ελεύθερο Κέντρο Πληροφόρησης, Παρακολούθησης και Διάγνωσης, 

● – Κέντρο Οικογενειακού Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης 

● Όλες οι διευθύνσεις που βρίσκονται κοντά σε εσάς μπορούν να βρεθούν στο sida-info-service.org, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους 
στο τηλέφωνο 0800 840 800, ή μέσω της «ζωντανής συνομιλίας» από την ιστοσελίδα τους. 
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Χρήσιμες Πληροφορίες: Το τεστ είναι δωρεάν και ανώνυμο.  

 Πως γίνεται η παρακολούθηση; 

Διάφορες εξετάσεις μπορούν να διαγνώσουν ΣΜΝ: 

● Κλινική εξέταση γεννητικών οργάνων Clinical examination of the genitals 
● Τοπικό δείγμα 

● Δείγμα αίματος 

4.3 Σκαρίφημα 10: Να είσαι ενημερωμένος με τα υποχρεωτικά και προτεινόμενα εμβόλια στον επαγγελματικό σου τομέα.  

Ο εμβολιασμός αποτελεί την παροχή αντιγόνου. Είναι ένα τμήμα από μολυσμένο μικρόβιο που δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια. Επιτρέπει όμως 
στην μνήμη του οργανισμού να θυμάται το μικρόβιο και να το αντιμετωπίζει με το ανοσοποιητικό του σύστημα. Έτσι σε επικείμενη έκθεση στο 
μικρόβιο το σώμα μπορεί να παράξει αντισώματα αμέσως ώστε να το αντιμετωπίσει.  Ο εμβολιασμός είναι ένα αποτελεσματικό όπλο έναντι στις 
μεταδοτικές ασθένειες. Έχει θριαμβεύσει έναντι της ευλογιάς, μιας ασθένειας που σκότωσε εκατομμύρια ατόμων στους αιώνες.  

Εμβόλια που προτείνονται σε επαγγελματικό περιβάλλον, ειδικά στις κατασκευές  : 

Εμβόλιο Μετάδοση Ανεκτικότητα Χορήγηση  
Τέτανος Έδαφος, 

τραυματισμός 
Εξαιρετική 2 ενέσεις το μήνα 

Ενίσχυση με εμβόλιο 
ανά 10 χρόνια 

Διφθερίτιδα Μεταξύ ανθρώπων Εξαιρετική 2 ενέσεις το μήνα 
Ενίσχυση με εμβόλιο 
ανά 10 χρόνια 

Πολιομυελίτις Ομιλία/Πρόσωπο 
(νερό, φαγητό) 

Καλή 2 ενέσεις το μήνα 
Ενίσχυση με εμβόλιο 
ανά 10 χρόνια 

 

Εμβόλια που προτείνονται από επαγγελματικούς κύκλους, ιδιαιτέρως στον αγροτικό και διατροφικό τομέα: 
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Εμβόλιο Μετάδοση Ανεκτικότητα Χορήγηση 

Φυματίωση Αέρας Οζώδης δερματικές 
αντιδράσεις 

2 ενέσεις κατά την παιδική 
ηλικία 

Ηπατίτιδα B Αίμα, σεξουαλικές 
σχέσεις 

Εξαιρετική 2 ενέσεις σε ένα μήνα. 
Ενίσχυση με εμβόλιο σε 6 
μήνες. Έπειτα ανάλογα 
την ορρολογία 

 

Ηπατίτιδα A Ομιλία/ Πρόσωπο 
(νερό, φαγητό) 

Καλή 2 ενέσεις σε 1 μήνα 

Ενίσχυση με εμβόλιο ανά 
10 χρόνια 

Γρίπη Μεταξύ ατόμων Καλή 1 ένεση τον Νοέμβρη 

Λεπτοσπείρωση Επαφή με νερό 
μολυσμένο από ζώα 

Καλή 2 ενέσεις στον 1 μήνα 

Ενίσχυση εμβολίου στους 
6 μήνες 

Ενίσχυση εμβολίου ανά 2 
χρόνια 

Λύσσα Δάγκωμα ζώου Καλή 

Γρήγορος 
εμβολιασμός 

3 ενέσεις ανά 15 μέρες 

Ενίσχυση εμβολίου στο 
ένα έτος 

Ενίσχυση εμβολίου ανά 5 
χρόνια 
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Εδώ είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο για όλα τα εμβόλια: 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_maj_17avril2019.pdf 

 

Εδώ είναι απλοποιημένο το έγγραφο για ενήλικες: 

https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/calendrier-vaccinal-2019.pdf 

Ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο για έμβρυα και παιδιά: το να είσαι ενημερωμένος με τα εμβόλια σού αφορά και ενήλικες και εφήβους. 

Οι ενήλικες πρέπει να θυμούνται το ανοσοποιητικό που είχαν ως παιδιά. Πράγματι, οι άμυνες του ανοσοποιητικού μειώνονται στο πέρασμα του 
χρόνου και πρέπει να επανενεργοποιούνται, για παράδειγμα στον τέτανο, την διφθερίτιδα και την πολυομιελίτις. Οι ενήλικες μπορούν να 
εμβολιαστούν ακόμη και αν δεν έχουν εμβολιαστεί ποτέ.  Ωστόσο, ο εμβολιασμός έναντι του ιλαρά, της παρωτίτιδας, της γερμανικής ιλαρά 
συστήνεται για οποιοδήποτε δεν έχει εμβολιαστεί και έχει γεννηθεί από το 1980- και έπειτα. 

Κάποια εμβόλια συστήνονται ιδιαιτέρως στους ενήλικες: για παράδειγμα, ο μηνιγγιτιδοκοκκικός C εμβολιασμός για νέους και το εμβόλιο της γρίπης 
για όσους είναι άνω των 65, που είναι πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές ασθενειών.  

Πολλά εμβόλια συστήνονται ή είναι υποχρεωτικά στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας όταν εκτίθεστε σε κίνδυνο μετάδοσης της 
ασθένειας.   

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, οι ενήλικες θα πρέπει να εμβολιάζονται ώστε να προστατέψουν τους γύρω τους. Για παράδειγμα, το εμβόλιο κοκίτη 
προστατεύει τα έμβρυα κάτω των 6 μηνών που δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως το ανοσοποιητικό τους και ανθρώπους που είναι ευπαθείς, αποφεύγοντας 
έτσι την μετάδοση της ασθένειας σε αυτούς.   
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διατροφική Ισορροπία 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσει ο μαθητευόμενος τις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής, προκειμένου να τις προσαρμόσει, 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

Αυτή η ενότητα θα ασχοληθεί με τις ανάγκες του σώματός μας, αλλά και με τη γνώση πάνω στην εξισορρόπηση της διατροφής μας, στον 
καθορισμό διαφορετικών διατροφικών συμπεριφορών και, τέλος, στην εφαρμογή των σωστών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τους προσωπικούς και 
επαγγελματικούς περιορισμούς. Ο στόχος είναι να μπορεί ο μαθητευόμενος να κάνει τις δικές του επιλογές. 

Ο μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τις διατροφικές ανάγκες και τις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής. Θα έχει εκπαιδευτεί 
στο να τρώει υγιεινά, θα μπορεί να εντοπίζει συχνά λάθη και να προτείνει βελτιώσεις. Ο μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να εξηγεί τις συνέπειες 
των κακών διατροφικών συνηθειών στην υγεία του και στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Έτσι, ο μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να κάνει 
κατάλληλες επιλογές φαγητού. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί επίσης να υπολογίσει και να αναλύσει τον ΔΜΣ του. Επιπλέον, ο μαθητευόμενος θα 
είναι σε θέση να ενημερώνει τους γνωστούς του για τους κινδύνους που προκαλούνται από μια κακή διατροφή. 

Για να το κάνουν αυτό, οι μαθητευόμενοι θα προτείνουν ισορροπημένα γεύματα, θα επιλέξουν το σωστό φαγητό, για να προσαρμόσουν την 
πρόσληψη τροφής σύμφωνα με τις δραστηριότητές τους, θα διατηρήσουν ένα «ιδανικό» βάρος χωρίς να κάνουν πάρα πολλές «θυσίες» σχετικά με 
το φαγητό που τους αρέσει, θα αναλύσουν συνδυασμούς μενού και θα συζητήσουν ως ομάδα τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. 

Σε αυτήν την ενότητα θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων. Επίσης, οι μαθητευόμενοι θα καθοδηγούνται στο πρακτικό μέρος, το οποίο, 
για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει την προετοιμασία ισορροπημένων γευμάτων σε σχέση με μια δεδομένη επαγγελματική κατάσταση. 

Περίληψη:  

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 63 

Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 67 

Θεωρητικό περιεχόμενο 74 
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 

 

Ενότητα 2 Τίτλος: Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή προσαρμοσμένη στη 
δραστηριότητά σας 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με το πλαίσιο 
ΕΠΕΠ  

¾ 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Γνωριμία με τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής, προκειμένου να τις ενσωματώσουμε στις καθημερινές πρακτικές του τρόπου ζωής μας (για να μπορούμε 
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που απορρέουν από το εργασιακό περιβάλλον). 

 

 

 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 

  



65 
 
 

Γνώση 

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

 

- Τα διαφορετικά είδη αναγκών που 
πρέπει να ικανοποιηθούν για τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού του: 
ενεργειακές, δομικές και λειτουργικές 
ανάγκες 

- Τα βασικά συστατικά που παρέχονται 
από τη διατροφή μας για έναν υγιή 
οργανισμό 

- Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διατροφική συμπεριφορά (κοινωνικο-
πολιτισμικοί, οικονομικοί, κ.λπ.). 

- Τα θρεπτικά συστατικά και τον ρόλο τους 
- Τη ταξινόμηση των τροφίμων και τα 

χαρακτηριστικά των διαφορετικών 
ομάδων τους 

- Τη σύνθεση ενός ισορροπημένου 
γεύματος 

- Τη σημασία της εναρμόνισης της 
διατροφής σε σχέση με τον κιρκάδιο 
ρυθμό, ώστε να διατηρείται σε φόρμα 
και υγιής 

- Την κατανομή της πρόσληψης τροφής 
και τις συνιστώμενες ημερήσιες 
προσλήψεις 

Δεξιότητες 

 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να:  

 

- Προσδιορίζει τις διατροφικές ανάγκες του σε σχέση 
με τη φυσική του κατάσταση 

-  Αναφέρει τις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής 
- Αναπτύσσει προσωπικές κατευθυντήριες γραμμές 

για υγιεινή διατροφή βασισμένες στους ιατρικούς, 
συναισθηματικούς, πρακτικούς, κοινωνικούς και 
άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις 
διατροφικές συνήθειες 

- Προσδιορίζει συχνά σφάλματα στα συστατικά και 
στην κατανομή των γευμάτων και να προτείνει 
βελτιώσεις 

- Εξηγεί τις συνέπειες των διατροφικών λαθών στην 
υγεία του και στην επαγγελματική του 
δραστηριότητα  

- Προσαρμόζει τις ανάγκες για θερμίδες σε σχέση με 
τον τύπο εργασίας 

- Προβαίνει σε μια εκλογικευμένη επιλογή γεύματος 
μεταξύ διαφόρων προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς που τίθενται από την εργασία 

- Υπολογίζει τον ΔΜΣ του, να τον αναλύει και να 
επεξεργάζεται τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν 

- Προειδοποιεί τους γύρω του για τους κινδύνους 
μιας κακής διατροφής 
 

Ικανότητα 

 

Ο μαθητευόμενος: 

  

- Συμμορφώνεται με ορισμένες 
διατροφικές αρχές, προκειμένου: 

▪ Να είναι πιο 
αποδοτικός και 
αποτελεσματικός στην 
αστική περιοχή και 
στην εργασία του 

▪ Να διαχειρίζεται την 
υγεία του, 
αποφεύγοντας τις 
μεταβολικές 
διαταραχές 

▪ Να διαχειρίζεται τον 
υπερβολικό όγκο 
εργασίας και να 
αποφεύγει την 
εξάντληση 

▪ Να κοιμάται καλύτερα 
και να ανακάμπτει 
γρηγορότερα 

 

- Επιλέγει τη σωστή διατροφή, 
προκειμένου να αποφύγει την 
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- Τις συνέπειες της κατανάλωσης σνακ και 
των υπερβολών 

- Τις κοινές διατροφικές ανεπάρκειες, τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία και τις 
λύσεις τους 

- Τους επαγγελματικούς περιορισμούς 
(ταξίδια, κλιμακωτό ωράριο, καθιστική 
εργασία, όρθια στάση κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, έκτακτες ανάγκες, κ.λπ.) 
και τις επιπτώσεις τους στη διατροφή 
του εργαζόμενου 

- Τη σχέση μεταξύ υπερβολικού βάρους  
και επαγγελματικών παθολογιών 
(οσφυαλγία, χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια, πόνο στις αρθρώσεις, κ.λπ.) 

- Τη σημασία της πρόληψης των 
διατροφικών διαταραχών στην εργασία 
(ανορεξία, βουλιμία, κ.λπ.) 

- Τις μεταβολικές παθήσεις (διαβήτη, 
χοληστερόλη, κ.λπ.): υποχρεώσεις και 
περιορισμοί. 

 

 

 

 

 

 

  

 

απώλεια ενέργειας κατά τη διάρκεια 
της ημέρας 

 

- Πραγματοποιεί αγορές με γνώμονα τη 
διατήρηση μιας ισορροπημένης 
διατροφής (π.χ., ελέγχει τις 
διατροφικές ετικέτες των γευμάτων, 
επιλέγει με διατροφικά κριτήρια, 
κ.λπ.) 

 

- Υιοθετεί έναν καλύτερο τρόπο ζωής 
που ενθαρρύνει την προσωπική 
ανάπτυξη 

 

- Ευαισθητοποιεί τους συναδέλφους 
του σχετικά με την ευημερία τους, τον 
τρόπο ζωής τους και τη διατροφή 
τους. 
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Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: Αναμενόμενα αποτελέσματα*:   

- Προετοιμάζει ένα ισορροπημένο γεύμα ανεξάρτητα από τους 
περιορισμούς που τίθενται από την εργασία του  

- Επιλέγει το σωστό γεύμα, προκειμένου να αποφύγει την 
απώλεια ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας 

-  Προσαρμόζει την πρόσληψη τροφής (ποιοτικά και ποσοτικά) 
σύμφωνα με τη δραστηριότητά του 

- Διατηρεί ένα ιδανικό βάρος, χωρίς να στερείται αυτά που 
επιθυμεί 

- Αναλογίζεται τα συστατικά των γευμάτων της μιας ημέρας ή 
της μιας βδομάδας και προτείνει βελτιώσεις που μπορούν να 
γίνουν. 

- Προτάσεις ισορροπημένων γευμάτων προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους 
περιορισμούς που τίθενται από την εργασία 

- Προτάσεις για γεύματα και σνακ προσαρμοσμένα στην επαγγελματική 
δραστηριότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενέργεια και η συγκέντρωση στην 
εργασία  

- Αναγνώριση διαφορών σε συγκεκριμένα πρότυπα διατροφικής συμπεριφοράς, 
αναγνώριση αιτιών και αποτελεσμάτων και υποβολή σχετικών προτάσεων για 
βελτίωση 

- Επαγρύπνηση σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα και αποκωδικοποίηση των 
διατροφικών επισημάνσεών τους. 

Αριθμός ωρών: 25 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

●  Θεωρητικό μέρος : Μια περιπτωσιολογική μελέτη συνοδευόμενη από γραπτή τεκμηρίωση 
●  Πρακτικό μέρος : Σύνθεση ενός ισορροπημένου γεύματος σε μια δεδομένη επαγγελματική περίπτωση  + προφορικά  
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Σενάριο Ενότητας 2 

EASY HEALTH: 
Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές σας 

Στόχος (-οι):  Γνωριμία με τις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής και, στη συνέχεια, προσαρμογή των αρχών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
που τίθενται από την εργασία.  
 
Συνθετική παρουσίαση της παιδαγωγικής περίπτωσης: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος... 
 

- Γνωρίζουμε τις ανάγκες του σώματός μας  
- Ισορροπώντας τη διατροφή μας   
- Αναγνωρίζουμε τα διαφορετικά πρότυπα διατροφικής συμπεριφοράς 
- Ακολουθούμε τις σωστές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την εργασία 

 
Συλλογική και/ή ατομική περίπτωση Διάρκεια: 25h Δημιουργήθηκε από:   Sophie FINN 
 
Στοχευόμενη (-ες) ικανότητα (-ες): στο τέλος της περίπτωσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να…   
 

● Αναγνωρίζει τις διατροφικές ανάγκες σε σχέση με τη φυσική κατάσταση 
● Αναφέρει τις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής 
● Αναπτύσσει προσωπικές κατευθυντήριες γραμμές για υγιεινή διατροφή βασισμένες στους ιατρικούς, συναισθηματικούς, πρακτικούς, κοινωνικούς και άλλους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες 
● Αναγνωρίζει  συχνά σφάλματα στα συστατικά και στην κατανομή των γευμάτων και να προτείνει βελτιώσεις 
● Εξηγεί τις συνέπειες μιας κακής διατροφής στην υγεία και στην επαγγελματική δραστηριότητα  
● Προβαίνει σε μια εκλογικευμένη επιλογή γεύματος μεταξύ διαφόρων προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την εργασία 
● Υπολογίζει τον ΔΜΣ του, να τον αναλύει και να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν 
● Προειδοποιεί τους γύρω του για τους κινδύνους μιας κακής διατροφής 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης και Αναμενόμενα Αποτελέσματα:   
 
Ο μαθητευόμενος είναι ικανός να:  

● Προετοιμάζει ένα ισορροπημένο γεύμα ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που τίθενται από την εργασία του/της 
● Επιλέγει το σωστό γεύμα, προκειμένου να αποφεύγει την απώλεια ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας 
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● Προσαρμόζει την πρόσληψη τροφής (ποιοτικά και ποσοτικά) σύμφωνα με τη δραστηριότητά του/της 
● Διατηρεί ένα ιδανικό βάρος χωρίς να στερείται αυτά που επιθυμεί 
● Αναλογίζεται τα συστατικά των γευμάτων της μιας ημέρας ή της μιας βδομάδας και να προτείνει βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν  

 
Αναμενόμενα αποτελέσματα : 

 
● Προτάσεις ισορροπημένων γευμάτων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένους περιορισμούς που τίθενται από την εργασία 
● Προτάσεις για γεύματα και σνακ προσαρμοσμένα στην επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενέργεια και η συγκέντρωση στην εργασία  
● Αναγνώριση διαφορών σε συγκεκριμένα πρότυπα διατροφικής συμπεριφοράς, αναγνώριση αιτιών και αποτελεσμάτων και υποβολή σχετικών προτάσεων για 

βελτίωση 
● Επαγρύπνηση σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα και αποκωδικοποίηση των διατροφικών επισημάνσεών τους  

 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:     
 

● Θεωρητικό μέρος : Μια περιπτωσιολογική μελέτη συνοδευόμενη από γραπτή τεκμηρίωση 
● Πρακτικό μέρος : Σύνθεση ενός ισορροπημένου γεύματος σε μια δεδομένη επαγγελματική περιπτωσιολογική μελέτη  + προφορικά  

 
 
Στάδι
α 

Διάρκει
α 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε Περιεχόμενο (μάθημα, επεξηγήσεις, ασκήσεις...) 

 
     

 
 Καθήκοντα του εκπαιδευτή Καθήκοντα του 

εκπαιδευόμενου 
Κατευθυντήριες γραμμές Έγγραφα/υλικό 

1.S1 20 λεπτά Παρουσίαση της Ενότητας 2 
 

Εξηγείστε τους στόχους της ενότητας. 
Περιγράψτε το μάθημα, τις 
προσδοκίες και την εργασία που θα 
διεξαχθεί. 
Εξηγείστε τον τρόπο αξιολόγησης και 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
Μοιράστε τα πληροφοριακά 
φυλλάδια στους υποψηφίους και 
ενθαρρύνετέ τους να συμπληρώσουν 

Επιδεικνύετε προσοχή και 
κρατάτε σημειώσεις για τα 
διάφορα θέματα που θα 
καλυφθούν. 
 
Διαβάστε τα πληροφοριακά 
φυλλάδια. 
 
Υποβάλλετε ερωτήσεις για 
καλύτερη κατανόηση. 

Σεβαστείτε τους κανόνες για 
τη σύνταξη και λήψη 
σημειώσεων.  
Οργανώστε την εργασία σας. 
Διαβάστε τα πληροφοριακά 
φυλλάδια. 
«A.Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας»  
 
 

Πληροφοριακά φυλλάδια 
« A. Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας» 
(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
PC / προβολέας διαφανειών 
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το υλικό με προσθήκη σημειώσεων.  
Αφιερώστε χρόνο για ερωτήσεις. 

2.S1 2 ώρες Γνωρίζουμε τις ανάγκες του 
σώματός μας 
 

Εξηγείστε τους διαφορετικούς τύπους 
αναγκών (ενεργειακές, δομικές, 
λειτουργικές). 
Θυμηθείτε ότι η τροφή μας είναι αυτή 
που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες… 
Εξηγείστε ότι αυτές οι ανάγκες 
ποικίλλουν ανάλογα με ορισμένους 
παράγοντες (ηλικία, φύλλο, κλίμα, 
κ.λπ). 
Υπενθυμίστε την αρχή της πέψης και 
τη μετατροπή της τροφής σε θρεπτικά 
συστατικά. 
Εξηγείστε τις διάφορες ομάδες 
τροφίμων και τα διάφορα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται το σώμα 
μας. 
Αφιερώστε χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

Επιδεικνύετε προσοχή, 
ολοκληρώστε το μάθημα στα 
πληροφοριακά φυλλάδια και 
κρατήστε σημειώσεις από τα 
διάφορα θέματα που θα 
καλυφθούν, προκειμένου να 
συμπληρώσετε τα φυλλάδια 
αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποβάλλετε ερωτήσεις για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 

Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια, 
εάν χρειαστεί. 
«A.Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας» 
  
 

Πληροφοριακά φυλλάδια 
«A.Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας»  
(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
PC / προβολέας διαφανειών 
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3.S1 30 λεπτά Τα φυλλάδια εργασιών 
«Γνωρίζουμε τις ανάγκες του 
σώματός μας»  
 

Δώστε οδηγίες για τα φυλλάδια 
εργασιών και μοιράστε τα. 
Δώστε χρόνο στους εκπαιδευόμενους 
να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. 
Βαθμολογήστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
Εξηγείστε τυχόν σημεία που μπορεί να 
μην ήταν κατανοητά. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες. 
 
Συμπληρώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
 

1) Ενεργειακές 
απώλειες 

2) Ενεργειακές ανάγκες 
3) ΚΟΥΙΖ  

Διορθώστε τα φυλλάδια 
εργασιών 1), 2) και 3). 
 

Οργανώστε την εργασία σας. 
Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια, 
εάν χρειαστεί  
«A.Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας». 
 

Φυλλάδια εργασιών 
1) Ενεργειακές 

απώλειες 
2) Ενεργειακές 

ανάγκες 
3) ΚΟΥΙΖ 

(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
Πληροφοριακά φυλλάδια 
«A.Γνωρίζουμε τις ανάγκες 
του σώματός μας»  
PC / προβολέας διαφανειών 
 
 

4.S1 15 λεπτά Τέλος 1ου μαθήματος 
 

Συνοψίστε το μάθημα επισημαίνοντας 
τα σημαντικά σημεία που 
καλύφθηκαν. 
 Ανταλλάξτε απόψεις συζητώντας τα 
διάφορα θέματα που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
μάθημα. Παρουσιάστε το πρόγραμμα 
του μαθήματος.  
 

Συμμετέχετε στην ανταλλαγή 
απόψεων και ανακαλέστε τα 
διάφορα θέματα που 
συζητήθηκαν στο 
προηγούμενο μάθημα. 
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 
πρέπει να ξαναδιαβάσουν 
στο σπίτι τους τις 
σημειώσεις για το επόμενο 
μάθημα. 
 

 
 

 

1.S2 10 λεπτά Επανάληψη του προηγούμενου 
μαθήματος 
Περιγραφή του 2ου μαθήματος 
 
 

Παρακολουθήστε τα βίντεο (40 
λεπτά). 
Αφιερώστε χρόνο για να συνοψίσετε 
όσα παρακολουθήσατε. 
Ζητήστε να συνταχθεί μια ομαδική 
γραπτή περίληψη. 
Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις. 
 

Παρακολουθήστε τα βίντεο. 
 Δουλέψτε σε μικρές ομάδες 
για να συνθέσετε τις 
πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν. Υποβάλλετε 
ερωτήσεις για καλύτερη 
κατανόηση. 
 
 

  
 

 



72 
 
 

2.S2 1 ώρα 
40 λεπτά 

Τα βίντεο 
«Γνωρίζουμε τις ανάγκες του 
σώματός μας»  
 
 

  
 

Επιδεικνύετε προσοχή, 
ολοκληρώστε το μάθημα στα 
πληροφοριακά φυλλάδια «Β. 
Μαθαίνουμε να 
ισορροπούμε τη διατροφή 
μας». 
 

 PC / προβολέας διαφανειών 
Ίντερνετ 
Σύνδεσμοι για βίντεο 

 
 

3.S2 1 ώρα 
10 λεπτά 

Αποκωδικοποιώντας τις 
ετικέτες των προϊόντων 

Δημιουργήστε μαζί με τους 
εκπαιδευόμενους το φυλλάδιο 
εργασιών για την αποκωδικοποίηση 
των ετικετών των προϊόντων. 
Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις. 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους 
να βγάλουν τις ετικέτες των 
προϊόντων τους. 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους 
να αναλύσουν τις ετικέτες και να 
προβούν σε συμπεράσματα για τη 
διατροφική ισορροπία των προϊόντων. 
Ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να 
παρουσιάσει μια από τις ετικέτες της 
επιλογής του. 
Προτείνετε να ακολουθήσει συζήτηση 
γύρω από τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν.  
 
 
 

Δημιουργήστε το φυλλάδιο 
εργασιών. 
 
   
 
Προσκομίστε ετικέτες 
προϊόντων. 
Αναλύστε τις ετικέτες σας. 
 
  
Παρουσιάστε μια ετικέτα 
στην ομάδα. 
 
 
Υποβάλλετε σχόλια για τα 
αποτελέσματα. 
 
 

Κρατήστε σημειώσεις για 
την ανάλυση και τα 
ευρήματα των ετικετών σας, 
ώστε να μπορείτε να 
ενημερώσετε την ομάδα. 
 
Επιδείξτε προσοχή στην 
παρουσίαση των 
συναδέλφων σας, ώστε να 
μπορείτε να εκφράσετε την 
άποψή σας με το πέρας της 
παρουσίασης. 
 

  
(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
Πληροφοριακά φυλλάδια  
PC / προβολέας διαφανειών 
Φυλλάδια εργασιών 
4.1) Αποκωδικοποιώντας τις 
διατροφικές επισημάνσεις 
4.2) Αποκωδικοποιώντας τις 
διατροφικές επισημάνσεις 
(Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
διατροφικές ετικέτες 
γευμάτων. 
Βγάλτε φωτοτυπίες για κάθε 
εκπαιδευόμενο από τις 
ετικέτες που θα 
παρουσιαστούν στην 
ομάδα). 
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4.S2 10 λεπτά Τέλος 2ου μαθήματος 
 

Συνοψίστε το μάθημα επισημαίνοντας 
τα σημαντικά σημεία που 
συζητήθηκαν. 
Εξηγείστε εν συντομία το πρόγραμμα 
του επόμενου μαθήματος. 
 

   

1.S3 10 λεπτά Επανάληψη του προηγούμενου 
μαθήματος 
Περιγραφή του 3ου μαθήματος 
 
 

Συνοψίστε το μάθημα επισημαίνοντας 
τα σημαντικά σημεία που 
καλύφθηκαν. Ανταλλάξτε απόψεις 
συζητώντας τα διάφορα θέματα που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
μάθημα. Παρουσιάστε το πρόγραμμα 
του μαθήματος.  
 
 

Συμμετέχετε στην ανταλλαγή 
απόψεων και ανακαλέστε τα 
διάφορα θέματα που 
συζητήθηκαν στο 
προηγούμενο μάθημα. 
 

  

2.S3 2 ώρες Ισορροπώντας τη διατροφή 
σας 
 

Η συχνότητα των γευμάτων. 
Προτιμήστε ποικιλία για να φτιάξετε 
τα δικά σας μενού. 
Κατανομή γευμάτων και συνιστώμενη 
ημερήσια πρόσληψη. 
Οι επιπτώσεις της κατανάλωσης σνακ 
και της υπερφαγίας. 
Κοινές διατροφικές ελλείψεις και οι 
συνέπειές τους στην υγεία, οι λύσεις. 
Αφιερώστε χρόνο για ερωτήσεις. 
  
 

Επιδεικνύετε προσοχή, 
ολοκληρώστε το μάθημα στα 
πληροφοριακά φυλλάδια «Β. 
Μαθαίνουμε να 
ισορροπούμε τη διατροφή 
μας». 
 
 

Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια 
«Β. Μαθαίνουμε να 
ισορροπούμε τη διατροφή 
μας», εάν χρειαστεί. 
 
 
 

Πληροφοριακά φυλλάδια 
«Β. Μαθαίνουμε να 
ισορροπούμε τη διατροφή 
μας» (βεβαιωθείτε ότι 
υπάρχουν αρκετές 
φωτοτυπίες για εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους) 
PC / προβολέας διαφανειών 
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3.S3  Φυλλάδιο εργασιών 
Ισορροπώντας τη διατροφή 
σας 
 
 
 

Δώστε οδηγίες για τα φυλλάδια 
εργασιών και μοιράστε τα. 
Δώστε χρόνο στους εκπαιδευόμενους 
να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. 
Διορθώστε τα φυλλάδια εργασιών. 
Εξηγείστε τυχόν σημεία που μπορεί να 
μην ήταν κατανοητά. 
 

Ακούστε τις οδηγίες. 
Συμπληρώστε το φυλλάδιο 
εργασιών. 
5) Ισορροπώντας τη 
διατροφή σας 
Διορθώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
 
 

Οργανώστε την εργασία σας. 
Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια A. 
και B., εάν χρειαστεί  
 

 

4.S3 10 λεπτά Τέλος μαθήματος  Ολοκληρώστε το μάθημα 
υπενθυμίζοντας τα σημαντικά σημεία 
που καλύφθηκαν. 
Εξηγείστε εν συντομία το πρόγραμμα 
του επόμενου μαθήματος. 
 
 

   

1.S4 10 λεπτά  Επανάληψη του 
προηγούμενου μαθήματος 
Περιγραφή του 4ου μαθήματος 
 
 
 
 
 

Ανταλλάξτε απόψεις συζητώντας τα 
διάφορα θέματα που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
μάθημα. Παρουσιάστε το πρόγραμμα 
του μαθήματος. 
Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις. 
 

Συμμετέχετε στην ανταλλαγή 
απόψεων και ανακαλέστε τα 
διάφορα θέματα που 
συζητήθηκαν στο 
προηγούμενο μάθημα. 
Υποβάλλετε ερωτήσεις για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 

  

2.S4 2 ώρες Αναγνωρίζουμε τα 
διαφορετικά πρότυπα 
διατροφικής συμπεριφοράς 
 
 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διατροφική συμπεριφορά 
(κοινωνικοπολιτισμικοί, 
οικονομικοί…). 
Αναπτύξτε προσωπικές 
κατευθυντήριες γραμμές για υγιεινή 
διατροφή βασισμένες σε ιατρικούς, 
συναισθηματικούς, πρακτικούς, 
κοινωνικούς και άλλους παράγοντες 

Επιδεικνύετε προσοχή, 
ολοκληρώστε το μάθημα στα 
πληροφοριακά φυλλάδια «C. 
Αναγνωρίζουμε τα 
διαφορετικά πρότυπα 
διατροφικής συμπεριφοράς» 
και κρατήστε σημειώσεις από 
τα διάφορα σημεία που θα 
καλυφθούν, προκειμένου να 

Συμβουλευτείτε τα 
πληροφοριακά φυλλάδια. 

Πληροφοριακά φυλλάδια 
«C. Αναγνωρίζουμε τα 
διαφορετικά πρότυπα 
διατροφικής 
συμπεριφοράς» 
(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
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που επηρεάζουν τις διατροφικές μας 
συνήθειες.  
Αφιερώστε χρόνο για ερωτήσεις. 
 

συμπληρώσετε τα φυλλάδια. 
 

PC / προβολέας διαφανειών 
  
 

3.S4  Φυλλάδια εργασιών 
Αναγνωρίζουμε τα 
διαφορετικά πρότυπα 
διατροφικής συμπεριφοράς  
 
 

Δώστε οδηγίες για τα φυλλάδια 
εργασιών και μοιράστε τα. 
 
 

Ακούστε τις οδηγίες. 
Συμπληρώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
6) Αναγνωρίζουμε τα 
διαφορετικά πρότυπα 
διατροφικής συμπεριφοράς. 
Διορθώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
 
 

Οργανώστε την εργασία σας 
και ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια.  

 

4.S4 10 λεπτά Τέλος 4ου μαθήματος  
 

Ολοκληρώστε το μάθημα 
υπενθυμίζοντας τα σημαντικά σημεία 
που καλύφθηκαν. 
Εξηγείστε εν συντομία το πρόγραμμα 
του επόμενου μαθήματος. 
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1.S5 10 λεπτά Επανάληψη του προηγούμενου 
μαθήματος 
Περιγραφή του 5ου μαθήματος 
 

Ανταλλάξτε απόψεις συζητώντας τα 
διάφορα θέματα που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
μάθημα. Παρουσιάστε το πρόγραμμα 
του μαθήματος. 
Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις. 
 

Συμμετέχετε στην ανταλλαγή 
απόψεων και ανακαλέστε τα 
διάφορα θέματα που 
συζητήθηκαν στο 
προηγούμενο μάθημα. 
Υποβάλλετε ερωτήσεις για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 

  

2.S5 2 ώρες Εφαρμόστε τις σωστές αρχές 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που τίθενται από 
την εργασία 

Περιορισμοί που τίθενται από την 
εργασία (ταξίδια, κλιμακωτό ωράριο, 
καθιστική εργασία, όρθια στάση κατά 
τη διάρκεια της εργασίας, έκτακτες 
ανάγκες...) και οι επιπτώσεις τους στη 
διατροφή του εργαζόμενου. 
Η σχέση του υπερβολικού βάρους και 
των παθολογιών που προκύπτουν από 
τη φύση του επαγγέλματος (πόνος στη 
μέση, φλεβική ανεπάρκεια, πόνος στις 
αρθρώσεις, κ.λπ.). 
Η σημασία της πρόληψης 
διατροφικών διαταραχών στον χώρο 
εργασίας. 
 
Μεταβολικές διαταραχές (διαβήτης, 
χοληστερίνη…): υποχρεώσεις και 
περιορισμοί. 
Προβείτε σε μια εκλογικευμένη 
επιλογή γεύματος μεταξύ διαφόρων 
προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που τίθενται από την 
εργασία. 
Υπολογίστε τον ΔΜΣ σας, αναλύστε 
τον και επεξεργαστείτε τα 
αποτελέσματα που αποκτήθηκαν. 
 

Επιδεικνύετε προσοχή, 
παρακολουθήστε το μάθημα 
στα πληροφοριακά φυλλάδια  
D. Εφαρμόστε τις σωστές 
αρχές λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς που 
τίθενται από την εργασία, και 
κρατήστε σημειώσεις από τα 
διάφορα σημεία που θα 
καλυφθούν, προκειμένου να 
συμπληρώσετε τα φυλλάδια.  
 
 
 

Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια 
«D. Εφαρμόστε τις σωστές 
αρχές λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς που 
τίθενται από την εργασία», 
εάν χρειαστεί. 
 

 Φυλλάδια εργασιών 7. 
Προσαρμόζοντας τη 
διατροφή σας στις 
δραστηριότητές σας 
(βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
αρκετές φωτοτυπίες για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) 
Πληροφοριακά φυλλάδια D. 
Εφαρμόστε τις σωστές αρχές 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που τίθενται 
από την εργασία 
PC / προβολέας διαφανειών 
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Προειδοποιήστε τους γύρω σας για 
τους κινδύνους που ενέχει η κακή 
διατροφή. 
Αφιερώστε χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 
 

3.S5  Φυλλάδιο εργασιών  
Εφαρμόστε τις σωστές αρχές 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που τίθενται από 
την εργασία (μέρος 1) 

Δώστε οδηγίες για την αξιολόγηση και 
μοιράστε τα φυλλάδια αξιολόγησης. 
Δώστε χρόνο στους εκπαιδευόμενους 
να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. 
Διορθώστε την αξιολόγηση. 
Εξηγείστε τυχόν σημεία που μπορεί να 
μην ήταν κατανοητά. 
 
 

Ακούστε τις οδηγίες. 
Συμπληρώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
7) Προσαρμόζοντας τη 
διατροφή σας στις 
δραστηριότητές σας. 
Διορθώστε τα φυλλάδια 
εργασιών. 
 
 

Οργανώστε την εργασία σας. 
Ανατρέξτε στα 
πληροφοριακά φυλλάδια D. 
Εφαρμόστε τις σωστές αρχές 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που τίθενται 
από την εργασία, εάν 
χρειαστεί. 
 
 

 

4.S5 10 λεπτά Τέλος 5ου μαθήματος  
 

Ολοκληρώστε το μάθημα 
υπενθυμίζοντας τα σημαντικά σημεία 
που καλύφθηκαν. 
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Θεωρητικά Περιεχόμενα  

 
 
 
 
 
 

EASY HEALTH: Ενότητα 3 
Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές 

σας 
 

Κατανοήστε τους κανόνες μιας ισορροπημένης διατροφής και προσαρμόστε τους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στους περιορισμούς της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. 
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Πληροφοριακό Φυλλάδιο: « A. Γνωρίζουμε τις ανάγκες του σώματός μας»  

❑ Το σώμα μας είναι μια πολύπλοκη «μηχανή» που χρειάζεται μια συνεχή παροχή ενέργειας και βασικών 
θρεπτικών συστατικών για να λειτουργεί σωστά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ο οργανισμός μας θα 

λειτουργεί αδιάκοπα. 
 
Το σώμα μας πρέπει να διατηρεί τους μύες του και τα ζωτικά του όργανα σε λειτουργία, και πρέπει, επίσης, να 
διατηρεί την εσωτερική του θερμοκρασία στους 37°C, οι διαδικασίες αυτές ονομάζονται «ενεργειακές ανάγκες 
του σώματος». 
 
Επίσης, ο οργανισμός μας πρέπει να δομήσει, να επιδιορθώσει, να αντικαταστήσει και να αναγεννήσει κύτταρα, 
οι διαδικασίες αυτές ονομάζονται «δομικές και μηχανικές ανάγκες ή ανάγκες οικοδόμησης». 
 
Ο οργανισμός μας χρειάζεται, επίσης, να παρέχει θρεπτικά συστατικά, να ενισχύει την πρόσληψή τους, για τη 
σωστή λειτουργία των δισεκατομμυρίων κυττάρων, και να αποβάλλει τα απόβλητά του, αυτές οι διαδικασίες 
ονομάζονται «λειτουργικές ανάγκες». 

Οι ανάγκες αυτές αυξάνονται κατά την περίοδο της ανάπτυξης, όπου, για παράδειγμα, τα οστά μεγαλώνουν, οι 
μύες αναπτύσσονται και ο νευρικός ιστός τελειοποιείται. 
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Στην ενηλικίωση, το βάρος σταθεροποιείται, αλλά το σώμα μας μεταμορφώνεται διαρκώς. Κατά συνέπεια, 
αρκετά δισεκατομμύρια κύτταρα σχηματίζονται ή ανανεώνονται καθημερινά. 
 
Ο οργανισμός μας, προκειμένου να αντισταθεί στη βακτηριακή μόλυνση (βακτήρια, ιούς, κ.λπ.), επιστρατεύει τον 
αμυντικό του μηχανισμό: το ανοσοποιητικό σύστημα. 
 
Η πηγή, που θα ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και θα παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την 
καλή λειτουργία του οργανισμού μας, είναι η διατροφή μας.  

❑ Οι ανάγκες του οργανισμού ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, το φύλο, τη σωματική 
δραστηριότητα, το κλίμα και την υγεία. 

 
Οι ενεργειακές ανάγκες ποικίλλουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς 
παράγοντες. Οι κύριοι παράγοντες είναι η ηλικία, το φύλο και ο βαθμός σωματικής δραστηριότητας. 
Λαμβάνονται υπόψη, επίσης, και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η εξωτερική θερμοκρασία, η φυσική κατάσταση ή 
οι γενετικοί παράγοντες. 
 
Αυτή η πρόσληψη ενέργειας μετριέται σε Joules (J) και kiloJoules (kJ). Για παράδειγμα, από την ηλικία των 65 
ετών, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ενέργειας για μια γυναίκα ή έναν άντρα είναι τα 150 Joules ανά κιλό. 
 
Ωστόσο, στη διαιτολογία, χρησιμοποιείται συχνά μια παλιά μονάδα μέτρησης: οι θερμίδες (cal). 
1 θερμίδα = 4,185 Joules και 1 Joule = 0, 239 θερμίδες 
 

 
Στο παραπάνω γράφημα συγκρίνεται η πρόσληψη ενέργειας που απαιτείται ανάλογα με την ηλικία του 
ατόμου. 
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Η τροφή μετατρέπεται σε ενέργεια κατά τη διαδικασία της πέψης. 
 
 
Η πέψη συμβάλλει στη διάσπαση της τροφής σε θρεπτικά συστατικά που μπορούν να απορροφηθούν από τον 
οργανισμό. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται πολλά 
όργανα και απαιτείται ενέργεια. 
 
Η ΠΕΨΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 
 

a. Το στόμα μετατρέπει τη τροφή σε βλωμό μέσω της 
διαδικασίας της μάσησης, της γλώσσας και των 

σιελογόνων αδένων. 
b. Ο οισοφάγος επιτρέπει τη διέλευση του βλωμού στο 

στομάχι. 
c. Το στομάχι εκκρίνει γαστρικό υγρό που διασπά τον 

βλωμό σε πρωτεΐνες, λιπαρά, υδατάνθρακες, 
βιταμίνες και μέταλλα. Μόλις φτάσουν στο λεπτό 

έντερο, αυτά τα θρεπτικά συστατικά περνούν μέσω 
των κυττάρων στο στομαχικό τοίχωμα και στα 

αιμοφόρα αγγεία. 
d. Στη συνέχεια, το αίμα μεταφέρει αυτά τα θρεπτικά 

συστατικά στα όργανα και τους μύες, ώστε να 
αναπτυχθούν και να παραμείνουν υγιή. 

e. Το παχύ έντερο (ή «κόλον») επιτρέπει την 
απορρόφηση του νερού που περιέχεται στη τροφή και 

εκκενώνει τα απόβλητα. 
 
 
Επομένως, τα θρεπτικά συστατικά είναι αυτά που 
παρέχουν στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται. 
Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι οι υδατάνθρακες, οι 
πρωτεΐνες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και το νερό, και το καθένα από αυτά επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες που 
είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. 
 
 
 

 Φυλλάδιο εργασιών 2 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 

❑ Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού μας και να διατηρηθεί το σώμα μας υγιές, η διατροφή 
μας πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 

Οι άνθρωποι είναι παμφάγα όντα και, κατά συνέπεια, τρώνε προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης. Με την 
πάροδο του χρόνου, το πεπτικό σύστημα προσαρμόστηκε σε αυτή την ποικιλόμορφη διατροφή.  
Προκειμένου να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της καθημερινής 
κατανάλωσης μιας ποικιλίας τροφίμων, σε κατάλληλες ποσότητες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Εθνικού Προγράμματος Υγείας και Διατροφής της Γαλλίας (PNNS). 

Πληροφοριακό Φυλλάδιο: « A. Γνωρίζουμε τις ανάγκες του σώματός μας»  
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ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Οι τροφές ταξινομούνται σε εφτά ομάδες, σύμφωνα με τα θρεπτικά συστατικά που παρέχουν. 
Η καλή γνώση αυτών των ομάδων είναι απαραίτητη, προκειμένου να υιοθετήσετε μια ισορροπημένη διατροφή. 
 
 
 
  

Ομάδα τροφίμων  Τρόφιμα 
Ειδικά συστατικά 

τροφίμων 
Οφέλη 

Γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

•Γάλα •Τυρί •Γιαούρτια 
•Πουτίγκες γάλακτος 

•Μέταλλα: ασβέστιο 
•Ζωικές πρωτεΐνες  

•Συνολική ανάπτυξη 
•Ανάπτυξη δοντιών και 
οστών 

Κρέας, ψάρι, αυγά 
•Κρέας •Πουλερικά 
• Ψάρι •Θαλασσινά 
•Μαγειρεμένο κρέας   

• Ζωικές πρωτεΐνες 
Οικοδόμηση και 
συντήρηση μυών, 
δέρματος και αίματος  

Αμυλώδη τρόφιμα 
•Ζυμαρικά •Ρύζι 
•Πατάτες •Σιμιγδάλι  
• Όσπρια 

•Υδατάνθρακες 
•Μέταλλα 

Ενέργεια για τους μύες 

Φρούτα και λαχανικά 
• Όλα τα φρούτα και τα 
λαχανικά (μήλο, 
καρότο..) 

•Βιταμίνη C • Μέταλλα: 
Μαγνήσιο •Φυτικές ίνες 
•Νερό 

•Ζωτικότητα 
•Καταπολέμηση   
ασθενειών 
•Καταπολέμηση της 
δυσκοιλιότητας 

Λιπαρά 
  

•Λάδι •Βούτυρο 
•Αλοιφή •Μαργαρίνη 

•Λιπίδια 
•Οικοδόμηση κυττάρων 
•Ώθηση ενέργειας 

Ζάχαρη και ζαχαρούχα 
παρασκευάσματα 

•Ζάχαρη •Μέλι •Γλυκά 
•Μαρμελάδα •Σιρόπι • Υδατάνθρακες  

•Άμεση ώθηση 
ενέργειας 

Ποτά  
•Νερό  •Καφές 
•Αφέψημα •Τσάι 

•Νερό • Μέταλλα 
•Καλή λειτουργία του 
οργανισμού 

 
Οι ομάδες τροφίμων μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη λειτουργία τους: 

▪ Ανάπτυξη (γαλακτοκομικά προϊόντα...) 
▪ Συντήρηση (κρέας...) 
▪ Ενέργεια (αμυλώδη τρόφιμα, γλυκά...)  

  
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες τροφίμων: 
 
 
Ελαιόσπορος, ξηροί καρποί : καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, φιστίκια Αιγίνης, 
φιστίκια, κάσιους. 

  

Αποξηραμένα φρούτα: σταφίδες, δαμάσκηνα, αποξηραμένες μπανάνες, 
αποξηραμένα μήλα, ινδική καρύδα, ανανάς, παπάγια, αποξηραμένα βερίκοκα. 

  

Τηγανιτές πατάτες, κράκερς, πατατάκια.   

Κρέμα κάσταρντ, αλοιφές.    

Μπισκότα, κέικ, γλυκά αρτοσκευάσματα. 
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Σόδα, χυμός φρούτων.   

Δημητριακά,    

Αλλαντικά (αποξηραμένα λουκάνικα), λουκάνικα, ριγιέτ.   

 
 
 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Τα θρεπτικά συστατικά αποτελούν τα βασικά συστατικά της διατροφής. Χωρίζονται σε διάφορες ομάδες: 

▪ Θρεπτικά συστατικά που παρέχουν ενέργεια στο σώμα: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά.  
▪ Θρεπτικά συστατικά που δεν παρέχουν ενέργεια, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή 

λειτουργία του οργανισμού: βιταμίνες και μέταλλα. 
▪ Φυτικές ίνες, οι οποίες διευκολύνουν την εντερική διέλευση.  
▪ Νερό, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες του σώματος. 

 
a. Θρεπτικά συστατικά που παρέχουν ενέργεια 

 
▪ Ζάχαρη (υδατάνθρακες) 

 
Παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που απαιτείται για τις σωματικές και διανοητικές 
δραστηριότητες. 
Υπάρχουν δύο είδη υδατανθράκων: 

- απλές μορφές υδατανθράκων, οι οποίες αποτελούνται από μικρές αλυσίδες μορίων. Παρέχουν 
άμεση ενέργεια και χαρακτηρίζονται από τη, μάλλον, γλυκιά τους γεύση (ζάχαρη, γλυκά 

προϊόντα, φρούτα…).  
- σύνθετες μορφές υδατανθράκων, οι οποίες αποτελούνται από μακριές αλυσίδες μορίων. 

Παρέχουν ενέργεια σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά είναι πιο παρατεταμένη. Η γεύση τους δεν 
είναι απαραίτητα γλυκιά (δημητριακά και τα παράγωγά τους, πατάτες, όσπρια…)  

 
▪ Λιπίδια 

 
Διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και παρέχουν μέρος της ενέργειας που 
χρειάζεται το σώμα. Τα λιπίδια προέρχονται τόσο από φυτικές, όσο και από ζωικές πηγές και παρέχουν 
απαραίτητα λιπαρά οξέα που το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει από μόνο του. 
Διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: 

- Ενδογενές λίπος. Η παρουσία του είναι γνωστή, αλλά δεν είναι πάντα ορατή (σπόροι, ξηροί 
καρποί, τυρί, κρέας, ψάρι…) 

 
- Προστιθέμενα λίπη. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες και μετρώνται εύκολα (κραμβέλαιο, 

ηλιέλαιο, σησαμέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνη…) 
 

- Κορεσμένα λίπη, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «κρυφά λίπη». Χρησιμοποιούνται στη 
σύνθεση ορισμένων προϊόντων (αρτοσκευάσματα, μπάρες σοκολάτας, επικαλύψεις, κις, 

λουκάνικα…)   
 

 
▪ Πρωτεΐνες 

 
 Διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη διατήρηση των κυττάρων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
στην προστασία από τα μικρόβια. Οι πρωτεΐνες είναι τα κύρια συστατικά των κυττάρων. Αυτά τα 
μεγάλα μόρια αποτελούνται από αλυσίδες διαφόρων αμινοξέων. Από τα είκοσι αμινοξέα, τα οκτώ 

Πληροφοριακό Φυλλάδιο: « A. Γνωρίζουμε τις ανάγκες του σώματός μας»  
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είναι απαραίτητα στον οργανισμό μας (το σώμα μας δεν ξέρει πώς να τα φτιάχνει): επομένως, πρέπει 
να βρεθούν στη τροφή.  
Υπάρχουν δύο πηγές πρωτεϊνών:   

- Οι ζωικές πηγές πρωτεϊνών, οι οποίες περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα σε 
ισορροπημένες αναλογίες (κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα).  
- Οι φυτικές πηγές πρωτεϊνών, οι οποίες δεν διαθέτουν τουλάχιστον ένα απαραίτητο αμινοξύ. 

Επομένως, πρέπει να βρεθούν οι σωστοί συνδυασμοί από όσπρια (φακές, φάβα, 
αποξηραμένα φασόλια…), από δημητριακά και τα παράγωγά τους (αλεύρι, πολέντα, 

σιμιγδάλι, ζυμαρικά, ψωμί…) και από πατάτες.  
 
 

b. Θρεπτικά συστατικά που δεν παρέχουν ενέργεια 
 

▪ Βιταμίνες 
 

Το σώμα μας τις χρειάζεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Χρησιμεύουν σε πολλές ζωτικές λειτουργίες.  
                 
 
   Υπάρχουν δεκατρείς βασικές βιταμίνες:  
 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ  

Βιταμίνη A 
Όραση, νυχτερινή όραση, 
φροντίδα δέρματος, 
ανοσοποιητικό σύστημα  

• Με τη μορφή της βιταμίνης Α, στις ζωικές 
πηγές: συκώτι, κρόκο αυγού, πλήρες γάλα, 
βούτυρο… 
• Με τη μορφή της προβιταμίνης Α (β-
καροτίνη), σε φυτικές πηγές: καρότα, πράσινα 
λαχανικά, κίτρινα φρούτα (βερίκοκο, πεπόνι, 
μάνγκο...)  

Βιταμίνες της ομάδας 
B 
(B1, B2, B3/PP, B5, B6, 
B8, B9, B12) 
 

 Λειτουργία εγκεφάλου και 
μυών (B1, B2, B3, B5 και B6),  
παραγωγή ενέργειας, 
διατήρηση των σωματικών 
λειτουργιών  (B8, B9 και B12)  
 

•Προϊόντα από εντόσθια (παραπροϊόντα 
σφαγίων) (ιδιαίτερα συκώτι), κρέας, ψάρι, 
κρόκος αυγού. 
• Η βιταμίνη B12 υπάρχει μόνο σε ζωικές 
πηγές.  

Βιταμίνη C 
Απορρόφηση σιδήρου και 
καταπολέμηση φλεγμονής.  

Φρούτα (ιδιαίτερα εσπεριδοειδή), λαχανικά, 
προϊόντα από εντόσθια (παραπροϊόντα 
σφαγίων)… 

Βιταμίνη D Απορρόφηση ασβεστίου.  

• Παραγωγή βιταμίνης D, ενισχύεται από το 
φως του ήλιου. 
• Συκώτι, λιπαρά ψάρια (ρέγγα, σκουμπρί, 
σαρδέλα, σολομός...), κρόκος αυγού, βούτυρο, 
γάλα πλήρων λιπαρών...  

Βιταμίνη E Προστασία των κυττάρων και 
αντιγήρανση.  

Φυτικά έλαια, μαργαρίνες, ελαιώδη φρούτα, 
φύτρα σίτρου...  

Βιταμίνη K  Πήξη αίματος. 
Συκώτι, κρέας, αυγό, πράσινα λαχανικά 
(μπρόκολο, λάχανο, σπανάκι, σαλάτα...)  

 
 

▪ Μέταλλα 
 

Υπάρχουν δύο είδη μετάλλων που είναι απαραίτητα στις λειτουργίες του σώματος: 
- Μακροθρεπτικά συστατικά, τα οποία βρίσκονται σε αξιοσημείωτες ποσότητες στον οργανισμό 

(σε κλίμακα γραμμαρίου). 
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- Μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία βρίσκονται σε ελάχιστες ποσότητες στον οργανισμό (σε 

κλίμακα χιλιοστογραμμαρίου ή μικρογραμμαρίου).   
 

 
Βασικά Μακροθρεπτικά συστατικά  
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Ασβέστιο 
Διατήρηση γερών οστών, μυϊκή 
συστολή, πήξη αίματος.  

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά, κάποια νερά. 

 Μαγνήσιο 
Μεταβίβαση των νευρικών παλμών, 
μυϊκή συστολή. 

 Σοκολάτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, 
κάποια νερά. 

Νάτριο 
Κυτταρικές ανταλλαγές, ρύθμιση του 
όγκου των σωματικών υγρών.   

 Επιτραπέζιο αλάτι. 

Φώσφορος Σχηματισμός των οστών.  Γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρι, δημητριακά.  

Κάλιο 
Κυτταρικές ανταλλαγές, χαλάρωση 
των μυών.  

Κρέας, ψάρι, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτα.   

  
Κύρια ιχνοστοιχεία  
 
 

ΟΝΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ  

Σίδηρο 
Μεταφορά οξυγόνου. 
  

Κρέας και ψάρι («σίδηρος αίμης»), τρόφιμα 
φυτικής προέλευσης, αυγά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα  («μη αιμικός» σίδηρος).     

Ψευδάργυρος Παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.  
Κρέας, ψάρι, θαλασσινά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αυγά, όσπρια. 

Φθορίδιο 
Ορυκτοποίηση των δοντιών, πρόληψη 
της φθοράς των δοντιών.  

Σε επίπεδο ιχνοστοιχείου στα περισσότερα 
φαγητά. Σε κάποια πόσιμα νερά, στο φθοριούχο 
επιτραπέζιο αλάτι.  

Σελήνιο 
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
αντιγήρανση κυττάρων.   

Κρέας, προϊόντα από εντόσθια (παραπροϊόντα 
σφαγίων), θαλασσινά, αυγά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα.  

 
Ο σίδηρος που περιέχεται στο κρέας έχει περισσότερο ενδιαφέρον, επειδή είναι αιμικός σίδηρος και 
απορροφάται καλά από τον οργανισμό μας (απορροφάται περίπου το 25%), σε αντίθεση με τον μη αιμικό σίδηρο 
που βρίσκεται στα δημητριακά, στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και στα όσπρια (στα οποία ο συντελεστής 
απορρόφησης είναι συχνά πολύ χαμηλότερος του 10%).  
 

▪ Φυτικές Ίνες 
 

Βρίσκονται στα φυτά σε διάφορες ποσότητες και συμβάλλουν στη ρύθμιση των πεπτικών 
λειτουργιών. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 
φυτικές ίνες.  

. 
▪ Νερό 

 
Ο οργανισμός μας αποτελείται κυρίως από νερό (75% στα μωρά – 60% στα παιδιά και στους ενήλικες). 
Καθημερινά αποβάλλουμε νερό μέσω της ούρησης, της αναπνοής, της εφίδρωσης… Αυτές οι απώλειες 
είναι ιδιαίτερα μεταβλητές και εξαρτώνται, κυρίως, από τη σωματική δραστηριότητα, τη φυσική 
κατάσταση και τις καιρικές συνθήκες.   
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Προκειμένου να αντισταθμιστούν αυτές οι απώλειες είναι απαραίτητη η επαρκής ενυδάτωση μέσω της 
πόσης νερού και της πρόσληψης τροφίμων που είναι πλούσια σε νερό (φρούτα, λαχανικά…).  

 
  
Για περαιτέρω πληροφορίες: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YQFEz64C39c 
 

 
 

 
 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 : ΚΟΥΙΖ 

 
Η αίσθηση της πείνας συχνά υποδηλώνει ότι ήρθε η ώρα να «επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας». Ωστόσο, τα 
αποθέματα του οργανισμού μας καθιστούν ασφαλή τη νηστεία για μεγάλη χρονική περίοδο. Η δίψα υποδηλώνει 
την αρχή της αφυδάτωσης, στην οποία το σώμα δεν είναι ανεκτικό. Επομένως, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί 
με τη δίψα. 
 
Δεν υπάρχει «τυπικό» πιάτο που να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο γεύμα. Το μενού εξαρτάται βασικά από τις 
πολιτισμικές συνήθειες της εκάστοτε χώρας. Από την άλλη πλευρά, κάθε γεύμα πρέπει να καλύπτει τις 
ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού μας για τις επόμενες ώρες και για τις δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσουν. 
 
Για να είναι κανείς σε φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να παρέχει στο σώμα του τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να οικοδομηθεί, να διατηρηθεί και να προστατευτεί, η διατροφή πρέπει 
να ποικίλλει και να έχει στοιχεία από όλες τις ομάδες τροφίμων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Εθνικού Προγράμματος Υγείας και Διατροφής της Γαλλίας (PNNS). 
 

❑ Κάθε γεύμα έχει αξία 
Οι διατροφολόγοι συνιστούν τρία  ή ακόμα και τέσσερα γεύματα την ημέρα: πρωινό, μεσημεριανό, σνακ 
(ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους εφήβους και τις έγκυες γυναίκες) και δείπνο.  
 

 
 

❑ Καλά ισορροπημένη διατροφή: η εβδομαδιαία αναφορά 
Είναι δύσκολο να έχει κανείς ισορροπημένη διατροφή σε ημερήσια βάση… Αλλά δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές 
γι’ αυτό! Το πιο σημαντικό είναι να ισορροπήσετε την πρόσληψη τροφής σε εβδομαδιαία βάση. Από την άλλη 
πλευρά, είναι προτιμότερο να τρώτε καθημερινά την ίδια ώρα, να σέβεστε τον ρυθμό του οργανισμού σας. 

 
 

❑ Ποικίλες τροφές 
Κανένα φαγητό δεν περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα. Μόνο μια ισορροπημένη και 
προσαρμοσμένη διατροφή, που συμπεριλαμβάνει και τις εφτά ομάδες τροφίμων, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Υγείας και Διατροφής της Γαλλίας (PNNS), μπορεί να 
διασφαλίσει την απαραίτητη καθημερινή πρόσληψη. 

Πληροφοριακό Φυλλάδιο: «Β. Μαθαίνουμε να ισορροπούμε τη διατροφή μας» 
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ΛΙΓΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΑΣ  
ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Φρούτα και λαχανικά  
Τουλάχιστον 5 την ημέρα, σε κάθε γεύμα και όταν νιώθετε πεινασμένοι. Ωμά, 
μαγειρεμένα,  απλά ή παρασκευασμένα, φρέσκα, κατεψυγμένα ή 
κονσερβοποιημένα. 

Δημητριακά και τα 
υποπροϊόντα τους, 
πατάτες και όσπρια  

Με κάθε γεύμα και ανάλογα με την όρεξη. 
Προτιμήστε μια ποικιλία επιλογών. 
Προτιμήστε δημητριακά πρωινού χαμηλά σε ζάχαρη και περιορίστε τις πολύ 
γλυκές ή τις ιδιαίτερα λιπαρές μορφές δημητριακών.  

Γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα 
  
 

3 με 4 την ημέρα (εξαρτάται από το μέγεθος και την περιεκτικότητά τους σε 
ασβέστιο). 
Προτιμήστε ποικιλία. 
Προτιμήστε φυσικά προϊόντα και προϊόντα που είναι πιο πλούσια σε ασβέστιο 
κι έχουν λιγότερα λιπαρά και αλάτι. 

Προστιθέμενα λιπαρά 
 
 
 

Περιορίστε την κατανάλωση. 
Προτιμήστε τα φυτικά λίπη (ελαιόλαδο, κραμβέλαιο, κ.λπ.).  
Προτιμήστε την ποικιλία. 
Περιορίστε το λίπος ζωικής προέλευσης (βούτυρο, κρέμα, κ.λπ.).  

Γλυκά προϊόντα 

Περιορίστε την κατανάλωση. 
Προσοχή στα ζαχαρούχα ποτά και τα γλυκά. 
Προσοχή στα λιπαρά και γλυκά τρόφιμα (γλυκίσματα, κρέμες επιδόρπια, 
σοκολάτα, παγωτό…).  

Ποτά 

Απεριόριστη ποσότητα νερού. 
Το νερό είναι το μόνο συνιστώμενο ρόφημα κατά τη διάρκεια των γευμάτων, 
αλλά και εκτός γευμάτων. 
Περιορίστε τα γλυκά ροφήματα (λικέρ, σόδα, ζαχαρούχα αναψυκτικά με βάση 
τα φρούτα).  
Καταναλώστε ζαχαρούχα ροφήματα σε περιστασιακή βάση. 

Πηγή: Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατανάλωση που αντιστοιχούν στους διατροφικούς στόχους του Εθνικού 
Προγράμματος Υγείας και Διατροφής της Γαλλίας (PNNS) για παιδιά από 3 ετών και άνω και εφήβους - οδηγός 
INPES.  
 
* PNNS: Εθνικό Πρόγραμμα Υγείας και Διατροφής της Γαλλίας. 
 
Το PNNS*συνιστά τον περιορισμό της κατανάλωσης αλατιού: 
• Προτιμήστε ιωδιούχο και πιθανώς φθοριωμένο αλάτι. 
• Μην προσθέτετε αλάτι πριν δοκιμάσετε το φαγητό και μειώστε την προσθήκη αλατιού κατά το μαγείρεμα και 
στο μαγειρεμένο νερό.  
Περιορίστε την κατανάλωση των λιπαρών και αλμυρών προϊόντων: αλμυρά αλλαντικά και αλμυρά απεριτίφ.  
 
Το αλάτι ενισχύει τη γεύση του φαγητού και βοηθά το σώμα μας να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, η υπερβολική 
ποσότητα αλατιού μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ασθενειών (κυρίως καρδιαγγειακών παθήσεων). Είναι 
σημαντικό να περιορίσουμε την κατανάλωσή του, καθώς ήδη καταναλώνουμε αρκετό, χωρίς να το 
συνειδητοποιούμε: το 75% του αλατιού που καταναλώνουμε προέρχεται από προπαρασκευασμένα τρόφιμα και 
το 15% περιέχεται φυσιολογικά στο φαγητό. Μόνο το υπολειπόμενο 10% θα έπρεπε να βγει από την αλατιέρα! 
 
 
 

❑ Παράδειγμα ισορροπημένων μενού (οι αναλογίες πρέπει να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες). 
 

Μενού 1 
- ορεκτικό: αγγούρι με βινεγκρέτ (πράσινη, κίτρινη ομάδα) 
- κυρίως πιάτο: μακαρόνια μπολονέζ με τριμμένη γραβιέρα (κόκκινη, καφέ, μπλε ομάδα)  
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- επιδόρπιο: μηλόπιτα (ροζ, πράσινη, καφέ, κίτρινη ομάδα) 
- ποτό: ένα μεγάλο ποτήρι νερού (γκρι ομάδα) 
Μενού 2 
- ορεκτικό: ταμπουλέ (καφέ, πράσινη ομάδα) 
- κυρίως πιάτο: ψητό χοιρινό, μπιζέλια, καρότα (κόκκινη, πράσινη ομάδα) 
- τυρί: λευκό τυρί (μπλε ομάδα) 
- επιδόρπιο: αχλάδι (πράσινη ομάδα) 
- ποτό: ένα μεγάλο ποτήρι νερού (γκρι ομάδα) 
 
- μια φέτα ψωμί (μαύρο ψωμί) 

 
❑ Διατηρήστε τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά 

 
Εκτός από την επίδραση που έχουν στις θρεπτικές ιδιότητες του φαγητού, η παρασκευή και το μαγείρεμα 
παίζουν, επίσης, έναν αποφασιστικό και οργανοληπτικό ρόλο. Η ποικιλομορφία τους προωθεί την ποικιλία και 
αποφεύγεται ο κίνδυνος της αδυναμίας και, ταυτόχρονα, της υποκατανάλωσης ορισμένων τροφίμων.  
Δεν είναι ίδιοι όλοι οι τρόποι μαγειρέματος. Προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια των βιταμινών και των 
ιχνοστοιχείων από το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στη 
θερμοκρασία, στον τρόπο και στη διάρκειά του.  
 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

Φούρνος Μαγείρεμα σε ξηρή θερμότητα, σε θερμοκρασίες μεταξύ 100 και 250°C.  

 Φούρνος 
μικροκυμάτων 

Με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία θερμαίνει τα μόρια του νερού στο 
φαγητό. 
Επιτρέπει τη συντήρηση ενός σημαντικού μέρους της θρεπτικής αξίας του 
φαγητού.  

Τηγάνι, γκριλ, 
γουόκ 

Όταν έρθει σε επαφή με μια ζεστή επιφάνεια, η θερμότητα εξαπλώνεται μέσω 
αγωγιμότητας στο φαγητό. 
 Απαιτείται λίγο λίπος, εάν χρησιμοποιείται αντικολλητικό τηγάνι. 

Τηγάνισμα 
«Αρπάζει» το φαγητό και καραμελοποιείται η επιφάνειά του, αλλά απορροφάται 
σημαντική ποσότητα λίπους.  

Γκριλ 
Μειώνει ή ακόμα και καταστέλλει τη χρήση λίπους. 
Συλλέγει τα μαγειρεμένα λίπη και αποτρέπει την κατανάλωσή τους.  

Βραστό (νερό, 
γάλα, ζωμός) 

Χωρίς προστιθέμενα λίπη. 
Οι βιταμίνες που είναι υδατοδιαλυτές και ευαίσθητες στη θερμότητα, θα βρεθούν 
στο βραστό νερό, επομένως, συνιστάται να καταναλώνετε το ζωμό για να 
επωφεληθείτε από αυτό.  

Ατμός 

Χωρίς προστιθέμενα λίπη. 
Λιγότερος χρόνος μαγειρέματος από το νερό. 
Εφόσον το φαγητό δεν βυθίζεται στο νερό, αυτή η μέθοδος μαγειρέματος διατηρεί 
καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά.  

 
Γιατί να μαγειρέψετε το κρέας; 
 Το μαγείρεμα του κρέατος ικανοποιεί πολλές ανάγκες:  

- δημιουργεί χημικές αντιδράσεις που αυξάνουν τη γευστική αξία του φαγητού, 
- μαλακώνει τη σάρκα, 

- σκοτώνει πιθανά βακτήρια. 
 

Παραδοσιακά το καλό μαγείρεμα ορισμένων κρεάτων είχε στόχο να σκοτώσει πιθανά παράσιτα. Σήμερα, χάρη 
στα προληπτικά και υγειονομικά ελεγκτικά μέτρα, το κρέας που καταναλώνεται στη Γαλλία δεν παρουσιάζει 
σχεδόν κανένα κίνδυνο μόλυνσης.  
Ωστόσο, ο κιμάς που προορίζεται για τα μικρά παιδιά πρέπει να μαγειρευτεί για να εξασφαλιστεί η καταστροφή 
των μικροοργανισμών.  
 

 

Πληροφοριακό Φυλλάδιο: «Β. Μαθαίνουμε να ισορροπούμε τη διατροφή μας» 
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Σημείωση: Πριν από πολλούς αιώνες, σε κάποιες ζεστές χώρες, η κατανάλωση του χοιρινού κρέατος παρουσίαζε 
σημαντικούς κινδύνους. Το χοιρινό κρέας είναι ευαίσθητο και απαιτεί αυστηρές συνθήκες συντήρησης, οι οποίες, 
προφανώς, δεν μπορούσαν να τηρηθούν εκείνα τα χρόνια.  
 
 
 
 
❑ Οι λέξεις «πείνα», «όρεξη», «κορεσμός» και «κατάσταση κορεσμού» έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα. 

 
▪ Η πείνα αντανακλά τη φυσιολογική ανάγκη για πρόσληψη γλυκόζης. Η αίσθηση δημιουργείται από τον 

εγκέφαλο, ο οποίος ενεργοποιείται από τη μείωση του αποθέματος της γλυκόζης (από τη μορφή που είναι 
αποθηκευμένη η γλυκόζη στον οργανισμό).  

▪ Η όρεξη συνδέεται με αισθητήρια ερεθίσματα που προκαλούνται από το φαγητό (μυρωδιά, εμφάνιση, αφή, 
ήχο, γεύση) και, επίσης, με τη μνήμη, δηλαδή με την προβολή εικόνων και τις προηγούμενες εμπειρίες. 

Μπορεί κάποιος να έχει όρεξη χωρίς να πεινάει πραγματικά, αλλά η πείνα αυξάνει την όρεξη.   
▪ Ο κορεσμός αρχίζει κατά την κατάποση, καθώς το φαγητό χάνει τη διεγερτική του δύναμη. Η πείνα 

εξαφανίζεται πραγματικά στο τέλος του γεύματος και το άτομο, στη συνέχεια, νιώθει κορεσμό. Είναι 
σημαντικό να τρώτε αργά για να δίνετε στον εαυτό σας τον χρόνο να αντιληφθεί την εξέλιξη αυτής της 

αίσθησης.   
▪ Η κατάσταση κορεσμού παρατείνει τον κορεσμό. Αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίζεται μεταξύ δύο 

γευμάτων, διατηρείται για όσο τα αποθέματα ενέργειας που συσσωρεύονται από το τελευταίο γεύμα 
παραμένουν διαθέσιμα. 

 
❑ Σταματήστε το τσιμπολόγημα! 

  
Νιώθεις μια λιγούρα; Έχεις άγχος; Βαριέσαι; Είσαι στρεσαρισμένος; Κάποιες φορές θέλεις να φας κάτι πριν από 
την ώρα του φαγητού; Δυστυχώς, το τσιμπολόγημα είναι μια κακή διατροφική συμπεριφορά, μια πηγή πιθανών 
ανισορροπιών. Η καλύτερη λύση είναι να βρείτε ένα κόλπο που να ταιριάζει στην προσωπικότητά σας, για να 
πάρετε το μυαλό σας από εκεί ενώ περιμένετε το επόμενο γεύμα. 
 
Μερικές συμβουλές: 

▪ Μιλήστε με έναν φίλο. 
▪ Βγείτε έξω, γυμναστείτε. 

▪ Βρείτε κάτι ενδιαφέρον να κάνετε. 
 

❑ Μην βλέπετε πολύ τηλεόραση και μην ασχολείστε με τα ηλεκτρονικά! 
 
Η τηλεόραση είναι μια παθητική δραστηριότητα, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα το τσιμπολόγημα. Επιπλέον, τα 
πολλαπλά διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται μπορεί να οδηγήσουν στην κατανάλωση γλυκών ή 
αλμυρών προϊόντων (πατατάκια, αναψυκτικά, μπισκότα, γλυκά…)! Η διατροφική εκπαίδευση περιλαμβάνει, 
επίσης, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε σχέση με αυτά τα μηνύματα. Το τσιμπολόγημα μπροστά στη τηλεόραση 
ή σε άλλα ηλεκτρονικά στο σπίτι γίνεται συχνά με μηχανικό τρόπο που θολώνει την αντίληψη των ποσοτήτων που 
καταναλώνονται. Χωρίς να απαγορευτεί η τηλεόραση, είναι σημαντικό να δίνεται χώρος για σωματική 
δραστηριότητα και για διάβασμα! 
 
 
 

❑ Ελλείψεις: Οι 5 πιο κοινές διατροφικές ελλείψεις 
 

▪  Έλλειψη μαγνησίου  
 

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα μεταλλικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του 
οργανισμού μας. Αλληλεπιδρά καλά με το νάτριο, το κάλιο και το ασβέστιο, με τα οποία πρέπει να 
διατηρείται μια ισορροπία στο σώμα μας. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να εκδηλωθεί με: 
 

Πληροφοριακό Φυλλάδιο: «Β. Μαθαίνουμε να ισορροπούμε τη διατροφή μας»
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- υπερευαισθησία 
- άγχος 
- ευερεθιστότητα 
- τρέμουλο 
- κατάσταση κατάθλιψης 
- αίσθημα σφίξιμου στο στήθος 
- πονοκεφάλους και ζαλάδες 
- αϋπνία  
- δυσκολία στη συγκέντρωση 
- κράμπες 
- μυϊκούς σπασμούς (σπασμοί των βλεφάρων, για παράδειγμα) 
- συστολές.  

 
 

▪ Έλλειψη βιταμίνης D  
 

Σύμφωνα με μια έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας, σχεδόν το 80% του δυτικού 
πληθυσμού και σχεδόν όλοι οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν ανεπάρκεια στη βιταμίνη D, επειδή μετά 
από μια ορισμένη ηλικία, ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει πια αυτή τη βιταμίνη εύκολα. Οι 
χορτοφάγοι είναι, επίσης, ευαίσθητοι στην έλλειψη βιταμίνης D. 
 
Η βιταμίνη D συμβάλλει στην απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από το εντερικό σύστημα και, 
στη συνέχεια, στην απορρόφησή τους από τα νεφρά. Είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη κατά τη 
βρεφική ηλικία και εξασφαλίζει τη διατήρηση της υγείας των οστών στην ενήλικη ζωή. Το 80% των 
αναγκών μας καλύπτεται από τη δράση των αχτίνων UVB του ηλίου και το υπόλοιπο πρέπει να 
παρέχεται από το φαγητό.  
 

 Τα συμπτώματα της έλλειψης σε βιταμίνη D είναι:   
 
- κούραση 
- μυϊκή αδυναμία 
- ξηρό δέρμα 
- πόνος στα οστά 
- κράμπες. 
 
Στα παιδιά, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D προκαλεί ραχίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από 
καθυστερημένη κινητική και συνολική ανάπτυξη, αποτυχία κλεισίματος και ένωσης των βρεγματικών 
οστών και κακό σχηματισμό των οστών. Τον 19ο αιώνα, πάνω από το 80% των παιδιών των χαμηλών 
κοινωνικών τάξεων των βιομηχανικών πόλεων είχαν ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, τα παιδιά έπρεπε να πίνουν μουρουνέλαιο, που είναι πλούσιο σε βιταμίνη D, για να 
καταπολεμήσουν αυτή την ανεπάρκεια. 
Στους ενήλικες, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D προκαλεί οστεοπόρωση, οστεομαλακία και φθορά των 
δοντιών. 
 
Τι πρέπει να τρώμε; 
Τον χειμώνα ή όταν δεν μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο, πρέπει να επιλέγουμε μια διατροφή πλούσια 
σε βιταμίνη D. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη D περιλαμβάνουν το μουρουνέλαιο, τα 
ροφήματα σόγιας, την πέστροφα, το μοσχαρίσιο συκώτι και τον σολομό.  

 
▪ Έλλειψη ψευδαργύρου   

 
Ο οργανισμός μας χρειάζεται πολύ λίγο ψευδάργυρο, αλλά αυτή η πρόσληψη είναι απαραίτητη και 
πολλοί άνθρωποι υποφέρουν, χωρίς να το γνωρίζουν, από έλλειψη ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στις νευρολογικές και 
αναπαραγωγικές λειτουργίες. Συμβάλλει, επίσης, στη σύνθεση του DNA και των πρωτεϊνών. Παίζει ρόλο 
στον έλεγχο της διάθεσης και της μάθησης, καθώς και στην όραση, τη γεύση και τη μυρωδιά. Τέλος, 
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συμβάλλει στη διαδικασία της πήξης του αίματος, στις λειτουργίες της θυρεοειδούς ορμόνης και στον 
μεταβολισμό της ινσουλίνης. Η ανεπάρκεια του ψευδαργύρου, επομένως, μπορεί να έχει ουσιαστικές 
συνέπειες στην υγεία μας. 
 
Μερικά συμπτώματα έλλειψης ψευδαργύρου: 
 
- Κούραση 
- Συχνά κρυολογήματα 
- Έλλειψη όρεξης 
- Κατάθλιψη 
- Ομίχλη εγκεφάλου 
- Ακμή 
- Μικρές λευκές κηλίδες στα νύχια  
- Ευαίσθητα, θαμπά μαλλιά που πέφτουν σε μεγαλύτερες ποσότητες από το κανονικό.   
 
Ο ψευδάργυρος βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα στρείδια, στο κόκκινο κρέας και στο σουσάμι. 
Βρίσκεται, επίσης, στα όσπρια και στους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, ο ψευδάργυρος που λαμβάνεται από 
τις ζωικές πηγές απορροφάται δύο φορές περισσότερο σε σχέση με τον ψευδάργυρο που λαμβάνεται 
από τις φυτικές πηγές.  
 
Οι αλκοολικοί, οι διαβητικοί, τα άτομα με νεφρική ή πεπτική διαταραχή και τα άτομα με HIV είναι πιο 
πιθανό να υποφέρουν από ανεπάρκεια ψευδαργύρου. 

 
▪ Έλλειψη σιδήρου 

 
Ο σίδηρος θεωρείται ένα απαραίτητο μέταλλο για την καλή λειτουργία του οργανισμού μας. 
Διαδραματίζει βασικό ρόλο στον σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, στον σχηματισμό της μυοσφαιρίνης, 
που περιέχεται στους μύες, και στον σχηματισμό πολλών ενζύμων που είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία του οργανισμού μας. Υπάρχει σε μικρές ποσότητες στον οργανισμό μας και μέρος αυτού του 
σιδήρου αποβάλλεται καθημερινά. Για να διατηρηθεί μια επαρκής ποσότητα σιδήρου, είναι απαραίτητο 
να αντικατασταθεί η απώλειά του με συμπληρώματα διατροφής, προκειμένου να αποφύγετε την 
ανεπάρκεια. 
 
Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να εκδηλωθεί με:  
- κούραση 
- απώλεια μαλλιών 
- πτώση της φυσικής και διανοητικής ικανότητας 
- μειωμένη αντίσταση στη λοίμωξη 
- προβλήματα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. 

 
Σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας, που ονομάζεται σιδηροπενική αναιμία, τα συμπτώματα είναι τα 
ακόλουθα: 
- κούραση 
- αδυναμία καταβολής προσπάθειας 
- δύσπνοια 
- αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία 
- πονοκέφαλοι 
- ωχρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων 
- οίδημα των κάτω άκρων. 

 
Εκείνοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από σιδηροπενική αναιμία είναι οι ενήλικες, οι μη 
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, οι έφηβοι και τα μωρά που δεν θηλάζουν. Τα άτομα που δεν καταναλώνουν 
αρκετό κρέας σε οποιαδήποτε μορφή, αυτοί που ασκούνται έντονα και τακτικά και τα άτομα που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση διατρέχουν, επίσης, τον κίνδυνο της αναιμίας. 
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Οι καλύτερες πηγές σιδήρου είναι το κόκκινο κρέας και τα προϊόντα από εντόσθια, τα οστρακοειδή, τα 
πράσινα λαχανικά, τα όσπρια, το ψωμί, τα δημητριακά και το αλεύρι ολικής αλέσεως. 

 
▪ Έλλειψη ασβεστίου 

 
Το ασβέστιο είναι το πιο άφθονο μέταλλο στον οργανισμό. Σχεδόν το 99% του ασβεστίου βρίσκεται 
συγκεντρωμένο στα οστά και στα δόντια. Το υπόλοιπο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία 
όλων των κυττάρων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών και των νευρικών κυττάρων. Το 
ασβέστιο εμπλέκεται, επίσης, στη λειτουργία των νεφρών, στον μηχανισμό πήξης του αίματος και σε 
διάφορες ενζυμικές διαδικασίες. 
 
Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η διατροφή στη Βόρεια Αμερική παρέχει σε γενικές γραμμές λιγότερο 
ασβέστιο από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη αναλογία των κενών 
θερμίδων και στην αύξηση των επεξεργασμένων τροφίμων στη σύγχρονη διατροφή, καθώς και στην 
ανεπαρκή κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Η ανεπάρκεια ασβεστίου μπορεί να 
διαγνωσθεί μόνο με εργαστηριακή εξέταση.  Τα σημάδια θα γίνουν ορατά σε μακροπρόθεσμο στάδιο:  
 
- οστεοπόρωση  
- προβλήματα με τα δόντια και τα ούλα 
- νεφρική δυσλειτουργία. 
 
Επιπροσθέτως, η ανεπάρκεια ασβεστίου κατά την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων μπορεί να 
εμποδίσει τη βέλτιστη ανάπτυξη της οστικής μάζας. 

 
Τα τρόφιμα που είναι πιο πλούσια σε ασβέστιο είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα ψάρια, οι 

ελαιούχοι σπόροι (όπως ο ηλίανθος ή το σουσάμι), τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα πράσινα λαχανικά και 
πολλά φρούτα. 

 
Σημείωση:  
Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη C οδηγεί σε μια σοβαρή ασθένεια, το σκορβούτο. Για αιώνες, το σκορβούτο ήταν η 
κύρια αιτία θανάτου των πληρωμάτων των πλοίων που διένυαν μεγάλες αποστάσεις, οι οποίοι δεν μπορούσαν να 
καταναλώσουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Το 1953, το πλήρωμα ενός αγγλικού πλοίου που έπλεε προς την 
Ινδία κατάφερε να γλυτώσει από αυτή την ασθένεια, επειδή ο καπετάνιος υπαγόρευσε στους ναυτικούς να 
πίνουν μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού κάθε μέρα.  

   Φυλλάδιο εργασιών 4 : ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

   Φυλλάδιο εργασιών 5 : ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
 
 
 
Η διατροφική συμπεριφορά αναφέρεται σε όλες τις συμπεριφορές ενός ατόμου που σχετίζονται με την 
κατανάλωση τροφίμων. Η διατροφική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από ασυνεχή επεισόδια πρόσληψης τροφής. 
Στους ανθρώπους, η κατανομή φαγητού επηρεάζεται από κοινωνικούς κανόνες που κωδικοποιούν τον αριθμό και 
κάποιες φορές τη σύνθεση της πρόσληψης τροφής: αναφερόμαστε στα γεύματα. 
 
Η ώρα του γεύματος αποτελείται από τρία στάδια:  

● Μια φάση που χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της πείνας, 
● Μια φάση που αντιστοιχεί στην περίοδο πρόσληψης τροφής και στη σταδιακή διαδικασία του 

κορεσμού,  
● Μια φάση που χαρακτηρίζεται από την κατάσταση του κορεσμού, η διάρκεια της οποίας ποικίλλει. 

 
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
Ενεργειακή ισορροπία: Μια κατάσταση κατά την οποία η πρόσληψη ενέργειας από τη τροφή είναι ίση με την 
απώλεια ενέργειας του σώματος. Μια κατάσταση ισορροπίας έχει ως αποτέλεσμα ένα σταθερό επίπεδο 
αποθεμάτων ενέργειας και, επομένως, μια σταθερή μάζα βάρους και λίπους. 



16 / 361 

 

 
Πείνα: Μια κατάσταση ή μια αίσθηση που είναι συνειδητά αντιληπτή ως μια εσωτερική ανάγκη, η οποία οδηγεί 
σε αύξηση του κινήτρου για αναζήτηση τροφής και ενεργοποιεί την πρόσληψη τροφής.  
 
Αίσθημα πληρότητας: μια σταδιακή διαδικασία που τερματίζει ένα επεισόδιο πρόσληψης τροφής. 
 
Γεύμα: Τυποποιημένη πρόσληψη τροφής. Η κατανάλωση ενός γεύματος σχετίζεται με κοινωνικο-πολιτισμικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή τροφής κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 
Κατάσταση κορεσμού: μια κατάσταση αναστολής της αίσθησης της πείνας. 
 
Οι διατροφικές συμπεριφορές ανταποκρίνονται σε διάφορους παράγοντες: κοινωνικο-πολιτισμικούς, ψυχο-
συναισθηματικούς και διανοητικούς. Η διάθεση, τα συναισθήματα, μια κατάσταση άγχους ή στρες, η ανάμνηση 
προηγούμενων εμπειριών ή το μορφωτικό επίπεδο, η οικογένεια ή οι κοινωνικές συνθήκες μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά τη διατροφική συμπεριφορά, ενισχύοντας ή καταστέλλοντας σημάδια που σχετίζονται με 
την ενεργειακή κατάσταση. 
 
 

❑ Κοινωνικο-πολιτισμικοί και οικογενειακοί παράγοντες 
 
Παρεμβαίνουν ιδιαίτερα ρυθμίζοντας τους χρόνους και τα πρότυπα των γευμάτων. Για παράδειγμα, ο χρόνος 
μεταξύ δύο γευμάτων δεν ρυθμίζεται μόνο από την περίοδο κορεσμού, αλλά και από τους κοινωνικούς κανόνες 
(ώρες γευμάτων) ή από τους περιορισμούς του χρονοδιαγράμματος, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε πιο 
σύντομη ή πιο καθυστερημένη πρόσληψη τροφής. Η διατροφή των πρώιμων παιδικών χρόνων και οι 
οικογενειακές διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν, επίσης, τη μελλοντική διατροφική συμπεριφορά σε σημαντικό 
βαθμό. Παρομοίως, οι πολιτισμικές αντιλήψεις για το ιδανικό σώμα (το αδύνατο σώμα ή αντίθετα το στρογγυλό 
σώμα ή ακόμα και η παχυσαρκία εξαρτώνται από τον πολιτισμό) μπορούν να επηρεάσουν τη διατροφική 
συμπεριφορά. 
 

●  Η γαστρονομική απόλαυση, μια πολιτιστική κληρονομιά 
 

Οι διατροφικές πρακτικές επηρεάζονται έντονα από τη θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πόρους. 
Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι πρακτικές γίνονται παραδόσεις. Κάθε οικογένεια έχει τις «συνταγές της 
γιαγιάς» και η μετάδοσή τους βοηθά στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και αυξάνει την επίγνωση της 
σημασίας και της ποικιλομορφίας των τροφίμων. 
 
Το γεύμα είναι μια στιγμή συζήτησης, μοιράσματος και μάθησης. Επιτυγχάνεται με χειρονομίες που ποικίλλουν 
ανάλογα με τους πολιτισμούς: στην Ινδία τρώμε με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού μας, στην Κίνα ή την Ιαπωνία, 
με ξυλάκια, στο σπίτι, με ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι. 
 
Υπάρχει μια ατελείωτη ποικιλία πιάτων και συνταγών από όλο τον κόσμο. Μερικά είναι χαρακτηριστικά μιας 
χώρας ή μιας περιοχής, άλλα είναι εντελώς διεθνή. 
 Οι ενήλικες πρέπει να μεταδίδουν δεξιότητες ζωής και βασικές διατροφικές έννοιες που θα επιτρέψουν στους 
νέους να γνωρίζουν τα οφέλη μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής 
 
● Θρησκεία και διατροφή 
 
Κάθε θρησκεία έχει τις δικές της διατροφικές ιδιαιτερότητες. Αφού οι αγελάδες είναι ιερές στην Ινδία, οι 
Ινδουιστές δεν τρώνε βόειο κρέας. Οι Βουδιστές πιστεύουν στη μετενσάρκωση, επομένως, είναι γενικά 
χορτοφάγοι. Στην ισλαμική θρησκεία, τα ζώα για σφαγή πρέπει να σφάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του 
Κορανίου, για να είναι «halal» και η κατανάλωση χοιρινού κρέατος απαγορεύεται. Στον Ιουδαϊσμό υπάρχουν 
πολλές διατροφικές απαγορεύσεις (απαγορεύεται το χοιρινό, το κουνέλι, τα άλογα, τα καρκινοειδή, τα μαλάκια, 
ορισμένα ψάρια και το αλκοόλ). Τα ζώα πρέπει, επίσης, να θανατωθούν και να τεμαχιστούν από έναν 
ειδικευμένο χασάπη παρουσία ενός ραβίνου, προκειμένου να τα καταστήσει «κοσέρ». 
 
Παράδειγμα: Τα διάφορα γεύματα σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
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1. Πρωινό στην Ινδία 
Οι Ινδοί ξεκινούν τη μέρα τους με dosas (ή dhosais). Αυτές οι τηγανίτες από φακές και αλεύρι ρυζιού 
γεμίζονται με πικάντικα λαχανικά και σερβίρονται με κάρυ λαχανικών (sambar). Το ποτό που συνοδεύει 
το κάθε γεύμα της ημέρας είναι το Tchai, βραστό τσάι σε γάλα με ζάχαρη, κάρδαμο, τζίντζερ, γαρίφαλο, 
μοσχοκάρυδο και κανέλα. 
 
2. Γεύμα στην Αργεντινή 
Το μεσημεριανό γεύμα της Αργεντινής, ή almuerzo, συνήθως περιλαμβάνει κρέας και λαχανικά, 
συνοδευόμενα από το yarba maté, το τοπικό τσάι. Το βόειο κρέας είναι το κρέας που προτιμούν οι 
Αργεντινοί, οι οποίοι το καταναλώνουν πολύ και το μαγειρεύουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: 
bife a caballo (βόειο κρέας με αυγό στην κορυφή), parrillada (μείγμα μαύρης πουτίγκας, πλευρών και 
άλλου κρέατος ψημένο στη σχάρα ), churrasco (ψητή μπριζόλα), milanesa (τηγανητό παναρισμένο βόειο 
κρέας), για να μην αναφέρουμε το εντυπωσιακό asado con cuer, το ψητό βόειο κρέας με το τρίχωμα και 
το δέρμα. 
 
 
 
3. Απογευματινό τσάι στην Αγγλία 
Η ώρα του τσαγιού είναι θέμα παράδοσης. Αυτή η βρετανική έκδοση απογευματινού τσαγιού 
οργανώνεται γύρω από μια τσαγιέρα, λίγο γάλα και ζάχαρη. Οι λάτρεις του αλμυρού φαγητού θα το 
συνοδεύσουν με διάφορα σάντουιτς, ομελέτα, ζαμπόν ή καπνιστό σολομό. Οι λάτρεις των γλυκών 
προτιμούν αρτοσκευάσματα, κέικ ή γλυκά με επικάλυψη βουτύρου (ή πηχτής κρέμας) και μαρμελάδα. 
 
 
4. Τσάι στην Πολυνησία 
Το ma'a είναι ένας παραδοσιακός φούρνος, σκαμμένος στο έδαφος που τροφοδοτείται με την καύση 
πετρών. Χρησιμοποιείται συχνά στις εορταστικές ημέρες. Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε φύλλα μπανάνας 
για να μαγειρευτούν για ώρες. Αυτή η διαδικασία στον ατμό δίνει μια μοναδική γεύση στα παραδοσιακά 
πιάτα: κοτόπουλο fafa, χοιρινό στον ατμό, γιγάντιο αρνάκι με κάρι, uru (αρτόκαρπο), μπανάνες… 
 

 
 

❑ Ψυχο-συναισθηματικοί παράγοντες 
 
Οι ψυχο-συναισθηματικοί παράγοντες (διάθεση, συναισθήματα, άγχος, στρες...), προφανώς, επηρεάζουν τη 
διατροφική συμπεριφορά. Μπορούν να αλληλεπιδράσουν ειδικότερα με τα αισθητήρια σήματα που σχετίζονται 
με την πρόσληψη τροφής (εμφάνιση, μυρωδιά, γεύση φαγητού). 
 
Τα αισθητήρια σήματα αναφέρονται συχνά ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες στις διατροφικές 
συμπεριφορές μας, επειδή επηρεάζουν τις επιλογές των τροφίμων. Όταν τρώμε, διεγείρονται και οι πέντε 
αισθήσεις μας. Εκτιμούμε, για παράδειγμα, το χρώμα ενός φρούτου και την υφή του κάτω από τα δάχτυλά μας. 
Το άρωμά του ζωντανεύει τη μνήμη μας και ο ήχος του δαγκώματος ανακοινώνει την ευχάριστη γεύση που θα 
έρθει. Η μυρωδιά του προκαλεί έκκριση σάλιου, πριν ακόμη το δοκιμάσετε. 
Μερικοί προτιμούν γλυκά προϊόντα, άλλοι προτιμούν αλμυρά προϊόντα, κάποιοι προτιμούν κρέας, κάποιοι άλλοι 
προτιμούν λαχανικά ή φρούτα, άλλοι προτιμούν απαλές υφές και κάποιοι άλλοι προτιμούν τραγανές υφές. 
Είμαστε όλοι διαφορετικοί και τα γούστα μας εξελίσσονται με τον χρόνο, τις εμπειρίες και, ακόμη και, με τη 
διάθεση... 
 
Έτσι, εάν έχουμε καλή διάθεση, το πιάτο που τρώμε θα μας είναι ευχάριστο και θα διεγείρει μια αναμενόμενη 
απόλαυση, μια επιθυμία... Από την άλλη πλευρά, μια κακή εμπειρία με το πιάτο μπορεί να οδηγήσει σε 
αισθήματα ενοχής, απογοήτευσης, αηδίας... 
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Η γεύση δεν είναι εγγενής ιδιότητα του φαγητού, αλλά μια διανοητική και υποκειμενική αναπαράσταση των 
ερεθισμάτων που μας στέλνουν οι αισθήσεις μας. Οι αισθητηριακοί υποδοχείς του ατόμου που τρώει στέλνουν 
ένα μήνυμα στον εγκέφαλό του και προκαλούν μια ασυνείδητη απόκριση ευχαρίστησης (ή δυσαρέσκειας). 
Έτσι, εξ ορισμού, τίποτα δεν είναι καλό ή κακό. Η ποιότητα ενός φαγητού ποικίλλει ανάλογα με το άτομο και την 
εμπειρία του. Η γεύση είναι ένα προσωπικό ζήτημα που δέχεται ισχυρή επιρροή από την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό. 
 
Ορισμένα αγχωτικά γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε στρες ή άλλα αρνητικά συναισθήματα, από τα οποία 
το άτομο φυσικά θα προσπαθήσει να απελευθερωθεί. Παρά την ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα, 
μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν έχουν άμεσες απαντήσεις και απαιτούν χρόνο για την επίλυσή 
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο μπορεί να μπει στον πειρασμό να καταφύγει σε «παρηγορητικές» λύσεις. 
Αυτές δεν είναι ειδικές απαντήσεις που θα κάνουν το πρόβλημα να εξαφανιστεί ή που θα απαλλάξουν το άτομο 
από τα αρνητικά συναισθήματα μεμιάς. Παρόλο που αφήνουν το πρόβλημα ως έχει, μπορούν να προσφέρουν 
κάποια ανακούφιση και να μειώσουν το άγχος, παρέχοντας μια αναμενόμενη αίσθηση άνεσης. Κάθε άτομο έχει 
ένα ρεπερτόριο από ανακουφιστικές στρατηγικές, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει: το ποτό, το φαγητό, το 
κάπνισμα, τη συλλογή γραμματοσήμων, τη σπατάλη χρημάτων, την απόδραση του Σαββατοκύριακου, κ.λπ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το φαγητό βρίσκει τη θέση του και μπορεί να θεωρηθεί ως «μια διατροφική απάντηση σε 
ένα μη διατροφικό πρόβλημα». Έτσι, ενώ το άτομο τρώει, αναμένει να βιώσει μια ευχάριστη αίσθηση που 
αποκαλεί ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ανακούφιση, χαλάρωση, αποσυμπίεση.... Αυτή η στάση αντικατοπτρίζει 
μια από τις πιο φυσικές και χαρούμενες λειτουργίες του φαγητού: την παροχή παρηγοριάς. 
Αυτή η στάση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και στους διαβητικούς μπορεί να διαταράξει τη ρύθμιση 
του σακχάρου στο αίμα τους. Το συνεχές άγχος οδηγεί σε μια τάση να τρώμε περισσότερο. Ωστόσο, μερικές 
φορές συμβαίνει το αντίθετο και το άγχος μπορεί, επίσης, να προκαλέσει απώλεια όρεξης και προθυμίας για 
φαγητό. 
 
Το εσωτερικό σωματικό στρες μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τη διατροφική πρόσληψη. Βακτηριακές ή ιογενείς 
λοιμώξεις ή άλλες ασθένειες, όπως καρκίνοι ή φλεγμονώδη σύνδρομα, επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής, τη 
μειώνουν. 
 

❑ Γνωστικός έλεγχος της πρόσληψης τροφής 
 
Ακόμα κι αν αποτελεί απάντηση στις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες, το φαγητό εξακολουθεί να είναι μια 
καθαρά εκούσια συμπεριφορά, η οποία ακολουθεί τη συνειδητή απόφαση του ατόμου. Επομένως, εάν οι 
εσωτερικές ανάγκες οδηγούν σε αίσθημα πείνας και σε αυξημένο κίνητρο για φαγητό, το άτομο έχει ακόμα τη 
δύναμη να μην καταναλώσει κάποια τροφή. 
 
Αυτός ο γνωστικός έλεγχος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διατροφική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, 
σε ορισμένες καταστάσεις, η έκτακτη ανάγκη ή η επείγουσα δράση (αντιμετώπιση ενός κινδύνου, εκπλήρωση 
κοινωνικής ή επαγγελματικής υποχρέωσης, κ.λπ.) χρειάζεται να προηγηθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστολή 
ή καθυστέρηση της πρόσληψης τροφής. Η επιθυμία για απώλεια βάρους μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε 
εθελοντικό περιορισμό της πρόσληψης τροφής. Στην τελευταία κατάσταση, που ονομάζεται γνωστικός 
περιορισμός, δεν είναι πλέον τα συναισθήματα της πείνας και του κορεσμού που ρυθμίζουν την πρόσληψη 
τροφής, αλλά η συνειδητή απόφαση να επιτρέψει ή να μην επιτρέψει κάποιος στον εαυτό του να φάει. Ωστόσο, η 
δύναμη τη θέλησης μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς και/ή ψυχο-συναισθηματικούς παράγοντες (π.χ., η 
θέα ενός φαγητού που προκαλεί συναισθήματα, όπως λαχτάρα, στρες ή αγχωτικές καταστάσεις), οι οποίοι 
γίνονται πιο σημαντικοί από τις εσωτερικές ανάγκες που διέπουν την πείνα και τον κορεσμό. Ως αποτέλεσμα, 
μπορεί να αναπτυχθούν διατροφικές διαταραχές που οδηγούν μερικές φορές σε σημαντικά προβλήματα 
βάρους. 
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●  Διατροφικές διαταραχές 
 

Οι διατροφικές διαταραχές, επίσης γνωστές ως διαταραχές πρόσληψης φαγητού ή διαταραχές διατροφικής 
συμπεριφοράς (Διατροφικές Διαταραχές), αναφέρονται σε σοβαρές μη φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες. Η 
συμπεριφορά θεωρείται «μη φυσιολογική», επειδή διαφέρει από τις συνήθεις διατροφικές πρακτικές, αλλά, 
κυρίως, επειδή, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική και τη ψυχική υγεία του ατόμου. Οι διατροφικές 
διαταραχές επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες και συχνά ξεκινούν στην εφηβεία ή στην αρχή 
της ενηλικίωσης. 

Η ανορεξία είναι η πρώτη διατροφική διαταραχή που έχει περιγραφεί και αναγνωριστεί. Ονομάζεται νευρική 
ανορεξία ή ανορεξία. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονο φόβο μήπως κάποιος γίνει ή είναι χοντρός, και, ως εκ 
τούτου, από μια έντονη επιθυμία για απώλεια βάρους, από υπερβολικά περιοριστικές διατροφικές συνήθειες 
(ακόμη και άρνηση κατανάλωσης τροφής) και από μια παραμορφωμένη εικόνα του σώματος. Είναι μια 
ψυχιατρική διαταραχή που επηρεάζει, κυρίως, τις γυναίκες (90%) και συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία. Η 
ανορεξία θεωρείται ότι επηρεάζει από το 0,3% έως και το 1% των νεαρών γυναικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
ανορεξία σχετίζεται με επεισόδια άμετρης κατανάλωσης, δηλαδή δυσανάλογη πρόσληψη τροφής. Στη συνέχεια, 
το άτομο πρέπει να «απαλλαχτεί» από τις υπερβολικές θερμίδες με τον εμετό ή με τη χρήση καθαρτικών ή 
διουρητικών. 
Ο υποσιτισμός που προκαλείται από την ανορεξία μπορεί να ευθύνεται για πολλά συμπτώματα. Στις νεαρές 
γυναίκες, η εμμηνόρροια, συνήθως, εξαφανίζεται κάτω από ένα συγκεκριμένο βάρος (αμηνόρροια). Μπορεί να 
εμφανιστούν πεπτικά προβλήματα (δυσκοιλιότητα), λήθαργος, κόπωση ή ρίγος, καρδιακές αρρυθμίες, γνωστικές 
δυσκολίες και νεφρική δυσλειτουργία. Εάν δεν αντιμετωπιστεί με θεραπεία, η ανορεξία μπορεί να οδηγήσει σε 
θάνατο. 
 
 Η βουλιμία είναι μια διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ή καταναγκαστική 
κατανάλωση τροφής (υπερφαγία), η οποία σχετίζεται με επεισόδια απαλλαγής των προσλαμβανόμενων 
θερμίδων (μια απόπειρα αποβολής της προσλαμβανόμενης τροφής, που συνήθως γίνεται από προκαλούμενο 
εμετό). Η βουλιμία επηρεάζει, κυρίως, τις γυναίκες (περίπου το 90% των περιπτώσεων). Εκτιμάται ότι το 1% με 
3% των γυναικών θα βιώσουν νευρική βουλιμία στη διάρκεια της ζωής τους (αυτό μπορεί να είναι ένα 
μεμονωμένο επεισόδιο).  
Τις περισσότερες φορές, τα άτομα με νευρική βουλιμία έχουν φυσιολογικό βάρος και κρύβουν τις «επιθέσεις» 
τους, γεγονός που μπορεί να κάνει τη διάγνωση δύσκολη.  
Η διαταραχή της ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης ή η «καταναγκαστική διατροφή» είναι παρόμοια με τη 
νευρική βουλιμία (δυσανάλογη πρόσληψη τροφής και αίσθημα απώλειας ελέγχου), αλλά δεν συνοδεύεται από 
αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως εμετό ή λήψη καθαρτικών.  
Η υπερφαγία σχετίζεται με την παχυσαρκία στις περισσότερες περιπτώσεις. Το αίσθημα του κορεσμού αλλάζει ή 
είναι, ακόμα και, ανύπαρκτο. 
Η διαταραχή της ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης θεωρείται η πιο συνηθισμένη διαταραχή. Κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους, πιστεύεται ότι επηρεάζονται 3,5% των γυναικών και 2% των ανδρών. Η αποκλίνουσα διατροφική 
συμπεριφορά είναι συχνά ένας τρόπος «διαχείρισης» συναισθημάτων, όπως το άγχος, το στρες και η 
εργασιακή πίεση. Η συμπεριφορά αυτή προσφέρει ένα αίσθημα απόλαυσης και ανακούφισης, ακόμα κι αν 
μερικές φορές σχετίζεται με έντονη ενοχή (ειδικά στην περίπτωση της υπερφαγίας). 
 
 
 
 

❑ Περιβαλλοντικός παράγοντας 
 
Η αφθονία της διαθέσιμης τροφής έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποσότητα τροφής που καταναλώνεται από τον 
σύγχρονο άνθρωπο και στη διατροφική του συμπεριφορά. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μαζική 
κατανάλωση αυξήθηκε και οι επακόλουθες αλλαγές οδήγησαν στην τροποποίηση της διατροφικής 
συμπεριφοράς. Επομένως, στους πληθυσμούς των οποίων ο τρόπος ζωής άλλαξε ραγδαία, αποδείχθηκε 
ξεκάθαρα ότι η μετάβαση από έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής (τρόφιμα που λαμβάνονται από το κυνήγι, τη 
συγκομιδή ή ακόμα και από την παραδοσιακή γεωργία και την κτηνοτροφία) σε έναν δυτικό αστικό τρόπο ζωής 
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(τρόφιμα που είναι άμεσα διαθέσιμα, άφθονα και φθηνά) είχε ως αποτέλεσμα την υπερβολική κατανάλωση, την 
αύξηση στην ποσότητα ενέργειας που προσλαμβανόταν και την αύξηση του σωματικού λίπους. Στην 
πραγματικότητα, η μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα τρόφιμα, με την επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των 
καταστημάτων και την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων που ανοίγουν 7 ημέρες την εβδομάδα, τονώνει 
την κατανάλωση. Οδηγεί, επίσης, στη συνεχή μείωση της «παραδοσιακής» διατροφής των τριών γευμάτων 
ημερησίως και ενθαρρύνει την κατανάλωση σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και την αύξηση των 
μερίδων των γευμάτων. 
Η πανταχού παρούσα διαφήμιση ενισχύει τη τάση για περισσότερη κατανάλωση, διατυπώνοντας αντιφατικά 
μηνύματα που προωθούν, αφενός, τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απόλαυση εκείνου ή του άλλου 
φαγητού και την προώθηση του αδύνατου σώματος, από την άλλη. 
 
Τα «έτοιμα» γεύματα και τα «έτοιμα προς κατανάλωση» επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν σημαντική 
καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων στα τέλη του 20ού αιώνα. Σηματοδοτούν το αποκορύφωμα μιας μακράς 
τάσης εκβιομηχάνισης εις βάρος των φρέσκων προϊόντων. Τα γεύματα αυτά έγιναν εφικτά μέσω πολλών 
τεχνολογικών καινοτομιών και αποδείχθηκε ότι ικανοποιούν και δημιουργούν ζήτηση. Στην πραγματικότητα, τα 
έτοιμα γεύματα και τα έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα εξοικονομούν σημαντικό χρόνο στην προετοιμασία 
γευμάτων, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα όταν η αμειβόμενη εργασία είναι πιο επικερδής από την οικιακή 
εργασία. Επιπλέον, το φάσμα των έτοιμων γευμάτων έχει διαφοροποιηθεί τόσο πολύ, ώστε αυτά τα προϊόντα 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να αλλάζουν τα μενού τους, χωρίς να χρειάζεται να μάθουν τεχνικές μαγειρικής. 
Οι έρευνες του CNIB (National Individual Food Consumption Surveys1) υποδεικνύουν ότι αυτή η τάση θα 
μπορούσε να διατηρηθεί, με τη νέα γενιά να την ενθαρρύνει. Πράγματι, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους 
εφήβους, μεταξύ του 1999 και του 2007, στο πρόχειρο φαγητό, όπως είναι τα σνακ, τα σάντουιτς και τα 
χάμπουργκερ. 
 
 

❑ Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
 
Η μεικτή ομάδα εμπειρογνωμόνων του INSERM (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας) 
υποδηλώνει ότι ένα υψηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ενθαρρύνει τα μικρά καταστήματα τροφίμων, ενώ 
ένα χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ευνοεί τις «εκπτώσεις» στις υπεραγορές. Αυτή η διαφορά 
οφείλεται, πρώτον, στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και, δεύτερον, στο ενδιαφέρον που δείχνει το 
άτομο για την πηγή του φαγητού του. Όσον αφορά στη διατροφική πρόσληψη, η μελέτη SU.VI.MAX 
(Supplementing with VItamines and Antioxidant Minerals2) της INSERM, υπέδειξε ότι οι ενήλικες που ανήκουν σε 
μια υψηλότερη κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία συμμορφώνονται καλύτερα με τις διατροφικές συστάσεις. 
Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζεται με την υψηλότερη κατανάλωση αλκοόλ 
και προϊόντων κρέατος και τη χαμηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών και ελαιολάδου. 
 

 Φυλλάδιο εργασιών 6 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
1 ΣτΜ, CNIB (National Individual Food Consumption Surveys1): Εθνικές Έρευνες για την Ατομική Κατανάλωση 
Τροφίμων  (δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) 
2 ΣτΜ SU.VI.MAX (Supplementing with VItamines and Antioxidant Minerals2): Συμπληρώνοντας με Βιταμίνες και 
Αντιοξειδωτικά Μέταλλα (δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) 
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Πληροφοριακό Φυλλάδιο: «D. Εφαρμόστε τους χρυσούς κανόνες, ώστε να ανταποκρίνονται στους περιορισμούς της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. 

Επαγγελματικοί περιορισμοί (ταξίδια, κλιμακωτό ωράριο, καθιστική εργασία, όρθια στάση κατά τη διάρκεια της εργασίας, έκτακτες ανάγκες, κ.λπ.) και οι επιπτώσεις τους στη 
διατροφή του εργαζομένου. 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι τρώνε περίπου τα μισά από τα κανονικά κύρια γεύματά τους στον εργασιακό χώρο τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες, λόγω της απόστασης από το σπίτι 
τους και της εργασιακής πρακτικής της συνεχούς εργάσιμης ημέρας. Η υγιεινή διατροφή στον χώρο εργασίας πρέπει να απασχολεί τους εργοδότες, την ιατρική της εργασίας και την 
CHSCT (Επιτροπή Υγιεινής, Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας), καθώς επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας και, κατά συνέπεια, την υγεία, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των 
εργαζομένων. 
 
 

❑ Πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στον χώρο εργασίας 
 
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι τρώνε περίπου τα μισά από τα κανονικά κύρια γεύματά τους στον εργασιακό χώρο τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες, λόγω της απόστασης από το σπίτι 
τους και της εργασιακής πρακτικής της συνεχούς εργάσιμης ημέρας. Για τον λόγο αυτό, η υγιεινή των τροφίμων στον χώρο εργασίας, ο ρυθμός, η ποσότητα και η ποιότητα της 
προσλαμβανόμενης τροφής, καθώς και η κατανάλωση τροφής υπό συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας (βάρδιες ή/και νυχτερινή εργασία, ζεστά ή κρύα περιβάλλοντα, οχήματα 
οδήγησης, επαγγελματικά ταξίδια και επαγγελματικά γεύματα...) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να αποφευχθούν διατροφικές ανισορροπίες, οι οποίες οδηγούν σε: 
 

● σημαντική επίδραση στις γαστρεντερικές διαταραχές, 
● εμφάνιση ανωμαλιών στα λιπίδια και στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, 

● πιθανές αποτυχίες κατά τη διάρκεια σωματικών δραστηριοτήτων που οδηγούν σε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια των λειτουργιών, 
● μια συνηθισμένη αύξηση βάρους των εργαζομένων. 

 
Η ιατρική της εργασίας πρέπει να λάβει υπόψη της τη σημασία της προώθησης ορθών διατροφικών πρακτικών, όπως συμβαίνει και με άλλους επαγγελματικούς κινδύνους: Μια 
υγιεινή διατροφή στον χώρο εργασίας πρέπει να περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες των εργοδοτών, της ιατρικής της εργασίας και των Επιτροπών Υγιεινής, Ασφάλειας και 
Συνθηκών Εργασίας (CHSCT), καθώς επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας και, κατά συνέπεια, την υγεία, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
 
 

❑ Γενικές συνθήκες εργασίας και διατροφή 
 
Τα πεπτικά προβλήματα που σχετίζονται με κακές διατροφικές συνήθειες στην εργασία είναι πολύ συνηθισμένα. Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι η δυσπεψία, η 
επιγαστραλγία, το κοιλιακό άλγος, τα εντερικά προβλήματα, ο κίνδυνος πεπτικού έλκους και η παχυσαρκία, λόγω των ακανόνιστων και μη ισορροπημένων γευμάτων, καθώς και τα 
αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, τα οποία μακροπρόθεσμα οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών διαταραχών (υπέρταση, στεφανιαία ισχαιμία κ.λπ.). Οι 
συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι καταναλώνουν τα γεύματά τους. Τα περιβάλλοντα εργασίας ποικίλλουν ευρέως: 
γραφεία, εργοστάσια, υπαίθριοι χώροι εργασίας, εργασία εν κινήσει, κλιμακωτό ωράριο, νυχτερινές ώρες, θερμό ή κρύο περιβάλλον, με ή χωρίς σωματική προσπάθεια.... Οι υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες στον χώρο εργασίας πρέπει, φυσικά, να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ειδικές διατροφικές ανάγκες, όσο και τον τόπο, όπου οι εργαζόμενοι τρώνε τα γεύματά 
τους. 
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Οι ακόλουθες γενικές αρχές πρέπει να τηρούνται: 
 

 Η κατανομή των γευμάτων καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτά και η δομή των γευμάτων πρέπει να επηρεάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
από τον ρυθμό της εργασίας, είτε για λόγους  απλοποίησης είτε από έλλειψη χρόνου. 

 Οι χώροι τραπεζαρίας πρέπει να διαχωρίζονται από τους χώρους εργασίας και, φυσικά, πρέπει να υπάρχουν καθαρά και άνετα εταιρικά εστιατόρια και, τουλάχιστον, 
εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν τη συντήρηση (ψυγεία, μηχανήματα αυτόματης πώλησης) και την επαναθέρμανση (φούρνοι μικροκυμάτων) των τροφίμων και των 

αφεψημάτων. Η κατανάλωση τροφίμων στον χώρο εργασίας και, κατά μείζονα λόγο, κατά την εργασία πρέπει να απαγορεύεται, τόσο για λόγους υγιεινής (μόλυνση των 
τροφίμων από βρωμιά, τοξικά προϊόντα, ρύπανση, κ.λπ.), όσο και για ψυχολογικούς λόγους (χαλάρωση). 

 Δεν συνιστάται το φαγητό κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων (σάντουιτς, αρτοσκευάσματα, γλυκά, κ.λπ.): Η πρόσληψη υδατανθράκων και πρωτεϊνών μεταξύ των γευμάτων 
είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση βαριάς σωματικής εργασίας. 

 Η απαγόρευση όλων των αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποτελεί τη συστηματική σύσταση που θα ορίζεται στους κανονισμούς. Η κατανάλωση υγρών θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται με την πόση δροσιστικού νερού και η κατανάλωση αναψυκτικών ή τσαγιού/καφέ θα πρέπει να είναι περιορισμένη. 

 Η διάρκεια του διαλείμματος για το βραδινό γεύμα πρέπει να είναι επαρκής (τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να μπορείτε να τρώτε αργά), προκειμένου να αποφεύγεται ο 
μεταγευματικός πόνος και η κακή πέψη. 

 Οι διατροφικοί κανόνες προτείνουν μια ισορροπημένη κατανομή των τριών βασικών τύπων των θρεπτικών ουσιών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια), αποφεύγοντας την 
υπερβολική πρόσληψη λιπών και ταχέων υδατανθράκων (τηγανητά τρόφιμα, αρτοσκευάσματα, ζαχαρούχα ροφήματα), με μια ποικίλη διατροφή που θα συμπεριλαμβάνει το 

κρέας, τα λαχανικά, τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
 Η μεταγευματική υπνηλία λόγω της υπερβολικής πρόσληψης τροφής (ιδιαίτερα μετά από υψηλή πρόσληψη υδατανθράκων) και αλκοόλ ή, αντιθέτως, η μειωμένη 
εγρήγορση κατά το τέλος των πρωινών ωρών, λόγω της έλλειψης θερμίδων στις πρωινές ώρες (υπογλυκαιμική αδιαθεσία), μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία 

και την ασφάλεια ενός χειριστή μηχανημάτων και των συναδέλφων του. Οι εργασίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο εγρήγορσης (ποιοτικός έλεγχος, παρακολούθηση 
διαδικασιών) επηρεάζονται ιδιαίτερα και γίνονται όλο και πιο συχνές στη βιομηχανία. 

 
❑ Ειδικές εργασιακές και διατροφικές συνθήκες 

 
 

● Βάρδιες και νυχτερινή εργασία 
Η διαταραχή στα χρονοδιαγράμματα και στις συνθήκες διατροφικής πρόσληψης, σε συνδυασμό με την υπερβολική κατανάλωση τσαγιού ή καφέ, προκειμένου να 
παραμείνει κάποιος ξύπνιος, δημιουργεί σωματικές διαταραχές στους εργαζομένους με κλιμακωτό ωράριο εργασίας: η εργασία με βάρδιες τροποποιεί τον μεταβολισμό των 
λιπιδίων και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων. 
 
Ο εφοδιασμός ισορροπημένων σνακ είναι πιθανό να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα αυτών των ειδικών συνθηκών εργασίας. Οι διατροφικές συνήθειες διαταράσσονται 
από την ανακατανομή των γευμάτων και, κατά συνέπεια, τα τακτικά μεγάλα διαλείμματα πρέπει να τηρούνται (τουλάχιστον 45 λεπτά στο μέσο της νυχτερινής βάρδιας), 
προκειμένου να αποφευχθεί η κατανάλωση σνακ, να βελτιωθεί η πέψη και να διευκολυνθεί η κατανάλωση ενός ζεστού, ισορροπημένου γεύματος. 
 
 

● Εργασία σε κρύο περιβάλλον 
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Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εργάζεται σε κρύο περιβάλλον (θερμοκρασίες κάτω από 5°C), είτε σε εξωτερικούς χώρους (φυσικό κρύο), είτε σε εσωτερικούς χώρους (τεχνητό 
κρύο), κυρίως, σε ψυκτικά μηχανήματα στη βιομηχανία τροφίμων, όπου η έκθεση σε υπερβολικό κρύο (-25°) μπορεί μερικές φορές να είναι σημαντική. Στις υπαίθριες 
εργασίες, ο κίνδυνος αυξάνεται από την έκθεση στον άνεμο (ψύξη ανέμου) και την υγρασία. 
 
Εάν φοράτε τη σωστή ατομική προστασία ενάντια στο κρύο (ολόσωμη φόρμα ή μπουφάν και παντελόνι, αντιολισθητικές γούνινες μπότες, χοντρά γάντια, χοντρές κάλτσες, 
καπέλο, κ.λπ.), οι ενεργειακές ανάγκες δεν είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με ένα κανονικό περιβάλλον εργασίας και οι μερίδες των γευμάτων δεν χρειάζεται να είναι 
διαφορετικές ή/και σημαντικά αυξημένες. Επομένως, η παροχή θερμαινόμενου χώρου, όπου μπορούν να καταναλωθούν ζεστά ροφήματα είναι το πλέον συνιστώμενο 
προληπτικό διατροφικό μέτρο. 
 
 
 

● Εργασία σε θερμό περιβάλλον 
Η έκθεση στη θερμότητα απαντάται σε επαγγέλματα που διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους (ιδιαίτερα στην κατασκευαστική βιομηχανία ή στη γεωργία, κ.λπ.) ή σε εργασίες 
που εκτελούνται κοντά σε κάμινο ή φούρνο (τήξη μετάλλου ή γυαλιού, αρτοποιεία, κ.λπ.). 
Όπως και στην εργασία σε κρύο περιβάλλον, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, λόγω της θερμότητας, δεν έχει ενεργητικές επιπτώσεις και, επομένως, δεν υπάρχει 
ανάγκη προσαρμογής της πρόσληψης ενέργειας σε αυτές τις καταστάσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας που οφείλονται στη θερμότητα δημιουργούν κινδύνους, όπως 
είναι η γενική δυσφορία, οι μυϊκές κράμπες, η απώλεια συνείδησης, λόγω υπερβολικής εφίδρωσης, και η επακόλουθη αφυδάτωση και απώλεια ηλεκτρολυτών. 
Είναι ανάγκη να καθοριστούν και να τηρηθούν διαδικασίες για την εργασία σε θερμό περιβάλλον, προκειμένου να μειωθεί το θερμικό στρες: κατανάλωση επαρκών 
ποσοτήτων νερού και φρέσκων ροφημάτων (όχι κρύα, και σίγουρα όχι παγωμένα) που περιέχουν μεταλλικά άλατα (αλλά όχι ζάχαρη), ρυθμός εργασίας - ξεκούρασης σε 
περιοχή με μέτρια θερμοκρασία, εύκολη πρόσβαση και επαρκή αριθμό σημείων νερού ή διανομέων πόσιμου νερού, αντιστάθμιση των ιοντικών απωλειών, προσθέτοντας 
λίγο περισσότερο αλάτι στο φαγητό και αποφυγή κατανάλωσης ροφημάτων που περιέχουν αλκοόλ ή καφεΐνη, τα οποία αφυδατώνουν τον οργανισμό. 
Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας, σε εργοτάξια κ.λπ., οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζομένους τουλάχιστον 3 λίτρα νερού, τουλάχιστον ανά ημέρα 
και ανά εργαζόμενο (άρθρο R. 4534-143 του γαλλικού νόμου περί την εργασία). 
 

● Έντονη σωματική εργασία  
Ορισμένες θέσεις εργασίας είναι σωματικά απαιτητικές, όπως η δασοκομία, η οδήγηση φορτηγού, οι γυμναστές ή οι αθλητές, κ.ά. και πρέπει να ικανοποιούνται 
περισσότερες ενεργειακές ανάγκες με την αύξηση των θερμίδων στη διατροφή. 
 

● Οδηγοί φορτηγών 
Πολλές πεπτικές διαταραχές προκαλούνται από τις συνθήκες εργασίας των οδηγών (οδηγοί φορτηγών, οδηγοί λεωφορείων, κ.λπ.): γαστρίτιδα, παθήσεις του παχέος εντέρου, 
δυσπεψία, έλκη. Συχνά αυτό οφείλεται στις κακές διατροφικές συνήθειες που δημιουργούνται από το ταξίδι και από τη διαταραχή των ωρών γεύματος λόγω των 
κλιμακωτού ωραρίου εργασίας ή/και της νυχτερινής βάρδιας. Η υπέρταση, η υπεργλυκαιμία, η υπερλιπιδαιμία και το υπερβολικό βάρος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα 
στους επαγγελματίες οδηγούς, αυξάνοντας την πιθανότητα καρδιακών προσβολών. 
 

● Επαγγελματικό ταξίδι και επαγγελματικά γεύματα 
Μια διατροφή που είναι συχνά ακανόνιστη, μη ισορροπημένη, βαριά ή/και συμπεριλαμβάνει αλκοόλ κατά τη διάρκεια συχνών ταξιδιών αποτελεί παράγοντα παχυσαρκίας 
και καρδιαγγειακού κινδύνου για στελέχη, εμπορικούς αντιπροσώπους, κ.ά. 
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Ο αλκοολισμός στην εργασία δεν εξαιρεί καμία κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία και οι διευθυντές τείνουν να πίνουν στη δουλειά τους: το ποτό με πελάτες, προμηθευτές, 
κ.λπ. αποτελεί μια κοινωνική συνήθεια στη Γαλλία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια επαγγελματικών γευμάτων, εκθέσεων και δεξιώσεων. Η υπερβολική και τακτική κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση, προκαλώντας λίγο πολύ αναστρέψιμη βλάβη στην κατάσταση της υγείας. 
Κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών γευμάτων, μην καταναλώνετε αλκοολούχο απεριτίφ ή χωνευτικό, ούτε περισσότερα από δύο ποτήρια κρασί, παραγγείλετε μόνο ένα 
ορεκτικό και ένα κυρίως πιάτο, ή ένα κυρίως πιάτο κι ένα επιδόρπιο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να ολοκληρώσετε τα ποτά σας και το πιάτο σας. 

   Παράρτημα 1 μέχρι 5 : ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  



25 / 361 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μερικές φορές η καθημερινή ρουτίνα σας απαιτεί να είστε προσεκτικοί και οργανωμένοι, εάν θέλετε να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή. Συχνά είναι 
δύσκολο να βρείτε τον χρόνο και την ενέργεια για να προετοιμάσετε σπιτικό φαγητό κάθε μέρα. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις 
που μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε ένα ισορροπημένο γεύμα. 
 
Τρώω σε ταχυφαγείο  
 

 
Το γρήγορο φαγητό ικανοποιεί την ανάγκη να φάτε γρήγορα γιατί τα πιάτα σερβίρονται σε πολύ σύντομο χρόνο κι έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να 
πάρετε το φαγητό μαζί σας. Ωστόσο, τα γεύματα έχουν συνήθως πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι και χαμηλή σε βιταμίνες και 
φυτικές ίνες. Στο σημείο αυτό παραθέτουμε μερικές συμβουλές για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά, εάν πηγαίνετε πολύ συχνά σε ταχυφαγεία. 
Προτιμήστε: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: ΤΡΩΩ ΕΝ 
ΚΙΝΗΣΕΙ  

Πηγές : Food exhibition - Harmonie Mutuelle / Συγγραφέας(-είς) : La rédaction d'harmonie-prevention.fr   

Updated Thursday 03 August 2017 
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● ένα μονό μπέργκερ με σαλάτα, 
● ψωμιά σταρένια ή ολικής αλέσεως, 

● μουστάρδα ή κέτσαπ, 
● σαλάτα, 

● ρόφημα γιαουρτιού, 
● φρουτοσαλάτα, 

● νερό ή χυμό φρούτων «100% φυσικό χυμό». 

 Αποφύγετε: 

● τα μενού XXL,  
● μπέργκερ με τυρί ή διπλό μπιφτέκι ή μπέικον, 
● γεύματα με τριμμένη φρυγανιά (π.χ. κοτόπουλο nuggets), 
● πατάτες τηγανιτές, 
● μαγιονέζα, 
● σόδα. 

Τρώω σε εστιατόρια ή καντίνες 

Στο εστιατόριο, είναι δελεαστικό να δοκιμάσετε μερικά από τα πιο λαχταριστά πιάτα. Τι προτιμάτε λοιπόν να κάνετε; 

Προτιμήστε: 

● έναν συνδυασμό «ορεκτικού + κυρίως πιάτου» ή «κυρίως πιάτου + επιδόρπιου»,  

● για ορεκτικό: σαλάτες ή σκέτα θαλασσινά, 
● για κυρίως πιάτο: κρέας ή ψάρι με λαχανικά και/ή υδατάνθρακες, 

● τυρί με μια φέτα ψωμί, 
● φρούτα ή φρουτοσαλάτα ή φρουτώδη επιδόρπια. 

Αποφύγετε: 
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● ένα ολόκληρο μενού (ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο),  
● πιάτα με σάλτσα και τηγανιτά φαγητά, 

● κέικ,  
● κρασί: 1 με 2 ποτήρι(α) το πολύ.  

Χρήσιμες πληροφορίες: Για να ισορροπήσετε τη διατροφή σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, προετοιμάστε το δείπνο σας, ανάλογα με το τι φάγατε το 
μεσημέρι. 

Συμβουλή: Όσο πιο πολύχρωμο είναι το γεύμα σας, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία θα έχει η διατροφή σας. 
 
Τρώω ένα σάντουιτς 
Είτε «σπιτικό» είτε «έτοιμο», ένα σάντουιτς μπορεί να θεωρηθεί πλήρες πιάτο, αρκεί να σέβεστε μερικούς κανόνες. 
Προτιμήστε: 

● κοτόπουλο, ζαμπόν, αυγά, τόνο, σολομό 
● σαλάτα, ντομάτες, αγγούρι 

● μουστάρδα, τουρσιά 
● ψωμί σταρένιο ή ολικής αλέσεως 

● φρούτο ή κομπόστα 
● γαλακτοκομικά προϊόντα, εάν το σάντουιτς δεν περιέχει τυρί. 

Αποφύγετε:  

● μαγιονέζα,  
● μαγειρεμένο κρέας,  

● άσπρο ψωμί, ψωμί σε φέτες ή βιεννέζικο ψωμί. 

Πηγαίνω σε μίνι μάρκετ 
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Το μίνι μάρκετ είναι ιδανικό για να αγοράσετε γρήγορα ένα έτοιμο γεύμα. Ωστόσο, προσέξτε να μην ενδώσετε στον πειρασμό να αγοράσετε ένα 
βιομηχανικά παρασκευασμένο πιάτο που ξαναζεσταίνεται, το οποίο είναι συχνά πλούσιο σε ζάχαρη και λίπος. Ακολουθούν μερικές εναλλακτικές 
λύσεις. 
Προτιμήστε: 

● μια ανάμικτη σαλάτα με ρύζι ή ζυμαρικά,  
● ψωμάκι,  

● ένα ρόφημα γιαουρτιού,   
● ένα φρούτο. 

Αποφύγετε: 

● έτοιμα γεύματα, όπως κις, πίτες, λουκανικοπιτάκια,   
● κέικ, μπισκότα, αρτοσκευάσματα, 

● σόδα. 

Εάν εξακολουθείτε να επιλέγετε ένα έτοιμο γεύμα, είναι προτιμότερο να περιέχει γύρω στις 120 με 150 kcals ανά 100 γρ. Οπότε, μια μέση μερίδα των 
300 με 350 γρ. θα παρέχει:  

● λιγότερο από 15 γρ. λιπίδια (λίπη),  
● περισσότερο από 30 γρ. σύνθετους υδατάνθρακες (για να σας κρατήσουν μέχρι το βράδυ), 

● λιγότερο από 10 γρ. πρωτεΐνης (ζωικής ή φυτικής).  

Φέρνω το μεσημεριανό μου ή τρώω το μεσημεριανό μου στο σπίτι ... 
Είτε πρόκειται για ένα μέρος του γεύματος που προετοιμάστηκε για δείπνο το προηγούμενο βράδυ, είτε για ένα ειδικά μαγειρεμένο γεύμα για το 
μεσημεριανό της επόμενης μέρας, αυτή εξακολουθεί να είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή, εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωστοί συνδυασμοί φαγητού. 
Προτιμήστε: 

● σαλάτες ή μαγειρεμένα λαχανικά, 
● άπαχο κρέας (εσκαλόπ, φιλέτο, πουλερικά...), ψάρια, αυγά, 

● λαχανικά (σκέτα, ογκρατέν, φλαν), 
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● υδατάνθρακες (απλούς, πολτοποιημένους, ογκρατέν), 
● ένα γαλακτοκομικό προϊόν (ως επιδόρπιο ή μέρος μιας συνταγής), 

● ένα φρούτο (μαγειρεμένο, ωμό, κομπόστα, κλαφουτί). 

Αποφύγετε: 

● λίπη,  
● γλυκά προϊόντα,  

● περιορίστε την πρόσληψη αλατιού στα 4γρ. την ημέρα. 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! 

 
Μια ισορροπημένη διατροφή είναι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, ψάρια, πράσινα λαχανικά, χαμηλή σε ζωικά λίπη και πιο πλούσια σε φυτικά λίπη (όπως το 
κραμβέλαιο ή το ελαιόλαδο). Αποτελεί, επομένως, έναν σημαντικό παράγοντα στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, ορισμένων μορφών καρκίνου, του 
διαβήτη, της υπέρτασης, της υπερχοληστερολαιμίας, κ.λπ. 
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Μην διστάζετε να καταναλώνετε τρόφιμα υψηλής ενέργειας (ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες...), εάν η σωματική δραστηριότητά σας είναι απαιτητική και θέλετε κάτι να σας 
κρατήσει μέχρι το βραδινό. Για να εργάζεστε υπό βέλτιστες συνθήκες συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας, απόδοσης και ασφάλειας, συνιστάται να τρώτε ένα 
ελαφρύ και ισορροπημένο γεύμα. Η φάση της υπνηλίας που ακολουθεί, συνήθως, ένα γεύμα, και που ονομάζεται μεταγευματική υπνηλία, αυξάνει τον κίνδυνο 
ατυχημάτων και επηρεάζει τη συνολική απόδοση. Είναι προτιμότερο να αποφεύγετε τα γεύματα που είναι πολύ λιπαρά (πιάτα με σάλτσα, τηγανητά φαγητά, κρύα 
κρέατα), τα πολλά γλυκά ή τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία προκαλούν μείωση 
της εγρήγορσης.  

  
 
 
 
Σνακ ή σελφ σέρβις; 
 
Η μέση διάρκεια των γευμάτων μακριά από το σπίτι, πριν από τριάντα χρόνια, ήταν πάνω από 90 λεπτά. Αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 30 λεπτά! Για να τρώτε 
καλά, ακόμη και όταν τρώτε γρήγορα, είναι απαραίτητο να αφιερώνετε τουλάχιστον 20 λεπτά στο μεσημεριανό γεύμα και να σέβεστε την ισορροπία μεταξύ των 
αργών υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών. 
Οι Γάλλοι καταναλώνουν όλο και περισσότερα σάντουιτς. Σύμφωνα με μια μελέτη της Gira Conseil, 2,19 δισεκατομμύρια σάντουιτς αγοράστηκαν το 2015 με μέσο 
κόστος 3,40 ευρώ. Η καλύτερη δυνατή συμφωνία χρόνου/χρήματος. Διατροφικά έχουν ενδιαφέρον, εφόσον:  

● είναι πλούσια σε σαλάτες, 
● δεν περιέχουν πολλά λιπαρά (βούτυρο, μαγιονέζα, κ.λπ.), 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ! 

Πηγές : Guide « Capital santé comment le préserver » - Harmonie Mutuelle, Guide « Zoom prévention alimentation » - Harmonie 
Mutuelle / Συγγραφείς : Anne-Sophie PREVOST and Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalists  
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● περιέχουν πρωτεΐνη (κοτόπουλο ή ψάρι),  
● φτιάχνονται με ψωμί ολικής αλέσεως, εάν είναι δυνατό. 

Σε καθημερινή βάση, αποφύγετε τα κροκ-μεσιέ και τα άλλα κις, τα οποία είναι πολύ πλούσια σε ζωικά λίπη και δεν περιέχουν φυτικές ίνες και βιταμίνες. 
Στην ουσία, η διατροφική ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί κάνοντας την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων συστατικών: 

● Ορεκτικό: οποιοδήποτε είδος σαλάτας  
● Κυρίως: κρέας ή ψάρι συνοδευόμενο από υδατάνθρακες και όσα λαχανικά θέλετε 

● Επιδόρπιο: γαλακτοκομικό προϊόν και/ή φρούτο 
Εάν δεν πεινάτε άλλο, μπορείτε να κρατήστε το φρούτο για σνακ. 

● Ποτό: Πιείτε νερό, το μόνο ρόφημα που είναι απαραίτητο για τη ζωή. 
Κατά προτίμηση, πίνετε νερό βρύσης (επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας για λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του νερού στην κοινότητά σας). Το 
εμφιαλωμένο νερό, που είναι πλούσιο σε ασβέστιο, συνιστάται ιδιαίτερα, εάν δεν καταναλώνετε πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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Βάρδιες και διατροφή 

 

Το ακανόνιστο ή κλιμακωτό ωράριο είναι πολύ συχνά συνώνυμο με μια μη ισορροπημένη διατροφή και μια κακή πέψη: η υγεία των εργαζομένων που δουλεύουν σε 
βάρδιες μπορεί να επηρεαστεί. 
Οι εργαζόμενοι με ακανόνιστο ή κλιμακωτό ωράριο τείνουν να υποφέρουν περισσότερο από γαστρεντερικά προβλήματα, σε σχέση με εκείνους που έχουν 
σταθερό ημερήσιο ωράριο. Μετά από τα προβλήματα ύπνου, τα συμπτώματα που περιγράφονται πιο συχνά από τους εργαζομένους που δουλεύουν σε βάρδιες 
είναι: 

● τα πεπτικά προβλήματα, 
● η καούρα, 

● η διάρροια, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΒΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Πηγές: οδηγός "Zoom prevention diet" - Harmonie Mutuelle / Chaîne Harmonie Mutuelle - 
www.youtube.com/ Συγγραφείς: Anne-Sophie PREVOST and Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, 
journalists - Updated Thursday 03 August 2017 
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● η δυσκοιλιότητα, 
● το κοιλιακό άλγος. 

Η αύξηση βάρους παρατηρείται, συχνά, από την αρχή της εναλλασσόμενης εργασίας σε βάρδιες. Αυτά τα προβλήματα υγείας οφείλονται εν μέρει στις διαδοχικές 
ώρες γεύματος και στην ανεπαρκή διατροφή. 
 
Ευθύνεται: το βραδινό γεύμα  
Συχνά κρύο και πλούσιο σε λιπαρά, τρώγεται πολύ γρήγορα και καταναλώνεται μαζί με τα άλλα δύο κύρια γεύματα της ημέρας. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι μπορούν 
να εργαστούν τη νύχτα, είναι θηλαστικά που λειτουργούν κανονικά την ημέρα. Το εσωτερικό βιολογικό ρολόι ρυθμίζει τις λειτουργίες του σώματος (θερμοκρασία, 
ορμονικές εκκρίσεις, καρδιακό ρυθμό, κ.λπ.), ανάλογα με την εναλλαγή ημέρας/νύχτας. Τη νύχτα, ο οργανισμός είναι προγραμματισμένος να ξεκουράζεται και να 
μην αφομοιώνει τη τροφή. Ένα βραδινό γεύμα που λαμβάνεται τη στιγμή της πεπτικής αδράνειας μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα. 
 
Τρώτε τα σωστά γεύματα τη σωστή ώρα 
Για την αποφυγή αύξησης βάρους ή πεπτικών προβλημάτων, η πρόσληψη τροφής πρέπει να κατανέμεται σε τακτική βάση. Συνιστάται στους εργαζομένους τη νύχτα 
να τρώνε ελαφριά μεταξύ 1 και 3 π.μ., προκειμένου να διατηρούν το σωστό επίπεδο εγρήγορσης. Είναι καλύτερα να τρώτε πιο πολύπλοκες πρωτεΐνες και σύνθετους 
υδατάνθρακες που «σας ξυπνούν», από το να τρώτε λιπαρά και απλούς υδατάνθρακες που «σας κάνουν να νυστάζετε». Για παράδειγμα, είναι καλύτερα να τρώτε 
ένα σάντουιτς με κρέας από ένα ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. 
https://www.youtube.com/watch?list=PLa122UQ3CgY2YxeoflFS5ZIb4PY8KiBKb&time_continue=1&v=ApBuYgYXBWI&feature=emb_logo 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ: 3 ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ 
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Πολυάσχολες μέρες, έντονη και ζωντανή καθημερινότητα... είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι γεμίζετε με βιταμίνες και ισορροπείτε τη διατροφή 
σας, σύμφωνα με αυτό που χρειάζεται το σώμα και το μυαλό σας. Μια καλά ισορροπημένη διατροφή και οι καλές διατροφικές συνήθειες μπορούν 
εύκολα να επηρεάσουν τις συνήθειες της ημέρας και του ύπνου σας. 
 
Για ένα καλά ισορροπημένο πρωινό 
Προτιμήστε: 

● ένα ζεστό ρόφημα για την ενυδάτωση του σώματος μετά από τη νύχτα (τσάι, καφές, ρόφημα από βότανα...), 
● ψωμί ολικής αλέσεως (πλούσιο σε φυτικές ίνες, χρήσιμο για τη λειτουργία του εντέρου) και βούτυρο (πλούσιο σε βιταμίνη Α) ή δημητριακά, 

χρήσιμα για το καρδιαγγειακό σύστημα (κουάκερ), 
● ένα φρούτο ή έναν φρέσκο φρουτοχυμό, πλούσιος σε βιταμίνες C και B που διεγείρουν τη μνήμη και την αντοχή στο στρες, πλούσιος σε φυτικές 

ίνες, χρήσιμος για τη λειτουργία του εντέρου, 
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● ένα γαλακτοκομικό προϊόν, πλούσιο σε ασβέστιο, παρέχει στα όργανά μας δομικά στοιχεία και βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής και οστικής 

μάζας.    
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Για ένα καλά ισορροπημένο μεσημεριανό γεύμα 
Προτιμήστε: 

● ψωμί ολικής αλέσεως, το οποίο περιέχει δύο φορές περισσότερα μέταλλα, 6 φορές περισσότερες βιταμίνες και 3 φορές περισσότερες φυτικές 
ίνες από το άσπρο ψωμί, 

● πράσινη σαλάτα, ντομάτες, λάχανο, μπρόκολο... που προστατεύουν από ορισμένες μορφές καρκίνου, δίνουν μια αίσθηση πληρότητας (τα ωμά 
λαχανικά), παρέχουν φυτικές ίνες για την κίνηση του εντέρου, κ.λπ., 

● κραμβέλαιο και ελαιόλαδο, που είναι πλούσια σε βιταμίνη Α και Ε, 
● λιπαρά ψάρια (σαρδέλες, σολομό...), τα οποία μειώνουν τα τριγλυκερίδια και προστατεύουν την καρδιά,  

● πράσινα λαχανικά, καρότα, που είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και μέταλλα, 
● όσπρια (φακές, φασόλια...), τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και προστατεύουν από τη χοληστερίνη, 

● πουλερικά, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και χαμηλά σε λιπαρά,  
● γιαούρτι, το οποίο περιέχει ασβέστιο και προστατεύει το έντερο, 

● φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα, που περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και μαγνήσιο, 
● και θυμηθείτε να πίνετε, τουλάχιστον, 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. 

 

Για παράδειγμα: 

Ανάμικτη σαλάτα 

● ρύζι (ή ζυμαρικά ή φακές ή πατάτες), 
● ντομάτα, 
● τόνο ή κοτόπουλο ή έμενταλ, 
● 1 κουταλιά της σούπας βινεγκρέτ 

+ 1 απλό γιαούρτι + 1 φρούτο εποχής. 
 
Ή 
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Σάντουιτς 

● ψωμί ολικής αλέσεως, 
● πουλερικά ή τόνο, 
● μερικά φύλλα σαλάτας και μερικές φέτες ντομάτας 

+ 1 απλό γιαούρτι ή 1 λευκό τυρί + 1 φρούτο εποχής. 
  

 
Για ένα ισορροπημένο βραδινό 
Προτιμήστε:  

● σύνθετους υδατάνθρακες: ζυμαρικά, ρύζι, πολέντα, σιμιγδάλι, αν είναι δυνατόν ολικής αλέσεως. 

Αυτό το γεύμα συχνά βοηθά στην εξισορρόπηση της καθημερινής πρόσληψης τροφίμων από όλες τις κατηγορίες. 
Γευματίστε ελαφριά και κοιμηθείτε καλύτερα. 
Για παράδειγμα: 
2 φέτες ζαμπόν + 4 κουταλιές της σούπας ζυμαρικά ογκρατέν (1 κουταλιά της σούπας τριμμένο τυρί) + 4 ντομάτες αλά προβενσάλ. 
Ή 
100 έως 200 γραμμάρια ψαριού μαγειρεμένο σε κουρ-μπουγιόν ή σε φούρνο μικροκυμάτων + 2 μεσαίες πατάτες με ένα κουταλάκι του γλυκού βούτυρο 
+ 100 γραμμάρια λαχανικά + 3 έως 4 κουταλιές τυρί κότατζ με 1 φρέσκο φρούτο. 
 
Μια ισορροπημένη διατροφή για κάθε βάρδια 
Ο αποσυγχρονισμός των γευμάτων ενθαρρύνει την κατανάλωση σνακ, γεγονός που 
συνδέεται συχνά με πτώση της ποιότητας της διατροφής, δυσκολίες συμμετοχής σε σωματικές 
δραστηριότητες... και πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Στις κανονικές ώρες εργασίας, επομένως, 
πρέπει απλώς να προσπαθείτε να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη μετατόπιση ή την 
εξάλειψη των διαλειμμάτων για γεύμα. Στην εργασία με βάρδιες, από την άλλη πλευρά, είναι 
σημαντικό να προσαρμοστεί η διατροφή, η οποία μαζί με τον ύπνο, αποτελεί μια από τις δύο 
βιολογικές λειτουργίες που διαταράσσονται περισσότερο από αυτόν τον ρυθμό εργασίας. Εάν 
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βρίσκεστε σε πρωινή βάρδια, ακολουθήστε μερικές συμβουλές για ισορροπημένη διατροφή. Εάν εργάζεστε σε απογευματινή/βραδινή βάρδια, ελέγξτε 
τις προτάσεις μας για ισορροπημένα γεύματα.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-ZcNZ_4vGh4&feature=emb_logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

 
 
 
 

Η εταιρεία τροφοδοσίας υπόκειται σε πολύ αυστηρούς 
κανόνες, ιδίως όσον αφορά στην υγιεινή και τη 
συμμόρφωση με τη διάσημη ψυκτική αλυσίδα. Αυτοί 
οι κανόνες προορίζονται, πρωτίστως, για την αποφυγή 
εμφάνισης οποιασδήποτε συλλογικής τροφικής 
δηλητηρίασης. 
 
Ψυκτική αλυσίδα 
Ο σεβασμός στη ψυκτική αλυσίδα πρέπει να αποτελεί 
το κύριο μέλημα του προσωπικού που εργάζεται στην 
κουζίνα ή συμμετέχει στη μεταφορά τροφίμων. Έτσι, 
το μόνιμο σπάσιμο της ψυκτικής αλυσίδας, δηλαδή η 
μεταφορά του φαγητού σε θερμοκρασία δωματίου, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά την 



40 / 361 

 

προετοιμασία του φαγητού, είτε πριν από το μαγείρεμα, είτε λίγο πριν από το σερβίρισμα. Επομένως, τα τρόφιμα δεν πρέπει να απομακρύνονται από 
τον ψυκτικό θάλαμο παρά μόνο τη τελευταία στιγμή. Θυμηθείτε ότι η θερμοκρασία των λεγόμενων «θετικών» ψυκτικών θαλάμων πρέπει να 
διατηρείται μεταξύ 0 και 3°C και η θερμοκρασία των λεγόμενων «αρνητικών» ψυκτικών θαλάμων πρέπει να διατηρείται κάτω από τους -18°C. Τα 
παρασκευασμένα έτοιμα γεύματα πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 65°C, πριν προσφερθούν για κατανάλωση. 
 
Εγκαταστάσεις 
Είτε στην κουζίνα, είτε στη τραπεζαρία, η υγιεινή είναι, φυσικά, απαραίτητη. Η εταιρεία πρέπει, επομένως, να διασφαλίσει ότι δεν διατηρούνται 
καθαρά μόνο τα δάπεδα, με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων, αλλά και η κουζίνα και η τραπεζαρία. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει ξεχωριστό 
δωμάτιο για τον καθαρισμό των σκευών κουζίνας και των πιάτων και για τη συλλογή απορριμμάτων (ξεφλούδισμα, απορρίμματα γευμάτων κ.λπ.), από 
την περιοχή όπου προετοιμάζονται τα γεύματα. Τέλος, όποιο μέτρο λάβει η εταιρεία για να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης, θυμηθείτε ότι το πλύσιμο 
των χεριών, ειδικά πριν από το φαγητό και μετά από την τουαλέτα, είναι απαραίτητο για την πρόληψη της μολυσματικής γαστρεντερίτιδας. 
 
 
 
Εξάρσεις τροφιμογενών νοσημάτων (FIAOs) 
Οι εξάρσεις τροφιμογενών νοσημάτων, ή FIAO, είναι ο κύριος κίνδυνος για την υγεία που φοβούνται όλοι οι υπεύθυνοι τροφοδοσίας. Οι εξάρσεις 
τροφιμογενών νοσημάτων συνδέονται με την κατάποση τροφίμων (αυγά, μαγειρεμένα κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, οστρακοειδή...) που είναι 
μολυσμένα από βακτήρια (σιγκέλλα, σαλμονέλα, σταφυλόκοκκο...) και εκδηλώνονται μέσα σε 18 ώρες μετά από το γεύμα με σοβαρή κόπωση και 
πεπτικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, πυρετό ή διάρροια. Έξαρση τροφιμογενών νοσημάτων έχουμε όταν, τουλάχιστον, δύο άτομα που έχουν 
φάει το ίδιο φαγητό εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό και να 
ενημερώσετε τις οικείες Διευθύνσεις Κοινωνικής Συνοχής και Προστασίας του Πληθυσμού3 ή τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων (DDASS4) 
της περιοχής σας. Όλες οι εξάρσεις τροφιμογενών νοσημάτων πρέπει να δηλωθούν επίσημα, κατ’ εφαρμογή του διατάγματος της 10ης Ιουνίου 1986, 
ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να διεξάγουν την έρευνά τους γρήγορα και να εξαλείψουν το εν λόγω προϊόν από την αγορά. 
 
Τι προβλέπει ο νόμος 
Η υγιεινή στη βιομηχανία τροφοδοσίας διέπεται από: 
1. Το άρθρο L. 232-1 του εργατικού νόμου, το οποίο ορίζει ότι: 

 
3 ΣτΜ departmental directorates for social cohesion and population: αναφορά στο γαλλικό σύστημα (δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) 
4 ΣτΜ Directorate of Health and Social Affairs (DDASS): αναφορά στο γαλλικό σύστημα (δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) 
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● οι χώροι πρέπει να διατηρούνται σε μόνιμη κατάσταση καθαροί και να τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και αποκομιδής 
απορριμμάτων, για την υγεία του προσωπικού· 

●  ο ιατρός εργασίας είναι το αρμόδιο άτομο που θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες τροφοδοσίας στον διευθυντή, στους 
υπαλλήλους, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους εκπροσώπους του προσωπικού, 

● δεν επιτρέπεται σε κανέναν να φέρει ή να προμηθεύει στην επιχείρηση αλκοολούχα ποτά, εκτός από κρασί, μπύρα, μηλίτη, απίτη ή υδρόμελο. 
 

2. Το άρθρο R. 232-10 του εργατικού νόμου, το οποίο ορίζει ότι: 

 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να καταναλώνουν τα γεύματά τους στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για εργασία, με εξαίρεση τα σνακ που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι είναι κάτω των 25 ατόμων, γίνεται εξαίρεση με τη 

συγκατάθεση του επιθεωρητή ιατρού εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού εργασίας, εάν η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει τη χρήση 
επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων. Ο ιατρός εργασίας είναι το αρμόδιο άτομο που θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες 

τροφοδοσίας στον διευθυντή, στους υπαλλήλους, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους εκπροσώπους του προσωπικού, 

 στην περίπτωση που οι υπάλληλοι είναι άνω των 25 ατόμων, ο επικεφαλής της εταιρείας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό μια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση τροφοδοσίας (εξοπλισμένη με τα απαραίτητα έπιπλα), η οποία θα έχει γνωστοποιηθεί στους εκπροσώπους του 

προσωπικού ή στη CHSCT (Επιτροπή Υγιεινής, Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας). Το μέρος αυτό πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση των 
αφεψημάτων ή των τροφίμων σε δροσερό μέρος και την επαναθέρμανσή τους. Επίσης, αυτή η περιοχή πρέπει να διαθέτει πηγή πόσιμου νερού 

(φρέσκο και ζεστό) επαρκή για τουλάχιστον 10 άτομα. 

Διανομέας πόσιμου νερού 
Υπάρχει υποχρέωση παροχής στους υπαλλήλους ενός ή περισσότερων σημείων πόσιμου νερού εντός της εταιρείας, αλλά και στους χώρους εστίασης 
της εταιρείας (άρθρο R. 232-3 του εργατικού κώδικα). Αυτά τα σημεία πόσιμου νερού πρέπει να λειτουργούν καλά και να βρίσκονται κοντά στους 
σταθμούς εργασίας, σε χώρους που πληρούν όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις. Εάν οι συνθήκες εργασίας ενέχουν κίνδυνο αφυδάτωσης και, συνεπώς, 
αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης για συχνή κατανάλωση νερού, ο εργοδότης πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους ένα επιπλέον (μη 
αλκοολούχο) ποτό, η επιλογή του οποίου αφήνεται στους εργαζομένους με τη σύμφωνη, ωστόσο, γνώμη του ιατρού εργασίας (R. 232-3-1). 
 
Αντενδείξεις στον χειρισμό τροφίμων 
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Σε γενικές γραμμές, μια πληγή στο χέρι είναι μια αντένδειξη για τον χειρισμό τροφίμων. Ωστόσο, τα προστατευτικά γάντια μπορούν να εξεταστούν ως 
εναλλακτική λύση. Το απόστημα στο δάχτυλο παραμένει μια απόλυτη αντένδειξη. 
 
Ιατρική εξέταση 
Το ετήσιο τεστ ικανότητας είναι υποχρεωτικό για το προσωπικό τροφοδοσίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένας δεν παρουσιάζει κίνδυνο 
μόλυνσης των προϊόντων που επιδέχονται επεξεργασία και ότι οι εμβολιασμοί που συνιστώνται για την εργασία αυτή έχουν πραγματοποιηθεί. Εάν 
κρίνεται απαραίτητο, ο ιατρός εργασίας μπορεί να προβεί σε προσυμπτωματικό έλεγχο κατά την πρόσληψη του προσωπικού (εξέταση κοπράνων για 
ύπουλη βακτηριακή ή παρασιτική «μεταφορά»). 
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Η σημασία της πρόληψης διατροφικών διαταραχών στον χώρο εργασίας 
 

 
 

❑ Ιατρική εξέταση 
 
Ο ετήσιος ιατρικός έλεγχος από τον ιατρό εργασίας πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για την ενημέρωση του υπέρβαρου προσωπικού σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και 
τις συνήθειες του τρόπου ζωής που πρέπει να ακολουθείται: υπό το φως αυτού του ιατρικού ελέγχου, ο ιατρός εργασίας πρέπει να υπενθυμίζει τα διατροφικά μέτρα στους 
εργαζομένους που υποφέρουν από υψηλή αρτηριακή πίεση, υπερβολικό βάρος και άλλες παθήσεις.  
 
Για το προσωπικό που επηρεάζεται από συνθήκες εργασίας που προδιαθέτουν σε διατροφικές διαταραχές, συνιστάται έντονα ένας ιατρικός έλεγχος πριν από την ηλικία των 50 
ετών, με ηλεκτροκαρδιογράφημα και βιολογικές εξετάσεις αίματος και ούρων, για τον εντοπισμό, ιδιαίτερα, της υπερλιπιδαιμίας και τυχών διαβητικών και ηπατικών ανωμαλιών. 
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❑ Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με υγιεινές διατροφικές πρακτικές στον χώρο εργασίας 
Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας και η προώθηση ορθών διατροφικών πρακτικών είναι μέτρα προσαρμοσμένα στον κόσμο της εργασίας και μπορούν να προωθηθούν από 
διευθυντές, εκπροσώπους ανθρώπινου δυναμικού, επιτροπές εργασίας, Επιτροπές Υγιεινής, Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας (CHSCT) και από την ιατρική της εργασίας. Ο χώρος 
εργασίας αποτελεί πράγματι ένα πρωταρχικό περιβάλλον για την πρωτοβάθμια πρόληψη, ιδιαίτερα στον τομέα της διατροφής, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της 
υγιεινής διατροφής στον επαγγελματικό κόσμο, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγεία του προσωπικού και η παραγωγικότητα της εταιρείας. Η εφαρμογή 
προγραμμάτων διατροφικής υγείας μπορεί να συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, εθελοντών φυσικά, σε μια ομάδα εργασίας με ένα ελκυστικό θέμα: η σταθεροποίηση του 
βάρους αποτελεί ένα αποτελεσματικό θέμα για την ενθάρρυνση των υπαλλήλων να ενδιαφερθούν για την ομάδα και να ακολουθήσουν τις συστάσεις της. Οι νεότερες γενιές μπορεί 
να ανησυχούν για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, ενώ οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι και ο διαβήτης, ίσως δεν είναι τόσο δελεαστικές. 
Ο έλεγχος των διατροφικών κινδύνων, όπως και των οδικών κινδύνων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η αντίληψη των άμεσα ενδιαφερομένων. Ακόμα κι αν 
σε επίπεδο γνώσης, οι διατροφικοί κανόνες είναι συχνά λίγο πολύ γνωστοί, η υιοθέτηση της κατάλληλης συμπεριφοράς δεν είναι καθόλου προφανής, επειδή η δυσκολία πρόληψης 
των κινδύνων που απορρέουν από τη συμπεριφορά είναι υψηλή. Για τον λόγο αυτό, η προβολή διατροφικών συμβουλών στα εστιατόρια και στους χώρους διαλειμμάτων, στα 
φυλλάδια, στα μενού ή στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, όσο και αν είναι απαραίτητη, δεν είναι καθόλου επαρκής. 
 
 
Η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης του προσωπικού της εταιρείας περνάει από μια διαδικασία οικειοποίησης, η οποία γίνεται  μέσα  στην ομάδα εργασίας: η αμοιβαία παρατήρηση 
συμπεριφορών από όλους τους συναδέλφους, καθοδηγούμενη από έναν εξωτερικό διατροφολόγο ή έναν εσωτερικό διαμεσολαβητή (ιατρό εργασίας ή νοσοκόμα) κατά τη διάρκεια 
μιας συνάντησης με στόχο την ευαισθητοποίηση, επιτρέπει τη συλλογική ανάδειξη ασφαλών και επικίνδυνων συμπεριφορών. Επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με τον κίνδυνο και τις 
συνέπειές του, δηλαδή μια συλλογική αντίληψη που δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από προσωπικές κρίσεις. Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη του κινδύνου οδηγεί σε συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για αλλαγή της προσωπικής συμπεριφοράς. 
 
Η CHSCT (Επιτροπή Υγιεινής, Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας) μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη αυτών των εκστρατειών για τη διατροφική πρόληψη, με τη συμφωνία και την 
υποστήριξη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διοίκησης της εταιρείας: αυτές οι προληπτικές ενέργειες που προτείνονται στους υπαλλήλους αποδεικνύουν, επίσης, ότι η 
εταιρεία ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και για τις συνθήκες εργασίας τους, γεγονός που βελτιώνει την αίσθηση του ανήκειν. 
 
 
Αυτές οι ωριαίες ή διωριαίες συναντήσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, με μέγιστο αριθμό τους δέκα συμμετέχοντες, οι οποίες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση, πρέπει να 
προσαρμοστούν στο προφίλ των συμμετεχόντων: τμήμα, επαγγελματική κατηγορία, κ.λπ. Μαζί με αυτές τις συναντήσεις μπορούν να διοργανωθούν και θεματικές εβδομάδες ή μήνες 
με συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες. Στο πρόγραμμα αυτών των συναντήσεων για τη διατροφική πρόληψη μπορούν να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση: 
 

● - Διαχειριστείτε το βάρος και την αυτο-εικόνα σας,  
● - Ενημέρωση για τις δίαιτες και τους κινδύνους τους, 

● - Ανασκόπηση των βασικών κανόνων υγείας και διατροφής για μια καλή διατροφική ισορροπία, 
● -Η επίδραση του λίπους, της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων, του σακχάρου, του διαβήτη, του αλατιού και της υπέρτασης.., 

● - Ενημέρωση για την προσαρμογή της διατροφής σε περίπτωση μη τυπικών ωρών εργασίας (νυκτερινή εργασία, κλιμακωτό ωράριο, κ.λπ.) ή σε συγκεκριμένες συνθήκες 
εργασίας (εργοτάξια, οδήγηση, κ.λπ.), 

● - Διατροφή και συγκεκριμένα προβλήματα υγείας (διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, κ.λπ.). 
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I. Η σχέση μεταξύ υπερβολικού βάρους/παχυσαρκίας και επαγγελματικών παθολογιών (οσφυαλγία, χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, πόνος στις αρθρώσεις 
κ.λπ.) 

 
 
Οι ασθένειες που σχετίζονται με την προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές του τρόπου ζωής, όπως είναι το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία, είναι το αποτέλεσμα μιας 
ανισορροπίας μεταξύ της πρόσληψης και της απώλειας ενέργειας. Αυτή η ανισορροπία οδηγεί σε συσσώρευση αποθεμάτων που αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό, γεγονός που με 
τη σειρά του οδηγεί σε πολλές επιπλοκές και μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής. 

 
Το υπερβολικό βάρος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ορισμένων παθολογιών, όπως είναι ο πόνος στην πλάτη, η φλεβική ανεπάρκεια και ο πόνος στις αρθρώσεις 
(γόνατα). Ορισμένοι υπάλληλοι ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπείς σε αυτές τις παθολογίες λόγω της εργασίας τους: 

● Ο πόνος στη μέση είναι η 1η αιτία ανικανότητας άσκησης εργασίας πριν από την ηλικία των 45 ετών, που πλήττει τους εργάτες οικοδομών, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους 
βοηθούς φροντίδας, κ.λπ. Όπως, επίσης, και τους οδηγούς ταξί και φορτηγών, λόγω της καθιστικής θέσης τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

● Η φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να επηρεάσει τους υπαλλήλους που πρέπει να στέκονται όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως τους κομμωτές, το προσωπικό 
πωλήσεων, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους βοηθούς φροντίδας… 

 
Ένα πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η παχυσαρκία οδηγεί σε προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2. Όταν ένα άτομο είναι παχύσαρκο, η ινσουλίνη του δεν 
λειτουργεί πλέον σωστά και η χρήση γλυκόζης από τα κύτταρα διακόπτεται (αντίσταση στην ινσουλίνη), προκαλώντας αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίμα και 
υπεργλυκαιμία (ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα γλυκόζης (σάκχαρο) στο αίμα). 
 
Η παχυσαρκία αυξάνει, επίσης, τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και αθηροσκλήρωσης, λόγω φλεγμονής των αρτηριών, αλλά και δυσλιπιδαιμίας (χοληστερίνη), ηπατικής 
νόσου και χρόνιας νεφρικής νόσου. Συνδέεται, επίσης, με πολλές μορφές καρκίνου, ιδιαίτερα με καρκίνο του μαστού, της μήτρας και του ήπατος. 
 
Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν, επίσης, αναπνευστικές ασθένειες: σύνδρομο υπνικής άπνοιας, υποαερισμό, καθώς και ορμονικές διαταραχές (διαταραχή των εμμηνορροϊκών κύκλων 
στις γυναίκες) ή ασθένειες των αρθρώσεων, όπως η οστεοαρθρίτιδα, λόγω της υπερφόρτωσης των οστών και των εξασθενημένων αρθρώσεων. Η παχυσαρκία σχετίζεται, επίσης, με 
αυξημένο κίνδυνο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και δερματολογικών προβλημάτων, όπως είναι η μυκητίαση ή η ψωρίαση και η δερματική φλεβική ανεπάρκεια. 
 
Είναι, επίσης, απαραίτητο να υπογραμμιστούν οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου σε μια κοινωνία που εστιάζεται πολύ στη λατρεία του αδύνατου σώματος.  
 
Ακόμη και μια μικρή απώλεια βάρους είναι ευεργετική υπό τη μεταβολική, καρδιαγγειακή, αναπνευστική και μυοσκελετική σκοπιά. Επιπλέον, η φαρμακευτική αγωγή είναι συχνά 
απαραίτητη σε ατομική βάση για τη μείωση των συμπτωμάτων αυτών των διαφόρων συννοσηροτήτων (ασθένειες που σχετίζονται με μια κύρια παθολογία). 
 
Η παχυσαρκία επηρεάζει σήμερα σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών αναδυόμενων χωρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 39% 
των ενηλίκων παγκοσμίως είναι υπέρβαροι και το 13% είναι παχύσαρκοι. Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από παχυσαρκία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 1975. Οι 
σχετιζόμενες επιπλοκές, ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου 2 (το 44% των περιπτώσεων αποδίδεται σε υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία), οι καρδιακές παθήσεις (το 23% των περιπτώσεων) 
και ο καρκίνος (μεταξύ του 7% και του 41% των περιπτώσεων αποδίδεται σε υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία ανάλογα με το σημείο) προκαλούν τον θάνατο, τουλάχιστον, 2,8 
εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αναγνωρίζονται ως η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από τον ΠΟΥ. 
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Στη Γαλλία, η παχυσαρκία επηρεάζει το 17% των ενηλίκων και, μεταξύ των παιδιών, το 16% είναι αγόρια και το 18% είναι κορίτσια: αριθμοί που παρέμειναν λίγο πολύ σταθεροί τα 
τελευταία δέκα χρόνια. 
 
 
 

❑ Διάφορες αιτίες 
 
Οι ρίζες της παχυσαρκίας είναι πολλαπλές και δεν έχουν εντοπιστεί όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. 
Οι διατροφικές αλλαγές και η αυξημένη σωματική αδράνεια διαδραματίζουν έναν αναμφισβήτητο ρόλο στην πρόσφατη εμφάνιση της παχυσαρκίας. Η αύξηση του μεγέθους της 
μερίδας, η μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, η υπερβολική βιομηχανική τροφή, η διαθεσιμότητα των τροφίμων και η εξέλιξη των τιμών των τροφίμων είναι στοιχεία που ευνοούν 
την υπερβολική κατανάλωση θερμίδων. Η σωματική αδράνεια και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπως είναι η τηλεόραση ή τα βιντεοπαιχνίδια, και η χρήση του 
αυτοκινήτου και των μέσων μαζικής μεταφοράς για τα καθημερινά ταξίδια οδηγούν σε μείωση της σωματικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης ενέργειας. 
 
Όμως, αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ισορροπία, και, συνεπώς, τη διατροφική κατάσταση, δεν μπορούν να εξηγήσουν την αύξηση της συχνότητας της 
παχυσαρκίας, ούτε την «ανισότητα» των ατόμων σε σχέση με την αύξηση βάρους: μερικοί άνθρωποι κερδίζουν περισσότερο βάρος από άλλους, παρόλο που έχουν τον ίδιο τρόπο 
ζωής. 
 
Μια γενετική προδιάθεση για αύξηση βάρους μπορεί να εξηγεί αυτές τις διαφορές στις πιθανότητες που έχει το άτομο για παχυσαρκία. Ένα άτομο είναι δύο έως οκτώ φορές πιο 
πιθανό να είναι παχύσαρκο, εάν τα μέλη της οικογένειάς του είναι παχύσαρκα. Αρκετές γαλλικές ομάδες, από το Inserm και το CNRS, έχουν εντοπίσει πολλά γονίδια που εμπλέκονται 
στην αύξηση βάρους, στη σοβαρή παχυσαρκία ή/και στις επιπλοκές της παχυσαρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ κάθε μεμονωμένο γονίδιο παίζει μόνο έναν μικρό ρόλο στη 
σωματική μάζα και στη σύνθεση του σώματος, η συμβολή αυτών των γονιδίων καθίσταται σημαντική όταν αλληλεπιδρούν με εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η ενεργειακή 
ανισορροπία. 
Επιπλέον, υπάρχουν μονογονιδιακές παχυσαρκίες που συνδέονται με ένα μόνο γονιδιακό ελάττωμα, όπως συμβαίνει σε σπάνιες, πολύ πρώιμες και σοβαρές μορφές παιδικής 
παχυσαρκίας. Η ταυτοποίηση των μεταλλάξεων στα γονίδια του μονοπατιού λεπτίνης/μελανοκορτίνης κατέστησε δυνατή τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών αυτών. 
 
Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος, πέρα από τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικές. Κύριο ρόλο φαίνεται να παίζει το βιολογικό ρολόι, 
αφού ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες του σώματος και του μεταβολισμού για περίπου 24 ώρες. Η έλλειψη ύπνου, τα ακανόνιστα γεύματα ή η εργασία τη νύχτα διαταράσσουν το 
βιολογικό ρολόι μας και αυξάνουν τον κίνδυνο υπερβολικού βάρους. Αλλά το άγχος, ορισμένα φάρμακα, οι ιοί, η σύνθεση των εντερικών μικροβίων και η έκθεση σε ρύπους είναι, 
επίσης, πιθανό να αποτελούν επιπλέον παράγοντες. Η πρώιμη έκθεση στη ζωή και τα διάφορα συμβάντα είναι, επίσης, σημαντικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμβαίνουν 
πριν από τη γέννηση και ακόμη και πριν από την κύηση. Έχουν εντοπιστεί έξι προγεννητικοί παράγοντες κινδύνου για την παχυσαρκία: το μητρικό κάπνισμα, ο μητρικός διαβήτης ή 
το υπερβολικό βάρος, η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ανεπαρκής ή η υπερβολική ανάπτυξη του εμβρύου και το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο. Η επίδραση της μητρικής διατροφής στην εμφάνιση της παχυσαρκίας αναλύεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μελέτης Elfe (French Longitudinal Study from Childhood 5). 
 
‘Επιπλέον, η παχυσαρκία μπορεί να σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές, όπως είναι η βουλιμία και η υπερφαγία, οι αιτίες των οποίων είναι, επίσης, πολυπαραγοντικές. 

 
5 ΣτΜ French Longitudinal Study from Childhood: Γαλλική Διαχρονική Μελέτη από την Παιδική Ηλικία (δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα). 
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❑ Για να μειώσετε αυτούς τους κινδύνους, χάστε βάρος!  
 
Συνιστάται τακτική σωματική δραστηριότητα και απώλεια βάρους σε όλους τους ασθενείς που είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. 
 

● Ο στόχος είναι τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα (ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας). 
●  Η συνιστώμενη απώλεια βάρους είναι το 5% του αρχικού βάρους ανά έτος, με διατήρηση αυτού του ποσοστού απώλειας βάρους στην πάροδο του χρόνου. Αυτή η απώλεια 

βάρους μπορεί να είναι επιτυχής μόνο μακροπρόθεσμα: η μείωση του σωματικού λίπους είναι πιο σημαντική τότε. 
 

Κάποιες προσωπικές μαρτυρίες:  
 

● Ένας ασθενής που περνά οκτώ ώρες μπροστά από την οθόνη του λέει: «Από τότε που άρχισα να κολυμπάω, δεν έχω πια πόνο στην πλάτη». 
● Μια νοσοκόμα λέει: «Έχω χάσει 20 κιλά και τα γόνατά μου δεν πονάνε πια». 

 
Μερικές συμβουλές για να περιορίσετε την αύξηση βάρους: 

● να είστε χαρούμενοι, 
● επανεξετάστε τον τρόπο σκέψης σας και τη ζωή σας, στην οποία έχετε συμπεριλάβει φαγητό για καταπραϋντικούς λόγους, 
● όχι δίαιτα για μια ζωή, 
● κινηθείτε περισσότερο: περπατήστε 30 λεπτά/ημέρα και επανασυνδεθείτε με το σώμα σας, 
● προσπαθήστε να μην καταναλώνετε σνακ ανάμεσα στα γεύματα, 
● να καταναλώνετε ποικιλία τροφίμων, ιδιαίτερα λαχανικά, φρούτα, ψάρια, άπαχο κρέας, 
● πίνετε νερό συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας: 1,5L/ημέρα, 
● ευχαριστήστε τον εαυτό σας και κάντε του ένα δώρο κάνοντας το επόμενο γεύμα ελαφρύτερο, 
● διαβάστε τις ετικέτες: προσέξτε τα σάκχαρα στα αναψυκτικά, την περιεκτικότητα σε αλάτι στα έτοιμα γεύματα και τα λίπη. 
● καταναλώστε το γεύμα σας σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς περισπασμούς (τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια ...) 

 
❑  Ιδανικό βάρος, υπερβολικό βάρος, παχυσαρκία; Ας το ανακαλύψουμε 

 
Η κλινική διάγνωση της παχυσαρκίας περιλαμβάνει τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), μιας μεθόδου που παραμένει μέχρι σήμερα ένας απλός τρόπος εκτίμησης της 
μάζας λίπους του ατόμου. Ο ΔΜΣ είναι το βάρος (σε kg) διαιρούμενο με το ύψος (σε τετραγωνικά μέτρα). Σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), 
μιλάμε για υπέρβαρο όταν ο ΔΜΣ είναι μεγαλύτερος από 25 και για παχυσαρκία όταν ξεπερνά τα 30. Για τα παιδιά, θα πρέπει να ανατρέξετε στα διαγράμματα ανάπτυξης στα ιατρικά 
αρχεία. 
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Ωστόσο, κάποιος πρέπει να είναι επιφυλακτικός κατά την ανάγνωση αυτού του πίνακα: για τον ίδιο ΔΜΣ, η σύνθεση του σώματος και η κατανομή του λιπώδους ιστού μπορεί, 
πράγματι, να ποικίλλει από το ένα άτομο στο άλλο με διαφορετικούς κινδύνους επιπλοκών. Επίσης, ορισμένα άτομα, όπως οι ελίτ αθλητές, μπορεί να έχουν υψηλό ΔΜΣ, χωρίς να 
έχουν υπερβολικό λίπος. 
 
Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ένας ασθενής είναι παχύσαρκος, λαμβάνεται υπόψη κι ένα άλλο κριτήριο: η περιφέρεια μέσης. Η υπερβολική μάζα λίπους στην κοιλιακή περιοχή 
(λίπος γύρω από τα σπλάχνα) συνδέεται, πράγματι, με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη και καρδιαγγειακών προβλημάτων, αλλά και με ορισμένες μορφές καρκίνου, ανεξάρτητα από τον 
ΔΜΣ. Όταν η περιφέρεια της μέσης είναι μεγαλύτερη από 100 cm στους άνδρες και 88 cm στις γυναίκες (εκτός της εγκυμοσύνης), ονομάζεται κοιλιακή παχυσαρκία. 
 

II.  Μεταβολικά νοσήματα (διαβήτης, χοληστερίνη ...): υποχρεώσεις και περιορισμοί 

Το ζήτημα των μεταβολικών νοσημάτων είναι κεντρικό στις μέρες μας. Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι η στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο και ο διαβήτης 
σχετίζονται στενά. Στην πραγματικότητα, μια νέα έννοια έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια: το μεταβολικό σύνδρομο. 
  

❑  Αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτης 
 
 Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διαβήτη. 
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● Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας αυτοάνοσος τύπος διαβήτη που χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή των κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη στο πάγκρεας. 
Εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία. Το σώμα δεν παράγει πλέον ινσουλίνη, οπότε ο ασθενής χρειάζεται τακτικές ενέσεις ινσουλίνης για να αντισταθμίσει την 

απώλεια. 
● Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ένας επαγόμενος διαβήτης που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη. Είναι ένας τύπος διαβήτη που επηρεάζει, 

κυρίως, τους ενήλικες και, συνήθως, προκαλείται από έναν κακό τρόπο ζωής. Η εκθετική ανάπτυξη του πρόχειρου φαγητού τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη 
μείωση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη αυτής της παθολογίας, ακόμη και μεταξύ των παιδιών τα τελευταία χρόνια. 

Αυτός ο τύπος διαβήτη μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα και καλύτερες συνήθειες στον τρόπο ζωής. 
 

 
Η διαδικασία αντίστασης στην ινσουλίνη 
 
Μετά από την κατάποση ενός γεύματος που περιέχει υδατάνθρακες, το πάγκρεας εκκρίνει ινσουλίνη στο κυκλοφορικό σύστημα. Η ινσουλίνη συμπεριφέρεται σαν κλειδί που 
συνδέεται με τον υποδοχέα κυττάρου (κλειδαριά) και επιτρέπει στη γλυκόζη να εισέλθει στο κύτταρο. Η γλυκόζη που υπάρχει στο αίμα μπορεί, στη συνέχεια, να εισέλθει 
στον μυ ή στο συκώτι για την παραγωγή ενέργειας, ή στον λιπώδη ιστό για αποθήκευση (μετατροπή της γλυκόζης σε τριγλυκερίδια). 
 
Αλλά, όταν, αναπτύσσεται αντίσταση στην ινσουλίνη, λόγω μη ισορροπημένης διατροφής, έλλειψης σωματικής δραστηριότητας, στρες ή γενετικών παραγόντων, το σάκχαρο 
συσσωρεύεται στο αίμα και προκαλεί υπεργλυκαιμία (επίπεδα σακχάρου στο αίμα πάνω από 1,10 g/l). Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή ινσουλίνης διεγείρεται. Όταν οι 
κλειδαριές δυσλειτουργούν ή είναι κορεσμένες με περίσσεια ινσουλίνης, παρατηρείται υπερινσουλινισμός (επίπεδα ινσουλίνης άνω των 5 μIU/mL). Σταδιακά, η παραγωγή 
ινσουλίνης εξαντλείται και ο διαβήτης εδραιώνεται. 
 
 
 

❑ Διαβήτης και επαγγελματική ζωή 
 
Ένα άτομο που έχει διαγνωστεί με διαβήτη αντιμετωπίζει πολλές αναταραχές στην καθημερινή του ζωή. Πρέπει να προσαρμόσει τη διατροφή του, τις δραστηριότητές του και τη 
θεραπεία του και να αναδιοργανώσει την καθημερινή του ζωή. Εκτός από αυτήν την προσωπική πτυχή, το άτομο με διαβήτη πρέπει, επίσης, να μάθει να χειρίζεται τη ζωή του και το 
επαγγελματικό του περιβάλλον. 
 
 
 

● Οι κίνδυνοι της υπογλυκαμίας 
 
Η υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις όταν είστε υπό υπογλυκαιμική αντιδιαβητική θεραπεία (θεραπεία που μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα) 
λόγω: 
 

● της παράληψης ενός γεύματος ή της κατανάλωσης ενός ελαφρύτερου γεύματος από το συνηθισμένο, 
● πιο έντονης σωματικής δραστηριότητας, 
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● άγχους, 
● ή κόπωσης. 

 
Μπορεί, συνήθως, να διορθωθεί μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, ανεβάζοντας τα επίπεδα σακχάρου. 
  
Από την άλλη πλευρά, η σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως μειωμένη εγρήγορση. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες εργασίες 
αντενδείκνυνται σε ορισμένους τύπους διαβήτη. Αυτό ισχύει για: 
 

● τις οικοδομικές εργασίες, 
● την εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα ή σε ύψη, 

● εργασία την οποία ασκείται μόνος. 
 
 

● Ο ρόλος των άλλων στον χώρο εργασίας  
 
Δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδότη ή των συναδέλφων σας ότι έχετε διαβήτη. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να μιλήσετε με κάποιον με τον οποίο συνεργάζεστε και να 
τον εμπιστευτείτε. Εξηγήστε του πώς μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης: 
 

● να σας καθησυχάσει, 
● να σας βοηθήσει να ανεβάσετε τα επίπεδα σακχάρου, 

● να επικοινωνήσει με έναν επαγγελματία υγείας, εάν είναι απαραίτητο στη συνέχεια, εξηγείστε του πού μπορεί να βρει εύκολα τον αριθμό τηλεφώνου του γιατρού σας. 
 

Σε περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας στον χώρο εργασίας, για παράδειγμα, αυτό το άτομο μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχει λάβει από σας. Συνιστάται, 
επίσης, να έχετε πάντοτε μαζί σας μια λίστα με τα φάρμακα που παίρνετε. 
 
Τα άτομα με διαβήτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση εργαζομένων με αναπηρία. Αυτή η κατάσταση δεν ισχύει μόνο για ορατή αναπηρία, αλλά και για όλες τις 
χρόνιες ασθένειες που προκαλούν κόπωση ή που έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με τη θεραπεία τους ή που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες άδειες ασθενείας. 
Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να εμποδίσουν την επαγγελματική ζωή ή την αναζήτηση εργασίας. 
 
 

❑ Χοληστερίνη και δυσλιπιδαιμία 
 
Η χοληστερίνη είναι ένα πολύ χρήσιμο λιπίδιο, δεδομένου ότι αποτελεί συστατικό των μεμβρανών μας και είναι ο πρόδρομος διαφόρων βασικών στοιχείων, όπως είναι η βιταμίνη 
D. Επομένως, δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και ακόμη και αυτή που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε «κακή» χοληστερίνη, η LDL χοληστερίνη, είναι απαραίτητη για τη ζωή μας.  
Τα τριγλυκερίδια είναι, επίσης, εξαιρετικά σημαντικά, επειδή επιτρέπουν στα λιπαρά οξέα, από τα οποία αποτελούνται, να εμπλακούν στον ενεργειακό μεταβολισμό μας και στην 
αποθήκευση των λιπιδίων.  
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Οι κλασικές εξετάσεις αίματος επικεντρώνονται στην κατανομή των διαφόρων επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Η δυσλιπιδαιμία είναι μια ανωμαλία σε αυτήν την κατανομή.  
 
Αρκετοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλιπιδαιμία, όπως είναι ο κακός τρόπος ζωής, γενετικοί παράγοντες, το άγχος...  
Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί, επίσης, συχνά ένα σημάδι διαταραγμένων ρυθμιστικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, η διατροφική χοληστερόλη αποτελεί συχνά μόνο ένα μικρό μέρος 
της περίσσειας χοληστερόλης. Πράγματι, παράγουμε την πλειοψηφία της χοληστερόλης και όταν οι μηχανισμοί αποτυγχάνουν, τα επίπεδα αυξάνονται, ακόμη και χωρίς πρόσληψη 
τροφής.  
 
Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ο σχηματισμός αθηρωματικών πλακών (λιπιδικές πλάκες στα τοιχώματα των αρτηριών), οι οποίες είναι η αιτία της 
αθηροσκλήρωσης, η οποία σε περίπτωση απόσπασης των πλακών οδηγεί, σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.  
 
Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η δυσλιπιδαιμία δεν προκαλείται μόνο από αυτήν τη διαδικασία. Πράγματι, εάν τα λιπίδια του αίματος μπορούν να συσσωρευτούν στα 
τοιχώματα των αγγείων μας, αυτό συμβαίνει επειδή αρχικά, τα εν λόγω αγγεία έχουν υποστεί βλάβη από οξειδωτικό στρες: άγχος, ελεύθερες ρίζες, κάπνισμα, υπέρταση...  
 
Κάνοντας μια θεραπεία για τη μείωση της χοληστερόλης, θα μειώσετε τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και πολλών άλλων 
διαταραχών. 
 
Ένας υγιεινός τρόπος ζωής εξακολουθεί να είναι η καλύτερη προστασία για την υψηλή χοληστερόλη. Είναι ένας τρόπος να οπλιστείτε ενάντια σε άλλους παράγοντες κινδύνου που 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών και αρτηριακών παθήσεων. Οι ακόλουθες προτάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν στα πρώτα σας βήματα για να ξεκινήσετε 
μια θεραπεία για υψηλή χοληστερόλη: 
 

● αποκτήστε μια διατροφή χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη, 
● καταναλώνετε μεγάλη ποικιλία λαχανικών, προϊόντων ολικής αλέσεως, φρούτων, ξηρών καρπών και σπόρων, 

● αποκτήστε μια υγιεινή διατροφή, 
● αυξήστε τη σωματική δραστηριότητα (μέτρια έως υψηλής έντασης άσκηση για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα), 

● διατηρήστε ένα υγιές βάρος, 
● περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ. 

 
 

❑ Το μεταβολικό σύνδρομο ή πολυμεταβολικό σύνδρομο 
 
Τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε η έννοια του πολυμεταβολικού συνδρόμου. Στην πραγματικότητα, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία έχουν συχνά κοινά 
χαρακτηριστικά, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό διαγνωστικών κριτηρίων για το μεταβολικό σύνδρομο. Τα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβάνουν τους βιολογικούς δείκτες 
και τα κλινικά δεδομένα της γλυκόζης αίματος, της αρτηριακής πίεσης, της HDL-χοληστερίνης, των επιπέδων τριγλυκεριδίων και της περιφέρειας της μέσης. 
 
 

❑ Επικείμενη υποστήριξη στις μεταβολικές παθήσεις 
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Η υγειονομική και διατροφική φροντίδα, με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από το εάν κάποιος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή 
όχι. 
Επιπλέον, στην περίπτωση που λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή, ορισμένες παρενέργειες της αγωγής αυτής μπορούν να περιοριστούν με τη βοήθεια στοχευόμενης μικροθρεπτικής 
υποστήριξης.  
 
 
 

   Φυλλάδιο εργασιών 7 : ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ 
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1. Αναφέρετε, κάτω από την κάθε ακόλουθη περίπτωση, τη δραστηριότητα ή την κατάσταση που οδηγεί σε απώλεια ενέργειας, (πηγή Nathan). 

Υποδείξεις: Οικιακές εργασίες, αντιμετώπιση του κρύου, ασθένεια, άθλημα, λειτουργία οργάνων… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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2. Εισαγάγετε, στη συνέχεια, δίπλα από κάθε μορφή ενέργειας το γράμμα/τα γράμματα των παραπάνω περιπτώσεων που ταιριάζουν, (πηγή Nathan). 
 

▪ Ηλεκτρική ενέργεια που επιτρέπει τις λειτουργίες του σώματος :   

▪ Μηχανική ενέργεια:   

▪ Θερμική ενέργεια:   

 
 

3. Συνδέστε κάθε ακόλουθη πλαστική ανάγκη με το αντίστοιχο γεγονός, (πηγή Nathan).  
 

 
Ανάγκη 

επιδιόρθωσης  
●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 1 

Το σώμα ενός παιδιού 2 ετών αποτελείται από 
30.000 δισεκατομμύρια κύτταρα (60.000 
δισεκατομμύρια κύτταρα στην περίπτωση ενός 
ενήλικα). Μέχρι την ενηλικίωση, θα πρέπει, 
ακόμη, να δημιουργήσει 30.000 δισεκατομμύρια 
κύτταρα. 
 
 

Ανάγκη 
οικοδόμησης 

●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 2 
Το δέρμα θεραπεύεται μετά από μια πληγή. Τα 
κύτταρα των νέων οστών βοηθούν στην 
αποκατάσταση των οστών μετά από κάταγμα. 
 
 

Ανάγκη ●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 3 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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αναγέννησης Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ανανεώνονται συνεχώς, η 
διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 120 ημέρες. Τα 
κύτταρα του δέρματος ανανεώνονται κάθε 3 έως 4 
εβδομάδες, τα εντερικά κύτταρα κάθε 3 έως 5 
ημέρες. Τα μαλλιά μεγαλώνουν περίπου 1 
εκατοστό τον μήνα.  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Αναφέρετε, κάτω από την κάθε ακόλουθη περίπτωση, τη δραστηριότητα ή την κατάσταση που οδηγεί σε απώλεια ενέργειας, (πηγή Nathan). 
Υποδείξεις: Οικιακές εργασίες, αντιμετώπιση του κρύου, ασθένεια, άθλημα, λειτουργία οργάνων… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αθλήματα  Οικιακές εργασίες 

Ασθένεια Καταπολέμηση του 
κρύου 

Λειτουργία Οργάνων 
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1. Εισαγάγετε, στη συνέχεια, δίπλα από κάθε μορφή ενέργειας το γράμμα/τα γράμματα των παραπάνω περιπτώσεων που ταιριάζουν, (πηγή Nathan). 
 

▪ Ηλεκτρική ενέργεια που επιτρέπει τις λειτουργίες του σώματος : Ε  

▪ Μηχανική ενέργεια: Α και Β  

▪ Θερμική ενέργεια: Δ και Γ  
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3.  Συνδέστε κάθε ακόλουθη πλαστική ανάγκη με το αντίστοιχο γεγονός, (πηγή Nathan).  
 

 
Ανάγκη 

επιδιόρθωσης  
●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 1 

Το σώμα ενός παιδιού 2 ετών αποτελείται από 
30.000 δισεκατομμύρια κύτταρα (60.000 
δισεκατομμύρια κύτταρα στην περίπτωση ενός 
ενήλικα). Μέχρι την ενηλικίωση, θα πρέπει, 
ακόμη, να δημιουργήσει 30.000 δισεκατομμύρια 
κύτταρα. 
 
 

Ανάγκη 
οικοδόμησης 

●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 2 
Το δέρμα θεραπεύεται μετά από μια πληγή. Τα 
κύτταρα των νέων οστών βοηθούν στην 
αποκατάσταση των οστών μετά από κάταγμα. 
 
 

Ανάγκη 
αναγέννησης 

●  ● ΓΕΓΟΝΟΣ 3 
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ανανεώνονται συνεχώς, η 
διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 120 ημέρες. Τα 
κύτταρα του δέρματος ανανεώνονται κάθε 3 έως 4 
εβδομάδες, τα εντερικά κύτταρα κάθε 3 έως 5 
ημέρες. Τα μαλλιά μεγαλώνουν περίπου 1 
εκατοστό τον μήνα.  
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1. Με βάση το παραπάνω γράφημα, απαριθμήστε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες, (πηγή Nathan). 
 

a.   

b.   

c.   

 

2. Υπολογίστε τις ενεργειακές σας ανάγκες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, (πηγή Nathan): 

  

Οι ενεργειακές μου ανάγκες 

Είμαι   χρονών. 

Είμαι θήλυ ❑ Είμαι άρρεν ❑ 

① Ζυγίζω:  κιλά. 

② Χρειάζομαι:  kJ/kg/ημέρα. 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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 Ο μέσος όρος των ενεργειακών μου αναγκών μέσα στο 24ωρο είναι: ① x②=    kilojoules.  

 

 

3. Αύριο έχετε προγραμματίσει να τρέξετε για μια ώρα. Οι ενεργειακές σας ανάγκες θα είναι ίδιες με τις σημερινές; (πηγή Nathan). 
 
 
 

  

  

  

  
 

1. Με βάση το παραπάνω γράφημα, απαριθμήστε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες, (πηγή Nathan). 
 

 
a. Φύλο  

b. Ηλικία  

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
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c. Βάρος  

 

2. Υπολογίστε τις ενεργειακές σας ανάγκες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, (πηγή Nathan): 

 

 

Οι ενεργειακές μου ανάγκες 

Είμαι   χρονών. 

Είμαι θήλυ ❑ Είμαι άρρεν ❑ 

① Ζυγίζω:  κιλά. 

② Χρειάζομαι:  kJ/kg/ημέρα. 

 Ο μέσος όρος των ενεργειακών μου αναγκών μέσα στο 24ωρο είναι: ① x②=    kilojoules.  

 

 

3. Αύριο έχετε προγραμματίσει να τρέξετε για μια ώρα. Οι ενεργειακές σας ανάγκες θα είναι ίδιες με τις σημερινές; (πηγή Nathan) 
 
 
 

Όχι, δεν θα είναι, επειδή η σωματική δραστηριότητα απαιτεί επιπρόσθετη ενέργεια.  

  

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3: ΚΟΥΙΖ  

1)  Σε πόσες ομάδες κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά; 
 
❑ 10 ομάδες 
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❑ 7 ομάδες 
 
 

2) Ποιο είναι το όνομα των θρεπτικών συστατικών που λειτουργούν ως ρυθμιστές θερμοκρασίας στο σώμα μας; 
 

❑ Λιπίδια 
❑ Υδατάνθρακες 

 
3) Ποια ομάδα τροφίμων αποτελείται κυρίως από κρέας; 

 
❑ Υδατάνθρακες 
❑ Πρωτεΐνες 

 
 

4) Συνήθως αναφέρονται ως σάκχαρα, ποια είναι αυτή η ομάδα τροφίμων; 
 

❑ Υδατάνθρακες 
❑ Φυτικές ίνες 

  
 

5) Ποια ομάδα τροφίμων ρυθμίζει την εντερική διέλευση; 
 

❑ Φυτικές ίνες 
❑ Βιταμίνες 

  
 

6) Χρησιμεύουν για «τόνωση» του οργανισμού μας. Είναι η ομάδα των... 
 

❑ Βιταμινών 
❑ Μετάλλων  

 
 

7) Είναι απαραίτητα για την κατασκευή και την επισκευή των οστών, είναι τα... 
 

❑ Λιπίδια 
❑ Μέταλλα 
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8)  Ποιο είναι το διατροφικό στοιχείο που είναι ζωτικό για τη ζωή; 
 

❑ Νερό 
❑ Αέρας 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3: ΚΟΥΙΖ 

 
 

1) Σε πόσες ομάδες κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά; 
 
❑ 10 ομάδες 
❑ 7 ομάδες 

 
 
 

2) Ποιο είναι το όνομα των θρεπτικών συστατικών που λειτουργούν ως ρυθμιστές θερμοκρασίας στο σώμα μας; 
 

❑ Λιπίδια 
❑ Υδατάνθρακες 

 
 

3) Ποια ομάδα τροφίμων αποτελείται κυρίως από κρέας; 
 
 

❑ Υδατάνθρακες 
❑ Πρωτεΐνες 
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4) Συνήθως αναφέρονται ως σάκχαρα, ποια είναι αυτή η ομάδα τροφίμων; 
 
 

❑ Υδατάνθρακες 
❑ Φυτικές ίνες 

 
 

5) Ποια ομάδα τροφίμων ρυθμίζει την εντερική διέλευση; 
 

❑ Φυτικές ίνες 
❑ Βιταμίνες 

 
 

6) Χρησιμεύουν για «τόνωση» του οργανισμού μας. Είναι η ομάδα των... 
 

❑ Βιταμινών 
❑ Μετάλλων 

 
 
 

7) Είναι απαραίτητα για την κατασκευή και την επισκευή των οστών, είναι τα... 
 

❑ Λιπίδια 
❑ Μέταλλα 

 
 

8) Ποιο είναι το διατροφικό στοιχείο που είναι ζωτικό για τη ζωή; 
 

❑ Νερό 
❑ Αέρας  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
 
 

1. Παρατηρήστε τη διατροφική ετικέτα των δημητριακών (ΕΓΓΡΑΦΟ 6) και αναφέρετε: 
 
- Τις ενεργειακές πηγές:   

- Τις δομικές ή μηχανικές πηγές:   

- Την ενεργειακή πρόσληψη ανά 100 g:  

 
2. Υπολογίστε την πρόσληψη ενέργειας ανά 100 ml γάλακτος, έχοντας ως σημεία αναφοράς τις βασικές έννοιες και το ΕΓΓΡΑΦΟ 6.  
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3.  Υπολογίστε την πρόσληψη ενέργειας απ’ αυτό το πρωινό κάνοντας χρήση του ΕΓΓΡΑΦΟΥ 6. 

 
Πρωινό Πρόσληψη ενέργειας 

250 ml γάλατος 
60 g δημητριακών 

10 g σακχάρων 
150 g πορτοκαλιού 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 
4. Ονομάστε προϊόντα πρωινού που αποτελούν, επίσης, πηγές νερού.  

  
5. Το πρωινό πρέπει να παρέχει το ένα τέταρτο της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας, που είναι κατά μέσο όρο 12.000 kJ για έναν έφηβο. Υπολογίστε εάν αυτό το πρωινό 

παρέχει αρκετή ενέργεια. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 

 
 

6. Παρατηρήστε τη διατροφική ετικέτα των δημητριακών (ΕΓΓΡΑΦΟ 6) και αναφέρετε:  
  
- Τις ενεργειακές πηγές: υδατάνθρακες και λιπαρά. 

- Τις δομικές ή μηχανικές πηγές: πρωτεΐνες, ασβέστιο και φώσφορο. 

- Την ενεργειακή πρόσληψη ανά 100 g: 1600 kJ. 

 
7. Υπολογίστε την πρόσληψη ενέργειας γι’ αυτό το πρωινό κάνοντας χρήση του ΕΓΓΡΑΦΟΥ 6. 

(3,2 x 17) + (4,8 x 17) + (3,6 x 38) = 272,8 kJ. 

 
8. Υπολογίστε την πρόσληψη ενέργειας απ’ αυτό το πρωινό κάνοντας χρήση του ΕΓΓΡΑΦΟΥ 6.  
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Πρωινό Πρόσληψη ενέργειας 
250 ml γάλατος 

60 g δημητριακών 
10 g σακχάρων 

150 g πορτοκαλιού 

1400 kJ 
 

167,2 kJ 
250 kJ 

 ΣΥΝΟΛΟ 1817,2 kJ 

 
9. Ονομάστε προϊόντα πρωινού που αποτελούν, επίσης, πηγές νερού.  

Οι πηγές πρόσληψης νερού είναι το γάλα και ο χυμός πορτοκαλιού. 

 
 
10. Το πρωινό πρέπει να παρέχει το ένα τέταρτο της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας, που είναι κατά μέσο όρο 12.000 kJ για έναν έφηβο. 

Υπολογίστε εάν αυτό το πρωινό παρέχει αρκετή ενέργεια. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 

                 12 000/4 = 3 000 kJ. Όχι, το πρωινό δεν παρέχει αρκετή ενέργεια. 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.2: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Προηγουμένως: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φέρουν τουλάχιστον 2 διατροφικές ετικέτες προϊόντων (από έτοιμα γεύματα, κονσερβοποιημένα προϊόντα, κατεψυγμένα 
προϊόντα, φρέσκα προϊόντα ...). 
 
 
Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να αναλύσει 2 διαφορετικές διατροφικές ετικέτες τροφίμων: 
 

● Προσδιορίστε τις διαφορετικές ομάδες τροφίμων. 
 

● Διακρίνετε τα ζωικά από τα φυτικά λίπη, τις ζωικές από τις φυτικές πρωτεΐνες, τις βιταμίνες και τα μέταλλα... 
 
 Καταλήξτε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την ισορροπία αυτών των προϊόντων.  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

 
Παρακινήστε τους υποψηφίους να σκεφτούν τα μενού της εβδομάδας. 
 

▪ στην καντίνα: πώς τα γεύματα της εβδομάδας αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να επιτυγχάνεται μια διατροφικά ισορροπημένη εβδομάδα. 
▪ Συνεχίστε τη συζήτηση αναφέροντας τα σπιτικά γεύματα και ζητήστε τους να σκεφτούν τη δημιουργία επιπλέον μενού. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Σκοπός: απαρίθμηση των προϊόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συμπεριφορές και συνήθειες. 
 

Η εξέλιξη της κατανάλωσης τροφίμων ήταν πολύ γρήγορη τα τελευταία 30 χρόνια. Σήμερα, τα γεύματα αποτελούνται από βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ στο παρελθόν 
αποτελούνταν, κυρίως, από δημητριακά και προϊόντα γεωργικής προέλευσης. Δεν έχει αλλάξει μόνο η μορφή των τροφίμων, αλλά και οι ποσότητες που καταναλώνονται. Ποιες είναι 
οι συνέπειες; 

 
1) Χρησιμοποιώντας την παρακάτω λίστα, το Παράρτημα 1 και την εμπειρία σας, συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί με παραδείγματα παραγόντων που επηρεάζουν τη 
διατροφική συμπεριφορά. 

 
Οικογενειακές συνήθειες, γρήγορο φαγητό, έθιμα, επιλογή (χορτοφάγος...), ασθένεια τρελών αγελάδων, γρίπη των χοίρων, γρίπη των πτηνών, ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων, 
περισσότεροι φούρνοι μικροκυμάτων, περισσότερα αρτοσκευάσματα και γλυκά προϊόντα, ηλικία, διατροφικές ασθένειες, τσιμπολόγημα, δίαιτες, θρησκείες, χώρα διαμονής, 
γεωγραφική προέλευση, προπαρασκευασμένα γεύματα, αποκαφεϊνωμένος καφές, προϊόντα με γλυκαντικές ουσίες, κ.λπ. 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Βιομηχανική 
ανάπτυξη  

Πολιτιστικοί 
παράγοντες  



72 / 361 

 

Κοινωνιολογικοί 
παράγοντες  

Οικονομικοί 
παράγοντες  

2)  Εξηγήστε τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές των νέων συνηθειών των Γάλλων, απαντώντας σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού. Για βοήθεια,  χρησιμοποιείστε το παρακάτω 
κείμενο: 

 
Οι νέες διατροφικές συνήθειες των Γάλλων 

 Ifop Έρευνα- Κυριακή, Δυτική Γαλλία • 20 Οκτωβρίου 2000 
Τα τρόφιμα της αγοράς συνεχίζουν να είναι δυνατά. 
Όταν τους ζητήθηκε να εκφράσουν την προτίμησή τους μεταξύ των τροφίμων που υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά και των κατεψυγμένων πιάτων, 
το 76% των Γάλλων δήλωσαν ότι προτιμούν να ψωνίζουν στην αγορά, όπου μπορούν να βρουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας και μια ευρύτερη 
ποικιλία. Μόνο το 22% των Γάλλων προτιμούν να αγοράζουν κατεψυγμένα πιάτα, στα οποία τους ελκύει η διάρκεια ζωής τους ή η ευκολία χρήσης 
τους. 
 
Μεταξύ των Γάλλων που απάντησαν ότι προτιμούν τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά σε σχέση με τα κατεψυγμένα προϊόντα, οι πιο ομόφωνες 
ήταν οι γυναίκες (79% σε σύγκριση με το 71% των ανδρών) και οι ηλικιωμένοι (79% των ατόμων άνω των 65 ετών σε σύγκριση με το 71% των 
ατόμων κάτω των 35 ετών). Μπορούμε, επίσης, να παρατηρήσουμε ένα πολύ ισχυρό χάσμα, σύμφωνα με την κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία: 
ενώ το 80% των εργαζομένων προτιμούν προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, μόνο το 58% των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και διευθυντών 
κάνει την ίδια επιλογή. Επιπλέον, η Νοτιοανατολική Γαλλία και η περιοχή του Παρισιού φαίνεται να είναι οι περιοχές που είναι πιο εξοικειωμένες με τα 
κατεψυγμένα πιάτα (29% των απαντήσεων από την περιοχή του Παρισιού και 25% από τη Νοτιοανατολική Γαλλία). 
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Η εξέλιξη της διατροφικής συμπεριφοράς: διαφορές περισσότερο ή λιγότερο έντονες. 
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να προετοιμάζουν το δικό τους φαγητό. Όταν οι Γάλλοι ρωτούνται αν μαγειρεύουν λιγότερο ή περισσότερο 
από πριν, το 57% δηλώνει ότι το κάνει όλο και περισσότερο, σε σύγκριση με το 24% που λέει ότι δεν το κάνει και το 18% που δεν βλέπει καμία 
αλλαγή. 
 
Οι Γάλλοι γνωρίζουν, επίσης, πώς να εκτιμούν την εορταστική πλευρά του γεύματος. 
Όσον αφορά στη μέτρηση της συχνότητας με την οποία προσκαλούν τους φίλους τους για δείπνο, οι Γάλλοι χωρίζονται: 42% πιστεύει ότι προσκαλεί 
τους φίλους του για δείπνο πιο συχνά από ό, τι στο παρελθόν, σε σύγκριση με το 41% που σκέφτεται διαφορετικά. Και πάλι, το χάσμα γενεών είναι 
το ισχυρότερο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των νεότερων (72% μεταξύ των ηλικιών 18-24 ετών) με εκείνα 
των ηλικιωμένων (14% μεταξύ των ατόμων άνω των 65). Υπάρχει, επίσης, ένα κοινωνικο-επαγγελματικό χάσμα: το 48% των αυτοαπασχολούμενων 
επαγγελματιών και των ανώτερων διευθυντών και το 56% των ενδιάμεσων επαγγελμάτων παραδέχεται ότι καλεί φίλους για δείπνο πιο συχνά. 
Η συνήθεια να κάνουν μεγάλα οικογενειακά γεύματα εξαφανίζεται: το 51% των Γάλλων παραδέχεται ότι τα κάνει λιγότερο συχνά από πριν, το 27% 
πιο συχνά και το 22% δεν βλέπει καμία αλλαγή. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 44% των νέων ηλικίας 18-24 ετών δηλώνει ότι πηγαίνει σε περισσότερα 
μεγάλα οικογενειακά γεύματα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή προσκόλληση στις οικογενειακές αξίες, που συχνά εκφράζει αυτή η γενιά. 
Το γρήγορο φαγητό δεν ελκύει πλέον την πλειοψηφία των Γάλλων. 
Οι επισκέψεις σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού παρέμειναν αμετάβλητες για το 29% των ερωτηθέντων, αυξήθηκαν μόνο για το 22% και 
μειώθηκαν για το 44%. Οι νεότεροι συμμετέχοντες ξεχωρίζουν από τους μεγαλύτερούς τους, με το μεγαλύτερο ποσοστό να δηλώνει ότι πηγαίνει σε 
εστιατόρια γρήγορου φαγητού λιγότερο συχνά (47% των νεαρών ηλικίας 18-24 ετών, 58% ηλικίας 25-34 ετών). Η μόδα για την εξωτική κουζίνα έχει 
ξεπεραστεί; 
 Παρόλο που το 36% των Γάλλων πιστεύει ότι δεν έχει αλλάξει τη συχνότητα με την οποία πηγαίνει σε «εξωτικά» εστιατόρια, το 40% πιστεύει ότι δεν 
πηγαίνει τόσο συχνά, σε αντίθεση με μόνο το 18% που πιστεύει ότι πηγαίνει πιο συχνά. Αυτό το εκπληκτικό εύρημα συγκαλύπτει σημαντικές 
διαφορές ανάλογα, γι’ άλλη μια φορά, με την ηλικία και την κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία. Ενώ τα άτομα ηλικίας 18-24 ετών είναι όλο και πιο 
περίεργα για τα εξωτικά φαγητά (35%), εκείνα άνω των 65 ετών είναι όλο και πιο απρόθυμα (5%). 
Τα πιάτα που προτιμούμε να μαγειρεύουμε. 
Το 83% των Γάλλων προτιμά να μαγειρεύει παραδοσιακά γαλλικά πιάτα, σε σύγκριση με το 14% που προτιμά να ετοιμάζει εξωτικά πιάτα. Όσοι 
προτιμούν να μαγειρεύουν εξωτικά πιάτα είναι μάλλον νέοι (το 18% είναι κάτω των 35 ετών), εύποροι (το 24% είναι αυτοαπασχολούμενοι 
επαγγελματίες και ανώτεροι διευθυντές) κι έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (το 18% είναι κάτω των 35 ετών). 
Αγορά «βιολογικών» τροφίμων. 
Το 56% των Γάλλων είχαν ήδη την ευκαιρία να αγοράσουν «βιολογικά» τρόφιμα σε σύγκριση με το 44% που δεν το έχει κάνει ποτέ. Μεταξύ του 
ανωτέρω 56%, μόνο το 8% των Γάλλων αγοράζει βιολογικά τρόφιμα πολύ συχνά, ενώ το 25% παραδέχεται ότι αγοράζει περιστασιακά και το 23% 
σπάνια. Υπάρχει, επομένως, μια πολύ σαφής διάκριση μεταξύ, αφενός, των καταναλωτών που είναι λίγο-πολύ συνηθισμένοι στο να αγοράζουν 
«βιολογικά» τρόφιμα και, αφετέρου, των καταναλωτών που εξακολουθούν να είναι ανθεκτικοί σε αυτή τη νέα τάση. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Βιομηχανική 
ανάπτυξη 

Βιομηχανίες τροφίμων: έτοιμα γεύματα, περισσότεροι φούρνοι 
μικροκυμάτων, περισσότερα γλυκά αρτοσκευάσματα, προπαρασκευασμένα 
γεύματα, αποκαφεϊνωμένος καφές, προϊόντα με γλυκαντικές ουσίες, κ.λπ. 

 

Πολιτιστικοί 
παράγοντες 

Θρησκείες, χώρα διαμονής, γεωγραφική προέλευση, έθιμα, επιλογή 
(χορτοφάγος). 

 

Κοινωνιολογικοί 
παράγοντες 

Οικογενειακές συνήθειες, γρήγορο φαγητό, ηλικία, διατροφικές ασθένειες, 
κατανάλωση σνακ, δίαιτες, διατροφικές ασθένειες, διατροφή. 

Οικονομικοί 
παράγοντες 

Οικονομική κρίση, ανεργία, διευθυντές και εργαζόμενοι, κρίση τρελών 
αγελάδων, γρίπη των χοίρων, γρίπη των πτηνών, ξηρασία, δύναμη λιανικής 

πώλησης. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7: ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ  
Η σημασία της διατροφής.  
  
Η Aurélie, 15 ετών, ύψους 1,68m και βάρους 73 kg, είναι στην Αισθητική Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στον χώρο 
εργασίας, συμφώνησε να μην χρησιμοποιεί το σπίτι της. Δεν υπάρχει εστιατόριο στην εταιρεία και το φαγητό στην καφετέρια είναι πολύ ακριβό. Έτσι, επέλεξε το πικνίκ και το 
σάντουιτς ή το χάμπουργκερ. Στην τελευταία επίσκεψή της, ο γιατρός την προειδοποίησε για τους κινδύνους του υπερβολικού βάρους, όπως είναι ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή 
πίεση και η υψηλή χοληστερίνη. 
 
 
Εργασία 1 : Αναλύστε την κατάσταση 
 
Ποιο είναι το πρόβλημα; Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Aurelie;  
 

❑ Πώς να οργανώσει το διάλειμμα για μεσημεριανό; 
❑ Πώς να την δεχτούν οι άλλοι επειδή είναι υπέρβαρη; 
❑ Πώς να τρώει στον χώρο της εκπαίδευσής της, χωρίς να επιβαρύνει το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους; 

 
 
Ποια είναι η κατάσταση; 
 
Η επιλογή της Aurélie σχετικά με τον τρόπο που θα γευματίσει:  

  

  

 

Ασθένειες που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος:   

  

  

 
 
 
Εργασία 2 : Χρησιμοποιώντας τη γνώση σας – Διατροφικές συνήθειες 
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Διατροφικές συνήθειες των Γάλλων.  
 
Η εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών των Γάλλων συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως με την ανάπτυξη της γυναικείας εργασίας, τη βιομηχανοποίηση των τροφίμων, τους 
περιορισμούς που τίθενται από την εργασία, την προβολή των δραστηριοτήτων αναψυχής, την αύξηση της μαζικής πώλησης, την απόσταση από το σπίτι, την ολοένα αυξανόμενη 
αστικοποίηση, τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το παραδοσιακό γεύμα υποχωρεί μπροστά στις νέες καταναλωτικές τάσεις. 
 
 
Αναφέρετε τρείς παράγοντες που αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες.  
 

●   

●   

●   

 
 

Αφού κάνετε κάποια έρευνα, μιλήστε στην Aurélie για τις επακόλουθες ασθένειες που σχετίζονται με την υπερβολική λήψη τροφής:   
 

●  Διαβήτη:   

● Υπέρταση:   

● Υπερχοληστερολαιμία:   
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Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε για την Aurélie, από την πρώτη περιγραφή, συμπληρώστε τον πίνακα με τον Δείκτη Μάζας Σώματός της. 
 

Δείκτης Μάζας Σώματος της Aurélie Σχόλια 
  

 
 
Εργασία 3: Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού 
 
Η πρόσληψη τροφής  
Αυτή είναι η ποσότητα τροφής που πρέπει να καταναλώνει το άτομο μέσα σε 24 ώρες για να είναι υγιές. Εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απώλειες του οργανισμού. 
 
 

Οι κύριοι ρόλοι των διατροφικών συστατικών των τροφίμων. 

Ανάπτυξη 
Συντήρηση 

Ενέργεια 
Λειτουργία 

Μυϊκές Θερμική 
επίδραση 

Σε περίπτωση 
που τη 

χρειαστούμε 

    

Πρωτεΐνες, ασβέστιο Υδατάνθρακες Λιπίδια Πρωτεΐνες Νερό, βιταμίνες, 
μέταλλα, φυτικές ίνες 
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Απώλεια ενέργειας 

Έφηβοι 13 με 
14 ετών 

Καθιστική 
συμπεριφορά 

Μέτριου 
βαθμού 

δραστηριότητα 
Έντονη 

δραστηριότητα 
Εγκυμοσύ

νη 
1 ώρα 

άθλησης 0°C 

     
  

(G) 12 100 kJ/h 
(F) 10 400 kJ/h 

(H) 8 800 kJ/h 
(F) 7 500 kJ/h 

(H) 13 000 kJ/h 
(F) 8 400 kJ/h 

(H) 14 600 kJ/h 
(F) 10 900 kJ/h 9 000 kJ/h 2 200 kJ/h 12,6 kJ/h 

 
 
Οι απώλειες πρέπει να αντισταθμίζονται με την πρόσληψη ενέργειας μέσω της διατροφής. 
Η πρόσληψη ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των συνολικών ενεργειακών απωλειών πρέπει να κατανέμεται ισότιμα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας: 25% από το πρωινό, 
30% από το μεσημεριανό, 15% από την κατανάλωση σνακ και 30% από το δείπνο. 

 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα συμβουλευόμενοι τους προηγούμενους πίνακες. 

 
 

Τρείς ανάγκες που έχει το 
σώμα μας. 

 

 

 

Τέσσερις παράγοντες που 
επηρεάζουν τις διατροφικές 
ανάγκες. 
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Τρείς διατροφικές πηγές 
ενέργειας. 

 

 

 

Μια μονάδα μέτρησης για την 
ενεργειακή αξία των 
τροφίμων. 

 

Καθημερινές ενεργειακές 
ανάγκες της Aurelie. 

 

Η πρόσληψη ενέργειας της 
Aurelie από το μεσημεριανό 
(σε kJ). 

 

Ενεργειακές απώλειες για μια 
ώρα αθλητισμού. 

 

 
Εργασία  4: Ισορροπημένα μενού 
 
Μια ισορροπημένη διατροφή 
Τα τρόφιμα ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με τα κύρια θρεπτικά συστατικά τους. Για μια ισορροπημένη διατροφή, τα τρόφιμα από αυτές τις έξι ομάδες πρέπει να 
καταναλώνονται καθημερινά. Οι υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 55% της πρόσληψης ενέργειας, τα λιπίδια το 30% και οι πρωτεΐνες το 15%. 
 
  

Ομάδες 
τροφίμων 

1 2 3 4 5 5δις 6 
Κρέας, ψάρι, 

αυγά 
Γαλακτοκομικ

ά προϊόντα 
Λίπη 

Σάκχαρα, 
αμυλώδη 
τρόφιμα 

Ωμά 
λαχανικά: 

ωμά φρούτα, 

Ωμά 
λαχανικά:  
λαχανικά, 

Ποτά 
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λαχανικά  μαγειρεμένα 
φρούτα 

Κύρια 
συμβολή 

Πρωτεΐνες Πρωτεΐνες, 
Ασβέστιο 

Λιπίδια Υδατάνθρακες 
Βιταμίνες, 
Μέταλλα, 

Φυτικές ίνες 

Βιταμίνες, 
Μέταλλα, 

Φυτικές ίνες 
    Νερό 

Παραδείγμ
ατα 

τροφίμων  

Κουνέλι, 
κοτόπουλο, 

μπακαλιάρος 
Μερλάν, 

τόνος 

Γάλα, 
γιαούρτι, 

τυρί… 

Βούτυρο, 
λάδι… 

Ρύζι, 
σοκολάτα, 

ψωμί, 
δημητριακά 

Καρότα, 
μήλα… 

Μαγειρεμένα 
τεύτλα,κομπό

στα 
Τσάι, Καφές 

Κύρια 
ανάγκη 

οικοδόμηση οικοδόμηση ενέργεια ενέργεια λειτουργική λειτουργική λειτουργική 

   
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα μαρκάροντας τις αναγνωρισμένες ομάδες τροφίμων. Προσθέστε τα σύνολα και, στη συνέχεια, γράψτε τα λάθη που έκανε η Aurelie. 
 
 

Ομάδες τροφίμων 1 2 3 4 5 5δις 6 

Πρόσληψη 
ενέργειας σε 

kJ Μενού 
Κρέας, 
ψάρι, 
αυγά 

Γαλακτοκομι
κά προϊόντα Λίπη 

Σάκχαρα, 
αμυλώδη 
προϊόντα 

Ωμά 
λαχανικά: 

ωμά φρούτα 
και λαχανικά 

Ωμά 
λαχανικά:  
λαχανικά, 

μαγειρεμέν
α φρούτα  

Ποτά 

Πρωινό: 7 φέτες 
ψωμί με βούτυρο, 
καφές με ζάχαρη 

        

Τσιμπολόγημα το 
πρωί: 1 μπάρα 

σοκολάτας 
        

Μεσημεριανό: 
χάμπουργκερ, 

τηγανιτές πατάτες 
        

Κόκα (33cl)         
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Απογευματινό 
σνακ: 2 τηγανίτες με 

σοκολάτα, σόδα 
        

Σύνολο: αρ. 
μαρκαρισμάτων/στη

λών 
        

Εντοπισμένα 
σφάλματα 

 

 
Εργασία 5: Επιλογές τροφίμων 
 
Δώστε στην Aurélie τέσσερις συμβουλές σχετικά με το πώς να έχει μια ισορροπημένη διατροφή και να μην επιδεινώσει το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους που έχει. 
 
 
1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
Από τα ακόλουθα τρία πικνίκ, κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για το πρόβλημα της Aurelie. 
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Κόκα + Σάντουιτς με τόνο: 
ψωμί, σαλάτα, ντομάτα, 

μαγιονέζα, τόνο. 

Γιαούρτι + Κομπόστα + νερό 
+ σαλάτα νισουάζ: ρύζι, 

τόνο, αυγά, ντομάτες, λάδι, 
ξύδι 

Καμαμπέρ + εκλέρ 
σοκολάτας + χυμός 

πορτοκάλι + ανάμικτη 
σαλάτα: ζυμαρικά + 

λουκάνικο + αυγά + λάδι + 
ξύδι 

 
 
 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
  

  

  

  

 

Εργασία 6 : Διατροφή και  εργασία σε βάρδιες 
 
 
 Η εργασία σε βάρδιες (εργασία με κλιμακωτό ωράριο) επηρεάζει το 12,5% των εργαζομένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, και αποτελεί την αιτία μεγάλης ανωμαλίας στη 
διατροφή. Στο πεπτικό σύστημα, η αίσθηση της πείνας που συμβαίνει απροσδόκητα ευθύνεται για τις γαστρεντερικές διαταραχές: καούρα, διάρροια, δυσκοιλιότητα. Η αλλαγή των 
ωρών γεύματος, η κατανάλωση σνακ και οι υπερβολικές ποσότητες σακχάρου και λίπους οδηγούν σε αύξηση βάρους, αύξηση της χοληστερίνης στο αίμα, κόπωση, άγχος και 
μειωμένη απόδοση και εγρήγορση. 
 
Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία: Αναφέρετε 3 παραδείγματα για να δείξετε τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. 
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1.  

  

2.   

3.   

 
Αναφέρετε τις διαταραχές που προκαλούνται από την αποδιοργανωμένη πρόσληψη τροφής. 
 
 

Φυσικές διαταραχές:   

  

  

Ψυχικές διαταραχές:  

  

  

 
Προσδιορίστε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τους. 
 

Ατομικά μέτρα Συλλογικά μέτρα 
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Εργασία 7 : Νομαδικό κέτερινγκ 
 
 
Το διάλειμμα για μεσημεριανό είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή πρόσληψη τροφής. Οι καταναλωτές αναζητούν έναν τρόπο για να κάνουν ένα διάλειμμα από την εργασία τους 
και να προσφέρουν στον εαυτό τους μια στιγμή ελευθερίας και ευχαρίστησης. 
Οι καταναλωτές τρώνε ένα σάντουιτς και ταυτόχρονα πηγαίνουν βόλτα στα μαγαζιά ή στη βιβλιοθήκη. Γευματίζουν γρήγορα και κάνουν ένα άθλημα. 
Αυτός ο νομαδικός τρόπος γεύματος περιορίζει την πρόσληψη τροφής σε 20 λεπτά και κοστίζει μεταξύ 4 και 6€. 
Η αγορά πωλήσεων αναπτύσσεται δυναμικά και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Άλλα κανάλια πώλησης συνεχίζουν, επίσης, να αυξάνονται (πρατήρια καυσίμων, 
αρτοποιεία, καφετέριες, κ.λπ.). Αν και το ποσοστό ανεργίας και η πτώση της αγοραστικής δύναμης ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέξουν οικονομικές μορφές, ο παράγοντας 
του χρόνου είναι όλο και περισσότερο καθοριστικός. 

 
Το τμήμα με τα σνακ του σούπερ μάρκετ Yafette 
Αριθμός προϊόντων: 300 
Σύνθεση: νερό, χυμός φρούτων. 
Σάντουιτς, τυλιχτά, ψιλοκομμένα φρούτα σε σακούλες. 
Ανάμικτες σαλάτες σε δίσκους, βρασμένα φρούτα και ροφήματα από γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά. 
Ειδικά χαρακτηριστικά: γωνία με σούσι και σασίμι. 
Βασικά στοιχεία: 500 σάντουιτς την ημέρα, 250 σαλάτες που πωλούνται ανά ημέρα. 
 
Σημείωση: 
Νομαδικό κέτερινγκ: τροφοδοσία σε πακέτο. 
Σνακ: έτοιμα προς κατανάλωσησνακ. 
Σούσι, Σασίμι: Ιαπωνικά πιάτα. 
 
 
Προσδιορίστε τις λειτουργίες του διαλείμματος για γεύμα. 
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Αναφέρετε τα μέρη που προσφέρουν αυτόν τον τύπο νομαδικού κέτερινγκ. 
 
 
  

  

  

  

 
 
Προτείνετε ένα ισορροπημένο μενού από «σνακ». 
  

  

  

  

 
 Εργασία 8 : Διατροφικές διαταραχές, (πηγή Hachette).  
 
 
Η βουλιμία, η υπερφαγία και η ανορεξία είναι οι κύριες διατροφικές διαταραχές και απαντώνται, κυρίως, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. 
 
 
Βρείτε τον ορισμό των τριών υπογραμμισμένων λέξεων, τοποθετώντας τες στο κατάλληλο πλαίσιο: 
 
  

 
Άρνηση φαγητού με εμμονή για 
αδυνάτισμα, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε νοσηλεία ή ακόμα και 
θάνατο. 

 

Οξείες επιθέσεις υπερφαγίας που 
ακολουθούνται συχνά από εμετό. 
Υπερβολική αύξηση βάρους. 

Συνεχές τσιμπολόγημα, 
υπερβολική πρόσληψη τροφής. 

Σημαντική αύξηση βάρους. 
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Συχνά, διαταραχές όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η εμμονή και η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνοδεύουν αυτές τις 
ασθένειες. 

 
 
 
Εργασία 9: Οι συνέπειες των διατροφικών σφαλμάτων στην υγεία, (πηγή Delagrave)  
 
Αναφέρετε το διατροφικό σφάλμα για καθεμία από τις εννέα δηλώσεις που αναφέρονται, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα παρακάτω (ένα γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
περισσότερες από μία φορές). 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

1: Προσθέτω αλάτι στα πιάτα μου, ακόμη και πριν 
να τα δοκιμάσω.  

2: Δεν τρώω ποτέ πρωινό.  

3: Δεν πίνω ποτέ γάλα, δεν είμαι πια μωρό.  

4: Δεν μου αρέσουν τα φρούτα. Τρώω μόνο ένα 
μήλο μια στο τόσο. 

 

5:Μου αρέσει να τρώω σνακ, όπως μπισκότα ή 
δημητριακά, μπροστά στη τηλεόραση.  

6: Πίνω μόνο ένα ποτήρι νερό μαζί με κάθε γεύμα.  
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7: Τρώω πάντα δεύτερο πιάτο...  

8:Τρώω γλυκά σε κάθε διάλειμμα.  

9: Τα πράσινα λαχανικά είναι για τις αγελάδες, 
τρώω μόνο ζυμαρικά και ρύζι.  

 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7: ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ 

 
 

N° Διαιτητικό σφάλμα 
Βραχυπρόθεσμες 

συνέπειες 
Μακροπρόθεσμες 

συνέπειες 

A 
Κακή κατανομή της 
πρόσληψης τροφής κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. 

Υπο ή υπέρ-γλυκαιμία (+ 
ή - επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα) κόπωση, 
ζαλάδα, έλλειψη 
προσοχής. 

 

B 
Υπερβολική κατανάλωση 
τροφής. 

Πεπτικά προβλήματα, 
εμετός. 

Αύξηση βάρους, 
παχυσαρκία, 
καρδιαγγειακές 
παθήσεις. 

C 
Υπερβολική κατανάλωση 
ζάχαρης. 

Φθορά των δοντιών, 
αύξηση βάρους. Διαβήτης παχυσαρκίας. 

D 
Υπερβολική κατανάλωση 
αλατιού. 

Οι ιστοί συγκρατούν το 
νερό και διογκώνονται. 

Οίδημα στα πόδια, 
υπέρταση. 

E 
Ανεπαρκής κατανάλωση 
νερού. 

Αφυδάτωση, μυϊκές 
κράμπες, δυσκοιλιότητα. 

Ασθένειες του 
ουροποιητικού και του 
πεπτικού συστήματος. 

F 
Ανεπαρκής κατανάλωση 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

 
Απασβέστωση, κίνδυνος 
κατάγματος. 

G Ανεπαρκής κατανάλωση Δυσκοιλιότητα, Καρκίνος του παχέος 
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φρούτων ή λαχανικών. ανεπάρκεια βιταμινών 
(ανεπαρκής πρόσληψη 
βιταμίνης C...). 

εντέρου. 

 
 
 
Εργασία 10: Συλλογικά μέτρα και προσωπικές πρωτοβουλίες για καλή υγιεινή των τροφίμων, (πηγή Delagrave)  
 
 
Επιλέξτε την κατάλληλη στήλη στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
Προσωπικές 

πρωτοβουλίες 
Συλλογικές 

πρωτοβουλίες 

A - Εξαλείψτε τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης γλυκών σε όλα 
τα σχολεία.   

B - Φάτε ένα ισορροπημένο πρωινό κάθε πρωί.   

C - Τηλεοπτική διαφήμιση «Για την υγεία σας, καταναλώνετε, 
τουλάχιστον, 5 φρούτα και λαχανικά την ημέρα". 
 

  

D - Τρώτε ένα γαλακτοκομικό προϊόν την ημέρα.   

E - Εθνικό Σχέδιο για τη Διατροφή και την Υγεία (PNNS) με στόχο 
τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού.   

F – Αποφύγετε το τσιμπολόγημα.   

G - Μήνυμα υγείας: «Για την υγεία σας, αποφύγετε να τρώτε 
πολλά λίπη και πολλή ζάχαρη». 
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H - Το Πρόγραμμα Υγείας των Νέων (YHP) στοχεύει, ειδικότερα, 
στην προώθηση καλών διατροφικών συνηθειών.   
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Η σημασία της διατροφής.  
 
Η Aurélie, 15 ετών, ύψους 1,68m και βάρους 73 kg, είναι στην Αισθητική Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στον χώρο εργασίας, συμφώνησε να μην 
χρησιμοποιεί το σπίτι της. Δεν υπάρχει εστιατόριο στην εταιρεία και το φαγητό στην καφετέρια είναι πολύ 
ακριβό. Έτσι, επέλεξε το πικνίκ και το σάντουιτς ή το χάμπουργκερ. Στην τελευταία επίσκεψή της, ο γιατρός 
την προειδοποίησε για τους κινδύνους του υπερβολικού βάρους, όπως είναι ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή 
πίεση και η υψηλή χοληστερίνη. 
 
 
 
Εργασία 1 : Αναλύστε την κατάσταση 
 
Ποιο είναι το πρόβλημα; Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Aurelie;  
 

❑ Πώς να οργανώσει το διάλειμμα για μεσημεριανό; 
❑ Πώς να την δεχτούν οι άλλοι επειδή είναι υπέρβαρη; 
 Πώς να τρώει στον χώρο της εκπαίδευσής της, χωρίς να επιβαρύνει το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους; 

 
 
Ποια είναι η κατάσταση; 
 
Η επιλογή της Aurélie σχετικά με τον τρόπο που θα γευματίσει: το πικνίκ και το σάντουιτς ή το χάμπουργκερ 
  

  



91 / 361 

 

 

Ασθένειες  που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος: διαβήτης, υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης  

  

  

 
 
Εργασία 2 : Χρησιμοποιώντας τη γνώση σας – Διατροφικές συνήθειες 
 
Διατροφικές συνήθειες των Γάλλων.  
 
Η εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών των Γάλλων συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως με την ανάπτυξη της γυναικείας εργασίας, τη βιομηχανοποίηση των τροφίμων, τους 
περιορισμούς που τίθενται από την εργασία, την προβολή των δραστηριοτήτων αναψυχής, την αύξηση της μαζικής πώλησης, την απόσταση από το σπίτι, την ολοένα αυξανόμενη 
αστικοποίηση, τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το παραδοσιακό γεύμα υποχωρεί μπροστά στις νέες καταναλωτικές τάσεις. 
 
 
Αναφέρετε τρείς παράγοντες που αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες.  
 
 

● Η ανάπτυξη της γυναικείας εργασίας  

● η εκβιομηχάνιση των τροφίμων 

● η προβολή του ελεύθερου χρόνου 

 
 

Αφού κάνετε κάποια έρευνα, μιλήστε στην Aurélie για τις επακόλουθες ασθένειες που σχετίζονται με την υπερβολική λήψη τροφής:   
 
 

● Διαβήτης: υπερβολική ζάχαρη 

● Υπέρταση: υπερβολικό αλάτι 

● Υπερχοληστερολαιμία: υπερβολικό λίπος  
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Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε για την Aurélie, από την πρώτη περιγραφή, συμπληρώστε τον πίνακα με τον Δείκτη Μάζας Σώματός της. 
 

Δείκτης Μάζας Σώματος της Aurélie Σχόλια 
ΔΜΣ = 73 / (1,68 x 1, 68) = 25,8 ΔΜΣ 25 < 25,8 < 30 

Είναι ελαφρώς υπέρβαρη. 

 
 
Εργασία 3: Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού 
 
Η πρόσληψη τροφής  
Αυτή είναι η ποσότητα τροφής που πρέπει να καταναλώνει το άτομο μέσα σε 24 ώρες για να είναι υγιές. Εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απώλειες του οργανισμού. 
 
 

Οι κύριοι ρόλοι των διατροφικών συστατικών των τροφίμων. 

Ανάπτυξη 
Συντήρηση 

Ενέργεια 
Λειτουργία 

Μυϊκές Θερμική 
επίδραση 

Σε περίπτωση 
που τη 
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χρειαστούμε 

 

Πρωτεΐνες, ασβέστιο Υδατάνθρακες Λιπίδια Πρωτεΐνες Νερό, βιταμίνες, 
μέταλλα, φυτικές ίνες 

 
  

Απώλεια ενέργειας 

Έφηβοι 13 με 
14 ετών 

Καθιστική 
συμπεριφορά 

Μέτριου 
βαθμού 

δραστηριότητα 
Έντονη 

δραστηριότητα 
Εγκυμοσύ

νη 
1 ώρα 

άθλησης 0°C 

     
  

(G) 12 100 kJ/h 
(F) 10 400 kJ/h 

(H) 8 800 kJ/h 
(F) 7 500 kJ/h 

(H) 13 000 kJ/h 
(F) 8 400 kJ/h 

(H) 14 600 kJ/h 
(F) 10 900 kJ/h 9 000 kJ/h 2 200 kJ/h 12,6 kJ/h 

 Οι απώλειες πρέπει να αντισταθμίζονται με την πρόσληψη ενέργειας μέσω της διατροφής. 
Η πρόσληψη ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των συνολικών ενεργειακών απωλειών πρέπει να κατανέμεται ισότιμα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας: 25% από το πρωινό, 
30% από το μεσημεριανό, 15% από την κατανάλωση σνακ και 30% από το δείπνο. 

 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα συμβουλευόμενοι τους προηγούμενους πίνακες. 

 
  

Τρείς ανάγκες που έχει το 
σώμα μας. 

Δομικές και μηχανικές (οικοδόμησης) 

Ανάγκη για ενέργεια: για κίνηση, για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας 

Λειτουργικές ανάγκες 
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Τέσσερις παράγοντες που 
επηρεάζουν τις διατροφικές 
ανάγκες. 

Σωματική δραστηριότητα 

Ιατρική κατάσταση (ασθένειες) 

Φύλο και ηλικία 

Εποχές 

Τρείς διατροφικές πηγές 
ενέργειας. 

Πρωτεΐνες 

Λιπίδια 

Υδατάνθρακες 

Μια μονάδα μέτρησης για την 
ενεργειακή αξία των 
τροφίμων. 

Κιλοτζάουλ kJ 

Καθημερινές ενεργειακές 
ανάγκες της Aurelie 10 400 kJ 

Η πρόσληψη ενέργειας της 
Aurelie από το μεσημεριανό 
(σε kJ). 

10 400 x 30 % = 3 120 kJ 

Ενεργειακές απώλειες για μια 
ώρα αθλητισμού. 2 200 kJ 

 
Εργασία  4: Ισορροπημένα μενού 
 
Μια ισορροπημένη διατροφή 
Τα τρόφιμα ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με τα κύρια θρεπτικά συστατικά τους. Για μια ισορροπημένη διατροφή, τα τρόφιμα από αυτές τις έξι ομάδες πρέπει να 
καταναλώνονται καθημερινά. Οι υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 55% της πρόσληψης ενέργειας, τα λιπίδια το 30% και οι πρωτεΐνες το 15%. 
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Ομάδες 
τροφίμων 

1 2 3 4 5 5δις 6 

Κρέας, ψάρι, 
αυγά 

Γαλακτοκομικ
ά προϊόντα 

Λίπη 
Σάκχαρα, 
αμυλώδη 
τρόφιμα 

Ωμά 
λαχανικά: 

ωμά φρούτα, 
λαχανικά  

Ωμά 
λαχανικά:  
λαχανικά, 

μαγειρεμένα 
φρούτα 

Ποτά 

Κύρια 
συμβολή 

Πρωτεΐνες 
Πρωτεΐνες, 
Ασβέστιο 

Λιπίδια Υδατάνθρακες 
Βιταμίνες, 
Μέταλλα, 

Φυτικές ίνες 

Βιταμίνες, 
Μέταλλα, 

Φυτικές ίνες 
    Νερό 

Παραδείγμ
ατα 

τροφίμων  

Κουνέλι, 
κοτόπουλο, 

μπακαλιάρος 
Μερλάν, 

τόνος 

Γάλα, 
γιαούρτι, 

τυρί… 

Βούτυρο, 
λάδι… 

Ρύζι, 
σοκολάτα, 

ψωμί, 
δημητριακά 

Καρότα, 
μήλα… 

Μαγειρεμένα 
τεύτλα,κομπό

στα 
Τσάι, Καφές 

Κύρια 
ανάγκη 

οικοδόμηση οικοδόμηση ενέργεια ενέργεια λειτουργική λειτουργική λειτουργική 

   Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα μαρκάροντας τις αναγνωρισμένες ομάδες τροφίμων. Προσθέστε τα σύνολα και, στη συνέχεια, γράψτε τα λάθη που έκανε η Aurelie. 
  

Ομάδες τροφίμων 1 2 3 4 5 5δις 6 
Πρόσληψ

η 
ενέργειας 

σε kJ 
Μενού 

Κρέας, 
ψάρι, 
αυγά 

Γαλακτοκ
ομικά 

προϊόντα 
Λίπη 

Σάκχαρα, 
αμυλώδη 
προϊόντα 

Ωμά 
λαχανικά: 

ωμά φρούτα 
και λαχανικά 

Ωμά 
λαχανικά:  
λαχανικά, 

μαγειρεμέν
α φρούτα  

Ποτά 

Πρωινό: 7 φέτες 
ψωμί με βούτυρο, 
καφές με ζάχαρη 

  x 
Ζάχαρη X 
Αμυλώδη 

προϊόντα X 
  x 2 600 kJ 

Τσιμπολόγημα το 
πρωί: 1 μπάρα 

σοκολάτας 
  x 

Ζάχαρη X 
Αμυλώδη 

προϊόντα X   
   1 500 kJ 

Μεσημεριανό: 
χάμπουργκερ, 

τηγανιτές πατάτες 
x x x 

Ζάχαρη X 
Αμυλώδη 

προϊόντα X 
   3 500 kJ 
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Κόκα (33cl)       x 58 kJ 

Απογευματινό 
σνακ: 2 τηγανίτες με 

σοκολάτα, σόδα 
x x x 

Ζάχαρη X 
Αμυλώδη 

προϊόντα X 
  x 1 000 kJ 

Σύνολο: αρ. 
μαρκαρισμάτων/στη

λών 
2 1.5 4 

Ζάχαρη 5 
Αμυλώδη 

προϊόντα 4 
  3 8 658 kJ  

Εντοπισμένα 
σφάλματα 

- Έχει πολλή ζάχαρη, πολλά λίπη και πολλά αμυλώδη προϊόντα...  
- Δεν έχει αρκετά ωμά λαχανικά (φρούτα και λαχανικά), γαλακτοκομικά προϊόντα και νερό. 

 
 
 
 
 
Εργασία 5: Επιλογές τροφίμων 
Δώστε στην Aurélie τέσσερις συμβουλές σχετικά με το πώς να έχει μια ισορροπημένη διατροφή και να μην επιδεινώσει το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους που έχει.  
 
1. Να τρώει λιγότερα λίπη και λιγότερη ζάχαρη.  

2. Να σταματήσει το τσιμπολόγημα.  

3. Να τρώει φρούτα και λαχανικά.  

4. Να συμμετέχει σε σωματικές δραστηριότητες.  

 
Από τα ακόλουθα τρία πικνίκ, κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για το πρόβλημα της Aurelie. 
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Κόκα + Σάντουιτς με τόνο: 
ψωμί, σαλάτα, ντομάτα, 

μαγιονέζα, τόνο. 

Γιαούρτι + Κομπόστα + νερό 
+ σαλάτα νισουάζ: ρύζι, 

τόνο, αυγά, ντομάτες, λάδι, 
ξύδι 

Καμαμπέρ + εκλέρ 
σοκολάτας + χυμός 

πορτοκάλι + ανάμικτη 
σαλάτα: ζυμαρικά + 

λουκάνικο + αυγά + λάδι + 
ξύδι 

 
 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
Καλύπτονται όλες οι ομάδες τροφίμων.  

  

  

  

 

 
Εργασία 6 : Διατροφή και  εργασία σε βάρδιες 
 
 
 Η εργασία σε βάρδιες (εργασία με κλιμακωτό ωράριο) επηρεάζει το 12,5% των εργαζομένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, και αποτελεί την αιτία μεγάλης ανωμαλίας στη 
διατροφή. Στο πεπτικό σύστημα, η αίσθηση της πείνας που συμβαίνει απροσδόκητα ευθύνεται για τις γαστρεντερικές διαταραχές: καούρα, διάρροια, δυσκοιλιότητα. Η αλλαγή των 
ωρών γεύματος, η κατανάλωση σνακ και οι υπερβολικές ποσότητες σακχάρου και λίπους οδηγούν σε αύξηση βάρους, αύξηση της χοληστερίνης στο αίμα, κόπωση, άγχος και 
μειωμένη απόδοση και εγρήγορση. 
 
Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία: Αναφέρετε 3 παραδείγματα για να δείξετε τις αλλαγές στον τρόπο ζωής.  
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1. Τα γεύματα πρέπει να λαμβάνονται σε μια ήρεμη, ευχάριστη και καθορισμένη περιοχή με μια συγκεκριμένη ποσότητα εξοπλισμού (φούρνος μικροκυμάτων, 

ψυγεία, ντουλάπια, κ.λπ.). Η διάρκεια του διαλείμματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 λεπτά. 

2. Δεν πρέπει να τσιμπολογάτε και να παραλείπετε γεύματα, χρειάζεται να αφιερώνετε χρόνο για το φαγητό. Περιορίστε την κατανάλωση γλυκών προϊόντων 

(αρτοσκευάσματα, σόδα, κ.λπ.). 

 3. Παραμείνετε σε φόρμα με τακτική σωματική δραστηριότητα 

 

 

Αναφέρετε τις διαταραχές που προκαλούνται από την αποδιοργανωμένη πρόσληψη τροφής. 
 
 
Φυσικές διαταραχές: γαστρεντερικές διαταραχές, αύξηση βάρους, κόπωση.  

  

  

Ψυχικές διαταραχές: άγχος, χαμηλό επίπεδο εγρήγορσης και απόδοσης.  

  

  

Προσδιορίστε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τους. 
 

Ατομικά μέτρα Συλλογικά μέτρα 
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Μην τσιμπολογάτε 
Μην παραλείπετε γεύματα 
Να είστε καθιστοί ενώ τρώτε 
Περιορίστε την κατανάλωση γλυκών 
προϊόντων 
Ασκηθείτε τακτικά 
 

Τραπεζαρία εξοπλισμένη με φούρνο 
μικροκυμάτων 
Ψυγεία 
Ήσυχος, φιλικός χώρος 
Χρόνος γεύματος > 20 λεπτά 
 

 
Εργασία 7 : Νομαδικό κέτερινγκ 
 
 
Το διάλειμμα για μεσημεριανό είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή πρόσληψη τροφής. Οι καταναλωτές αναζητούν έναν τρόπο για να κάνουν ένα διάλειμμα από την εργασία τους 
και να προσφέρουν στον εαυτό τους μια στιγμή ελευθερίας και ευχαρίστησης. 
Οι καταναλωτές τρώνε ένα σάντουιτς και ταυτόχρονα πηγαίνουν βόλτα στα μαγαζιά ή στη βιβλιοθήκη. Γευματίζουν γρήγορα και κάνουν ένα άθλημα. 
Αυτός ο νομαδικός τρόπος γεύματος περιορίζει την πρόσληψη τροφής σε 20 λεπτά και κοστίζει μεταξύ 4 και 6€. 
Η αγορά πωλήσεων αναπτύσσεται δυναμικά και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Άλλα κανάλια πώλησης συνεχίζουν, επίσης, να αυξάνονται (πρατήρια καυσίμων, 
αρτοποιεία, καφετέριες, κ.λπ.). Αν και το ποσοστό ανεργίας και η πτώση της αγοραστικής δύναμης ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέξουν οικονομικές μορφές, ο παράγοντας 
του χρόνου είναι όλο και περισσότερο καθοριστικός. 

 
 

Το τμήμα με τα σνακ του σούπερ μάρκετ Yafette 
Αριθμός προϊόντων: 300 
Σύνθεση: νερό, χυμός φρούτων. 
Σάντουιτς, τυλιχτά, ψιλοκομμένα φρούτα σε σακούλες. 
Ανάμικτες σαλάτες σε δίσκους, βρασμένα φρούτα και ροφήματα από γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά. 
Ειδικά χαρακτηριστικά: γωνία με σούσι και σασίμι. 
Βασικά στοιχεία: 500 σάντουιτς την ημέρα, 250 σαλάτες που πωλούνται ανά ημέρα. 
 
Σημείωση: 
Νομαδικό κέτερινγκ: τροφοδοσία σε πακέτο. 
Σνακ: έτοιμα προς κατανάλωσησνακ, 
Σούσι, Σασίμι: Ιαπωνικά πιάτα. 
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Προσδιορίστε τις λειτουργίες του διαλείμματος για γεύμα. 
  
Σας δίνει τη δυνατότητα να γευματίσετε, να κάνετε ένα διάλειμμα από την ατμόσφαιρα της εργασίας, να έχετε μια στιγμή ελευθερίας και ευχαρίστησης, να κάνετε μια αθλητική 

δραστηριότητα.  

  

  

 
Αναφέρετε τα μέρη που προσφέρουν αυτόν τον τύπο νομαδικού κέτερινγκ. 
 
 Σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, πρατήρια καυσίμων. 
 
  

  

  

 
Προτείνετε ένα ισορροπημένο μενού από «σνακ».  
 
Τυλιχτά σάντουιτς με κοτόπουλο + λαχανικά + κομπόστες κολοκύθας + ροφήματα γιαουρτιού. 

  

  

  

 
Εργασία 8 : Διατροφικές διαταραχές, (πηγή Hachette).  

 
Η βουλιμία, η υπερφαγία και η ανορεξία είναι οι κύριες διατροφικές διαταραχές και απαντώνται, κυρίως, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. 
 
Βρείτε τον ορισμό των τριών υπογραμμισμένων λέξεων, τοποθετώντας τες στο κατάλληλο πλαίσιο: 
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Άρνηση φαγητού με εμμονή για 
αδυνάτισμα, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε νοσηλεία ή ακόμα και 
θάνατο. 

 

Οξείες επιθέσεις υπερφαγίας που 
ακολουθούνται συχνά από εμετό. 
Υπερβολική αύξηση βάρους. 

Συνεχές τσιμπολόγημα, 
υπερβολική πρόσληψη τροφής. 

Σημαντική αύξηση βάρους. 
 

              ΑΝΟΡΕΞΙΑ          ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ             ΒΟΥΛΙΜΙΑ 

Συχνά, διαταραχές όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η εμμονή και η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνοδεύουν αυτές τις 
ασθένειες. 

 
 
 
 
Εργασία 9: Οι συνέπειες των διατροφικών σφαλμάτων στην υγεία, (πηγή Delagrave)  
 
Αναφέρετε το διατροφικό σφάλμα για καθεμία από τις εννέα δηλώσεις που αναφέρονται, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα παρακάτω (ένα γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
περισσότερες από μία φορές). 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

1: Προσθέτω αλάτι στα πιάτα μου, ακόμη και πριν 
να τα δοκιμάσω D 

2: Δεν τρώω ποτέ πρωινό. A 

3: Δεν πίνω ποτέ γάλα, δεν είμαι πια μωρό. F 

4: Δεν μου αρέσουν τα φρούτα. Τρώω μόνο ένα 
μήλο μια στο τόσο. 

G 
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5:Μου αρέσει να τρώω σνακ, όπως μπισκότα ή 
δημητριακά, μπροστά στη τηλεόραση. B 

6: Πίνω μόνο ένα ποτήρι νερό μαζί με κάθε γεύμα. E 

7: Τρώω πάντα δεύτερο πιάτο... B 

8:Τρώω γλυκά σε κάθε διάλειμμα. C 

9: Τα πράσινα λαχανικά είναι για τις αγελάδες, 
τρώω μόνο ζυμαρικά και ρύζι. G 

 
 
 
 

N° Διαιτητικό σφάλμα 
Βραχυπρόθεσμες 

συνέπειες 
Μακροπρόθεσμες 

συνέπειες 

A 
Κακή κατανομή της 
πρόσληψης τροφής κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. 

Υπο ή υπέρ-γλυκαιμία (+ 
ή - επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα) κόπωση, 
ζαλάδα, έλλειψη 
προσοχής. 

 

B Υπερβολική κατανάλωση 
τροφής. 

Πεπτικά προβλήματα, 
εμετός. 

Αύξηση βάρους, 
παχυσαρκία, 
καρδιαγγειακές 
παθήσεις. 

C 
Υπερβολική κατανάλωση 
ζάχαρης. 

Φθορά των δοντιών, 
αύξηση βάρους. Διαβήτης παχυσαρκίας. 

D 
Υπερβολική κατανάλωση 
αλατιού. 

Οι ιστοί συγκρατούν το 
νερό και διογκώνονται. 

Οίδημα στα πόδια, 
υπέρταση. 

E 
Ανεπαρκής κατανάλωση 
νερού. 

Αφυδάτωση, μυϊκές 
κράμπες, δυσκοιλιότητα. 

Ασθένειες του 
ουροποιητικού και 
πεπτικού συστήματος. 
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F 
Ανεπαρκής κατανάλωση 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

 
Απασβέστωση, κίνδυνος 
κατάγματος. 

G 
Ανεπαρκής κατανάλωση 
φρούτων ή λαχανικών. 

Δυσκοιλιότητα, 
ανεπάρκεια βιταμινών 
(ανεπαρκής πρόσληψη 
βιταμίνης C). 

Καρκίνος του παχέος 
εντέρου. 

  
 
 
 
  
Εργασία 10: Συλλογικά μέτρα και προσωπικές πρωτοβουλίες για καλή υγιεινή των τροφίμων, (πηγή Delagrave)  
 
 
Επιλέξτε την κατάλληλη στήλη στον παρακάτω πίνακα. 
 

 Προσωπικές 
πρωτοβουλίες 

Συλλογικές 
πρωτοβουλίες 

A - Εξαλείψτε τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης γλυκών σε όλα 
τα σχολεία.  x 

B - Φάτε ένα ισορροπημένο πρωινό κάθε πρωί. x  

C - Τηλεοπτική διαφήμιση «Για την υγεία σας, καταναλώνετε, 
τουλάχιστον, 5 φρούτα και λαχανικά την ημέρα". 
 

 x 

D - Τρώτε ένα γαλακτοκομικό προϊόν την ημέρα. x  

E - Εθνικό Σχέδιο για τη Διατροφή και την Υγεία (PNNS) με στόχο 
τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού.  x 
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F – Αποφύγετε το τσιμπολόγημα. x  

G - Μήνυμα υγείας: «Για την υγεία σας, αποφύγετε να τρώτε 
πολλά λίπη και πολλή ζάχαρη». 
 

 x 

H - Το Πρόγραμμα Υγείας των Νέων (YHP) στοχεύει, ειδικότερα, 
στην προώθηση καλών διατροφικών συνηθειών.  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 / 361 

 

 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 
Αξιολόγηση 
 
Η Maé είναι 19 χρονών, μόλις απέκτησε το CAP (Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων) στην Αισθητική και Κοσμητολογία και θέλει να εργαστεί κατά τη διάρκεια των σχολικών 
διακοπών της. Έχει αποκτήσει λίγες καμπύλες αυτό το καλοκαίρι, για 1,70μ. ύψος, το βάρος της είναι 84 κιλά. Ζει στην Αντιγόνη στο Μονπελιέ και βρήκε δουλειά στο Λατ, στην 
εμπορική περιοχή Οσάν. Παίρνει το αυτοκίνητό της για να πάει στη δουλειά της και τα γεύματά της αναφέρονται παρακάτω: 
 
Η καθημερινή πρόσληψη φαγητού της Maé. 
 

Γεύματα Φαγητό και Ποτά 

Πρωινό 

Καφές 
3 ζάχαρες 
Καρυκευμένο ψωμί 
(μελόψωμο) 

Μεσημεριανό  

Κοτόπουλο με μαγιονέζα 
Σάντουιτς  
Μους κάστανο 
Σόδα 

Δείπνο 

Σαλάτα με ρύζι και τόνο 
Λαζάνια Μπολονέζ 
Καμαμπέρ 
Ψωμί 
Ντόνατ με σοκολάτα 

 
 
1. Υπολογίστε τον ΔΜΣ της Maé. 
 
ΔΜΣ =  
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2. Σχολιάστε τα γεύματα της Maé.  
 
Έχει πολλή/πολλά/πολλούς  

Δεν έχει αρκετά  

 
 
3. Αντικαταστήστε δύο από τα τρόφιμα στο δείπνο της Maé με άλλα δύο τρόφιμα, προκειμένου να μειώσετε την πρόσληψη τροφής της και εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους 
τα επιλέγετε. 
 
1  

   

2   

  

 
 
4. Ποιες συμβουλές μπορείτε να της δώσετε για σωματική άσκηση; 
  
 

5. Ποιες είναι οι υπερβολές και οι συνέπειες των διατροφικών λαθών της Maé; 
 

 
Υπερβολές:   

  

Συνέπειες:   

  

 

6. Δώστε τρεις συμβουλές για να αποτρέψετε την αύξηση βάρους. 

 

1.   
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2.   

3.  

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 

Αξιολόγηση 
 
Η Maé είναι 19 χρονών, μόλις απέκτησε το CAP (Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων) στην Αισθητική και Κοσμητολογία και θέλει να εργαστεί κατά τη διάρκεια των σχολικών 
διακοπών της. Έχει αποκτήσει λίγες καμπύλες αυτό το καλοκαίρι, για 1,70μ. ύψος, το βάρος της είναι 84 κιλά. Ζει στην Αντιγόνη στο Μονπελιέ και βρήκε δουλειά στο Λατ, στην 
εμπορική περιοχή Οσάν. Παίρνει το αυτοκίνητό της για να πάει στη δουλειά της και τα γεύματά της αναφέρονται παρακάτω: 
 
Η καθημερινή πρόσληψη φαγητού της Maé. 
 

 

 
 
1. Υπολογίστε τον ΔΜΣ της Maé. 
 

Γεύματα Φαγητό και Ποτά 

Πρωινό 

Καφές 
3 ζάχαρες 
Καρυκευμένο ψωμί 
(μελόψωμο) 

Μεσημεριανό  

Κοτόπουλο με μαγιονέζα 
Σάντουιτς  
Μους κάστανο 
Σόδα 

Δείπνο 

Σαλάτα με ρύζι και τόνο 
Λαζάνια Μπολονέζ 
Καμαμπέρ 
Ψωμί 
Ντόνατ με σοκολάτα 
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ΔΜΣ = BMI = 84 / (1,70 x 1,70) = 29,06. Είναι υπέρβαρη. 
 
 
 
2. Σχολιάστε τα γεύματα της Mae.  
 
Έχει πολλή ζάχαρη και αμυλώδη προϊόντα.  

Δεν έχει αρκετά λαχανικά.  

 
 
3. Αντικαταστήστε δύο από τα τρόφιμα στο δείπνο της Maé με άλλα δύο τρόφιμα, προκειμένου να μειώσετε την πρόσληψη τροφής της και εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους 
τα επιλέγετε. 
 
1 Τα λαζάνια Μπολονέζ με κρέας και λαχανικά (μπριζόλα +πράσινα φασόλια).  

   

2 Το ντόνατ σοκολάτας με ένα φρούτο.  

  

Για να εξισορροπήσουμε την έλλειψη φρούτων/λαχανικών της ημέρας. 
 
4. Ποιες συμβουλές μπορείτε να της δώσετε για σωματική άσκηση; 
 
Να παρκάρει το αυτοκίνητό της μόλις φτάσει στην εμπορική περιοχή και να περπατήσει την υπόλοιπη απόσταση.  

 

5.  Ποιες είναι οι υπερβολές και οι συνέπειες των διατροφικών λαθών της Maé; 
 

 
Υπερβολές: Υπερβολική ζάχαρη και αμυλώδη προϊόντα.  
  

Συνέπειες : αύξηση βάρους, κίνδυνος διαβήτη.  
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6. Δώστε τρεις συμβουλές για να αποτρέψετε την αύξηση βάρους. 

1. Μειώστε την περιεκτικότητα της ζάχαρης στο φαγητό σας.    

2. Να τρώτε φρούτα και λαχανικά.     

3. Να ασκείστε.  

  
 

 
 
 
 

Σύνθεση ενός ισορροπημένου γεύματος σε μια δεδομένη επαγγελματική περιπτωσιολογική μελέτη  + προφορικά. 

 
 
 
  

ACTIVITY SHEET : ORAL ASSESSMENT 
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ΠΗΓΕΣ 

http://www.recrutons.fr/bonne-alimentation-changer-vie-de-vos-salaries.html 
Πώς μπορεί μια υγιεινή διατροφή να αλλάξει τη ζωή των υπαλλήλων σας; 

 
https://www.harmonie-prevention.fr/Rub_744/menu-haut/alimentation-recettes/equilibre-alimentaire/equilibre-alimentaire-et-travail/restauration-collective-d-

entreprise.html 
Ισορροπημένη διατροφή και εργασία 

 
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/healthyeating.html 

Φάτε καλά στη δουλειά 
 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-carences-alimentaires-courantes-la-carence-en-calcium 
Οι 5 πιο κοινές διατροφικές ελλείψεις 

 
https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/ 

Οι ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων 
 

https://emploi.handicap.fr/a-interview-emploi-diabete-11290.php 
Διαβήτης, αναπηρία από τον χώρο εργασίας; Ναι και όχι... 
14 Νοεμβρίου 2018 • Από Cassandre Rogeret / Handicap.fr 

 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vie-pratique/diabete-vie-professionnelle 

 Διαβήτης και επαγγελματική ζωή 
13 Νοεμβρίου 2019 

 
https://www.efficium.ch/vos-besoins/cholesterol-diabete-maladies-metaboliques/ 

Χοληστερίνη, διαβήτης και μεταβολικές ασθένειες 
 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/obesite 
Κατανοήστε την παχυσαρκία 

 
https://www.gros.org/stress-et-alimentation-le-trouble-du-reconfort 

Στρες και διατροφή: Η διαταραχή της άνεσης 
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Ιατρός Jean-Philippe ZERMATI, διατροφολόγος 
Τελευταία ενημέρωση: 18/05/16 16:23 

Ομάδα συνομιλίας για την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος. 
 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-alimentation-douglas-pm-les-causes-des-troubles-de-l-alimentation 
Παράγοντες κινδύνου για διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία, υπερφαγία) 

 
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/service-de-sante-au-travail-

reglementations/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=151&dossid=482 
Πρόληψη Διατροφικών Διαταραχών στην Εργασία 

Δεκέμβριος 2013 
 

https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/ 
Οι ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων 

Lucie B., Βιολόγος με ειδίκευση στην ηλεκτρονική υγεία 
 

Καλά με το πιάτο μου, καλά με τον εαυτό μου... 
Κέντρο Ενημέρωσης Κρέατος CIV - Εθνικό πρόγραμμα για τη Διατροφή και την Υγεία - Alimentation.gouv.fr 

 
 

Υλικό μαθημάτων (PDF)  
Φυσιολογική ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς 

Collège des Enseignants de Nutrition (Κολέγιο Καθηγητών Διατροφής) 
© Université Médicale Virtuelle Francophone (Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο Εικονικής Ιατρικής) 

Το έγγραφο δημιουργήθηκε στις 2010-2011 
 
 

ANFH : ΓΝΩΣΗ ΑΤΟΜΟΥ #2 ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ; Ιούνιος 2015 
 

INRA : Διατροφική Συμπεριφορά Ιούνιος 2010 Συλλογική Εξειδίκευση 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=lVxhEigPeL4&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=VWBhtDMkatw&feature=emb_logo 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βιολογικός ρυθμός, ισορροπία στη ζωή και ύπνοςp  

 

Οι βιολογικοί ρυθμοί και η υγεία συμβαδίζουν. Για να βοηθήσουμε τους μαθητευόμενους να συνειδητοποιήσουν το γεγονός αυτό, η ενότητα στοχεύει στην 
ενημέρωση και στην καθοδήγησή τους στο θέμα της διαχείρισης του βιολογικού ρυθμού τους σε σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους. 

Πώς λειτουργεί ο ύπνος; Μηχανισμός, φάσεις, κύκλοι, παθολογίες, διαταραχές, κ.λπ. Ποιες είναι οι λειτουργίες του ύπνου και ο ρόλος του; Πώς θα διευκολύνετε τον 
ύπνο σας; Ποιες είναι οι καλές συνήθειες όσον αφορά στον ύπνο; Ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ στιγμών ύπνου και εγρήγορσης;  

Πράγματι, είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος τι είναι οι βιολογικοί ρυθμοί και πώς να διαχειρίζεται την ισορροπία στη ζωή του. Τι είναι ο βιολογικός ρυθμός; Ποια 
ισορροπία πρέπει να υιοθετήσετε ανάλογα με τη δραστηριότητά σας; Πώς θα εξασφαλίσετε έναν ξεκούραστο ύπνο; Πώς θα διαχειριστείτε τη σωματική σας 
δραστηριότητα; Ποια θεωρείται επιβλαβής συμπεριφορά σε σχέση με τον ύπνο; Η σημασία της επιλογής ενός κανονικού ρυθμού. 

Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναφερθούν σε αυτήν την ενότητα. Ο στόχος της ενότητας είναι να υιοθετήσει ο μαθητευόμενος στην καθημερινή του ζωή 
συμπεριφορές που προάγουν την καλή υγεία, ιδίως όσον αφορά στην ισορροπία που έχουμε στη ζωή μας. Προκειμένου να αναπτύξουν το κεφάλαιο υγείας τους και, 
έτσι, να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες που συνδέονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, οι μαθητευόμενοι θα ενημερωθούν για τη σημασία του 
βιολογικού ρυθμού. 

Χάρη σε αυτήν την ενότητα, ο μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις συμπεριφορές που διευκολύνουν τη διαχείριση μιας σταθερής ισορροπίας στη ζωή 
του. Επίσης, οι μαθητευόμενοι θα δημιουργήσουν ένα έγγραφο που θα απαριθμεί τους χρυσούς κανόνες σε σχέση με τον βιολογικό ρυθμό. Η περίπτωση που θα 
αναφερθεί θα βασίζεται στις καθημερινές συνήθειες των μαθητευόμενων. Ένα ημερολόγιο ύπνου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να διευκολύνει τις αλλαγές 
στις συνήθειες και στις τρέχουσες συμπεριφορές των μαθητευόμενων. 

Περίληψη:  
 

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 161 

 Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3 171 

 Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 177 
 

- Παράρτημα 1 : Ο ύπνος - Στάδια 3 έως 5 
- Παράρτημα 2 : Αποκτώντας αποκαταστατικό ύπνο - Στάδια 6 έως 8 
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- Παράρτημα 3 : Αξιολόγηση της απόκτησης γνώσεων στη διάρκεια της συνεδρίας - Στάδιο 9 
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 
 

Ενότητα 3 : Τίτλος: Υιοθετήστε τον κατάλληλο βιολογικό ρυθμό και μια καλή 
ισορροπία στη ζωή σας και εξασφαλίστε έναν ξεκούραστο ύπνο. 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με το πλαίσιο 
ΕΠΕΠ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 

– Κατανόηση της έννοιας του βιολογικού ρυθμού για τη διαχείριση της ισορροπίας στη ζωή (υιοθέτηση ενός βιολογικού ρυθμού, εξασφάλιση ενός 
ξεκούραστου ύπνου, διαχείριση της σωματικής δραστηριότητας). 

 
- Υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την καλή υγεία στην καθημερινή ζωή, ιδίως σε σχέση με την ισορροπία στη ζωή, προκειμένου να αναπτύξουμε το 

κεφάλαιο υγείας και, έτσι, να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες που απορρέουν από το εργασιακό περιβάλλον μας. 
 
- Προσδιορισμός συμπεριφορών που θα προωθήσουν τη διαχείριση μιας σταθερής ισορροπίας στη ζωή. 

 

 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 
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Γνώση  

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

 

Πώς λειτουργεί ο ύπνος: 

 

- Την έννοια του βιολογικού ρυθμού 
(βιολογικό, κιρκάδιο και κοινωνικό ρολόι) 

 

- Τον μηχανισμό και τη λειτουργία του 
ύπνου (κύκλοι, στάδια) 

 

- Την έννοια των κύκλων και των σταδίων 
του ύπνου (ελαφρύς ύπνος, βαθύς ύπνος, 
ύπνος REM) 

 

-  Την αναλογία των διαφορετικών 
σταδίων ύπνου μέσα στη νύχτα, η οποία 
ποικίλλει 

 

- Τα στάδια του ύπνου είναι ίδια για κάθε 
κοιμώμενο άτομο. Ο ύπνος είναι προσωπικός 
και μη τυπικός, (προφίλ κοιμώμενου ατόμου, 
«αυτός που σηκώνεται νωρίς» ή «νυκτόβια 
κουκουβάγια», μικρό ή μεγάλο  κοιμώμενο 

Δεξιότητες  

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να:  

 

- Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του ύπνου του. 
Κατανοεί τον μηχανισμό και τη φυσιολογική λειτουργία 
του ύπνου, τον βιολογικό ρυθμό, τη συχνότητα και τον 
αριθμό των κύκλων 

- Προσδιορίζει τις συνήθειες του τρόπου ζωής του και 
το προφίλ του ύπνου του, μέσω της χρήσης ημερολογίων 
ύπνου και εργαλείων, που του επιτρέπουν να εντοπίζει τις 
ανάγκες του, ιδίως μέσω κλιμάκων υπνηλίας 

- Σέβεται τον βιολογικό ρυθμό του και τον ύπνο του, 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικός την επόμενη 
μέρα. Είναι σε θέση να τον προσαρμόσει ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 

- Κάνει τη σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητάς του και 
των αναγκών του σχετικά με τον ύπνο, την ανάπαυση και 
την ανάκαμψη, μέσω της παρατήρησης και της ανάλυσης 
του ύπνου του 

- Περιγράψει τον ρυθμό της ζωής του, να τον 
προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του και να προσέξει 
τα σημάδια κόπωσης, για να προσαρμόσει τις ανάγκες του 
(ανάπαυση, ύπνος, δραστηριότητα, εύρος προσοχής, 
αντοχή στην κόπωση, τρόπος ζωής, κ.ά.) 

 

- Προσδιορίζει τους δείκτες υγείας που σχετίζονται με 

Ικανότητα  

Ο μαθητευόμενος: 

 

- Υιοθετεί μια στάση ύπνου - αφύπνισης 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του (έναν 
ρυθμό που συνάδει με την επαγγελματική, 
την οικογενειακή και την κοινωνική του 
ζωή· έναν ρυθμό σύμφωνα με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και τις 
ώρες εργασίας του – κυλιόμενο ωράριο, 
αποσπάσεις, νυχτερινό ωράριο, κ.ά. –  για 
να είναι σε άριστη κατάσταση  

- Υιοθετεί έναν κανονικό και σταθερό 
ρυθμό 

 

- Λαμβάνει μέτρα για να προωθήσει τον 
ξεκούραστο ύπνο. Εάν είναι απαραίτητο, 
εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ύπνου για να 
εντοπίσει τις πιο ευνοϊκές στιγμές για να 
κοιμάται, στις «πύλες ύπνου» του. 
Ερμηνεύει αυτήν την ατζέντα και ξέρει πώς 
να συμπεριφέρεται έτσι, ώστε να μην 
στερείται τον ύπνο. 

 

- Μπορεί να δικαιολογήσει αλλαγές 
στις βιολογικές ανάγκες σύμφωνα με 
διάφορους παράγοντες (ακινησία, 
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άτομο). Τον αριθμό των κύκλων και τη 
διάρκεια των διαφορετικών σταδίων 
ανάλογα με το άτομο, την ηλικία και το φύλο. 
Επίσης, τη διαφοροποίηση του μέσου χρόνου 
ύπνου, ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

 

- ότι ο ύπνος επηρεάζεται και από την 
οικογενειακή, την επαγγελματική και την 
κοινωνική ζωή 

 

-  ότι το βιολογικό ρολόι αλλάζει καθώς 
μεγαλώνουμε 

 

Τον σκοπό του ύπνου: 

 

- τον σκοπό του ύπνου, τη σωματική 
αποκατάσταση, τη ψυχική ανάκαμψη, κ.ά. 

- ορισμένες επιδράσεις του ύπνου στους 
βιολογικούς ρυθμούς (καρδιακός ρυθμός, 
αναπνοή, πέψη, κ.ά.) 

- ότι ο ύπνος είναι ρυθμιστής των 
νευροφυτικών μας λειτουργιών (αναπνοή, 
κυκλοφορία αίματος, εκκρίσεις, κ.ά.) 

- τις ιδιαιτερότητες και τον ρόλο των 
διαφόρων σταδίων του ύπνου (ανάκαμψη, 

τους βιολογικούς ρυθμούς, τον ύπνο και τη σωματική 
δραστηριότητα (αναπνοή, καρδιακός ρυθμός, πέψη, 
κόπωση, κ.ά) 

 

-  Συγκρίνει τον βιολογικό του ρυθμό με τον ρυθμό που 
υπαγορεύεται από την οικογενειακή, την επαγγελματική 
και την κοινωνική του ζωή και υιοθετεί έναν βιολογικό 
ρυθμό κι έναν ρυθμό που επηρεάζεται από την εργασία, ο 
οποίος του επιτρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις 
της δραστηριότητάς του. 

 

- Διατυπώνει και εφαρμόζει διορθωτικά μέτρα και 
προσωπικές συμπεριφορές που ευνοούν μια καλή 
ανάκαμψη (ύπνος ανάλογα με τις ανάγκες, κανονικός 
ρυθμός ζωής, κ.ά.) 

 

- Αιτιολογεί τις ανάγκες του σε σχέση με τον βιολογικό 
του ρυθμό, από άποψη ξεκούρασης, διατροφής, 
δραστηριότητας, κ.ά. 

 

- Προσδιορίζει τον αντίκτυπο του περιβάλλοντός του, 
του τρόπου ζωής του, της δραστηριότητάς του και των 
εσωτερικών παραγόντων στην υγεία του (π.χ. ηλικία, 
φύλο, επίπεδο ρύπανσης, συνθήκες εργασίας, 
κατανάλωση καπνού, αλκοόλ, διατροφή, χρήση 
ναρκωτικών, κ.ά.) 

καθιστική ζωή, φυσική κατάσταση, 
παθολογική κατάσταση, αυξημένη 
δραστηριότητα, έλλειψη ύπνου, κ.ά.) 

 

-Ο μαθητευόμενος επιλέγει την τακτική 
σωματική δραστηριότητα, μια υγιεινή 
διατροφή και τακτικά γεύματα. Προσέχει 
μην υιοθετήσει έναν καθιστικό τρόπο ζωής 

 

- Εάν η ποιότητα του ύπνου του 
επιδεινωθεί, χρησιμοποιεί μια κλίμακα 
υπνηλίας για να εντοπίσει καλύτερα τις 
ανάγκες του (κλίμακα Epworth) 

 

-  Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιεί 
εργαλεία διαχείρισης χρόνου, για να 
βελτιώσει την οργάνωσή του και να 
αφήσει στον εαυτό του χρόνο για 
ξεκούραση. 
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όνειρο, κ.ά.) 

Γιατί πρέπει να κοιμάστε καλά; 

 

-  τις αιτίες και τις συνέπειες των 
διαταραχών του ύπνου, (φυσική ευεξία, 
κοινωνική ευεξία, ψυχική ευεξία)  

-  τα οφέλη από την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής του ύπνου 

 -  ότι η κατάσταση της υγείας του 
συνδέεται με τον ύπνο του 

-  την ανάγκη να υιοθετηθεί ένας 
κανονικός ρυθμός, προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη ύπνου 

- τη σημασία της εναλλαγής των χρόνων 
ύπνου και αφύπνισης 

-  ότι σύμφωνα με τη δραστηριότητά του, 
την ηλικία του, τον τρόπο ζωής του, τις ώρες 
εργασίας του και τη φυσική ή παθολογική 
του κατάστασή του, πρέπει να σέβεται τη 
βιολογική του ισορροπία 

-  τις συνέπειες του αποσυγχρονισμού των 
ρυθμών στο άτομο και στην επαγγελματική 
ζωή του  

- ότι η χρόνια έλλειψη ύπνου οδηγεί σε 
κινδύνους για την υγεία και σε μια μόνιμη 

 

- Αναλύει τις επιπτώσεις και τις επαγγελματικές και 
κοινωνικές συνέπειες της έλλειψης ύπνου 

 

- Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να κοιμηθεί 
και να ξυπνήσει 

 

- Προσδιορίζει, εάν υπάρχουν, τις διαταραχές του 
ύπνου του 

 

- Είναι σε θέση να αναλύει τη στάση του και τη 
συμπεριφορά του για να προσαρμόζει τις ανάγκες του 
ύπνου του, σύμφωνα με μια μη τυπική δραστηριότητα 
(κυλιόμενο ωράριο ή νυχτερινές ώρες εργασίας, διάρκεια 
βάρδιας, μη τυπικό πρόγραμμα, αλλαγή ώρας, κ.ά.) 

 

- Μπορεί να εντοπίζει μια αλλαγή στη δραστηριότητά 
του και στη συμπεριφορά του ύπνου του και είναι σε θέση 
να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, για να 
αντισταθμίσει την αλλαγή αυτή 

 

- Προσδιορίζει τα σφάλματα της συμπεριφοράς του 
που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον ύπνο του, ιδίως 
σχετικά με την αξιολόγηση του χρόνου που αφιερώνεται 



118 / 361 

 

αναπροσαρμογή του βιολογικού ρολογιού 

-   τις συνέπειες της έλλειψης ύπνου στο 
άτομο και στην επαγγελματική του 
δραστηριότητα, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, (κόπωση, αϋπνία, υπνηλία, 
ευερεθιστότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, 
μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή της 
μνήμης, διαταραχή της διάθεσης, αργοπορία, 
κίνδυνος παχυσαρκίας, διατροφική 
διαταραχή, επιθετική συμπεριφορά, άγχος, 
στρες, κατάθλιψη, μειωμένα κίνητρα, 
διαβήτης, αύξηση βάρους, υπέρταση, 
αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, μειωμένος 
χρόνος αντίδρασης, μειωμένη αισθητηριακή 
αντίληψη, κ.ά.) 

- τη σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους και 
ύπνου (έννοια της διαχείρισης του χρόνου, 
χαλάρωση, αναπνευστική άσκηση, 
σωφρολογία, δραστηριότητα χαλάρωσης, 
εντοπισμός επιβλαβών σκέψεων που 
προκαλούν άγχος, κ.ά.) 

- ότι η έλλειψη ύπνου έχει συνέπειες στην 
υγεία του, τη δραστηριότητά του και την 
εργασία του (μειωμένη προσοχή, υπνηλία, 
μειωμένη απόδοση, αυξημένος κίνδυνος 
επαγγελματικών ατυχημάτων, κίνδυνος 
ατυχημάτων κατά την οδήγηση, κ.ά.) 

 

μπροστά στις οθόνες 

 

- Ο μαθητευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί, εάν 
χρειαστεί, την εφαρμογή «My Sleep Coach» για να 
προσδιορίσει τον ρυθμό και τις ανάγκες του. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να προσδιορίσει το προφίλ ύπνου του 

 

- Παραθέτει και υιοθετεί καλές συνήθειες που θα τον 
βοηθήσουν να κοιμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα 
του ύπνου του. 



119 / 361 

 

Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα: 

 

- τις ιδανικές συνθήκες για ύπνο, 
(ηχομόνωση καταλυμάτων, ρύθμιση 
θερμοκρασίας, διατήρηση σκοτεινού χώρου, 
κατάλληλα και τακτικά ανανεωμένα 
κλινοσκεπάσματα, μείωση των ερεθισμάτων 
φωτός, τήρηση των χρόνων αφύπνισης και 
ύπνου, αποφυγή διαταραχής των φάσεων 
ύπνου-αφύπνισης, σεβασμός των χρόνων 
γεύματος, σεβασμός της εναλλαγής 
σκοταδιού/φωτός ημέρας, σωματική άσκηση 
και αθλητικές δραστηριότητες, προσέξτε να 
μην καθυστερήσετε τους χρόνους αφύπνισης 
και ύπνου σας, αποφύγετε την κατανάλωση 
αλκοόλ και λήψη φαρμάκων πριν πάτε για 
ύπνο, αποφύγετε τις διεγερτικές 
δραστηριότητες πριν πάτε για ύπνο, ακόμη 
και το κάπνισμα, τα ενεργειακά ποτά και την 
καφεΐνη, τη σόδα, το τσάι, κ.τ.λ.) 

 

- τις καλές πρακτικές (ήσυχα μέρη, 
προστατευτείτε από τον θόρυβο, να είστε 
στο σκοτάδι, να εκτίθεστε στο φως κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, να μειώσετε τη 
θερμοκρασία του σώματός σας, να τρώτε 
τακτικά, να ασκείστε τακτικά, να κοιμάστε 
τουλάχιστον 7 ώρες τη νύχτα, να προτιμάτε 
ήρεμες δραστηριότητες πριν από τον ύπνο, 
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όπως ανάγνωση και σχεδίαση, που 
επιβραδύνουν την πνευματική 
δραστηριότητα πριν αποκοιμηθείτε, 
ρυθμίστε την αποσυμπίεση των αεροστεγών 
πορτών πριν πάτε για ύπνο, κ..α.) 

- τις κακές συνήθειες, όπως το κινητό, το 
ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον 
υπολογιστή στο δωμάτιο, την αποφυγή 
ηχορύπανσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την 
περιήγηση στο Διαδίκτυο, κ.ά. Τα ¾ των 
Γάλλων κοιμούνται με ηλεκτρονικές 
συσκευές, περισσότερο από το 40% κοιμάται 
με τα τηλέφωνά τους, αποφύγετε έναν πολύ 
καθιστικό τρόπο ζωής, κ.ά. 

-  τον αρνητικό αντίκτυπο των νέων 
τεχνολογιών στον ύπνο. Το υπερβολικό φως 
μπορεί να καθυστερήσει την ώρα του ύπνου. 
Οι οθόνες προκαλούν στέρηση ύπνου και 
μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια στέρηση 
ύπνου 

-  τους μηχανισμούς και τα οφέλη του 
μεσημεριανού ύπνου, εάν γίνεται με 
ορισμένους κανόνες (διάρκειας 10 έως 30 
λεπτών, μεταξύ 12 μ.μ. και 3 μ.μ.) 

- ότι το βιολογικό μας ρολόι υπαγορεύει 
τους χρόνους ανάπαυσης και γι 'αυτό είναι 
σημαντικό να κοιμηθούμε την κατάλληλη 
στιγμή και να μην καθυστερούμε τον ύπνο 
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Πρόληψη: 

 

-  ορισμένες διαταραχές του ύπνου 

 

- ότι εάν εργάζεται κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, θα έχει μια πιο αυστηρή ιατρική 
παρακολούθηση (υποχρεωτικός ιατρικός 
έλεγχος κάθε 6 μήνες), θα πρέπει, επίσης, να 
προσαρμοστεί, να προσαρμόσει τον ύπνο 
του, σε κυλιόμενα χρονοδιαγράμματα, στις 
χρονικές αποκλίσεις. Τα κυλιόμενα 
προγράμματα εργασίας πρέπει να 
οργανώνονται σύμφωνα με ορισμένα 
κριτήρια (πολύ συχνά κυλιόμενο πρόγραμμα, 
κάθε 2-3 ημέρες, δεξιόστροφη περιστροφή, 
διάλειμμα για γεύμα, κανονική περιστροφή, 
επιπλέον περίοδο ανάπαυσης, κ.ά.) 

-  την ποιότητα του ύπνου του (διάρκεια, 
υπνηλία, νύστα, αϋπνία, αφύπνιση, 
νυχτερινή αφύπνιση, κ.ά.) 

- σημάδια μειωμένης εγρήγορσης, 
χασμουρητό, δυσκαμψία στον αυχένα, 
τσούξιμο ματιών, υπνηλία, κ.ά. κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, κατά την οδήγηση ή 
κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εργασίας  

-  διαταραχές του ύπνου που υποτίθεται 
ότι τον προειδοποιούν (επιδείνωση της 
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ποιότητας την ημέρα, δυσκολία 
συγκέντρωσης, μειωμένη προσοχή, μειωμένη 
επαγρύπνηση, μειωμένη απόδοση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, διαταραχές στη 
διάθεση, κ.ά.). 

 

 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση:  

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

 

Υιοθετεί καλές πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 
του ύπνου του (για παράδειγμα, πηγαίνει στο κρεβάτι όταν νιώθει 
κουρασμένος, δεν αλλάζει τις ώρες του ύπνου ή του φαγητού του, 
υιοθετεί μια συμπεριφορά που τον βοηθά να κοιμηθεί, κ.ά.). 

 

Προσδιορίζει τους παράγοντες που προωθούν τον ύπνο, τον 
αποκαταστατικό ύπνο και μια ισορροπημένη ζωή (να προτιμάει ένα 
ήσυχο μέρος, να αποσυνδέεται από ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.). 

 

Υιοθετεί έναν κανονικό τρόπο ζωής, διατηρεί όσο το δυνατόν 

Αναμενόμενα αποτελέσματα*: 

 

Ο μαθητευόμενος υιοθετεί έναν κανονικό ρυθμό αφύπνισης/ύπνου. 

 

Προσαρμόζει το περιβάλλον του για να τον βοηθήσει να κοιμηθεί. 

 

Προσαρμόζει τον ύπνο του ανάλογα με τη δραστηριότητά του, την εργασία του, 
την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή του. 

 

Προσαρμόζει τη συμπεριφορά του και τον τρόπο ζωής του, ώστε να τον 
βοηθήσουν να κοιμηθεί. 
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περισσότερο τον βιολογικό του ρυθμό. 

 

Ο εκπαιδευόμενος εντοπίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη 
διαχείριση του τρόπου ζωής του, ξέρει πώς να τον αλλάξει ανάλογα 
με τις ανάγκες του. 

 

 

 

Σέβεται το πρόγραμμα του ύπνου του. 

 

Προσέχει τον ύπνο του και ξέρει πώς να εντοπίσει μια δυσλειτουργία ύπνου που 
θα συνεπαγόταν ιατρική επίσκεψη. 

Αριθμός ωρών:  20 ώρες 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

 

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα ημερολόγιο ύπνου (διάρκεια ύπνου, ποιότητα ύπνου, αϋπνία, υπνηλία, πρόωρο ξύπνημα, χρόνος που 
ξοδεύεται στο κρεβάτι χωρίς να κοιμάται, κ.ά.) για περίοδο ενός μήνα, προκειμένου να προσδιορίσει το προφίλ ύπνου του και να λάβει τα απαραίτητα 
διορθωτικά μέτρα. 

 

Ο εκπαιδευόμενος κάνει μια λίστα με τους χρυσούς κανόνες ενός ατόμου που κάνει καλό ύπνο: γνωρίζει τις ανάγκες του, διατηρεί έναν κανονικό ρυθμό, 
ρυθμίζει την αφύπνιση μέχρι να ετοιμαστεί (ντους, πρωινό, φως, κ.λπ.), είναι προσεκτικός με τα σημάδια του ύπνου (βαριά βλέφαρα, χασμουρητό, τέντωμα, 
τσούξιμο ματιών, κ.λπ.), αποφεύγει την κατανάλωση διεγερτικών το βράδυ (καφέ, τσάι, βιταμίνη C, σόδες, τσιγάρα, καφεΐνη, κ.ά.), αποφεύγει την κατανάλωση 
μεγάλης ποσότητας φαγητού και αλκοόλ κατά τη διάρκεια των βραδινών γευμάτων, αποφεύγει την άσκηση ή κάποια διεγερτική δραστηριότητα μία ώρα πριν 
πάει για ύπνο, ακολουθεί μια τυπική διαδικασία για να ετοιμαστεί για ύπνο (ανάγνωση, τσάι από βότανα, χαλάρωση, κ.λπ.) για τον έλεγχο της υπνηλίας, 
δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον (ξεχωριστό δωμάτιο, αεριζόμενο, κρεβάτι καλής ποιότητας, θερμοκρασία 18-20 ° C, αποφεύγει τα οπτικά ερεθίσματα 
(τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, φως, οθόνη, κ.λπ.), ηχητικά ερεθίσματα (ραδιόφωνο, μουσική) ή διανοητικά ερεθίσματα, το κρεβάτι πρέπει να είναι ένα μέρος 
αφιερωμένο στον ύπνο και στις στενές σχέσεις. 
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Σενάριο Ενότητας 3 

EASY HEALTH : 
Διευκόλυνση και διατήρηση επαγγελματικής ένταξης 

 
Αντικείμενο: Ισορροπώντας μεταξύ βιολογικών και εργασιακών ρυθμών 
 
Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος. 
 

Κατά την διάρκεια της ακολουθίας 
 

- Οι μαθητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για τους τρεις βιολογικούς ρυθμούς: υπερκαρδιανός (ultradian) υποκαρδιανός (infradian) and κικαρδιανος (circadian).  
- Οι μαθητές αξιολογούν εάν ο κιρκαδικός ρυθμός τους (κύκλοι ύπνου / αφύπνισης) είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς του κόσμου της εργασία; 
- Οι μαθητές γνωρίζουν και μετρούν τον αντίκτυπο του αποσυγχρονισμού της εναλλαγής ύπνου / αφύπνισης στην ποιότητα ζωής και υγείας τους;  
-  Οι μαθητές δημιουργούν ένα "φύλλο συμβουλών" για το πώς να αποκατασταθεί ένας καλός κύκλος ύπνου.   

   

 

Συλλογικό ή / και 
μεμονωμένο σενάριο 

Διάρκεια:  Μεταξύ 6-7 ωρών Δημιουργήθηκε από:   Brigitte Marcus 

 
Επιδιωκόμενες δεξιότητες: Στο τέλος του σεναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να… εφαρμόσει καλές πρακτικές για να συνδυάσει βιολογικούς ρυθμούς και επαγγελματική ζωή 
 
Κριτήρια αξιολόγησης και αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη σχέση μεταξύ ύπνου, ποιότητας ζωής και προσαρμογής του τρόπου ζωής με τους ρυθμούς 
που επιβάλλονται από την επαγγελματική ζωή. Το φύλλο οδηγιών που δημιουργήθηκε μπορεί να αναπαραχθεί και να χρησιμοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 
 

 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:    
 

- QROC (Ερωτηματολόγιο Ανοιχτών και Σύντομων Απαντήσεων) σχετικά με τα κύρια πράγματα που πρέπει να θυμάστε (σύνδεση μεταξύ διαταραχών ύπνου, επαγρύπνησης και 
επιπτώσεων στην επαγγελματική ζωή)  
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- Εκπόνηση ενός «Φύλλου Συμβουλών» με τίτλο «Ύπνος, ποιότητα ζωής και ρυθμοί εργασίας» συνδιαμορφωμένο σε ομάδες. 
 

 
Φάσεις Διάρκεια Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν Περιεχόμενο (μαθήματα, εξηγήσεις, ασκήσεις...) 
   Καθήκοντα εκπαιδευτή Καθήκοντα 

εκπαιδευόμενου 
Οδηγίες Έγγραφα/Υλικά 

1 15 λεπτά  Παρουσίαση της ενότητας 3: Ύπνος, 
ποιότητα ζωής και ρυθμοί εργασίας. 

Γράψτε και περιγράψτε 
τα διαφορετικά στάδια 
της ημέρας: 
-Εναλλαγή μεταξύ 
θεωρητικού και 
πρακτικού περιεχομένου 
- Αξιολογήστε την 
ποιότητα και την 
ποσότητα του ύπνου για 
κάθε συμμετέχοντα. 
- Σύνταξη ενός φύλλου 
συμβουλών για να βρείτε 
ή να αποκαταστήσετε 
έναν καλό ύπνο. 
 
 

Ρωτήστε τον εκπαιδευτή 
απορίες 

Διατηρήστε φύλλα 
για τις προσδοκίες 
των μαθητών 
 

Χαρτί-Πίνακας 
 

2 45 λεπτά Ανταλλαγή ιδεών:  
Γνώση των εκπαιδευομένων στα 
παρακάτω: 
- οι 3 βιολογικοί ρυθμοί 
- Βιολογικό ρολόι 
- Λειτουργία ύπνου 
 
 

- Καταγράψτε τις 
προσδοκίες των μαθητών 
σχετικά με το 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.  
 
Ταξινομήστε όλες τις 
απαντήσεις ανάλογα με 
την ουσία τους για να τις 
εκμεταλλευτείτε 
συγκρίνοντας τα 
περιεχόμενα τους 
αργότερα μέσα στην 
ημέρα. 
 

Συμμετέχετε ενεργά στην 
εκπόνηση ενός 
διανοητικού χάρτη 
(Χάρτης μυαλού) 

Καταγράψτε τις 
γνώσεις των 
μαθητών σε έναν 
χάρτη μυαλού, 
δίνοντας ενδείξεις 
βάσισμένοι στο 
ρόλο του ύπνου 
και κάνοντας 
συνδέσεις με 
άλλους 
βιολογικούς 
ρυθμούς. 
 
 

Χάρτης μυαλού της 
λειτουργίας ύπνου στο λευκό 
πίνακα. 
 
 
 
Προηγουμένως, 
συμβουλευτείτε τους 
επιστημονικούς ιστότοπους 
που εξηγούν τη λειτουργία 
του ύπνου:  
https://www.solutions-
mysommeil.com/a-quoi-sert-
le-sommeil.html 

3 45 λεπτά Παρουσιάστε τους μαθητές στους 3 
βιολογικούς ρυθμούς σύμφωνα με την 

Συζητήστε με θεωρητικό 
τρόπο τους 3 βιολογικούς 

Ενεργή ακρόαση και 
λήψη σημειώσεων 

 Χρησιμοποιήστε έναν πόρο 
τύπου «τρένο ύπνου» για να 
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περιοδικότητά τους σε μια παρουσίαση 
Power Point: 
 
 - κιρκαδικοί ρυθμοί, για περίοδο 
ισοδύναμη με περίπου 24 ώρες; 
-  υπερκαρδικοί ρυθμοί, πιο γρήγοροι 
σε συχνότητα από τον κιρκαδικό 
ρυθμό, που θεωρητικά διαρκούν 
λιγότερο από 24 ώρες; 
-υποκαρδικοί ρυθμοί, με συχνότητα 
βραδύτερη από τον κιρκαδικό ρυθμό, 
με χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
24 ώρες;  
- Η έννοια του εσωτερικού βιολογικού 
ρολογιού: παραγωγή εγκεφάλου και 
ορμονών και συγχρονισμός με τον 
κύκλο ύπνου / αφύπνισης. 
 
 

ρυθμούς και τη σχέση 
μεταξύ τους: 
 
-Yπερκαρδικοί  
-Yποκαρδικοί 
-Κιρκαδικοί : έλεγχος 
ύπνου / αφύπνισης 
 
 
 
 
Focus on sleep, its stages 
and cycles and make the 
link between lack of 
sleep and the 
consequences on 
vigilance, irritability, 
disruption of the body 
including the production 
of nocturnal hormones. 
 
 

Οι μαθητές ελέγχουν αν 
σέβεται η ακολουθία 
μεταξύ ύπνου / 
αφύπνισης και γνωρίζουν 
την πιθανή ασυμφωνία 
μεταξύ του τρόπου ζωής 
τους και της ισορροπίας 
που επιδιώκει το 
βιολογικό ρολόι. 
 

περιγράψετε τις φάσεις ύπνου 
και τους κύκλους. 
 
Ιδανική διάρκεια ύπνου:  
Παράρτημα 3 
   
- Ανάπτυξη ενημερωτικού 
δελτίου για την εύρεση ή τον 
ξεκούραστο ύπνο. 
Παράρτημα 6 
 
Πρώτα, ανατρέξτε σε 
επιστημονικούς ιστότοπους 
που εξηγούν το ρόλο του 
ύπνου. 
 
Πχ; Στα γαλλικά: 
https://www.solutions-
mysommeil.com/a-quoi-sert-
le-sommeil.html 
 
 
 
Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό 
εργαλείο "ύπνο" για να 
περιγράψετε φάσεις και 
κύκλους ύπνου Γράφημα 1 ή 
2: Παράρτημα 1 
 
Γιατί χρειαζόμαστε τον ύπνο; 
Παράρτημα 2 
Εστίαση στα όνειρα 
Παράρτημα 1 συνέχεια. 
Ιδανική διάρκεια ύπνου:  
Παράρτημα 3 
 

4 15 με 30 λεπτά  
 

Βίντεο σχετικά με την επίδραση του 
φωτός στον ύπνο 
 

   Οι μαθητές 
παρακολουθούν το 
βίντεο και στη συνέχεια 

Σεβαστείτε την 
ελεύθερη ομιλία 
των μαθητών 

Δώστε ένα βίντεο που εξηγεί 
τη σχέση μεταξύ φωτός και 
ύπνου για να εξηγήσετε την 
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 σχολιάζουν με βάση τις 
προσωπικές τους 
εμπειρίες. 
 
 
 
 

εναλλαγή μεταξύ ύπνου και 
αφύπνισης 
 
Ύπνος: στον ιστότοπο Inserm 
· βίντεο σχετικά με το θέμα - 
Χρονοβιολογία 

5 60 λεπτά Παρουσιάστε και εξηγήστε όλους τους 
διαταράκτες του κύκλου ύπνου / 
αφύπνισης 

Ξεκινήστε από το 
επεξηγηματικό βίντεο – 
χρονοβιολογία 
 
Παρακολούθησε στην 
ακολουθία 3 για να 
τονίσετε τη σχέση 
μεταξύ ύπνου και 
οπτικών ερεθισμάτων. 
(1η αιτία αργού ύπνου) 
 
Στη συνέχεια, 
απαριθμήστε και 
εξηγήστε τους 
διαταράκτες που 
προέρχονται από: 
 
- συνήθειες τρόπου ζωής: 
χρήση όλων των τύπων 
οθονών, αργά γεύματα, 
αθλητισμός το βράδυ, 
κατανάλωση αλκοόλ και 
ψυχοδραστικων ουσιών 
κ.λπ. 
  
- την κοινωνική ζωή: 
επαναλαμβανόμενες 
νυχτερινές έξοδοι, χρήση 
αλκοόλ και 
ψυχοδραστικής ουσίας 
κ.λπ. 
(διαταραχές που μπορούν 

Καθώς προχωρούν, 
ζητήστε από τους 
μαθητές να σημειώσουν 
όλα τα στοιχεία που 
μπορεί να διαταράξουν 
τον ύπνο τους, τα 
γράφουν σε ένα ανώνυμο 
φύλλο αφιερωμένο σε 
αυτόν τον σκοπό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές υπολογίζουν 
τις αντίστοιχες περιόδους 
ύπνου τους και 
αξιολογούν εάν έχουν 
"Χρέος ύπνου". 
 

Για να 
δημιουργήσει το 
"Φύλλο 
συμβουλών", ο 
εκπαιδευτής έχει 
ετοιμάσει ένα 
φύλλο δύο στηλών 
(τίποτα δεν είναι 
γραμμένο στη 
δεξιά στήλη, το 
οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί 
ξανά για παροχή 
συμβουλών με την 
ακόλουθη σειρά) 
στην οποία οι 
εκπαιδευόμενοι 
παραθέτουν τους 
παράγοντες που 
διαταράσσουν τον 
κύκλο ύπνου / 
αφύπνισης, 
χρησιμοποιώντας 
λέξεις-κλειδιά. 
 

Φύλλο "Τι σας εμποδίζει να 
κοιμηθείτε αρκετά για να 
αναζωογονηθείτε" 
Αυτό το φύλλο μπορεί να 
είναι χειρόγραφο ή με τη 
μορφή εγγράφου 
επεξεργασίας κειμένου 
ανάλογα με τις δυνατότητες 
που προσφέρει ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάρτε το προηγούμενο 
φύλλο "Τι σας εμποδίζει να 
κοιμηθείτε αρκετά για να 
ανανεωθείτε" και 
χρησιμοποιήστε τη δεξιά 
στήλη Συμβουλές σχετικές με 
την κατάσταση. 
 
Οι μαθητές ολοκληρώνουν 
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να τροποποιηθούν από 
τον μαθητή 
 
Κατόπιν 
-στην οικογενειακή ζωή, 
(μικρά παιδιά, 
οικονομικά προβλήματα 
κ.λπ.). 
- σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, (θόρυβος, 
φως, θερμοκρασία, 
σχεδιασμός και 
τοποθεσία του 
καταλύματος, 
 
Κατόπιν 
- Ώρες εργασίας και 
ρυθμοί εργασίας: 
κλιμακωτές ώρες 
εργασίας, βάρδια 
εργασίας 2/8 ή 3/8 ή  
-συγκεκριμένες θέσεις 
εργασίας (αρτοποιείς, 
άτομα παράδοσης κ.λπ. 
(Που είναι πέρα από τον 
ατομικό έλεγχο των 
μαθητών στον κύκλο 
ύπνου / αφύπνισης). 

 το μάθημα με το φύλλο 
οδηγιών που έχει 
συγκεντρωθεί σε μορφή 
έντυπου βιβλιαρίου ή 
ψηφιακού αρχείου. 
 
 
 
 
Διάγραμμα Ischikawa; 
Δέντρο αιτίας και συνεπειών. 
 
 

6 30 λεπτά για κάθε 
εκπαιδευόμενο 

Εξετάστε μεμονωμένα ένα «Φύλλο 
συμβουλών» «Τρόποι να κοιμηθείτε 
καλά». 
 
 
 

Ο εκπαιδευτής ζητά από 
τους μαθητές να 
παρέχουν σε κάθε 
διαταραχή του ύπνου μία 
ή περισσότερες 
συμβουλές για την 
αντιμετώπισή της. 
 

Οι μαθητές επιστρέφουν 
στο φύλλο όπου έχουν 
καταγράψει τις λέξεις-
κλειδιά των διαταραχών 
του ύπνου και 
προτείνουν μία ή 
περισσότερες συμβουλές 
για να ξεπεράσουν κάθε 
σενάριο διαταραχής του 
ύπνου. 

Ο εκπαιδευτής 
πηγαίνει στον κάθε 
μαθητή για να τον 
βοηθήσει να βρει 
μία ή δύο λύσεις 
για καταστάσεις 
όπου 
διαταράσσεται ο 
ύπνος. 

Ερωτηματολόγιο σε χαρτί ή 
ψηφιακή αξιολόγηση 

7 45 με 60 λεπτά Συλλογή του «φύλλου συμβουλών» Ο εκπαιδευτής εξετάζει Οι μαθητές μοιράζονται Ο εκπαιδευτής  
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τα μεμονωμένα φύλλα με 
τους διαταραγμένους 
παράγοντες ενός 
ξεκούραστου ύπνου και 
τις σχετικές συμβουλές 
τους. 
 
 

το περιεχόμενο της 
εργασίας τους. 
 
 

συνθέτει όσα 
έχουν ειπωθεί από 
τους μαθητές στο 
ταμπλό και 
προσθέτει σε αυτό 
εάν είναι 
απαραίτητο. 
 
Μην παραλείψετε 
τα οφέλη ενός 
σύντομου ύπνου 
(περίπου 20 λεπτά 
για να μην πέσετε 
σε βαθύ αργό 
ύπνο) για μαθητές 
με κλιμακωτές 
ώρες εργασίας.  
 
 

8 60 λεπτά Προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας· 
Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης 
ύπνου στην προσωπική και 
επαγγελματική ζωή; 
 
 

Ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει διαφορετικά 
δέντρα για τις αιτίες και 
τις συνέπειες της 
στέρησης ύπνου: 
- Προσωπική ποιότητα 
ζωής: 
Συμπεριλαμβάνονται 
καρδιαγγειακές 
παθήσεις, παχυσαρκία, 
διαταραχή της 
παραγωγής ορμονών, 
ευερεθιστότητα, 
δυσκολίες προσαρμογής 
στην καθημερινή ζωή, 
απομνημόνευση, 
επαγρύπνηση, μάθηση 
- Η πορεία και η 
επαγγελματική ζωή: 
Συμπεριλαμβανομένων 

Οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτήν τη σειρά 
συν-κατασκευής 
διαγραμμάτων Ishikawa. 

Ο εκπαιδευτής 
δημιουργεί 
συνδέσμους με 
τους 3 βιολογικούς 
ρυθμούς που 
φαίνονται στην 
ακολουθία 3. 

Χαρτί- Ταμπλό 
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των απαιτήσεων των 
εργοδοτών από την 
άποψη της ακρίβειας, της 
ποιότητας της εργασίας, 
της προσοχής σε άλλους, 
της 
προσαρμοστικότητας, 
της απομνημόνευσης της 
μάθησης, των 
επιπτώσεων στα 
εργατικά ατυχήματα. 
 

9 15 λεπτά -QROC (Ερωτηματολόγιο Ανοιχτών 
και Σύντομων Απαντήσεων)  
σχετικά με τα κύρια πράγματα που 
πρέπει να θυμούνται οι 
εκπαιδευόμενοι (σύνδεση μεταξύ 
διαταραχών ύπνου, επαγρύπνησης και 
επιπτώσεων στην επαγγελματική 
ζωή) 

 
 
 

Ο εκπαιδευτής αξιολογεί 
την κατανόηση των 
θεμάτων που 
εξετάστηκαν στη 
συνεδρία με χρήση ενός 
ερωτηματολογίου που 
έχει σχεδιάσει εκ των 
προτέρων. 
 

Οι μαθητές απαντούν 
στα ερωτηματολόγια και 
στη συνέχεια αξιολογούν 
μαζί τι έχουν μάθει. 
 
 

Προσπαθήστε να 
μην παρεμβαίνετε 
κατά τη διάρκεια 
της ακολουθίας για 
να αφήσετε τους 
μαθητές να 
ανταποκριθούν 
ξεχωριστά. 
Εξηγήστε τις 
ερωτήσεις όπου 
κρίνεται 
απαραίτητο. 
 

Ερωτηματολόγιο 
Αξιολόγησης 

10 
 

20 με 30 λεπτά  Αξιολόγηση της ενότητας από τους 
συμμετέχοντες 

Ζητήστε από τους 
μαθητές να δώσουν 3 
θετικές πτυχές της 
συνεδρίας και στη 
συνέχεια να επισημάνουν 
τυχόν αδυναμίες. 

Ενεργή συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων στην 
αξιολόγηση των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων της 
συνεδρίας. 

Επιστρέψτε στις 
σελίδες του 
χαρτιού-ταμπλό 
όπου αναφέρονται 
οι προσδοκίες των 
μαθητών και 
συγκρίνετέ τις με 
αυτά που έχουν 
μάθει κατά τη 
διάρκεια της 
συνεδρίας. 

Χαρτί-Ταμπλό 
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Ενημερωτικό σημείωμα 

 

Ενότητα 3 

Διευκόλυνση και διατήρηση επαγγελματικής ένταξης 

Ισορροπώντας μεταξύ βιολογικών και εργασιακών ρυθμών 
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Παράρτημα 1:  

1.1 Μηχανισμός ύπνου ( Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κοιμόμαστε) 

Ο ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία μένουμε περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας. Είναι μέρος των ζωτικών λειτουργιών του σώματος όπως η αναπνοή, η πέψη ή 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ύπνος είναι μια αυθόρμητη και αναστρέψιμη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες περιόδους κατά τις οποίες 
επικρατεί: 

 Μείωση της κινητικής δραστηριότητας = Το σώμα δεν κινείται, δεν υπάρχει πλέον εθελοντική κίνηση. 
 Αύξηση των κατωφλίων αισθητηριακής απόκρισης = ο κοιμισμένος δεν αντιλαμβάνεται πλέον θορύβους 
 Διευκόλυνση απομνημόνευσης = Ο ύπνος βοηθάει στην  απομνημόνευση  της μάθησης κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 Διακοπή της ψυχικής δραστηριότητας = Ο ύπνος δεν αποτελεί κατάσταση συνειδητότητας καθώς ο κοιμισμένος ονειρεύεται. Στον εγκέφαλο, κατά τη διάρκεια του 

ύπνου χωρίς REM, η δραστηριότητα επιβραδύνεται όλο και περισσότερο καθώς ο ύπνος βαθαίνει και ο κοιμισμένος μετακινείται από το φως στον ύπνο βαθύ 
αργού κύματος. 

 

* Όσον αφορά το σώμα, (sic. ο ύπνος) είναι το ίδιο με μια προοδευτική μείωση των κύριων βασικών λειτουργιών του σώματος: επιβράδυνση του παλμού και της 
αναπνοής, αρτηριακή πίεση, μυϊκός τόνος και πτώση της θερμοκρασίας του σώματος. 

* Ο δάσκαλος κάνει τη σύνδεση με τον υπερηδικό βιολογικό ρυθμό 

 

Κατά την διάρκεια του νύχτας υπάρχουν δύο τύποι ύπνου: ‘Υπνος αργού κύματος και ύπνος REM 

 

‘Υπνος αργού κύματος 

Όταν κάποιος κοιμάται, η εγκεφαλική δραστηριότητα σταδιακά επιβραδύνεται, δηλαδή ο κοιμώμενος αφυπνίζεται από τον παραμικρό θόρυβο, καθώς δεν 
αντιλαμβάνεται ότι κοιμόταν ή ότι ήταν σε κατάσταση υπνηλίας. 

Όταν ο κοιμώμενος έχει φτάσει στο στάδιο του βαθύ ύπνου με αργό κύμα, αυτός ή αυτή πέφτει σε μια κατάσταση από την οποία είναι δύσκολο να ξυπνήσει, επειδή ο 
εγκέφαλος είναι όλο και λιγότερο ευαίσθητος σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως ερεθίσματα από το ίδιο το σώμα. 
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REM ύπνος 

Ο REM ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία ο κοιμώμενος είναι δύσκολο να ξυπνήσει, ο μυϊκός τόνος του καταστέλλεται, ενώ ο εγκέφαλός του είναι ενεργός. (Ο 
ύπνος REM αναγνωρίζεται επίσης από την παρουσία μιας σειράς κινήσεων των ματιών, γνωστών ως ταχείες κινήσεις των ματιών). Οι Βρετανοί αποκαλούν ύπνο REM 
(ύπνος ταχείας κίνησης των ματιών). 

Δείτε πώς μπορείτε να κοιμηθείτε καλά: 

 
* Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το ένα ή το άλλο γράφημα σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. 

Γράφημα 1 

 

 

Γράφημα 2 
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Πηγή: https://www.sommeil.org/comprendre-le-sommeil/les-cycles-du-sommeil/ 

 

Ο νυχτερινός ύπνος θα αποτελείται από 4 έως 6 διαδοχικούς κύκλους ανάλογα με τα άτομα και την ηλικία τους. 

Καθώς η νύχτα εξελίσσεται, η σύνθεση των κύκλων θα αλλάξει: ο βαθύς ύπνος με αργό κύμα είναι πολύ έντονος στην αρχή της νύχτας και καθώς η νύχτα εξελίσσεται, 
γίνεται πιο σπάνιος και εξαφανίζεται εντελώς νωρίς το πρωί. 

Αντιθέτως, ο ύπνος REM, που χαρακτηρίζεται από πολλά όνειρα, είναι σύντομος στην αρχή της νύχτας και στη συνέχεια θα καταλάβει μια αυξανόμενη θέση σε κάθε 
κύκλο ύπνου καθώς προχωρά η νύχτα. Ανεξάρτητα από το στάδιο του ύπνου, ο κοιμώμενος θα ξυπνήσει αρκετές φορές για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορεί 
να το θυμάται. Η αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φυσιολογικό. 

1.2 Επικεντρωθείτε στα όνειρα και τις λειτουργίες τους. 

Όταν ξυπνάτε κάποιον, είναι πιο πιθανό να μπορεί να κάνει ανάκληση του ονείρου εάν βρίσκεται σε ύπνο REM και το περιεχόμενο του ονείρου είναι πιο πλούσιο σε 
συναισθήματα. Γι 'αυτό έχουμε αναπτύξει τη συνήθεια να συσχετίζουμε τον ύπνο REM και τα όνειρα λίγο πιο γρήγορα. Ωστόσο, ονειρευόμαστε επίσης, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό κατά τη διάρκεια του ύπνου με αργό κύμα: 40% των αφύπνισης στον ύπνο με αργό κύμα θα οδηγήσει σε ανάκληση των ονείρων. 

Η λειτουργία που αποδίδεται στα όνειρα ήταν από καιρό απασχόληση των ανδρών. Μια προειδοποίηση από τους θεούς στην αρχαιότητα ή άλλου είδους 
προειδοποιητικά μηνύματα σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς. Για τους ψυχαναλυτές, τα όνειρα εκφράζουν το ισοδύναμο της εκπλήρωσης μιας καταπιεσμένης 
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επιθυμίας, μεταφρασμένης με συμβολικό τρόπο. Οι επαγγελματίες του ύπνου αποδίδουν μικρή αξία στα περιεχόμενα των ονείρων, τα οποία θεωρούν ως ασυνεπή 
υπολείμματα ή τυχαία ενημερωμένα περιεχόμενα μνήμης από τις διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης. 

Το όνειρο χαρακτηρίζεται από πολύ λεπτομερείς εικόνες που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα υποθετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, χαρακτήρων, 
διαλόγων, συναισθημάτων. Το περιεχόμενο είναι κάποιες φορές τακτικό και λογικό και μερικές φορές πολύ παράξενο. Αυτό σχετίζεται με τη μη συντονισμένη 
λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. 

*Είναι όποια ψυχική δραστηριότητα όνειρο κατά τη διάρκεια του ύπνου; 

(Προαιρετικό περιεχόμενο, ο δάσκαλος διατηρεί όποιο περιεχόμενο ανάλογα με τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων) 

Υπάρχουν άλλα στάδια κατά τα οποία ο εγκέφαλος εκφράζει μια δραστηριότητα που γίνεται αντιληπτή από τον κοιμώμενο. Τόσο όταν ξυπνάει όσο και όταν κοιμάται, 
μπορεί να εμφανιστούν πολύ λεπτομερείς αλλά χωρίς γραφή εικόνες, σε αντίθεση με αυτές που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των ονείρων. Αυτές ονομάζονται 
υπναγωγική παραισθησία όταν κάποιος κοιμάται ή υπνωπικά όταν κάποιος είναι ξύπνιος. Μερικοί κοιμισμένοι μπορεί επίσης να έχουν διαυγή όνειρα, στα οποία 
έχουν συνείδηση ότι ονειρεύονται και μερικές φορές μπορούν ακόμη και να κατευθύνουν την πορεία του ονείρου. 

 

Εφιάλτες: 

Ο εφιάλτης είναι ένα όνειρο με δυσάρεστο ή ακόμα και τρομακτικό περιεχόμενο, προκαλεί έντονο άγχος και εμφανίζεται κατά την διάρκεια του ύπνου REM και μέχρι 
το τέλος της νύχτας. Διαφέρει από τους νυχτερινούς τρόμους, που είναι σύντομα επεισόδια πανικού που συμβαίνουν στον βαθύ ύπνο στην αρχή της νύχτας και είναι 
κοινό φαινόμενο σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών. Οι νυχτερινοί τρόμοι υπάρχουν επίσης σε ενήλικες, ξεκινώντας από τις ηλικίες 20 έως 30 ετών και συχνά 
συνδέονται με την υπνοβασία, που είναι διαταραχή του ύπνου. 

 

Στην επικείμενη ακολουθία ο δάσκαλος κάνει στην ομάδα ερωτήσεις για να ελέγξει τις γνώσεις του σχετικά με τον σκοπό του ύπνου. 

 

1.3. Ποιος είναι ο σκοπός του ύπνου; 

 

 Γιατί χρειαζόμαστε τον ύπνο; 
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 Από αυτά που παρατηρούμε μετά από στέρηση ύπνου, είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι λειτουργίες της μάθησης, της μνήμης και της 
προσαρμογής σε νέες συνθήκες. 

Ο ύπνος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κατάσταση ευεξίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, η έρευνα ύπνου είναι μια σχετικά νέα επιστήμη και οι ακριβείς 
λειτουργίες του ύπνου δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστές. 

 Είναι η παραμονή στο κρεβάτι αρκετή ή πρέπει πραγματικά να κοιμηθούμε για να αναρρώσουμε; 
Πρόσφατες έρευνες σχετικά με τη λειτουργία του ύπνου υποδηλώνουν ότι βοηθά στη διατήρηση των συνδέσεων μεταξύ νευρώνων (συνάψεις) και ενισχύουν: 

 Αφενός την έμφυτη μνήμη (όπως αυτή του τραγουδιού του πουλιού) 
 

 Αφετέρου την κεκτημένη μνήμη (όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας συναλλαγής). 
 

Για να θυμόμαστε τι έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να κοιμηθούμε. Ο ύπνος μας βοηθά να θυμόμαστε και να οργανώνουμε την νεοαποκτηθείσα 
γνώση. 

 

 Γιατί είναι ο ύπνος απαραίτητος για την εκμάθηση των παιδιών; 
Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, η αύξηση της πυκνότητας των συνδέσεων σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου (π.χ. μετωπικός φλοιός) 
είναι ανάλογη με την ποσότητα του βαθύ ύπνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο βαθύς ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του εγκεφάλου. 

Ο ύπνος REM παρέχει ένα εσωτερικό ερέθισμα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

 

 Είναι ο ύπνος απαραίτητος για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση ασθενειών; 
Ο ύπνος θεωρείται ότι εμπλέκεται στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, καθώς και στην επιδιόρθωση των μυών, του δέρματος και των οστών σε ενήλικες, 
επειδή η ορμόνη που ελέγχει αυτές τις διαδικασίες, η αυξητική ορμόνη, εκκρίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου. Ο ύπνος είναι επίσης ένας σημαντικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Μια άλλη λειτουργία του ύπνου θα μπορούσε να είναι να ηρεμήσει το σώμα ή τουλάχιστον να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να αναπληρώσει τη μεταβολική 
ενέργεια (γλυκογόνο που περιέχεται στο ήπαρ). Άλλα συστήματα επωφελούνται από αυτό το "υπόλοιπο: Για παράδειγμα το καρδιαγγειακό σύστημα. (Σύνδεση με τον 
υπερηδικό ρυθμό). 
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 Κοιμόμαστε μόνο επειδή είμαστε κουρασμένοι; 
Ο ύπνος ελέγχεται από δύο διεργασίες: 

 

Χρέος ύπνου: 

Ο ύπνος έρχεται πιο εύκολα όσο περισσότερο είμαστε ξύπνιοι. 

 

Βιολογικό ρολόι: 

Ο ύπνος προγραμματίζεται από το εσωτερικό ρολόι μας σε μια δεδομένη ώρα των 24 ωρών που συνήθως αντιστοιχεί στη νύχτα. Αυτό αντιστοιχεί στον κιρκαδικό 
ρυθμό. 

Μπορούμε να επαληθεύσουμε για τον εαυτό μας τη σημασία αυτού του φαινομένου όταν κάνουμε ένα ταξίδι μεταξύ μεσημβρινών (διασχίζοντας αρκετές ζώνες ώρας 
με αεροπλάνο): εάν η ώρα προορισμού είναι διαφορετική από τη ώρα που έχουμε συνηθίσει, έχουμε δυσκολία να κοιμηθούμε ή να μείνουμε κοιμισμένοι, ακόμα κι 
αν κούραση και η έλλειψη ύπνου είναι παρούσα. 

Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να επαναφέρουμε το βιολογικό μας ρολόι στις νέες ώρες ημέρας και νύχτας, το ίδιο ισχύει όταν ο ρυθμός εργασίας μετατοπίζεται 
σε 3/8 ή 12/12. 
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1.4: Ιδανική διάρκεια νυχτερινού ύπνου 

 

Η ιδανική διάρκεια ύπνου είναι τόσο προσωπικό όσο η ποσότητα τροφής. Ο μέσος χρόνος ύπνου για έναν ενήλικα είναι 8 ώρες, αλλά μερικοί “ελαφριά κοιμώμενοι” 
είναι ικανοποιημένοι ακόμα και με 6 ώρες ύπνου, ενώ οι "βαριά κοιμώμενοι" χρειάζονται 9 έως 10 ώρες ύπνου για να αισθανθούν πλήρως ανανεωμένοι. 

Αυτές οι διαφορές σχετίζονται με γενετικές πτυχές, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες. Είναι επομένως αδύνατο να καθοριστεί ένας κανόνας καθώς κάθε άτομο 
καθορίζει τις ανάγκες ύπνου του σε μεγαλύτερες ή μικρότερες περιόδους με βάση τις δικές του αντιδράσεις. 

 

 Άρα πως μπορούμε να καθορίσουμε την ποσότητα ύπνου που χρειαζόμαστε; 
* Ο εκπαιδευτής κάνει ερωτήσεις στους συμμετέχοντες την επίτευξη συναίνεσης 

Η ιδανική διάρκεια ύπνου είναι αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι αναζωογονημένος και να λειτουργείς καλά κατά την διάρκεια της ημέρα. Η περίοδος των διακοπών 
είναι μία καλή στιγμή για να προσδιορίσετε την ανάγκη σας για ύπνο. 

 

 *Μας λείπει ο ύπνος; 
*Σημειώστε ότι τα δεδομένα αφορούν τον γαλλικό πληθυσμό. 

Η μέση διάρκεια του ύπνου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στη Γαλλία είναι 6ώρες και 58 λεπτά. Το 30% των Γάλλων κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες την ημέρα. Η 
στέρηση ύπνου είναι καθιερωμένη στους Γάλλους. Υπάρχει αύξηση του χρόνου ύπνου τα Σαββατοκύριακα, η οποία αυξάνει τον κατά μέσο όρο σε 7 ώρες και 50 
λεπτά. 

Αυτή η αύξηση του χρόνου ύπνου προορίζεται να «αντισταθμίσει» το χρόνιο χρέος ύπνου της εβδομάδας. Ωστόσο, η έλλειψη ύπνου δεν ακυρώνεται σε 2 ημέρες. Με 
τα χρόνια, ο γαλλικός πληθυσμός είχε χρόνιο χρέος ύπνου, χωρίς βελτίωση. 

 

 Τι συμβαίνει εάν μειώσετε τον χρόνο ύπνου σας σε σύγκριση με τις δικές σας ανάγκες; 
Εάν αυτός ο περιορισμός είναι ad hoc και μετριοπαθής, οι συνέπειες είναι περιορισμένες. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του χρόνου ύπνου σε 6 ώρες σε άτομα των 
οποίων η ανάγκη για 6,5 έως 8,5 ώρες ύπνου για περίοδο δύο εβδομάδων οδηγεί σε μειωμένη απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και μια 
μέτρια μείωση του χρόνου ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες μόλις παραταθεί. 
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Ο οικοδεσπότης συνεχίζει με τα εξής: 

Αυτό μας οδηγεί να εξετάσουμε τις επιπτώσεις τις απώλειας ύπνου στο άτομο και την εργασιακή του απόδοση. 

 

1.5  Ορίζοντας την επαγρύπνηση και το αντίθετο της, υπνηλία. 

Η επαγρύπνηση είναι η κατάσταση ανταπόκρισης στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε όταν είστε ξύπνιοι. Η επαγρύπνηση ποικίλλει ανάλογα με την ώρα της ημέρας 
αλλά και ανάλογα με τη διέγερση και το προσωπικό κίνητρο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης εργασίας που πραγματοποιείται στις αρχές του 
απογεύματος, υπάρχει υψηλός κίνδυνος μειωμένης επαγρύπνησης, καθώς αυτή είναι η στιγμή μετά το γεύμα, όταν ένας ύπνος 20 λεπτών το μέγιστο θα ήταν αρκετά 
επωφελής. 

Μια διαταραχή επαγρύπνησης επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής: Η επαγγελματική ζωή, η μάθηση και η κοινωνική επιτυχία μπορούν να διαταραχθούν σε μεγάλο 
βαθμό. 

Οι αιτίες απώλειας επαγρύπνησης μπορεί να ποικίλουν και οι επιπτώσεις υπερβαίνουν το άτομο. Ένα στα δύο θανατηφόρα ατυχήματα στον αυτοκινητόδρομο 
οφείλεται στην υπνηλία κατά την διάρκεια της οδήγησης. Επιπροσθέτως, η έλλειψη επαγρύπνησης αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στην εργασία. 

Η υπνηλία αναφέρεται στη δυσκολία να παραμείνουμε ξύπνιοι. 

 Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ ύπνου και αφύπνισης. Η υπνηλία προκαλεί διπλάσια προβλήματα στην εργασία: 

- Δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου, 

- Ζητήματα σχέσεων, 

- Απώλεια αποτελεσματικότητας, 

- Αδυναμίες στην εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, 

- Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων στην εργασία και στο δρόμο από και προς αυτήν. 

 (Η υπνηλία) είναι συχνή αιτία τροχαίων ατυχημάτων και η κύρια αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων στους αυτοκινητόδρομους: 

- Περίπου 1 στα 3.220% των τροχαίων ατυχημάτων σχετίζεται με τον ύπνο στο τιμόνι. 

- Η υπνηλία αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά 8,2 φορές. 
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- Ο ύπνος λιγότερο από 5 ώρες πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο κατά 2,7. 

- Η οδήγηση μεταξύ 2 και 5 π.μ. πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο κατά 5,6. 

Το χρέος ύπνου οδηγεί σε κίνδυνο ατυχημάτων παρόμοια με την κατανάλωση αλκοόλ ή κάνναβης. 

- 17 συνεχείς ώρες εγρήγορσης είναι ισοδύναμες με τον κίνδυνο BAC 0,5 g / l 

- 24 ώρες ισοδυναμεί με τον κίνδυνο BAC 1g / l 
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Εργατικά ατυχήματα και διαταραχές επαγρύπνησης 

Το χρόνιο χρέος ύπνου, λόγω νυχτερινής βάρδιας εργασίας, οδηγεί σε μείωση της εγρήγορσης με αυξημένο κίνδυνο υπνηλίας που μπορεί να είναι η πηγή 
ατυχημάτων. Αυτά μπορεί να είναι ατυχήματα στην εργασία ή / και τροχαία ατυχήματα. Αυτά είναι πιο σημαντικά στο δρόμο για εργασία πριν από την πρωινή 
βάρδια και στο δρόμο της επιστροφής μετά από νυχτερινή βάρδια. Τα ατυχήματα στην εργασία είναι πιο συχνά κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών: Πολλές 
μεγάλες βιομηχανικές καταστροφές, όπως το Τσερνομπίλ, για παράδειγμα, έχουν συμβεί τη νύχτα. Επιπλέον, οι μεγάλες βάρδιες (περισσότερες από 12 ώρες) 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων. 

Παρακολουθήστε το βίντεο στον σύνδεσμο σε άτυπες ώρες εργασίας, επαγρύπνηση και ατυχήματα στην εργασία: 

https://www.youtube.com/watch?v=nEzfpM2USKI&feature=youtu.be  

(Το βίντεο είναι στα γαλλικά) 
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1.6 Εστίαση στον ύπνο μικρής διάρκειας και τα οφέλη του (προαιρετικά ανάλογα με κοινό) 

Ο ύπνος είναι ένα προληπτικό μέτρο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εργάζονται άτυπες ώρες και αλλάζουν εργασία. Ο ύπνος 15 έως 20 λεπτών 
όποτε είναι δυνατόν είναι επωφελής για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων: 

⮚ Βραχυπρόθεσμα, επιτρέπει την επαγρύπνηση για μερικές ώρες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων στην εργασία και στο δρόμο από και προς την εργασία 
και μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων. 

⮚ Μακροπρόθεσμα, επιτρέπει την αύξηση του συνολικού χρόνου ύπνου και, συνεπώς, τη μείωση του χρέους ύπνου που χαρακτηρίζει την άτυπη εργασία. Είναι ένα 
προληπτικό μέτρο κατά της διάθεσης και των μεταβολικών διαταραχών. 

 

Εργασία άτυπες ώρες και επιπτώσεις στον ύπνο, την εγρήγορση και την υγεία. 

Δες το βίντεο στην ιστοσελίδα INRS για το γαλλόφωνο κοινό. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-170 

Η νυχτερινή εργασία/βάρδια είναι οι λεγόμενες «άτυπες» ώρες εργασίας οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους για την 
υγεία. Όλες οι  εργασιακές ρυθμίσεις που δεν είναι πραγματοποιούνται σε τυπικές ώρες ονομάζονται άτυπες ώρες εργασίας 

Η τυπική εργασία επίκειται στις ακόλουθες συνθέσεις: 5 κανονικές ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες εργασίας μεταξύ 5 π.μ. και 11 μ.μ. το 
μέγιστο, με 2 διαδοχικές μέρες ανά εβδομάδα. 

Πηγή:http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/ce-qu-il-faut-retenir.html 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες σχετικά με το θέμα έχουν δείξει ότι τα άτυπα προγράμματα εργασίας έχουν αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υπνηλία, στην ποιότητα του 
ύπνου, στη διάρκεια του ύπνου και στην υγεία του ατόμου γενικά (μεταβολικό σύνδρομο). 

Είναι πιθανό να επηρεάσουν την ψυχική υγεία, τη γνωστική απόδοση, την παχυσαρκία και την αύξηση βάρους, τον διαβήτη τύπου 2 και τις στεφανιαίες παθήσεις, την 
υψηλή αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Μπορεί επίσης να έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο ορισμένων τύπων καρκίνου, ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού. Και τέλος, η έκθεση σε αυτό το είδος 
προγράμματος για έγκυες γυναίκες θα μπορούσε να τις εκθέσει σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
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Οι επιπτώσεις αυτών των προγραμμάτων στους υπαλλήλους μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο επειδή εξαρτώνται από διαφορετικούς προσωπικούς 
παράγοντες. Έτσι, οι προσωπικές συνθήκες των εργαζομένων, ο τομέας δραστηριότητάς τους, και κατά πόσον είναι προσωπική επιλογή ή επιβάλλονται από 
οικονομικούς περιορισμούς μπορούν να επηρεάσουν την ατομική ανοχή στην οργάνωση εργασίας. 

 

Η κατάποση συγκεκριμένων ναρκωτικών και η επίπτωση στην επαγρύπνιση 

Η φαρμακευτική αγωγή, όπως το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, μπορεί να επηρεάσει αντανακλαστικά όπως την εγρήγορση και το χρόνο αντίδρασης και να προκαλέσει 
υπνηλία. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να πολλαπλασιάσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων έως και 5 φορές. Μια αλλαγή στην αντίληψη του περιβάλλοντος (κακή 
εκτίμηση των αποστάσεων ή της ταχύτητας ...), η ευφορία, η οπτική δυσφορία ή η ζάλη μπορεί επίσης να είναι οι συνέπειες της λήψης φαρμάκων. 

Εικονόγραμμα για φάρμακα που προκαλούν αυτές τις παρενέργειες στην οδήγηση οχημάτων καθώς και στην εργασία εάν είναι επικίνδυνο. Αυτά τα εικονογράμματα 
αναγράφονται γενικά στις συσκευασίες και ταξινομούνται σε 3  διαφορετικά επίπεδα: 

 

 

Επιπτώσεις της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στον ύπνο και κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 

Ανασκόπηση άρθρου στα Γαλλικά και Αγγλικά: 
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http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/2019_8-9_2.html 

Οι καθημερινοί καπνιστές, με μικρή ή ισχυρή εξάρτηση, είναι πιο πιθανό να είναι βραδείς κοιμώμενοι και επιρρεπείς σε αϋπνία σε σχέση με τους περιστασιακούς ή 
μη καπνιστές. Η νικοτίνη θεωρείται διεγερτική και η παρουσία της σε φάρμακα αντικατάστασης καπνού είναι πιθανό να σχετίζεται με αλλοιώσεις του ύπνου. 

Η σχέση μεταξύ αλκοόλ και αϋπνίας είναι πολύ γνωστή, καθώς το αλκοόλ χρησιμοποιείται ως βοηθητικό ύπνου από ένα υψηλό ποσοστό αϋπνίας που δεν έχουν άλλα 
προϊόντα στη διάθεσή τους. Ωστόσο, η κατάχρηση αλκοόλ είναι επιζήμια για τον ύπνο, προκαλώντας νυχτερινές αφυπνίσεις και επιμέρους κατακερματισμό του 
ύπνου. Αντίθετα, τα προβλήματα ύπνου μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, με την απαιτούμενη πρόσληψη για την προώθηση της αρχικής 
υπνηλίας αυξανόμενη με το χρόνο και τη χρήση. 

Η κάνναβη χρησιμοποιείται επίσης για να βοηθήσει μερικούς ανήσυχους ανθρώπους να κοιμηθούν. Σχετικά πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν επίσης την ύπαρξη 
επιβλαβών συνδυασμών με κιρκαδικούς ρυθμούς και χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. 

 

Παράρτημα 2:  Βρίσκοντας τονωτικό ύπνο 

Ο δάσκαλος προτείνει την κατάρτιση ενός προσαρμοσμένου φύλλου συμβουλών βάσει αυτής της ακολουθίας. 

 

Προτείνετε ένα βίντεο που εξηγεί τη σχέση μεταξύ φωτός και ύπνου για να εξηγήσετε την εναλλαγή μεταξύ ύπνου και αφύπνισης: π.χ. στον ιστότοπο Inserm · βίντεο 
με θέμα – Χρονοβιολογία 

 

* Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το τραπέζι και να το προσαρμόσουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης σε σχέση με τις πολιτιστικές συνήθειες, 
τις ώρες γεύματος και τη θερμοκρασία τη νύχτα το καλοκαίρι ειδικότερα. 

 

Συμβουλές για να βρείτε έναν ξεκούραστο ύπνο 

Πιθανοί παράγοντες 
διαταραχής 

* Παραδείγματα διαταραχών 
που εντοπίζονται από το 
άτομο που επηρεάζεται 

Τι μπορεί να γίνει για να 
βελτιωθεί ο ύπνος; 
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Φαγητό Για παράδειγμα, πολύ υψηλό 
σε λιπαρά, σε πολύ μεγάλες 
ποσότητες. 

 

Απογευματινά ποτά Καφές, τσάι, σόδα που 
περιέχει διεγερτικά 

 

Κατανάλωση αλκοόλ Περισσότερο από ένα τυπικό 
αλκοολούχο ποτό. 

 

Χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών  

Καπνός, κάνναβη, κοκαΐνη ...  

Έντονη αθλητική 
δραστηριότητα στο τέλος του 
απογεύματος 

Τρέξιμο, προπόνηση με βάρη 
ή άλλες δραστηριότητες. 

 

Ηχορύπανση Τηλεόραση, μουσική στα 
ακουστικά, εξωτερικοί 
θόρυβοι. 

 

Φως εξωτερικού χώρου, φως 
εσωτερικού χώρου, οθόνες 

Φωτισμός δρόμου, ανοιχτή 
τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια 
έως αργά την νύχτα. 

 

Θερμοκρασία και αερισμός 
του υπνοδωματίου 

Περισσότερο από 21°, 
λιγότερο από 16°, μη 
αεριζόμενο δωμάτιο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 

 

Ποιότητα κρεβατιού 
στρώματα, κρεβάτια και 
μαξιλάρια 

Κλινοσκεπάσματα σε κακή 
κατάσταση. 
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Κατάσταση άγχους, 
οικογενειακών ή 
επαγγελματικών 
συγκρούσεων 

  

 

Παράρτημα 3: Αξιολόγηση της απόκτησης γνώσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

 

Τσεκάρετε την σωστή απάντηση 
 
1 Οι βιολογικοί ρυθμοί είναι: ?   Εβδομαδιαίοι ρυθμοί 

 
?   Ρυθμοί του σώματος 
 

2  Οι βιολογικοί ρυθμοί ρυθμίζονται από: 
 

?   Την καρδιά 
 
?   Το εσωτερικό βιολογικό ρολόι 
 

3 Ο ύπνος REM επιτρέπει την: ?   Φυσική ανάκαμψη 
 
?   Νευρική ανάπτυξη 
 

4 Ο ύπνος αποτελείται από: ?   3 έως 4 κύκλους 3 ωρών 
 
?   Από 4 έως 6 κύκλους που κυμαίνονται από 1 ώρα 
30 λεπτά έως 2 ώρες 

5 Το ωράριο εργασίας: ?   Δεν επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου 
 
?   Επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου 
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6 Ο αποσυγχρονισμός των βιολογικών ρυθμών: ?  Αυξάνει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων 
 
?  Βελτιώνει την απόδοση για τον εργαζόμενο 
 

7 Η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών: ?   Σας βοηθά να κοιμηθείτε καλύτερα 
 
?   Βλάπτει την ποιότητα του ύπνου 
 

8 Απώλεια ύπνου : ?   Οδηγεί σε μειωμένη εγρήγορση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας 
 
?   Δεν επηρεάζει την επαγρύπνηση 

9 Ο ύπνος διευκολύνεται από: 
 
 
                     

? Την εξάσκηση ενός έντονου προγράμματος 
αθλητισμού το βράδυ 

?  Μια ηρεμιστική δραστηριότητα πριν πάτε για ύπνο 

10 Χρέος ύπνου ?  Αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων 
υγείας 
 
? Μπορεί να καλυφθεί αν κοιμηθείς περισσότερο τα 
Σαββατοκύριακα. 
 

 

 

 
ne 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Υγιεινή σώματος 

Οι καλές πρακτικές υγιεινής είναι απαραίτητες για την υγεία, καθώς και για την επαγγελματική ζωή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υγιεινή αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης σε αυτήν την 7ωρη ενότητα.   
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Στην ενότητα αυτή, η υγιεινή θα συζητηθεί σε γενικό πλαίσιο, η ιδέα είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι για τις καλές πρακτικές υγιεινής. Ο στόχος είναι να 
υιοθετήσει ο μαθητευόμενος καλές πρακτικές υγιεινής, για να διατηρήσει το κεφάλαιο υγείας του και, επίσης, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εργοδοτών του 
και του επαγγελματικού περιβάλλοντός του σχετικά με την υγιεινή. Κάθε μαθητευόμενος θα μπορεί να συγκρίνει τις καθημερινές του συνήθειες με τις υποδείξεις που 
προτείνονται κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας. Ο στόχος είναι να αλλάξει ο μαθητευόμενος, εάν είναι απαραίτητο, τις συνήθειές του, ώστε να στραφεί προς μια 
κατάλληλη συμπεριφορά σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον του και την κοινωνική ζωή του γενικά. Πράγματι, κάθε μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να 
εφαρμόσει τις υποδείξεις και να υιοθετήσει την υγιεινή που μπορεί να διευκολύνει τις καλές κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις του. 

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητευόμενοι θα ενημερωθούν ειδικότερα για τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη υγιεινής, τόσο όσον αφορά στην υγεία τους, 
όσο και στην εικόνα τους, αλλά και όσον αφορά στην κοινωνική τους ζωή και γενικότερα στην επαγγελματική τους ένταξη. 

Για να γίνει αυτό, θα συζητηθούν οι καθημερινές πρακτικές υγιεινής τους, καθώς και οι καλές πρακτικές υγιεινής, οι οποίες θα απαριθμηθούν έτσι, ώστε να μπορούν 
να τις προσαρμόσουν ανάλογα με τις δραστηριότητές τους. Αυτή η ενότητα καλύπτει την προσωπική υγιεινή, τη φροντίδα σώματος και προσώπου, την οδοντιατρική 
φροντίδα, τη δερματολογική φροντίδα, την υγιεινή ρούχων, την υγιεινή τροφίμων και την οικιακή υγιεινή. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις οδηγίες που παρέχονται για την Ενότητα 4 στον Οδηγό του εκπαιδευτή. Θα βρει θεωρητικές πληροφορίες και 
συμβουλές για την υγιεινή. 

Περίληψη:  
 
 Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 193 

 Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4 196 

 Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 206 
 

- Παράρτημα 1 : Υγιεινή - Ορισμοί και γενικότητες - Στάδια 1 έως 3 
- Παράρτημα 2 : Η υγιεινή ρουτίνα- Στάδια 4 & 5 
- Παράρτημα 3 : Προσωπική υγιεινή- Στάδιο 6 
- Παράρτημα 4 : Χρόνος αξιολόγησης της υγιεινής σώματος - Στάδιο 7 
- Παράρτημα 5 : Στοματική υγιεινή - Στάδιο 8 
- Παράρτημα 6 : Υγιεινή των ρούχων - Στάδιο 9 
- Παράρτημα 7 : Υγιεινή των τροφίμων και οικιακή υγιεινή - Στάδιο 10 
- Παράρτημα 8 : Οικιακή υγιεινή – Στάδιο 11  
- Παράρτημα 9 : Υγεία: πρόληψη και θεραπεία – Στάδια 12 έως 14 
- Παράρτημα 10 : Υγεία:  τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης – Στάδιο 15 
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- Παράρτημα 11 : Δημιουργία καταλόγου, ατομικά ή ομαδικά – Στάδιο 16  
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 
 

Ενότητα 4: Τίτλος: Υιοθετήστε κανόνες υγιεινής που επιτρέπουν καλές 
επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις (προσωπική υγιεινή: σώμα και 
πρόσωπο, στοματική και οδοντιατρική φροντίδα, δερματολογική φροντίδα, 
κ.λπ.) 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με το πλαίσιο 
ΕΠΕΠ 

¾ 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσωπική υγιεινή και τον κοινωνικο-επαγγελματικό αντίκτυπό της 
- Κατανόηση της μεθοδολογίας, των πρακτικών και των μεθόδων για την ενσωμάτωση ορθών πρακτικών υγιεινής 
- Αποφυγή των κινδύνων που συνδέονται με την κακή υγιεινή 

 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 
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Γνώση  

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

- Τις βασικές γνώσεις των κανόνων 
υγιεινής (χεριών, σώματος, μαλλιών, 
στόματος, ρούχων, φαγητού και οικίας) 

- Πώς να ορίζει την υγιεινή/υγεία 

-  Τι είναι τα μικρόβια/τα βακτήρια/οι ιοί 
και πώς μεταδίδονται 
 

- Γενικές γνώσεις από διάφορους 
κλάδους 

- Τους διάφορους επαγγελματίες που 
μπορούν να του παρέχουν ιατρική 
παρακολούθηση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η υγεία του 
διατηρείται σε καλή κατάσταση και  
παρακολουθείται 

- Ότι μπορεί να δικαιούται δωρεάν 
ιατρικό έλεγχο (ανάλογα με το σύστημα 
υγείας).  

Δεξιότητες  

 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

- Κατανοεί και ορίζει την έννοια της προσωπικής 
υγιεινής σε σχέση με τον ορισμό στο λεξικό/τις 
οδηγίες του ΠΟΥ .... 

 

- Κατανοεί και κάνει τη σύνδεση μεταξύ της ατομικής 
υγιεινής και της σχέσης με τον 
επαγγελματικό/υπόλοιπο κόσμο (αρχή της 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης) 

 

- Κατανοεί και εφαρμόζει ορισμένους βασικούς 
κανόνες υγιεινής του σώματος, των χώρων και των 
τροφίμων 
 

- Γνωρίζει ότι τα πράγματα γύρω μας είναι μόνο 
φαινομενικά καθαρά και, επομένως, τα χέρια μας 
είναι πρωταρχικοί στόχοι για μικροβιακή μόλυνση 

- Κατανοεί τη σημασία του να είναι υγιής και πώς να 
φροντίζει την υγεία του. 

Ικανότητα  

 

Ο μαθητευόμενος: 

- Εφαρμόζει σωστούς κανόνες υγιεινής 
στην προσωπική ζωή του και τους 
διορθώνει όταν δεν είναι κατάλληλοι 

 

- Μπορεί να μεταφέρει τους κανόνες 
προσωπικής υγιεινής στον κόσμο της 
εργασίας του/στον περίγυρό του και 
κατανοεί τον αντίκτυπο αυτών των 
κανόνων 

 

- Γνωρίζει ότι η έννοια της υγιεινής δεν 
περιορίζεται στη σωματική 
καθαριότητα, αλλά περιλαμβάνει, 
επίσης, τα τρόφιμα, τα ρούχα, την 
οικία, κ.λπ. Ξέρει πώς να εφαρμόζει 
βασικούς κανόνες υγιεινής για τον 
περιορισμό της μόλυνσης. 

 

 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση: 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: Αναμενόμενα αποτελέσματα*: 
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- Παίζει ενεργό ρόλο στην υγεία του  
- Γνωρίζει και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες προσωπικής και 

συλλογικής υγιεινής 
- Κατανοεί τη σχέση μεταξύ υγιεινής/υγείας/αυτοεκτίμησης και 

των πιθανών επιπτώσεών τους στον κόσμο της εργασίας. 

- Ο μαθητευόμενος κατανοεί και ξέρει πώς να εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες 
υγιεινής, προκειμένου να παραμείνει υγιής και κατανοεί τον αντίκτυπό τους στις 
δραστηριότητές του και, κατ 'επέκταση, στο εργασιακό περιβάλλον του. 

Αριθμός ωρών: 2.5 μέρες ή 17 ώρες και 50 λεπτά (ενδεικτική διάρκεια ανάλογα με τα κινούμενα σχέδια και τα παιδαγωγικά παιχνίδια που εντάχθηκαν)  

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

 

Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια των διαφόρων συνεδριών:  

- Παιδαγωγικά παιχνίδια   
- Εκπόνηση ερωτηματολογίου Kahoot από την ομάδα ή/και υποβολή ερωτηματολογίου(-ίων) kahoot, για την επικύρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά 

τη διάρκεια των διαφόρων συνεδριών 
- Εκπόνηση ερωτηματολογίου κουίζ σε φύλλο χαρτί.  

 

Τελική αξιολόγηση:  

- Σκέψη & δημιουργία καταλόγου ή σημειωματάριου για ιατρική παρακολούθηση/βασικούς κανόνες υγιεινής. 
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Σενάριο Ενότητας 4 

EASY HEALTH : Διευκολύνοντας και διατηρώντας την επαγγελματική ενσωμάτωση 

Σκοπός: Ενότητα 4 : Υιοθέτηση κανόνων υγιεινής που θα επιτρέπουν σωστές επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις. 

 
Σύντομη παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: Μέθοδος, ενδιαφερόμενοι, σκοπός ... 

 
Σε αυτή την ενότητα, η υγιεινή θα καλυφθεί με την ευρεία έννοια και η ιδέα είναι ο εκπαιδευόμενος να λάβει γνώση των ορθών πρακτικών. Θα γίνουν αναφορές στα προβλήματα που 
συνδέονται με την έλλειψη υγιεινής τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό και πιο συγκεκριμένα για την επιρροή της στον χώρο εργασίας. 

 

Θα παρουσιαστούν πρακτικές υγιεινής στους μαθητευόμενους, θα συζητήσουμε και θα αξιολογήσουμε καλές πρακτικές ώστε να τις υιοθετήσουν όπου είναι απαραίτητες.Προσωπική υγιεινή, 
φροντίδα προσώπου, σώματος, στοματική και δερματική υγιεινή, υγιεινή των ρούχων, υγιεινή τροφίμων και σπιτιού θα είναι τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν. Θα συζητήσουμε επίσης το 
απαραίτητο περιεχόμενο του κυτίου υγιεινής που θα έχετε μαζί σας σε καθημερινή βάση και οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για την δυνατότητα χρήσης δωρεάν ελέγχων υγείας. 

Σημείωση:  

 
Για την ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν τον οδηγό της ενότητας 4, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει με σκοπό να έχει πρόσβαση στο 
περιεχόμενο και καθοδήγηση σε θέματα υγιεινής. 

Συλλογικό και/ ή ατομικό σενάριο Διάρκεια 
14h 

Δημιουργός :   Guillaume Delange (Σενάριο βασισμένο στο Trainer's Guide για την Ενότητα 4 Easy Health) 

 

 Μαθησιακοί πόροι: στο τέλος αυτού του σεναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να  ... : 

 

-  Εφαρμογή καλών πρακτικών υγιεινής για την διατήρηση καλή υγείας και την επίτευξη των στόχων για διατήρηση της υγιεινής στον χώρο εργασίας. 

 

Σκοπός είναι κάθε εκπαιδευόμενος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτή την ενότητα, προάγοντας την εξασφάλιση καλών κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης και αναμενόμενα αποτελέσματα : 

 

Κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορεί να συγκρίνει τις δικές του καθημερινές πρακτικές σε σχέση με τις προτεινόμενες , με σκοπό την επικαιροποίηση τους ώστε όπου είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθεί η κατάλληλη συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης:   

 

Ερωτηματολόγια πάνω σε διαφορετικά θέματα υγιεινής, συζητήσεις για τις καθημερινές συνήθειες και την εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής. Η μέθοδος του κλειστού φακέλου μπορεί να 
συζητηθεί στο τέλος της Ενότητας ώστε να ξεκινήσει συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους.  

Βήμα Διάρκεια Εργαλεία 
Περιεχόμενα (μαθήματα, ασκήσεις, 

διευκρινήσεις...) 

 

# Διάρκεια Τίτλος Ενέργειες του εκπαιδευτή Ενέργειες του 
εκπαιδευόμενου 

Οδηγίες Υλικό 

1 30 λεπτά Σχεδιάγραμμα της Ενότητας 4 

 

 

Παρουσίαση στόχων της ενότητας, να γράψετε τον 
πίνακα την ατζέντα και τα βήματα που πρέπει να 
γίνονται κάθε μέρα, ανακεφαλαίωση των 
προηγούμενων ενοτήτων όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Ο σημερινός στόχος είναι να μιλήσουμε 
για την υγιεινή, να ανταλλάξουμε απόψεις για τις 
πρακτικές που ακολουθείτε και να σας δώσουμε 
συμβουλές και οδηγίες. Αυτές είναι οι βασικοί άξονες 
που θα συζητήσουμε σε αυτή την ενότητα. Υγεία, τι 
είναι υγιεινή? Ποιες είναι οι καθημερινές συνήθειες 
που τηρείτε? Ποιες είναι οι καλές πρακτικές υγιεινής? 
Πώς θα επωφεληθώ από έναν δωρεάν ιατρικό 

Οι εκπαιδευόμενοι 
σημειώνουν τους στόχους 
και κάνουν ερωτήσεις όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Για να ανακεφαλαιώσετε, 
μπορείτε να τους ζητήσετε 
να σας παρουσιάσουν τα 
θέλατε που συζητήθηκαν. 

Βάλτε τους 
εκπαιδευόμενους να 
επαναδιατυπώσουν τους 
στόχους, ρωτήστε τους γιατί 
θεωρείται σημαντικό πχ 
καθημερινή υγιεινή. 

 

Πίνακας, 
μαρκαδόροι 
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έλεγχο? Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες 
της καθημερινής υγιεινής? 

 

 

 

2 30 λεπτά Brainstorming (Καταιγισμός 
ιδεών) 

 

Ξεκινήστε μια δημιουργική συζήτηση: ¨Τι σημαίνει 
για εσάς ο όρος υγιεινή?  

Βάλτε τους συμμετέχοντες να αναρωτηθούν για την 
σημασία της υγιεινής. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να 
υιοθετήσουμε κανόνες υγιεινής? Συνδέστε το με το 
περιβάλλον εργασίας και κοινωνικής ζωής. Ο σκοπός 
εδώ είναι να επισημάνετε τα σημαντικά σημεία της 
ενότητας και να εντάξετε τον εκπαιδευόμενο στο 
σημαντικό περιεχόμενο της Ενότητας 4 που είναι η 
υγιεινή.  

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αναφέρουν ενδεικτικά:  
προσωπική υγιεινή, πώς να αποφύγουμε την διάδοση 
μικροβίων, πώς να προστατευτούμε από ιώσεις, 
κίνδυνοι μετάδοσης, υγιεινή στον ρουχισμό, φυσική 
κατάσταση, η σημασία της διατήρησης καλής 
φυσικής κατάστασης, εμφάνιση, υγεία του δέρματος, 
καθημερινή υγιεινή(μπάνιο, βούρτσισμα δοντιών, 
πλύσιμο χεριών, φτάρνισμα, φύσημα μύτης)  

Με αφορμή αυτή τη δημιουργική συζήτηση, είναι 
σημαντικό να τονίσετε την σημασία της υγιεινής στην 
καθημερινότητα για εμάς τους ίδιους αλλά και για 
τους άλλους και να συνδέσετε την υγιεινή στον χώρο 
εργασίας με άλλους τομείς….   

 

Οι εκπαιδευόμενοι δίνουν 
ιδέες, παραδείγματα, 
κρατάνε σημειώσει, μιλάνε 
για τις δικές τους 
καθημερινές πρακτικές  και 
κάνουν ερωτήσεις. 

 

Η οδηγία είναι σαφής: οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
μιλήσουν για οτιδήποτε 
σκεφτούν που να αφορά την 
υγιεινή ώστε να ξεκινήσει 
μια διαλογική συζήτηση. 

Μαρκαδόρο
ς πίνακα. 

 

3 30 λεπτά  Για να ολοκληρωθεί η δημιουργική συζήτηση, ο Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν Κρατάνε σημειώσεις, Ο 
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εκπαιδευτής πρέπει να ορίσει τις έννοιες Υγιεινή και 
Υγεία και να τονίσει την σημασία της υγείας καθώς η 
υγιεινή είναι το μέσο για την διατήρηση της. Ο 
εκπαιδευτής μπορεί να γράψει τους ορισμούς στον 
πίνακα και επίσης μπορεί να δώσει χρόνο στους 
εκπαιδευόμενους να γράψε ο καθένας τον δικό του 
ορισμό όπως αυτός τον αντιλαμβάνεται. 

 

 

τους ορισμούς  και 
συζητούν για το πώς 
νιώθουν σχετικά με το θέμα.

 

ανταλλαγή ορισμών που 
επιτρέπει να ολοκληρωθεί η 
εργασία που έγινε 
προηγουμένως. 

 

εκπαιδευτής 
μπορεί να 
χρησιμοποιή
σει το 
trainer's 
guide  μέχρι 
το τέλος του 
σεναρίου 
σαν 
εργαλείο 
ολοκλήρωση
ς της 
παρουσίαση
ς 

4 30 λεπτά  Για να ξεκινήσει το μάθημα και να βοηθήσετε τους 
εκπαιδευόμενους να νιώσουν πιο χαλαροί, δώστε 
τους χρόνο για συζήτηση. Η παρακολούθηση ενός 
σύντομου βίντεο θα αύξανε την περιέργεια και θα 
δημιουργούσε χώρο για συζήτηση χωρίς 
προκαταλήψεις, κάτι που είναι απαραίτητο για την 
συνέχεια της ενότητας. 

 

Μπορούμε να κάνουμε τις παρακάτω ερωτήσεις μετά 
την προβολή του βίντεο : 

- Πώς σας φάνηκε? Ο εκπαιδευτής πρέπει να κάνει 
τον εκπαιδευόμενο να απαντήσει στις παρακάτω 
ερωτήσεις-Πώς μπορούμε να πετύχουμε την 
εφαρμογή των κανόνων υγιεινής χωρίς να 
δημιουργούμε πίεση και δυσάρεστες καταστάσεις στα 
άτομα που απευθυνόμαστε σχετικά με ένα τόσο 
ευαίσθητο θέμα. 

- Παρότι όλοι γνωρίζουμε τους κανόνες, πώς 
εξηγείται ότι κάποιοι δεν τους τηρούν? Σκοπός αυτής 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει 
να δηλώσουν τις απόψεις 
τους σχετικά με το βίντεο. 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να κρατούν σημειώσεις αν 
θέλουν. 

 

 

 

Ο 
εκπαιδευτής 
χρειάζεται 
υπολογιστή 
με σύνδεση 
στο 
διαδίκτυο 
και έναν 
προβολέα 
διαφανειών 
για να 
προβάλει τα 
σχετικά 
βίντεο. 
Ενδεικτικό 
βίντεο θα 
βρείτε στο : 
https://www
youtube.com
/watch?v=ur
qYpU5usEI
&feature=yo
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της ερώτησης είναι να αναφερθούν τα πιο σημαντικά 
εμπόδια όπως οικονομικοί λόγοι, εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο, περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 

 

utu.be 

 

Πηγή: 
FEBRAP 
(Brussels 
Federation 
of Adapted 
Work 
Enterprises

5 30 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώστε ορισμούς για την Υγεία και 
την Υγιεινή.  

 

 

 

 

 

 

Ατομικές πρακτικές 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες είναι οι καθημερινές σας συνήθειες? Ο σκοπός 
αυτής της δραστηριότητας είναι να βάλει τον 
εκπαιδευόμενο να παρατηρήσει τις καθημερινές του 
συνήθειες. Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο 
μέρη που περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική 
εργασία. Το εργαστήριο "post-it" θα είναι ομαδικό 
ενώ το εργαστήριο "κλειστός φάκελος" θα είναι 
ατομικό. Σκοπός του είναι οι συμμετέχοντες α μην 
συζητήσουν τις συνήθειες τους στην ομάδα και 
επιτρέπει τον εκπαιδευτή να προσεγγίσει το θέμα 
γενικά χωρίς να κάνει συγκεκριμένες αναφορές σε 
πρόσωπα. Αφορά ατομική και ομαδική 
δραστηριότητα. Η ατομική δραστηριότητα μπορεί να 
ανακεφαλαιωθεί στο τέλος της ενότητας. 

 

  « post-it » εργαστήριο 

 

Στην ερώτηση "Ποιες είναι οι καθημερινές σου 
συνήθειες? Τι κάνεις και πόσο συχνά το κάνεις? " 
γράψε σε ένα post-it τις συνήθειες σου. Αυτό θα 
ανοίξει διάλογο σχετικά με όλες αυτές τις συνήθειες, 
συχνότητα που κάνεις μπάνιο, προιόντα που 
χρησιμοποιείς και γιατί? Ο εκπαιδευτής μαζεύει όλα 

Οι απαντήσεις των 
εκπαιδευόμενων στις 
ερωτήσεις αναφέρονται στις 
παρακάτω θεματικές 
ενότητες (Πλύσιμο χεριών, 
μπάνιο, λούσιμο, στοματική 
υγιεινή… με σημειώσεις σε 
χαρτιά. Μόλις τελειώσουν 
δίνουν τα χαρτάκια και τους 
σφραγισμένους φακέλους 
στους εκπαιδευτές. 

 

 

 

 

Όταν δοθούν οι κλειστοί 
φάκελοι στον εκπαιδευτή, 
θα χρησιμοποιηθούν στο 
τέλος της ενότητας. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν 
γραπτώς σε post-it και σε 
χαρτί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-it, A
χαρτιά,φακέ
λους,πίνακα
, 
μαρκαδόρο
υς πίνακα.
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30 λεπτά 

Ποιες είναι οι καθημερινές σας 
συνήθειες ? " post-it και κλειστοί 
φάκελοι" 

 

 

 

τα χαρτιά και απαντά γράφοντας στον πίνακα όλες τις 
απαντήσεις για να κρατήσει την ανωνυμία των 
απαντήσεων. 

 

 « κλειστοί φάκελοι » εργαστήριο 

 

Οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν ατομικά σε ένα 
χαρτί στις ερωτήσεις που θα τους δοθούν. Μετά θα 
τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με τα προσωπικά τους 
στοιχεία και θα δοθούν στον εκπαιδευτή. Έτσι ο 
εκπαιδευόμενος θα μπορεί να δεί την βελτίωση των 
πρακτικών του σε σχέση με αυτές που ανέφερε στην 
αρχή της ενότητας. 

 

 

Επιλογή σημειώσεων σε post-it notes. 

Όταν όλες οι απαντήσεις συγκεντρωθούν, 
οργανώνεται συζήτηση που πρέπει να έχει 
περιορισμένη διάρκεια καθώς οι αναφορές για τις 
καλές πρακτικές θα γίνουν αργότερα σε αυτή την 
ενότητα. Επιπλέον οι απαντήσεις πρέπει να μπουν 
στην άκρη καθώς θα χρησιμοποιηθούν πάλι στο τέλος 
της ενότητας για να εντοπιστούν οι διαφορετικές 
πρακτικές. 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο 
μοιραζόμαστε τις 
απαντήσεις όλων και ο 
εκπαιδευτής μπορεί να 
επισημαίνει τις διαφορές. 
Αυτό μας δίνει την ευκαιρία 
να δώσουμε έμφαση σε 
συγκεκριμένα σημεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια? κριτικές? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας, 
μαρκαδόρος, 
υπολογιστής 
ή κάμερα για 
να κρατάμε 
σημειώσεις 
των 
απαντήσεων.

 

 

6 30 λεπτά  Βασικοί κανόνες υγιεινής: 

Από την κορυφή μέχρι τα νύχια 

 

Βασιζόμενοι στην δουλειά που έγινε προηγούμενα 
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στις συνήθειες του καθενός, η ιδέα είναι να 
εντοπίσουμε στις βασικότερες καθημερινές 
πρακτικές. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό, εντοπίστε σε 
συγκεκριμένα σημεία, όπως: πλύσιμο χεριών, 
σωματική υγιεινή, στοματική υγιεινή, υγιεινή 
ρουχισμού, υγιεινή τροφίμων, υγιεινή σπιτιού. 

 

 

 

 

 

 

 20 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλύσιμο χεριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλύσιμο χεριών. Πώς? Πότε? Γιατί? 

Συζήτηση βασισμένη στο ντοκιμαντέρ  "Μετάδοση 
μικροβίων μέσω των χεριών".  

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να καταλάβει ο 
εκπαιδευόμενος την σημασία του καλού πλυσίματος 
των χεριών και τους τρόπους μετάδοσης των 
μικροβίων. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πόσο 
σημαντικός παράγοντας στην μετάδοση των 
μικροβίων είναι η κακή υγιεινή των χεριών.   

 

 

Δραστηριότητα: εκπαιδευτικό παιχνίδι, glitter test 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η κατανόηση 
της μετάδοσης των μικροβίων από ένα άτομο στο 

Οι εκπαιδευόμενοι 
παρακολουθούν το βίντεο 
και ανταλλάσσουν ιδέες. 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
συμμετέχουν στην άσκηση 
με το glitter . 

 

 

Σχόλια? Τι πιστεύετε? 

  

Ο εκπαιδευτής θ τους βάλει 
στο χέρι glitter και μετά  θα 
πρέπει να κάνουν χειραψία ο 
ένας με τον άλλο. Έχετε 
σχόλια? Πώς σας φαίνεται?  

 

 

 

 

Πότε πλένουμε τα χέρια 
μας?   

Μπορεί να 
χρησιμοποιη
θεί το 
σχετικό  
βίντεο : 

https://www
youtube.com
/watch?v=tp
dFKoyZ_gI

 

Πηγή : 
Αποφυγή 
διασποράς 
του ιού της 
γρίπης, 
Γαλλία  
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20 λεπτά 

 

 

Πώς και πότε πλένουμε τα χέρια 
μας? 

 

άλλο μέσω της επαφής. Μπορείτε να δείτε πόσο 
εύκολα μεταφέρετε το glitter μεταξύ των ατόμων της 
ομάδας εξαιτίας της επαφής όταν δεν πλένουμε 
τακτικά τα χέρια μας.  

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι το 
σωστό πλύσιμο των χεριών μειώνει το κίνδυνο 
μετάδοσης ιώσεων, γρίπης, γαστρεντερίτιδας, 
βρογχίτιδας, covid-19 ... 

 

Δραστηριότητα: εκπαιδευτικό παιχνίδι, glitter test 

  

Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τους τρόπους 
πλυσίματος των χεριών.Ρωτήστε τους πότε πρέπει να 
πλένουν τα χέρια τους. Εξηγήστε τους ότι σε 
κάποιους εργασιακούς τομείς δεν είναι απλά ένας 
κανόνας σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά 
θένα δημόσιας υγείας!  

Ρβτήστε τους να σας αναφέρουν παραδείγματα. 
(Βιομηχανία τροφίμων, ιατρικά επαγγέλματα..)   

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει 
να καταχωρήσουν τις 
απαντήσεις τους γραπτώς. 

 

 

 

 

 

 

Για αυτή την 
δραστηριότη
τα θα 
χρειαστεί 
gliter.  

 

 

 

 

 

Πίνακας, 
μαρκαδόροι 
για 
καταγραφή 
απαντήσεων

 20 λεπτά How ? Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους πώς είναι το σωστό 
πλύσιμο χεριών? Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει 
αναφορές από το Trainer's Guide Ενότητα 4. 

 

 

 

 Πώς πλένουμε τα χέρια μας? 

 

 

 Ο 
εκπαιδευτής 
μπορεί να 
χρησιμοποιή
σει το 
έντυπο 
WHO για το 
πλύσιμο των 
χεριών. Για 
περισσότερε
ς 
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πληροφορίες 
ο 
εκπαιδευτής 
μπορεί να 
χρησιμοποιή
σει το 
Trainer's 
Guide στην 
Ενότητα 4.

  

 20 λεπτά  

 

Υγιεινή στο μπάνιο 

 

 

 

Μπάνιο 

Οι βασικοί κανόνες , γιατί πρέπει να κάνουμε 
μπάνιο? Πόσο συχνά? Πρέπει να κάνουμε μπάνιο 
κάθε μέρα? Τι συμβαίνει αν δεν κάνουμε πολύ 
συχνά? Ποιες είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν 
όταν δε κάνουμε συχνά μπάνιο? (Άσχημη μυρωδιά, 
ιδρώτας, δερματικά προβλήματα, φαγούρα, μύκητες, 
μολύνσεις,..) 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το δέρμα 
επηρεάζεται όταν δεν κάνουμε συχνά μπάνιο. Ο 
τοπικός καθαρισμός με υγρά μαντηλάκια μπορεί να 
θεωρηθεί συμπληρωματικός αλλά δεν αντικαθιστά το 
μπάνιο. 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να πουν τις 
απόψεις του για το μπάνιο 
και να σημειώσουν σε post
it για να ξεκινήσει η 
συζήτηση. 

 

 

 

Πώς κάνουμε μπάνιο? Πόσο 
συχνά πλενόμαστε? Ποια 
είναι η σωστή θερμοκρασία 
νερού? Ποια προϊόντα 
πρέπει να χρησιμοποιούμε?

 

 

 

 

Δείτε το 
παρακάτω 
βίντεο για 
οδηγίες 
https://www
youtube.com
/watch?v=Io
EuvFBi_0g

 20 λεπτά  

 

Υγιεινή προσώπου 

 

 

  . 

 

Υγιεινή προσώπου: Είναι σημαντικό να 
αφιερώνουμε κάποιο χρόνο πρωί και βράδυ ώστε να 

Οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με την 
υγιεινή του προσώπου κ
να συγκεντρωθούν 
σημειώσεις για να ξεκινήσει 

 

Πώς πλένουμε το πρόσωπο 
μας?Με τί? Πόσο συχνά? 

 

Πίνακας, 
μαρκαδόροι. 
Ο 
εκπαιδευτής 
μπορεί να 
κρατήσει 
κάποιες 
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 εξασφαλίζουμε ότι το δέρμα μας μένει υγιές και να 
αφαιρούμε τους ρίπους που μπορεί να ευθύνονται για 
μολύνσεις.  (Βλ. Trainer's Guide για περισσότερες 
πληροφορίες). 

 

 

 

η συζήτηση. 

 

 

 

 

 

ενδεικτικές 
απαντήσεις 
για να 
φτιάξει μια 
περίληψη 
που να δοθεί 
στο τέλος 
της ενότητας 
στους 
εκπαιδευόμε
νους. 

 20 λεπτά Υγιεινή ποδιών  

 

 

Υγιεινή ποδιών:  Είναι σημαντικό να αφιερώνουμε 
κάποιο χρόνο σε καθημερινή βάση για συγκεκριμένες 
ρου τίνες. Το πόδι μπορεί να αποτελέσει δυσάρεστες 
καταστάσεις και η υγιεινή του δεν απαιτεί πολύ 
χρόνο απλά πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σημαντική 
είναι επίσης και η επιλογή του κατάλληλου 
παπουτσιού. Ο ποδολόγος είναι ειδικός στην υγιεινή 
του ποδιού και μπορείτε να τον συμβουλευτείτε σε 
περίπτωση προβλήματος. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να ανταλλάξουν 
απόψεις για την υγιεινή των 
ποδιών και να 
χρησιμοποιηθούν 
σημειώσεις σε  post-it για 
να ξεκινήσει η συζήτηση. 

 

 

Πώς πλένουμε τα πόδια 
μας ? 

 

Idem 

  

20 λεπτά 

   

 

Φροντίδα μαλλιών 

 

 

Είναι σημαντικό να φροντίζετε το τριχωτό της 
κεφαλής, να διατηρείτε σε σωστά επίπεδα την 
παραγωγή σμήγματος  και της τρίχας.Το τακτικό 
λούσιμο είναι σημαντικό αν και εξαρτάται από τον 
τύπο των μαλλιών. Η άποψη ότι οι άντρες και οι 
γυναίκες έχουν διαφορετικό τύπο μαλλιών άρα πρέπει 
να χρησιμοποιούν διαφορετικά σαμπουάν ,είναι μόνο 
για εμπορικούς λόγους. Το μόνο που είναι σημαντικό 
είναι ο τύπος μαλλιών πχ. Λιπαρά, ξηρά, βαμμένα. 

 

 

Η ίδια διαδικασία με 
παραπάνω. Προβολή 
σύντομου βίντεο σχετικά με 
το λούσιμο των μαλλιών 
ώστε να αναρωτηθούν ι 
εκπαιδευόμενοι για τον 
τρόπο που οι ίδιοι 
λούζονται.. 

 

Πώς λουζόμαστε?Πόσο 
συχνά? Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις της ελλιπούς 
φροντίδας των μαλλιών? 
(Πιτυρίδα, μολύνσεις του 
τριχωτού της κεφαλής, 
θέματα εμφάνισης...) 

 

 

Το σχετικό 
βίντεο 
μπορεί να 
χρησιμοποιη
θεί : 

https://www
youtube.com
/watch?v=u
h2zctc_zo 
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Πηγή 
FEBRAP –

(Brussels 
Federation 
of Adapted 
Work 
Enterprises)

  

 

  Κούρεμα Κόμμωση και εργασία 

Αν η επαγγελματική σας καριέρα είναι πιο σημαντική 
από την εμφάνιση σας, είναι εξίσου σημαντικό να 
φροντίσετε για την συνολική σας εμφάνιση.  Αρχικά 
για να νιώθετε εσείς αυτοπεποίθηση και μετά για να 
κάνετε καλή εντύπωση στον μελλοντικό σας 
εργοδότη. Δεν είναι όμως εύκολο να βρεθεί η σωστή 
ισορροπία αποφεύγοντας τις υπερβολές. Είναι 
σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας και να είστε 
άνετα με τα ρούχα σας και την γενικότερη εικόνα 
σας. Ένα καλό κούρεμα θα σας τονίσει την εξωτερική 
σας εμφάνιση. Ανάλογα με την θέση για την οποία 
ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαλέξετε και το 
κατάλληλο μακιγιάζ/άρωμα.  

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
μοιράζονται τις εντυπώσεις 
του πάνω στο θέμα. 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το ιδανικό 
ντύσιμο για δουλειά? 
Συνδέστε το με την 
επαγγελματική ζωή και την 
σημασία της ατομικής 
εμφάνισης. 

 

 

 

 

Mπορεί να 
είναι 
ενδιαφέρον 
να 
προσεγγίσου
με αυτόν τον 
τύπο 
θέματος 
μέσω μιας 
μίας 
ερώτησης 
του τύπου: 
Είναι αυτή η 
ενδυμασία 
προσαρμοσμ
ένη σε αυτήν 
τη 
δραστηριότη
τα/περίστασ
η?  

7 30 λεπτά  Συνολική αξιολόγηση μέσω Kahoot
ερωτηματολογίου 

Οι εκπαιδευόμενοι 
απαντούν ερωτήσεις και 

 

Ο εκπαιδευόμενος κάνει 
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Υγιεινή σώματος  

 

 

Σκοπός είναι να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι 
έχουν ακολουθήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες 
που παρέχονται κατά την διάρκεια του μαθήματος. 
Το ερωτηματολόγιο θα κάνει το εργαστήριο πιο 
δυναμικό.. 

Παραδείγματα ερωτήσεων: Ποια είναι η σωστή 
ποσότητα σαμπουάν που πρέπει να χρησιμοποιώ? 
Πρέπει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένο σαμπουάν 
ανάλογα με το φύλο? Πώς λέγεται ο ειδικός για τα 
πόδια? 

 

Δώστε χρόνο για διορθώσεις, περίληψη της πρώτης 
μέρας του μαθήματος και ανταλλαγή απόψεων για να 
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος το μαθήματος. 

 

 

έχουν την ευκαιρία να δουν 
τι τους ταιριάζει και να 
αιτιολογήσουν τις 
απαντήσεις του. 

 

 

εγγραφή και απαντά τις 
διαφορετικές ερωτήσεις 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση 
Η/Υ  ή 
τηλεφώνου 
με την 
εφαρμογή 

8 30 λεπτά  

  

 

Στοματική υγιεινή  

 

 

 

  

 

 

 

Στοματική υγιεινή  

Σύμφωνα με την Γαλλική Ένωση Στοματικής Υγείας 
(UFSBD), πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας 2 
με 3 φορές την ημέρα. Το βούρτσισμα βοηθάει στην 
αφαίρεση της τερηδόνας και περιορίζει την πλάκα 
που ευθύνεται για την πτώση των δοντιών. 
Προτείνεται η προβολή σχετικού βίντεο για το σωστό 
βούρτσισμα των δοντιών για να μάθει ο 
εκπαιδευόμενος να το κάνει σωστά. 

 

Έναρξη διαλογική συζήτησης για τους κινδύνους από 
έλλειψη στοματικής υγιεινής. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνταν να συζητήσουν 
για την στοματική υγιεινή, 
κρατώντας σημειώσεις σε 
on post-it notes για να 
ξεκινήσει η συζήτηση. 

 

 

 

 

 

Βουρτσίστε τα δόντια σας,, 
πώς και γιατί? Πόσο συχνά? 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τα δόντια? 
Γιατί βουρτσίζουμε τα 
δόντια μας? 

 

 

 

Το σχετικό 
βίντεο 
μπορεί να 
χρησιμοποιη
θεί  σχετικά 
με το σωστό 
βούρτσισμα 
των δοντιών:

https://www
youtube.com
/watch?v=-
jz6EgcNOK
g 
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Απώλεια δοντιών 

 

 

 

 

Σκοπός είναι να ενημερωθεί για τους κινδύνους που 
διατρέχει από έλλειψη στοματικής υγιεινής και να 
του δοθεί συμπληρωματική λίστα με τα παρακάτω 
στοιχεία, ανάλογα με τις απαντήσεις που έχει δώσει ο 
εκπαιδευόμενος (απώλεια δοντιών, κακοσμία 
στόματος, φλεγμονές των ούλων, μολύνσεις) 

 

Είναι ώρα να συζητηθούν με την βοήθεια ενός 
πολυμέσου οι κύριες αιτίες απώλειας των δοντιών. 

 

Σκοπός είναι να ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την 
σύσταση των δοντιών και τους κινδύνους που 
σχετίζονται με ελλιπή στοματική υγιεινή ώστε να 
προάγει το σωστό  και συχνό βούρτσισμα των 
δοντιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια? Παρατηρήσεις? 

  

 

 

Πηγή 
FEBRAP 
(Brussels 
Federation 
of Adapted 
Work 
Enterprises)

Τα σχετικό 
βίντεο 
μπορεί να 
χρησιμοποιη
θεί για την 
έναρξη της 
συζήτησης. 
https://www.
youtube.com
/watch?v=O
5FQ3GhoEI
E&feature=y
outu.be 

 

Πηγή 
FEBRAP 
(Brussels 
Federation 
of Adapted 
Work 
Enterprises)  

 

9 30 λεπτά  

Υγιεινή ρουχισμού 

Υγιεινή ρουχισμού 

Η υγιεινή του ρουχισμού ορίζεται ως η ικανότητα του 
ατόμου να διατηρεί τον ρουχισμό του καθαρό σε 

Υγιεινή ρουχισμού, τι είναι? 
Οι εκπαιδευόμενοι 
τοποθετούνται στο θέμα και 
μπορούν να μας 

Πότε αλλάζουμε ρούχα? 
Γιατί? Πώς τα πλένουμε?  
Ποια είναι τα κριτήρια που 
πρέπει να έχει η υγιεινή των 

Πίνακας και 
μαρκαδόρος 
για να 
καταγράφον
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καθημερινή βάση.  

 (Τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά, να τηρούν τις 
απαραίτητες κλιματικές ανάγκες, να απορροφούν την 
υγρασία από τον ιδρώτα, να μην εμποδίζουν την 
αναπνοή, να μην εμποδίζουν την κίνηση του ατόμου, 
να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες, τα παπούτσια να 
είναι προσαρμοσμένα στο πόδι, να χρησιμοποιούμε 
διαφορετικά ρούχα κατά τη διάρκεια του ύπνου). 

 

Ακατάλληλα ή βρώμικα ρούχα :ποιοι είναι οι 
κίνδυνοι ? 

 

 

Πότε να αλλάξετε υφάσματα ?   

Η δραστηριότητα είναι ομαδική και δίνει σε όλους 
την ευκαιρία να εκφραστούν. Εδώ θα βρείτε κάποια 
παραδείγματα: σεντόνια, πετσέτες, κάλτσες, τζιν, 
πιτζάμες, εσώρουχα, μπουρνούζια μπάνιου.. 

 

 

απαντήσουν πάλι σε post-it

 

 

 

Για κάθε ύφασμα, οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
βρουν ποιος είναι 
ενδεικτικός χρόνος που 
πρέπει να πλένεται το 
ύφασμα. Η αρχή είναι ίδια, 
πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να 
απαντούν την ερώτηση 
ώστε να αρχίσει η διαλογική 
συζήτηση. 

 

 

 

ρούχων? 

 

 

 

Για πόσο μπορείς να φοράς 
τα ρούχα?  

 

ται οι 
απαντήσεις 
των 
εκπαιδευόμε
νων. 

 

 

Η 
δραστηριότη
τα απαιτεί τη 
χρήση 
Powerpoint
πόστερ ή 
πίνακα για 
την 
καταγραφή 
όλων των 
απόψεων 
σχετικά με 
το πόσο 
πρέπει να 
φοράμε τα 
ίδια ρούχα. 

   

10 30 λεπτά  

Υγιεινή τροφίμων 

 

 

 

Υγιεινή τροφίμων και σπιτιού. Η ασφαλής 
συντήρηση των τροφίμων αφορά κα την οικιακή 
υγιεινή. Κατανοώντας τους μηχανισμούς 
επιμολύνσεων και γνωρίζοντας μερικούς βασικούς 
κανόνες μπορούμε να προστατευθούμε. 

 (Παραδείγματα που περιλαμβάνουν τη χρήση και τον 
καθαρισμό του ψυγείου, την φύλαξης και μαγειρικής 
των τροφίμων, την χρήση των οικιακών σκευών κλπ.)

Οι εκπαιδευόμενοι 
απαντούν σε διάφορες 
ερωτήσεις 

 

 

Η ίδια λογική: κάντε τους 
εκπαιδευόμενους να 

Τι σας έρχεται στο μυαλό? 
Η ιδέα είναι πώς με τις 
ερωτήσεις οι 
εκπαιδευόμενοι  να 
αναφέρουν κάποιους 
κανόνες υγιεινής τροφίμων.

 

Ποιος είναι ο χρόνος ζωής 

Το 
Powerpoint
μπορεί να 
χρησιμοποιη
θεί. Ο 
εκπαιδευτής 
μπορεί να 
κάνει χρήση 
του  trainer
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Άσκηση για την συντήρηση τροφίμων. 

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με τη χρήση 
πίνακα ή Powerpoint για να συγκεντρωθούν όλες οι 
απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο φύλαξης τροφίμων 
και να έχουν όλοι την ευκαιρία να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους και να έχουν την ευκαιρία να 
μαντέψουν το χρόνο ζωής κάθε τροφίμου. 

 

 

απαντήσουν τις ερωτήσεις 
για να ξεκινήσει συζήτηση.

  

 

 

κάθε προιόντος ?   

 

 

 

guide  

 

 

 

 

 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι

 

11 30 λεπτά  

 

Οικιακή Υγιεινή  

 

 

Οικιακή Υγιεινή  

Εκτός από την διατήρηση της καλής υγείας, η υγιεινή 
μπορεί να βελτιώσει την καλή φυσική κατάσταση 
αλλά και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Η σωστή υγιεινή 
εφαρμόζεται σε όλο το σπίτι και αφορά το εξαερισμό, 
τα φυτά εσωτερικού χώρου, καθαρισμό σπιτιού και 
ρουχισμού, χαλιά, πετσέτες, σεντόνια..) Όσο το 
δυνατόν, περιορίστε την ύπαρξη χαλιών και 
υφασμάτων γιατί εγκλωβίζουν τη σκόνη καθώς 
επίσης κάνετε ετήσια συντήρηση του συστήματος 
θέρμανσης και μην ξεπερνάτε τη θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του σπιτιού σας πάνω από  19°C.  

 

Οι κανόνες υγιεινής δεν έχουν σκοπό να 
δημιουργήσουμε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον, 
καθώς κάθε άτομο έχει την δική του αντίληψη για τα 
όρια της καθαριότητας. Υπάρχουν όμως κάποιο 
χρήσιμοι κανόνες για την διατήρηση της υγεία σας 
και του χώρου που ζείτε. 

 

Η ίδια λογική: κάντε τους 
εκπαιδευόμενους να 
απαντήσουν τις ερωτήσεις 
για να ξεκινήσει συζήτηση.

  

  

 

 

 

 

Τι είναι η οικιακή υγιεινή? 
Ποιοι είναι οι κανόνες που 
πρέπει να τηρούνται? 
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12 30 λεπτά Πρόληψη και θεραπεία 

 

Υγεία: ¨πρόληψη και θεραπεία 

Μικρόβια, βακτήρια, ιοί, μύκητες. Τι είναι? Ποια 
ειδικότητα αφορούν? Ποιος το κάνει? Δώστε 
ορισμούς. 

Αναγνωρίστε τα διαφορετικά ιατρικά επαγγέλματα. 
Ποιους επαγγελματίες υγείας ξέρετε? Ποιος είναι ο 
ρόλος τους? Υπάρχουν πολλές ιατρικές ειδικότητες 
(Δερματολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, 
γυναικολόγος, ανδρολόγος…).  

Αρχικά απευθυνόμαστε σε Γενικό Γιατρό.. 

 

Βάλτε τους 
εκπαιδευόμενους να 
σκεφτούν τη σημασία μιας 
διαγνωστικής εξέτασης.  

 

Τι είναι τα μικρόβια? Ιοί? 
Βακτήρια?  Ποια 
επαγγέλματα υγείας 
γνωρίζετε? 

 

 

 

 

Μπορεί να 
κάνετε σε 
μορφή Quizz
ερωτήσεις 
σχετικά με 
τις ιατρικές 
ειδικότητες 
χρησιμοποιώ
ντας το  
PowerPoint

13 30 λεπτά Διαγνωστικές εξετάσεις Επικεντρώστε στα δωρεάν τεστ υγείας, ενημερώστε 
τους εκπαιδευόμενους. 

Στη Ελλάδα, οι διαγνωστικές εξετάσεις 
πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία και ειδικά 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Το κόστος των 
διαγνωστικών εξετάσεων καλύπτεται είτε από τον 
ενδιαφερόμενο, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλειας, είτε 
τέλος μέσω του ΕΟΠΠΥ και της δημόσιας 
ασφάλειας.  Ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει μέρος του κόστους 
των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων. Αναζητήστε 
την κάλυψη ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης 
(αιματολογικές, βιοχημικές, κλπ) και ανά ειδικότητα 
(π.χ. Ουρολογία)(Πηγή).  

 

Παρουσίαση του διαγνωστικού ελέγχου, ιδανικά από 
ιατρό. Ο έλεγχος διαρκεί 2 με 3 ώρες και 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις που μπορούν 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι 
ενημερώνονται για το τί 
περιλαμβάνει ένας 
διαγνωστικός έλεγχος. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν 
τις ερωτήσεις του 
εκπαιδευτή. 

 

Τα οφέλη των προληπτικών 
εξετάσεων? 

 

 

 

Καλέστε ένα 
γιατρό αν 
είναι 
δυνατόν, να 
παρευρεθεί 
στη 
παρουσίαση 
για τον 
διαγνωστικό 
έλεγχο 
(check up) 

 

Βασιστείτε 
στα 
φυλλάδια 
IRSA (RHI
και πιο 
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να προσαρμοστούν ανάλογα με την ηλικία, φύλο, 
ιστορικό του ατόμου. Εξετάσεις αίματος, ούρων, 
στοματικός έλεγχος, έλεγχος όρασης και ακοής και 
βιομετρικός έλεγχος.: ύψος, βάρος, δείκτης μάζας 
σώματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αρτηριακή πίεση, 
σπιρομέτρηση, γυναικολογικός έλεγχος, 
μαστογραφία, ακτινογραφία θώρακος, τέστ μνήμης 
κυρίως για τους ηλικιωμένους και συνέντευξη με 
διαιτολόγο. 

Στο τέλος των εξετάσεων γίνεται κλινική εξέταση 
από ιατρό και κρίνεται αν θα χρειαστούν επιπλέον 
εξετάσεις.( καρκινικοί δείκτες, ηπατίτιδα, HIV). 

Μην διστάσετε να αναφέρετε οτιδήποτε στον γιατρό 
σας. 

 

συγκεκριμέν
α σε εκείνα 
που 
παρουσιάζου
ν τις 
διαδικασίες 
για 
διαγνωστικό 
έλεγχο 
(check-up) 

 

 

 

14 30 λεπτά  

Ατομικό Ιστορικό Υγείας 

 

 

  

 

 

Ανοίξτε και ελέγξτε το Ατομικό Ιστορικό Υγείας   

Μέσω της εφαρμογής αποκτάτε πρόσβαση στον 
Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σας (ΑΗΦΥ), 
ο οποίος εμπλουτίζεται από διάφορες πηγές, όπως: 

 

    - δεδομένα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

    - νοσηλείες σε Μονάδες δευτεροβαθμιας 
περίθαλψης 

    - επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς 

   - οικογενειακός ιατρός 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.idika.gr/  

  

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα 

 

Οι εκπαιδευόμενοι ανοίγουν 
το Ιστορικό Υγείας τους 
(DMP) 

 

 

 

 

 

Γιατί? Πώς? Πρέπει να 
ανοίξω το Ιστορικό Υγείας 
μου 

( DMP). 

 

 

 

 

Υπολογιστές 
με 
πρόσβαση 
στο 
διαδίκτυο 
για να έχουν 
πρόσβαση το 
Ιστορικό 
Υγείας 
(DMP) 
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προσωπικά στοιχεία εισόδου τους στο σύστημα.  

15 60 mn Καθημερινή Υγιεινή (κουτί 
πρώτων βοηθειών, κυτίο υγιεινής)

 

 

 

 

Κάποια πράγματα είναι σημαντικά όταν είστε σπίτι ή 
ακόμα και στο αυτοκίνητο. Μπορεί να χρειαστείτε 
ένα μικτό κυτίο υγιεινής. Τι πρέπει να περιέχει?  :   

 (οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, χαρτομάντιλα, 
πλαστική σακούλα, προφυλακτικά, υγρά μαντηλάκια, 
προϊόντα ατομικής υγιεινής…) 

 

 

Βάλτε τον εκπαιδευόμενο 
να σκεφτεί τι πρέπει να 
περιέχει το κυτίο υγιεινής. 
Πρέπει να συγκεντρώσετε 
γραπτώς όλες τις 
απαντήσεις. 

 

  

 

 

Ποια είναι  οι πιο 
σημαντικές καθημερινές 
συνήθειες υγιεινής? Τι 
πρέπει να έχουμε μαζί μας 
κάθε μέρα ? 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 
καταγραφής 
των 
απαντήσεων

 

 

 

 

16 60 λεπτά  

Οργάνωση κυτίου Υγιεινής 

Άλλο σημαντικό κουτί είναι αυτό των πρώτων 
βοηθειών. Το περιεχόμενο του εξαρτάται από το 
σκοπό που προορίζεται καθώς και τις ανάγκες κάθε 
σπιτιού.Είναι σημαντικό να περιέχει όχι μόνο τα 
απαραίτητα σε ένα μικρό τραυματισμό αλλά και την 
απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση 
ταξιδίου εάν έχετε κάποια χρόνια πάθηση ( το 
περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον Οδηγό του 
Εκπαιδευτή - Trainer’s Guide ).  

 

Επεξεργασία έντυπου υλικού ατομικά ή σε ομάδες
 

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος, ζητείται από 
τους εκπαιδευόμενους να φτιάξουν έντυπο υλικό με 
τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Ο εκπαιδευτής 
μπορεί να διαλέξει αν οι εκπαιδευόμενοι θα φτιάξουν 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί χρειαζόμαστε κουτί 
πρώτων βοηθειών? Τι 
πρέπει να περιέχει? 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

Ανάλογα με 
τον τρόπο 
που 
επιλέξατε, 
είναι δυνατό 
για τον 
εκπαιδευτικό 
να 
χρησιμοποιεί 
διαδικτυακά 
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ατομικό υλικό ή θα κάνουν ομάδες εργασίας.  

 

 

 

 

συνεργατικά 
εργαλεία και 
επομένως 
υπολογιστικ
ά εργαλεία 
όπως 
(Έγγραφο 
Google, 
Framapad, 
word cloud
...). 

 

  

 

 

 

Ημερήσια 
αξιολόγηση. 
Αξιολόγηση 
της 
συγκεκριμέν
ης ενότητας.

 17 

 

 

 

    

     

   

  

 

Αξιολόγηση της ενότητας 

 

 

   

      

 

Ομαδική αξιολόγηση της Ενότητας και ανταλλαγή 
απόψεων. Πείτε την γνώμη σας. Τι μάθατε? Οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να 
παρουσιάσουν τις αλλαγές που έκαναν μετά από αυτή 

  

  

 

Συζήτηση με του 
εκπαιδευόμενους σχετικά με 
το πόσο ενδιαφέρον είχε η 
συγκεκριμένη ενότητα, τι 
έμαθαν και τι πρόκειται να 

  

   

 

Πώς θα βαθμολογούσατε 
αυτή την μέρα? Όλες τις 
ενότητες που διδαχθήκατε?

  

     

 

Ημερήσια 
αξιολόγηση. 
Αξιολόγηση 
της 
συγκεκριμέν
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την ενότητα. 

Ο εκπαιδευτής κρατάει σημειώσεις από τα σχόλια 
που γίνονται.. 

εφαρμόσουν.  

 

 

 

 

ης ενότητας.

 

Θεωρητικά Περιεχόμενα Ενότητας 4 

Ενημερωτικές σημειώσεις και δραστηριότητες 

1.1 Το Σημείο Εκκίνησης 

Οι προσωπικές πρακτικές υγιεινής και ένδυσης διασφαλίζουν την πρόληψη της μόλυνσης και της σωματικής ευεξίας. Είναι υψίστης 
σημασίας στη ζωή ενός ανθρώπου για την υγεία του και τις σχέσεις του με άλλους. Είναι συνήθειες που πρέπει να υιοθετηθούν από πολύ 
μικρή ηλικία. 

Οι πρακτικές υγιεινής είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν: 
 

- Υγεία του δέρματος (πρόληψη λοίμωξης και ερεθισμός) 

- Χαλάρωση του σώματος (άνεση και ευεξία του ατόμου) 

- Μια θετική εικόνα για τον εαυτό μας, απαραίτητη στη σχέση με τους άλλους. 

- Καλές εκπαιδευτικές συνήθειες από νεαρή ηλικία 

Το άτομο είναι υπεύθυνο για το κεφάλαιο υγείας του. 

Η υγιεινή βοηθά επίσης στη διατήρηση αυτού του κεφαλαίου υγείας! 
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Οι πρακτικές προσωπικής υγιεινής είναι σημαντικές στον κόσμο γύρω μας και ειδικά στον κόσμο της εργασίας (πιθανή χιουμοριστική 
γραφική παράσταση "εκτός αν ζείτε σε μια σπηλιά και δεν βλέπετε ποτέ κανέναν"). 

Οι καλές και κακές πρακτικές υγιεινής στο χώρο εργασίας έχουν πολύ σημαντική επίδραση στην ευημερία στην εργασία. Ακόμα κι αν τα 
περισσότερα είναι γνωστά σε όλους, ορισμένες καθημερινές κοινωνικές συνήθειες είναι ασυμβίβαστες με τη βέλτιστη υγιεινή. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας. 

Επισκόπηση περιεχομένου, προτεινόμενες μορφές και ακολουθία της ενότητας 

 

1.2 Ορολογία: υγιεινή και κανόνες της ζωής σε κοινωνία 

Ιστορικά ο όρος υγιεινή προέρχεται από την ελληνική λέξη υγιεινό που σημαίνει υγεία. Σήμερα ο ορισμός έχει τελειοποιηθεί, η υγιεινή είναι 
τώρα η ιατρική πειθαρχία που μελετά τρόπους για να διατηρήσει τα ανθρώπινα όντα υγιή προστατεύοντάς τα από ασθένειες. 

Ένας άλλος στόχος της υγιεινής σήμερα είναι η πρόληψη της εξάπλωσης και της μετάδοσης των μικροβίων, και αυτό με απλές καθημερινές 
χειρονομίες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τη βέλτιστη υγιεινή: να πλένετε τα χέρια σας πολλές 
φορές την ημέρα, να πλένετε τα ρούχα σας τακτικά, να φροντίζετε την προσωπική και οικεία υγιεινή σας, να φυσάτε τη μύτη σας και να 
φτερνίζετε επαρκώς. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας και να αποτρέψετε τη διάδοση 
μικροβίων. 

Η υγιεινή είναι ένα βασικό σημείο για τους κανόνες της ζωής στην κοινωνία μεταξύ των πολλών κοινωνικών κανόνων που υπάρχουν. Οι 
κανόνες υγιεινής συνήθως αρχίζουν να ισχύουν στην οικογένεια. συχνά διαφέρουν από τη μια χώρα, την περιοχή ή τον πολιτισμό στην άλλη, 
και εξελίσσονται σε όλη την ιστορία. 

Αυτό εμπίπτει σε αυτό που ονομάζεται επίσης «αυτο-εικόνα». Τον 20ο αιώνα, ένας από τους κύριους στόχους της υγιεινής είναι ο 
κοινωνικός της αντίκτυπος: ο σεβασμός για τον εαυτό του και για τους άλλους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο φροντίζει τον 
εαυτό του και την εικόνα που δίνει σε άλλους. Αυτή η εικόνα (κάθε άτομο αποδίδει περισσότερο ή λιγότερο σημασία) επομένως εξαρτάται 
πρώτα απ 'όλα από την προσωπική υγιεινή, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι άνθρωποι και τον τρόπο με τον οποίο 
φροντίζουν την εμφάνισή τους: χτένισμα, κοσμήματα, μάρκες, τατουάζ, τρυπήματα κ.λπ. . 
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Οι κανόνες που διέπουν τη σχέση ενός ατόμου με το σώμα του αλλάζουν επίσης σύμφωνα με πολλά κριτήρια όπως: η θέση του στην 
κοινωνική ιεραρχία. το καθεστώς του ως χειρώνακτα ή πνευματικό εργαζόμενο · την εικόνα που επιθυμεί να προβάλει στον εαυτό του ή τη 
σημασία που αποδίδει σε αυτήν. Εάν, σε μια ομάδα, δεν ακολουθούνται οι κοινά αποδεκτοί κανόνες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη 
ή ενοχή. 

Παράτημα 2: Η υγιεινή ρουτίνα- Στάδια 4 & 5 

2.1 Ενημέρωση σχετικά με τις προσωπικές πρακτικές 

  

Ο σκοπός αυτού του μέρους είναι να κάνει τον μαθητή να μιλήσει για τις δικές του πρακτικές χωρίς να στιγματιστεί μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων. 

  

Δραστηριότητα 1: συζήτηση βασισμένη σε υποστήριξη πολυμέσων για την υγιεινή 

Η παρακολούθηση ενός σύντομου βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις αρχικές ανησυχίες και, πάνω απ 'όλα, να δημιουργήσετε 
περιέργεια για το θέμα. Αυτή η προβολή γίνεται σε μια ομάδα και θα οδηγήσει σε ανταλλαγή / ανταλλαγή ιδεών / συζήτηση για τη δημιουργία 
συνοχής και μια ζώνη ελευθερίας λόγου χωρίς κρίση. 
 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν μετά την προβολή: 
 
- Τι πιστεύετε για το βίντεο; 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να κάνει τον εκπαιδευόμενο να διατυπώσει και να προβληματιστεί σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της υγιεινής χωρίς να προσβάλλουμε τους ανθρώπους; (Επειδή είναι ακόμη πολύ δύσκολο να 
μιλήσουμε γι 'αυτό). 

- Αν και είναι γνωστό σε όλους, γιατί ορισμένα άτομα δεν εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες; 
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Ο σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να κάνει τους μαθητές να αναφέρουν τα πιο συνηθισμένα εμπόδια, όπως η οικονομική πτυχή, τα προβλήματα 
της εικόνας, ή οι εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές πτυχές αυτών των προτύπων. 

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο : https://www.youtube.com/watch?v=urqYpU5usEI&feature=youtu.be 
Πηγή : FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussels Federation of Adapted Work Enterprises) 
 

 

Δραστηριότητα 2: Ποια είναι η δική σας ρουτίνα; 
 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αντιμετωπίσει τον μαθητή με τις πρακτικές του. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ομάδα: καταιγισμού ιδεών, μετά από αυτό ή σφραγισμένο φάκελο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την 
ευκολία με την οποία οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής προσεγγίζουν το θέμα και θα μιλήσουν ανοιχτά για αυτό. Μπορεί να είναι ατομική ή 
ομαδική δραστηριότητα. 

Σενάριο μετά από αυτό και ανταλλαγή ιδεών 

Στην ερώτηση "Ποια είναι η ρουτίνα σας; Τι κάνετε και πόσο συχνά;" γράψτε στο ταμπλό ή μετά την πρακτική του τις πρακτικές κάθε ατόμου, 
συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτή. Αυτό θα ανοίξει τη συζήτηση και θα επιτρέψει τη συζήτηση για όλες αυτές τις πρακτικές: συχνότητα 
μπάνιου / ντους, σαμπουάν, τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν, οι λόγοι για όλα αυτά; 

Σφραγισμένο σενάριο φακέλων 

Οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν ξεχωριστά σε ένα φύλλο χαρτιού στις παραπάνω ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια θα κρυφτούν σε 
ένα άτομο που ονομάζεται φάκελος. Αυτοί οι φάκελοι θα δοθούν στη συνέχεια στον εκπαιδευτή που θα τους αναδιανείμει στο τέλος της 
τελευταίας συνεδρίας. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι έτσι σε θέση να δει την εξέλιξη των πρακτικών ή των προβληματισμών του σχετικά με αυτό που 
ανέφερε στην πρώτη συνεδρία. 
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2.2 Βασικές πρακτικές υγιεινής 

 

 Πλύσιμο των χεριών 

 

Δραστηριότητα 3: συζήτηση για ένα βίντεο (μικροβιακή μετάδοση με τα χέρια) 
 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τον μαθητή να κατανοήσει τη σημασία του πλυσίματος των χεριών και ιδιαίτερα των αρχών της 
μόλυνσης και της διασταυρούμενης μόλυνσης. Ο στόχος είναι να τονίσουμε ότι τα χέρια είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανθρώπινη 
μόλυνση. 

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο : https://www.youtube.com/watch?v=tpdFKoyZ_gI 
Πηγή : Contamination prevention advertising Influenza, France 

 

        Δραστηριότητα 4 (προαιρετικά): Εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεστ glitter 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψει την αρχή της διασταυρούμενης μόλυνσης από το ένα άτομο στο άλλο μέσω της επαφής. 
Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί λάμψη. Ο εκπαιδευτής τα τοποθετεί στο χέρι του και θα χειραψία με έναν ή δύο συμμετέχοντες, που θα χειραψία 
με έναν ή δύο συμμετέχοντες και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δείτε την παρουσία λάμψης σε καθέναν από τους συμμετέχοντες. Υπήρξε 
διασταυρούμενη μόλυνση μέσω επαφής. 

Το πλύσιμο των χεριών σας μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο γρίπης, γαστρεντερίτιδας, βρογχίτιδας, βρογχιολίτιδας στα βρέφη ... 
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Πότε πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας; 

- Εάν είναι εμφανώς βρώμικα 

- Μετά τη δημόσια συγκοινωνία 

- Ερχόμενοι στο σπίτι ... 

- Αν πληγώσεις το χέρι σου 

- Πριν και μετά το φαγητό ή την προετοιμασία ενός γεύματος 

- Πριν και μετά τη φροντίδα ενός άρρωστου ατόμου 

- Μετά την αλλαγή μιας πάνας ή τη βοήθεια ενός παιδιού να κάνει την επιχείρησή του 

- Μετά το χειρισμό ενός ζώου ή μετά το χειρισμό των ζωικών αποβλήτων 

- Αφού βγάλω τα δοχεία 

- Μετά από βήχα ή φτέρνισμα στα χέρια σας ή αφού φυσάτε τη μύτη σας ... 

- Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε φακούς επαφής 

Προσοχή, σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, η υγιεινή των χεριών είναι κάτι περισσότερο από κανόνας καλής συμπεριφοράς, γίνεται 
κανόνας ασφάλειας όπως στη βιομηχανία τροφίμων ή στα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Πώς να πλύνετε σωστά τα χέρια σας; 

 

- Πλύνε τα χέρια σου με σαπούνι και νερό. 

- Βρέξτε τα χέρια σας. 
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- Απλώστε σαπούνι. 

- Τρίψτε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 

- Ξεπλύνετε τα χέρια σας. 

- Στεγνώστε τα χέρια σας με μια καθαρή πετσέτα. 

- Απενεργοποιήστε τη βρύση με μια πετσέτα. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το έγγραφο πλύσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως πόρο. 

 

Δραστηριότητα 5 (προαιρετικά): Παραγωγή πιάτων Petri 
 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψουμε ότι τα στοιχεία γύρω μας είναι καθαρά μόνο στην εμφάνιση και αποτελούν 
πρωταρχικούς στόχους για μικροβιακή μόλυνση και να συνειδητοποιήσουμε ότι το πλύσιμο των εαυτών μας προστατεύει και τους γύρω μας. Αυτή 
η δοκιμή καθιστά δυνατή την επισήμανση της παρουσίας της μικροβιακής χλωρίδας που φιλοξενείται από τα χέρια. Για αυτήν τη δραστηριότητα 
χρειάζεστε πιάτα Petri, κύβους απόθεμα, άγαρ άγαρ ή ζελατίνη και νερό, υδρο-αλκοολικό διάλυμα, δείκτη και ταινία. Για εξοικονόμηση χρόνου, 
συνιστάται ο εκπαιδευτής να προετοιμάσει τα πιάτα πριν από τη δραστηριότητα. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα ή σε 
μικρές ομάδες ανάλογα με τους συμμετέχοντες. 

Ο στόχος θα είναι να φτιάξετε ένα πιάτο Petri με άπλυτα χέρια, με τα χέρια να πλένονται με σαπούνι, με τα χέρια να πλένονται με υδρο-αλκοολικό 
διάλυμα και σε μια λαβή πόρτας. Μόλις φτιαχτούν τα πιάτα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες σε καλλιέργεια για να παρατηρηθούν τα 
αποτελέσματα. Οι μαθητές θα μπορούν να εξετάσουν τα πιάτα σε ένα μελλοντικό εργαστήριο. Έτσι, μπορεί να πραγματοποιηθεί συζήτηση στην 
αρχή της δεύτερης συνόδου για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί. 
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Παράρτημα 3: Προσωπική Υγιεινή 

 

3.1 Βασικές Αρχές 

Είναι απαραίτητο να πλένετε καθημερινά, να αφαιρείτε όλα τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, το υπερβολικό σμήγμα, τον υπερβολικό 
ιδρώτα, βακτήρια που είναι φυσικά στο δέρμα και που πολλαπλασιάζονται (περιβαλλοντικά βακτήρια). Υπάρχει επίσης ρύπανση που έρχεται 
στο δέρμα. 

Όταν κάνετε ντους, αφαιρείτε ό, τι είναι κακό για το δέρμα. αλλά αφαιρείτε επίσης πράγματα που είναι ευεργετικά, δηλαδή την 
υδρολιπιδική μεμβράνη. Ένα γαλάκτωμα στο οποίο υπάρχουν λιπίδια - λίπος - και νερό που βοηθά στην ενυδάτωση του δέρματος. Αυτή η 
υδρολιπιδική μεμβράνη είναι το φράγμα του δέρματος, η πρώτη άμυνα του σώματος ενάντια στον έξω κόσμο. Όταν πλένετε, αφαιρείται εν 
μέρει. Θα αναγεννηθεί σταδιακά. 

Είναι καλύτερο να μην τρίβετε πάρα πολύ, να χρησιμοποιείτε την παλάμη του χεριού σας και ένα ήπιο σαπούνι που δεν τρίβει όπως 
σαπούνια surgras ή μπάρες χωρίς σαπούνι. 

Οι δερματολόγοι μπορεί να συμβουλεύουν να κάνουν μόνο ένα ντους ή μπάνιο κάθε δεύτερη μέρα, αλλά μόνο όταν το δέρμα είναι 
παθολογικό. Όπως σε παιδιά που έχουν έκζεμα ή ατοπία, μια χρόνια φλεγμονώδη δερματική νόσο. Αναπτύσσεται κατά προτίμηση σε βρέφη 
και παιδιά, αλλά μπορεί να επιμείνει και μερικές φορές ακόμη και να εμφανίζεται σε εφήβους και ενήλικες. 

 

3.2 Τι γίνεται αν δεν το κάνουμε ή όχι πολύ συχνά; 

 

Η μυρωδιά είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, ο ιδρώτας δεν είναι ο κύριος ένοχος. Στην πραγματικότητα, ο ιδρώτας δεν 
μυρίζει, είναι τα βακτήρια που τρέφονται με αυτό που δημιουργούν μια ολόκληρη σειρά από καθόλου ευχάριστες οσμές. 

Το μη πλύσιμο προωθεί τη συσσώρευση όλων των ειδών μικροοργανισμών που μπορεί να ευθύνονται ακόμη και για ασθένειες όπως η 
διάρροια και η γρίπη. 
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Χωρίς τακτικά ντους, το δέρμα επηρεάζεται περισσότερο. Έτσι, είναι πιθανό να εμφανιστούν μικρές βλάβες, κάνοντάς σας να θέλετε να 
γρατσουνίζετε συνεχώς. 

Μια υγιής προσωπική υγιεινή αποφεύγει τις αλλοιώσεις του σώματος που μπορούν να προκαλέσουν μυκητιάσεις του δέρματος, λοιμώξεις, 
... 

Το μη πλύσιμο μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα άτομα με χρόνιες δερματικές παθήσεις όπως η ακμή ή η θυλακίτιδα (λοίμωξη του 
λοσιζώδους μηχανισμού (τα μαλλιά και η ρίζα της) από ένα μικρόβιο, συνήθως Staphylococcus aureus). 

Επιπλέον, η συσσώρευση βρωμιάς μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση καφέ μπαλωμάτων σε όλο το σώμα. 

 

3.3 Πλυθείτε με μία φανέλα 

 

Στο παρελθόν οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να πλένονται μπροστά από το νεροχύτη με μια φανέλα, κυρίως όπου το δέρμα έχει πτυχώσεις 
(μασχάλες, βουβωνική χώρα). Ζούμε στην κοινωνία, οπότε υπάρχουν περιορισμοί (όσον αφορά τη μυρωδιά και την καθαριότητα). 

Μια υγρή φανέλα θα σας βοηθήσει να τρίψετε καλύτερα το δέρμα, το οποίο θα πρέπει να απολέγεται τακτικά και θα προσφέρει μια πολύ 
στοχευμένη δράση. Με αυτό, δεν υπάρχει πλέον νεκρό δέρμα που δίνει μια θαμπή επιδερμίδα. Μπορεί επίσης να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 
μασάζ. Πραγματοποιείται στο ντους κάθε μέρα για λίγα λεπτά, μικρά κυκλικά μασάζ που βοηθούν στη σύσφιξη του δέρματος, στη χαλάρωση, 
αλλά και στην αποστράγγιση νερού και λίπους. Το αποτέλεσμα: περισσότερος τόνος και λιγότερη κυτταρίτιδα. 

Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να χρησιμοποιήσουν μια φανέλα. Συνήθως, επικρίνεται για λόγους υγιεινής. Πράγματι, η φανέλα δίνει ένα ευνοϊκό 
έδαφος για τον πολλαπλασιασμό διαφόρων βακτηρίων ή μυκήτων. Το κύριο πρόβλημα είναι η σωστή καθαριότητα. 

Η φανέλα πρέπει να είναι βρεγμένη πριν από τη χρήση και να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Συνεπώς, μαζεύει βρωμιά και νεκρά κύτταρα του 
δέρματος από την επιδερμίδα. 

Μετά τη χρήση, είναι επομένως απαραίτητο να την πλύνετε καλά στο πλυντήριο και στη συνέχεια να την στεγνώσετε. Η τοποθέτησή του σε ράγα 
πετσετών ή καλοριφέρ θα της επιτρέψει να στεγνώσει πιο γρήγορα. Τέλος, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό πανί για το πρόσωπο 
και το σώμα. 



181 / 361 

 

Στην ιδανική περίπτωση, μπορούμε να το αντικαθιστούμε καθημερινά. 

  

Δραστηριότητα 6: συζήτηση για πολυμέσα σε ντους 

 

Η παρακολούθηση ενός σύντομου βίντεο σχετικά με την πρακτική του ντους μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ρωτήσουν τους τρόπους τους να 
κάνουν πράγματα. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο: https://www.youtube.com/watch?v=u74WVS2_Na0 
Πηγή : FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussels Federation of Adapted Work Enterprises) 

 

3.4 Υγιεινή Προσώπου 

 

Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο περίπλοκο. Είναι απλώς σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να ακολουθήσετε μία ρουτίνα, πρωί και 
βράδυ, που θα κρατήσει το δέρμα σας υγιές και θα αφαιρεί τακτικά τις ακαθαρσίες που μπορεί μερικές φορές να είναι η αιτία των ατελειών. 

Σχετικά με τη ρουρίνα, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό: 

Βρείτε ένα καλό προϊόν καθαρισμού, ένα που θα είναι προσαρμοσμένο στον τύπο του δέρματός σας. Υπάρχουν δεκάδες από αυτούς στην 
αγορά, που δεν βρίσκουν κάτι που να ταιριάζει, θα μπορούσατε γρήγορα να γίνετε περίπτωση ψευδών προσποιήσεων. 

Πριν από τη ρουτίνα, πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αφού είναι αυτά που θα περάσουν πάνω από το πρόσωπό σας, ένα πρόσωπο από το 
οποίο θέλετε να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες προσθέτοντας ακαθαρσίες. 

Εάν έχετε μακριά μαλλιά ή μαλλιά που περνούν από το μέτωπο ή τα μάτια σας, δέστε τα. 
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Τρέξτε χλιαρό νερό πάνω από το πρόσωπό σας. Είναι σημαντικό να μην είναι ζεστό, καθώς το ζεστό νερό έχει ιδιότητες ξήρανσης και ότι δεν 
είναι κρύο, καθώς το κρύο νερό δεν έχει επίδραση στα βακτήρια. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσετε ξεπλένοντας το πρόσωπό σας με χλιαρό 
νερό. 

Τότε ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό σας. Δεν πρέπει να τρίβετε, αλλά να το εφαρμόζετε με μικρές κυκλικές κινήσεις σε όλα 
τα μέρη του προσώπου σας, χωρίς να ξεχνάτε φυσικά το λαιμό και το πηγούνι. Μην διστάσετε να κρατήσετε τον καρπό σας ελαφρύ και 
ευάερο για να αποφύγετε να προκαλέσετε αυτό που αποκαλούμε μικρο-βλάβες. 

Μόλις το καθαριστικό εφαρμοστεί πλήρως, θα πρέπει να ξεπλύνετε το πρόσωπό σας, καθώς κανείς δεν θέλει να περπατά όλη την ημέρα με 
το καθαριστικό του στην άκρη της μύτης τους. Είναι απαραίτητο να το κάνετε σχολαστικά, επειδή εάν έχει απομείνει καθαριστικό στο δέρμα 
σας, μπορεί να φράξει μερικούς πόρους και να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Για άλλη μια φορά, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό. 

Ένα βήμα που δεν πρέπει να παραμεληθεί είναι, φυσικά, η ξήρανση όλων. Πάρτε μια πετσέτα και χτυπήστε απαλά σε κάθε μέρος του 
προσώπου σας. Σε αντίθεση με αυτό που όλοι θέλουμε πάντα να κάνουμε, μην τρίβετε, καθώς το τρίψιμο βλάπτει το δέρμα. 

 Τέλος, μην ξεχάσετε να ενυδατώσετε το δέρμα σας με μια ενυδατική κρέμα με βάση το νερό. 

 

3.5 Υγιεινή Ποδιών 

 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αφιερώσετε χρόνο για να κάνετε ορισμένα πράγματα σε καθημερινή βάση. Το πόδι μπορεί να είναι ο τόπος 
ενοχλητικών και καταστροφικών καταστάσεων, όπως ο μύκητας του ποδιού του αθλητή, η ανάπτυξη του καλαμποκιού και των κάλων στα 
πόδια, ή παραμορφωμένα δάχτυλα των ποδιών (δάκτυλο ποδιού, δάκτυλο σφυριού). 

Η υγιεινή των ποδιών δεν απαιτεί πολύ χρόνο, αλλά πρέπει να γίνεται με προσοχή: 

Πλύνετε τα πόδια σας κάθε μέρα με σαπούνι και νερό (κατά προτίμηση χλιαρό νερό, όχι πολύ ζεστό), ξεπλύνετε καλά και, στη συνέχεια, 
στεγνώστε τα προσεκτικά σκουπίζοντας τα δάχτυλα των ποδιών για να αποφύγετε τη διαβροχή. 

Μετά τον καθαρισμό: απλώστε μια κρέμα για να ενυδατώσετε την επιδερμίδα του ποδιού, εάν τα πόδια έχουν κάλους, τρίψτε με 
ελαφρόπετρα. 
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Άλλες προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε για να προστατέψετε τα πόδια σας, αποφύγετε να περπατάτε χωρίς παπούτσια σε δημόσιους 
χώρους, όπως πισίνες, σάουνες, χαμάμ κ.λπ. (για παράδειγμα, φορέστε σαγιονάρες). Επιλέξτε επίσης τα παπούτσια σας προσεκτικά. 
Δοκιμάστε τα πριν τα αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι το παπούτσι είναι άνετο και ότι το πόδι δεν είναι συμπιεσμένο μέσα. Εάν σκοπεύετε να 
περπατήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφύγετε τα παπούτσια που είναι στενά, πολύ μικρά ή έχουν ψηλά τακούνια. 

Ο πεντικιούριστ/ποδίατρος είναι ο ειδικός στην υγιεινή και την άνεση των ποδιών και θα πρέπει να συμβουλευτείτε σε περίπτωση 
προβλημάτων. 

3.6 Φροντίζοντας τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας 

 

Είναι σημαντικό να φροντίσετε καλά τα μαλλιά σας για να διατηρήσετε το βέλτιστο ρυθμό παραγωγής σμήγματος και να διατηρήσετε υγιή 
μήκη. Το τακτικό σαμπουάν είναι απαραίτητο. Τα σαμπουάν περιέχουν ένα μείγμα τασιενεργών παραγόντων, οι οποίοι σε επαφή με το νερό, 
απαλλάσσουν το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά από ακαθαρσίες. 

Το πλύσιμο των μαλλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο των μαλλιών. Τα ξηρά μαλλιά είναι λιγότερο πιθανό να πλένονται συχνά 
από τα μαλλιά που τείνουν να λιπαίνονται γρήγορα. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα μαλλιά δεν πρέπει να πλένονται πολύ τακτικά, ώστε να 
μην τονίζεται υπερβολικά το τριχωτό της κεφαλής και το φυσικό προστατευτικό στρώμα της τρίχας, η επιδερμίδα. 

Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε για τη ρουτίνα των μαλλιών σας και πότε είναι απαραίτητο να πλύνετε τα μαλλιά σας. Εφόσον δεν 
είναι λιπαρό ή δύσοσμο, δεν χρειάζεται να πλένεται ειδικά. Εάν τα μαλλιά σας είναι φυσιολογικά, ούτε πολύ στεγνά ούτε πολύ λιπαρά, 
μπορείτε να τα πλένετε δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. 

Πριν από το πλύσιμο των μαλλιών πρέπει να γίνεται πάντα ξεμπλοκάρισμα των μαλλιών. Μην τραβάτε τα μαλλιά σας ούτε τους κόμπους, 
αλλά μπορείτε, για παράδειγμα, να το λαδώσετε με βούτυρο καριτέ. Και αν έχετε πολλούς κόμπους, πριν πλύνετε τα μαλλιά σας, μπορείτε 
επίσης να το ψεκάσετε με χυμό Αλόης Βέρα και στη συνέχεια να χωρίσετε τα μαλλιά σας σε τμήματα και να τα κρατήσετε στη θέση τους με 
κλιπ. Τμηματικές διατομές, δουλέψτε τα σκέλη, αποσυνδέστε τους κόμπους με τα βρεγμένα δάχτυλά σας ή το λάδι ή την κρέμα που κρέμεται 
και στη συνέχεια χτενίστε με μια χτένα με μεγάλο δόντι. Μην φοβάστε να λιπάνετε τα μαλλιά, θα είναι καλύτερα μόνο και μετά από ένα 
καλό σαμπουάν το λίπος θα φύγει. 

Στη συνέχεια, βρέξτε τα μαλλιά άφθονα, επιμένοντας καλά στην κορυφή του κεφαλιού, πριν απλώσετε το σαμπουάν. Το νερό πρέπει να 
είναι χλιαρό, καθώς το νερό που είναι πολύ ζεστό μπορεί να βλάψει τα άκρα των μαλλιών. 
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Μην αδειάζετε το μπουκάλι σαμπουάν στα μαλλιά - ένα σαμπουάν είναι αρκετό! Αραιώστε το στα χέρια σας. Τα σαμπουάν είναι συχνά πολύ 
σκληρά στο τριχωτό της κεφαλής. Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με τα δάχτυλά σας και από το μέτωπο έως τον αυχένα του λαιμού, 
φροντίζοντας να κατανείμετε ομοιόμορφα το σαμπουάν. Προχωρήστε απαλά για να μην καταστρέψετε τις ζυγαριές. Ξεπλύνετε και μετά 
ξεκινήστε να πλένετε ξανά τα μαλλιά σας, εκτός εάν πλένετε τα μαλλιά σας κάθε μέρα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι απαραίτητο να 
σαμπουάνετε τα μαλλιά σας δύο φορές στη σειρά, ένα θα είναι αρκετό. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά σας. Είναι απαραίτητο να ξεπλένετε τα μαλλιά σας. Χωρίς σωστό ξέβγαλμα, τα 
μαλλιά μπορούν να γίνουν θαμπά και κολλώδη στις ρίζες. Τελειώστε το ξέβγαλμα των μαλλιών σας με κρύο, αλλά όχι παγωμένο νερό, το 
οποίο θα δώσει στα μαλλιά σας μια ομαλή, λαμπερή εμφάνιση. 

Οι εκλεπτυσμένοι τελειομανείς θα προσθέσουν μερικές σταγόνες λεμόνι ή ξύδι στο τελευταίο ξέβγαλμα για να εξουδετερώσουν το ασβέστη 
και να αφαιρέσουν τα υπολείμματα σαμπουάν. 

Όσον αφορά το μαλακτικό, υπάρχουν όλα τα είδη κοντίσιονερ για όλους τους τύπους μαλλιών: σγουρά, λεπτά, λιπαρά, χρωματισμένα, ξηρά 
μαλλιά που δίνουν όγκο. Εναπόκειται σε εσάς να επιλέξετε το μαλακτικό που σας ταιριάζει. Εφαρμόστε το μαλακτικό στα ξεπλυμένα και 
στεγνωμένα με πετσέτα μαλλιά απευθείας στα μαλλιά απλώνοντας απαλά το μαλακτικό με τα δάχτυλά σας. Περιμένετε τρία λεπτά και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε καλά. 

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: Η ιδέα ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να έχουν διαφορετικά μαλλιά και συνεπώς να χρησιμοποιούν 
διαφορετικά σαμπουάν είναι μια ιδέα καθαρά ερχόμενη από το μάρκετινγκ. Το μόνο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ποιότητα 
των μαλλιών, π.χ. λιπαρά, ξηρά ή βαμμένα.  

 

3.7 Οι επιπτώσεις της φτωχής φροντίδας της κεφαλής 

 

Τα κακώς ξεπλυμένα μαλλιά είναι λίγο κολλώδη, λερώνονται γρηγορότερα επειδή η σκόνη προσκολλάται πιο εύκολα. Εάν δεν μπορείτε να 
κάνετε ντους, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε ένα ξηρό σαμπουάν. Προσέξτε, ωστόσο, δεν αφαιρεί το νεκρό δέρμα από το τριχωτό της 
κεφαλής και χρησιμοποιείται πολύ συχνά, αυτό το προϊόν αναμιγνύεται με το φυσικό λάδι του δέρματος και τα νεκρά κύτταρα του 
δέρματος, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την πιτυρίδα. Πρέπει να χρησιμοποιείται πραγματικά περιστασιακά. 
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Η πιτυρίδα μπορεί να εμφανιστεί σε στεγνά, άπλυτα ή κακώς πλυμένα μαλλιά. Οφείλονται σε νεκρά κύτταρα που υπάρχουν στα μαλλιά που 
συσσωρεύονται έως ότου προκαλέσουν φλεγμονή των θυλάκων των τριχών και έτσι μια αίσθηση επώδυνης ευαισθησίας. 

Στις διάφορες επιδράσεις του τριχωτού της κεφαλής, υπάρχει πιτυρίδα, φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής, εμφάνιση κηλίδων κ.λπ. Εάν 
ένα κατάλληλο σαμπουάν μπορεί να λύσει το πρώτο πρόβλημα, θα χρειαστεί ένας δερματολόγος για τη θεραπεία των άλλων συμπτωμάτων 
και βεβαιωθείτε ότι είναι όχι ψωρίαση ή έκζεμα. 

 

 3.8 Κούρεμα και επαγγελματική ζωή 

 

Εάν η επαγγελματική σας καριέρα είναι πιο σημαντική από την εμφάνισή σας, είναι ακόμα απαραίτητο να φροντίσετε την ομορφιά σας. Πρώτα απ 
'όλα, να αισθάνεστε σίγουροι και, δεύτερον, να κάνετε μια καλή εντύπωση στον μελλοντικό σας εργοδότη. 

Είναι σημαντικό να περιποιηθείτε τον εαυτό σας και να είστε ο εαυτός σας, πρέπει να είστε άνετα στα ρούχα σας και να αναλάβετε την ευθύνη της 
εμφάνισής σας. Επιλέξτε ένα λιτό και προσεγμένο χτένισμα που θα σας εξουδετερώσει. 

 Ανάλογα με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση, προφανώς θα είστε σε θέση να αφήσετε στον εαυτό σας μερικές ελευθερίες. Είναι το 
ίδιο για το μακιγιάζ / το άρωμα ... 

  

        

Δραστηριότητα 7: συζήτηση βασισμένη σε πολυμέσα για το σαμπουάν 

Η προβολή ενός σύντομου βίντεο σχετικά με την πρακτική του σαμπουάν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναθεωρήσουν τους τρόπους τους. 

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο: https://www.youtube.com/watch?v=u9h2zctc_zo 
Πηγή : FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussels Federation of Adapted Work Enterprises) 
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Δραστηριότητα 8: Συνολική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου τύπου Kahoot 

Ο στόχος είναι να ελεγχθεί ότι οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. Ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο θα κάνει το εργαστήριο πιο δυναμικό. 

Πιθανές ερωτήσεις: 

- Πόσο σαμπουάν πρέπει να χρησιμοποιώ; 

- Είμαι άντρας / γυναίκα, πρέπει να αγοράσω ένα συγκεκριμένο σαμπουάν για άνδρες / γυναίκες; 

- Πώς αποκαλείτε τον ειδικό ποδιών; 

-… 

Παράρτημα 5: Στοματική Υγιεινή 

 

5.1 Βουρτσίζοντας τα δόντια σας, γιατί και πώς; 

 

Σύμφωνα με τη Γαλλική Ένωση για την Στοματική Υγεία (UFSBD), θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας 2 έως 3 φορές την ημέρα. Εάν δεν είναι 
δυνατόν να βουρτσίζετε τα δόντια σας το μεσημέρι, το UFSBD συνιστά τσίχλες (χωρίς ζάχαρη, φυσικά) μετά το γεύμα. Ο λόγος είναι καθαρά 
τεχνικός: το μάσημα παράγει σάλιο που έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε διττανθρακικά άλατα και επομένως είναι πιο πιθανό να 
καταπολεμήσει τις όξινες επιθέσεις από τρόφιμα, ειδικά από αναψυκτικά, τα οποία βοηθούν στην προστασία του σμάλτου. 

Το βούρτσισμα βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφίμων και στον περιορισμό της πλάκας, η οποία είναι υπεύθυνη, μαζί με τα 
βακτήρια, για τις κοιλότητες. Μετά από κάθε γεύμα, τα συντρίμμια των τροφίμων θα συσσωρεύονται πάνω και μεταξύ των δοντιών και τα 
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βακτήρια στο στόμα θα μετατρέψουν αυτά τα συντρίμμια τροφίμων σε οξύ που θα προσβάλει τα δόντια. Καθώς η οξύτητα στο στόμα αυξάνεται 
μετά από κάθε γεύμα, είναι απαραίτητο να βουρτσίζετε τα δόντια σας όσο το δυνατόν τακτικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε βράδυ, το 
βούρτσισμα πρέπει να ολοκληρώνεται με οδοντικό νήμα ή οδοντικό πίδακα νερού. 

 

Δραστηριότητα 9: συζήτηση για πολυμέσα σχετικά με το βούρτσισμα των δοντιών 

Ο στόχος είναι να διδάξει στον μαθητή καλές συνήθειες βουρτσίσματος δοντιών. Δηλαδή τουλάχιστον 3 λεπτά βούρτσισμα, από πάνω προς τα 
κάτω και χωρίς να παραμεληθεί καμία περιοχή. 

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-jz6EgcNOKg 
Πηγή : FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussels Federation of Adapted Work Enterprises)  

 

5.2 Κίνδυνοι που συνδέονται με τα δόντια 

 

  

Δραστηριότητα 10: Ανταλλαγή ιδεών για τους κινδύνους της υγείας που σχετίζονται με στοματική υγιεινή 

 

Ο στόχος είναι να κάνουμε τον μαθητή να επικοινωνήσει για τους κινδύνους για την στοματική υγεία που γνωρίζει. Αυτή η λίστα πρέπει να 
συμπληρώνεται με τα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνονται. 

- Φθορά των δοντιών 
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- Κακή αναπνοή 

- Φλεγμονή των ούλων: ουλίτιδα. Η κύρια αιτία της ουλίτιδας είναι η συσσώρευση οδοντικής πλάκας (ένα μείγμα από συντρίμμια τροφίμων, 
βακτήρια ...). ... Χωρίς θεραπεία, η ουλίτιδα μπορεί να εκφυλιστεί σε περιοδοντίτιδα (φλεγμονή που επηρεάζει βαθύτερους ιστούς, οστά), η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση των δοντιών ή ακόμη και πτώση τους. Η περιοδοντίτιδα μπορεί επίσης να είναι γενετική. 

- Σε μερικούς ανθρώπους, οι οδοντικές ρίζες της άνω γνάθου είναι πολύ κοντά στους κόλπους. Μια λοίμωξη μπορεί επομένως να ξεκινήσει στα 
δόντια και μερικές φορές να εξαπλωθεί στους κόλπους. 

- Τα παθογόνα βακτήρια από το στόμα μπορούν επίσης να αποικίσουν τους πνεύμονες. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η εξέταση της στοματικής 
κοιλότητας σε περίπτωση πνευμονικής λοίμωξης. 

- Η σχέση μεταξύ διαβήτη και περιοδοντικής νόσου αποδεικνύεται: η υπεργλυκαιμία προάγει τον πολλαπλασιασμό των στοματικών βακτηρίων και 
μορίων που τροποποιούν τη φλεγμονώδη απόκριση. Και αποδυναμώνει τα αμυντικά κύτταρα του σώματος. Ένας μη ισορροπημένος διαβήτης 
μπορεί έτσι να αποδυναμώσει τους ιστούς που υποστηρίζουν το δόντι και να τους εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο περιοδοντίτιδας. 

Αντίθετα, η μη θεραπευόμενη περιοδοντική νόσος μπορεί, με τη δημιουργία φλεγμονωδών μορίων, να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη: τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι τότε πιο δύσκολο να ελεγχθούν και ο κίνδυνος αγγειακών επιπλοκών αυξάνεται. 

- Η φθορά των δοντιών μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, μια δυνητικά θανατηφόρα καρδιακή νόσο. 

- Μια μελέτη που περιελάμβανε περίπου 10.000 άτομα έδειξε ότι ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής αυξήθηκε κατά 25% σε άνδρες με 
περιοδοντίτιδα. Η παρουσία του Porphyromonas gingivalis, ενός βακτηριδίου που εμπλέκεται σε περιοδοντική νόσο, βρέθηκε στην πλάκα του 
αθηρώματος των ασθενών που είχαν αναπτύξει καρδιακή προσβολή. 

- Μια αμερικανική μελέτη το αποκάλυψε αυτό το 1996: οι έγκυες γυναίκες με περιοδοντίτιδα έχουν 7,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
γεννήσουν πρόωρα ή να γεννήσουν ένα μωρό με μικρό βάρος. 

- Μία από τις θεωρίες είναι ότι τα βακτήρια που προκαλούν περιοδοντίτιδα μεταναστεύουν στην κολπική χλωρίδα μέσω της κυκλοφορίας του 
αίματος. Εξ ου και η σημασία για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν μωρό να συμβουλευτούν τον οδοντίατρό τους: «Η θεραπεία της 
περιοδοντίτιδας πριν από την εγκυμοσύνη μειώνει τον κίνδυνο πρόωρης παράδοσης κατά 60%». 
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Δραστηριότητα 11: συζήτηση βασισμένη σε πολυμέσα για την τερηδόνα 

Ο στόχος είναι να διδάξει στον μαθητή τη σύνθεση ενός δοντιού και τους κινδύνους που σχετίζονται με την κακή στοματική υγιεινή. 

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο βίντεο σαν το ακόλουθο: https://www.youtube.com/watch?v=O5FQ3GhoEIE&feature=youtu.be 
Πηγή : FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussels Federation of Adapted Work Enterprises)  

  

Δραστηριότητα 12 (προαιρετικά): προώθηση του βουρτσίσματος των δοντιών 

Στην Ελλάδα, υπάρχει συνεργασία μεταξύ της μάρκας Colgate και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στα πλαίσια του προγράμματος 
προαγωγής και καταγραφής της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτόν τον τύπο συνεργασίας προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να 
βουρτσίσουν τα δόντια τους σε εκπαιδευτικά κέντρα ή στο χώρο εργασίας τους. 

 

Παράρτημα 6: Υγιεινή ρούχων 

 

Η υγιεινή των ρούχων ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να διατηρεί τα ρούχα του καθαρά σε καθημερινή βάση. Για να είναι υγιεινά, τα 
ρούχα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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- Να είσαι καθαρός 

- Προσαρμοσμένο στις κλιματολογικές αλλαγές και συνθήκες 

- Απορροφήστε την υγρασία από τον ιδρώτα (συνιστώνται εσώρουχα από βαμβάκι). 

- Δεν επηρεάζει την πέψη, την κυκλοφορία ή τις κινήσεις του σώματος (π.χ. οι ελαστικοί ιμάντες μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία 
του αίματος). 

- Προώθηση των λειτουργιών του δέρματος 

- Να μην λερωθεί ή να μολυνθεί από ρυπογόνα υλικά 

 Τα παπούτσια πρέπει να ταιριάζουν στο μέγεθος των ποδιών για να αποφευχθούν παραμορφώσεις. 

Για να κοιμηθείτε τη νύχτα, πρέπει να φοράτε ένα διαφορετικό ένδυμα από ό, τι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ομοίως, εάν περπατάτε από 
το σπίτι τη νύχτα και περπατάτε σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό, σκεφτείτε φωσφορίζουσες ρίγες που επιτρέπουν στους οδηγούς να σας 
εντοπίσουν από απόσταση. 

 

6.1 Ακατάλληλα ή βρώμικα ρούχα: ποιοι είναι οι κίνδυνοι; 

 

Τα ακατάλληλα ρούχα μπορούν να οδηγήσουν σε κακή προστασία του δέρματος από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία. 

 Τα βρώμικα ρούχα μπορούν να οδηγήσουν σε δερματικές λοιμώξεις και επαναλαμβανόμενη κυστίτιδα. Αυξάνει επίσης την εξάπλωση 
μεταδοτικών ασθενειών και παρασίτων. 
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Δραστηριότητα 13: Πότε πρέπει να αλλάξετε υφάσματα; 

- Μια δραστηριότητα που διεξάγεται με Powerpoint, αφίσα ή πίνακα για να συλλέξουμε τις απόψεις όλων σχετικά με τις προθεσμίες για τη χρήση 
καθημερινών υφασμάτων. Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην ολομέλεια και δίνει σε όλους την ευκαιρία να εκφραστούν. Για κάθε 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, οι μαθητές πρέπει να μαντέψουν μετά από πόσο καιρό θα πρέπει να πλυθεί το σχετικό αντικείμενο. Μερικά 
παραδείγματα: 

- - Σεντόνια: Είναι απαραίτητο να τα αλλάζετε κάθε 15 ημέρες αφού τα κρεβάτια περιέχουν μεγάλη ποσότητα ακάρεων και άλλων μικρών ζώων που 
αγαπούν το νεκρό δέρμα. Το περιττώματα που αφήνουν παντού είναι η αιτία πολλών από τις αλλεργίες μας. 

- - Η πετσέτα μπάνιου: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ 3 και 4 φορές, αλλά πρέπει να κρεμαστεί και να στεγνώσει για να χρησιμοποιηθεί ξανά. 
Ωστόσο, εάν επιστρέψετε από το γυμναστήριο, φέρτε την πετσέτα σας απευθείας στο πλύσιμο. 

- - Το σουτιέν: Μπορεί να φορεθεί 2 ή 3 φορές εφ 'όσον δεν το φοράτε 2 μέρες συνεχόμενα για να διατηρήσετε την ελαστικότητά του και να μην το 
τεντώσετε. Από την άλλη πλευρά, τα αθλητικά σουτιέν πηγαίνουν κατευθείαν στο πλύσιμο μόλις φορεθούν. 

- - Τζιν μπορεί να φορεθεί έως και 3 ημέρες. 

- - Οι κάλτσες, όπως όλα τα εσώρουχα, πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση. 

- - Για φορέματα δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες. Μπορούν να φορεθούν αρκετές φορές ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται και τη 
θερμοκρασία έξω. 

- - Οι πιτζάμες φοριούνται μόνο για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις. Εάν κάνετε ντους πριν πάτε για ύπνο, οι πιτζάμες μπορούν να διαρκέσουν μία ή δύο 
ακόμη νύχτες. 

- - Κολάν, καθώς και κάλτσες και εσώρουχα, πρέπει να πλένονται μετά τη χρήση. Αυτά τα σφιχτά ενδύματα σας κρατούν ζεστά και μπορούν γρήγορα 
να γίνουν ένα φυτώριο για μικρόβια. 

- - Η ρόμπα πρέπει να πλένεται τακτικά. Το να το φοράτε αφού βγείτε από το ντους δεν το απαλλάσσει από το να περάσει από το πλυντήριο. Μόλις 
στεγνώσει, μπορεί να φορεθεί 2 έως 3 φορές. 
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Παράρτημα 7: Τροφή και οικιακή υγιεινή 

 

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι επίσης θέμα υγιεινής στο σπίτι. Η κατανόηση των μηχανισμών μόλυνσης και η γνώση μερικών βασικών 
κανόνων είναι υψίστης σημασίας. 

 Ο πρώτος κανόνας που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κρύο δεν σκοτώνει τα μικρόβια. Το ψυγείο διατηρεί αλλά δεν καθαρίζει τα τρόφιμα. 
Οι μικροοργανισμοί, οι τοξίνες και τα ένζυμα είναι ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ένα μολυσμένο προϊόν δεν βελτιώνεται επειδή 
ψύχεται. Ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων απλώς επιβραδύνεται ή σταματά από το κρύο. 

Ο δεύτερος κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε, το μαγείρεμα και οι κατσαρόλες. Το μαγείρεμα των τροφίμων είναι ένας εξαιρετικός 
τρόπος για τον περιορισμό του μικροβιακού πολλαπλασιασμού. Οι κύριες πηγές τροφικής δηλητηρίασης, η σαλμονέλα καταστρέφεται σε 
θερμοκρασία 65 ° C, για περίοδο 15 λεπτών. Το βακτήριο listeria, υπεύθυνο για τη λιστερίωση, το οποίο πολλαπλασιάζεται σε θερμοκρασίες 
μεταξύ 3 και 8 ° C καταστρέφεται κατά το μαγείρεμα στους 65 ° C. Ομοίως, η ταινία και η τοξοπλάσμωση, που μεταδίδονται από βόειο κρέας, 
καταστρέφονται με το μαγείρεμα του μέσου κρέατος. Προσοχή: τα ψάρια, τα οστρακοειδή και το ωμό κρέας είναι πολύ μοντέρνα, αλλά 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση. 

Ο τρίτος κανόνας είναι ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για τη συντήρηση των τροφίμων. Τα φρέσκα ή συσκευασμένα σε κενό προϊόντα 
πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευασία τους και να προστατευθούν σε ελαστικό φιλμ. Ομοίως, είναι απαραίτητο να συνηθίσετε να 
συσκευάζετε και να απομονώνετε προϊόντα ανά κατηγορίες: τυρί, πουλερικά, κρέας και λαχανικά (χωρίς γήινα ή βρώμικα μέρη), μην κρατάτε 
ποτέ ένα ραγισμένο αυγό. Ποτέ μην πλένετε ένα λερωμένο αυγό κατά την αποθήκευση καθώς το κέλυφος είναι διαπερατό. Σε αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να καθαρίζεται λίγο πριν από την κατανάλωση. 

 

Προσοχή, τα έτοιμα γεύματα μολύνονται γρήγορα. Μην τα αφήνετε στο ύπαιθρο, αλλά τα φυλάσσετε στο ψυγείο για 48 ώρες το πολύ. Εάν 
είναι δυνατόν, βράστε τα πριν τα σερβίρετε ξανά. 

Πρέπει επίσης να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα πουλερικά. Τα σάπια πουλερικά μπορούν να μολύνουν ολόκληρο το περιεχόμενο ενός 
ψυγείου! Επίσης, θυμηθείτε να ξαναζεσταίνετε τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα πολύ πριν από την κατανάλωση και μην ξαναγεμίζετε ποτέ 
ένα προϊόν που έχει ήδη αποψυχθεί .. 
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 Στην κουζίνα, προσέξτε τα ξύλινα πράγματα! Οι πάγκοι εργασίας, οι σανίδες κοπής ή τα ξύλινα κουτάλια απέχουν πολύ από το να 
προσφέρουν όλα τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής. Το πορώδες αυτού του υλικού καθιστά δύσκολο τον καθαρισμό τέλεια. Τα μικρόβια 
τοποθετούνται σε μικρές γρατσουνιές... Τα πλαστικοποιημένα μαχαιροπίρουνα ή τα μαχαιροπίρουνα από πλαστικό είναι κατά πολύ 
προτιμότερα! 

 

  

Δραστηριότητα 14: Ποια είναι η διάρκεια ζωής για κάποιο προϊόν; 

Μια δραστηριότητα στον πίνακα που έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τις απόψεις όλων σχετικά με τη διάρκεια ζωής ορισμένων τροφίμων. Αυτή η 
δραστηριότητα πραγματοποιείται στην ολομέλεια και δίνει σε όλους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Για κάθε φαγητό, οι μαθητές 
πρέπει να μαντέψουν πόσο καιρό θα διατηρήσει το εν λόγω φαγητό. Το παιχνίδι μπορεί να λάβει την ακόλουθη μορφή: 

 Προϊόν Α                                                                                                                                       1 εβδομάδα 

 Προϊόν B                                                                                  2 εβδομάδες 

                       Προϊόν Γ                                                                                                                                       3 εβδομάδες 

 Ακολουθούν ορισμένοι χρόνοι αποθήκευσης στο ψυγείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής: 

- Αυγά: 3 εβδομάδες 

- Ωμά λαχανικά: 3 εβδομάδες 

- Μαγειρεμένα λαχανικά: 1 έως 2 ημέρες 

- Ωμό κρέας: 4 ημέρες, τελικά αφαιρέθηκε από τη συσκευασία τους 

- Μαγειρεμένο κρέας: 1 έως 2 ημέρες 
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- Φρέσκο ωμό ψάρι: 12 έως 24 ώρες όταν τυλίγεται 

- Φρέσκια γαλακτοκομική κρέμα, τυριά κρέμας, βούτυρο, γιαούρτι: σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης. 

 Παράρτημα 8: Οικιακή Υγιείνη 

 

Πέρα από τα οφέλη που μπορεί να φέρει στην «καλή υγεία», η υγιεινή βελτιώνει την ευεξία τόσο στο σώμα όσο και σε σχέση με το 
περιβάλλον. Η καλή υγιεινή ισχύει για ολόκληρο το σπίτι. Για αυτό υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να σέβεστε: 

Πρώτον, παρέχετε τουλάχιστον 10 λεπτά καθημερινής κυκλοφορίας αέρα για να διατηρήσετε μια υγιή ατμόσφαιρα. Αυτό επιτρέπει την 
ανανέωση του αέρα και τη μείωση της συγκέντρωσης ρύπων και πτητικών οργανικών ουσιών, όπως χρώματα εσωτερικού χώρου. Με τον 
ίδιο τρόπο, μην διστάσετε να φέρετε φυτά στο σπίτι σας, βοηθούν επίσης στον καθαρισμό του εσωτερικού σας. 

Θα πρέπει επίσης να καθαρίζετε το σπίτι μία φορά την εβδομάδα, να πλένετε τα ρούχα σας (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες, χαλιά ...) 
τακτικά, να αφαιρείτε τα παπούτσια σας πριν πάτε στο μπάνιο ή την κρεβατοκάμαρά σας, να απομακρύνετε τα υπάρχοντά σας μετά τη 
χρήση για να εξοικονομήσετε χρόνο και να αποφύγετε πιθανότητες ταξίδια. 

Εάν είναι δυνατόν, περιορίστε τον αριθμό των χαλιών, χαλιά, υφάσματα που είναι πραγματικές φωλιές σκόνης. Τέλος, για λόγους 
ασφαλείας, ελέγχετε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης κάθε χρόνο και μην θερμαίνετε το σπίτι σας πάνω από 19 ° C. 

 Οι κανόνες υγιεινής που αναφέρονται δεν αποσκοπούν στο να κάνουν τα σαλόνια μας στείρα, κάθε άτομο έχει το δικό του βαθμό ανοχής 
απέναντι στην καθαριότητα. Ωστόσο, αυτές είναι μερικές χρήσιμες συμβουλές για την υγεία σας και το περιβάλλον που σας περιβάλλει. 

Παράρτημα 9: Υγεία: πρόληψη και θεραπεία 

 

9.1 Μικρόβια, βακτήρια, ιοί…. Τι είναι; 

Τα μικρόβια είναι εξαιρετικά μικροί ζωντανοί οργανισμοί και ως εκ τούτου αόρατοι (παρατηρούνται μόνο με μικροσκόπιο). Βρίσκονται 
παντού, στον αέρα, στα τρόφιμα, στο σώμα, αλλά και μέσα στο σώμα, στο στόμα, τη μύτη και τα έντερα. Μερικά μπορεί να προκαλέσουν 
ασθένειες όπως ο ιός της γρίπης, άλλοι είναι χρήσιμοι, όπως η μαγιά που χρησιμοποιείται για την αύξηση της ζύμης ψωμιού. Υπάρχουν 3 
τύποι μικροβίων: 
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Τα βακτήρια πρώτα. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα, για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων: είναι ένα βακτήριο που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριού και γιαουρτιού, για παράδειγμα. Άλλοι είναι επικίνδυνοι και μεταδοτικοί και μπορούν να 
προκαλέσουν λοιμώξεις όπως αυτές που ευθύνονται για συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα. 

Οι ιοί από την άλλη πλευρά προκαλούν πολλές ανθρώπινες ασθένειες: παρωτίτιδα, γρίπη, ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV, AIDS 
κ.λπ.). Είναι γενικά πολύ μεταδοτικά και εξαπλώνονται μέσω του αέρα, του σάλιου και / ή του αίματος. Μια μικρή σταγόνα σάλιου μπορεί να 
είναι αρκετή για να προκαλέσει ένα άτομο να μολυνθεί από τον ιό της γρίπης. 

Μύκητες απαντώνται στο δέρμα, στον αέρα, στο νερό και στα φυτά. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι: καλούπια, ζύμες, αλλά και μυκόζες, οι 
οποίες είναι εξαιρετικά μεταδοτικές δερματικές παθήσεις. Ο έρπης labialis, πιο γνωστός ως κρύες πληγές, είναι ένας από αυτούς. 

 

9.2 Επαγγελματίες υγείας 

 

Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, κάθε ένας εξειδικευμένος σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως ζητείται η γνώμη του γενικού ιατρού. 

Ο δερματολόγος είναι ο ειδικός του δέρματος. Αυτός ή αυτή θα φροντίσει για όλα τα δερματικά προβλήματα, από την ακμή έως τα 
τυφλοπόντικα έως τα πιο σοβαρά πράγματα. Οι τυφλοπόντικες αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Συνιστάται να τα δείξετε στον δερματολόγο σας 
για παρακολούθηση και έλεγχο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Ο οφθαλμίατρος φροντίζει για προβλήματα όρασης. Εάν παρατηρήσετε ότι η όρασή σας δεν είναι τόσο καλή, είτε κοντά είτε μακριά, μην 
διστάσετε να επισκεφθείτε έναν από αυτούς τους ειδικούς. Ανάλογα με το άτομο, μπορεί να είναι απαραίτητο να ελέγχετε την όρασή σας 
και, εάν είναι απαραίτητο, να ελέγχετε μία ή περισσότερες φορές το χρόνο. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την όραση είναι έντονα, 
κυρίως πονοκεφάλους ημικρανίας και αλλαγές στην όραση. 

Ο οδοντίατρος είναι ο ειδικός στα δόντια και το στόμα γενικά. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας μία 
φορά το χρόνο για έναν τακτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι τα δόντια σας είναι σε καλή κατάσταση. Η συχνότητα των επισκέψεων στον 
οδοντίατρο θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως την ηλικία σας, τους παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, αλκοόλ, διαβήτης..) και 
την αρχική κατάσταση των δοντιών σας (ευθραυστότητα του σμάλτου, ουλίτιδα ...). 
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Ο γυναικολόγος είναι ο ειδικός στις γυναίκες. Συνιστάται διαβούλευση με τον γυναικολόγο από την αρχή της σεξουαλικής δραστηριότητας. 
Στη συνέχεια, συνιστάται να πραγματοποιείτε διαβουλεύσεις ετησίως για να κάνετε τεστ επιχρίσματος για να ανιχνεύσετε τυχόν ανωμαλίες 
και, εάν είναι απαραίτητο, να κάνετε περαιτέρω εξετάσεις. Μια ψηλάφηση των μαστών θα γίνει αυτή τη στιγμή για την ανίχνευση ενός 
πιθανού εξογκώματος. Αυτή η ετήσια διαβούλευση είναι μια ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εμμηνόρροια, τη 
σεξουαλική ζωή, την επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά κ.λπ. 

Τέλος, ο ανδρολόγος, ο ειδικός στους άνδρες. Συμβουλεύεται τις περισσότερες φορές σε περίπτωση ανάγκης: στύση, εκσπερμάτωση ή 
προβλήματα γονιμότητας εντός του ζευγαριού. 

 

 9.3  Έμφαση σε υπηρεσίες δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου (check-up) 

 

Στη Ελλάδα, οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία και ειδικά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Το κόστος των διαγνωστικών 
εξετάσεων καλύπτεται είτε από τον ενδιαφερόμενο, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλειας, είτε τέλος μέσω του ΕΟΠΠΥ και της δημόσιας ασφάλειας.  Ο 
ΕΟΠΠΥ καλύπτει μέρος του κόστους των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων. Αναζητήστε την κάλυψη ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης 
(αιματολογικές, βιοχημικές, κλπ) και ανά ειδικότητα (π.χ. Ουρολογία)(Πηγή).  

Mην διστάσετε να το αναφέρετε στο γιατρό σας. 

  

Δραστηριότητα 15: Άνοιγμα / Ελέγξτε το κοινόχρηστο ιατρικό σας αρχείο 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) 

Μέσω της εφαρμογής αποκτάτε πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σας (ΑΗΦΥ), ο οποίος εμπλουτίζεται από διάφορες πηγές, 
όπως: 
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    -δεδομένα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

    -νοσηλείες σε Μονάδες δευτεροβαθμιας περίθαλψης 

    -επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς 

    -οικογενειακός ιατρός 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα προσωπικά στοιχεία εισόδου τους στο σύστημα.  

Οι εκπαιδευόμενοι με smartphone, μπορούν να πλοηγηθούν στο ΗΦΥ μέσω της συσκευής τους.   

Παράρτημα 10: Υγεία: τα καθημερινά απαραίτητα 

Ορισμένα πράγματα είναι απαραίτητα στο σπίτι ή ακόμα και στο αυτοκίνητό σας. Μπορεί να χρειαστείτε ένα κιτ υγιεινής μίνι που περιέχει: 

 Μίνι οδοντόβουρτσα + οδοντόκρεμα 
 Υδροαλκοολικό τζελ 
 Χαρτί μαντήλια 
 1 πλαστική σακούλα 
 Τελικά: Μωρομάντηλα / μαντηλάκια αποσμητικού 
 Προϊόντα οικιακής υγιεινής και προφυλακτικά 
 Ένα άλλο βασικό κιτ στο σπίτι, το κουτί πρώτων βοηθειών (τιμολόγιο κάρτας σημειώσεων). Φυσικά, η σύνθεση ενός κιτ πρώτων βοηθειών ποικίλλει 

ανάλογα με την οικιακή χρήση ή τον συγκεκριμένο προορισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι το ζήτημα της ικανότητας αντιμετώπισης των μικρών 
χτυπημάτων χωρίς να ξεχνάτε σε περίπτωση που ταξιδεύετε να παίρνετε τα δικά σας τακτικά φάρμακα σε περίπτωση χρόνιας καθημερινής θεραπείας 
(αντισύλληψη, χοληστερόλη, διαβήτης, υπέρταση κτλ). 

Προτιμώνται τα φάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς νερό (lyocs, tabs, έτοιμα για κατανάλωση φακελάκια). Οι εφάπαξ δόσεις είναι πολύ καλές 
εναλλακτικές λύσεις και τα φυλλάδια πρέπει να φυλάσσονται μαζί με το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία. 

Αυτή είναι μια ενδεικτική λίστα και αναμφίβολα πολύ (πολύ) εξαντλητική, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει σε ένα κιτ που κρατάτε στο σπίτι για καθημερινή 
χρήση ή ανάλογα με τον προορισμό σας: 

 

 Ένα φάρμακο κατά του πόνου και του πυρετού: συνιστάται η παρακεταμόλη. 
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 Αντιδιαρροϊκή θεραπεία: υπάρχουν αρκετά μόρια: ένας παράγοντας επιβράδυνσης διέλευσης όπως η λοπεραμίδη και ένα εντερικό 
αντισηπτικό: νιφροροξαζίδη (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο "Πώς να αντιμετωπίσετε τη διάρροια"). 

 Ένα αντιεμετικό (ή αντι-εμετό) εάν είναι απαραίτητο: Vogalibs®, Mercalm®, Nausicalm® ή ομοιοπαθητικές μορφές όπως το Cocculine®. 
 Ένα αντισπασμωδικό τύπου Spasfon®. 
 Ένα προϊόν που ξεπλένει τα μάτια σε μεμονωμένους λοβούς. 
 Αντισηπτικό οφθαλμικό σταγόνες. 
 Ένα αντιαλλεργικό φάρμακο τύπου σετιριζίνης. 
 Καταπραϋντικές και χαλαρωτικές παστίλιες στο λαιμό. 
 Ένα αντισηπτικό χωρίς αλκοόλ σε μικρά μεγέθη ή μεμονωμένους λοβούς. 
 Καταπραϋντική κρέμα ενάντια στα τσιμπήματα εντόμων και τα κουνούπια. 
 Κρέμα για εγκαύματα. 
 Δισκία απολύμανσης νερού (ανάλογα με τον προορισμό) 
 Αποστειρωμένοι σοβάδες. 
 Αποστειρωμένη κόλλα ραμμένη. 
 Μια λωρίδα γάζας μικρού μεγέθους. 
 Αποστειρωμένοι φακελίσκοι συμπίεσης. 
 Αιμοστατικές γάζες: Bloxang® ή Coalgan® για ρινορραγίες. 
 Ένα ρολό ταινίας. 
 Ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης. 
 Μικρό ψαλίδι. 
 Τσιμπιδάκι ή / και λαβίδα. 
 Παραμάνες. 
 Ένα θερμόμετρο. 
 Κουβέρτα έκτακτης ανάγκης. 
 Προφυλακτικά. 
 Απαραίτητο κιτ εάν χρησιμοποιούνται φακοί επαφής. 

Όταν είναι απαραίτητο, όπως κατά τη διάρκεια συνέντευξης εργασίας, μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε εφεδρικά ρούχα ή ρούχα έκτακτης 
ανάγκης. 
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Παράρτημα 11: Δημιουργία φυλλαδίου μεμονωμένα ή σε ομάδες 

 

 Για να τερματίσουν το μάθημα, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο (ή κάρτα σημείωσης) προκειμένου να δείξουν τους 
βασικούς κανόνες υγιεινής. Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει εάν οι μαθητές γράφουν αυτό το φυλλάδιο μεμονωμένα ή σε μια ομάδα. 
Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε, είναι δυνατό για τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία και επομένως 
το εργαλείο υπολογιστή (Έγγραφο Google, Framapad, word cloud...). 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και εθιστικών 
συμπεριφορών 

 

 

Οι εθιστικές συμπεριφορές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εργασία και την προσωπική ζωή ενός ατόμου, επομένως, η σημασία της γνώσης των χαρακτηριστικών 
σημείων μιας εθιστικής συμπεριφοράς είναι σημαντική. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, επικίνδυνη συμπεριφορά είναι το όνομα που δίνεται στη συμπεριφορά ενός 
ατόμου που ενεργεί παρορμητικά και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες, εκθέτοντας τον εαυτό του σε επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο είναι σημαντικό να εφιστούμε την προσοχή μας, ώστε η επικίνδυνη συμπεριφορά να μην είναι σταθερή και να μην προκαλεί βλάβη στη σωματική και 
συναισθηματική ακεραιότητα των ατόμων. 

Χάρη σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αποτρέψουν σημαντικούς κινδύνους και προστατευτικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με εθιστική συμπεριφορά και εξαρτήσεις, να ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών παρεμβάσεων για την πρόληψη της εθιστικής 
συμπεριφοράς, να κατανοήσουν και να μάθουν τις ναρκωτικές ουσίες και να μάθουν πώς να μειώσουν την κατανάλωση καπνού, αλκοόλ, κάνναβης ή άλλων 
παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών, μέσω καθολικών ή επιλεκτικών προσεγγίσεων. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προσωπικής επιρροής, κοινωνικής επιρροής και σωματικής επιρροής; Προσδιορίστε τις επικίνδυνες 
συμπεριφορές. Τύποι ναρκωτικών και οι συνέπειές τους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία; Τι σημαίνει εθισμός; Ο ρόλος του αλκοόλ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας. Βασικοί παράγοντες για επιτυχή θεραπεία. Η υποτροπή και η πρόληψή της. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναφερθούν σε αυτήν την ενότητα.  
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Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να υιοθετήσει ο μαθητευόμενος στη ζωή του συμπεριφορές που προάγουν την πρόληψη των εθιστικών κινδύνων και 
διασφαλίζουν την υγεία, την κοινωνική ζωή και την επαγγελματική ένταξη. 

Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα (αφίσες, ανταλλαγή ιδεών, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο, συνομιλίες σε στυλ συνάντησης - "World 
Café") και με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα δημιουργήσουμε «Κάρτες κουίζ» για καλές πρακτικές, όπως «Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στον εθισμό στα 
ναρκωτικά;». 

Περίληψη: 
 

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 231 

Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 5 236 

Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 241 
 

- Παράρτημα 1 : Οδηγίες δραστηριοτήτων 
- Παράρτημα 2 :  Παρουσίαση Powerpoint  
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 

 

Ενότητα: 5 Τίτλος: Αποτροπή της επικίνδυνης συμπεριφοράς και της
εθιστικής συμπεριφοράς 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με το πλαίσιο ΕΠΕΠ 

¾ 

Βασικά αποτελέσματα: Ο εντοπισμός και η πρόληψη επικίνδυνων και προστατευτικών παραγόντων που σχετίζονται με εθιστική συμπεριφορά και 
εξαρτήσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

- Προσδιορισμός και γνώση των θεμελιωδών εννοιών στο πεδίο των εθιστικών συμπεριφορών και των εξαρτήσεων 

- Γνώση των διαφόρων ναρκωτικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία) και 
αναγνώριση των προστατευτικών παραγόντων και των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών και τον εθισμό και 
γνώση της σημασίας των παραγόντων ανθεκτικότητας. 

- Προσδιορισμός και γνώση των τύπων και των χαρακτηριστικών των εθισμών και των εξαρτήσεων χωρίς ουσία 

      - Προσδιορισμός και γνώση των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων που σχετίζονται με εθιστική συμπεριφορά και
εξαρτήσεις με και χωρίς ουσία 

 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 
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Γνώση  

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

- Βασικές έννοιες στο πεδίο των εθιστικών 
συμπεριφορών και εξαρτήσεων 

- Τον καπνό ως προληπτικό αιτιώδη 
παράγοντα ασθένειας και πρόωρου θανάτου 

- Τις άμεσες και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις του καπνού στην υγεία, στο 
άτομο, στην οικογένεια, στην κοινωνικότητα 
και στο περιβάλλον 

- Τον προσδιορισμό των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου σε 
σχέση με το κάπνισμα 

- Τα προβλήματα του αλκοόλ που 
σχετίζονται με την ασθένεια και τον πρόωρο 
θάνατο 

- Τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία, 
άμεσες και μακροπρόθεσμες 

- Τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κινδύνου σε σχέση με την 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

- Τις κατάλληλες συμπεριφορές σε σχέση 
με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

- Τα χαρακτηριστικά και τους τύπους των 

Δεξιότητες  

 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζει τομείς παρέμβασης στο πεδίο των εθιστικών 
συμπεριφορών και εξαρτήσεων: - Πρόληψη - Αποτροπή - 
Θεραπεία - Αποκατάσταση/Κοινωνική Επανένταξη - 
Μείωση των επιβλαβών συνεπειών 

- Αναλύει στοιχεία αυτογνωσίας που σχετίζονται με τις 
ομάδες και την κοινωνική ένταξη (ενσυναίσθηση, 
εμπιστοσύνη, συνεργασία, ομαδική εργασία) 

- Γνωρίζει τα κύρια συστατικά της χημικής σύνθεσης 
του καπνού και τις καρκινογόνες, τοξικές και 
μεταλλαξιογόνες επιδράσεις του 

- Αναλύει τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού από 
την άποψη ανάπτυξης καρκίνου, καρδιαγγειακών 
παθήσεων, αναπνευστικών ασθενειών και άλλων 
ασθενειών 

- Να αξιολογήσει τη μείωση του προσδόκιμου ζωής των 
ανθρώπων, η οποία προκαλείται από την επιβλαβή και/ή 
καταχρηστική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

- Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχουν στην 
οικογένεια και στην κοινωνία τα ατυχήματα (δρόμος, 
εργασία, κ.λπ.) που προκαλούνται από την καταχρηστική 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

 - Να αξιολογήσει τις βασικές συνέπειες της 
παρατεταμένης κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, 

Ικανότητα  

 

Ο μαθητευόμενος: 

- Θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με 
τα διάφορα τοπικά κοινωνικά δίκτυα και 
τα δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης στην 
κοινότητα 

- Θα προωθεί αποτελεσματικά τις 
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 
ληφθούν για τη διατήρηση της υγείας 
ενός ατόμου, σύμφωνα με τον τρόπο 
ζωής του 

- Είναι σε θέση να συζητήσει τη 
σημασία των θεμελιωδών εννοιών σε 
εθιστικές συμπεριφορές και εξαρτήσεις 

- Θα είναι σε θέση να ενσωματώσει 
έννοιες που σχετίζονται με τον κίνδυνο 
κατανάλωσης: - Κίνδυνος - Αντίληψη 
κινδύνου - Συμπεριφορά κινδύνου. - 
Κίνητρα για να ζήσετε τον κίνδυνο 

- Προσδιορίζει το ποσοστό των 
ασθενών και των θανάτων που 
σχετίζονται με τη χρήση καπνού στο 
συνολικό αριθμό θανάτων στην 
Πορτογαλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη και 
στον κόσμο 

- Προσδιορίζει τη νικοτίνη ως τοξική 
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ψυχοτρόπων ουσιών 

- Τις άμεσες βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρήσης 
ψυχοτρόπων ουσιών  

- Τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κινδύνου σε σχέση με την 
κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών 

- Τα διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης 
ψυχοτρόπων ουσιών και τις αντίστοιχες 
συνέπειες και κινδύνους που σχετίζονται με 
την κατανάλωσή τους 

- Τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των 
εθισμών και των εξαρτήσεων χωρίς ουσία 

- Τα άμεσα, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των εθισμών 
και των εξαρτήσεων χωρίς ουσία 

- Τους παράγοντες κινδύνου και τους 
προστατευτικούς παράγοντες σε σχέση με 
τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις χωρίς 
ουσία. 

όσον αφορά στη σωματική, ψυχολογική, οικογενειακή, 
κοινωνική και σχολική/εργασιακή απόδοση 

- Να αξιολογήσει τους μεμονωμένους παράγοντες που 
διευκολύνουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, 
δηλαδή την ομαλοποίηση της κατανάλωσης, των 
πεποιθήσεων και των προσδοκιών, των πλαισίων 

-  Να αναλύει τις επικίνδυνες συμπεριφορές που 
σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
(οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνες 
σεξουαλικές συμπεριφορές, βία), να αναλύει τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την ταυτόχρονη κατανάλωση 
αλκοόλ και άλλων ουσιών: νόμιμες (φάρμακα, καπνός, 
ενεργειακά ποτά ) και παράνομες (κάνναβη, και άλλα) 

- Να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των ψυχοτρόπων 
ουσιών σύμφωνα με τις επιδράσεις που προκαλούνται στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα (διεγερτικά, καταθλιπτικά και 
διαταραχές) 

- Να αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
επίδραση των ψυχοτρόπων ουσιών στο σώμα 
(Σωματικούς/Βιολογικούς, Ψυχολογικούς, 
Συμπεριφορικούς, Περιβαλλοντικούς) 

- Να αναλύει τους πολιτιστικούς και τους κοινωνικούς 
παράγοντες που προκαλούν ή αναστέλλουν την 
κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών (μέσα ενημέρωσης, 
μάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα) 

- Να αναλύει μεμονωμένους παράγοντες που 
διευκολύνουν την κατανάλωση, δηλαδή την ομαλοποίηση 
της καταναλωτικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τις γύρω 

ουσία, δυνητικά θανατηφόρα για τον 
άνθρωπο μέσω κατάποσης ή 
απορρόφησης μέσω του δέρματός του 
και τη χαρακτηρίζει εθιστική 
συμπεριφορά και εξάρτηση από τον 
καπνό. Συζητάει τις νευροβιολογικές 
επιδράσεις της νικοτίνης. Γνωρίζει τα 
οφέλη της διακοπής του καπνίσματος 

- Είναι σε θέση να εκτιμήσει τις κύριες 
συνέπειες της παρατεταμένης 
κατανάλωσης ABP σε επίπεδο σωματικής, 
ψυχολογικής, οικογενειακής, κοινωνικής 
και σχολικής/εργασιακής απόδοσης 

- Εκτιμάει και προωθεί την υπεύθυνη 
συμπεριφορά έναντι των εθισμών και των 
εξαρτήσεων χωρίς ουσία 

- Είναι σε θέση να κατανοήσει τις 
διαστάσεις και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις εθιστικές συμπεριφορές 
και τις εξαρτήσεις. 
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αναφορές - γονείς 

- Να αναλύει τις επικίνδυνες συμπεριφορές που 
σχετίζονται με την κατανάλωση (οδήγηση υπό την 
επίδραση ψυχοτρόπων ουσιών, επικίνδυνη σεξουαλική 
συμπεριφορά, βία) και να αναλύει τους κινδύνους της 
ταυτόχρονης χρήσης αυτών με άλλες ουσίες: νόμιμες 
(αλκοόλ, φάρμακα, καπνός, ενεργειακά ποτά) και 
παράνομες. 

- Να αναλύει τους πιο συνηθισμένους τύπους εθισμών 
και εξαρτήσεων χωρίς ουσία (παιχνίδι, Διαδίκτυο, κινητό 
τηλέφωνο) 

- Να περιγράφει και να αναλύει τις συχνότερες 
επιπτώσεις των εθισμών και των εξαρτήσεων χωρίς ουσία 
(παιχνίδι, Διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο) 

- Να αναλύει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις των εθισμών και των εξαρτήσεων χωρίς 
συχνότερη ουσία (παιχνίδι, Διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο) 

- Να αναλύει τις κύριες συνέπειες των εθισμών και των 
εξαρτήσεων χωρίς ουσία στη σωματική, ψυχολογική, 
οικογενειακή, κοινωνική και εργασιακή απόδοση 

- Να αναλύει τους πολιτιστικούς και τους κοινωνικούς 
παράγοντες που προκαλούν ή αναστέλλουν επικίνδυνες 
συμπεριφορές (μέσα ενημέρωσης, μάρκετινγκ, κοινωνικά 
δίκτυα) 

- Να αναλύει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 
χρήση/κατανάλωση προϊόντων, αγαθών και 
δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν εθιστικές 
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συμπεριφορές. 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση: 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: Αναμενόμενα αποτελέσματα*:   

Κατανοεί τις «διαδικασίες εθισμού» ως συμπεριφορές με 
παρορμητικά-καταναγκαστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με 
διάφορες δραστηριότητες ή συμπεριφορές. 

Κατανοεί ότι ο πιο συχνός εθισμός στους ανθρώπους σχετίζεται 
με την κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών (δηλαδή το αλκοόλ, τον 
καπνό και την κάνναβη), τον τζόγο και το Διαδίκτυο και ότι το 
φαινόμενο των εθιστικών συμπεριφορών και εξαρτήσεων είναι 
πολύπλοκο και πολυδιάστατο και συμπεριλαμβάνει γενετικούς, 
νευροβιολογικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
και παρατηρείται εγκάρσια στην κοινωνία. 

 

- Προσδιορίζει την ψυχοπαθολογία που σχετίζεται με εθιστικές συμπεριφορές 

- Περιγράφει τον αντίκτυπο και τις προσωπικές και οικογενειακές συνέπειες της 
εθιστικής συμπεριφοράς και της χρήσης ουσιών 

- Συζητά διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχοντα προγράμματα 

- Περιγράφει τις κύριες πτυχές του σχεδιασμού φροντίδας 

- Προσδιορίζει διάφορες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση ατόμων και οικογενειών 

- Προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το άτομο, με εξατομικευμένο 
τρόπο 

- Μειώνει την κατανάλωση νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών σε 
ενήλικες   

- Αυξάνει την αντίληψη του κινδύνου που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών. 
Νόμιμες και παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες σε ενήλικες. 

- Αυξάνει την αντίληψη του κινδύνου που σχετίζεται με το αλκοόλ, την εθιστική 
συμπεριφορά και τις εξαρτήσεις, τον καπνό, άλλες ψυχοτρόπες ουσίες και άλλες 
εξαρτήσεις χωρίς χρήση ουσιών 

- Μειώνει τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοόλ, της εθιστικής συμπεριφοράς 
και των εξαρτήσεων, της κατανάλωσης καπνού, άλλων ψυχοτρόπων ουσιών και 
άλλων εξαρτήσεων χωρίς χρήση ουσιών. 
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Αριθμός ωρών: 50 ώρες 

  

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

     Προφορική εξέταση, πρακτική εξέταση, γραπτή εργασία και εξέταση 

 

 

Σενάριο Ενότητας 5 
 

EASY HEALTH : Αποτρέψτε την εθιστική και υψηλού κινδύνου συμπεριφορά 
 

Αντικείμενο : Αναγνωρίστε και αποτρέψτε υψηλούς κινδύνους και προστατευτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εθιστική συμπεριφορά και τις 
εξαρτήσεις 
  
Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος ... 

- Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν την ολοκληρωμένη κοινωνική επιρροή που βασίζεται στις βασικές γνώσεις που συσχετίζονται με την επικίνδυνη και εθιστική 
συμπεριφορά και τις γενικές συνέπειες αυτής. 

 
- Οι εκπαιδευόμενοι θα προσδιορίσουν και θα γνωρίσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες και πόρους που τους χρειάζονται στη ζωή για να αντισταθούν και να αποτρέψουν κοινωνικές 

επιρροές και να ενισχύσουν τη γνώση τους σχετικά με την πρόληψη επικίνδυνης και εθιστικής συμπεριφοράς και τα στοιχεία που επηρεάζουν την ικανότητα αλλαγής   
(συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ψυχολογικών δεξιοτήτων τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα). 

 
- Προσδιορισμός, μάθηση και γνώση των θεμελιωδών εννοιών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εθιστικών συμπεριφορών και των εξαρτήσεων και αναγνώριση παραγόντων κινδύνου που 

σχετίζονται με κατάχρηση ουσιών και εθισμό 

 

Συλλογικό και/ή ατομικό σενάριο: Διάρκεια: Περίπου 25 ώρες 

 
Δεξιότητες - στόχοι: μετά το πέρας αυτού του σεναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να… 
 
- Κατανοήσει ότι η κατάχρηση ουσιών είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις αρχές της αλαγής στην συμπεριφορά – ψυχολογικά – και μαθαίνοντας όλες 
τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο ολοκληρωμένης κοινωνικής επιρροής. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης και Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
 
Οι καθηγητές θα αξιολογήσουν την αξία των μαθημάτων και προγραμμάτων χρησιμοποιώντας την επαγγελματική τους κρίση και ελέγχοντας τα δικά τους συναισθήματα και αντιδράσεις, καθώς και 
ζητώντας ανατροφοδότηση από τους μαθητές τους. Για συγκεκριμένο μέρος της διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευτής μπορεί να ενημερωθεί για το θέμα ή να υποστηριχθεί από επαγγελματίες που 
ειδικεύονται στην εθιστική συμπεριφορά,  

 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης: 
 
Η αξιολόγηση πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τα δηλωμένα μαθησιακά αποτελέσματα ή τους στόχους της ενότητας. 
Το σχολείο μπορεί να επηράζει τις δεξιότητες, τη γνώση, τις αξίες και τις συμπεριφορές που με τη σειρά τους μπορεί να επηρεάσουν και να αποτρέψουν εθιστικές και υψηλού κινδύνου 
συμπεριφορές. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνεται στο επίπεδο γνώσης, συμπεριφοράς, αξιών της τάξης και των δεξιοτήτων που αντικατοπτρίζουν την αμεσότητα της 
συγκεκριμένης ενότητας.   
Επίσης, είναι σημαντικό να επικεντρωθείτε στους κανόνες εμπιστευτικότητας: Επιτρέψτε χρόνους συζήτησεις σε ατομικό επίπεδο, δώστε ατομοκεντρικά ερωτηματολόγια ή παρουσιάστε τους πόρους 
της δομής ή της περιοχής. 

 

 
 

# Διάρ
κεια 

Τίτλος βήματος Καθήκοντα του εκπαιδευτή  Καθήκοντα του εκπαιδευόμενου Οδηγίες Έγγραφα/ υλικό  

1 30’ Παρουσίαση της ενότητας  Εξηγήστε το αντικείμενο της ενότητας. 
Παρουσίαστε τη ροή των μαθημάτων, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα και τη δουλειά που πρέπει να γίνει. 
Επικίνσυνη συμπεριφορά υπό την επήρεια αλκοόλ.  
Εξηγήστε την αξιολόγηση και την επικύρωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Δώστε τα ενημερωτικά δελτία στους υποψηφίους, 
ενθαρρύνετέ τους να ολοκληρώσουν το υλικό του 
μαθήματος κρατώντας σημειώσεις. 
Αφήστε χρόνο για ερωτήσεις. 
 

 
Ο εκπαιδευόμενος καταγράφει τους 
στόχους της φυσικής ημερήσιας 
διάταξης της ημέρας και υποβάλλει 
ερωτήσεις εάν χρειάζεται διευκρίνιση. 

Σεβαστείτε τους κανόνες για 
γραφή και λήψη σημειώσεων 
Οργανώστε την εργασία σας 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία 

Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα. 
Δελτία πληροφοριών 
εκπαιδευτή. 
Προβολέας. 

2 60’ Ανταλλαγή ιδεών Ανταλλαγή ιδεών για να εντάξει τους εκπαιδευόμενους 
στο περιβάλλον, ανακεφαλαίωση της δουλειάς που έχει 
γίνει στις 4 πρώτες ενότητες. Σπκοπός είναι να 
επισημανθούν τα κύρια θέματα που εξετάζονται χωρίς 
να μπείτε σε περεταίρω λεπτομέρειες. Ο εκπαιδευτής 
γράφει σε μία λίστα στον πίνακα, τα σημεία που 
αναφέρουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Να είστε προσεκτικοί και να 
σημειώσετε τα διάφορα σημεία που 
καλύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης. 

Καταγράψτε τις γνώσεις των 
μαθητών. 
Σεβαστείτε τους κανόνες για 
τη σύνταξη και τη λήψη 
σημειώσεων. 

Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα.  
Φύλλα χαρτιού για την 
τεκμηρίωση της ανταλλαγής 
ιδεών, των προσδοκιών και 
των κανόνων που 
συμφώνησε η τάξη. 
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3 2h Επιλογές – Εθιστικές και 
επικίμδυνες συμπεριφορές 

Το μήνυμα που πρέπει να μείνει από το συγκεκριμένο 
μάθημα είναι ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν 
την εθιστική και επικίνδυνη συμπεριφορά,  
Ο εκπαισευτής θα εξηγήσει ότι οι πράγοντες 
επικινδυνότητας και προρστασίας δεν αποτελούν 
απόλυτα προγνωστικά καμίας συμπεριφοράς.  
Ο απώτερος σκοπός είναι να παρακινηθούν οι μαθητές 
στο να σκεφτούν μοντέλα κοινωνικής συμπεριφοράς.   
Οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν τρεις βασικές ομάδες 
επιρροής στην κατάχρηση οποιασδήποτε ναρκωτικής 
ουσίας: Προσωπική επιρροή, Κοινωνική επιρροή, 
Φυσική επιρροή. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα απαντήσουν, με 
βάση αυτά που έχουν διαβάσει, 
έχουν δει ή βιώσει, κάποιες δηλώσεις 
σχετικά με εθιστικές και επικίνδυνες 
συμπεριφορές. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε 
ομάδες των τριών και μετά τη 
συζήτηση θα συνοψίσουν τις τρεις 
επιρροές και θα καταστεί σαφές ότι 
μπορεί να υπάρχει κίνδυνος και 
προστασία σε κάθε ομάδα. 

 
Σεβαστείτε τους κανόνες για 
τη σύνταξη και τη λήψη 
σημειώσεων. 
Οργανώστε την εργασία σας 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία 

Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα.  
Φύλλα χαρτιού για την 
τεκμηρίωση της ομαδικής 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4h Ουσίες, χρήση ναρκωτικών 
ουσιών και οι επιπτώσεις 
αυτής 

Οι εκπαιδευτές θα δώσουν στους εκπαιδευόμενες 
βασικές γνώσεις για τα ναρκωτικά, τα ψυχοτροπικά 
ναρκωτικά, τη χρήση ναρκωτικών και τις γενικές 
επιπτώσεις που τη συνοδεύουν. 
Κάντε μια συζήτηση 30 λεπτών και μια συνεδρία 
αναφοράς 30 λεπτών με βάση τις οδηγίες του 
εκπαιδευτή. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 ομάδες 
και σε διαφορετική διαφάνεια συγκέντρωσης αλκοόλ 
στο αίμα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ασκήσεις. Οι 
άλλες 2 ομάδες θα πρέπει να παρέχουν επιπλέον 
πληροφορίες μετά την αναφορά για να καλύψουν πιθανά 
κενά. 
Ο εκπαιδευτής θα οργανώσει διαγωνισμό κουίζ σχετικά 
με το θέμα. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν 
σε φυλλάδια συζήτησης (παρέχονται 
για να γεννήσουν ερωτήσεις πριν από 
τη συνεδρία) και θα υποβάλουν μια 
αναφορά πίσω από τη συνεδρία. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα απαντήσουν 
στις ερωτήσεις στις διαφάνειες και θα 
συμμετάσχουν σε ομάδα μικρών 
ασκήσεων. 
Οι εκπαιδευτές θα απαντήσουν εάν 
υπάρχουν απορίες. 
 

Ο εκπαιδευτής οργανώνει 
παρουσιάσεις διαφανειών, 
ασκήσεις και κυκλοφορεί 
ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους για να τους 
βοηθήσει στις ομάδες 
εργασίας. 
Ο εκπαιδευτής συνθέτει αυτά 
που έχουν πει και έχουν 
γράψει στο χαρτί οι μαθητές. 

Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
Πίνακα στερέωσης χαρτιού 
και χαρτί. 
Μαρκαδόρους. 
 

5 3h Κίνδυνος και 
Προστατευτικοί 
Παράγοντες 

Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει και θα εντοπίσει την 
επικίνδυνη συμπεριφορά και τους προστατευτικούς 
παράγοντες όπως επίσης και το 
χαρακτηριστικά προσθηκών και εξαρτήσεων χωρίς 
ουσία. 
Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει τους κινδύνους για την υγεία 
με αντικειμενικούς και απλούς όρους και θα διερευνήσει 
μερικές από τις επιπτώσεις στην υγεία και τις 
κοινωνικές συνέπειες των επικίνδυνων συμπεριφορών 

Να είστε προσεκτικοί και να 
σημειώσετε τα διάφορα σημεία που 
καλύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν 
σε φυλλάδια ομάδων εργασίας και θα 
κάνουν μια αναφορά πάνω στη 
συνεδρία, μέσω μιας παρουσίασης του 
θέματος που καλύπτει η συνεδρία. 

Ο εκπαιδευτής οργανώνει 
παρουσιάσεις διαφανειών, 
ασκήσεις και κυκλοφορεί 
ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους για να τους 
βοηθήσει στις ομάδες 
εργασίας. 
Ο εκπαιδευτής συνθέτει αυτά 
που έχουν πει και έχουν 

Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
Πίνακα στερέωσης χαρτιού 
και χαρτί. 
Μαρκαδόρους. 
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με διαδραστικό τρόπο. Εισάγει τους συμμετέχοντες σε 4 
ομάδες και στη συζήτηση θα συνοψίσουν τη συνεδρία 
και θα παρουσιάσουν τους συνολικούς παράγοντες 
κινδύνου. 
 

Οι εκπαιδευόμενοι θα απαντήσουν 
στις ερωτήσεις. 

γράψει στο χαρτί οι μαθητές. 

6 3h Η βάση του εθισμού στα 
ναρκωικά 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει και θα εξηγήσει τη βάση 
του εθισμού και θα περιγράψει τα πρότυπα της 
ψυχοδραστικής χρήσης ναρκωτικών και θα αποφύγει 
παρεξηγήσεις σχετικά με τους χρήστες ναρκωτικών. 
Παρέχετε κατανόηση της βιολογικής βάσης του εθισμού 
και προσδιορίστε τον φυσικό και ψυχολογικό εθισμό. 
Ο εκπαιδευτής χωρίζει την τάξη σε μικρές ομάδες 4 έως 
5 ατόμων. 

Απαντήστε στο κουίζ που έφτιαξε ο 
εκπαιδευτής. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε ομάδες 
4 ή 5 ατόμων και μετά τη συζήτηση θα 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
αυτής. 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι προσεκτικοί 
και σημειώνουν τα διάφορα σημεία 
που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. 

Ο εκπαιδευτής οργανώνει 
παρουσιάσεις διαφανειών, 
ασκήσεις και κυκλοφορεί 
ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους για να τους 
βοηθήσει στις ομάδες 
εργασίας. 
Ζητήστε από κάθε ομάδα να 
ορίσει κάποιον για να 
αναφέρει την ομαδική 
συζήτηση και ζητήστε του να 
αφιερώσει 15 λεπτά 
συζητώντας τις δηλώσεις στη 
διαφάνεια. Μόλις κάνουν όλες 
οι ομάδες αναφορά, συνεχίστε 
με την προτεινόμενη 
διατύπωση παρακάτω. 
 

Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα.  
 

7 2h Αλκοολική συμπεριφορά 
  
 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το θέμα εξηγώντας ότι θα 
συζητήσετε τον αλκοολισμό και τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την κατάχρηση αλκοόλ και τη 
δηλητηρίαση. 
 
Παρέχετε στους συμμετέχοντες ένα εγχειρίδιο χρήσης 
και εξηγήστε της συνέπειες που προκύπτουν από την 
αλκοολική συμπεριφορά.  
 
Περιγράψτε τα διαφορετικά στάδια χρήσης, 
συμπληρώστε γνωστικά κενά και οργανώστε ομαδικές 
ασκήσεις.   
 

Οι μαθητές περιγράφουν τη χρήση 
αλκοόλ, εξηγώντας την έννοια των 
τυπικών ποτών και τη σχέση τους με 
το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα. 
Οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν τα 
αποτελέσματα του αλκοόλ και 
απαριθμούν 6 παράγοντες κινδύνου 
που σχετίζονται με το αλκοόλ υψηλού 
κινδύνου. 

Καθοδηγήστε τους 
συμμετέχοντες σε μια ομαδική 
άσκηση. Σχεδιάστε 
τρεις στήλες για τους 
εκπαιδευόμενους και 
διαχωρίστε τες σε: Χαμηλή, 
Μέτρια και Σοβαρή. 
Προχωρήστε 
με τις παρακάτω ερωτήσεις 
και συμπληρώστε τις 
απαντήσεις των 
συμμετεχόντων με βάση το 
πού ανήκουν στο γράφημα. 

 
Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα.  
 

8 2h Βασικές Αρχές Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το θέμα εξηγώντας τι θα Οι εκπαιδευόμενοι είναι προσεκτικοί Παρουσίαση των διαφανειών. Διαφάνειες PowerPoint 
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Απεξάρτησης συζητήσετε, τις βασικές αρχές και πρακτικές της 
θεραπείας εθισμού στα ναρκωτικά. 
Ελέγξτε τα βασικά σημεία αυτής της ενότητας και 
απαντήστε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων. 
Προσδιορίστε τις βασικές αρχές για την παροχή υψηλής 
ποιότητας θεραπείας εθισμού στα ναρκωτικά και τους 
στόχους της θεραπείας. 
Αναπτύξτε σενάρια για ζητήματα που σχετίζονται με τις 
βασικές αρχές της θεραπείας με φάρμακα και 
περιγράψτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει 
χώρα η θεραπεία. 
Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τύπων 
θεραπείας. 

και σημειώνουν τα διάφορα σημεία 
που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. 
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν ερωτήσεις 
σχετικά με αυτή τη συνεδρία. 

Επανάληψη των βασικών 
μηνυμάτων αυτής της 
μονάδας. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Απαντήστε στις 
ερωτήσεις που σχετίζονται με 
αυτήν ή προηγούμενες 
ενότητες. Εάν οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν 
ερωτήσεις σχετικά με υλικό 
που θα καλυφθεί σε 
μεταγενέστερη ενότητα, 
ζητήστε να κρατήσουν τις 
ερωτήσεις τους για αυτή την 
ενότητα. 

Προβολέας LCD 
Πίνακα στερέωσης χαρτιού 
και χαρτί. 
Μαρκαδόρους. 
 

9 3h Σημαντικοί Παράγοντες για 
επιτυχή απεξάρτηση 

Ο εκπαιδευτής εισάγει το θέμα εξηγώντας τι θα 
συζητηθεί, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιτυχία της θεραπείας εθισμού στα ναρκωτικά. 
Ανταλλαγή ιδεών. 
Περιγράψτε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
θεραπεία «αστέρι της αλλαγής». 
Περιγράψτε πώς να συνδέσετε αυτούς τους παράγοντες 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Επαναλάβετε ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα 
αποτελέσματα της θεραπείας από μεμονωμένους 
παράγοντες. 
Ο εκπαιδευτής χωρίζει την τάξη σε μικρές ομάδες 4 έως 
5 ατόμων. 

Οι εκπαιδευόμενοι είναι προσεκτικοί 
και σημειώνουν τα διάφορα σημεία 
που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. 
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν ερωτήσεις 
σχετικά με αυτή τη συνεδρία και 
απαντούν στις ερωτήσεις του 
εκπαιδευτή. 
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 
ανταλλαγή ιδεών και συζητούν 
διάφορες δηλώσεις που αναφέρει ο 
εκπαιδευτής. 
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της συζήτησης / 
ανταλλαγής ιδεών. 

Παρουσίαση των διαφανειών. 
Επανάληψη των βασικών 
μηνυμάτων αυτής της 
μονάδας. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Απαντήστε στις 
ερωτήσεις που σχετίζονται με 
αυτήν ή προηγούμενες 
ενότητες. Εάν οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν 
ερωτήσεις σχετικά με υλικό 
που θα καλυφθεί σε 
μεταγενέστερη ενότητα, 
ζητήστε να κρατήσουν τις 
ερωτήσεις τους για αυτή την 
ενότητα. 

Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
60’ 
 
 
 
 
 

 
 
Πρόληψη υποτροπών 
Αναθεώρηση, εθιστικές 
συμπεριφορές και 
δεξιότητες 

 
Ο εκπαιδευτής θα κάνει επανάληψη των μαθημάτων από 
προηγούμενες συνεδρίες κάνοντας ερωτήσεις 
κατανόησης στους εκπαιδευόμενους. 
Αυτή η συνεδρία θα είναι διαδραστική και θα συνεχίσει 
Την προηγούμενη γνώση των εκπαιδευομένων. 
Ο εκπαιδευτής θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 
προβληματιστούν σχετικά με την κατανόηση τους σε 
αυτά τα ζητήματα και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις 
τους ως βάση για την πλήρωση στοιχείων που λείπουν. 
Οργανώνει; οποιαδήποτε από τις ασκήσεις από τις 
προηγούμενες συνεδρίες. 

 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 
προβληματιστούν σχετικά με ένα 
παράδειγμα, ώστε να είναι κατάλληλοι 
για την προσέγγιση. 
Κάθε εκπαιδευόμενος συμπληρώνει το 
«αστέρι της αλλαγής». 
Συζητήστε τι πρόκειται να κάνει ο 
μαθητής για να διευκολύνει και να 
διατηρήσει την επαγγελματική του 
ένταξη. 
Ταυτόχρονα, μέσω συνεντεύξεων, οι 
μαθητές συμπληρώνουν ένα τελικό 
ερωτηματολόγιο σε όλες τις ενότητες. 
Ανταλλάξτε απόψεις με τους 
εκπαιδευόμενους σχετικά με τα οφέλη 
αυτού του τύπου ενότητας, σχετικά με 
το τι έχουν μάθει από αυτό και τι 
πρόκειται να εφαρμόσουν. 
 
 

 
Παρουσίαση διαφανειών 
Καθοδηγήστε τους 
συμμετέχοντες για να δώσουν 
απαντήσεις. 
Γράψτε τις απαντήσεις τους 
σε χαρτί και 
κατηγοριοποιήστε τες ως 
παράγοντες παρουσίασης ή 
προγράμματος. 
Αφήστε λίγο χρόνο για να 
συζητήσετε κάποια δήλωση. 
Ενθαρρύνετέ τους να 
αμφισβητήσουν τη δήλωση 
και να βρουν λόγους για τους 
οποίους ενδέχεται να 
διαφωνούν. 
 
 
 

Διαφάνειες PowerPoint 
Προβολέας LCD 
 
 
Πρόχειρο χαρτί εάν 
χρειάζεται. 
 
Ένα γραφείο, εάν είναι 
δυνατόν, για τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων. 
 
Έγγραφο αξιολόγησης για 
την ημέρα, έγγραφο για την 
τελική αξιολόγηση της 
ενότητας. 

11 
 
 
 
 
 

2h 
 
 
 
 
 

Γραπτή Εξέταση της 
Ενότητας 
 
 
 
 

TΟ εκπαιδευτής δίνει την γραπτή εξέταση της ενότητας 
και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους αν υπάρχουν 
απορίες.  

Οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν την 
εξέταση. 
 
 
 
 

Παρουσίαση διαφανειών. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
δηλώσεις. Καθοδηγήστε τους 
συμμετέχοντες να δώσουν 
απαντήσεις. 
 

Γραπτή εξέταση 

12 60’ Αποτελέσματα γραπτής 
εξέτασης και αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων, ερωτήσεις/απαντήσει, οποιοδήποτε 
περιεχόμενο από τις προηγούμενες ενότητες έχει 
απομείνει. 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Τελευταία Σχόλια 
 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν τη δική 
τους αξιολόγηση και θα αξιολογήσουν 
επίσης την ενότητα και τον 
εκπαιδευτή. 

 
Πίνακας, μαρκαδόροι για 
τον πίνακα και χαρτιά 
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Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 

Παράρτημα 1 : Οδηγίες δραστηριοτήτων 

⮚ Δραστηριότητα Νº 1: Δραστηριότητα Υπέροχων Σημαιών 
 

Μοιράστε ένα φύλλο χαρτί, στυλό και χρωματιστά μολύβια, κηρομπογιές και/ή μαρκαδόρους σε κάθε άτομο. Εξηγήστε τη δραστηριότητα: «Θα σχεδιάσουμε τώρα 

σημαίες που μας αντιπροσωπεύουν ή μας συμβολίζουν. Σχεδιάστε τη δική σας σημαία - συμπεριλάβετε μερικά σύμβολα ή αντικείμενα που συμβολίζουν αυτό που 

είστε ή αυτό που θεωρείτε ευχάριστο ή σημαντικό.»  Εάν θέλετε, μπορείτε να δείξετε τη δική σας σημαία ως δείγμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε: 

     ● μια κιθάρα (που αντιπροσωπεύει το πάθος σας για τη μουσική) 

● ρακέτα τένις (κάποιος που απολαμβάνει τα σπορ) 

● μια χώρα, όπως η Ινδία (που αντιπροσωπεύει τη σχέση σας με μια χώρα) 

● έναν σταυρό και μια καρδιά (που αντιπροσωπεύει τον Ιησού και την αγάπη Του για τον κόσμο) 

Δώστε σε όλους έναν καθορισμένο χρόνο για να σχεδιάσουν (π.χ. 15-20 λεπτά περίπου) και, στη συνέχεια, συνεχίζετε το μάθημα. Ζητήστε από εθελοντές να 

δείξουν τις σημαίες τους και να εξηγήσουν αυτό που σχεδίασαν. Εάν είναι μια μεγάλη ομάδα, μπορείτε να τους χωρίσετε σε μικρότερες ομάδες και να τους ζητήσετε 

να δείξουν τις σημαίες τους μεταξύ τους ή, απλώς, μπορείτε να ζητήσετε από έναν μικρό αριθμό εθελοντών να δείξουν τις σημαίες τους. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 2: Ανταλλαγή ιδεών  
 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τον σκοπό της ανταλλαγής ιδεών, ανακοινώνει τους κανόνες και γράφει το θέμα σε ένα μεγάλο πίνακα/πίνακα παρουσιάσεων. 

● Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ρωτάει για ιδέες και προτάσεις, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα/ πίνακα παρουσιάσεων καθώς εκφέρονται Τα μέλη 

παραμένουν καθισμένα και λένε τις ιδέες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται στον εκπαιδευτή. Απαγορεύεται η κριτική σε αυτό το στάδιο και ενθαρρύνεται η 

ελεύθερη βούληση. 
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● Η ανταλλαγή ιδεών συνεχίζεται για 1-3 λεπτά ή περισσότερο, έως ότου οι ιδέες σταματήσουν να ρέουν. 

● Ο εκπαιδευτής ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και προχωρά στο επόμενο βήμα: αξιολόγηση. 

● Η ομάδα εξετάζει, έπειτα, όλες τις προτάσεις ως προς την καταλληλότητά τους ή μπορεί να χωριστεί σε υποομάδες για τον σκοπό αυτό. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 3: Ομάδα Buzz  

 

● Πλαισιώστε μια πολύ σαφή, συγκεκριμένη ερώτηση, δηλώνοντας ακριβώς τι θέλετε να πετύχουν οι συμμετέχοντες. 

● Χωρίστε το σύνολο της ομάδας σε μικρότερες υποομάδες, 2 ή 3 ατόμων η καθεμία (με μέγιστο αριθμό τις 4 ή 5 ομάδες συνολικά). 

● Ζητήστε από τις ομάδες να ορίσουν ένα άτομο ως επικεφαλής για να κρατάει σημειώσεις. Ζητήστε από τον επικεφαλής να βάλει τα μέλη να εξετάσουν τις 

ερωτήσεις/εργασίες και να απαντήσουν αν τις καταλαβαίνουν. 

● Δώστε στην ομάδα οδηγίες σχετικά με το πώς θα δοθούν/ληφθούν τα σχόλια και αναφέρετε με σαφήνεια τον χρόνο που διατίθεται για τη δραστηριότητα. 

Παρακολουθήστε τις αποδόσεις της ομάδας και ακούστε τυχόν σημεία δυσκολίας/ασάφειες ή άλλους παράγοντες που μπορεί να κάνουν τη συζήτηση 

δύσκολη. Παρατηρήστε τον βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες. 

Συλλογή σχολίων: 

Οι συμμετέχοντες θα κάθονται σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων ο καθένας. Ζητήστε από το πρώτο άτομο της πρώτης ομάδας να σας δώσει την πρώτη απάντηση. 

Γράψτε την στον πίνακα. Ζητήστε από το πρώτο άτομο της δεύτερης ομάδας να σας δώσει την πρώτη του απάντηση. Συνεχίστε με όλα τα πρώτα μέλη κάθε ομάδας. 

Όταν τελειώσετε με όλα τα πρώτα μέλη, ξεκινήστε με το δεύτερο άτομο από την πρώτη ομάδα και προχωρήστε σύμφωνα με τον πρώτο γύρο απαντήσεων. 

Συνεχίστε μέχρι να μιλήσουν όλοι. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 4: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. Εξηγήστε ότι έχετε μια σειρά από κάρτες στο χέρι σας με περιγραφές επιπτώσεων της εγκληματικής ή βίαιης 

συμπεριφοράς και της χρήσης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης αλκοόλ. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιπτώσεων από αυτές τις συμπεριφορές: σωματική, νοητική και κοινωνική. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα: 

● Σωματική: απώλεια ισορροπίας, αίσθημα αδιαθεσίας, τραυματισμός 

● Νοητική: μείωση της χωρητικότητας της μνήμης, δυσκολία συγκέντρωσης ή λήψης πολύπλοκων αποφάσεων 

● Κοινωνική: συμμετοχή σε βία, απώλεια φίλων. 

Δίπλα σε κάθε γραμμή ταινίας στον τοίχο και στο πάτωμα, σημειώστε σε ποια κατηγορία αντιστοιχεί κάθε γραμμή (σωματική, νοητική ή κοινωνική). Το ίδιο ισχύει 

και για τους τρεις κουβάδες που τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο. 

Κάθε ομάδα λαμβάνει έξι κάρτες, αλλά δεν τις βλέπει στην αρχή. Όταν ανακοινώσετε την έναρξη, κάθε ομάδα διαβάζει προσεκτικά τις κάρτες μαζί και αποφασίζει 

σε ποια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ανήκουν. Μόλις συμφωνήσουν όλοι, τοποθετούν τις κάρτες στη σωστή θέση, ως εξής: 

● Ομάδα Α: ένας παίκτης πηδά με τεντωμένα χέρια για να κολλήσει τις κάρτες σε ένα κομμάτι της ταινίας διπλής όψης, ύψους 2,5 μ. στον τοίχο στη δεξιά ζώνη. 

● Ομάδα Β: ένας παίκτης κάθεται με τα πόδια του σχεδόν τεντωμένα και κολλάει τις κάρτες στη δεξιά ταινία διπλής όψης στο πάτωμα σε πλήρη έκταση (ενώ 

κάνει κοιλιακούς). 

● Ομάδα Γ: από απόσταση, κάθε παίκτης ρίχνει μια κάρτα σε ένα από τα τρία καλάθια, ένα για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες. 

Συγκεντρώστε εκ νέου την ομάδα, ζητήστε τους να δουν τις κάρτες κινδύνου σε κάθε σημείο και να διεξάγουν μια συζήτηση σχετικά με την κατανομή των κινδύνων 

σε σωματικούς, νοητικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ορισμένες κάρτες μπορούν να μπαίνουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Επικεντρωθείτε στους 

νοητικούς και κοινωνικούς κινδύνους και ζητήστε παραδείγματα που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. 

 

⮚ Δραστηριότητα Νº 5: Μελέτη περίπτωσης + World Café – Συμπεριφορά με κίνδυνο εθισμού   

Δημιουργήστε ένα σκηνικό καφετέριας με τραπέζια για τέσσερα άτομα, καλυμμένα από χαρτί και εφοδιασμένα με αναψυκτικά. 
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1. Βάλτε να καθίσουν τέσσερα έως το πολύ έξι άτομα στα μικρά τραπέζια σε στιλ καφετέριας. 

2. Προετοιμάστε γύρους συνομιλιών περίπου 20-30 λεπτών ο καθένας (και προκαθορίστε τις ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις ή τα ζητήματα πρέπει να αφορούν στη ζωή, 

στην εργασία ή στην κοινότητα των ανθρώπων. 

3. Ενθαρρύνετε τόσο τους οικοδεσπότες των τραπεζιών, όσο και τα μέλη να γράψουν, να σκετσάρουν και να σχεδιάσουν βασικές ιδέες στα τραπεζομάντηλά τους ή 

να σημειώσουν βασικές ιδέες σε μεγάλες κάρτες ευρετηρίου ή σε σουπλά στο κέντρο της ομάδας 

4. Όταν ολοκληρώσετε τον αρχικό γύρο της συνομιλίας, ζητήστε από ένα άτομο να παραμείνει στο τραπέζι ως οικοδεσπότης, ενώ τα άλλα θα χρησιμεύσουν ως 

ταξιδιώτες. Οι ταξιδιώτες μεταφέρουν βασικές ιδέες, θέματα και ερωτήσεις στις νέες συνομιλίες τους. 

Ζητήστε από τον οικοδεσπότη του τραπεζιού να καλωσορίσει τους νέους καλεσμένους και να μοιραστεί εν συντομία τις κύριες ιδέες, τα θέματα και τις ερωτήσεις 

της αρχικής συνομιλίας. Ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να συσχετίσουν και να συνδέσουν τις ιδέες που προέρχονται από τις προηγούμενες συνομιλίες τους στο 

τραπέζι, ακούγοντας προσεκτικά και στηρίζοντας τις συνεισφορές των άλλων. 

Παρέχοντας ευκαιρίες στους ανθρώπους να κινηθούν σε πολλούς γύρους συνομιλιών, οι ιδέες, οι ερωτήσεις και τα θέματα αρχίζουν να συσχετίζονται και να 

συνδέονται. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος του δεύτερου γύρου, όλα τα τραπέζια ή οι ομάδες συνομιλιών στην αίθουσα θα έχουν γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών από 

προηγούμενες συνομιλίες που θα φέρνουν οι ταξιδιώτες. 

5. Στον τρίτο γύρο συνομιλίας, οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στο (αρχικό) τραπέζι τους για να συνθέσουν τις ανακαλύψεις τους, ή μπορεί να συνεχίσουν 

να ταξιδεύουν σε νέα τραπέζια, αφήνοντας τον ίδιο ή έναν νέο οικοδεσπότη στο τραπέζι. Μερικές φορές μια νέα ερώτηση που βοηθά στην εμβάθυνση της 

εξερεύνησης τίθεται για τον τρίτο γύρο συνομιλίας. 

6. Μετά από αρκετούς γύρους συνομιλίας, ξεκινήστε μια περίοδο ανταλλαγής ανακαλύψεων και πληροφοριών σε μια ομαδική συνομιλία. Σε αυτές τις συνομιλίες 

σε στιλ συναντήσεων στην πόλη μπορούν να αναγνωριστούν μοτίβα, να αυξηθεί η συλλογική γνώση και να προκύψουν δυνατότητες δράσης. 

Ή 
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Μελέτη περίπτωσης: Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει μια χώρα για ανάλυση δεδομένων (επικίνδυνη συμπεριφορά γύρω από το 
αλκοόλ). 

Παράδειγμα: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Αναφορά παγκόσμιας κατάστασης για το αλκοόλ και την υγεία 2018 

 

⮚ Δραστηριότητα Νº 6: Κάρτες κουίζ 
 

Χωρίστε τους παίκτες σε τέσσερις ομάδες. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συζητήσει την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, την εγκληματικότητα 

και τη βίαιη συμπεριφορά. Εξηγήστε τη διαδικασία του παιχνιδιού κουίζ: 

● Κάθε ομάδα έχει τέσσερις κάρτες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονται στην άλλη πλευρά της κάρτας. 

● Σε σειρά, ένα μέλος της ομάδας τρέχει για να πάρει μια κάρτα. Ένα μέλος της ομάδας καταγράφει τον χρόνο που χρειάστηκε για να τρέξει μέχρι εκεί και να 

γυρίσει πίσω. Όταν επιστρέψει, ο παίκτης που έτρεξε διαβάζει την κάρτα στους άλλους παίκτες (μην κοιτάτε τη σωστή απάντηση στο πίσω μέρος). 

● Η ομάδα συζητά ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση. Μόλις αποφασίσουν, ένας από αυτούς τρέχει για να πάρει ένα χαρτί με αυτήν την απάντηση (A, B ή 

C). 

● Ο χρόνος που χρειάστηκε για να τρέξει μέχρι εκεί και να γυρίσει πίσω καταγράφεται ξανά. 

● Η ομάδα που έλαβε την κάρτα κουίζ διαβάζει την εξήγηση και την απάντηση. 

● Σημειώστε το σκορ (πετύχατε ή αποτύχατε/1 ή 0). 

● Ένας άλλος παίκτης τρέχει για να πάρει την επόμενη κάρτα, οπότε η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές για τέσσερις κάρτες. Συνοψίστε τους 

χρόνους τρεξίματος. 

Ενώ οι ομάδες εργάζονται, παρακολουθείστε και ενθαρρύνετε τους παίκτες να συζητήσουν όχι μόνο την απάντηση που θα δώσουν, αλλά και τις απόψεις τους 

σχετικά με την τελική απάντηση που παρέχεται. Όταν τελειώσετε, συλλέξτε τα σκορ (σωστές απαντήσεις και χρόνοι τρεξίματος) και χειροκροτήστε τη νικήτρια ομάδα, 
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η οποία είναι αυτή που έχει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις (τέσσερις, το μέγιστο) κι έχει τρέξει πιο γρήγορα. Επίσης, επισημάνετε τις ομάδες που είδατε να 

συζητούν ενεργά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, για να δείξετε ότι η δραστηριότητα προορίζεται να προκαλέσει συζήτηση και κριτική σκέψη. 

 

Παράρτημα 2 : Παρουσίαση Powerpoint 
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UPrevent risk linked to psychological risks 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με ψυχολογικούς λόγους 

 

Οι ψυχολογικοί κίνδυνοι επηρεάζουν όχι μόνο την υγεία των ανθρώπων μέσω συναισθηματικών, γνωστικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών μηχανισμών, αλλά 
έχουν, επίσης, ισχυρό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας τη συστηματική απουσία και τη χαμηλή παραγωγικότητα. 

Χάρη σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν επικίνδυνες ψυχολογικές συμπεριφορές και να εφαρμόσουν προληπτικά και 
οργανωτικά μέτρα υποστήριξης που διευκολύνουν την ισορροπία στη ζωή. Η περίπτωση που θα αναφερθεί θα βασίζεται στις καθημερινές συνήθειες των 
μαθητευόμενων, σε αφίσες, σε μελέτες περιπτώσεων, σε βίντεο, σε ανταλλαγή ιδεών και με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τις καλές πρακτικές κι ένα σχέδιο δράσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την πρόληψη επικίνδυνων ψυχολογικών κινδύνων. 

Προσδιορισμός και διαχείριση των ψυχολογικών κινδύνων στον χώρο εργασίας (σωματικοί και ψυχολογικοί, συμπεριφορικοί, ψυχολογικοί και συναισθηματικοί, 
γνωστικοί κίνδυνοι), αξιολόγηση των ψυχολογικών κινδύνων, αξιολόγηση των επαγγελματικών ψυχολογικών κινδύνων. Διαχείριση των ψυχολογικών κινδύνων, λήψη 
προληπτικών ή οργανωτικών μέτρων, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης (προκειμένου να επιλυθούν τα εντοπισμένα προβλήματα και να μειωθεί ο 
κίνδυνος) και εντοπισμός των εκτεθειμένων εργαζομένων. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναφερθούν σε αυτήν την ενότητα. 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να υιοθετήσουν οι μαθητευόμενοι στη ζωή τους, συμπεριφορές που προάγουν την πρόληψη ψυχολογικών κινδύνων και να 
διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

Στο τέλος, οι μαθητευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους ψυχολογικούς κινδύνους (σωματικούς και ψυχολογικούς, συμπεριφορικούς, 
ψυχολογικούς και συναισθηματικούς, γνωστικούς), να μάθουν να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, αξιολόγησης και ελέγχου των ψυχολογικών κινδύνων, να συζητούν το 
πώς οι ψυχολογικοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και, κατά συνέπεια, την κερδοφορία μιας εταιρείας και να γνωρίζουν 
διάφορους καθοριστικούς παράγοντες για την ψυχική υγεία και ευεξία: ατομικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, 
περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 

Περίληψη 
 

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 252 

Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 6 254 
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Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 261 
 

- Παράρτημα 1 : Οδηγίες δραστηριοτήτων 
- Παράρτημα 2 :  Παρουσίαση Powerpoint 

 

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 

Ενότητα 6: Τίτλος : Αποτροπή κινδύνων που συνδέονται με ψυχολογικούς κινδύνους Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών αποτελεσμάτων με το πλαίσιο ΕΠΕΠ 3/4 

Βασικό αποτέλεσμα: Ο εντοπισμός και η πρόληψη παραγόντων που σχετίζονται με ψυχολογικούς κινδύνους (άγχος, συγκρούσεις, στάσεις, κ.ά.) και οι συνέπειές τους 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

- Οι μαθητευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους (σωματικούς και φυσιολογικούς, συμπεριφορικούς, 
ψυχολογικούς και συναισθηματικούς, γνωστικούς). Θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, αξιολόγησης και ελέγχου των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 

Οι μαθητευόμενοι θα συζητήσουν το πώς οι ψυχολογικοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και, κατά συνέπεια, την 
κερδοφορία μιας εταιρείας. 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 
Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

- τον ορισμό των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
και των διαφόρων τύπων: υπερβολικός φόρτος 
εργασίας, έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τους 
ρόλους, εργασιακή ανασφάλεια, έλλειψη 
συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τους εργαζομένους και έλλειψη 
επιρροής στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, 
αναποτελεσματική επικοινωνία, έλλειψη 
υποστήριξης από συναδέλφους και ανώτερους, 
ηθική παρενόχληση, βία από τρίτους, σύγκρουση, 
κ.ά 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζει τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη εντός της 
εταιρείας και να τα αναζητά 

- Προσδιορίζει και διαχειρίζεται τους ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους στον χώρο εργασίας (σωματικοί και 
φυσιολογικοί κίνδυνοι, συμπεριφορικοί, ψυχολογικοί και 
συναισθηματικοί, γνωστικοί) 

- Αξιολογεί τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
-Εκτιμάει τους επαγγελματικούς ψυχοκοινωνικούς 

κινδύνους (πιθανότητα έκθεσης σε επαγγελματικό 
ψυχοκοινωνικό παράγοντα κινδύνου + σοβαρότητα του 
κινδύνου ή της επαγγελματικής ψυχοκοινωνικής βλάβης) 

Ο μαθητευόμενος: 

- Κάνει εκτίμηση του κινδύνου: 
προσδιορίζει το πρόβλημα και 
αξιολογεί τον κίνδυνο που 
αντιπροσωπεύει 

- Εκπαιδεύεται στη διαχείριση του 
άγχους και σε συμπεριφορές 

- Αναδιοργανώνει το λειτουργικό 
περιεχόμενο 

- Υιοθετεί δράσεις για τη 
διαχείριση ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων: διαμεσολάβηση σε 
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- Τη σημασία της πρόληψης ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων στον χώρο εργασίας 

- Την προώθηση της επένδυσης σε προληπτικές 
πολιτικές εκπαίδευσης και πληροφόρησης, σε 
οργανωτικά μέτρα στήριξης, στην πρόληψη και 
στην αποκατάσταση. 

- Αξιολογεί τον επαγγελματικό ψυχοκοινωνικό κίνδυνο 

- Υιοθετεί δράσεις για τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων 

-  Υιοθετεί προληπτικά ή οργανωτικά μέτρα 
- Αναπτύσσει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης (με στόχο 

την επίλυση εντοπισμένων προβλημάτων και τη μείωση του 
κινδύνου) 

-  Αναγνωρίζει τους εκτεθειμένους εργαζόμενους. 

 

συγκρούσεις, κοινωνική υποστήριξη, 
συμβουλευτική υπηρεσία, 
επανένταξη. 

Ψυχολογική παρακολούθηση 
(ατομική ή ομαδική θεραπεία). 
Αλλαγή στις ώρες εργασίας και στα 
προγράμματα εργασίας. Εργονομική 
αλλαγή θέσεων εργασίας. 

 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση: 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: Αναμενόμενα αποτελέσματα*: 

 

Προσδιορίζει και να αξιολογεί τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη 
χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών, τεχνικών, 
οργάνων και μοντέλων ανάλυσης (ερωτηματολόγια, 
ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, δεδομένα σχετικά 
με την απουσία και την υγεία, κ.λπ.) με τη συνεργασία 
των εργαζομένων και του εργοδότη. 

 

- Προσδιορίζει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας: εργασιακό άγχος, 
παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, βία στην εργασία και υιοθετεί την κατάλληλη 
υποστηρικτική συμπεριφορά 

- Μειώνει τους παράγοντες που προκαλούν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους: σε σχέση με το 
εργασιακό πλαίσιο (κουλτούρα και λειτουργία της επιχείρησης, ρόλο και ευθύνες στην 
επιχείρηση, επαγγελματική ανάπτυξη, αυτονομία/έλεγχος αποφάσεων, διαπροσωπικές σχέσεις 
στην εργασία, συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής) και το περιεχόμενο της 
εργασίας (φυσικό περιβάλλον, εξοπλισμός εργασίας, οργάνωση επιμέρους εργασιών και 
περιεχομένου της εργασίας, φόρτος εργασίας/ρυθμός εργασίας, ώρες εργασίας) 

- Προωθεί την επένδυση σε προληπτικές πολιτικές μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης, σε οργανωτικά μέτρα υποστήριξης, στην πρόληψη και στην αποκατάσταση 

- Αξιολογεί το σχέδιο δράσης 

- Ενθαρρύνει τη σημασία της συμμετοχής της επιχείρησης και των εργαζομένων στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
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- Επιδεικνύει γνώσεις σχετικά με την Υγιεινή, την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία - 
Νομικό Πλαίσιο της Οργάνωσης Εργασίας. 

      Αριθμός ωρών: 50 ώρες 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Η ακόλουθη μεθοδολογία θα βασιστεί στην ανάλυση μιας περιπτωσιολογικής μελέτης. Ο στόχος θα είναι να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης που θα πρέπει να 
εξετάζει τις ακόλουθες πτυχές: εντοπισμός του προβλήματος και πώς εμφανίστηκε, αιτίες του προβλήματος, ποιος πρέπει να συμμετέχει στο σχέδιο, το 
χρονοδιάγραμμα των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν και τα απαραίτητα μέσα, αναμενόμενα αποτελέσματα, μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων και 
αξιολόγηση του σχεδίου δράσης. 

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συλλέγονται οι πιο ποικίλες πληροφορίες, κατά προτίμηση από διαφορετικές οπτικές γωνίες: εργαζόμενοι, διευθυντές, 
πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ.. 
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Σενάριο Ενότητας 6 
 

EASY HEALTH : Πρόληψη κινδύνων συνδεόμενων με ψυχολογικούς κινδύνους 
 

Στόχοι: Ο εντοπισμός και η πρόληψη παραγόντων που συνδέονται με τους ψυχολογικούς κινδύνους (άγχος, συγκρούσεις, συμπεριφορές…) και τις επιπτώσεις τους.  
 

Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος... 
 

- Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα στοχαστούν για τη σημασία της πρόληψης των ψυχολογικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο. 
 
- Οι εκπαιδευόμενοι θα εντοπίσουν και θα αποτιμήσουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, αποτίμησης και ελέγχου των ψυχοκοινωνικών 

κινδύνων.  
 

- Οι εκπαιδευόμενοι, με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα δημιουργήσουν ένα ερωτηματολόγιο για τους ψυχολογικούς κινδύνους και ένα Σχέδιο Δράσης, με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων και τη μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο.  

Ομαδικό και/ή ατομικό σενάριο  Διάρκεια:   25 ώρες Δημιουργία:   AFN 
 
Δεξιότητες στόχοι: στο τέλος του σεναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να…   
 
- Αναγνωρίζουν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο και να υιοθετούν την κατάλληλη υποστηρικτική συμπεριφορά, 
- Αναγνωρίζουν και μειώνουν τους παράγοντες που επιφέρουν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, 
- Εξηγούν τη σημασία της επένδυσης σε πολιτικές πρόληψης που περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης και πληροφόρησης, οργανωτικά μέτρα στήριξης, πρόληψης και αποκατάστασης,  
- Δημιουργούν Σχέδιο Δράσης. 
- Τονίζουν τη σημασία της συμμετοχής του οργανισμού και των εργαζομένων στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 
-  Κάνουν κτήμα τους τη γνώση της Υγιεινής, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Νομικό Πλαίσιο Οργάνωσης Εργασίας. 
 
 
Κριτήρια αποτίμησης και αναμενόμενα αποτελέσματα:  για τον στόχο της επίλυσης εντοπισμένων προβλημάτων και της μείωσης κινδύνων  
 
 

⮚ Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να:  
- Αναγνωρίζουν και διαχειρίζεται τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο (σωματικοί και φυσιολογικοί κίνδυνοι, συμπεριφορικοί, ψυχολογικοί και συναισθηματικοί, 
γνωστικοί),  
- Αξιολογούν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, 
- Αποτιμούν τους επαγγελματικούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. 
- Υλοποιούν δράσεις για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, 
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- Λαμβάνουν προληπτικά ή οργανωτικά μέτρα,  
- Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ένα Σχέδιο Δράσης (για τον στόχο της επίλυσης εντοπισμένων προβλημάτων και της μείωσης κινδύνων), 
-  Εντοπίζουν τους εργαζόμενους που έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, 
 

 
⮚ Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

 
- Εντοπίζουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο: Επαγγελματικό Άγχος, Παρενόχληση, Σεξουαλική Παρενόχληση, Βία στη Δουλειά) και υιοθετεί την κατάλληλη 
υποστηρικτική συμπεριφορά. 
- Μειώνουν τους παράγοντες που επιφέρουν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους: στο εργασιακό πλαίσιο (οργανωτική κουλτούρα και λειτουργία, ρόλος στην οργάνωση και ευθύνες, επαγγελματική 
εξέλιξη, αυτονομία / έλεγχος αποφάσεων, διαπροσωπικές σχέσεις στη δουλειά, συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου) και στο αντικείμενο της δουλειάς (φυσικό περιβάλλον, 
εργασιακός εξοπλισμός, οργάνωση καθηκόντων και αντικείμενο εργασίας, φόρτος εργασίας / ρυθμός εργασίας, ωράριο).  
- Ενθαρρύνουν την επένδυση σε πολιτικές πρόληψης που περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης και πληροφόρησης, οργανωτικά μέτρα στήριξης, πρόληψης και αποκατάστασης. 
- Αξιολογούν το Σχέδιο Δράσης. 
-Επικοινωνούν τη σημασία της συμμετοχής του οργανισμού και των εργαζομένων στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 
-  Επικοινωνούν τη γνώση της Υγιεινής, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Νομικό Πλαίσιο Οργάνωσης Εργασίας.  
  
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:     
 
Η Αξιολόγηση πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα δεδηλωμένα μαθησιακά αποτελέσματα ή τους στόχους της ενότητας.  
Η αξιολόγηση του προγράμματος οφείλει να επικεντρώνεται στις γνώσεις, συμπεριφορές, αξίες και δεξιότητες στο επίπεδο της τάξης, που αντιπροσωπεύουν την άμεση επίπτωση της Ενότητας.  
Αξιολόγηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο (Τι μάθατε από την ενότητα; / Τι σκοπεύετε να εφαρμόσετε από αυτήν; / Θετικά σημεία της ενότητας/σημεία προς βελτίωση, σχόλια)  
  

● Θεωρητικό μέρος: Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν για την ικανότητά τους να αφομοιώνουν τη θεωρητική γνώση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 

 

● Πρακτικό μέρος: Δημιουργία ερωτηματολογίου για τους ψυχολογικούς κινδύνους και Σχεδίου Δράσης, μετά από ομαδική εργασία  
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Στάδια Διάρκεια Τίτλος Περιεχόμενο (μαθήματα, επεξηγήσεις, ασκήσεις...) 

 
   Καθήκοντα εκπαιδευτών  Καθήκοντα 

εκπαιδευόμενων 
Οδηγίες Υλικό 

1 30 λεπτά Παρουσίαση Ενότητας 6 
 

Εξηγούν τους στόχους της ενότητας. 
Παρουσιάζουν τη διάρθρωση των 
μαθημάτων, τις προσδοκίες και τη 
δουλειά που θα γίνει. 
Εξηγούν την αξιολόγηση και 
επικύρωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
Μοιράζουν στους εκπαιδευόμενους τα 
δελτία πληροφοριών και τους 
ενθαρρύνουν να συμπληρώσουν το 
υλικό των μαθημάτων κρατώντας 
σημειώσεις. 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
Ξεκινούν την παρουσίαση και τις  
δυναμικές εξοικείωσης (icebreaker) 
(Δραστηριότητα 1, επισύναψη). Στόχος 
είναι να ξεκινήσει ο διάλογος με την 
ομάδα. 
Καταγράφουν στον πίνακα τις 
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων από 
την κατάρτιση.  

Οι εκπαιδευόμενοι 
σημειώνουν τους στόχους 
της ενότητας, την ημερήσια 
διάταξη, και θέτουν 
ερωτήματα αν χρειάζονται 
διευκρίνιση.   
 
Είναι προσεκτικοί και 
κρατούν σημειώσεις για 
διάφορα σημεία που 
καλύπτει η εκπαίδευση (βλ. 
δελτία πληροφοριών). 
 
 
 

Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Οργανώστε τη δουλειά σας. 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία.  
 
 

Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Δελτία πληροφοριών για 
εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενου
ς 
PC / προβολέας οροφής 
 
 
 

2 60 λεπτά Brainstorming (καταιγισμός 
ιδεών) 
 

Brainstorming (καταιγισμός ιδεών) για 
να τοποθετηθούν οι εκπαιδευόμενοι 
στο πλαίσιο της συζήτησης, 
ανακεφαλαίωση της δουλειάς που 
έγινε στις πρώτες 5 ενότητες. Στόχος 
είναι να αναδειχθούν τα κύρια θέματα 
που καλύφθηκαν, χωρίς ιδιαίτερες 
λεπτομέρειες. 
Οι εκπαιδευτές θα καταγράψουν τις 
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων από 
την κατάρτιση (θα γράψουν στον 

 
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι 
προσηλωμένοι, θα 
συμμετέχουν ενεργά, θα 
συνεισφέρουν ιδέες και 
λέξεις σχετικά με το θέμα 
της ενότητας.  
 
 
 

Καταγράψτε τις γνώσεις των 
εκπαιδευομένων. 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Συμβουλευτείτε τα 
ενημερωτικά δελτία αν 
χρειάζεται. 
 
 
 
 

Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Φύλλα χαρτιού για την 
καταγραφή ιδεών, 
προσδοκιών και των 
κανόνων που έχει 
συμφωνήσει η τάξη.  
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πίνακα τα κύρια σημεία που έδωσαν οι 
εκπαιδευόμενοι). 
Θα κατατάξουν όλες τις απαντήσεις 
ανάλογα με το περιεχόμενο, για να τις 
αξιοποιήσουν. 
 
 
 
 
 

 
 

3 3 ώρες  
 Εισαγωγή στους 
ψυχολογικούς κινδύνους με 
παρουσίαση power point  
 
 
 

Εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα σε υγιές 
εργασιακό περιβάλλον (θετικές ομάδες 
εργασίας, θετική ηγεσία και 
επικοινωνία, κουλτούρα υγιεινής και 
ασφάλειας, κινητοποίηση, αισιοδοξία, 
ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, 
ψυχολογικό κεφάλαιο) και ανθυγιεινό 
εργασιακό περιβάλλον (άγχος, 
υπερκόπωση ως αποτέλεσμα, 
παρενόχληση ηθική και σεξουαλική, 
βία σωματική και λεκτική, διακρίσεις, 
ανισότητα). 
Εξηγούν ότι οι εταιρείες πρέπει να 
αναλογιστούν τους ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους και να επαγρυπνούν για 
σημάδια του επαγγελματικού άγχους.  
Στόχος είναι να ξεκινήσει ο διάλογος 
με την ομάδα. Επίσης οι 
εκπαιδευόμενοι καταγράφουν τα 
θέματα που καλύφθηκαν από τους 
εκπαιδευόμενους και τις λέξεις 
κλειδιά.  Αφήνουν χρόνο για 
ερωτήσεις. 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι 
απαντούν, βάσει των όσων 
διάβασαν, είδαν ή βίωσαν, 
με δηλώσεις για 
συμπεριφορές που 
επιφέρουν ψυχολογικούς 
κινδύνους.  
 
 
 

 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Οργανώστε τη δουλειά σας. 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία.  
 
 
 

 
Φύλλα δραστηριότητας 
Δελτία πληροφοριών 
εκπαιδευτών/εκπαιδευομένω
ν 
PC / προβολέας οροφής 
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4 3 ώρες  
Ψυχολογικοί Κίνδυνοι: 
Επιπτώσεις 
 
 
 

Οι εκπαιδευτές παρέχουν βασικές 
γνώσεις σχετικά με τα εξής: 
1) Ατομικές επιπτώσεις (κάπνισμα, 
αλκοολισμός ή εθισμός σε ουσίες, βία, 
εκφοβισμός ή παρενόχληση. Δυσκολία 
στον ύπνο, άγχος, κατάθλιψη, 
αδυναμία συγκέντρωσης, 
ευρεθιστότητα, οικογενειακά 
προβλήματα, υπερκόπωση, 
προβλήματα σπονδυλικής στήλης, 
προβλήματα καρδιάς, έλκη, υπέρταση, 
ελλείμματα στο ανοσοποιητικό 
σύστημα κ.λπ.)  
2) Συστηματικές απουσίες, υψηλά 
ποσοστά εναλλαγής προσωπικούς, 
προβλήματα πειθαρχίας, βίαιη 
επικοινωνία, απομόνωση. Μειωμένη 
ποσότητα ή ποιότητα προϊόντων ή 
υπηρεσιών, κακές αποφάσεις, λάθη. 
Αυξημένα κόστη λόγω αποζημιώσεων 
ή αυξημένες δαπάνες περίθαλψης και 
πόρων για υπηρεσίες υγείας.  
Συντονίζουν 30 λεπτά συζήτηση και 30 
λεπτά αναφορά βάσει των οδηγιών που 
δίνουν. 
Χωρίζουν τους εκπαιδευόμενους σε 
δύο ομάδες για να απαντηθούν οι 
ερωτήσεις στις διαφάνειες.  

 
Οι εκπαιδευόμενοι 
περιγράφουν τι βλέπουν σε 
διάφορες αφίσες και 
εκφράζουν τις εντυπώσεις 
τους, τις παρατηρήσεις τους 
και τις ιδέες τους για 
εμπλουτισμό της υπόλοιπης 
ενότητας.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν 
σε ερωτήματα από τις 
διαφάνειες και συμμετέχουν 
σε μικρές ομαδικές 
ασκήσεις.  
 
 
 

 
Οι εκπαιδευτές οργανώνουν 
προβολή διαφανειών, 
ασκήσεις και επιβλέπουν τις 
ομάδες για να τις βοηθήσουν 
καθώς συνεργάζονται. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
ξαναδιαβάσουν τις 
σημειώσεις τους στο σπίτι, 
για την επόμενη συνάντηση.  
 
 
 

 
 
Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Διαγράμματα παρουσίασης 
προόδου και φύλλα χαρτιού 
Μαρκαδόροι 
 
 

5 3 ώρες  
Ψυχολογικοί Κίνδυνοι: 
Πρόληψη 
 
 
 
 

Οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν τη 
θεματική εξηγώντας τα επίπεδα 
πρόληψης κινδύνων:  
- Συλλογικά μέτρα πρόληψης 
- Ατομικά μέτρα  
Brainstorming (καταιγισμός ιδεών) 
Οι εκπαιδευτές εξηγούν τη σημασία 
των μέτρων άμβλυνσης. 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι 
προσεκτικοί και κρατούν 
σημειώσεις για διάφορα 
σημεία που καλύπτει η 
εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν 
ερωτήσεις για τη θεματική 
και απαντούν σε ερωτήσεις 
των εκπαιδευτών.  
 

 
Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να 
απαντούν σε ερωτήσεις. 
Γράψτε τις απαντήσεις τους 
σε διάγραμμα παρουσίασης 
προόδου και 
κατηγοριοποιήστε ως 
ατομικά στοιχεία ή στοιχεία 
του προγράμματος. 

Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Φύλλα χαρτιού για την 
καταγραφή ιδεών, 
προσδοκιών και των 
κανόνων που έχει 
συμφωνήσει η τάξη. 
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6 3 ώρες  
Ψυχολογικοί Κίνδυνοι σε 
βίντεο: Διάγνωση και 
προβλήματα σε οργανισμούς 
 
 

Προβάλλουν τα βίντεο (40 λεπτά) : 
https://www.napofilm.net/en/about-
napo/the-napo-story  
(Πηγή: NAPO) 
 
Οι εκπαιδευτές εξηγούν τι μπορεί να 
γίνει για τον εντοπισμό και τη 
διατύπωση προβλημάτων στους 
οργανισμούς (απουσίες, εργατικά 
ατυχήματα, παραγωγικότητα, 
εναλλαγή προσωπικού, συγκρούσεις) 
καθώς και τη σημασία της διάγνωσης. 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

 
Παρακολουθούν τα βίντεο. 
Δουλεύουν σε μικρές 
ομάδες για να συνθέσουν τις 
πληροφορίες που 
συνέλεξαν. 
Θέτουν ερωτήματα για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 

 
  
Καταγράψτε τις γνώσεις των 
εκπαιδευομένων. 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Παραπέμψτε στα 
ενημερωτικά δελτία αν 
χρειάζεται. 
Αφήστε χρόνο για συζήτηση 
κάποιας δήλωσης.  
 
 
 

 

7 2,5 ώρες  
Ανακεφαλαίωση. 
Ψυχολογικοί Κίνδυνοι σε 
βίντεο 
Επένδυση σε πολιτικές 
πρόληψης  
 
 

 
Προβάλλουν τα βίντεο (40 λεπτά) : 
https://www.napofilm.net/en/about-
napo/the-napo-story  
(Πηγή: NAPO) 
 
Οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν και 
εξηγούν τις δραστηριότητες για τη 
διαμόρφωση ενός υγιούς και θετικού 
εργασιακού περιβάλλοντος.  
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

Παρακολουθούν τα βίντεο. 
Δουλεύουν σε μικρές 
ομάδες για να συνθέσουν τις 
πληροφορίες που 
συνέλεξαν. 
Θέτουν ερωτήματα για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 

Καταγράψτε τις γνώσεις των 
εκπαιδευομένων. 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Παραπέμψτε στα 
ενημερωτικά δελτία αν 
χρειάζεται. 
Αφήστε χρόνο για συζήτηση 
κάποιας δήλωσης.  
  
 
 
 
 

Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Φύλλα χαρτιού για την 
καταγραφή ιδεών, 
προσδοκιών και των 
κανόνων που έχει 
συμφωνήσει η τάξη. 
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8 3 ώρες Πρόληψη ψυχολογικών 
κινδύνων: Σχέδιο Δράσης 
 
 

 
Οι εκπαιδευτές δίνουν οδηγίες για τη 
δραστηριότητα. Στόχος είναι να 
συνταχθεί ένα Σχέδιο Δράσης για την 
επίλυση αδιάγνωστων προβλημάτων 
και τη μείωση κινδύνων για καλύτερη 
διοίκηση.  
Για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές 
δίνουν ένα παράδειγμα 
(Δραστηριότητα 3, επισύναψη): Δέκα 
χρυσοί κανόνες για να διοικείτε 
καλύτερα. 
 
 

 
Σε πρώτη φάση εργάζονται 
ατομικά και μετά σε μικρές 
ομάδες των 3 ή 5 για 
ανταλλαγή και εμπλουτισμό 
της λίστας με τις συμβουλές. 
Στο τέλος, ενώνουν τα υλικά 
τους και συνθέτουν το 
δεύτερο μέρος του οδηγού.  
 
 

 
 
Παρακολουθήστε 
προσεκτικά τις 
παρουσιάσεις των 
συναδέλφων σας για να 
μπορείτε να πείτε τη γνώμη 
σας στο τέλος.  
 
 
 

 
 
PC / προβολέας οροφής 
Διαδίκτυο 
Σύνδεσμοι στα βίντεο 
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 
 

9 3 ώρες Δημιουργία ερωτηματολογίου 
για ψυχολογικούς κινδύνους 
 
 
 
 

 
Χάρη στη δουλειά που έγινε 
προηγουμένως, όλες οι συμβουλές για 
τη συγγραφή του οδηγού καλών 
πρακτικών έχουν καταγραφεί. Για να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους, οι 
εκπαιδευτές δίνουν ένα παράδειγμα 
(Δραστηριότητα 2, επισύναψη): 
Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε 
μικρές ομάδες.  
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι βοηθούν 
τους εκπαιδευτές στη 
συγγραφή του οδηγού βάσει 
των προσωπικών τους 
σημειώσεων και της 
δουλειάς που έκαναν σε 
μικρές ομάδες. Συμμετέχουν 
όλοι μαζί σε συζήτηση. 
 
 
 

Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να δώσουν 
απαντήσεις. 
 
 

 
PC / προβολέας οροφής 
Διαδίκτυο 
Σύνδεσμοι στα βίντεο 
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 
 

10 2 ώρες Γραπτό Διαγώνισμα 
Ενότητας 
 

 
Οι εκπαιδευτές μοιράζουν το 
διαγώνισμα της ενότητας και βοηθούν 
τους εκπαιδευόμενους αν υπάρχουν 
απορίες.  
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν 
διαγώνισμα. 
 

  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Φύλλα δραστηριοτήτων 
Δελτία πληροφοριών 
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11 2 ώρες Αποτελέσματα γραπτού 
διαγωνίσματος και 
αξιολόγηση 
 
 

Οι εκπαιδευτές αποκαλύπτουν τα 
αποτελέσματα του διαγωνίσματος, 
ερωταπαντήσεις σχετικά με απορίες 
από τις προηγούμενες συναντήσεις. 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Τελικές παρατηρήσεις 
 
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι 
αξιολογούν τον εαυτό τους, 
την ενότητα και τους 
εκπαιδευτές τους.  
 
 
 

 Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
Φύλλα δραστηριοτήτων 
Δελτία πληροφοριών 
 
 
Διαγώνισμα σε χαρτί 
 
 

 

Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 
Παράρτημα 1 : Οδηγίες δραστηριοτήτων 
 

⮚ Δραστηριότητα Νº 1: Παιχνίδι με μπάλα 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι στέκονται όλοι σε έναν κύκλο και κάποιος ρίχνει μια μπάλα σε κάποιον άλλο, κι έχει όριο πέντε δευτερολέπτων για 

να το κάνει. Αλλά πριν ρίξουν την μπάλα πρέπει να πουν το όνομα μιας ταινίας. Όταν κάποιος επαναλάβει το όνομα μιας ταινίας είναι εκτός παιχνιδιού. Τελικά 

καταλήγει σε έναν διαγωνισμό μεταξύ δύο ανθρώπων και, στο τέλος, υπάρχει ένας νικητής. Ως βραβείο, μπορείτε να τους δώσετε μια σοκολάτα ή κάτι άλλο. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 2: Ανταλλαγή ιδεών 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τον σκοπό της ανταλλαγής ιδεών, ανακοινώνει τους κανόνες και γράφει το θέμα σε έναν μεγάλο πίνακα/πίνακα παρουσιάσεων. 

● Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ρωτάει για ιδέες και προτάσεις, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα/ πίνακα παρουσιάσεων καθώς εκφέρονται Τα μέλη 

παραμένουν καθισμένα και λένε τις ιδέες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται στον εκπαιδευτή. Απαγορεύεται η κριτική σε αυτό το στάδιο και ενθαρρύνεται η 

ελεύθερη βούληση.  

● Η ανταλλαγή ιδεών συνεχίζεται για 1-3 λεπτά ή περισσότερο, έως ότου οι ιδέες σταματήσουν να ρέουν. 

● Ο εκπαιδευτής ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και προχωρά στο επόμενο βήμα: αξιολόγηση.  
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● Η ομάδα εξετάζει, έπειτα, όλες τις προτάσεις ως προς την καταλληλότητά τους ή μπορεί να χωριστεί σε υποομάδες για τον σκοπό αυτό. 
 

⮚ Δραστηριότητα Νº 3: Ομάδες προβληματισμού 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτών (1 εκπαιδευτής ανά υποομάδα). Οι μικρότερες ομάδες πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο «ισορροπημένες» (φύλο, ηλικία, γλώσσα, κ.λπ.). Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να βάλετε μαζί άτομα από παρόμοιους 

εργασιακούς χώρους, για να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του προγράμματος στη συγκεκριμένη εργασία τους ή με τη συγκεκριμένη 

ομάδα στόχου τους. 

Κάθε ομάδα συναντάται τακτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και είναι μέρος του επίσημου προγράμματος. Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να είναι ξεκάθαρος για 

τον ρόλο του στην ομάδα και πρέπει να ανακαλύψει τον τρόπο συνεργασίας με την ομάδα. Η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητη, αν και ο εκπαιδευτής πιθανότατα 

θα μοιραστεί τα σχόλια  της μικρής ομάδας με την υπόλοιπη ομάδα. 

Μπορεί να είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε τη συνάντηση των ομάδων προβληματισμού με μια ομαδική δραστηριότητα ή κάποια δραστηριότητα γνωριμίας. Είναι, 

επίσης, δυνατό να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν τη διευκόλυνση των ομάδων προβληματισμού (δοκιμάζοντας διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης) 

ή να ορίσετε για κάθε συνάντηση ένα πρωτεύον θέμα για συζήτηση. Να είστε δημιουργικοί! 

⮚ Δραστηριότητα Νº 4: Παρακολούθηση βίντεο 

● Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους μαθητές ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν/ακούσουν βίντεο με τον NAPO σχετικά με το θέμα που μελετούν και τους εξηγεί 

τι αναμένεται να ακούσουν και να δουν. 

● Συζήτηση στην τάξη για το θέμα του βίντεο. 

● Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα κουίζ σχετικά με το θέμα του βίντεο. Το κουίζ μπορεί να είναι σε στυλ Σωστό/Λάθος ή ανοιχτές ερωτήσεις. 

● Δώστε στους μαθητευόμενους δύο λεπτά για να σκεφτούν το λεξιλόγιο που συνδέεται με το θέμα. Οι μαθητευόμενοι βάζουν σε σειρά την περίληψη του 

βίντεο. 
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● Οι μαθητευόμενοι διαβάζουν μια ιστορία/ένα άρθρο ειδήσεων που συνδέεται με το θέμα του βίντεο. 

● Οι μαθητευόμενοι θα αναλογιστούν το τι παρακολουθούν, σε σχέση με τους ψυχολογικούς κινδύνους και το εργασιακό άγχος και θα συζητήσουν τις αιτίες και 

τις λύσεις για την απώλεια εισοδήματος λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με το άγχος. Οι μαθητευόμενοι θα εξετάσουν, επίσης, το επιχειρηματικό λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιείται στη συζήτηση και θα εξετάσουν το πώς οι προτάσεις που προσφέρονται για τη βελτίωση των συνθηκών θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στις δικές τους επαγγελματικές καταστάσεις. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 5: Ομάδα Buzz  
 

● Πλαισιώστε μια πολύ σαφή, συγκεκριμένη ερώτηση, δηλώνοντας ακριβώς τι θέλετε να πετύχουν οι συμμετέχοντες. 

● Χωρίστε το σύνολο της ομάδας σε μικρότερες υποομάδες, 2 ή 3 ατόμων η καθεμία (με μέγιστο αριθμό τις 4 ή 5 ομάδες συνολικά). 

● Ζητήστε από τις ομάδες να ορίσουν ένα άτομο ως επικεφαλής για να κρατάει σημειώσεις. Ζητήστε από τον επικεφαλής να βάλει τα μέλη να εξετάσουν τις 

ερωτήσεις/εργασίες και να απαντήσουν αν τις καταλαβαίνουν. 

● Δώστε στην ομάδα οδηγίες σχετικά με το πώς θα δοθούν/ληφθούν τα σχόλια και αναφέρετε με σαφήνεια τον χρόνο που διατίθεται για τη δραστηριότητα. 

Παρακολουθήστε τις αποδόσεις της ομάδας και ακούστε τυχόν σημεία δυσκολίας/ασάφειες ή άλλους παράγοντες που μπορεί να κάνουν τη συζήτηση 

δύσκολη. Παρατηρήστε τον βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες. 

Συλλογή σχολίων: 

Οι συμμετέχοντες θα κάθονται σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων ο καθένας. Ζητήστε από το πρώτο άτομο της πρώτης ομάδας να σας δώσει την πρώτη απάντηση. 

Γράψτε την στον πίνακα. Ζητήστε από το πρώτο άτομο της δεύτερης ομάδας να σας δώσει την πρώτη του απάντηση. Συνεχίστε με όλα τα πρώτα μέλη κάθε ομάδας. 

Όταν τελειώσετε με όλα τα πρώτα μέλη, ξεκινήστε με το δεύτερο άτομο από την πρώτη ομάδα και προχωρήστε σύμφωνα με τον πρώτο γύρο απαντήσεων. 

Συνεχίστε μέχρι να μιλήσουν όλοι. 
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⮚ Δραστηριότητα Νº 6: Γράψε γρήγορα 
 

Οι μαθητευόμενοι θα χωριστούν σε μικρές ομάδες. Δώστε στους συμμετέχοντες ερωτήσεις σχετικά με το υλικό και την εφαρμογή του. Αφήστε τους χρόνο να 

φτιάξουν το κουίζ και να γράψουν απαντήσεις μόνοι τους. Προσκαλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με μια μικρή ομάδα (ή με τη μεγαλύτερη ομάδα). 

Ενώ οι ομάδες εργάζονται, παρακολουθείστε και ενθαρρύνετε τους παίκτες να συζητήσουν όχι μόνο την απάντηση που θα δώσουν, αλλά και τις απόψεις τους σχετικά 

με την τελική απάντηση που παρέχεται. Όταν τελειώσετε, συλλέξτε τα σκορ (σωστές απαντήσεις και διάρκεια) και χειροκροτήστε τη νικήτρια ομάδα, η οποία είναι 

αυτή που έχει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις (τέσσερις, το μέγιστο) κι έχει τελειώσει νωρίτερα. Επίσης, επισημάνετε τις ομάδες που είδατε να συζητούν ενεργά 

τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, για να δείξετε ότι η δραστηριότητα προορίζεται για να προκαλέσει συζήτηση και κριτική σκέψη. 

 

Παράρτημα 2: Παρουσίαση Powerpoint 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Πρόληψη κινδύνων που συνδέονται με την επαγγελματική 
δραστηριότητα 

 

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι ορίζονται ως η πιθανότητα που έχει ο εργαζόμενος να υποστεί ζημιά που προκαλείται από την εργασία που κάνει. Η ασφάλεια στην 
εργασία είναι εγγυημένη μόνο όταν όλοι οι κίνδυνοι είναι γνωστοί και όλοι οι εργαζόμενοι προστατεύονται επαρκώς έναντι αυτών, έως ότου εξαλειφθούν. Όλοι οι 
τύποι εργασίας, όπως η εργαστηριακή εργασία, οι ηλεκτρικές εργασίες, οι εργασίες με μηχανήματα, οι περιστασιακές κατασκευαστικές εργασίες ή άλλες, 
παρουσιάζουν κινδύνους στην υγεία των εργαζομένων, έτσι η πρόληψή τους προκύπτει από μια συστηματική ανάλυση όλων των πτυχών της ανεπτυγμένης 
δραστηριότητας. 

Χάρη σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, προκειμένου να σχεδιάσουν 
ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης και ασφάλειας. 

Η διαφορά μεταξύ κινδύνου και ρίσκου. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων (χημικοί, σωματικοί, εργονομικοί, βιολογικοί κίνδυνοι). Ποιες 
είναι οι γενικές αρχές της πρόληψης (ατομική/συλλογική προστασία); Μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου. Η σημασία των εταιρειών στο μήνυμα ασφάλειας και στη 
χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού εργασίας. Ποια είναι τα καθήκοντα του εργοδότη και του εργαζομένου; Ποια είναι τα μέτρα προστασίας και ελέγχου κινδύνου; 
Προσδιορισμός των καθηκόντων του εργοδότη και του εργαζομένου. Οργάνωση εργασίας - Νομικό Πλαίσιο. Τι σχέδιο δράσης πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες; 
Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναφερθούν σε αυτήν την ενότητα. 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να υιοθετήσει ο μαθητευόμενος συμπεριφορές που προάγουν την πρόληψη από κινδύνους που συνδέονται με την επαγγελματική 
δραστηριότητα και διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα (αφίσες, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο, ανταλλαγή ιδεών) και με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα 
συντάξουμε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις καλές πρακτικές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλή υγεία στην εργασία. 

Χάρη σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους επαγγελματικούς κινδύνους, θα ενημερωθούν για την πρόληψη 
των επαγγελματικών κινδύνων στην πολιτική ασφάλειας, υγείας και υγιεινής στον χώρο εργασίας, θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου των 
επαγγελματικών κινδύνων και να αναγνωρίζουν ότι η ιατρική της εργασίας σχετίζεται με ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 

 

Ενότητα 7: Τίτλος: Αποτρέψτε τους κινδύνους που συνδέονται με την επαγγελματική 
δραστηριότητα 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών αποτελεσμάτων με το πλαίσιο ΕΠΕΠ 3/4 

Βασικό αποτέλεσμα: Προσδιορισμός και αποτροπή των επαγγελματικών παραγόντων υψηλού κινδύνου (χημικοί, ηλεκτρικοί, εργονομικοί, βιολογικοί) και των
συνέπειών τους. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

- Οι μαθητευόμενοι θα μάθουν να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους επαγγελματικούς κινδύνους (χημικούς, εργονομικούς, βιολογικούς)* 

- Θα μάθουν, επίσης, να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου* των επαγγελματικών κινδύνων 

- Οι μαθητευόμενοι θα ενημερωθούν για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στην πολιτική ασφάλειας, υγείας και υγιεινής στον χώρο εργασίας. 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

 

- Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο* για 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

 

- Προσδιορίζει και αναγνωρίζει τις γενικές αρχές 

Ο μαθητευόμενος: 

 

- Ορίζει μια πολιτική ασφάλειας, υγιεινής και 
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τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
επαγγελματικών κινδύνων 

- Την ειδική νομοθεσία στο πλαίσιο της 
Υγιεινής και της Ασφάλειας στην Εργασία 

- Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από 
τους κινδύνους (διάφοροι τύποι 
προστατευτικού εξοπλισμού και σωστή 
χρήση) 

- Τις μεθοδολογίες εκτίμησης του κινδύνου 
- Τους διάφορους επαγγελματικούς 

κινδύνους 
- Τους παράγοντες της εταιρικής 

ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα και 
τα καθήκοντά τους. 

πρόληψης 
- Αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει μέτρα 

ελέγχου των κινδύνων* 
- Προσδιορίζει τα καθήκοντα του εργοδότη (που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων στην εταιρεία) 

- Προσδιορίζει τους κινδύνους (τι μπορεί να 
συμβεί, πού και πότε, γιατί και πώς μπορεί να 
συμβεί, μέθοδοι και τεχνικές για τον εντοπισμό 
του κινδύνου) και τους αξιολογεί  

- Χρησιμοποιεί ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό (προστασία ακοής, αναπνευστική 
προστασία, προστασία για τα χέρια, για τα 
πόδια). Γνωρίζει για τα εικονογράμματα. 

υγείας στην εργασία 
- Είναι ικανός να πραγματοποιεί τεχνικές 

αξιολογήσεις 
- Συνοδεύει και διερευνά επαγγελματικά 

ατυχήματα 
- Αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους 

(χημικοί κίνδυνοι, εργονομικοί κίνδυνοι, βιολογικοί 
κίνδυνοι) 
- Εκπονεί και οργανώνει φάκελο με τα υποχρεωτικά 
αρχεία με βάση την ασφάλεια, την υγιεινή και την 
υγεία στην εργασία 

- Επεξεργάζεται εγχειρίδια για την υγεία και την 
υγιεινή στην εργασία 

- Συμμετέχει σε συναντήσεις για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

- Συνοδεύει κατά την τοποθέτηση σήμανσης 
ασφαλείας. 

 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση: 

Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση: 

 

 μέσω των αποκτηθέντων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, να 
εντοπίζει κινδύνους στον χώρο εργασίας και να καθορίζει μεθόδους 
για τον έλεγχο και την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα*: 

 

- Προσδιορισμός και αξιολόγηση διαφόρων επαγγελματικών κινδύνων (χημικοί, 
φυσικοί, εργονομικοί, βιολογικοί κίνδυνοι). Διαχωρισμός των 2 εννοιών: κίνδυνος 
και ρίσκο 

 - Γενικές αρχές πρόληψης (ατομική/ομαδική προστασία) και παρακολούθησή 
τους 

 - Προσδιορισμός των καθηκόντων του εργοδότη 
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 - Επίδειξη γνώσεων σχετικά με την Οργάνωση Εργασίας - Νομικό Πλαίσιο 

- Περιγραφή των μέτρων ελέγχου των κινδύνων και των σχεδίων δράσης 

- Σημασία των εταιρειών στο μήνυμα ασφάλειας και υγείας, στη χρήση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού εργασίας 

- Συζήτηση για τις επιλογές στο θέμα των επαγγελματικών ευκαιριών για μια 
μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων 

-  Ενίσχυση της εταιρικής δομής για την υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια 
κατά την άσκηση του σχεδιασμού, της εποπτείας και του ελέγχου της εταιρείας. 

  

Αριθμός ωρών : 50 ώρες 

Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ανάλυση περιπτωσιολογικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση του χώρου εργασίας, μέσω επισκέψεων στον χώρο, φωτογραφικής συλλογής 
και συνεντεύξεων με εργαζόμενους. Η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι η αναγνώριση και η ανάλυση των κινδύνων στους οποίους υφίσταται 
ο εργαζόμενος, καθώς και η αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η διαδικασία. 
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Σενάριο Ενότητας 7 
 

EASY HEALTH : Πρόληψη κινδύνων συνδεόμενων με επαγγελματικές δραστηριότητες 
 

Στόχοι: Ο εντοπισμός και η πρόληψη παραγόντων που συνδέονται με κινδύνους επαγγελματικών δραστηριοτήτων (κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον / κίνδυνοι 
εργατικών ατυχημάτων). 

 
Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος... 
 

- Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα στοχαστούν για τη σημασία της πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με επαγγελματικές δραστηριότητες. 
 

- Οι εκπαιδευόμενοι θα εντοπίσουν και θα αποτιμήσουν τους κινδύνους επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, αποτίμησης και ελέγχου των 
κινδύνων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
 

- Οι εκπαιδευόμενοι, με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα δημιουργήσουν ένα Σχέδιο Δράσης, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων και τη μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο. 

 
Ομαδικό και/ή ατομικό σενάριο Διάρκεια:   25 ώρες Δημιουργία: AFN 
 
Δεξιότητες στόχοι: στο τέλος του σεναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να…   
 
- Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στις δραστηριότητες και στους εργασιακούς χώρους τους. 
- Υλοποιούν τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης ασφάλειας, με προορατική στάση. 
- Εντοπίζουν τρόπος πρόληψης, δράσης και αποτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων.  
- Δημιουργούν ένα σχέδιο δράσης με μέτρα ελέγχου των κινδύνων.  
- Επικοινωνούν τη σημασία της συμμετοχής του οργανισμού και των εργαζομένων στην ανάπτυξη στρατηγικών για τους κινδύνους που συνδέονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες.  
- Κάνουν κτήμα τις γνώσεις τους για την Υγιεινή, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Νομικό Πλαίσιο Οργάνωσης Εργασίας.  
 
Κριτήρια αποτίμησης και αναμενόμενα αποτελέσματα:  για τον στόχο της επίλυσης εντοπισμένων προβλημάτων και της μείωσης κινδύνων  
 

⮚ Ο εκπαιδευόμενοι μπορούν να:  
  
- Εντοπίζουν και καθορίζουν γενικές Αρχές Πρόληψης  
- Αποτιμούν τους κινδύνους και λαμβάνουν μέτρα ελέγχου των κινδύνων.  
- Καθορίζουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία) 
- Αναγνωρίζουν τους κινδύνους (Τι μπορεί να συμβεί, πού και πότε; Γιατί και πώς μπορεί να συμβεί; Ποιες μέθοδοι και τεχνικές για τον εντοπισμό κινδύνων;) και τους αποτιμούν 
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- Χρησιμοποιούν εξοπλισμος προσωπικής προστασίας (προστασία της ακοής, προστασία του αναπνευστικού και των άκρων). Γνωρίζουν τα εικονογράμματα. 
   

⮚ Αναμενόμενα αποτελέσματα: 
 
- Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους επαγγελματικούς κινδύνους (χημικούς, σωματικούς, φυσικούς, εργονομικούς, βιολογικούς). 
-  Διαχωρίζουν τις δύο έννοιες του κινδύνου και του ρίσκου. 
 - Γενικές αρχές πρόληψης (ατομική/συλλογική πρόληψη) και εποπτεία τους 
 - Γνωρίζουν τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.  
 - Επικοινωνούν τις γνώσεις τους για το Νομικό Πλαίσιο Οργάνωσης Εργασίας. 
- Περιγράφουν τα μέτρα ελέγχου των κινδύνων και τα σχέδια δράσης.  
- Σημασία των εταιρειών για τη μετάδοση του μηνύματος υγείας και ασφάλειας στη χρήση μηχανών και εργασιακού εξοπλισμού.  
- Συζητούν τις επιλογές εργασιακών ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη.  
- Ενδυναμώνουν την εταιρική δομή υγιεινής, υγείας και ασφάλειας για την άσκηση σχεδιασμού, εποπτείας και ελέγχου στην εταιρεία.  
 
 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:     
 
Η Αξιολόγηση πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα δεδηλωμένα μαθησιακά αποτελέσματα ή τους στόχους της ενότητας.  
Η αξιολόγηση του προγράμματος οφείλει να επικεντρώνεται στις γνώσεις, συμπεριφορές, αξίες και δεξιότητες στο επίπεδο της τάξης, που αντιπροσωπεύουν την άμεση επίπτωση της Ενότητας.  
Αξιολόγηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο (Τι μάθατε από την ενότητα; / Τι σκοπεύετε να εφαρμόσετε από αυτήν; / Θετικά σημεία της ενότητας/σημεία προς βελτίωση, σχόλια)  
 

● Θεωρητικό μέρος: Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν για την ικανότητά τους να αφομοιώνουν τη θεωρητική γνώση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 

 

● Πρακτικό μέρος: Δημιουργία Σχεδίου Δράσης, μετά από ομαδική εργασία  
 

 
Στάδι
α 

Διάρκει
α 

Τίτλος Περιεχόμενο (μαθήματα, επεξηγήσεις, ασκήσεις...) 

 
   Καθήκοντα εκπαιδευτών  Καθήκοντα 

εκπαιδευόμενων 
Οδηγίες Υλικό 



250 / 361 

 

1 20 
λεπτά 

Παρουσίαση Ενότητας 7 
 

Εξηγούν τους στόχους της ενότητας. 
Παρουσιάζουν τη διάρθρωση των 
μαθημάτων, τις προσδοκίες και τη 
δουλειά που θα γίνει. 
Εξηγούν την αξιολόγηση και 
επικύρωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
Μοιράζουν στους εκπαιδευόμενους τα 
δελτία πληροφοριών και τους 
ενθαρρύνουν να συμπληρώσουν το 
υλικό των μαθημάτων κρατώντας 
σημειώσεις. 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
Ξεκινούν την παρουσίαση και τις  
δυναμικές εξοικείωσης (icebreaker) 
(Δραστηριότητα 1, επισύναψη). Στόχος 
είναι να ξεκινήσει ο διάλογος με την 
ομάδα. 
Καταγράφουν στον πίνακα τις 
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων από 
την κατάρτιση.  

Οι εκπαιδευόμενοι 
σημειώνουν τους στόχους της 
ενότητας, την ημερήσια 
διάταξη, και θέτουν 
ερωτήματα αν χρειάζονται 
διευκρίνιση.   
 
Είναι προσεκτικοί και 
κρατούν σημειώσεις για 
διάφορα σημεία που 
καλύπτει η εκπαίδευση (βλ. 
δελτία πληροφοριών). 
 
 

Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Οργανώστε τη δουλειά σας. 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία.  
 
 

Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
Δελτία πληροφοριών για 
εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενους 
PC / προβολέας οροφής 
 
  
 

2 40 
λεπτά 

Brainstorming (καταιγισμός 
ιδεών) 
 

Brainstorming (καταιγισμός ιδεών) για 
να τοποθετηθούν οι εκπαιδευόμενοι στο 
πλαίσιο της συζήτησης, 
ανακεφαλαίωση της δουλειάς που έγινε 
στις πρώτες 6 ενότητες. Στόχος είναι να 
αναδειχθούν τα κύρια θέματα που 
καλύφθηκαν, χωρίς ιδιαίτερες 
λεπτομέρειες. 
Οι εκπαιδευτές θα καταγράψουν τις 
προσδοκίες των εκπαιδευόμενων από 
την κατάρτιση (θα γράψουν στον 
πίνακα τα κύρια σημεία που έδωσαν οι 
εκπαιδευόμενοι). 
Θα κατατάξουν όλες τις απαντήσεις 
ανάλογα με το περιεχόμενο, για να τις 
αξιοποιήσουν. 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι 
προσηλωμένοι, θα 
συμμετέχουν ενεργά, θα 
συνεισφέρουν ιδέες και 
λέξεις σχετικά με το θέμα της 
ενότητας.  
 
 
 
 
 

 
Καταγράψτε τις γνώσεις των 
εκπαιδευομένων. 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Συμβουλευτείτε τα 
ενημερωτικά δελτία αν 
χρειάζεται. 
 
 
 
 

 
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
Φύλλα χαρτιού για την 
καταγραφή ιδεών, 
προσδοκιών και των 
κανόνων που έχει 
συμφωνήσει η τάξη 
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3 3 ώρες Εισαγωγή με παρουσίαση 
power point: 
- κίνδυνοι συνδεόμενοι με 
επαγγελματικές δραστηριότητες 
-  ορισμός των γενικών 
εννοιών της ασφάλειας και της 
υγείας και υγιεινής στην 
εργασία 
 
 

 
Οι εκπαιδευτές παρέχουν βασικές 
γνώσεις σχετικά με τα εξής: 
-  Υγιεινή, Υγεία και Ασφάλεια στην 
εργασία (γενικές έννοιες) 
-  Εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στον 
κίνδυνο και στο ρίσκο 
-  Κίνδυνοι που συνδέονται με το 
εργασιακό περιβάλλον (φωτιά, χημικοί, 
βιολογικοί, σωματικοί, εργονομικοί, 
ψυχοκοινωνικοί). 
- Κίνδυνοι που συνδέονται με εργατικά 
ατυχήματα (πτώση από ύψος, κόψιμο, 
έκρηξη, ηλεκτροπληξία, γλίστρημα 
κ.λπ.). 
Παιχνίδι «Βρες το 
λάθος»!(Δραστηριότητα 2) 
 
Στόχος είναι να ξεκινήσει ο διάλογος με 
την ομάδα. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι 
καταγράφουν τα θέματα που 
καλύφθηκαν από τους εκπαιδευόμενους 
και τις λέξεις κλειδιά.  Αφήνουν χρόνο 
για ερωτήσεις. 
 

 
 
Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν, 
βάσει των όσων διάβασαν, 
είδαν ή βίωσαν, με δηλώσεις 
για τους κινδύνους 
επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. 
 
 
 

 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Οργανώστε τη δουλειά σας. 
Διαβάστε τα ενημερωτικά 
δελτία.  
 
 
 

 
 
Φύλλα δραστηριότητας 
Δελτία πληροφοριών 
εκπαιδευτών/εκπαιδευομένω
ν 
PC / προβολέας οροφής 
 
 
 
 

4 3 ώρες Εργατικά ατυχήματα 
 

 
Οι εκπαιδευτές παρέχουν βασικές 
γνώσεις σχετικά με τα εξής: 
- ορισμός εργατικού ατυχήματος 
- νομικό πλαίσιο 
Προτεινόμενη επίλυση πραγματικής 
περίπτωσης: «Εργατικά ατυχήματα»  
Συντονίζουν 30 λεπτά συζήτηση και 30 
λεπτά αναφορά βάσει των οδηγιών που 
δίνουν. 
Χωρίζουν τους εκπαιδευόμενους σε δύο 
ομάδες για να απαντηθούν οι ερωτήσεις 
στις διαφάνειες. Αφήνουν χρόνο για 
ερωτήσεις. 

 
 
 
Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν 
σε ερωτήματα από τις 
διαφάνειες και συμμετέχουν 
σε μικρές ομαδικές ασκήσεις.  
 
 
 
 

Οι εκπαιδευτές οργανώνουν 
προβολή διαφανειών, 
ασκήσεις και επιβλέπουν τις 
ομάδες για να τις βοηθήσουν 
καθώς συνεργάζονται. 
 
Παρακολουθήστε 
προσεκτικά τις παρουσιάσεις 
των συναδέλφων σας για να 
μπορείτε να πείτε τη γνώμη 
σας στο τέλος.  
 

Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Διαγράμματα παρουσίασης 
προόδου και φύλλα χαρτιού 
Μαρκαδόροι 
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5 3 ώρες  
Εργατικά ατυχήματα: αίτια και 
συνέπειες (powerpoint + 
posts) 
 
 
 
 
 

Οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν και θα 
εξηγήσουν τα αίτια των εργατικών 
ατυχημάτων:  
 
- Οργάνωση (απουσία σήμανσης 
ασφαλείας, έλλειψη πληροφόρησης και 
κατάρτισης για τους εργαζόμενους, 
κακή οργάνωση εργασίας κ.λπ.),  
- Υλικά (κακή κατάσταση, συντήρηση 
εξοπλισμού και μηχανών, έλλειψη 
συντήρησης), 
- Ανθρώπινος παράγοντας (άγχος,  
αποκαρδίωση, χρήση αλκοόλ και 
ουσιών, μη τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας)  
Οι εκπαιδευτές εξηγούν τις συνέπειες 
των εργατικών ατυχημάτων:   
-  Εργαζόμενοι (ανικανότητα για 
εργασία, οδύνη, πόνος, οικονομικές 
απώλειες κ.λπ.) 
- Οικογένεια (διάλυση οικογένειας, 
συχνές απουσίες, απώλεια αγοραστικής 
ικανότητας κ.λπ.). 
- Εταιρεία (κακή φήμη, αποκαρδίωση 
εργαζομένων, απώλεια 
παραγωγικότητας, υψηλότερα κόστη 
ασφάλισης κ.λπ.). 
- Χώρα (απώλεια παραγωγικότητας, 
κόστη πρόωρης συνταξιοδότησης κ.λπ.) 
Απαντούν σε πιθανές ερωτήσεις. 

 
 
Οι εκπαιδευόμενοι 
περιγράφουν τι βλέπουν σε 
διάφορες αφίσες και 
εκφράζουν τις εντυπώσεις 
τους, τις παρατηρήσεις τους 
και τις ιδέες τους για 
εμπλουτισμό της υπόλοιπης 
ενότητας.  
 
 
 
 
 

 
 
Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να 
απαντούν σε ερωτήσεις. 
Γράψτε τις απαντήσεις τους 
σε διάγραμμα παρουσίασης 
προόδου και 
κατηγοριοποιήστε ως 
ατομικά στοιχεία ή στοιχεία 
του προγράμματος. 
 
 

 
Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
Φύλλα χαρτιού για την 
καταγραφή ιδεών, 
προσδοκιών και των 
κανόνων που έχει 
συμφωνήσει η τάξη. 
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6 3 ώρες  
Επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία: νομικές υποχρεώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων 
 
 
 
 

 
Οι εκπαιδευτές εισάγουν στο θέμα 
εξηγώντας τη σημασία των εξής:  
- νομικό πλαίσιο 
- νομικές υποχρεώσεις του εργοδότη. 
Θέσπιση πολιτικών πρόληψης από 
εταιρείες 
- Καθήκοντα εργαζομένων. Ο ενεργός 
ρόλος των εργαζομένων στην πρόληψη.  
Προβάλλουν βίντεο σχετικά με τη 
θεματική «Εργατικά Ατυχήματα». 
Συζήτηση, εγείρουν θέματα. 
 
 

 
Παρακολουθούν τα βίντεο. 
Οι εκπαιδευόμενοι 
περιγράφουν τι βλέπουν στο 
βίντεο και μετά εμπλουτίζουν 
τη θεματική με τις 
εντυπώσεις, παρατηρήσεις 
και ιδέες τους.  
 
 
 

 
Καταγράψτε τις γνώσεις των 
εκπαιδευομένων. 
Σεβαστείτε τους κανόνες 
συγγραφής και σημειώσεων. 
Παραπέμψτε στα 
ενημερωτικά δελτία αν 
χρειάζεται. 
Αφήστε χρόνο για συζήτηση 
κάποιας δήλωσης.  
 
 

PC / προβολέας οροφής 
Διαδίκτυο 
Σύνδεσμοι στα βίντεο 
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
 
 

7 3 ώρες  
Αναγνωρίστε τους κινδύνους 
στον εργασιακό χώρο: 
Σωματικούς και εργονομικούς  
 
 
 
 

Οι εκπαιδευτές εξηγούν τους 
σωματικούς κινδύνους και τις 
επιπτώσεις τους για τους εργαζομένους, 
τους εργονομικούς κινδύνους και τις 
επιπτώσεις τους για τους εργαζομένους, 
τον εντοπισμό μέτρων πρόληψης και 
την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης.  
Προβάλλουν βίντεο σχετικά με τη 
θεματική (Πηγή: NAPO) 
Συζήτηση 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

 
Παρακολουθούν τα βίντεο. 
Δουλεύουν σε μικρές ομάδες 
για να συνθέσουν τις 
πληροφορίες που συνέλεξαν. 
Θέτουν ερωτήματα για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 
 

 
Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να δώσουν 
απαντήσεις. 
 
 
 

 
PC / προβολέας οροφής 
Διαδίκτυο 
Σύνδεσμοι στα βίντεο 
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
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8 3 ώρες  
Ανακεφαλαίωση προηγούμενης 
συνάντησης. 
Αναγνωρίστε τους κινδύνους 
στον εργασιακό χώρο: 
χημικούς και βιολογικούς  
 
 

 
Οι εκπαιδευτές εξηγούν τον ορισμό του 
χημικού και βιολογικού κινδύνου. 
σήμανση κινδύνου, πληροφορίες 
ετικέτας, ασφαλής αποθήκευση, 
μολύνσεις, πρόληψη.  
Προβάλλουν βίντεο σχετικά με τη 
θεματική (Πηγή: NAPO) 
Συζήτηση 
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 

 
Παρακολουθούν τα βίντεο. 
Δουλεύουν σε μικρές ομάδες 
για να συνθέσουν τις 
πληροφορίες που συνέλεξαν. 
Θέτουν ερωτήματα για 
καλύτερη κατανόηση. 
 
 
 

Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να δώσουν 
απαντήσεις. 
 

Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
Φύλλα δραστηριοτήτων 
Δελτία πληροφοριών 
 
 

9 3 ώρες Η σημασία της χρήσης 
ατομικού και συλλογικού 
εξοπλισμού και μέτρα ελέγχου 
των κινδύνων  
 
 

Οι εκπαιδευτές επαναλαμβάνουν τη 
σημασία των μέτρων προστασίας. 
 
- Εξοπλισμός για ατομική ασφάλεια 
(προστασία του αναπνευστικού, άνω 
και κάτω άκρων, προστασία για αυτιά, 
κεφάλι και μάτια).  
- Εξοπλισμός για συλλογική προστασία 
(σήμανση κινδύνου, μέτρα κατάσβεσης 
πυρκαγιάς κ.λπ.)  
Brainstorming (καταιγισμός ιδεών) 
Οι εκπαιδευτές εξηγούν τη σημασία 
των μέτρων άμβλυνσης.  
Μέσο ελέγχου των κινδύνων: Σχέδιο 
Δράσης  
Αφήνουν χρόνο για ερωτήσεις. 
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι 
προσηλωμένοι, θα 
συμμετέχουν ενεργά, θα 
συνεισφέρουν ιδέες και 
λέξεις σχετικά με το θέμα της 
ενότητας.  
 
Σε πρώτη φάση εργάζονται 
ατομικά και μετά σε μικρές 
ομάδες των 3 ή 5 για 
ανταλλαγή και εμπλουτισμό 
της λίστας με τις συμβουλές. 
Στο τέλος, ενώνουν τα υλικά 
τους και συνθέτουν τη λίστα 
δράσεων.  
 

Παρουσιάστε τις διαφάνειες. 
Ρωτήστε αν υπάρχουν 
απορίες. Καθοδηγήστε τους 
εκπαιδευόμενους να δώσουν 
απαντήσεις. 
 

Διαφάνειες PowerPoint  
Προβολέας LCD  
Λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 
Φύλλα δραστηριοτήτων 
Δελτία πληροφοριών  

10 2 ώρες Γραπτό Διαγώνισμα Ενότητας 
 

 
Οι εκπαιδευτές μοιράζουν το 
διαγώνισμα της ενότητας και βοηθούν 
τους εκπαιδευόμενους αν υπάρχουν 
απορίες.  
 
 

 
 
Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν 
διαγώνισμα. 
 
 

  
 
 
Διαγώνισμα σε χαρτί 
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11 60 
λεπτά 

Αποτελέσματα γραπτού 
διαγωνίσματος και αξιολόγηση 
 
 

 
Οι εκπαιδευτές αποκαλύπτουν τα 
αποτελέσματα του διαγωνίσματος, 
ερωταπαντήσεις σχετικά με απορίες από 
τις προηγούμενες συναντήσεις. 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Τελικές παρατηρήσεις 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι 
αξιολογούν τον εαυτό τους, 
την ενότητα και τους 
εκπαιδευτές τους.  
 
 
 
 

  
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι, φύλλα χαρτιού 
 
 
 
 

 

 

 
Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 
Παράρτημα 1 : Οδηγίες δραστηριοτήτων 

 

⮚ Δραστηριότητα Νº 1: Δυναμική χέρι με χέρι 

Ο εκπαιδευτής βάζει τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν έναν κύκλο. Ο αρχηγός πετάει μια μπάλα στο άτομο που βρίσκεται απέναντί του στον κύκλο, λέγοντας το 

όνομά του και, έπειτα, βάζει τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου όλοι να έχουν πετάξει την μπάλα και να έχουν ακούσει το όνομά 

τους. Ο αρχηγός ρίχνει την μπάλα ξανά στο ίδιο άτομο και όλοι πρέπει να ρίξουν την μπάλα ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο με την πρώτη φορά, φωνάζοντας το όνομα 

του ατόμου και ρίχνοντας την μπάλα. Κάθε φορά που η μπάλα επιστρέφει στον αρχηγό, προστίθεται μια άλλη μπάλα. Συνεχίστε να προσθέτετε μπάλες και δείτε πόσο 

μακριά μπορεί να φτάσει η ομάδα χωρίς να μπερδευτεί. Αυτό μπορεί να δοκιμαστεί και με μη λεκτικό τρόπο, αν όλοι γνωρίζουν τα ονόματα των υπολοίπων, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα αντικείμενα εκτός από μπάλες. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 2: Ανταλλαγή ιδεών 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τον σκοπό της ανταλλαγής ιδεών, ανακοινώνει τους κανόνες και γράφει το θέμα σε έναν μεγάλο πίνακα/πίνακα παρουσιάσεων. 
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● Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ρωτάει για ιδέες και προτάσεις, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα/ πίνακα παρουσιάσεων καθώς εκφέρονται Τα μέλη 

παραμένουν καθισμένα και λένε τις ιδέες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται στον εκπαιδευτή. Απαγορεύεται η κριτική σε αυτό το στάδιο και ενθαρρύνεται η 

ελεύθερη βούληση.  

● Η ανταλλαγή ιδεών συνεχίζεται για 1-3 λεπτά ή περισσότερο, έως ότου οι ιδέες σταματήσουν να ρέουν. 

● Ο εκπαιδευτής ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και προχωρά στο επόμενο βήμα: αξιολόγηση.  

● Η ομάδα εξετάζει, έπειτα, όλες τις προτάσεις ως προς την καταλληλότητά τους ή μπορεί να χωριστεί σε υποομάδες για τον σκοπό αυτό. 

 

⮚ Δραστηριότητα Νº 3: Ομάδες προβληματισμού 
 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτών (1 εκπαιδευτής ανά υποομάδα). Οι μικρότερες ομάδες πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο «ισορροπημένες» (φύλο, ηλικία, γλώσσα, κ.λπ.). Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να βάλετε μαζί άτομα από παρόμοιους 

εργασιακούς χώρους, για να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του προγράμματος στη συγκεκριμένη εργασία τους ή με τη συγκεκριμένη 

ομάδα στόχου τους. 

Κάθε ομάδα συναντάται τακτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και είναι μέρος του επίσημου προγράμματος. Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να είναι ξεκάθαρος για 

τον ρόλο του στην ομάδα και πρέπει να ανακαλύψει τον τρόπο συνεργασίας με την ομάδα. Η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητη, αν και ο εκπαιδευτής πιθανότατα 

θα μοιραστεί τα σχόλια  της μικρής ομάδας με την υπόλοιπη ομάδα. 

Μπορεί να είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε τη συνάντηση των ομάδων προβληματισμού με μια ομαδική δραστηριότητα ή κάποια δραστηριότητα γνωριμίας. Είναι, 

επίσης, δυνατό να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν τη διευκόλυνση των ομάδων προβληματισμού (δοκιμάζοντας διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης) 

ή να ορίσετε για κάθε συνάντηση ένα πρωτεύον θέμα για συζήτηση. Να είστε δημιουργικοί! 

⮚ Δραστηριότητα Νº 4: Παρακολούθηση βίντεο 
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⮚ Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους μαθητές ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν/ακούσουν βίντεο με τον NAPO σχετικά με το θέμα που μελετούν και τους εξηγεί 

τι αναμένεται να ακούσουν και να δουν. 

⮚ Συζήτηση στην τάξη για το θέμα του βίντεο. 

⮚ Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα κουίζ σχετικά με το θέμα του βίντεο. Το κουίζ μπορεί να είναι σε στυλ Σωστό/Λάθος ή ανοιχτές ερωτήσεις. 

⮚ Δώστε στους μαθητευόμενους δύο λεπτά για να σκεφτούν το λεξιλόγιο που συνδέεται με το θέμα. Οι μαθητευόμενοι βάζουν σε σειρά την περίληψη του 

βίντεο. 

⮚ Οι μαθητευόμενοι διαβάζουν μια ιστορία/ένα άρθρο ειδήσεων που συνδέεται με το θέμα του βίντεο. 

⮚ Οι μαθητευόμενοι θα αναλογιστούν το τι παρακολουθούν, σε σχέση με τους ψυχολογικούς κινδύνους και το εργασιακό άγχος και θα συζητήσουν τις αιτίες και 

τις λύσεις για την απώλεια εισοδήματος λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με το άγχος. Οι μαθητευόμενοι θα εξετάσουν, επίσης, το επιχειρηματικό λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιείται στη συζήτηση και θα εξετάσουν το πώς οι προτάσεις που προσφέρονται για τη βελτίωση των συνθηκών θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στις δικές τους επαγγελματικές καταστάσεις. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 5: Έκθεση Ομάδας 

Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τους μαθητευόμενους στη σύνταξη μιας ομαδικής έκθεσης, παρέχοντας οδηγίες για τη δομή της έκθεσης και τη διαίρεση του φόρτου 

εργασίας - ποιος θα γράψει ποιες ενότητες και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για επεξεργασία, διόρθωση κειμένων και δημοσίευση. 

Ο εκπαιδευτής διαιρεί τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 5 και οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν κουκκίδες ή μια μορφή σχεδιαγράμματος, για να διασφαλιστεί 

ότι οι σημειώσεις τους είναι ευκολονόητες. Εάν ο σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει απλώς ολόκληρη την παρουσίαση, το βασικό καθήκον είναι να 

χαρτογραφήσουν τα βασικά σημεία και, στη συνέχεια, να κάνουν μια περίληψη και να τα συνδέσουν με έναν καλογραμμένο τρόπο. 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητευόμενοι κρατούν σημειώσεις από τη συζήτηση και, στη συνέχεια, αποφασίζουν ποιος πρέπει να κάνει τι. Εάν 

απαιτούνται μικρές αλλαγές μόνο, αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα από τον συντάκτη της ομάδας. Ως τελικό βήμα, μπορεί να είναι χρήσιμο να βρεθούν στον ρόλο του 

βαθμολογητή - να κάνουν σχόλια, να δώσουν μια βαθμολογία σε διάφορες ενότητες της έκθεσης και στο σύνολό της και να την ελέγξουν με βάση τα κριτήρια 

βαθμολόγησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από μια άλλη ομάδα να υιοθετήσει τον ρόλο του βαθμολογητή και να παρέχει σχόλια σχετικά με την έκθεση. 

⮚ Δραστηριότητα Νº 6: Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου - Δημιουργία σχεδίου δράσης για την ασφάλεια. 

Αυτή η στρατηγική έχει τρία βήματα. Πρώτον, οι μαθητευόμενοι σκέφτονται μεμονωμένα πάνω σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή σενάριο. Στη συνέχεια, χωρίζονται 

σε ζευγάρια για να συζητήσουν και να συγκρίνουν τις ιδέες τους. Τέλος, τους δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους σε μια μεγάλη συζήτηση με όλη την 

τάξη. 

Οι μαθητευόμενοι επιχειρούν μια αρχική απάντηση στην ερώτηση, την οποία μπορούν, στη συνέχεια, να διευκρινίσουν και να επεκτείνουν, καθώς συνεργάζονται. 

Τους δίνεται, επίσης, η ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τις ιδέες τους σε ομάδες. 

Ο εκπαιδευτής θα βοηθήσει τους μαθητευόμενους να εντοπίσουν όλους τους κινδύνους, να καθορίσουν το ποιος είναι υπεύθυνος για την εξάλειψη κάθε 

κινδύνου, να διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης και να λάβουν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψή τους και να δημιουργήσουν ένα σύστημα για 

να αποτραπεί η επανεμφάνιση του κινδύνου. 

Μετά από αυτές τις εργασίες, ο εκπαιδευτής θα βοηθήσει τους μαθητευόμενους, γράφοντας όλες τις κοινές ιδέες για τον υπολογιστή. 

 

Παράρτημα 2: Παρουσίαση Powerpoint 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Προσδοκίες των εργοδοτών 

  

Για να αυξηθούν και να ενισχυθούν οι πιθανότητες ένταξης στην εργασία και η διατήρησή της, η υγεία παίζει αναμφισβήτητο ρόλο. Αυτή η 7ωρη ενότητα βοηθά τους 
μαθητευόμενους να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τις προσδοκίες των εργοδοτών και του επαγγελματικού περιβάλλοντος, όσον αφορά στις συμπεριφορές και τα 
επιτεύγματα των εργαζομένων σχετικά με την υγεία. 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να υποστηρίξει τον μαθητευόμενο στην εφαρμογή ορθών πρακτικών που σχετίζονται με την υγεία. Πρακτικών που πρέπει πάντα 
να εφαρμόζει σε επαγγελματικό περιβάλλον, για να εξασφαλίσει την ένταξή του και τη διατήρηση της εργασίας του. Πράγματι, χάρη σε αυτήν την ενότητα, ο 
μαθητευόμενος θα ενημερωθεί για τα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορεί να υιοθετήσει τις κατάλληλες συμπεριφορές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
των εργοδοτών και του επαγγελματικού περιβάλλοντος σχετικά με τους κανόνες της ιατρικής της υγείας. 

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητευόμενοι θα συζητήσουν, επομένως, για τις προσδοκίες των εργοδοτών σχετικά με τη συμπεριφορά τους και τα επιτεύγματά τους σε 
σχέση με την υγεία στην εργασία. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα (αφίσες, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο, κ.λπ.) και θα αναφερθούμε 
στην επαγγελματική συνέντευξη. Αυτή η τελευταία ενότητα για την ιατρική της υγείας θα προσφέρει την ευκαιρία να συνοψίσουμε ό, τι έχει ήδη συζητηθεί στις 
προηγούμενες ενότητες. 

 Στο τέλος, οι μαθητευόμενοι, με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, θα συντάξουν έναν οδηγό που θα περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
καλή υγεία στην εργασία. 

Χάρη σε αυτόν τον οδηγό και το εργαλείο: «αλλάζοντας αστέρι», οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να επανεξετάσουν τις δικές τους πρακτικές και να καθορίσουν τις 
ζώνες βελτιώσεων και αλλαγών στην καθημερινή τους συμπεριφορά, όσον αφορά στον τομέα της υγείας στην εργασία. 

Περίληψη: 

 

Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8 291 

 Περίπτωση που αναφέρεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 8 297 

 Θεωρητικό περιεχόμενο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8 302 

-  Παράρτημα 1 : Αυτοαξιολόγηση  
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Γενικό πλαίσιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8 
 

Ενότητα 8: Τίτλος :  

Κατανοήστε και αντιληφθείτε τις προσδοκίες των εργοδοτών και του 
επαγγελματικού περιβάλλοντος σχετικά με τις συμπεριφορές και τα επιτεύγματα 
σε σχέση με την υγεία των εργαζομένων. 

Κύριος στόχος της πλήρους ενότητας: Να διευκολύνει και να διατηρήσει 
επιτυχημένη επαγγελματική ένταξη. 

Πιστωτικές μονάδες ECVET: 

Αντιστοιχία μαθησιακών αποτελεσμάτων με το 
πλαίσιο ΕΠΕΠ 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ενσωμάτωση και υιοθέτηση καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας και εργασιακών πρακτικών για την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των εργοδοτών και του επαγγελματικού περιβάλλοντος σε ό ,τι αφορά στην υγεία. 

 

⮚ Για να γίνει αυτό, θα κάνουμε τους μαθητευόμενους να προβληματιστούν πάνω σε αυτό το ζήτημα, αντιμετωπίζοντας αρχικά την κατάσταση της 
επαγγελματικής συνέντευξης και, στη συνέχεια, σε μια δεύτερη φάση, θα το αναλύσουμε στην καθημερινή του πτυχή, δηλαδή στην υγεία στην εργασία. 
Για την προώθηση της ενότητας στους μαθητευόμενους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αφίσες INRS, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά 
με την ερώτηση. 

Αυτή η ενότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τελική (αθροιστική) αξιολόγηση. 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα άλλα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή η ενότητα συνοψίζει όλα τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν σε προγενέστερο 
στάδιο (κεφάλαιο υγείας, σύστημα υγείας, ισορροπία στη ζωή, ισορροπημένη διατροφή, κανόνες υγιεινής, ύπνος, επικίνδυνη συμπεριφορά, ιατρική της υγείας, 
διαχείριση άγχους, πρόληψη κινδύνου, κ.λπ.). 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητα 
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Γνώση  
 
Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και κατανοεί: 

1. Τον στενό σύνδεσμο μεταξύ της υγείας 
κάποιου και των μελλοντικών ευκαιριών 
ένταξης 

2. Τον στενό σύνδεσμο μεταξύ της υγείας 
του και της διατήρησης της εργασίας του. 

 Γι 'αυτό: 
- Καταλαβαίνει την έννοια του «κεφαλαίου 

υγείας», γνωρίζει τη σημασία της πρόληψης και 
πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους 

- Γνωρίζει το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης της χώρας του και είναι σε θέση να 
προσδιορίσει τους διάφορους παράγοντες, 
κατανοεί πώς λειτουργεί, τις διαδικασίες, τους 
κανόνες, τα δικαιώματα και το 
χρηματοοικονομικό σύστημα 

- Προσδιορίζει τις δομές στις οποίες μπορεί 
να απευθυνθεί, εάν είναι απαραίτητο 

- Έχει γνώση των βιολογικών ρυθμών 
(σύνδεση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας 
και ύπνου) 

- Προσδιορίζει τις αρχές μιας ισορροπημένης 
διατροφής, ξέρει πώς να προσαρμόζει τη 
διατροφή του ανάλογα με τη δραστηριότητά 
του 

- Γνωρίζει τις αρχές της προσωπικής 
υγιεινής. Καταλαβαίνει την κοινωνική και 
επαγγελματική της αξία. 

Δεξιότητες  
 
Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να: 

- Διαχειριστεί το δικό του «κεφάλαιο υγείας»  
- Παραμείνει σε καλή υγεία, είναι σε θέση να απευθυνθεί

στον σωστό συνομιλητή, εάν είναι απαραίτητο (κοινωνική 
ασφάλιση, ιατρική της εργασίας, αλληλασφάλιση υγείας
γενικό ιατρό, συμβαλλόμενο ιατρό, ιατρικός έλεγχος, κ.λπ.)

- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να διαχειριστεί την 
ισορροπία στη ζωής του ανάλογα με την επαγγελματική και 
προσωπική του δραστηριότητα (διαχείριση ύπνου, σωματική 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων, 
διαχείριση προσπάθεια, κ.λπ.) 

- Ο μαθητευόμενος μπορεί να προσαρμόσει τη διατροφή 
του ανάλογα με τις ανάγκες του και τη δραστηριότητά του. 
(ποσότητα φαγητού, διατροφική ισορροπία, συχνότητα
γευμάτων, κ.ά.) 

- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να εφαρμόσει τους 
κανόνες προσωπικής υγιεινής που είναι απαραίτητοι για μια 
επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα (φροντίδα του 
σώματος, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών, των 
μαλλιών, στοματική οδοντιατρική φροντίδα, δερματολογική 
φροντίδα, υγιεινή ενδυμάτων, διαχείριση πλυντηρίων, 
ρούχων, χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας εάν είναι 
απαραίτητο) 

- Ο μαθητευόμενος μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνες 
συμπεριφορές στην εργασία (πνευματικές και σωματικές), 
και εθιστικές συμπεριφορές 

- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να διαχειρίζεται το 
επίπεδο του άγχους του και της νευρικότητάς του 

Ικανότητα  
 
Ο μαθητευόμενος: 
 
Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να 

υιοθετήσει την κατάλληλη συμπεριφορά, 
για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
εργοδοτών σχετικά με την υγεία και για να 
είναι σε θέση να εκτελέσει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο τα επαγγελματικά 
του καθήκοντα. Επίσης, μπορεί να 
προσαρμόσει τη συμπεριφορά του 
ανάλογα με το επαγγελματικό του 
περιβάλλον 

 
- χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δική του 

ασφάλεια, 
- προσπαθώντας να περιορίσει τις 

συγκρούσεις με συναδέλφους, πελάτες, 
συνεργάτες, κ.λπ., που προκαλούνται από 
μια ακατάλληλη προσωπική συμπεριφορά 
σε σχέση με την υγεία 

- προσπαθώντας να περιορίσει τις 
οικονομικές συνέπειες για τον εργοδότη 
(αναρρωτικές άδειες, καθυστερήσεις, 
απώλεια κύκλου εργασιών λόγω έλλειψης 
αποτελεσματικότητας, κ.λπ.) 

- χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
οργανωτική ισορροπία της επιχείρησης. 
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- Είναι σε θέση να εντοπίζει επικίνδυνες 
συμπεριφορές και περιπτώσεις εξάρτησης και 
εθισμού 

- Είναι σε θέση να εντοπίζει κινδύνους που 
σχετίζονται με την εργασία 

-Γνωρίζει τους κανόνες και τους κανονισμούς 
της εταιρείας 

- Γνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας του 
περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεται ή θα 
εργαστεί 

- Γνωρίζει τους αριθμούς τηλεφώνου 
έκτακτης ανάγκης 

- Γνωρίζει τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος 

- Είναι σε θέση να εντοπίσει μια επικίνδυνη 
συμπεριφορά στον χώρο εργασίας 

- Ο μαθητευόμενος γνωρίζει πώς να 
αναγνωρίζει καταστάσεις άγχους, 
συγκρούσεων, κόπωσης, νευρικότητας, κ.ά. 

- Ο μαθητευόμενος έχει επίγνωση της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας και κατανοεί τις 
οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα 
εργατικό  ατύχημα για την εταιρεία και τους 
συναδέλφους του 

- Γνωρίζει τις συμπεριφορές που μπορεί να 
τον δυσκολέψουν στην εργασία (κόπωση, κακή 
διαχείριση ύπνου, εθισμός, απουσίες, 
καθυστερήσεις, κακή διατροφή, έλλειψη 
φυσικής κατάστασης, ανεπαρκή ρούχα, 

- Προβλέπει την ένταση μιας εργασίας, διαχειρίζεται την 
προσπάθειά του, ελέγχει τον εαυτό του και ξέρει τι να κάνει 
για να είναι αποτελεσματικός στην εργασία 

- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να σέβεται τους 
κανόνες ασφαλείας 

- Είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να φοράει το
απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ανάλογα με τη 
δραστηριότητα που πρέπει να εκτελεστεί (παπούτσια, 
καπέλο, κράνη, γάντια, γυαλιά, ωτοασπίδες, κ.λπ) 

- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη 
σχέση μεταξύ του επιπέδου της φυσικής κατάστασης που 
έχει και της ασφάλειάς του στην εργασία. Γνωρίζει ότι 
πρέπει να είναι προσεκτικός, συγκεντρωμένος και ήρεμος
για να εργάζεται με καλές συνθήκες. 

 
- Ο μαθητευόμενος είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη 

σχέση μεταξύ του επιπέδου υγείας του και των 
συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία και των 
πιθανών συνεπειών τους στο επαγγελματικό περιβάλλον 
(σχέσεις με συναδέλφους, πελάτες, εργοδότες, κ.λπ.). 
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κατάσταση μέθης, χρήση ναρκωτικών, κ.ά.) 

   
- Γνωρίζει τις συμπεριφορές που σχετίζονται 

με την υγεία και μπορεί να έχουν συνέπειες 
στην εργασία του - τις πιθανές συνέπειες στην 
εργασιακή ατμόσφαιρα και στις επαγγελματικές 
καταστάσεις (σχέση με συναδέλφους, πελάτες, 
κ.λπ.) 

 
- Έχει επίγνωση των επιχειρησιακών και 

οικονομικών συνεπειών που οφείλονται σε 
ανεπαρκείς συμπεριφορές που σχετίζονται με 
την υγεία, καθώς και των ζημιών που 
προκαλούνται (η κακή υγιεινή ή η 
επιθετικότητα λόγω έλλειψης ύπνου μπορεί να 
δώσει μια κακή εικόνα της επιχείρησης και να 
προκαλέσει απώλεια στον κύκλο εργασιών, 
συχνές αναρρωτικές άδειες, κ.λπ.). 

Κριτήρια απόδοσης για την αξιολόγηση: 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση να: 

 

Ο μαθητευόμενος 
είναι σε θέση να 
επισημάνει τις κύριες 
κατηγορίες που 
καλύπτονται σε αυτήν 
την ενότητα, δηλαδή, 
έννοιες σχετικά με το 

Αναμενόμενα αποτελέσματα*: 

- Ο μαθητευόμενος θα συντάξει έναν πρακτικό οδηγό, ένα ενθύμιο, για να προσδιορίσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών 
σχετικά με την υγεία. - Τα κριτήρια επιτυχίας είναι: 

Ο μαθητευόμενος μπορεί ή μπορεί και να μην απαριθμεί τα κύρια θέματα στο ενθύμιο. 

Για παράδειγμα, ο μαθητευόμενος παραθέτει αυτά τα σημεία εγρήγορσης (μη εξαντλητική λίστα): 

● Για τη συνέντευξη εργασίας: 

Για τη συνέντευξη εργασίας φροντίζω να φοράω μια σωστή, καθαρή και κατάλληλη ενδυμασία για το εργασιακό περιβάλλον. 
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«κεφάλαιο υγεία», την 
ισορροπία στη ζωή, τη 
διατροφή, την πρόληψη 
κινδύνων που 
σχετίζονται με την 
επαγγελματική 
δραστηριότητα και την 
πρόληψη 
συμπεριφορών υψηλού 
κινδύνου.   

Επίσης, είναι σε θέση να 
εξηγήσει την επίδραση 
που μπορεί να έχει η 
συμπεριφορά του στις 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και στο 
προσωπικό. 

Τα ρούχα μου επιλέγονται προσεκτικά για την περίσταση, πρέπει να νιώθω άνετα να δουλέψω με αυτά τα ρούχα. 

Φροντίζω την εμφάνισή μου για τη συνέντευξη, για να έχω εικόνα επαγγελματία (ρούχα, υγιεινή, χτένισμα, ξύρισμα, στάση, 
κ.λπ.). 

Φροντίζω να μην έχω βάλει πολύ άρωμα ή μακιγιάζ. 
Για τη συνέντευξη φροντίζω να έχω φρέσκια αναπνοή (βούρτσισμα των δοντιών, δεν έχω καπνίσει προηγουμένως ή δεν έχω     

καταναλώσει αλκοόλ, κ.λπ.). 
Την ημέρα της συνέντευξης έχω άψογη υγιεινή (χέρια, νύχια, πρόσωπο, μαλλιά, καθαρά ρούχα και παπούτσια). 
Δείχνω ότι έχω τον έλεγχό του αυτού μου με το να είμαι ήρεμος και χαλαρός. 
Διαχειρίζομαι το άγχος μου εκ των προτέρων με το να είμαι στην ώρα μου, έχοντας κάνει έναν καλό ύπνο και χαλαρώνοντας με 

απλές τεχνικές. 
Αναπαύομαι πολύ καλά προηγουμένως για να είμαι δεκτικός, προσεκτικός και δυναμικός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
Φροντίζω να έχω ενημερωμένα τα έγγραφα ιατρικής περίθαλψης (βιβλιάριο, εμβολιασμός, ιατρικός έλεγχος εάν είναι 

απαραίτητο, ενημερωμένη ασφάλιση υγείας, κ.λπ.). 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν διστάζω να επισημάνω τις γνώσεις μου πάνω στην εργασιακή ασφάλεια και στην 
πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των περιφερειακών προγραμμάτων πρόσβασης στην 
πρόληψη και την περίθαλψη (PRAP) (ΜΑΠ, χειρονομίες και στάση, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, αριθμοί έκτακτης ανάγκης, 
γνώση εικονογραμμάτων κινδύνου, υποχρεωτική εμφάνιση πληροφοριών, κ.ά). 

Είμαι προσεκτικός με την εικόνα μου, τη στάση μου (στέκομαι ίσια, είμαι επιμελής, δεκτικός και συγκεντρωμένος, για να είμαι 
αποτελεσματικός την ημέρα της συνέντευξης). 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επισημαίνω, εάν είναι δυνατόν, τη σωματική μου δραστηριότητα ή ακόμη και τις αθλητικές 
μου δραστηριότητες. 

Είμαι ακριβής για να δείξω ότι ξέρω πώς να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου και για να  δείξω ότι προλαβαίνω τα πράγματα. 
Σέβομαι τους κανόνες των κοινωνικών δεξιοτήτων (ευγένεια, ακρίβεια, κανόνες συμπεριφοράς της εταιρείας, απενεργοποιώ το 

τηλέφωνό μου, κ.λπ.). 
Είμαι σταθερός, προσπαθώ να δείξω στον εργοδότη ότι έχω μια «σταθερή» ζωή (υγιεινός τρόπος ζωής, επιμέλεια, 

διαθεσιμότητα). 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, διατηρώ τον έλεγχο του εαυτού μου, μεταφέρω μια 

επαγγελματική εικόνα. 
Έχω φάει καλά πριν από τη συνέντευξη για να είμαι ισορροπημένος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
Προγραμματίζω τη διαδρομή μου εκ των προτέρων για να μην βιαστώ στον δρόμο. 
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Οργανώνομαι εκ των προτέρων μου για είμαι χαλαρός στη συνέντευξη (φύλαξη παιδιού, δρομολόγιο, προετοιμασία για τη 
συνέντευξη, έγγραφα χρήσιμα για τη συνέντευξη, κ.λπ.). 

● Για να κρατήσω τη δουλειά μου: 

Έχω μια ισορροπημένη διατροφή, για να είμαι λειτουργικός στην εργασία μου. 

Φροντίζω την προσωπική μου υγιεινή σε καθημερινή βάση. 

Διαχειρίζομαι την κούρασή μου και τον ύπνο μου, ώστε να μην επηρεάζουν τη δραστηριότητα της εταιρείας. 

Είμαι σε εγρήγορση στη δουλειά, για να μειώσω τον κίνδυνο ατυχημάτων. 

Φοράω τα μέσα ατομικής προστασίας μου (ΜΑΠ). 

Σέβομαι τους κανόνες της εταιρείας. 

Συντηρώ και ανανεώνω τακτικά τα ρούχα εργασίας μου. 

Δεν κάνω χρήση παράνομων ουσιών. 

Επιλέγω έναν ρυθμό κύκλου ζωής σύμφωνα με το πρόγραμμά μου. 

Είμαι πάντα ακριβής. 

Έχω πάντα μια επαγγελματική εικόνα. 

Ακούω το σώμα μου για να διαχειρίζομαι την ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και χρόνου ανάπαυσης. 

Δεν απουσιάζω. 

Εκτελώ τις σωστές χειρονομίες, παίρνω τις σωστές στάσεις στη δουλειά. 

Γνωρίζω το σχέδιο εκκένωσης, ξέρω πού βρίσκονται οι έξοδοι κινδύνου, πού βρίσκονται τα σημεία συγκέντρωσης, πού 
βρίσκονται οι συναγερμοί πυρκαγιάς, πού βρίσκονται οι πυροσβεστήρες, πού είναι το κουτί πρώτων βοηθειών και πού βρίσκονται 
τα σήματα στάσης έκτακτης ανάγκης. 

Εφαρμόζω τους κανόνες σε περίπτωση ειδικού σχεδίου ασφαλείας 
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Αριθμός ωρών: 7 ώρες = Ο μαθητευόμενος θα συντάξει έναν πρακτικό οδηγό για τις προσδοκίες των επαγγελματιών σχετικά με την ιατρική της εργασίας. 
Επομένως, θα ζητήσουμε από τους μαθητευόμενους, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, να απαριθμήσουν, τι θα ενδιέφερε τον εργοδότη κατά τη διάρκεια μιας 
συνέντευξης εργασίας και, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στην εργασία πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. 

Η ατομική απογραφή, στη συνέχεια, μοιράζεται με σκοπό να σχεδιαστεί το πληρέστερο δυνατό ενθύμιο. 

Μέθοδοι αξιολόγησης : 

● Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τη στιγμή της συγκέντρωσης, όπου κάθε μαθητευόμενος θα είναι σε θέση να συμπληρώσει τον οδηγό του για τις καλές 
πρακτικές. Μια τελική έκδοση θα δημιουργηθεί και θα δοθεί στην ομάδα των μαθητευόμενων. 

● Η αξιολόγηση μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια περιόδων εμβάθυνσης σε μια εταιρεία ή σε μια 
τεχνική πλατφόρμα. 
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Σενάριο Ενότητας 8 
 

EASY HEALTH : Διευκόλυνση και διατήρηση της επαγγελματικής ένταξης  
 

Στόχοι: Κατανόηση των προσδοκιών των εργοδοτών και του επαγγελματικού περιβάλλοντος όσον αφορά τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες των εργαζομένων σε 
θέματα υγείας. 
 
Συνθετική παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: μέθοδος, ενδιαφέρον, κοινό-στόχος... 
 

- Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα στοχαστούν και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις προσδοκίες των εργοδοτών σχετικά με τις συμπεριφορές και τις γνώσεις στο θέμα της υγείας 
στην εργασία.  

- - Για να γίνει αυτό, θα εξετάσουμε την επαγγελματική συνέντευξη και την επαγγελματική υγεία σε συνάρτηση με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές ενότητες. Οι εκπαιδευόμενοι, με την 
υποστήριξη των εκπαιδευτών, θα συντάξουν έναν οδηγό καλών πρακτικών για τη διατήρηση της καλής υγείας τους στην εργασία.  

 
- - Χάρη σε αυτόν τον οδηγό και στο «αστέρι της αλλαγής», οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προβληματιστούν για τις δικές τους πρακτικές και να καθορίσουν τι μπορεί να αλλάξει στην 

καθημερινή τους συμπεριφορά σε σχέση με την υγεία στην εργασία. 
 

 

Ομαδικό και/ή ατομικό σενάριο Διάρκεια: περίπου 7 ώρες 
 
Δεξιότητες στόχοι: στο τέλος του σεναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να…   
 
- ενσωματώνουν και υιοθετούν καλές πρακτικές για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εργοδοτών και του επαγγελματικού περιβάλλοντος όσον αφορά την επαγγελματική υγεία.  
 
Κριτήρια αποτίμησης και αναμενόμενα αποτελέσματα:   
 
Ο στόχος είναι κάθε εκπαιδευόμενος να εφαρμόζει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στον οδηγό, ο οποίος προκύπτει από ομαδική εργασία, αυτοτοποθέτηση μέσω του οδηγού και χρήση 
του «αστεριού της αλλαγής» για να καθοριστούν τα σημεία όπου ο καθένας υπερέχει και αυτά που θα μπορούσε να βελτιώσει όσον αφορά τη συμπεριφορά επαγγελματικής υγείας.  

 

 
Διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης:   Ποιος επικυρώνει; Πώς; Προσωπική συνέντευξη για κάθε εκπαιδευόμενο, συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Πού καταγράφεται; Ο οδηγός 
είναι διαθέσιμος σε όλους.  
 
- Ο οδηγός που προκύπτει θα διανεμηθεί σε όλους τους εκπαιδευόμενους της ομάδας.. 
 
- Οι εκπαιδευόμενοι θα αυτοτοποθετηθούν σε σχέση με τις πρακτικές που εφαρμόζουν, θα καθορίσουν τους άξονες αλλαγής για τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας το «αστέρι της αλλαγής».  
 
- Συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης (Τι μάθατε από αυτήν; Τι θα εφαρμόσετε; Τα θετικά σημεία της εκπαίδευσης; Σημεία προς βελτίωση, σχόλια;) 
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Στάδι
α 

Διάρκεια Υλικό που χρησιμοποιείται 

 
# Διάρ

κεια 
Τίτλος  Καθήκοντα εκπαιδευτών Καθήκοντα εκπαιδευόμενων Καθήκοντα 

εκπαιδευόμενων 
Οδηγίες  

1 20 
λεπτ
ά 

Παρουσίαση Ενότητας 8 
 
 
 

Παρουσίαση του παιδαγωγικού σεναρίου: 
- Γράφουν στον πίνακα τους στόχους, εντάσσουν στο γενικό 
πλαίσιο την Ενότητα 8 ως η τελική ενότητα που αποτυπώνει 
όλη τη δουλειά η οποία έγινε νωρίτερα.  
- Παρουσιάζουν τη ροή, τα διάφορα στάδια της ημέρας 
(Brainstorming, αφίσα INRS, δημιουργία οδηγού, «αστέρι της 
αλλαγής», αξιολόγηση), τις προσδοκίες, την εργασία που 
πρέπει να γίνει (συλλογικά, για τα πρώτα βήματα, ομαδική 
συζήτηση, επεξεργασία του οδηγού, και ύστερα μεμονωμένα ο 
καθένας χρησιμοποιεί το «αστέρι της αλλαγής» για να 
καθορίσει τους άξονες της αλλαγής).  
- Εξηγούν πώς θα επικυρωθούν οι δεξιότητες που θα 
αποκτηθούν (κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους εκπαιδευτές για να 
συζητηθεί το «αστέρι της αλλαγής» με τους εκπαιδευόμενους). 
- Επανεξετάζουν απορίες που μπορεί να έχουν οι 
εκπαιδευόμενοι, συμφωνούν πάνω στις διαδικασίες, 
επαναδιατυπώνουν αν χρειάζεται.  
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν 
τους στόχους, την ημερήσια 
διάταξη, και κάνουν ερωτήσεις 
αν χρειάζονται διευκρινίσεις.  

Καμία ιδιαίτερη 
οδηγία, απλή 
παρουσίαση της 
εκπαιδευτικής 
ενότητας. 
 
 
 

Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 

2 20 
λεπτ
ά 
 

Brainstorming 
(καταιγισμός ιδεών) 
 
 
 

Η μέρα αρχίζει με Brainstorming (καταιγισμό ιδεών) για 
εξοικείωση των εκπαιδευόμενων και ανακεφαλαίωση των 
πρώτων 7 εκπαιδευτικών ενοτήτων. Στόχος είναι να τονιστούν 
τα κύρια θέματα που καλύφθηκαν, χωρίς λεπτομέρειες 
(σύστημα υγείας, ισορροπημένη διατροφή, βιολογικός ρυθμός, 
ισορροπία οικογενειακής ζωής και ύπνος, προσωπική υγιεινή, 
επικίνδυνη συμπεριφορά, εθισμοί, ψυχολογικοί κίνδυνοι, 
διαχείριση άγχους, επαγγελματική υγεία, επαγγελματικοί 
κίνδυνοι, προσδοκίες εργοδοτών, πρόληψη κινδύνων…) Οι 
εκπαιδευτές θα καταγράψουν στον πίνακα τα κύρια σημεία που 
θα λένε οι εκπαιδευόμενοι.  

 
Οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν 
ιδέες και λέξεις σε σχέση με το 
θέμα της εκπαιδευτικής 
ενότητας.  
 
 
 

Brainstorming : Ποιες 
είναι οι συμπεριφορές 
για καλή υγεία που 
πρέπει να υιοθετηθούν 
για να διατηρηθεί και 
να διευκολυνθεί η 
επαγγελματική ένταξη;  
 
 
 

Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 
Τα storyboard 
(εικονογραφημένα 
σενάρια) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
αυτό το στάδια για 
να καθοδηγήσουν τη 
σκέψη των 
εκπαιδευόμενων και 
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να τονίσουν τα κύρια 
θέματα.  
 
 

3 40 
λεπτ
ά 

Αφίσα INRS  
 

Αφού καταγραφούν τα κύρια θέματα, για να δοθούν στους 
εκπαιδευόμενους εργαλεία και να συμπληρωθούν οι 
προηγούμενες συναντήσεις, παρουσιάζονται τα ενημερωτικά 
δελτία του INRS. Στόχος είναι να ξεκινήσει διάλογος με την 
ομάδα. Παρομοίως, οι εκπαιδευτές απαριθμούν τα θέματα που  
καλύπτουν οι εκπαιδευόμενοι και γράφουν τις λέξεις-κλειδιά 
(π.χ. ύπνος, ναρκωτικά, αλκοόλ, επικίνδυνες συμπεριφορές, 
άγχος, ασφάλεια στην εργασία, υγιεινή, κίνδυνος…)  
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν 
όσα βλέπουν σε διάφορες 
αφίσες και μετά τις εντυπώσεις 
τους, τις παρατηρήσεις και τις 
ιδέες τους για τον εμπλουτισμό 
της υπόλοιπης εκπαιδευτικής 
ενότητας.  
 
 
 

Τι βλέπετε σε αυτή την 
αφίσα;  
 
Ποιο μήνυμα θέλει να 
μεταδώσει το 
Ινστιτούτο INRS; 
Γιατί; 
 

Προβολέας οροφής, 
υπολογιστής, αφίσα 
INRS σε ψηφιακή 
μορφή. Πηγή: 
http://www.inrs.fr/ 
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 

4 105 
λεπτ
ά 

Διάλειμμα 
Δημιουργία οδηγού  
(εργασία σε δύο στάδια) 
 
4. Επαγγελματική 
συνέντευξη  
 
Ατομικός χρόνος- 15 
λεπτά 
 
Σε ομάδες - 20 λεπτά 
 
Συνεργασία όλων - 30 
λεπτά 
 

Κάποιος φίλος σας θα έχει επαγγελματική συνέντευξη για μια 
δουλειά σε 48 ώρες. (Ξεκινήστε από ένα παράδειγμα, χειριστής 
περονοφόρου, οδηγός, νηπιαγωγός, ξυλουργός, μάγειρας...) 
Για να τον βοηθήσετε, του δίνετε συμβουλές κυρίως για θέματα 
υγείας, ώστε να προετοιμαστεί όσο μπορεί για την επαγγελματική 
συνέντευξη, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα σχετικά με την υγεία 
που είδαμε νωρίτερα. 
Αυτή η εργασία συνοψίζει τα θέματα που καλύφθηκαν και 
δείχνει τι ακριβώς έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι.  
 
 
Πιθανές ερωτήσεις για να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι: Τι 
πρέπει να κάνει για να έχει καλή υγεία κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης; Για βοήθεια, παραπέμπετε στον πίνακα, δηλαδή 
στα κύρια θέματα των ενοτήτων και στις αφίσες του INRS. 
(Διατροφή, Υγεία, Ύπνος, Υγιεινή, Εθισμοί, Άγχος…)  
Οι εκπαιδευτές καταγράφουν τις απαντήσεις που 
δίνουν οι εκπαιδευόμενοι.  
 
 
 
 

Στο πρώτο στάδιο, δουλεύοντας 
ατομικά, οι εκπαιδευόμενοι 
γράφουν τις συμβουλές που θα 
δώσουν στον φίλο τους. Μετά 
δουλεύουν σε μικρές ομάδες 
των 3 ή 5 για ανταλλαγή 
απόψεων και εμπλουτισμό των 
συμβουλών. Στο τέλος 
δουλεύουν όλοι μαζί για να 
συνθέσουν το πρώτο μέρος του 
οδηγού.  

Σκεφτείτε τις ανάγκες 
του φίλου σας για να 
είναι σε καλή 
κατάσταση υγείας στη 
διάρκεια της 
συνέντευξης. Πρέπει να 
δημιουργήσετε έναν 
οδηγό καλών 
πρακτικών για να τον 
βοηθήσετε να κερδίσει 
τη θέση εργασίας.  

Δώστε στους 
εκπαιδευόμενους 
πρόχειρα χαρτιά αν 
χρειάζονται για τις 
ατομικές και 
ομαδικές 
δραστηριότητες.  
 
Για την τελική 
συνεργασία όλων, 
λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι. 
 
 
Για τα επόμενα 
στάδια, οι 
εκπαιδευτές μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν 
το δείγμα ως οδηγό.  

 105 Διάλειμμα για Συγχαρητήρια, ο φίλος σας πήρε τη θέση χάρη στις συμβουλές Στο πρώτο στάδιο, δουλεύοντας  Δώστε στους 
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λεπτ
ά 

μεσημεριανό 
 
  
4.2 Επαγγελματική υγεία  
 
Ατομικός χρόνος - 15 
λεπτά 
 
Σε ομάδες - 20 λεπτά 
 
Συνεργασία όλων - 30 
λεπτά 
 
 
 

σας! Τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, Για να τον βοηθήσετε, θα 
απαριθμήσετε τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσει 
προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του μακροπρόθεσμα. 
 
Όπως πριν, ατομική εργασία, μετά ομαδική και συνεργασία 
όλων. Οι εκπαιδευτές καταγράφουν τις απαντήσεις που δίνουν 
οι εκπαιδευόμενοι.  

ατομικά, οι εκπαιδευόμενοι 
γράφουν τις συμβουλές που θα 
δώσουν στον φίλο Μετά 
δουλεύουν σε μικρές ομάδες 
των 3 ή 5 για ανταλλαγή 
απόψεων και εμπλουτισμό της 
λίστας. 
Στο τέλος δουλεύουν όλοι μαζί 
για να συνθέσουν το δεύτερο 
μέρος του οδηγού.  
 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα: 
Δημιουργία του οδηγού 
καλών πρακτικών: 
Καλή φόρμα την ημέρα 
της επαγγελματικής 
συνέντευξης και 
διατήρηση αυτής της 
δυναμικής σε όλη τη 
διάρκεια της 
επαγγελματικής 
σχέσης.  
  
  
 

εκπαιδευόμενους 
πρόχειρα χαρτιά αν 
χρειάζονται για τις 
ατομικές και 
ομαδικές 
δραστηριότητες.  
 
 
 
Για την τελική 
συνεργασία όλων, 
λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι. 
 
 
 
Προβολέας οροφής, 
υπολογιστής,  
επεξεργαστής 
κειμένου, 
εκτυπωτής, 
φωτοτυπικό 
μηχάνημα. 

5 60 
λεπτ
ά 

Διάλειμμα 
 
Συγγραφή του οδηγού 
καλών πρακτικών 
 
 
 
 

 
Χάρη στη δουλειά που έγινε νωρίτερα, έχει συγκεντρωθεί το 
υλικό για τη συγγραφή του οδηγού καλών πρακτικών. Θα γίνει 
αξιολόγηση της αρχικής εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι θα 
λάβουν τον οδηγό που προέκυψε από τη συνεργασία όλων. 
Οι εκπαιδευτές, με τη βοήθεια των εκπαιδευόμενων, θα 
συνθέσουν την ψηφιακή μορφή του οδηγού.  
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι θα 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να 
συγγράψουν τον οδηγό, 
χρησιμοποιώντας τις 
προσωπικές τους σημειώσεις 
και τη δουλειά τους στη μικρή 
ομάδα.  
 
 

Ξαναδιαβάστε τον 
οδηγό για να τον 
βελτιώσετε. 
 
 
  
 

 
Αν απαιτούνται 
αλλαγές, προβολέας 
οροφής, 
υπολογιστής, 
εκτυπωτής, 
φωτοτυπικό 
μηχάνημα.  

6 10 
λεπτ
ά 

Διανομή και ανάγνωση 
του οδηγού καλών 
πρακτικών 
.  
 
 

Οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν τον οδηγό, καθώς έχουν την 
ευκαιρία να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν μετά την 
ανάγνωσή του και την ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα. 
   
 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν 
τον οδηγό και μπορούν να 
προτείνουν αλλαγές και 
προσθήκες.  
 

Αφού διαβάσετε τον 
οδηγό, 
αυτοτοποθετηθείτε σε 
σχέση με τις συμβουλές 
του.  
 

 Αν απαιτούνται 
αλλαγές, προβολές 
οροφής, 
υπολογιστής, 
εκτυπωτής, 
φωτοτυπικό 



277 / 361 

 

   
 

  
 

μηχάνημα. 
 
 

7 10 
λεπτ
ά 

Αυτοτοποθέτηση 
 
 
 

 
Με βάση τον οδηγό καλών πρακτικών, οι εκπαιδευτές 
συνθέτουν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Καλούν τους 
εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τον εαυτό τους, να κάνουν 
την αυτοκριτική τους, να αναρωτηθούν πώς νιώθουν για τις 
συμβουλές του οδηγού. Έτσι θα εντοπίσουν τι χρειάζεται να 
αλλάξουν και να βελτιώσουν στις συμπεριφορές τους. Τι θα 
αντικαταστήσετε με βάση αυτή τη συμβουλή; Γιατί; Τι πρέπει να 
κάνω για να είμαι σε φόρμα; Για τη σχηματοποίηση αυτής της 
εργασίας, χρησιμοποιείται το «αστέρι της αλλαγής».  
 
 
 

Αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
ξαναδιαβάσει τον οδηγό, 
εξετάζουν μία προς μία κάθε 
συμβουλή και αναρωτιούνται αν 
την ακολουθούν ή όχι στην 
καθημερινότητά τους.  

Προτεινόμενο 
παράδειγμα: 
Συμπληρώστε το 
«αστέρι της αλλαγής» 
για να γίνετε καλύτερος 
από την άποψη της 
οικολογικής 
συνείδησης, για να 
διαχειριστείτε τον 
χρόνο σας καλύτερα, 
για να είστε πιο 
οργανωμένοι στη 
δουλειά σας κ.λπ....   
 

 
Υπολογιστής, 
επεξεργαστής 
κειμένου, 
φωτοτυπικό 
μηχάνημα, για την 
αυτοαξιολόγηση. 
 
 
  
 
 
 
 

8 20 
λεπτ
ά 

Παρουσίαση του 
«αστεριού της αλλαγής» 
 
 
 

 
Ζωγραφίστε στον πίνακα το «αστέρι της αλλαγής» και γράψτε 
στα έξι σημεία του τους άξονες της αλλαγής: 
Δημιουργώ/Ξεκινώ, Διατηρώ/Προστατεύω, Αυξάνω, 
Μεγεθύνω, Μειώνω/Λιγοστεύω, Παύω/Εξαλείφω και 
Υλοποιώ. 
 
Για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές 
παρουσιάζουν το «αστέρι της αλλαγής» που θα χρησιμοποιηθεί 
ατομικά, με βάση ένα παράδειγμα. Μπορούν επίσης να τους 
ενθαρρύνουν να σκεφτούν μελέτες περίπτωσης. 
 

Οι εκπαιδευόμενοι σκέφτονται 
ένα συγκεκριμένος παράδειγμα 
για να αντιληφθούν την 
προσέγγιση.  

 
Συμπληρώστε το 
«αστέρι της αλλαγής». 
Τι πρέπει να αλλάξω 
στην καθημερινή 
συμπεριφορά μου για 
να διευκολύνω και να 
διατηρήσω την 
επαγγελματική ένταξή 
μου;  
 
 
 

 
Λευκός πίνακας, 
μαρκαδόροι 
 

9  
20 
έως 
40 
λεπτ
ά 
depe
nding 
on 

Οι εκπαιδευόμενοι 
συμπληρώνουν 
ανεξάρτητα το δικό τους 
«αστέρι της αλλαγής» 
 
 

 
  
 
Μόλις οι εκπαιδευόμενοι καταλάβουν πώς λειτουργεί το 
«αστέρι της αλλαγής», καλούνται να το αξιοποιήσουν για την 
προσωπική τους περίπτωση. Οι εκπαιδευτές βοηθούν τον 
καθέναν ξεχωριστά. 
 
 

 
  
 
Κάθε εκπαιδευόμενος 
συμπληρώνει το δικό του 
«αστέρι της αλλαγής». 
 
 
 

 
 
Τι έχετε εντοπίσει ως 
σημεία προς αλλαγή; Τι 
θα εφαρμόσετε;  
 
 

 
 
Πρόχειρα χαρτιά αν 
χρειάζονται.  
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the 
size 
of the 
grou
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10 10 
λεπτ
ά 

 
  
  Ατομική αξιολόγηση με 
βάση το αστέρι, 5 έως 10 
λεπτά ανά εκπαιδευόμενο 
 
 
 
 

 
 
Συνεδρία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων κατ’ ιδίαν, με θέμα 
το «αστέρι της αλλαγής». Στόχος είναι να εξελίξουν τις 
πρακτικές τους, να αλλάξουν συνήθεις ή να διατηρήσουν 
ορισμένες προσπάθειες και να ενισχύσουν κάποιες 
συμπεριφορές. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Συζητήστε τι θα κάνουν οι 
εκπαιδευόμενοι για να 
διευκολύνουν και να 
διατηρήσουν την επαγγελματική 
ένταξή τους. Ταυτόχρονα, στις 
ατομικές συνεδρίες, οι 
εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν 
ένα τελικό ερωτηματολόγιο για 
όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες.  
 

 
 
Πώς θα αξιολογούσατε 
την ημέρα; Τις 
εκπαιδευτικές ενότητες; 

 
 
Ξεχωριστό γραφείο, 
αν είναι δυνατόν, για 
τις ατομικές 
συνεδρίες. 
 
 
 
 

    
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 

      
 
Συνολική αξιολόγηση της 
ενότητας και της 
εκπαίδευσης  

      
    
   
Συνολική αξιολόγηση της ενότητας, ανταλλαγή απόψεων με 
την ομάδα. Πώς σας φάνηκε; Τι μάθατε; Τι θα εφαρμόσετε; Οι 
εκπαιδευόμενοι, αν θέλουν, μπορούν να παρουσιάσουν 
επιγραμματικά το δικό τους «αστέρι της αλλαγής». 
Οι εκπαιδευτές καταγράφουν τα σχόλια των εκπαιδευόμενων.  

    
    
  
Ανταλλαγή απόψεων με τους 
εκπαιδευόμενους για τα οφέλη 
εκπαίδευσης αυτού του τύπου, 
τι έχουν αποκομίσει και τι θα 
θέσουν σε εφαρμογή εφεξής.  

  
   

   
 
 
Φόρμα αποτίμησης 
της ημέρας, φόρμα 
συνολικής 
αξιολόγησης της 
εκπαίδευσης. 
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Θεωρητικό Περιεχόμενο της Ενότητας 8   

Παράρτημα 1: Αυτοαξιολόγηση  

1.1 Συμβουλές για την επαγγελματική συνέντευξη   

-  Φροντίζω να έχω μια αξιοπρεπή, καθαρή και κατάλληλη αμφίεση, προσαρμοσμένη στο εργασιακό περιβάλλον. 

- Διαλέγω τα ρούχα μου προσεκτικά, ειδικά για την περίσταση, ώστε να είμαι άνετα για να εργαστώ.  

- Φροντίζω την εικόνα που δίνω στην επαγγελματική συνέντευξη, ώστε να αποπνέω επαγγελματισμό (ρούχα, υγιεινή, κόμμωση, ξύρισμα, στάση σώματος…)  

- Φροντίζω να μη φοράω πολύ άρωμα ή να μην έχω βαφτεί υπερβολικά.  

- Φροντίζω να έχω καθαρή αναπνοή (βουρτσισμένα δόντια, όχι κάπνισμα ή αλκοόλ πριν από τη συνέντευξη). 

- Φροντίζω για άψογη υγιεινή εκείνη την ημέρα (καθαρά χέρια, νύχια, πρόσωπο, μαλλιά, ρούχα και παπούτσια). 

- Διατηρώ τον έλεγχο, δείχνοντας ηρεμία και χαλάρωση.  

- Διαχειρίζομαι το άγχος μου φτάνοντας στην ώρα μου, αφού έχω κοιμηθεί καλά και έχω χαλαρώσει με απλές τεχνικές.  

- Ξεκουράζομαι καλά πριν από τη συνέντευξη, έτσι ώστε να έχω άρτια αντίληψη, προσήλωση και δυναμική κατά τη διάρκειά της.  

- Φροντίζω να έχω τακτοποιήσει τα θέματα υγείας (κάρτα υγείας, εμβολιασμοί, ιατρικό τσεκ-απ αν χρειάζεται, ασφάλεια υγείας σε ισχύ...). 

- Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν διστάζω να προβάλω τις γνώσεις μου σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία και την πρόληψη κινδύνων όσον αφορά την 
επαγγελματική δραστηριότητα PRAP (εξοπλισμός προσωπικής προστασίας, χειρονομίες και στάση σώματος, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, αριθμοί έκτακτης 
ανάγκης, εικονογράμματα κινδύνου, υποχρεωτικές ειδοποιήσεις ..). 

- Φροντίζω την εικόνα και τη στάση του σώματός μου (στέκομαι στητά, προσηλώνομαι, ακούω, συγκεντρώνομαι για να αποδίδω εκείνη την ημέρα...). 

- Τονίζω, αν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οποιαδήποτε φυσική ή αθλητική δραστηριότητα ασκώ. 

- Είμαι συνεπής για να δείξω ότι ξέρω να διαχειρίζομαι σωστά τον χρόνο μου και να προνοώ.  

- Τηρώ τους κανόνες καλής συμπεριφοράς (ευγένεια, συνέπεια, εταιρικοί κανονισμοί, κλείνω το κινητό...). 

- Αποπνέω σταθερότητα. Προσπαθώ να δείξω στον εργοδότη ότι έχω "σταθερή" ζωή (τρόπος ζωής, επιμέλεια, διαθεσιμότητα).  
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- Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, ελέγχω τον εαυτό μου, δίνω εικόνα επαγγελματισμού. 

-  Τρώω καλά από πριν ώστε να είμαι σε καλή φόρμα στη συνέντευξη.  

- Προγραμματίζω από πριν τη διαδρομή μου για να μην τρέχω στον δρόμο. 

- Οργανώνομαι εγκαίρως για να έχω άνεση την ημέρα της συνέντευξης (φροντίδα παιδιών, ετοιμασία για τη συνέντευξη και συγκέντρωση χρήσιμων εγγράφων...) ... 

 

1.2 Συμβουλές για να διατηρήσω τη θέση μου 

- Κάνω τακτικά ιατρικά τσεκ-απ. 

- Κάνω ισορροπημένη διατροφή ώστε να αποδίδω στη δουλειά.  

- Φροντίζω την προσωπική μου υγιεινή καθημερινά. 

- Διαχειρίζομαι την κόπωση και τον ύπνο ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή μου στην εταιρεία.  

- Επαγρυπνώ στη δουλειά ώστε να ελαχιστοποιώ τα ατυχήματα. 

- Φοράω τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. 

- Τηρώ τους κανονισμούς της εταιρείας. 

- Πλένω και αλλάζω τακτικά τα ρούχα εργασίας. 

- Δεν κάνω χρήση παράνομων ουσιών. 

- Επιλέγω τρόπο ζωής εναρμονισμένο με το ωράριό μου. 

- Είμαι πάντα στην ώρα μου. 

- Δίνω πάντα εικόνα επαγγελματισμού. 

- Αφουγκράζομαι το σώμα μου για να ρυθμίσω την ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και ξεκούρασης.  

- Δεν απουσιάζω. 

- Υιοθετώ τις σωστές χειρονομίες και στάσεις του σώματος στη δουλειά.  
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- Γνωρίζω το σχέδιο εκκένωσης, ξέρω πού είναι οι έξοδοι κινδύνου, τα σημεία συγκέντρωσης, οι συναγερμοί πυρκαγιάς, το φαρμακείο.  

- Ακολουθώ τους κανόνες σε περίπτωση ειδικού σχεδίου ασφαλείας... 

 

Σημείωση : 

Για την αυτοαξιολόγηση, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να τοποθετηθεί όσον αφορά κάθε συμβουλή, απαντώντας στην ακόλουθη ερώτηση: τηρώ ή όχι αυτή τη 

συμβουλή; Γιατί;  

 

 5. ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

5.1. Πηγές για περαιτέρω ανάπτυξη  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να δεχθούμε το ενδιαφέρον σας ή/και να λάβουμε τις 
προτάσεις σας. 

contact@easyhealthproject.eu 

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις σχετικά με το έργο... 

http://www.easyhealthproject.eu/site/  

  https://www.facebook.com/easyhealthproject/ 

  https://twitter.com/EasyHealthEU 

  https://www.youtube.com/channel/UC2wELRruS5PChXpYXDMNtrA  
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5.2. Ευχαριστίες 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι εταίροι του έργου, που αποτελούνται από οργανισμούς από τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα και την Ιταλία, έχουν συγχωνεύσει 
τη συλλογική τους εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ευχαριστίες στους συνεργάτες του έργου: 

- GIP-FCIP της Νορμανδίας, 
- ANPAA Νορμανδία, 
- MOSQUI.TO, 
- Academia Formaçao Norte (AFN), 
- Intermezzo Ungdom, 
- Exelia, 
- Innovamentis.  

 


