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Η 2η Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Από  1-3 Μαρτίου 2021 η Συντονιστική ομάδα του

Προγράμματος “Fruit Super Squad – Healthy Schools”

διοργάνωσε τη 2η  διαδικτυακή εκπαίδευση για τα μέλη

του προσωπικού που συμμετέχουν στην εφαρμογή της

μεθοδολογίας του πιο πάνω προ-γράμματος σε σχολεία.

Η επιμόρφωση αποσκοπούσε στην ανταλλαγή ιδεών,

κατευθυντήριων γραμμών, πρακτικών δραστηριοτήτων

που θα υλοποιούνταν κατά την πιλοτική εφαρμογή του σε

κάθε χώρα.

Αυτή η εκπαίδευση οργανώθηκε να γίνει διαδικτυακά,

λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία

στην Ευρώπη (Πανδημία Covid-19).  Οι διοργανωτές

χρησιμοποίησαν τις απαραίτητες στρατηγικές έτσι που  η

μαθησιακή διαδικασία στο ψηφιακό περιβάλλον να είναι

αποτελεσματική και οι συμμετέχοντες σε αυτήν να έχουν

ενεργό συμμετοχή.

Σύντομη επιμόρφωση προσωπικού



η παρακολούθηση από τα ίδια τα παιδιά

της πρόοδου τους όσον αφορά την

υιοθέτηση των φρούτων στην διατροφή

τους στο σχολείο  ( Συμπλήρωση από τα

παιδια καθημερινά μιας Κάρτας

Ανταμοιβής με αστεράκια),  

η  ενίσχυση θετικών συμπεριφορών

το «storytelling  (την αφήγηση ιστοριών)

οι υπερδυνάμεις που μας προσφέρουν

οι "υπερήρωες" τα φρούτα. (Σημείωση:

Παρόλο που ο τίτλος του Προγράμματος

“Fruit Super Squad – Healthy Schools) 

 αναφέρει μόνο τα φρούτα,το περιεχόμενο

του περιλαμβάνει και τα λαχανικά.)

Παρουσιάστηκαν διάφορες παιδαγωγικές

προτάσεις βασισμένες σε ένα μοντέλο

εκπαίδευσης, που δοκιμάστηκε με μεγάλη

επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια στην

Πορτογαλία . Αυτό χρησιμοποιεί τεχνικές

άτυπης εκπαίδευσης, για να διευκολύνει την

υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών

συνηθειών από τα παιδιά. 

Οι κυριότερες του τεχνικές είναι:

 Παρακολουθήθηκε η πιλοτική εφαρμογή κι

αξιολογήθηκε με τη συμπλήρωση

ερωτηματολογίων από τα παιδιά και τους

εκπαιδευτικούς στην αρχή και στο τέλος της..

Οι δραστηριότητες εκτιμήθηκαν πάρα πολύ,

δάσκαλοι και μαθητές συμμετείχαν σε κάθε

προτεινόμενη δραστηριότητα με μεγάλο

ενθουσιασμό!

Κρατήστε επαφή μαζί μας
παρακολουθώντας την
σελίδα μας στο
Facebook:
@fruitsupersquad

 Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος έγινε σε
Κύπρο,Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία από τον
Μάρτιο  μέχρι τον Μάιο 2021.

   Εκπαιδευτικοί σε σχολεία Προδημοτικής και Δημοτικής
Εκπαίδευσης οργάνωσαν ένα πρόραμμμα διάρκειας (5) 

 εβδομάδων με κύριο σκοπό την αλλαγή των
διατροφικών  συνηθειών των παιδιών. 

  Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον χάρτη των σχολείων
που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα στην πιο κάτω
ιστοσελίδα: 

 https://europrojectsapcoi.wixsite.com/fruitsupersquad
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