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Τι είναι ένα Θεματικό Δίκτυο:

• Ένας θεσμός, ο οποίος 
προωθεί τη συνεργασία 
μεταξύ σχολείων διαφόρων 
περιοχών που ανήκουν στο 
συγκεκριμένο Θεματικό 
Δίκτυο, που υλοποιούν 
προγράμματα του ίδιου 
θεματικού περιεχομένου.

• Επίσης, εξασφαλίζεται η 
διάρκεια της σχέσης μεταξύ 
σχολείων- ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ-
συνεργαζόμενων φορέων. 



H λειτουργία του στοχεύει:
• Στην οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων 

Π.Ε.

• Στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

• Στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών

• Στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων και 
όλων των μελών (Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων 
σχολείων, συντονιστικών φορέων)

• Στην ανταλλαγή επισκέψεων

• Στην εξαγωγή συμπερασμάτων και

• Στη διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών και για κινητοποίηση 
αρμόδιων δημόσιων φορέων.



Λίγο πιο συγκεκριμένα….

• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο 
Δίκτυο

• Δικτύωση Σχολικών Μονάδων

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

• Προβολή παραδοτέου υλικού σχολικών μονάδων που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο 



Στόχοι του Δικτύου: 

• Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών αναφορικά με την σχέση Διατροφή-
Περιβάλλοντος-Υγείας

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής-περιβάλλοντος

• Μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος με ταυτόχρονη στροφή στα 
τοπικά προϊόντα

• Προώθηση της εποχικότητας στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
αλλά και θαλασσινών

• Ενημέρωση για τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής αλλά και του Πιάτου 
της Διατροφής

• Υδάτινο αποτύπωμα τροφών



Βασικός στόχος: 
Οι μαθητές να ενδιαφερθούν, να 
κατανοήσουν τη σημασία της σχέσης 
αυτής και τελικά με δημιουργικό τρόπο 
να εκφράσουν τους προβληματισμούς και 
τις προτάσεις τους. 



Συνεργαζόμενοι
φορείς

 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής)

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης 
Διαιοτολογίας – Διατροφής)

 ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης (Τμήμα Διατροφής και  
Διαιτολογίας)

 WWF Ελλάδας

 Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης



Συνεργαζόμενα Σχολεία ΠΕ και ΔΕ ανά 
Περιφέρεια

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

• Περιφέρεια Κρήτης

• Περιφέρεια Ηπείρου

• Περιφέρεια Θεσσαλία

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Περιφέρεια Β. Αιγαίου

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης 



Κάποιες προτάσεις…

Διαγωνισμός ρητορικής με θέμα τη διατροφή πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του Εθνικού Δικτύου "Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία" που 
συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου.



Η δημιουργικότητα συνεχίζεται!

 Ακροστιχίδες Διατροφής

 Αινίγματα Διατροφής

 Η Διατροφή μέσα από Πίνακες Ζωγραφικής

 Συνταγές του τόπου μας

 Υγιεινά πρωινά

 Κουίζ Διατροφής

 Διαδραστικοί χάρτες με τοπικά προϊόντα 



 Τραγούδια

 Ποιήματα-Μαντινάδες

 Ιστορίες-Παραμύθια

 Βιντεάκια

 Παιχνίδια



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!


