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Habit formation
Γ ί χρειαζόμαστε
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Οι υγιεινές συνήθειες δημιουργούν βέλτιστες συνθήκες για
καλύτερη ποιότητα ζωής
Το δημοτικό σχολείο αποτελεί το καλύτερο περιβάλλον για τη
διαμόρφωση υγιών
συνήθειών
Οι υγιεινές συνήθειες μπορούν να διαμορφωθούν μέσα από
διασκεδαστικά παιχνίδια
χ
Τα παραδοσιακά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν το μέσο
για τη διαμόρφωση υγιών συνήθειών

Περιεχόμενα
• Πρώιμες επιδράσεις Early life influences
• Οι παράγοντες που επιδρούν στη διατροφική
συμπεριφορά των παιδιών
• Ηδονισμός και διάρκεια υγιών συνήθειών
• Συνήθειες, ορισμός, στάδεια και διαμόρφωση
• Ο ρόλος των κινήτρων
• Διατήρηση υγιών συνήθειών
• Εφαρμογές στο σχολείο και στην οικογένεια
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Ευχαρίστηση μέσα από την τροφή‐
τροφή
Εφαρμογές κατά την παιδική ηλικία
Η επίδραση των αισθήσεων: Ευχαρίστηση μέσα από
την ικανόποίηση τους
• Επαναμβαλλόμενη έκθεση σε συγκεκριμένες
γεύσεις και υφή που σχετίζεται με την ικανοποίηση
• Τα παιδιά είναι ικανά να ταυτίσουν την
ικανοποίηση με την τροφή ακόμα και σε αρχικά
αρνητικές εμπειρίες (Maier et al.,
al 2007).
2007)

Ευχαρίστηση μέσα από την τροφή‐
τροφή
Εφαρμογές κατά την παιδική ηλικία
Η διαπροσωπική διάσταση: ικανοποίηση από την
η
ρ η και το μ
μοίρασμα
ρ μ της
ης τροφής
ρ φής
αλληπεπίδραση

• Οι κοινωνικές συναναστροφές επιδρούν στις
αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια της τροφής και είναι
σημαντικές για τη δημιουργία των διατροφικών
συνηθειών
• Οι αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια του γεύματος
παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφική εκπαίδευση
του παιδιού (Shutts, et al., 2012).
• Τα παιδιά βάζουν τροφή στο στόμα πιο εύκολα όταν οι
ενήλικες τους το προτείνουν.
• Θετικές κοινωνικές συναναστροφές δημιουργούν
ισχυρούς δεσμούς με την ικανοποίηση από την τροφή
(Liberman et al
al., 2016)

Ευχαρίστηση μέσα από την τροφή
τροφή‐
Εφαρμογές κατά την παιδική ηλικία
Ηψ
ψυχοκοινωνίκη
χ
η διάσταση:
η Ικανοποίηση
η η από τα
γνωστικά στοιχεία της τροφής
• Τα δώρα και οι προσφορές (π.χ. Υπερήρωες σε
μικρογραφία στρατιωτάκια
μικρογραφία,
στρατιωτάκια, κτλ
κτλ.)) κάνουν την τροφή
πιο εύγευστη (Roberto et al., 2010)
• Ο καθορισμός του υγειινού μαζί με το καλό ¬ κακό
δ
δημιουργούν
ύ την επιθυμητή
θ
ή κατανόηση
ό
των παιδιών
δώ
(Baranowski et al., 1993);
• Οι διατροφικές πολιτικές μπορούν να έχουν καλύτερη
επίδραση αν ταυτιστούν και με την ευχαρίστηση από
την τροφή

Ηδονισμός
Hedonic

One step
Ένα βήμα

Multistep
Πολλαπλά βήματα

Κατάταξη των
συμπεριφορών ανάλογα με
τον αριθμό των
βημάτων που απαιτούνται
για την υιοθέτηση τους

(2018)
Distal benefit
Απομάκρυνση ικανοποίησης

Η συνήθεια ορίζεται ως μία δράση ή συμπεριφορά
που εμφανίζεται μέσα από χαμηλή κατανόηση ή
συνειδηση και ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων
περιβαλλοντικών ερεθισμάτων

Ορισμός της
συνήθειας

Η αυτοματοποίηση
μ
η η θεωρείται
ρ
το κλειδί γγια τη
η
δημιουργία συνηθειών: Οι συνήθειες εμφανίζονται ως
αποτέλεσμα προηγούμενων ταυτίσεων μεταξύ
ερεθίσματος‐συμπεριφοράς
ερεθίσματος
συμπεριφοράς και χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια

Καθώς
Κ
θώ αναπτύσονται
ύ
οι συνήθειες,
ήθ
οι στόχοι
ό και
οι επιβραβεύσεις (που οδήγησαν αρχικά στη
δημιουργία
ημ ργ τους)
ς) γίνονται
γ
λιγότερο
γ ρ κατανοητοί
η
και έχουν όλο και μικρότερη επίδραση

Έλεγχος ερεθισμάτων!
(περισσότερα φρούτα και λαχανικά)

Εκπαίδευση σύμφωνα με
πραγματικά δεδομένα

Όταν η συμπεριφορά έχει γίνει συνήθεια:
(Υγιεινές και μη υγιεινές τροφές)
• Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πληροφορία για τη διατήρηση της
Αν...τότε σενάρια
ρ
Π Το
Π.χ.
Τ β
βούρτσισμα
ύ
των δ
δοντιων
(Όταν πεινάσω…θα φάω ένα φρούτο)
• H πρόθεση συμπεριφοράς δεν είναι καλός προβλεπτής της
Θετική επίδραση
(τρώγοντας αυτή την τροφή, κερδίζεις εκείνο...)
Π.χ. Η κατανάλωση ποπ κόρν στον κινηματογράφο
10 συμπεριφορές για απώλεια βάρους
• Η συμπεριφορά ενεργοποιείται από
1. Διατήρησε τη διατροφική σου ρουτίνα
περιβαλλοντικά ερεθίσματα.
2. Λιγότερα λιπαρά
3. Περπάτα!
Π.χ. Η κατανάλωση πίτσας μαζί με φίλους
4. Έχε μαζι ένα υγιεινό σνακ (ενδιάμεσο γεύμα)
και όχι μόνος
Healt hy habit s: efficacy of simple advice on weight 5. Κατανόησε τις ετικέτες
6. Προσοχή στις μερίδες
cont rol based on a habit -format ion model
P Lally, A Ch ip p erfield an d J Ward le

International Journal of Obesity (2008) 32, 700–707

7. Μείνε
7
Μ ί ό
όρθιος
θ
8. Αναλογήσου το τι πίνεις
9. Εστίασε στο φαγητό κάθε φορά που τρως
10. Μην ξεχνάς τις 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών

H υποκίνηση της συνήθειας
ΣΣχετίζεται
ίζ
με:
1. Το ερέθισμα της συνήθειας, και
2 Τη μή συνειδητή σύνδεση μεταξύ του ερεθίσματος και της
2.
συμπεριφοράς που έχει συνδεθεί από το παρελθόν
Π.χ. ‘τρώγοη επιλογή μίας συσκευασίας πατατάκια‘ επιλέγεται μέσα από ένα
ρεπερτόριο
ό
διαθέσιμων
έ
συμπεριφορών
ώ
• Έχει σημαντικές εφαρμογές για την υγεία (ο έλεγχος των περιβαλλοντικών
ερεθισμάτων μπορεί να προκαλέσει πιο υγιεινές συνήθειες, π.χ. Αθλητικά
ρούχα δίπλα στο κρεβάτι θυμίζουν να ξεκινήσω τη μέρα μου με σωματική
άσκηση)

Η εκτέλεση της συνήθειας
• Σχετίζεται με την ολοκλήρωση της συμπεριφοράς.
• Η ολοκλήρωση της μίας φάσης προκαλεί την έναρξη της επόμενης
• Στα πατατάκια που χρησιμοποιήθηκε πορηγουμένως υπάρχουν
συγκεκριμένα υποστάδια (άνοιγμα της συσκευασίας, λήψη του προϊόντος,
τοποθέτηση του στο στόμα, μάσημα, κατάποση)
(Cooper & Shallice, 2000).

Phases of habit formation

2. Η ενεργοποίηση της απόφασης

4. Συντελλώνττας στην ανάπτυξη της επανάληψης
της δραστηριότητας
(Fournier et al., 2017; Rhodes & de Bruijn, 2013; Rothman, 2000)

Μεττά την ένναρξη της
συμπεριφ
σ
φοράς

3. Επανάληψη συμπεριφοράς

Πριν την
τ έναρ
ρξη της
συμπεριφο
ορας

1 Η απόφαση δράσης
1.

Ποιές είναι οι ποιό βοηθητικές
τεχνικές για την υποκίνηση της
συνήθειας?
ήθ
?

Βοηθητικές τεχνικές  1η φάση
Κατά τη διαμόρφωση της πρόθεσης είναι πιθανό να αναμένονται
συγκεκριμένα αποτελέσματα που χρειάζεται να είναι θετικά και να
ζ
από πραγματική
ρ γμ
ή αντιλαμβανόμενη
μβ
μ η ικανότητα
η για
γ την
η
συνδυάζονται
ολοκλήρωση της (Ajzen, 1991; Bandura, 2001; Michie et al., 2011; Rogers, 1983;
Schwarzer, Lippke, & Luszczynska, 2011).

• Σημαντική είναι η πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς,
ή
• Επιλέγωντας
Ε λέ
να ακολουθήσω
λ θή συμπεριφορές
φ έ που έχει
έ ήδη
ήδ χαρακτηριστείί ως
σημαντικές μπορεί να ενισχύσει της πιθανότητες δημιουργίας συνηθειών και
να βοηθήσει την παρακίνηση πραγματοποίησης της

Βοηθητικές τεχνικές 2η και 3η φάση
Οι δεξιότητες ελέγχου είναι αναγκαίες για τη δημιουργία συνήθειας (φάση
2) καθώς και για τη διατήρηση της όταν πρόκειται να τεθεί σε ανταγωνισμό
σε σχέση με άλλες διαθέσιμες συμπεριφορές (φάση 3)
Τα παραπάνω μπορούν να βοηθηθούν μέσα από,
• Σχεδιασμό,
Σχεδιασμό
• Τοποθέτηση υπομνήσεων,
• Αυτο παρακολούθηση (π.χ. Αυτο’καταγραφή),
• Παρακολούθηση στόχων για να διατηρηθεί η θελκτικότητα τους
• Η απολαβή εσωτερικών παρακινητών ‐ επιβραβεύσεων που σχετίζονται με την
επιτυχημένη
χημ η πραγματοποίηση
ρ γμ
η η των στόχων
χ ((Gardner et al.,, 2012;; Lallyy & Gardner,, 2013))

Άρα για τη δημιουργία συνηθειών
Οι συνήθειες
αναπτύσσονται
μέσω της
επανειλημμένης
εκτέλεσης
συμπεριφορών με
την παρουσία
σημαντικών
ερεθισμάτων ή
περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών

Η έναρξη της
συμπεριφοράς
καθορίζεται από
πρόθεση και από
την εκτίμηση των
επιπτώσεων των
ενεργειών καθώς
και των
αναμενόμενων
αποτελεσμάτων
λ
ά

Με την
επανάληψη κάτω
από σταθερές
συνθήκες
δημιουργείται
αυτοματοποίηση,
και μη συνειδητές
δ δ
διαδικασίες
ί
συμπεριφοράς. Η
έναρξη της
μ ρφ ρ ς
συμπεριφοράς
απαιτεί τη
δημιουργία
συνήθειας:
γρήγορη
γρήγορη,
αποτελεσματική,
και αυτόματη

Η σωματική
δ
δραστηριότητα
ό
και οι διατροφικές
συνήθειες
μπορούν να
αναπτυχθούν σε
διάστημα λίγων
εβδομάδων.
Υπαρχουν
σημαντικές
διατομικές
διαφορές σχετικά
με το πόσο
γρήγορα μπορούν
να
δημιουργηθούν
νέες συνήθειες.

Ευσυνειδησία

Συγκαταβατικότητα
γ
β
η

Νεύρωση

Self‐regulation
g
Ανοικτός στην εμπειρία _ Καινοτόμος
Εξωστρεφής

Ενσυνειδησία
Τα άτομα
ά
με υψηλη ενσυνειδησία
ί έχουν
έ
καλύτερες δεξιότητες αυτοελέγχου και είναι πιο
πιθανό να μπορέσουν να αναπτύξουν την πρόθεση
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες σωματικής
δράσης και να διαμορφώσουν υγιεινές συνήθειες
διατροφής.
Για παράδειγμα μπορούν να,
‐ οργανωθούν και να δομήσουν τη
συμπεριφορά
φ ά τους καλύτερα
λύ
σύμφωνα
ύ φ
με
συγκεκριμένους στόχους,
φ γ
ή
ή‐και διαχειρίζονται
χ ρζ
τα
‐ αποφεύγουν
εμπόδια που πιθανά να αποτρέψουν τις
νέες συνήθειες πιο αποτελεσματικά

Dali στη Μαδρίτη
• Αρχές 20ου αι.: Ανακάλυψη του ανθρώπινου
εγκεφάλου και των λειτουργιών του
• Διαφορές μεταξύ δεξιού και αριστερού
ημισφαιρίου
• Λήψη αποφάσεων και αυτόματες αποφάσεις
διαφοροποιούν το αριστερό από το δεξί
ημισφαίριο.
ημισφαίριο

Dual system and habit formation

Δύο δρόμοι που επιδρούν στην
συμπεριφορά μέσω των
εμπειριών:

Σύστημα 1: αφορά τις
αυτόματες συμπεριφορές που
σχετίζονται με τον
αυτοματισμού και τη
συνήθεια.

Σύστημα 2: αποτέλεσμα
συστηματικής γνωστικής
διαδικασίας (στάσεων,
υποκειμενικών κανόνων,
έλεγχο συμπεριφοράς) και
των προθέσεων.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθούν στα προσωπικά κίνητρα και στα πρότυπα που
αντιπροσωπεύουν την επιτυχία. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δράση, χρησιμοποιώντας στρατηγικές
όπως ο καθορισμός του στόχου και τα θετικά σχόλια.

Η επαναλαμβανόμενη εμπειρία της επιτυχίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε νέες συνηθειες. Οι
παρεμβάσεις λοιπόν θα πρέπει, να αναπτύξουν μια προγραμματισμένη και πετυχημένη ρουτίνα (ή ένα
σύνολο από ρουτίνες) που θα ακολουθούνται τακτικά.
τακτικά

Η ρουτίνα χρειάζεται να παρακολουθείται για να βοηθά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια στην
επανάληψη της συμπεριφοράς (π.χ. ώρα της ημέρας).

Η αυξημένη επανάληψη της συμπεριφοράς ‐παράλληλα με την εμφάνιση των σχετικών ερεθισμάτων‐
οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς και στη διαδικασία αυτοματοποίησης της συνήθειας

Physical Activity Habits?
Γνώση

Εκπαίδευση και πρακτική γνώση
σχετικά με τον καθορισμό κατάλληλων
στόχων για αποτελεσματική σωματική
άσκηση
• Κατάλληλη ευέλικτη και ρεαλιστική
στοχοθέτηση,
χ
η η, ώστε να
τροποποιείται σύμφωνα με την
πρόοδο (Epton et al., 2017; Brand &
Ekkekakis, 2018).

Βοηθητικό περιβάλλον

Υποστήριξη μέσα από το κατάλληλο
περιβάλλον και τις συνθήκες για
τακτική σωματική δραστηριότητα
δραστηριότητα,
• Μπάλες και εξοπλισμός άσκησης ως
οπτικά ερεθίσματα, ρούχα‐
παπούτσια άσκησης ή σε εμφανές
σημείο (Harkin et al., 2016; Kaushal
et al., 2017).

Αναγνώριση ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων
ή

Προσδιορισμός ανταγωνιστικών
συνηθειών που μπορούν να μειώσουν
ή συμπεριφορά
φ ά άσκησης
ά
(π.χ.
(
τη συχνή
παρακολούθηση τηλεόρασης)
• Πρόσκληση σε φίλους να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
άσκησης αντί για ένα γεύμα μαζί με
φίλους ή παρακολούθηση
τηλεοπτικού προγράμματος μαζί με
φίλους (Conroy,
(Conroy Maher,
Maher Elavsky,
Elavsky
Hyde, & Doerksen, 2008).

Physical Activity Habits?
Προσδιορισμός
ό σχέδιων
έ
δράσης
ά
για τη σύνδεση
ύ
της επιλεγμένης σωματικής δραστηριότητας με
απρόβλεπτες καταστάσεις (π
(π.χ.
χ ταξίδι
ταξίδι, διακοπές).
διακοπές)
(Hagger, et al., 2016)
Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος θα πρέπει
να διευκολύνουν τη σύνδεση με την
άσκηση για τη συνέχιση της.
((Venema,, et al.,, 2017))

• Ρητός προσδιορισμός των
ανταγωνιστικών ερεθισμάτων
και της αντίδρασης σε αυτές
(Chapman, Armitage, &
Norman, 2009).

• Οργάνωση της μέρας για τη
διευκόλυνση της άσκησης.
άσκησης
• Μήνυμα υπενθύμισης από το
μάθημα στο γυμναστήριο.

Eating Habits?
Γνώση
Παροχή γνώσης και πρακτικών για τον
καθορισμό
ό κατάλληλων
ά
στόχων
ό
για
βελτιωμένες διατροφικές συμπεριφορές
• Γευστικές και απολαυστικές επιλογές.
• Με βάση τα εσωτερικά
ερεθίσματα κορεσμού (Bacon, 2009).
Σταδιακά πιο αποτελεσματική με βάση την
εμπειρία και την πρόοδο (Epton et al.,
2017 B
2017;
Brand
d & Ekk
Ekkekakis,
k ki 2018)
2018).
• Σταδιακά πιο αποτελεσματική με βάση την
εμπειρία και την πρόοδο (Epton et al.,
2017; Brand & Ekkekakis, 2018).

Βοηθητικό πλαίσιο

Αναγνώριση ανταγωνιστικών
συμπεριφορών

Υποστήριξητων κατάλληλων
συνθηκών που μπορούν να
ενισχύσουν υγιεινές
διατροφικές συνήθειες,

Αναγνώριση των περιβαλλοντικών
ερεθισμάτων που μπορεί να
ανταγωνιστούν υγιεινές συνήθειες
διατροφής

• Φρούτα και ξηροί καρποί πριν
από την αναχώρηση από το
σπίτι Start the meal with a salad;
σπίτι.Start
• Έναρξη του γεύματος με σαλάτα
(Harkin et al., 2016; Kaushal et al.,
2017).

Π.χ. Φαγητό μπροστά στην
Τηλεόραση.
• Πρόχειρο φαγητό μαζί με φίλους.
• Σϋνδεση ενός διαλλείματος από
την εργασία με ένα γλυκό
(Conroy Maher,
(Conroy,
Maher Elavsky,
Elavsky Hyde,
Hyde &
Doerksen, 2008).

Healthy Eating Habits?
Προσδιορισμός σχέδιων δράσης για τη σύνδεση της
επιλεγμένης διτροφικής συμπεριφοράς με απρόβλεπτες
καταστάσεις (π.χ.
(π χ δείπνο έξω)
έξω).
(Hagger, et al., 2016) (Hagger, et al., 2016)

Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος θα πρέπει
να διευκολύνουν τη σύνδεση με την υγιεινή διατροφή και τη
συνέχιση της. Υπενθύμιση κατάλληλων συμπεριφορών που
βοηθούν τη συνέχεια της θετικής συμπεριφοράς
((Venema, et al., 2017))

• Ρητός προσδιορισμός των
ανταγωνιστικών ερεθισμάτων και της
πιθανής
θ ή αντίδρασης
ίδ
σε αυτές
έ (Chapman,
(Ch
Armitage, & Norman, 2009).

• Οργάνωση των γευμάτων εκ των
προτέρων.check in advance healthy
options in local cafés and restaurants;
• Έλεγχος των υγιών επιλογών στα
εστιατόρια εκ των προτέρων.
• Συνδυασμός επαγγελματικών
συναντήσεων με υγιεινά γεύματα‐σνακ.

Είναι αποτελασματικές οι αμοιβές συμπεριφοράς;

Ποιά είναι η επίδραση
της συμπεριφοράς
ά μου
στους άλλους;

Πως επηρεάζονται οι
αγαπημένοι μου;

Ξεκάθαρα υποθετικά
σενάρια και λύσεις.

www.woopmylife.org
https://vimeo.com/144843655

Maintaining healthy habits
Διατήρηση
Δ
ή
των
συμπεριφορών
μ ρφ ρ
υγείας
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Αλλαγή
περιβαλλοντικών
ερεθισμάτων
Αλλαγή της συχνότητας
των συνηθειών για την
ενίσχυση τους

Εμφανή
μφ ή φρ
φρούτα και
λαχαμικά στο τραπέζι.
Ο Διάδρομος άσκησης στο
καθιστικό δωμάτιο.
Βόλτα το σκύλο μετά το
δείπνο.
Κάθε Τρίτη είναι η μέρα του
μήλου!
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
ανεβαίνω με τις σκάλες στο
γραφείο!

Εφαρμογές για την οικογένεια
• Συχνή επαφή με μη γνώριμα τροφίμα μέσα σε ένα θετικό κοινωνικό
πλαίσιο.
λ ί
Έ θ
Έκθεση
σε λαχανικά
λ
ά από
ό μικρή
ή ηλικία!
λ ί !
• Έκθεση σε μη γνώριμα τρόφιμα για τουλάχιστον 5 (έως και 10)
φορές.
• Επιβραβεύστε τις υγιεινές τροφές, αλλά όχι με ανθυγιεινές τροφές
που ήδη άρεσουν!
• Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο
ελκυστικά
• Κανένας εξαναγκασμός ή πίεση για την αποφυγή τροφών.
• Τα ανθυγιεινά τρόφιμα να μην είναι διαθέσιμα στο οικείο
περιβάλλον του σπιτιού.
• Γίνε το μοντέλο συμπεριφοράς που χρειάζεται το παιδί σου!
ρη μ
ή όλα τα διαθέσιμα
μ μέσα
μ
για
γ την
η προώθηση
ρ
η η της
η
• Χρησιμοποιήσε
σωστής διατροφής (βιβλία, μέσα ενημέρωσης, ταινίες, αφήγηση ιστορίας, κλπ.)

Οι πρώιμες εμπειρίες
και οι οικογενειακές επιδράσεις
Applications for the schooling
environment
έχουν εξέχοντα ρόλο στις συνήθειες άσκησης και
διατροφής.

Εφαρμογές
Εφ
έ στο
σχολικό
χ
περιβάλλον

Μπορούμε κάλλιστα να χρηστιμοποιήσουμε τα παιχνίδια
για να επηρεάσουμε συμπεριφορές υγείας και τη
διατροφική συμπεριφορά των παιδιών.
Η διασκέδαση και οι χαρούμενες δραστηριότητες
χρειάζεται να έιναι μέρος της εκπαίδευσης για την
δημιουργία νέων συνηθειών υγείας.
Η εκπαίδευση
η χρ
χρειάζεται
ζ
να προηγείται
ρ ηγ
των κοινωνικο‐
οικονομικών και σωματικών επιδράσεων για καλύτερες
συνήθειες άσκησης και διατροφής.
Τα θετικά ερεθίσματα πρέπει να είναι εξακολουθητικά και
με διάρκεια για να έχουν ουσιαστική επίδραση στις
συμπεριφορές υγείας.
Η επίλυση προβλημάτων χρειάζεται να είναι μέρος των
δεξιοτήτων που μαθαίνονται στα πλαίσια δημιουργίας
νέων υγιών συνηθειών.

Προώθησε
ρ
η καλέςς συνήθειες
ή
ς
μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες!

Εφαρμογές
Εφ
έ στο
σχολικό
χ
περιβάλλον
ρβ

(Κερδισμένοι πόντοι σε σχέση

με την επιλογή υγιεινών
τροφών)

Πρότεινε δραστηριότητες όπου
οι ’κακές’ συνήθειες χρειάζεται
(“πάρε την πορτοκαλάδα”)
να αποφεύγονται και να δίνονται
στην ’αντίπαλη’ ομάδα’ ως κακές‐
αρνητικές!
έ !

Εκπαίδευση
η πριν
ρ από τη
η
δημιουργία παιχνιδιών.

(“γιατί χρειαζόμαστε πολλά
χρωματιστά φρούτα στη
διατροφή μας?”)

Προετοίμασε προβλήματα
του τύπου: ‘τι
τι θα γίνει εάν
εάν...’

(“Τι χρειάζεται να βάλεις στην
τσάντα για να φας πριν φύγεις
από το σπίτι;”)

Επανέλαβε συχνά ποικίλα
παιχνίδια σε σκοπό την
εκπαίδευση υγιών συνηθειών!

(Λαχανικά, φρούτα,
αναψυκτικά κτλ., μέσα από
σχετικά παιχνίδια)

Τρεις βασικές τροφές και η διατροφική τους αξία

Φρέσκα
λαχανικά
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