


Την σχολική χρονιά που μόλις τελείωσε το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει
περισσότερα από 100 σχολεία σε διαδραστικές παρουσιάσεις με θέμα τη διατροφή.

Περίπου 2000 μαθητές επισκέφθηκαν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ξεναγήθηκαν στο χώρο
και συμμετείχαν σε διαδραστικές παρουσιάσεις ανάλογα με την ηλικία τους και το θέμα που
είχαν επιλέξει.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 παρουσιάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης
(skype) και με αυτόν τον τρόπο ήρθαμε σε επαφή με μαθητές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από
το Κιλκίς και τη Λάρισα, μέχρι την Αστυπάλαια, την Κρήτη και πολλές ακόμη περιοχές!

Τα θέματα των παρουσιάσεων ποικίλαν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών στην
εκάστοτε ηλικία. Τα θέματα που είχαν την μεγαλύτερη απήχηση ήταν η "Μεσογειακή
Διατροφή", "Εικόνα σώματος και διαχείριση βάρους" για μαθητές γυμνασίου και λυκείου και
"Μείνε δραστήριος" με θέμα την σωματική δραστηριότητα για μαθητές δημοτικού.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ζητήσαμε από τα σχολεία να αξιολογήσουν την
εμπειρία τους και να μας στείλουν τα σχόλια τους ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για τον
εμπλουτισμό και τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

Σε αυτό το λεύκωμα μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και σχόλια από τις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν.

Σας ευχαριστούμε!



ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΚΟΛΑΖ ΗΤΑΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ !

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ήταν μια πλούσια και ενδιαφέρουσα 

εμπειρία μάθησης για δάσκαλους και 

μαθητές!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ωραία εμπειρία. 
Αισθανθήκαμε σαν φοιτητές κι 
αυτό μας άρεσε.

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ



Ευχαριστούμε πολύ για τη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Ευχαριστούμε 
συνεχίστε ακάθεκτοι!

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Εκτός από την παρουσίαση 
ξεναγηθήκαμε στο χώρο 
του Πανεπιστημίου και 

πολλά παιδιά απόκτησαν 
κίνητρο για την εισαγωγή 

τους στο Χαροκόπειο, όταν 
τελειώσουν το σχολείο! 

Ευχαριστούμε για την άρτια 
οργάνωση!!!

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

δυνατότητα, που μας δίνετε
να παρακολουθούν
προγράμματα οι μαθητές
μας και να συζητούν με
ειδικούς, με τους οποίους
εξαιτίας των συνθηκών
είναι δύσκολο να έρθουμε
σε επαφή δια ζώσης.

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ



Κάνετε πολύ καλή δουλειά και 
δίνετε τη δυνατότητα, σε σχολεία & 
μαθητές εκτός Αττικής να έρθουν 

σε επαφή απ' ευθείας, με πιο 
ειδικούς , γεγονός που λειτουργεί 
θετικά ως προς το ενδιαφέρον που 
δείχνουν τα παιδιά και αυτά που 

αποκομίζουν. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Πολύ καλή οργάνωση 

της παρουσίασης. 

Όλα ήταν άψογα! 
Εξαιρετική δουλειά 
του Προγράμματος 

και άκρως 
εποικοδομητική για 

τους μαθητές και ως 
εμπειρία και ως 
πληροφορίες. 

Ευχαριστούμε!

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Ευχαριστούμε πολύ για 
όλα!

Η παρουσίαση υπήρξε πλήρης και τα νοήματα που 
δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες άρτια. 

Χάρισε την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες μας 
να αντλήσουν πληροφορίες για ένα ζήτημα βιοτικής 

σημασίας, με τον πιο πλήρη και σύγχρονο τρόπο. 

Καλή δύναμη στο έργο σας!

Δημοτικό Ν. Χαλκιόπουλου
Αιτωλοακαρνανίας

Πολύ καλή προσπάθεια. Τα παιδιά 
εντυπωσιάστηκαν από τα ενδιαφέροντα 

πράγματα που έμαθαν και τον διαφορετικό 
τρόπο επικοινωνίας.

21ο Δημοτικό σχολείο Πατρών



Άψογη συνεργασία, φιλικό και ωραίο περιβάλλον, 
εξαιρετικοί  οι ομιλητές. Θα σας επισκεφτούμε ξανά!

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Η παρουσίαση ήταν 
εξαιρετική, τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν με το 
οπτικό υλικό και είχαν την 
ευκαιρία να διατυπώσουν 

απορίες σχετικά με το θέμα 
που παρακολούθησαν. 
Συνειδητοποίησαν για 
ακόμη μια φορά την 

άρρηκτη σχέση διατροφής 
και αθλητισμού. 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα παιδιά και τους 
καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας.

Και την επόμενη χρονιά 

... θα τα ξαναπούμε!

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ



1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο οι μαθητές 
όσο και οι καθηγητές συμμετείχαν  στις 

δράσεις  του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ  και 
αποκόμισαν τις καλύτερες δυνατές 

εντυπώσεις!1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολοκληρωμένη, 

πλήρης παρουσίαση 

πάνω στο θέμα!

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ



Συγχαρητήρια για τη 
προσπάθεια. Οι μαθητές έμειναν 

ικανοποιημένοι και θα ήθελαν 
να παρακολουθήσουν και άλλες 

παρουσιάσεις!

1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!! 
Ήταν για τα παιδιά μας μια  πολύ 
ενδιαφέρουσα και συναρπαστική 

επίσκεψη.

7ο Δημοτικό Κερατσινίου

Ευχαριστούμε για την 
ενημέρωση. Ήταν άμεση 
και πολύ κατατοπιστική. 

Τα παιδιά άκουσαν τη 
διάλεξη με προσοχή και 

είμαστε σίγουροι ότι 
ωφελήθηκαν πραγματικά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Το Θέμα της διάλεξης έγινε 
αντικείμενο συζήτησης και 

τις επόμενες ημέρες.




