
Ενημερωτική Επιστολή 

 

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες, 
 

        Η Οικιακή Οικονομία είναι μία κοινωνική επιστήμη όπου οι μαθητές, 

ανακαλύπτουν τη μοναδικότητα τους εαυτού τους, την αξία της οικογένειας 

και του κοινωνικού τους περίγυρου διαχρονικά, καθώς επίσης και τη σημασία 

του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με στόχο να 

οργανώσουν την καθημερινή τους ζωή (ατομική, οικογενειακή, σχολική, 

κοινωνική) τον προσωπικό τους χώρο στο σπίτι και το σχολείο, να 

εκφράζονται και μέσα από την ένδυση, να  σχεδιάσουν ισορροπημένα και 

υγιεινά τον τρόπο διατροφής τους, να μάθουν να χειρίζονται τα οικονομικά, 

να διαχειρίζονται την πληροφορία που παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης και τα 

κοινωνικά δίκτυα, ώστε να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και να γίνουν 

ενεργοί πολίτες. Τέλος, μαθαίνουν πρώτες βοήθειες, αποκτούν γνώσεις 

αγωγής υγείας και διαμορφώνουν στάσεις ζωής. 

  

 Γενικός σκοπός τους μαθήματος είναι να βοηθήσει τους νέους να 
οραματίζονται και να σχεδιάζουν ένα βιώσιμο μέλλον με στοχασμό και μ’ 
όνειρο σε δύσκολες για τον τόπο εποχές.    

   

       Με την επιστολή αυτή, (θέλοντας να σας φέρουμε πιο κοντά στο 

αντικείμενο που διδάσκουμε), θα θέλαμε να τονίσουμε το σπουδαίο ρόλο της 

διατροφής στους εφήβους και ιδιαίτερα τώρα κατά την απαιτητική σχολική 

περίοδο. 

 Η ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία και μέτρο είναι απαραίτητη, όχι 

μόνο για την υγεία του εφήβου, αλλά και για την καλή απόδοση στο 

διάβασμά του. Ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων, σωματικών 

αλλά και πνευματικών, η Μεσογειακή Διατροφή είναι κατάλληλη για να 

καλύψει όλες αυτές τις απαιτήσεις.  
 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: 

 Ξεκίνημα της ημέρας με πρωινό για να έχει ο έφηβος ενέργεια σωματική 

και πνευματική. Επιλέγουμε τα προϊόντα ολικής άλεσης που προσφέρουν 

ασβέστιο και σίδηρο καθώς και φρούτο ή χυμό και μέλι. 

 Ενδιάμεσα στα γεύματα, ένα υγιεινό «σνακ», όπως ένα φρούτο, ένα 

παστέλι, ξηροί καρποί ή μια μπάρα δημητριακών, είναι σημαντικό για να 

διατηρήσει ο έφηβος την ενέργειά του μέχρι το γεύμα. 



 Το γεύμα πρέπει να περιλαμβάνει σαλάτα – τα λαχανικά (μαρούλι, χόρτα 

κ.α.) τα οποία εκτός των βιταμινών έχουν και ασβέστιο. Με αφορμή τις 

μέρες των οικονομικών δυσκολιών που διανύουμε, ας θυμηθούμε τα 

όσπρια που προσφέρουν τις απαραίτητες για την ανάπτυξη πρωτεΐνες, 

καθώς επίσης και το σίδηρο ο οποίος είναι αναγκαίος για την πνευματική 

απόδοση του εφήβου. Μην ξεχνάμε τα μικρά ψάρια (σαρδέλα, γαύρο) τα 

οποία προσφέρουν πολύ σπουδαία θρεπτικά συστατικά, καθώς και 

ασβέστιο όταν τρώγονται με το κόκαλο. Συστήνεται επίσης ένα αβγό κάθε 

μία ή δύο μέρες  ανάλογα με τις άλλες πηγές πρωτεϊνών που καταναλώνει 

ο έφηβος. 
 

 

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής  
 

 Τα μικρά και συχνά γεύματα, κάθε 3 περίπου ώρες, δεν βαραίνουν και  

δεν μειώνουν την αποδοτικότητα του μαθητή.  

 Επιλέγουμε φρούτα εποχής που δεν επιβαρύνουν με επιπλέον χημικές 

ουσίες τον οργανισμό. Τα φρούτα προσφέρουν πολύτιμα αντιοξειδωτικά 

που προστατεύουν τον οργανισμό από τη φθορά. 

 Καλό είναι να αποφεύγονται αναψυκτικά, τυποποιημένοι χυμοί, 

επεξεργασμένα τρόφιμα (τύπου σακούλας) και έτοιμα φαγητά.   
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα βιβλία:  
Οικιακή Οικονομία,  Α΄ Γυμνασίου, 3ο κεφ. και  

Οικιακή Οικονομία,  Β΄ Γυμνασίου 5ο κεφ.  
  


