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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποτελούν έναν
δημόσιο
φορέα
εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Στη
συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα αξιοποιούνται
τεχνικές και μέθοδοι που επικεντρώνονται στην
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην
πορεία της μάθησης, την αξιοποίηση των εμπειριών
τους και στο σεβασμό του τρόπου με τον οποίο ο
καθένας μαθαίνει.. Η υλοποίηση της μεθόδου
διδασκαλίας Σχέδιο Δράσης (Project) στοχεύει στην
οργανωμένη έρευνα που περιλαμβάνει μία σειρά από
δραστηριότητες
που
διεκπεραιώνουν
ομάδες
εκπαιδευομένων για την ανάλυση και τη μελέτη ενός
φαινομένου ή ενός προβλήματος. Επομένως, βασίζεται
στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κατά την οποία οι
εκπαιδευόμενοι οργανώνονται σε ομάδες, συνήθως
μικρού μεγέθους, αναλαμβάνοντας να φέρουν εις πέρας
κατάλληλα δομημένες διδακτικές δραστηριότητες και
εργασίες, οι οποίες τους υποδεικνύονται από τον
εκπαιδευτικό
.
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρότρυνση των εκπαιδευομένων να βελτιώσουν την
ποιότητα της διατροφής τους καθώς και να υιοθετήσουν
την κίνηση στην καθημερινότητά τους και να μειώσουν
κατά το δυνατό τον χρόνο που αφιερώνουν σε
καθιστικές δραστηριότητες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το Σχέδιο Δράσης «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» είχε χρονική του διάρκεια έξι μήνες με τρίωρο μάθημα κάθε
εβδομάδα. Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης συμμετείχαν 17 εκπαιδευόμενοι, 11 γυναίκες και 6 άνδρες,
διαφορετικών ηλικιών. Η επιλογή του θέματος πραγματοποιήθηκε από κοινού μεταξύ των εκπαιδευομένων
και του εκπαιδευτικού μέσα από μία συλλογική συζήτηση καθώς διαπιστώθηκε ότι η ισορροπημένη διατροφή
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου. Το Σχέδιο Δράσης
χωρίστηκε σε πέντε θεματικές ενότητες. 1.Ομάδες τροφίμων. 2.Διατροφική πυραμίδα. 3.Ισορροπημένο
διαιτολόγιο. 4.Σωματική άσκηση-Θερμίδες. 5.Ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή - Διατροφικές
διαταραχές. Στην αρχή κάθε ενότητας γίνεται παρουσίαση και ενημέρωση του αντίστοιχου υλικού από τον
εκπαιδευτικό με διαφορετική εκπαιδευτική τεχνική. Οι εκπαιδευόμενοι ανατρέχουν σε πηγές, ερευνούν,
συλλέγουν πληροφορίες, κάνουν παρατηρήσεις,, αναζητούν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν τεθεί,
αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα, καταγράφουν αποτελέσματα, συζητούν και διατυπώνουν
συμπεράσματα.
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