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ΜΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ... ΕΥΖΗΝ!   

  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, το 

πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρέχει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί στον χώρο του σχολείου με στόχο την ευαισθητοποίηση 

των παιδιών σε θέματα ισορροπημένης διατροφής και άσκησης. 
  
Οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η αξία της κατανάλωσης πρωινού γεύματος, 

η επιλογή κατάλληλων ενδιάμεσων γευμάτων-σνακ, η σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης και τα οφέλη της 

σωματικής δραστηριότητας, ενώ κάθε θεματική ενότητα συνοδεύεται από αρκετές εναλλακτικές 

δραστηριοτήτων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τις κατάλληλες, ανάλογα με την ηλικία και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών τους. 
  

Περισσότερα>> 
 

  

 
 

 

  
 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ "ΛΑΘΗ" ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ!  

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η 

διατροφή που ακολουθούν τα παιδιά... 

Περισσότερα>> 
 

 

  
 

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;  

Στον κόσμο των παιδιών η λέξη "φυσική 

δραστηριότητα" δεν υπάρχει. Ανάλογα με την 

ηλικία, κίνηση σημαίνει παιχνίδι, άθλημα... 

Περισσότερα>> 
 

 

 

 
 

 

  

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ!   

  

Η Σχολή Επιστήμων Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση: 

«Citius, Altius, Fortius. Ο ρόλος της διατροφής» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων για την 

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00, στο Αμφιθέατρο «Γ. 

Καραμπατζός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.   
  

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν για την αξία της διατροφής σε επίπεδο πρωταθλητισμού ο κ. Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής 
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Διαιτολογίας – Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής και οι διακεκριμένοι Έλληνες αθλητές: 

Περικλής Ιακωβάκης, Ολυμπιονίκης του στίβου, και Δημοσθένης Ταμπάκος, Ολυμπιονίκης στη γυμναστική. Στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης θα τιμηθούν φοιτητές και απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις αθλητικές τους επιδόσεις σε 

Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιάδες.... 
Περισσότερα>> 
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