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▪ Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, 20 μαθητές του 

ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας από τους τομείς Υγείας, 

Πρόνοιας & Ευεξίας και Πληροφορικής συμμετείχαν 

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Η 

παιχνιδοποίηση (Gamification) στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας». 

▪ Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

▪ α) την περίοδο προετοιμασίας από τον Οκτώβριο 

2019 έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2020 κατά την οποία 

οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στις αιτίες εμφάνισης της 

παιδικής παχυσαρκίας και στους τρόπους πρόληψης 

και αντιμετώπισής της. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση των μαθητών για 

αυτό το θέμα από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, της Σ.Ε.Φ.Α.Α., κ. Ζήση Βασιλική, με 

επίσκεψη στο μουσείο ανθρώπινου σώματος και με 

ενδοσχολικά εργαστήρια.

▪ β) την περίοδο κινητικότητας στη Μαδρίτη όπου οι 

μαθητές εκπαιδεύτηκαν κυρίως στην παιχνιδοποίηση

ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής 

παχυσαρκίας με διαλέξεις από ειδικούς, επισκέψεις 

μελέτης στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο τμήμα 

Πληροφορικής, στο μουσείο video games της 

Μαδρίτης, στην Ένωση Βοηθών Νοσηλευτών 

Μαδρίτης, στην Ένωση Παιδιών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη, στην Έκθεση για την Παιδεία Μαδρίτης. 

Σημαντικό μέρος του προγράμματος υπήρξαν και οι 

επισκέψεις πολιτιστικού περιεχομένου σε μουσεία, 

μνημεία, άλλες ιστορικές πόλεις της Ισπανίας.

▪ γ) την περίοδο διάχυσης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος μέσω τηλεδιάσκεψης η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα του 1ου 

ΕΠΑΛ Χαλάστρας την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2020 και τη 

δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου, σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και τοπικές ηλεκτρονικές 

εφημερίδες.  



Συμμετέχοντες μαθητές:

Εφαρμογές σε Η/Υ, κινητό, tablet,
χρήσιμες και στη φροντίδα 
υγείας

Πως; 

Η παρακίνηση για άσκηση και 
σωστές διατροφικές συνήθειες 
μέσω της επιβράβευσης οδηγεί 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

της παιδικής παχυσαρκίας
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό στην 

παιχνιδοποίηση είναι η επιβράβευση.

Πως μπορεί η παιχνιδοποίηση να 

βοηθήσει στην πρόληψη της 

παιδικής παχυσαρκίας ;

Η σωματική άσκηση είναι πολύ 

σημαντική στην αποφυγή της 

παχυσαρκίας. Η παιχνιδοποίηση

μπορεί να παρακινήσει τα παιδιά –

ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία – να 

παραμείνουν φυσικά δραστήρια, με τη 

βοήθεια της επιβράβευσης. Με το 

παιχνίδι σε περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας καταφέρνει να κινείται 

και να διασκεδάζει προσπαθώντας να 

πετύχει το στόχο του. 

Έχουν εξελιχθεί διάφορες εφαρμογές 

με πολλαπλά οφέλη, όπως:



✓Εφαρμογές στη Φροντίδα Υγείας…

Μια εφαρμογή gamification ενισχύει 

ψυχολογικά τα παιδιά με χρόνια νοσήματα 

όπως Σακχαρώδη Διαβήτη: μαθαίνουν τη 

σωστή δοσολογία ινσουλίνης. Με βιντεάκια κι 

άλλες ασκήσεις η εκπαίδευσή τους είναι 

εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική.

✓Εφαρμογές για φυσική δραστηριότητα

Μέτρηση απόστασης, βημάτων και θερμίδων 

που καταναλώνονται. Η εφαρμογή θέτει 

στόχους με επιβράβευση.

✓Εφαρμογές σωστής διατροφής…

Για να μάθουν τα παιδιά να τρέφονται υγιεινά 

και να αποφεύγουν το πρόχειρο και γρήγορο 

φαγητό.

✓Πως μπορεί το App Inventor να συμβάλει 
στην παιχνιδοποίηση ;

Με το App Inventor μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν τους αισθητήρες κίνησης ενός 

κινητού και  επιβραβεύουν το παιδί για τις 

προσπάθειές του. Πολύ γνωστό παράδειγμα η 

εφαρμογή “Just Dance now”


