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Project στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος των γερμανικών  
 (σχολικό έτος 2012-13)  

1. «Πρωινό και Υγιεινή Διατροφή» - « Frühstück und gesundes Essen»  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Τα ξενόγλωσσα διδακτικά βιβλία δεν μας δίνουν πληροφορίες 
μόνο για την δομή και την λειτουργία της γλώσσας, αλλά είναι 
φορείς εθίμων, ηθών, τρόπου σκέψης, ζωής και γενικά 
πολιτισμού ενός ολόκληρου λαού. 
Μέσα από την γνωριμία της γλώσσας επιτυγχάνεται η 
αλληλεπίδραση και αντιπαράθεση διαφορετικών πολιτισμών.  
Σωστό και φρόνιμο θα ήταν να υιοθετούνται, στο μέτρο του 
δυνατού, όποιες καλές συνήθειες και έθιμα, ώστε να 
εμπλουτίζεται και ο δικός μας πολιτισμός. 
Προσπαθώντας λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα 
δημιουργήσαμε ένα Projekt με το θέμα του Lektion 11 της ΣΤ 
τάξης, που είναι αφιερωμένο στη σημασία του πρωινού – 
Frühstück  και γενικά στην υγιεινή διατροφή – gesundes Essen. 
Δεν νοείται υγιεινή διατροφή δίχως ένα πλούσιο πρωινό, το 
οποίο μας δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να αντεπεξέλθουμε 
στις απαιτήσεις της ημέρας, που μόλις αρχίζει. 
Στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες της Ευρώπης τα 
τρία βασικά γεύματα έχουν προοδευτικά φθίνουσα πορεία, δηλ. 
το πλουσιότερο γεύμα είναι το πρωινό, διότι όπως αναφέραμε 
αρχίζει η  ημέρα,  το μεσημεριανό είναι απλά ένα καλό γεύμα και 
το φτωχότερο είναι το βραδινό, αφού τελειώνει  η ημέρα.  
Στη χώρα μας, αν και διαθέτουμε την καλύτερη διατροφή, δηλ. 
την μεσογειακή, τα τελευταία χρόνια ο νεοέλληνας 
απομακρύνθηκε από αυτήν, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλούς 
υπέρβαρους και στην κατηγορία των μαθητών.  Ένας από τους 
λόγους είναι, ότι λείπει ή είναι υποτυπώδες το κυριότερο γεύμα, 
το πρωινό, ενώ το βραδινό από φτωχότερο έγινε το 
πλουσιότερο και είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες 
της παχυσαρκίας. Να λοιπόν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
αλλάξουμε συνήθειες και τρόπο ζωής. 
Οι μαθητές μας λοιπόν μπορούν να μεταδώσουν, όχι μόνο στις 
οικογένειες τους αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον που ζουν, 
ό,τι χρήσιμο και ωφέλιμο έμαθαν και θα μάθουν μελλοντικά στα 
διδακτικά τους βιβλία.  Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια 
ολοκληρωμένη μάθηση, όταν δηλαδή αυτή μετουσιώνεται σε 
πράξη. 

Ο δάσκαλος των γερμανικών 
Ευσταθιάδης Ευστάθιος 
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