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FIT 4 LIFE 

 Το ζργο προάγει  

• τθν υγεία, 

• τθν ευθμερία 

• και τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ 



μζςω  
  
• του ακλθτιςμοφ, 
• τθσ υγιεινισ 

διατροφισ,  
• τθσ ενίςχυςθσ του 

ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ των 
μακθτϊν 

• και τθσ εξαςφάλιςθσ 
αςφαλϊν 
περιβαλλόντων 
μάκθςθσ.  
 



Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι να αυξθκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν που 
υιοκετοφν μια πιο ενεργθτικι ςτάςθ ηωισ και ακολουκοφν  

υγιείσ ψυχικζσ και ςωματικζσ ςυνικειεσ. 



Επιπλζον ςτόχοι 
• Η βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 
και θ ενίςχυςθ τθσ 
ευρωπαϊκισ τθσ διάςταςθσ 
μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ 
των ςχολικϊν ιδρυμάτων. 

• Η δθμιουργία ςτα παιδιά 
γνωςτικϊν κι αξιακϊν 
προχποκζςεων, ϊςτε να  
ζχουν κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμμετοχικζσ 
ςυμπεριφορζσ, που κα 
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 
ενδυνάμωςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ ταυτότθτάσ 
τουσ.  
 

 
 



• Η ενδυνάμωςθ των 
δεςμϊν που ςυνδζουν 
τουσ λαοφσ και θ 
προϊκθςθ ςχζςεων 
φιλίασ και 
ςυνεργαςίασ.  

• Η προαγωγι τθσ 
εκμάκθςθσ ξζνων 
γλωςςϊν και θ 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
που αφοροφν τθ χριςθ 
των Η/Υ. 

 



• Η ενκάρρυνςθ και θ υποςτιριξθ των μακθτϊν 
ϊςτε να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τθν 
ενιλικθ ηωι τουσ. 

• Η προϊκθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ 
διεκνικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν 
και μακθτριϊν των ςυμμετεχόντων ςχολείων 
δια μζςου τθσ πολυπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ. 

 



• Η διάχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ κουλτοφρασ 

• Η ανάπτυξθ παιδαγωγικοφ 
προβλθματιςμοφ μεταξφ των 
εκπαιδευτικϊν των 6 χωρϊν  
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιςπανία, Κροατία, 
Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία) και θ 
ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για 
τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 

• Η καλλιζργεια ατομικϊν ικανοτιτων, 
όπωσ αυτοπεποίκθςθ, κριτικι ςκζψθ, 
αξιοπιςτία, υπευκυνότθτα, ςυνζπεια, 
προςαρμοςτικότθτα και πρωτοβουλία 
μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε εργαςίεσ 
και δράςεισ 

 



Σκοπόσ του ζργου είναι: 
να βελτιϊςει τθν υγεία και τθν ευθμερία γενικότερα  των 
μακθτϊν και μακθτριϊν μζςα από τα ακόλουκα κφρια 
κζματα: 
• Συναιςκθματικι Αγωγι και Ψυχικι Υγεία: απόκτθςθ 

αυτοεκτίμθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ. 
• Διατροφι: Η ςθμαςία τθσ υγιεινισ διατροφικισ ηωισ. 
• Ακλθτιςμόσ: Ζνα υγιζσ ςϊμα ςε ζνα υγιζσ μυαλό. 
• Ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ τουσ ςυςτιματοσ και 

αυςτθρι Υγιεινι, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθ 
δφςκολθ εποχι τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ που βιϊνει 
όλοσ ο κόςμοσ. 

• Μείωςθ του άγχουσ με διαλογιςμό, τεχνικζσ προςοχισ και 
ενςυνειδθτότθτασ. 

 



Η επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου πραγματοποιείται  μζςα από  
• Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ζργου ςε κάκε εταιρικό ςχολείο. 



Επιςκζψεισ ομάδασ μακθτϊν/-τριϊν μικρισ διάρκειασ ςτα 
ςυμμετζχοντα ςχολεία με κοινζσ δραςτθριότθτεσ. 



Διακρατικζσ ςυναντιςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του ζργου και τον προγραμματιςμό των 

επόμενων βθμάτων. 



Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 

• Erasmus+ CORNER 

 





και δθμιουργία ιςτοςελίδασ του ζργου 

• https://erasmusfit4life.weebly.com/  

https://erasmusfit4life.weebly.com/
https://erasmusfit4life.weebly.com/


Take the HEALTH Temperature at school 
 

• ζρευνα 
με ερωτθματολόγιο 
που περιελάμβανε 
ερωτιςεισ  που 
αφοροφςαν  τισ 
κακθμερινζσ 
διατροφικζσ 
ςυνικειεσ των 
μακθτϊν, τθν 
κακθμερινι 
ςωματικι άςκθςθ- 
ακλιματα που 
ακολουκοφν. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehdSx6S0wVN6EDCzo_AB80q-0CPVqGjQRMtqcEjfkIAZwPNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehdSx6S0wVN6EDCzo_AB80q-0CPVqGjQRMtqcEjfkIAZwPNQ/viewform


LOGO competition-Διαγωνιςμόσ λογότυπου 



DANCE for Health- δθμιουργία χορογραφίασ  
 





Growing in HEALTH-Δθμιουργία Lapbooks 
 με κζμα κανόνεσ υγιεινισ 









SMILES without borders- 
PHOTO EXHIBITION – 

Ζκκεςθ φωτογραφίασ για τθν αξία του γζλιου ςτθ ηωι μασ 





FOOD song- Fit 4 life anthem  
Δθμιουργία τραγουδιοφ για τθν αξία των φροφτων και 

λαχανικϊν ςτθ ηωι μασ  

 



A to Z of MINDFULNESS 
 



Δθμιουργία θλεκτρονικϊν αφιςϊν με κζμα τρόπουσ 
κατάκτθςθσ τθσ ενςυνειδθτότθτασ -Mindfulness 



LABEL ANALYSIS 
Εξερεφνθςθ των ςυςτατικϊν των ςνακ που καταναλϊνουν τα παιδιά μασ 

με  Mobile App 
Αναγνϊριςθ και καταγραφι  τουσ ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ. 



Common DICTIONARY of FRUIT and VEGETABLES 
Δθμιουργία εικονογραφθμζνου λεξικοφ με φροφτα και λαχανικά ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ των ςυμμετεχουςϊν  χωρϊν και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Το λεξικό 
περιλαμβάνει επιπλζον παροιμίεσ, ςυνταγζσ, αινίγματα ςε ςχζςθ με τα 

φροφτα και τα λαχανικά που παρουςιάηονται. 



HERBS and their healing powers 
 

• μακθτζσ και 
μακιτριεσ του 
ςχολείου μασ 
δθμιοφργθςαν 
παρουςιάςεισ 
με τα πιο 
γνωςτά βότανα 
τθσ περιοχισ 
μασ και τισ 
κεραπευτικζσ 
ιδιότθτζσ τουσ 
και χριςεισ. 



GREEN World ADVENTURE –HERBARIUM 
 



Δθμιουργία φυτολογίων 



Basic table MANNERS 
Δθμιουργία παρουςιάςεων με κζμα:  

«Κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο τραπζηι» 



DIETIST VISIT 
Επίςκεψθ διαιτολόγου και εργαςτιριο με κζμα 

τθν ςθμαςία τθσ υγιεινισ διατροφισ 
 



RECIPE BOOK 
Δθμιουργία διακρατικοφ βιβλίου ςυνταγϊν 





Let’s Take MINDFUL Minute-Mindfulness 
exercises- Αςκιςεισ ενςυνειδθτότθτασ –

Καταγραφι ςυναιςκθμάτων 

  
 



Αλλά και άλλεσ δραςτθριότθτεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν τθν φετινι ςχολικι χρονιά 

• “ANGER management LAPBOOK 
• How do you FEEL today?  
• HERE and NOW 
• Daily K ACTIVITY 
• BREAD house 
• RESPECT CUP  
• GAMES played around the WORLD 
• The HEROES in SPORT 
• MASTER CHEF  

 
 



Επιςκζψεισ μικρισ διάρκειασ  ομάδασ μακθτϊν/-
τριϊν και κοινζσ  εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

• «Health and Wellbeing through ARTS» Ελλάδα Μάρτιοσ 2022 

 

 





«Art of Healthy Eating» Ισπανία Μάιος 2022 

 







και ακολουκοφν … 

• «Mindfulness for better life and education», 
Κροατία, Οκτϊβριοσ 2022 

• «Social and Emotional Development in 
Students. Understanding and dealing with 
bulling at school», Βόρεια Μακεδονία 
Μάρτιοσ 2023 

• «Sport for Health», Ρουμανία  Μάιοσ 2023 

 






