
Ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ στα                 
σχολεία ;
 ο κ. Λάμπρος Συντώσης με διάφορους βαρύγδουπους τίτλους που τον                   
ακολουθούν…
Καθηγητής Διατροφής & Διαιτολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών &
Ιατρικής Σχολής Washington University, USA
Μπείτε στο www.familyfit.gr να το δείτε.
Αυτός ο λαμπρός νέος έχει και δική του εταιρεία για την παιδική παχυσαρκία;
Είναι ο ίδιος που απαντά στις ενστάσεις για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ ότι:
Το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι μια πρωτοπόρα                       

προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο την                     
αξιολόγηση και βελτίωση της υγείας των μαθητών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε μαθητή θα                         
στέλνονται στους γονείς του μαζί με συστάσεις με σκοπό την πρόληψη ή αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου για                             
την υγεία του παιδιού. Η δράση αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου και στη                             
σύνδεσή του με την κοινωνία.

τι όμορφα λόγια, που γίνονται ωραιότερα όταν ακούγεται και ο ήχος των χρημάτων κάτω από το τραπέζι.

Ο Γιόχαν, ο Φίσερ, ο Κραφτ ξανασμίξαν πάλι και κάνανε τραστ.
                       Έχουν βέβαια, και το Υπουργείο δικό τους.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.familyfit.gr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSClmyYEZYmpPp6As0YBkI4_GRUg


Απαντήσεις σε ερωτήματα για το ΕΥΖΗΝ στα σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σε απάντηση εύλογων ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας
για τη ΖωΗ των Νέων) στα σχολεία, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω που αφορούν το επιστημονικό σκέλος τους
προγράμματος:
1.    Το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι μια πρωτοπόρα προσπάθεια του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση της υγείας των μαθητών. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε μαθητή θα στέλνονται στους γονείς του μαζί με συστάσεις με σκοπό την πρόληψη ή αντιμετώπιση
παραγόντων κινδύνου για την υγεία του παιδιού. Η δράση αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου και στη σύνδεσή
του με την κοινωνία.
2.    Το Τμήμα Επιστήμης ΔιαιτολογίαςΔιατροφής του Χαροκoπείου Πανεπιστημίου παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο έργο
(αξιολόγηση των μετρήσεων και δημιουργία αναφορών προς τους γονείς). Η όλη διαδικασία θα γίνεται με τους κωδικούς των μαθητών
(όχι με τα ονόματα) διασφαλίζοντας το απόρρητο.
3.    Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών αποτελεί μέρος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την αναζήτηση ταλέντων και για τον αθλητικό προσανατολισμό των μαθητών.
Αντίστοιχες δοκιμασίες είχαν πραγματοποιηθεί  τα έτη 19902007 στις Β΄ Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ανίχνευσης Ταλέντων που εφαρμόζονταν σε όλα τα σχολεία της χώρας.
4.    Το Δελτίο Υγείας Μαθητή είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και πρέπει να υπάρχει για όλους
τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι όποιος μαθητής μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής μπορεί να  λάβει μέρος και στις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, χωρίς την προσκόμιση κάποιου επιπλέον
εντύπου ή αποδεικτικού υγείας.
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των στάσεων ζωής των μαθητών,
θέλω να υπογραμμίσω τη σημαντικότητα της συνεργασίας όλων σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Λάθη και παραλείψεις θα υπάρξουν και
για αυτές σας ζητώ προκαταβολικά συγνώμη εκ μέρους της Ομάδας Υποστήριξης Έργου. Το σημαντικό όμως είναι ότι κανένας μαθητής
δεν θα πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες που η Πολιτεία μπορεί να του προσφέρει.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα αλλά και του γονείς που υποστηρίζουν θερμά το πρόγραμμα και
να σας διαβεβαιώσω ότι το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια στο σχεδιασμό ή
εκτέλεση προγραμμάτων στο σχολείο σας με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της υγείας των μαθητών σας.

Για την Επιστημονική Ομάδα Υποστήριξης Έργου
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής Χαροκοπείου Παν/μίου





Ιδού ο λαμπρός νέος !!!
Διαμένει στην Ουάσινγκτον αρκετό καιρό, κάνει και κα’να μάθημα στο Χαροκόπειο για τη διατροφή…
Στο ενδιάμεσο συνεννοείται με όποιες εταιρείες πιθανά τον χρηματοδοτούν, και βέβαια με το Υπουργείο Εκπαιδευτικών Εταιρειών,               
συγγνώμη το Υπουργείο Παιδείας, για να εκπονεί προγράμματα, χρηματοδοτούμενα, βεβαίως – βεβαίως, (να μην είμαστε παρασιτικοί και                
τεμπέληδες σαν τους νοτιοευρωπαίους).
Βέβαια για να κερδίσει και κάτι ο άνθρωπος, από την τεράστια προσφορά του στην παιδεία και την υγεία των μαθητών, κάτσε εσύ ….....                      
εκπαιδευτικέ να αγοράζεις με λεφτά του σχολείου ζυγαριές και τα συναφή, δώσε όλα τα στοιχεία της «έρευνας» στον λαμπρό Λάμπρο, ο                    
οποίος ξέρει πολύ καλά τι θα τα κάνει, εκεί στο Αμέρικα που οι αγορές ενδιαφέρονται επίσης για την καλή διατροφή των κακόμοιρων                     
υποσιτισμένων παιδιών στο Ελλάντα.
Όσο για σένα «μίζερε, τεμπέλη και ανίκανε» εκπαιδευτικέ, που αρνείσαι να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα της Εταιρείας Παιδεία Α.Ε.
              έρχεται η ώρα της αξιολόγησης που κι αυτό μια γαλλική εταιρεία το έχει αναλάβει…

Θα ήταν βαθιά γελασμένος κάποιος, αν νομίζει ότι αυτή η απόφαση αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια προωθούνται διαρκείς μεταβολές στα αναλυτικά προγράμματα και τα αντίστοιχα βιβλία που τα                

υπηρετούν. Οι μεταβολές αυτές έχουν πίσω τους μια μεγάλη κινητικότητα επενδύσεων και κεφαλαίων πάνω σε συγκεκριμένες               
κατευθύνσεις, που θεωρούνται κερδοφόρες για την αγορά και το κεφάλαιο. Μεγάλα, διεθνή κεφάλαια παίζονται πάνω στο               
εκπαιδευτικό σώμα και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Μια εκπαίδευση υποταγμένη σε αυτά συμφέροντα, τα οποία μεταφράζονται σε προγράμματα, project, επενδύσεις, κέρδη, ελαστικούς               
εργαζόμενους, διαφημιστικές καμπάνιες, ΜΚΟ, δημοτικές και περιφερειακές χρηματοδοτήσεις… προσανατολίζεται κάθε φορά, με ανάλογο            
τρόπο.
Αν αύριο, κάποιο άλλο πεδίο θεωρηθεί κερδοφόρο, τότε θα πάρει και αυτό τη θέση του στα αναλυτικά προγράμματα.

Αν δει κανείς τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα, θα καταλάβει ότι προωθούνται συγκεκριμένα οικονομικά πακέτα, που πίσω τους                 
έχουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια και τεράστια ποσοστά κέρδους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι γέννημα και εφαρμογή μιας τέτοιας αντίληψης, που προωθείται από το «νέο» σχολείο, δηλαδή το                 
σχολείο της αγοράς. Είναι εφαρμογή ενός οικονομικού πολέμου που διεξάγεται πίσω από, και πάνω στο εκπαιδευτικό σώμα. Ενός                 
πολέμου που καλύπτεται, κάθε φορά από «παιδαγωγικές» αντιλήψεις και ιδέες που τον κάνουν αθέατο στο δημόσιο αίσθημα και στην                  
μαζική ακόμη, κοινωνική συμμαχία, που απαιτεί να είναι η εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν.
Η άρνηση αυτών των προγραμμάτων, είναι κομμάτι της κοινωνικής μάχης για τη διατήρηση της δημόσιας παιδείας. Είναι μια συλλογική μάχη                   
που πρέπει να δοθεί από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και τους Συλλόγους Διδασκόντων, κόντρα στο φόβητρο της αξιολόγησης και την                  
πλήρη υποταγή του εκπαιδευτικού σώματος.


