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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει κατά πολύ την 

καθημερινότητα των σημερινών μαθητών-τριών. Τα σημερινά παιδιά ξοδεύουν πολύ περισσότερο  

από τον χρόνο τους σε καθιστικές δραστηριότητες (χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση κινητού 

τηλεφώνου, χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρακολούθηση τηλεόρασης)  και  αυτό έχει σαν 

επακόλουθο ο χρόνος που ξοδεύουν σε φυσικές  δραστηριότητες  να είναι μειωμένος. Ο σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν: (α) η αποτίμηση συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με την υγεία οι 

οποίοι θα τεκμηρίωναν την ανάγκη της παρέμβασης, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα (ΦΔ), οι 

συμπεριφορές σε θέματα υγείας και οι διατροφικές επιλογές, σε αγόρια και κορίτσια δημοτικού και 

γυμνασίου, (β) Η δημιουργία, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός  εκπαιδευτικού προγράμματος 

παρέμβασης με στόχο την προαγωγή υγείας. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο της παρέμβασης 

αφορούσε θέματα υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας και απευθυνόταν στους μαθητές 

αλλά και τους γονείς με απώτερο στόχο την υιοθέτηση ενός  πιο δραστήριου και υγιεινού τρόπου 

ζωής και την διατήρηση  του Σωματικού Βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα. Στην πρώτη φάση της 

παρούσας έρευνας το δείγμα αποτέλεσαν 154 μαθητές  ηλικίας 10-13 ετών  Δημοτικών (n=84) και 

Γυμνασίων (n=69) σχολείων της Κύπρου. Αξιολογήθηκαν οι  Συμπεριφορές Υγείας, οι διατροφικές 

επιλογές και η ΦΔ των μαθητών –τριών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με το Ερωτηματολόγιο 

Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία, το Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24ώρου και τη χρήση 

βηματόμετρου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι: 1) Οι μαθητές – τριες ηλικίας 10-13 ετών στην 

Κύπρο έχουν πολύ χαμηλή ΦΔ σε σχέση με τους ευρωπαίους συνομήλικους τους, 2) Η φυσική 

δραστηριότητα των σημερινών μαθητών –τριών στην Κύπρο τείνει να μειώνεται ακόμη περισσότερο 

όσο αυξάνεται η ηλικία, 3) Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών-τριών έδειξαν ότι όσο μεγαλώνει ο 

μέσος όρος ηλικίας των παιδιών τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των μαθητών –τριών που δεν 

λαμβάνουν πρωινό γεύμα σε καθημερινή βάση, 4) Οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία των 

μαθητών –τριών από το δημοτικό στο γυμνάσιο  μαθητές αλλάζουν.  Στην δεύτερη φάση της έρευνας  

πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία για την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. Στην τρίτη 

φάση της έρευνας το δείγμα αποτέλεσαν 69 μαθητές-τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου 36 αγόρια και 33 

κορίτσια (40 πειραματική ομάδα, 29 ομάδα ελέγχου). Η διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 
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ήταν 10 εβδομάδες.  Πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις μια πριν και μια μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης. Αξιολογήθηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η ΦΔ, η Φυσική Κατάσταση, οι 

Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία, οι Διατροφικές επιλογές και οι γνώσεις των μαθητών-

τριών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με σωματομετρήσεις, με τη συμμετοχή σε δοκιμασίες της δέσμης 

Eurofit, με την χρήση βηματόμετρου, με την χρήση του ερωτηματολόγιου συμπεριφορών που 

σχετίζονται με την Υγεία, με την χρήση  του ερωτηματολόγιου ανάκλησης 24ώρου και την χρήση 

ερωτηματολόγιου για αξιολόγηση των γνώσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της αρχικής και τελικής μέτρησης (p<.05) α) στη ΦΔ, στη Φυσική 

Κατάσταση, στις Διατροφικές επιλογές και  στις γνώσεις των μαθητών –τριών σε θέματα άσκησης, 

διατροφής και υγείας γενικότερα.  Παρά την βελτίωση που επιτεύχθηκε στη βηματομετρική ΦΔ των 

παιδιών της πειραματικής ομάδας, (από ΜΟ=7061.81, ΤΑ=±2198, σε ΜΟ=9368.59, ΤΑ= ± 1 813.00 

βήματα), οι μαθητές  δεν κατάφεραν να γίνουν τόσο δραστήριοι ώστε να καλύψουν με επάρκεια τις 

διεθνής οδηγίες ΦΔ για καλή υγεία. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν την αναγκαιότητα της 

εφαρμογής  προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της 

υγιεινής διατροφής, σε μαθητές Γυμνασίου σχολείου της Κύπρου. 

  

Λέξεις κλειδιά: Φυσική Δραστηριότητα, Διατροφή, Παρεμβατικό πρόγραμμα, παχυσαρκία  
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ABSTRACT 
 

Nowadays, modern lifestyle and rapid development of technology have greatly changed the lifestyle of 

current students. Children tend to spend more of their free time in sedentary activities (computer, 

mobile phones, electronic games, TV) and as a consequence the time that they spend in physical 

activity is reduced. The purpose of this study was: (a) to evaluate specific indicators that relate with 

health. These indicators would substantiate the necessity of a school base intervention program, such 

as physical activity (PA), health behavior and nutritional choices in boys and girls of elementary and 

high school, (b) the establishment, implementation and evaluation of an educational school base 

intervention program that aimed in health promotion. More specifically, the content of the school base 

intervention program concerned healthy eating behavior and physical activity. The intervention 

program aimed at both students and parents to adopt a more active and healthy lifestyle and to 

maintain their body weight in normal levels. In the first phase of this study the sample consisted of 154 

students aged 10 to 13 years olds from elementary schools (n = 84) and High school (n = 69) in 

Cyprus. Students health behaviors, dietary choices and the PA were evaluated. The data was collected 

by the use of Health Behaviors Questionnaire, Nutrition Questionnaire and the use of pedometer. Data 

analysis showed that: 1) students aged 10 to 13 years in Cyprus have very low PA in comparison with 

European students, 2) Physical activity of current students in Cyprus tend to decline even more as their 

age increased, 3) eating behaviors showed that the average age of children who eat breakfast daily, 

tent to decrease as students grow up, 4) children behaviors related to health, change from primary 

school to high school.  

Preparation for the implementation of the intervention school base program took place in the second 

phase of this study.  

In the third phase of this study the sample consisted of 69 first grade high school students, 36 boys and 

33 girls (40 experimental group, 29 control group). The duration of the intervention program was 10 

weeks. Two measurements were taken, one before and one after the intervention program. BMI, PA, 

Fitness condition, health behaviors, food behaviors and health knowledge of students were evaluated. 

Data collected by anthropometry measurements, four Eurofit tests, pedometer use, health behavior 

questionnaire, 24-hour recall questionnaire and health knowledge questionnaire.  Data analysis showed 

statistically significant differences between the initial and final measurement (p <.05) a) PA, Fitness 

condition, Dietary choices and health knowledge of students.  However, despite the improvement that 
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were achieved in PA children in the experimental group (from ME= 7061.81, SD=± 2198, in ME = 

9368.59, SD= ± 1 813.00 steps), were not able to achieve the international instructions for health 

(10000 steps). 

The findings of this study indicate the necessity of implementing a school base intervention programs 

to promote physical activity and healthy eating behavior in school students in Cyprus. 

  

Keywords: Physical Activity, Nutrition, school base interventional program, obesity 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει κατά πολύ την 

καθημερινότητα των σημερινών μαθητών-τριών (Savva, Kourides, Tornaritis, Epiphaniou-Savva, 

Chadjigeorgiou & Kafatos, 2002). Τα σημερινά παιδιά ξοδεύουν πολύ περισσότερο  από τον χρόνο 

τους σε καθιστικές δραστηριότητες (χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση κινητού τηλεφώνου, 

χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρακολούθηση τηλεόρασης)  και  αυτό έχει σαν επακόλουθο ο 

χρόνος που ξοδεύουν σε φυσικές  δραστηριότητες  να είναι μειωμένος (Zhang, Wu, Zhou, Lu & Mao, 

2015). Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή  στον χρόνο ενασχόλησης των 

γονιών, η  γυναίκα εργάζεται καθημερινά με αποτέλεσμα το σπιτικό φαγητό να  απουσιάζει από τα 

κυπριακά σπίτια (Kourides, Tornaritis, Kourides, Savva et al., 2001). Ο αυξημένος χρόνος σε 

καθιστικές δραστηριότητες  και ο μειωμένος χρόνος ΦΔ σε συνδυασμό με την ανθυγιεινή διατροφή 

προκαλεί αύξηση του ΔΜΣ των παιδιών. Η υπερβολική αύξηση του σωματικού βάρους πέρα από  το 

φυσιολογικό, μετατρέπει τα  φυσιολογικά παιδιά σε  υπέρβαρα και στην συνέχεια αν αυτή η 

κατάσταση  συνεχιστεί  τότε η περεταίρω  αύξηση του σωματικού βάρους θα μετατρέψει τα  

υπέρβαρα παιδιά  σε παχύσαρκα  (Fisk, Crozier, Inskip, Godfrey, Cooper & Robinson, 2011; Gillman 

& Taveras, 2012). 

Στις μέρες μας η πανδημία της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί ένα οξύ θέμα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια ο ΔΜΣ των παιδιών όλο και αυξάνεται με αποτέλεσμα ο βαθμός υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών να  ακμάζει. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Κατά της 

Παχυσαρκίας (IOTF) το 2010 περισσότερα από 200 εκατομμύρια παιδιά  σε σχολική ηλικία 

παγκοσμίως ήταν υπέρβαρα και 40 εκατομμύρια παιδιά ήταν παχύσαρκα. Στην Ευρώπη υπολογίζεται  

ότι το 20% των παιδιών  είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 12 εκατομμύρια 

παιδιά (IOTF, 2010). Μια πιο πρόσφατη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013 υπό την αιγίδα 

του Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης  (OECD) και  ερεύνησε τα ποσοστά  

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε 34 χώρες, έδειξε ότι η Ελλάδα παίρνει την πρωτιά με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά  υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Ευρώπη με ποσοστό 44%, η 

επόμενη χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά ήταν η Ιταλία με 38% και ακολουθεί η  Νέα Ζηλανδία με 

34%, η Σλοβενία με 32% και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 30% (OECD, 2013).  Στην Κύπρο  
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σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών  

ήταν 34,1% για τα  κορίτσια και 37,5 %  για τα αγόρια (Hadjigeorgiou, Tornaritis, Savva, Solea & 

Kafatos, 2012). Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συγκρίθηκαν με  αποτελέσματα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν από την ίδια ομάδα ερευνητών η οποία πραγματοποιήθηκε 10 χρόνια πριν και  

πιο συγκεκριμένα το 1999-2000, το δείγμα αποτέλεσαν 2467 παιδιά  ηλικίας 10-11 ετών  από όλη την 

ελεύθερη Κύπρο. Μέσα από αυτή την σύγκριση διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός  παχύσαρκων παιδιών 

αυξήθηκε  κατά 3%  (πήγε από το 5,9%  στο 8,1%) (Σάββα, Κουρίδης, Τορρναρίτης, Επιφανείου, 

Ταφουνά,  1998), πράγμα το οποίο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας στρατηγικής για 

την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας.  

Το πρώτο στάδιο για την εύρεση λύσης είναι η κατανόηση της κατάστασης και ο καθορισμός των 

αίτιων. Τα κυριότερα  αίτια που κατευθύνουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούνται 

κυρίως από έξι αλληλοσχετιζόμενους παράγοντες. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής   καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν ως επακόλουθο την αύξηση του χρόνου 

καθιστικής ζωής των παιδιών και αυτό αποτελεί τον πρώτο παράγοντα (Zhang et al., 2015).  Ο 

παράγοντας αυτός αναφέρεται στην αύξηση του χρόνου που ξοδεύουν τα παιδιά καθημερινά για την 

παρακολούθηση τηλεόρασης, για την χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, την χρήση κινητών 

τηλεφώνων, και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τη χρήση οτιδήποτε έχει σχέση με οθόνη ( 

Hendrix, Carroll & Downs, 2014 ).  

Οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν τον δεύτερο παράγοντα και αναφέρονται στις ανθυγιεινές 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Έρευνες έδειξαν ότι αυτός ο παράγοντας είναι 

αλληλοσχετιζόμενος με την φυσική δραστηριότητα και μπορεί να μειώσει τον χρόνο φυσικής 

δραστηριότητας (Hung, Joshipura, Jiang., Hu et al.,2004; Veer, Jansen, Klerk & Kok, 2000).  Έχει 

αποδειχτεί μέσα από την βιβλιογραφία ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν συνδεθεί με  τροφές 

χαμηλού ρίσκου χρόνιων προβλημάτων υγείας σε αντίθεση με τις τροφές που εμπεριέχουν αυξημένη 

περιεκτικότητα σε λίπη και ζάχαρη (Lorson, Melgar-Quinonez & Taylor, 2009). Σύγχρονες έρευνες 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που έχουν υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) δεν 

καταναλώνουν αρκετές ποσότητες φρούτων και λαχανικών και για τον αποτέλεσμα αυτό ευθύνονται 

οι γονείς των παιδιών καθώς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασίας των καθημερινών τους 

γευμάτων (Pedersen, Meilstrup, Holstein &  Rasmussen, 2012). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής όπου η 

μητέρα λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης απουσιάζει πολλές ώρες από το σπίτι και επιζητά την 

εύκολη και γρήγορη λύση για την προετοιμασία του καθημερινού φαγητού, έχει σαν αποτέλεσμα τα 
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σπιτικό φαγητό να απουσιάζει από τα κυπριακά σπίτια. Eπίσης η πλειονότητα των γονιών επιλέγουν 

να δίνουν στα παιδιά τους χαρτζιλίκι παρά να τους ετοιμάζουν οι ίδιοι το πρόγευμα τους, με 

αποτέλεσμα το πρόγευμα των πλείστων μαθητών -τριών να είναι πλούσιο σε λιπαρά και σάκχαρα. 

(Cattaneo, Monasta, Stamatakis, Lioret et al.,2010; McGowan, Croker,Wardle,Cooke, 2012; Gillman, 

Taveras, 2012). Επιπρόσθετα η προετοιμασία του φαγητού από τις γιαγιάδες, οι οποίες δεν γνωρίζουν 

υγιεινούς  και νόστιμους τρόπους μαγειρέματος δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση  της 

θρεπτικής ποιότητας των  καθημερινών γευμάτων των παιδιών (Mathias, Rolls, Birch et al., 2012; 

McGowan, Croker,Wardle,Cooke, 2012; Gillman & Taveras, 2012;  Torre, Keller, Depeyre & 

Kruseman, 2015).  

Ο τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τον ΔΜΣ του παιδιού είναι ο μειωμένος χρόνος ΦΔ που ξοδεύει 

το παιδί καθημερινά.  Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κοκκέβη και τους 

συνεργάτες της  καταληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνονται ηλικιακά τα παιδιά τόσο μειώνεται 

και ο χρόνος που ξοδεύουν σε φυσικές δραστηριότητες. Αυτό οφείλεται στον καινούριο τρόπο ζωής 

που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία 15 χρόνια (Κοκκέβη, Ξανθάκη,  Φωτίου, Καναβού, 2012).   Η μη 

ενασχόληση με κάποιο σπορ ή κινητική δραστηριότητα, η επιλογή του αυτοκίνητου ή του λεωφορείου 

ως  μέσο μεταφοράς  προς και από το σχολείο, η αντικατάσταση των αερόβιων παιχνιδιών 

(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σχοινάκι, μήλο) με ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι κάποιοι από τους πολλούς 

παράγοντες που καθιστούν τα σημερινά παιδιά όλο και πιο υποκινητικά (Storey, Forbes, Fraser.,  

Spence, Plotnikoff , Raine  et al., 2011).  

Ο τέταρτος παράγοντας που επηρεάζει τον ΔΜΣ του παιδιού είναι ο γενετικός παράγοντας. 

Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι σε περιπτώσεις όπου οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι τότε το παιδί 

έχει αυξημένες πιθανότητες 63% να γεννηθεί παχύσαρκο, ενώ εάν είναι μόνο ο ένας γονιός  

παχύσαρκος οι πιθανότητες μειώνονται στο 14%  (Risch, 1990). Επίσης υπάρχουν κληρονομικά  

σύνδρομα και μονογονιδιακά αίτια που μπορούν να κληρονομηθούν στα παιδιά, τα οποία 

αναφέρονται στην δυσλειτουργία του Μεταβολικό Συνδρόμου (MetS) και επηρεάζουν τον ΔΜΣ. 

Mέσω πιο πρόσφατων ερευνών στις οποίες συσχετίστηκαν τα γονίδια που δείχνουν να έχουν άμεση 

σχέση με την πρόληψη ΣΒ, έχει διαπιστωθεί ότι η ύπαρξη του πολυμορφισμού ενός μόνο 

νουκλεοτιδίου συσχετίζεται με τον υψηλό ΔΜΣ και μπορεί να αυξήσει τον ΔΜΣ ενός ατόμου 

(Benzinou et al., 2008; Frayling et al., 2007; Meyre et al., 2009; Thorleifsson et al., 2009).    

Ο πέμπτος παράγοντας αναφέρεται στην ψυχολογική διάθεση του παιδιού. Μια κακή ψυχολογική 

διάθεση που μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές επιλογές αλλά και την φυσική δραστηριότητα του 
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ατόμου. ( Stunkard, Berkowitz, Wadden, Tanrikut, Reiss, E., Young,  2006 Πολλά παιδιά αλλά και 

ενήλικες  καταφεύγουν στην κατανάλωση τροφών υψηλού περιεχομένου σε ζάχαρη και λιπαρών, όταν 

νιώθουν κάποιας μορφής απόρριψης ή και κατάθλιψης, επίσης το άγχος θεωρείτε ότι είναι ο λόγος 

που το 70% του πληθυσμού καταφεύγει στο φαγητό ως διέξοδο από μια δύσκολη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται (Birketvedt., Florholmen, Sundsfjord, Οsterud, Dinges, Bilker  et al., 2006).  

Τέλος ο έκτος παράγοντας αναφέρεται στην οικονομική κρίση που ξέσπασε σε παγκόσμιο εύρος από 

το 2008 μέχρι σήμερα. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει το καθημερινό διατροφολόγιο των παιδιών, 

καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι  οι καταναλωτές μείωσαν τα έξοδα για τροφές κατά 8.5%,  γεγονός 

που οδήγησε στην αύξηση κατανάλωσης ανθυγιεινών και επεξεργασμένων τροφών (Rachel, 

O’Connell & Smith, 2013; Siahpush, Huang, Sikora, Shaikh & Singh, 2014). 

Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες επηρεάσουν τον ΔΜΣ  με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η συχνότητα  

των  υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (ECDC,  2009). Τα δεδομένα αυτά είναι ανησυχητικά, 

δεδομένου του ότι η συσσώρευση λίπους στον σώμα επιφέρει πολλά σωματικά και ψυχικά νοσήματα 

στοn άνθρωπο (World Health Organazation, 2012; 2015). Τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά 

βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο  υγείας.  Ένα παιδί με αυξημένο τον ΔΜΣ μπορεί να έχει πολλά 

σωματικά προβλήματα όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου δύο, αναπνευστικά προβλήματα και 

μυοσκελετικά προβλήματα (WHO,2002). Επίσης μπορεί να εμφανίσει πολλά ψυχολογικά 

προβλήματα   όπως κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση  (Vale, Trost, Rego, Abreu,  Mota, 2015; 

Byrne, 2002).  Κατά συνέπεια ένα  υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί  έχει πολλές πιθανότητες να 

εξελιχτεί σε ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο ενήλικα με αυξημένες  πιθανότητες για ανάπτυξη πολλών 

μορφών καρκίνου, οστεοαρθρίτιδας, προβλήματα τα οποία μειώνουν την ποιότητα ζωής και να 

οδηγήσουν το άτομο σε πρόωρο θάνατο (OECD, 2010). Έρευνες έδειξαν ότι  εάν κάποιος υπήρξε 

παχύσαρκος σαν παιδί, ακόμη και αν στην ενηλικίωση του κατάφερε να μειώσει το σωματικό του 

βάρος τότε τα επίπεδα κινδύνου υγείας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (Cole, 2000).  

Η λύση κατά της παχυσαρκίας μπορεί να επιτευχθεί με την επιστροφή του ΣΒ σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση  μπορεί να διατηρήσει τον ΔΜΣ σε φυσιολογικά 

επίπεδα και να επιφέρει πολλά ωφέλει  στην ζωή των παιδιών, τα οποία μπορούν να τα διατηρήσουν 

και στην ενηλικίωση τους. Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης είναι να προλάβει  

πληθώρα ασθενειών, όπως είναι το άσθμα, ασθένειες των οστών, ψυχολογικές ασθένειες και την 

παχυσαρκία (Hallal, 2006). 

 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής των Η.Π.Α  η φυσική 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaikh%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
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δραστηριότητα είναι αναγκαία συνθήκη για την διατήρηση του ΣΒ στα φυσιολογικά επίπεδα και ο 

ελάχιστος  προτεινόμενος χρόνος άσκησης είναι 60 λεπτά για  τουλάχιστον 5 ημέρες την  εβδομάδα ( 

National  Association for  Sports and Physical Education, 2004). Ο συνδυασμός του προτεινόμενου 

χρόνου ΦΔ και σωστής, ισορροπημένης διατροφής μπορεί να προλάβει τα προβλήματα που 

επέρχονται με την αύξηση του ΣΒ (παχυσαρκία) και να  επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στα 

παιδιά κάνοντας τα πιο υγιή και δυνατά (Storey et al., 2011).  

Παρόλα τα θετικά που μπορεί να επιφέρει η ΦΔ,  η υποκινητική συμπεριφορά των νέων διεθνώς 

ποσοστιαία αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2005-2006, 

στις χώρες μέλη κράτη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ένας στους πέντε μαθητές -τριeς μόνο ασκείται 

καθημερινά σε έντονο ρυθμό (Currie, 2008), γεγονός που δείχνει τον βαθμό υποκινητικότητας των 

νέων και την αναγκαιότητα έναρξης προγραμμάτων παρέμβασης τα οποία θα έχουν ως στόχο την 

ενημέρωση των μαθητών και των γονιών για τα θετικά που μπορεί να επιφέρει η ΦΔ  και ο υγιεινός 

τρόπος διατροφής αλλά και εναλλακτικούς τρόπους για την   αύξηση του χρόνου ΦΔ και την 

υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. 

Οι παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισης του αυξημένου ΔΜΣ οι οποίοι εστιάζονταν στο άτομο και 

προσπαθούσαν να καταπολεμήσουν τις συμπεριφορές του ατόμου, χωρίς όμως να δίνεται η 

οποιαδήποτε έμφαση στο περιβάλλον του ατόμου αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος  για την  μείωση και διατήρηση  του ΔΜΣ σε φυσιολογικά επίπεδα είναι η υιοθέτηση ενός πιο 

δραστήριου τρόπου ζωής ο οποίος θα αποτελείται από μια πιο πολύπλευρη προσέγγιση υπό μορφή  

πρόληψης με την απαραίτητη η συνεργασία από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (European 

Association for the Study of Obesity, 2013). Πολλοί επιστήμονες συμφωνούν ότι η καλύτερη γιατρειά 

μιας ασθένειας είναι η πρόληψη. Έτσι θα ήταν σώφρων να ασχοληθούμε με νεαρές ηλικίες κατά τις 

οποίες τα ποσοστά της παχυσαρκίας είναι ακόμη μειωμένα.  Οι  ηλικίες  από 2-12 ετών είναι η 

ιδανικότερες για την δημιουργία της επιθυμητής συμπεριφοράς στα νέα άτομα (European 

Commission, 2007).  Σε αυτή την σημαντική περίοδο της ζωής τους τα παιδιά  γνωρίζοντας τα οφέλη 

της  άσκησης και της υγιεινής διατροφής,  θα μπορέσουν  αλλάξουν την συμπεριφορά τους και να 

υιοθετήσουν ένα πιο  υγιεινό τρόπο ζωής  τον οποίο θα  ακολουθούν ακόμη και σαν ενήλικες 

(Hancox, Milne, Poulton, 2004).    

Το κλειδί για την αλλαγή συμπεριφοράς ενός ατόμου  βρίσκεται στο περιβάλλον στο οποίο ζει, η 

οικογένεια το σχολείο αλλά και η κοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τρόπου 

ζωής ενός παιδιού. (McKee, Long, Linda, Southward, McCown, 2015). Για να μπορέσει να μειωθεί ο 
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ΔΜΣ και να διατηρηθεί στα φυσιολογικά επίπεδα πρέπει  να αλλάξει ο τρόπος ζωής όχι μόνο του 

παιδιού αλλά και να τροποποιηθούν οι παράγοντες του περιβάλλοντος που ζουν τα νέα άτομα. Πιο 

συγκεκριμένα πρέπει η οικογένεια το σχολείο και η κοινωνία να συνεργασθούν και να εμπλακούν 

ενεργά ως ένα ενωμένο, και οργανωμένο σύνολο. Η καταπολέμηση του καθιστικού τρόπου ζωής και 

της ανθυγιεινής διατροφής πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω μιας  μαζικής και στοχευόμενης 

ενέργειας που να υποστηρίζεται και να ενισχύεται από το περίγυρο του παιδιού (οικογένεια, σχολείο, 

κοινωνία) (Dooris, 2006; Pate, Davis, Robinson, Stone, Young, 2006; ).   

 Οι γονείς  αποτελούν το πιο κοντινό περιβάλλον για τα παιδιά τους, τα περισσότερα  παιδιά από 

νεαρή ηλικία προσπαθούν να μιμηθούν και να μοιάσουν στους γονείς τους. Για αυτό  και ο ρόλος των 

γονιών είναι πολύ σημαντικός και σχετίζεται άμεσα με τον ΔΜΣ των παιδιών (European Network of 

Health Promoting Schools, 2013). Οι γονείς  έχουν μεγάλη επίδραση στα παιδιά τους,  μπορούν να 

χτίσουν και να υποστηρίξουν ένα υγιεινό τρόπο διατροφής και άσκησης. Παρόλα αυτά πάρα πολλοί 

γονείς αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα όσο αφορά το σωματικό βάρος των παιδιών 

τους, θέλουν να πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν ιδανικό ΣΒ άσχετα αν δεν έχουν. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τα παιδιά να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να αυξήσουν τον ΔΜΣ τους (McKee, Long, 

Linda, Southward et al., 2015).  Είναι πολύ  σημαντικό  να υπάρξει μια οργανωμένη ενημέρωση προς 

τους γονείς, όπου μέσα από διεθνής νόρμες  να ενημερωθούν για το τι ονομάζουμε υγειές σωματικό 

βάρος και τι είναι ο ΔΜΣ και πως κατηγοριοποιείτε . Με αυτό τον τρόπο, ανάλογα με το ύψος και το 

βάρος  του παιδιού τους θα μπορέσουν να το κατατάξουν στις κατηγορίες λιποβαρής, φυσιολογικό, 

υπέρβαρο και παχύσαρκο και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Επίσης, οι γονείς   πρέπει να 

ενημερωθούν  για το τι ονομάζουμε  υγιεινό τρόπο  διατροφής, ποιες τροφές πρέπει να 

καταναλώνονται συχνότερα και  με ποιες με μικρότερη συχνότητα. Πολύ σημαντικό είναι οι γονείς να 

επιβραβεύουν τα παιδιά τους όταν  καταναλώνουν κάτι υγιεινό αλλά και ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στο πρωινό γεύμα (Rampersaud, Pereira, Girard, Adams,Metzl, 2005).  Ένας άλλος παράγοντας 

που επηρεάζει τον ΔΜΣ των παιδιών είναι η ΦΔ, για αυτό τον λόγο οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν 

για τα οφέλη της ΦΔ και με ποιους τρόπους μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους πιο κινητικά 

δραστήρια εντάσσοντας την ΦΔ στην ζωή τους (Chartrand & Bargh, 1999; Cruwys, Bevelander , 

Hermans, 2015). 

Αμέσως μετά την οικογένεια το σχολείο αποτελεί τον πιο ιδανικό χώρο για να μπορέσει να προωθηθεί 

ένας πιο υγιεινός και κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής.  Οι λόγοι που κάνουν το σχολείο τον πλέον 

πιο κατάλληλο χώρο για την εφαρμογή  ενός προγράμματος  προαγωγής υγείας είναι πάρα πολλοί 
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εμείς θα αναφερθούμε στους τρείς που θεωρούμε πιο σημαντικούς.   Πρώτο το σχολείο είναι ένας 

μοναδικός χώρος που έρχεται σε επαφή και εκπαιδεύει όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα 

της κοινωνίας. Δεύτερο είναι ένας χώρος στον οποίο όλα τα παιδιά παίρνουν τον περισσότερο χρόνο 

της ημέρας. Και  τρίτο στο σχολείο προσφέρονται πάρα πολλές γνώσεις γύρω από το ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα, σε αυτό περιλαμβάνεται και η Φυσική Αγωγή  όπου δίνετε η ευκαιρία στους μαθητές –

τριες  να δοκιμάσουν  ευχάριστους τρόπους άσκησης (Pate, Davis, Robinson, Stone et al., 2006).  

Η συμβολή της οικογένειας  σε συνεργασία με το σχολείο και την κοινωνία είναι πολύ σημαντική για 

την ρύθμιση του ΔΜΣ, η αναγνώριση και η υποστήριξη, η ανάπτυξη και η εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών κατά της παχυσαρκίας είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την 

κοινωνική δράση (WHO, 2013).  Αυτό μπορεί να διαφανεί μέσα από πολλές έρευνες και 

προγράμματα παρέμβασης  που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. (Keihner, Meigs, 

Sugerman, Backman et al., 2011; Newland, Dixon & Green, 2013; Schwartze, Sowa, Bormann, Brix 

et al.,2011; Zaremba-Morgan  et al., 2014).   

Μέσω των προγραμμάτων  Φυσικής Αγωγής  στα σχολεία οι μαθητές –τριές έχουν την μοναδική 

συστηματική ευκαιρία να μάθουν για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης αλλά 

και να δραστηριοποιηθούν (Gunter, Nader & John, 2015). Επίσης έχουν την δυνατότητα να 

γνωρίσουν περισσότερες κινητικές δραστηριότητες και σπορ και να τις εντάξουν στο καθημερινό τους 

πρόγραμμα. Επιπρόσθετα τα προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόστηκαν στο σχολικό περιβάλλον 

με κύριο στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, είχαν  θετικά  

αποτελέσματα, με την προϋπόθεση  ότι οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς  συμμετείχαν ενεργά στο 

πρόγραμμα (Αυγερινός, Ζέτου, Βερναρδάκης, 2006; Morris, Gorely, Sedgwick, Nevill et al.,2013; 

Οικονομίδου, 2005;). 

 Οι επιτυχημένες σχολικές παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζονται στην συμπεριφορά του ατόμου, και  να 

είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του 

μαθητή –τριας (Erwin & Castelli, 2008).  Επίσης είναι πολύ σημαντικό να καθορίζεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα από την αρχή, ο στόχος να είναι κατανοητός στους συμμετέχοντες,  να προσδιορίζεται το 

πλαίσιο και τα όρια της παρέμβασης, και  να αξιολογούνται και τα αποτελέσματα αλλά και η 

διαδικασία (Goldberg & Wright, 2015).  

Σ’ ένα πρόσφατο παρεμβατικό πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Morris 

και τους συνεργάτες του (2013) στα οποία συμμετείχαν δύο δημοτικά σχολεία με στόχο την αύξηση 

της ΦΔ των μαθητών –τριών. Η πειραματική ομάδα αποτελείτο από 177 παιδιά και η ομάδα ελέγχου 
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από 201 παιδιά, οι ηλικίες των παιδιών ήταν 9-11 ετών.  Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 7 

μήνες και  το κύριο μέρος του προγράμματος αποτελείτο από την προετοιμασία των παιδιών για  τρείς   

μεγάλες διοργανώσεις τις οποίες διοργάνωσαν οι ερευνητές με την συνεργασία των σχολείων. Πιο 

συγκεκριμένα η πρώτη αποτελείτο  από μια χορευτική διοργάνωση κατά την οποία οι μαθητές –τριες  

έμαθαν χορούς τους οποίους παρουσίασαν στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι σχολικοί φορείς . Η 

δεύτερη διοργάνωση ήταν  η προετοιμασία για μια ημερίδα η οποία είχε κύριο θέμα την βάδιση. Οι 

μαθητές -τριες περπάτησαν τρία χιλιόμετρα  κατά μήκος κεντρικού πάρκου του Λονδίνου. Τέλος στην 

τρίτη διοργάνωση τα παιδιά έτρεξαν για 1.6 χιλιόμετρα. Παράλληλα με τις  διοργανώσεις 

δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική σελίδα στην οποία οι εμπλεκόμενοι μαθητές -τριές, δάσκαλοι και  

γονείς μπορούσαν να ενημερωθούν  και να αυξήσουν τις γνώσεις τους γύρω από  θέματα διατροφής 

και ΦΔ. Από αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ΦΔ των παιδιών αυξήθηκε καθώς αυξήθηκαν και τα 

βήματα που πραγματοποίησαν οι μαθητές –τριές της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν  (Morris et al., 2013).   

Επίσης ένα άλλο επιτυχημένο παρεμβατικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τους Keihner, Meigs, 

Sugerman, Backman, Garbolino,  και Mitchell (2011)  στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν 1154 μαθητές Στ΄ Τάξης Δημοτικού σχολείου. Συνολικά εφαρμόσθηκαν 10 

σχολικές παρεμβάσεις των 50 λεπτών από τους δασκάλους των παιδιών και τα θέματα των 

μαθημάτων αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών σε θέματα διατροφής άσκησης 

και ΦΔ. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο γνώσεων πριν και μετά 

την παρέμβαση και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γνώσεις των παιδιών μέσα από τα μαθήματα 

παρέμβασης βελτιώθηκαν, σημαντική στατιστική διαφορά βρέθηκε στις  γνώσεις των παιδιών γύρω 

από θέματα υγιεινής διατροφής (Keihner, Meigs, Sugerman, Backman, Garbolino & Mitchell, 2011).  

Επίσης σύμφωνα με τους Guerra, Cardoso και Salvador (2015) οι οποίοι πραγματοποίησαν μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο να βρεθούν τα στοιχεία τα οποία  μπορούν να κάνουν  πιο 

αποτελεσματική μια  σχολική παρέμβαση.  Οι ερευνητές καταλήξαν στο  ότι ένα πετυχημένο 

πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης πρέπει να εφαρμόζετε σε νεαρές ηλικίες και  να συνεχίζει να 

ελέγχετε και να αξιολογείτε  κατά την πάροδο του χρόνου. Επίσης μέσα από αυτή την μελέτη 

διαπιστώθηκε  ότι τα προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση γνώσεων  γύρω από θέματα 

υγιεινής διατροφής και άσκησης και κατά συνέπεια στην αλλαγή συμπεριφορών μπορούν να 

επιφέρουν πιο θετικά αποτελέσματα  στην αλλαγή στάσεων των παιδιών. Επίσης  για την 

προτεινόμενη διάρκεια σχολικών παρεμβάσεων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις με 
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διάρκεια  πάνω από έξι εβδομάδες  στις οποίες συμμετείχαν ενεργά και οι γονείς είχαν πιο θετικά 

αποτελέσματα όσο αφορά στην αλλαγή συμπεριφορών των μαθητών-τριών (Guerra et al., 2015). 

 Εν κατακλείδι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση γνώσεων 

και στην αλλαγή  των συμπεριφορών όχι μόνο των ατόμων που θέλουμε να επηρεάσουμε αλλά και  τα  

άτομα  που βρίσκονται στο κοντινό τους περιβάλλον. Η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για αυτό και πρέπει να τους δοθεί και η απαιτούμενη σημασία και προσοχή. (Guerra  

et al., 2015; Ryden, Ohrvik & Stahle, 2007) 

Μέχρι τώρα στην Κύπρο  έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες  με επιδημιολογικό κυρίως χαρακτήρα, οι 

οποίες καταγράψαν τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Οι περισσότερες από αυτές 

κατέγραψαν ότι  ο βαθμός υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών όλο και αυξάνεται και στην συνέχεια 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την 

καταπολέμηση αυτής της τάσης και την προαγωγής υγείας, χρήζει σημαντικής αξίας (Savva, 

Kourides, Tornaritis, Epiphaniou-Savva et al., 2002; Savvas, Kourides, Epiphaniou-Savva, Tornaritis 

et al., 2004; Savva, Tornaritis, Chadjigeorgiou, Kourides et al., 2005). Στην Κύπρο το 2014 έχει 

εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Μέντωρ» σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου, το οποίο είχε στόχο   την 

πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών με έμφαση το αλκοόλ και το κάπνισμα, χωρίς όμως να δίνει 

έμφαση στην διατροφή και την ΦΔ (Υπουργείο Παιδιάς και Πολιτισμού Κύπρου, 2014). Η απουσία 

προγραμμάτων παρέμβασης στην Κύπρο με στόχο την προώθηση  της  υγιεινής διατροφής και της ΦΔ 

κάνει ακόμη πιο αναγκαία την εφαρμογή του συγκεκριμένου  ερευνητικού παρεμβατικού  

προγράμματος.  

 

Σκοπός της έρευνας  

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν (α) η αποτίμηση συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με 

την υγεία οι οποίοι θα τεκμηρίωναν την ανάγκη της παρέμβασης, όπως είναι η Φυσική 

Δραστηριότητα, οι συμπεριφορές σε θέματα υγείας και οι διατροφικές επιλογές, σε αγόρια και 

κορίτσια δημοτικού και γυμνασίου. (β)  Η δημιουργία, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός  

εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης με στόχο την προαγωγή υγείας. Πιο συγκεκριμένα το 

περιεχόμενο της παρέμβασης αφορούσε θέματα υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας και 

απευθυνόταν στους μαθητές αλλά και τους γονείς με απώτερο στόχο την υιοθέτηση ενός  πιο 

δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής και την διατήρηση του ΣΒ σε φυσιολογικά επίπεδα, 

περιορίζοντας έτσι τον βαθμό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. 
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Επιμέρους στόχοι 

 Α.  Τεκμηρίωση ανάγκης παρέμβασης  

Η  αξιολόγηση της ΦΔ των μαθητών-τριών Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείου, 

διαφορετικού φύλου 

Η αξιολόγηση  των συμπεριφορών των μαθητών-τριών Δημοτικού και Γυμνασίου σε 

θέματα Υγείας  

Η αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών των μαθητών-τριών Δημοτικού και Γυμνασίου 

σχολείου 

 Β. Αξιολόγηση της  παρέμβασης   

 Η αξιολόγηση της ΦΔ των μαθητών-τριών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 

Η αξιολόγηση των συμπεριφορών των μαθητών-τριών σε θέματα ΦΔ και διατροφής 

της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 

Η αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών των μαθητών-τριών της πειραματικής και της 

ομάδας ελέγχου 

Η αξιολόγηση ΦΚ των μαθητών-τριών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 

Η αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα ΦΔ και Διατροφής των μαθητών-τριών  της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

H σημασία της έρευνας 
 

Η απουσία προγραμμάτων παρέμβασης στην Κύπρο σε θέματα ΦΔ και διατροφής, καθώς και η 

καινοτομία στην χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  κάνει την συγκεκριμένη έρευνα σημαντική.  

Επίσης τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να συγκριθούν με παρόμοιες έρευνες 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, και να διαπιστωθεί κατά πόσο οι Kύπριοι 

μαθητές υστερούν ή υπερτερούν σε σχέση με  ευρωπαίους συνομήλικους τους  σε διάφορα θέματα 

που θα εξεταστούν. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το 

αρμόδιο υπουργείο ούτως ώστε να δημιουργηθούν κάποια προγράμματα με στόχο την προώθηση της 

ΦΔ και υγιεινής διατροφής. Το αρμόδιο υπουργείο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει  το πρόγραμμα 

αυτό σαν βοήθημα ή και οδηγό προς τους γονείς και τα παιδιά. Και τέλος η μεθοδολογία, τα 
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αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν πληροφορίες σε μελλοντικούς ερευνητές ούτως ώστε στις επόμενες 

έρευνες να παρουσιαστούν όσο πιο λίγα προβλήματα γίνεται. 

 

 Ερευνητικές και Μηδενικές Υποθέσεις  που αφορούν την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας  

παρέμβασης  Ερευνητικές Υποθέσεις 

Ερευνητικές   

 H1 Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

 H 2 Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  παιδιών δημοτικού και γυμνασίου. 

 H 3 Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλλου 

 H4 Στην αξιολόγηση των  διατροφικών επιλογών θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μαθητών-τριών  δημοτικού και γυμνασίου. 

 Η5 Στην αξιολόγηση των  διατροφικών επιλογών των μαθητών-τριών θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

 H6  Θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των μαθητών-τριών  

δημοτικού και γυμνασίου. 

  H7 Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των αγοριών και των 

κοριτσιών. 

 H8 Θα υπάρξει απόκλιση ως προς τη ΦΔ μεταξύ του δείγματος και των διεθνών οδηγιών 

ΦΔ για καλή υγεία (για 10000 βήματα ανά μέρα) (WHO, 2009).  

Μηδενικές Υποθέσεις  

 H0.1 Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία δεν θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

 H0. 2 Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία δεν θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξυ των παιδιών δημοτικού και γυμνασίου  

 H0.4 Στην αξιολόγηση των  διατροφικών επιλογών δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μαθητών-τριών  δημοτικού και γυμνασίου. 
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 Η0.5 Στην αξιολόγηση των  διατροφικών επιλογών των μαθητών-τριών  δεν θα υπάρξει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

 H0.6   Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των μαθητών-τριών  

δημοτικού και γυμνασίου. 

  H0.7 Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των αγοριών και 

των κοριτσιών. 

 H0.8  Δεν θα υπάρξει απόκλιση ως προς τη ΦΔ μεταξύ του δείγματος και των διεθνών 

οδηγιών ΦΔ για καλή υγεία (για 10000 βήματα ανά μέρα) (WHO, 2009).  

 

Ερευνητικές και Μηδενικές Υποθέσεις  που αφορούν το πρόγραμμα παρέμβασης  

 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

o H 9  Στον Δ.Μ.Σ  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

της πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o H 10 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της 

πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o H 11 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης της 

πειραματικής ομάδας 

o H 12 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   πειραματικής ομάδας και 

ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o H 13  Στην ΦΚ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της 

πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o H 14 Στην ΦΚ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης στην 

πειραματική ομάδα  

o H 15 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

o H 16 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ  της 1
ης

 και της 2
ης

 μέτρησης   
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o H17 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ   πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική 

μέτρηση 

o H 18 Στις  διατροφικές επιλογές  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών στην αρχική και την τελική μέτρηση.  

o H 19 Στις διατροφικές επιλογές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης   

o H 20 Στις διατροφικές επιλογές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   

πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική μέτρηση 

o H21 Στις Γνώσεις θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης  

o H22 Στις Γνώσεις θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  των αγοριών και των 

κοριτσιών στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Η23 Στις Γνώσεις θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικής ομάδας και 

ομάδας ελέγχου στην αρχική και τελική μέτρηση 

 

 

Μηδενικές Υποθέσεις  

o Hο.9  Στον Δ.Μ.Σ  δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Hο.10 Στην ΒΦΔ δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Hο.11 Στην ΒΦΔ δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης 

της πειραματικής ομάδας 

o Hο.12 Στην ΒΦΔ  δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   πειραματικής 

ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

 

o Hο.13  Στην ΦΚ δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

της πειραματικής ομάδας στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Hο.14 Στην ΦΚ δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης  

o Hο.15 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στους στην αρχική και την τελική μέτρηση. 
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o Hο.16 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ  της 1
ης

 και της 2
ης

 μέτρησης   

o Hο.17 Στις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την Υγεία δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ   πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική 

μέτρηση. 

o Hο.18 Στις  διατροφικές επιλογές δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών   

o Hο. 19 Στις διατροφικές επιλογές δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 

και 2
ης

 μέτρησης   

o Hο.20 Στις διατροφικές επιλογές δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   

πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Hο.21 Στις Γνώσεις  δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης  

o Hο.22 Στις Γνώσεις δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  των αγοριών και 

των κοριτσιών στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

o Ηο.23 Στις Γνώσεις δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικής 

ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και την τελική μέτρηση. 

  

Οριοθετήσεις της έρευνας  

Στην έρευνα συμμετείχαν  μαθητές πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  δημόσιας εκπαίδευσης, και  

ηλικίας 11-13 ετών. Οι μαθητές είχαν  ως τόπο μόνιμης κατοικίας την πόλη της Λεμεσού και 

Λευκωσίας. Το πρόγραμμα παρέμβασης  πραγματοποιήθηκε στο σχολείο στο οποίο φοιτούσαν οι 

μαθητές.  

 

Περιορισμοί της έρευνας  

1. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από μικρό αριθμό παιδιών τα οποία διαμένουν 

αποκλειστικά στις πόλεις της Λεμεσού και της Λευκωσίας.  

2. Αντιμετωπίσθηκαν αρκετές δυσκολίες από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να  

επιβραδυνθεί ο χρόνος πραγματοποίησης του προγράμματος. Αρχικά για τις  απαιτούμενες 

σχετικές άδειες χρειάσθηκαν περίπου τρείς μήνες αλληλογραφίας και μετά αφού λήφθηκε η 

άδεια αμφισβητήθηκε από τους Επιθεωρητές ΦΑ οι οποίοι ζήτησαν συνάντηση με την 
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ερευνήτρια και τους καθηγητές του πανεπιστημίου και αυτό έκανε πιο χρονοβόρα την 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας.  

3. Επιπρόσθετα παραχωρήθηκαν πιο λίγες ώρες από το Υπουργείο για την πραγματοποίηση του 

προγράμματος παρέμβασης από ότι αρχικά συμφωνήθηκε. Συγκεκριμένα δόθηκαν μία από τις 

τρείς ώρες που ζητηθήκαν την εβδομάδα από την ώρα της ΦΑ. 

 

Λειτουργικοί ορισμοί   

Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας ανθρωπομετρικός δείκτης βάρους και ύψους που 

χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης αξιολόγησης της παχυσαρκίας. Υπολογίζεται από το πηλίκο του 

σωματικού βάρους εκφρασμένου σε κιλά δια του τετραγώνου του σωματικού ύψους εκφρασμένου σε 

μέτρα [Βάρος/ύψος
2
(m)].  

Υπέρβαρο: Στην ηλικία των 12-13 χρονών παχύσαρκα θεωρούμε τα παιδιά που έχουν Δ.Μ.Σ 

μεγαλύτερο του  19 και μικρότερο του 24 kg/m
2
   (Barlow, 2007). 

Παχύσαρκο : Στην ηλικία των 12-13 χρονών παχύσαρκα θεωρούμε τα παιδιά που έχουν Δ.Μ.Σ 

μεγαλύτερο του  24 kg/m
2
   (Barlow, 2007). 

Δείκτης Υγιεινής Διατροφής (ερωτηματολόγιο διατροφής 24ωρου) Ο Δείκτης Υγιεινής Διατροφής 

αποτελεί κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης της ημερήσιας διατροφής ατόμων άνω των δύο ετών, και 

εξετάζει το τι κατανάλωσε το άτομο τις προηγούμενες 24 ώρες (πρωινό, ενδιάμεσο, μεσημεριανό, 

απογευματινό, βραδινό)  

Φυσική δραστηριότητα είναι η όποια κίνηση εκτελεί το ανθρώπινο σώμα με αποτέλεσμα να παράγει 

ενέργεια περισσότερη από όση παράγει εν ηρεμία (Bouchard & Sherpard, 1994). 

Φυσική κατάσταση ονομάζουμε το άθροισμα ικανοτήτων ,  που το άτομο διαθέτει ή αποκτά με 

συστηματική άσκηση, και σχετίζονται με την ικανότητά του να πραγματοποιεί αυξημένη σωματική 

δραστηριότητα  (Casperson,  Powell & Christenson, 1985) στην συγκεκριμένη έρευνα η φυσική 

κατάσταση καθορίστηκε και αξιολογήθηκε από την ευλυγισία (τεστ ευλυγισίας), την 

καρδιοαναπνευστική αντοχή (παλίνδρομο τέστ), την αντοχή στην δύναμη( τεστ κοιλιακών) και την 

αλτικότητα (δοκιμασία άλμα εις μήκος χωρίς φόρα). 
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Παχυσαρκία (επιπλέον του φυσιολογικού βάρους) 

Ο βαθμός της παχυσαρκίας στις μέρες μας όλο και αυξάνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι (20%) 

των παιδιών που βρίσκονται στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα  (EASO, 2013) ενώ στην Κύπρο σύμφωνα 

με πρόσφατες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός  υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών όλο και αυξάνεται (Savva, Kourides, Tornaritis, Epiphaniou-Savva, 

Chadjigeorgiou & Kafatos, 2002). 

Στις μέρες μας η παιδική παχυσαρκία είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη νόσος. Από το 1948 ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) την έχει εντάξει στον κατάλογο των παθήσεων. Ως νόσος 

ορίζεται κάθε κατάσταση που μειώνει την ποιότητα και την ποσότητα ζωής (WHO, 2013).  Με τον 

όρο παχυσαρκία εννοούμε την παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η 

αύξηση της ποσότητας του σωματικούς λίπους, συνεπάγεται βέβαια και στην  αύξηση του σωματικού 

βάρους. Για τους παχύσαρκους, η ποιότητα ζωής είναι μειωμένη αλλά και συντομότερη, αφού 

εμφανίζουν συχνότερα πολλές και σημαντικές επιπλοκές υγείας, συγκρινόμενοι με άτομα 

φυσιολογικού βάρους (Center of Disease Control and Prevention (CDC), 2012).  Παχύσαρκο 

ονομάζουμε το άτομο το οποίο έχει δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερη από το κανονικό. Ο δείκτης 

μάζας σώματος υπολογίζεται ως το βάρος (εκφρασμένο σε kg) δια το τετράγωνο του ύψους 

(εκφρασμένο σε m²). Ο ΔΜΣ αποτελεί έναν απλό κι αξιόπιστο δείκτη εκτίμησης της σύστασης του 

σώματος για τυπικό πληθυσμό. Στην ηλικία των 12-13 χρονών παχύσαρκα θεωρούμε τα παιδιά που 

έχουν Δ.Μ.Σ μεγαλύτερο του  24 kg/m
2
   (Barlow, 2007). 

Ο Διεθνής οργανισμός προαγωγής υγιεινής συμπεριφοράς σε παιδιά σχολικής ηλικίας   (Health 

Behavior in School-aged Children HBSC) είναι μία  διεθνής συμμαχία μεταξύ ερευνητών, η οποία σε 

συνεργασία με την   WHO από το 1983 λαμβάνει μέρος σε δραστικά προγράμματα κατά της 

παχυσαρκίας. Επικεντρώνεται στην κατανόηση της υγείας των νέων στο κοινωνικό τους πλαίσιο όπου 

ζουν, στο σχολείο, με την οικογένεια και τους φίλους, και πώς αυτοί οι παράγοντες, μεμονωμένα και 

από κοινού, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των νέων, καθώς μετακινούνται από την παιδική 

ηλικία στην αρχή της ενηλικίωσης. Η έρευνα επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα  ακαδημαϊκά έτη.  Το 

ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έλαβαν μέρος 43 χώρες. Στην Ιρλανδία εφαρμόστηκε (HBSC) έρευνα  το 
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2010 σε παιδιά 9-18 ετών σε δείγμα 67% των σχολείων της Ιρλανδίας με  το ποσοστό συμμετοχή των 

παιδιών   87%.  Η έρευνα έδειξε ότι σε μέσο όρο  μόνο  το 20% των παιδιών καταναλώνουν  ένα (1) 

φρούτο την ημέρα,  (22% κορίτσια και 18% αγόρια). Επίσης  το 13% δεν τρώνε πρόγευμα και  το 

37%  καταναλώνει καθημερινά γλυκά. Το 13 % δήλωσε ότι προσπαθεί να  χάσει σωματικό λίπος. 

Επίσης  στις ηλικίες 10-11 ετών  το 40% των αγοριών  και το 30% των κοριτσιών δήλωσε ότι  

ασκούνται 4 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. (HBSC Ireland Report, 2010)  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (EASO, 2013) εκτιμά ότι είκοσι τις εκατό 

(20%) των παιδιών που βρίσκονται στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα  με αυξημένο ρίσκο να αναπτύξουν 

χρόνιες ασθένειες όταν ενηλικιωθούν. Από αυτά τα παιδιά, ένα στα πέντε είναι παχύσαρκα με βασική 

πιθανότητα να  υποφέρει ήδη από καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα, ηπατική νόσο και διαβήτη. Ο 

αριθμός των παχύσαρκων παιδιών όλο και αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό οφείλεται  

στην έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.  

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης  (OECD) η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2013 και  ερεύνησε τα ποσοστά  υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε 34 

χώρες, έδειξε ότι η Ελλάδα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών με 

44%, η επόμενη χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Ιταλία με 38% και ακολουθεί η  Νέα 

Ζηλανδία με 34%, η Σλοβενία με 32% και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 30% (OECD, 2013). 

Επίσης μια εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009  από το  εθνικό  

τμήμα Υγείας και Ερευνών (Health National Survey for England)  με στόχο να εξετάσει  τα 

επιδημιολογικά δεδομένα από το 1995-2005 και  να τα συγκρίνει με πιο πρόσφατα δεδομένα του 

2009. Μέσο της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι ο Δ.Μ.Σ των παιδιών αυξήθηκε από το 2005 μέχρι 

το  2009  αυξήθηκε κατά 0.5 kg/m2 , πιο συγκεκριμένα κατά 0.6 kg/m2  στα αγόρια  και  0.4 kg/m2 

στα κορίτσια (Health Survey for England, 2009). 

Τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι ανησυχητικά υψηλά. Μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2007  σε 700 παιδιά  (323 αγόρια και  387 κορίτσια) ηλικίας 10- 12 ετών το 

δείγμα πάρθηκε από 18 σχολεία της Αθήνας και μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών για να 

υπολογιστεί ο ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  8.6% των αγοριών και 9.0% των κοριτσιών ήταν 

παχύσαρκα, ενώ  33.9%  των αγοριών και  22.1%  των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα (Panagiotakos, 

Antonogeorgos, Papadimitriou, Michael, Anthracopoulos Papadopoulos et al., 2008). 

Στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε μια έρευνα διάρκειας έξι χρονών στην οποία συμμετείχαν 1041 

παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών. Η έρευνα έδειξε ότι η αύξηση του βαθμού υπέρβαρων και παχύσαρκων 
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παιδιών αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία των συμμετεχόντων. Επίσης σύγκρινε τα 

αποτελέσματα  του δείγματος με  συνομήλικα παιδιά από τις Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής και βρήκε 

ότι ο ΜΟ του ΔΜΣ των παιδιών της Κρήτης είναι υψηλότερος από τους Αμερικανούς συμμαθητές 

τους. Επιπρόσθετα συμπέρανε ότι το 50% των παχύσαρκων παιδιών ηλικίας έξι  ετών συνέχιζαν να 

είναι παχύσαρκοι ακόμη και μετά από έξι  χρόνια. Αυτό το εύρημα σημειώνει την αναγκαιότητα και 

την σημαντικότητα  των προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την μείωση και την εξάλειψη της 

παιδικής παχυσαρκίας (Mamalakis, Kafatos, Manios, Anagnostopoulou & Apostolaki, 2000). 

 

Η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο δεν έχει καταγραφεί συστηματικά. Υπάρχουν 

διάφορες αναφορές οι οποίες όμως παρουσιάζουν αρκετούς  περιορισμούς που εμποδίζουν την άμεση 

σύγκριση και την ακριβή εκτίμηση των διαχρονικών μεταβολών. Αυτοί περιλαμβάνουν τις ηλικιακές 

ομάδες, τη φύση των μελετών (τοπικές μελέτες, εθνικές αλλά όχι αντιπροσωπευτικές) και τη 

μεθοδολογία (λήψη μετρήσεων από ερευνητές ή αυτο-αξιολόγηση). Η πρώτη  έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε  στην Κύπρο με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός παιδικής   παχυσαρκίας ήταν το 

1999-2000 από τον Σάββα και τους συνεργάτες του. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 2467 παιδιά  

ηλικίας 6-17 ετών που ζουν στην Κύπρο. Πραγματοποιήθηκαν σωματομετρήσεις για την εκτίμηση 

του δείκτη μάζας σώματος, ενώ οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείτο  από τρία τμήματα. Μια γενική ενότητα αφορούσε τα δεδομένα της 

οικογένειας όπως τον αριθμό των  μελών της  οικογένειας και το οικογενειακό εισόδημα. Μια άλλη 

ενότητα  αφορούσε τους γονείς την ηλικία, το βάρος και το ύψος τους, το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

τρέχουσα απασχόληση, τις καπνιστικές συνήθειες και συγκεκριμένες ερωτήσεις σε σχέση με 

συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις. Τέλος, το τρίτο  τμήμα του ερωτηματολογίου αφορούσε το παιδί και  

περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με  την γενική υγεία  του παιδιού, το βάρος γέννησης, , πρακτικές 

σίτισης κατά τη βρεφική ηλικία, την τρέχουσα συχνότητα κατανάλωσης τροφής, και τον χρόνου που 

δαπανάται σε καθιστικές και σωματικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 10,3% των 

αγοριών ήταν παχύσαρκα ενώ το 16,9%  ήταν υπέρβαρα. Στα κορίτσια αντίστοιχα το 9,1% 

χαρακτηρίστηκαν ως παχύσαρκα και το 13,1% ως υπέρβαρα (Savva et al., 2002). Επίσης βρέθηκε ότι 

οι γονείς αποτελούν τον πιο σχετικό παράγοντα για προδιάθεση της παχυσαρκίας. Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε παιδία ηλικίας 6-11 ετών, κατά την οποία εκτιμήθηκαν τα ποσοστά γέννησης 

παχύσαρκου παιδιού, εκτιμήθηκε ότι εάν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι τότε  τα ποσοστά 

πιθανότητας των παιδιών να είναι πέρα από το φυσιολογικό είναι 95%. Επίσης η  έρευνα συμπέρανε 
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ότι η ανθυγιεινή ζωή και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα αποτελούν  τους κυριότερους παράγοντες 

στους οποίους οφείλεται η αύξηση του σωματικού βάρους των  παιδιών. Η έρευνα κατέληξε 

υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ένταξης  προγράμματος  θεραπείας και πρόληψης της 

παχυσαρκίας στα σχολεία. (Savva et al., 2000). Επιπρόσθετα μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

τον  Σάββα και τους συνεργάτες του το 2005 σε 9 χώρες συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 21 ομάδες ατόμων  ετών 6-17  και στόχο είχε την αξιολόγηση του 

καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης της αύξησης του σωματικού βάρους. Δια μέσο της έρευνας αυτής 

διαπιστώθηκε ότι, η εθνική στρατηγική πρέπει να εμπεριέχει ένα συνδυασμό  επιλογών και 

πρωτοβουλιών  εκπαίδευσης και έρευνας με πληροφορικές πρωτοβουλίες για άσκηση και σωματική 

δραστηριότητα, για την τροποποίηση  της προσφοράς και της ζήτησης   των τροφίμων καθώς και  για 

την  παροχή  ενημερωτικών πρωτοβουλιών,  συμπεριλαμβανομένου και της διαφήμισης  με στόχο την  

βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών (Savva et al., 2005). 

 

 

Σχέση Σωματικού βάρους και φύλου  

 Σε μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1995-2000,  με σκοπό να ερευνηθεί  η 

αλληλεπίδραση του φύλου σε σχέση με την αύξηση του σωματικού βάρους πέρα από το φυσιολογικό. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος νέοι από πέντε  χώρες:  Ιταλία, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο και Εσθονία. 

Μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών για να υπολογιστεί ο ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι 8% των  παιδιών στην Κύπρο ήταν λιποβαρή, 62% είχαν κανονικό σωματικό βάρος, 22% ήταν 

υπέρβαρα και 8% ήταν παχύσαρκα.  Όσο αφορά την διαφορά μεταξύ ΔΜΣ και φύλου δεν 

παρατηρήθηκε καμία ιδιαίτερη διαφορά, μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Pigeot, Barba, 

Chadjigeorgiou, Henauw, Kourides, Lissner et al., 2009) 

Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε έρευνα  το 2000-2001 σε 2458 παιδιά ηλικίας 6-17 ετών και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν μεγαλύτερα ποσοστά υπέρβαρών και παχύσαρκων παιδιών 

από ότι τα κορίτσια. Με ποσοστά 25.95% και 5.1%  ενώ τα κορίτσια με 19% και 3.25%  (Krassas, 

Tzotzas, Tsametis & Konstantinidis, 2001). 

Στην Αττική πραγματοποιήθηκε έρευνα το 2003-2004 σε 4,131 παιδιά ηλικίας 6-11 ετών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι 27.8% των αγοριών ήταν υπέρβαρα και 12.3% ήταν παχύσαρκα, ενώ τα 

ποσοστά στα κορίτσια ήταν ελαφρώς πιο αυξημένα σε 26.5% και 9.9% αντιστοίχως. Η έρευνα  δεν 

κατέληξε σε κάποια σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των ποσοστών υπέρβαρων και 
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παχύσαρκων παιδιών όσο αφορά το φύλο τους (Papadimitriou, Kounadi, Konstantinidou, Xepapadaki 

& Nicolaidou, 2006). 

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2007  σε 700 παιδιά  (323 αγόρια και  387 κορίτσια) ηλικίας 

10- 12 ετών από 18 σχολεία της Αθήνας και μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών για να 

υπολογιστεί ο ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  8.6% των αγοριών και 9.0% των κοριτσιών ήταν 

παχύσαρκα, ενώ  33.9%  των αγοριών και  22.1%  των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα. Η έρευνα δείχνει 

ότι  τα ποσοστά των υπέρβαρών αγοριών είναι πιο αυξημένα από ότι στα κορίτσια (Panagiotakos, 

Antonogeorgos,  Papadimitriou, Michael, Anthracopoulos Papadopoulos et al., 2008). 

 

Σχέση Σωματικού βάρους σε σχέση με την ηλικία 

Χρόνο με χρόνο τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται, επίσης έχει παρατηρηθεί ότι ο βαθμός 

παχυσαρκίας είναι αυξανόμενος ανάλογα με τις ηλικίες των ατόμων.  Μια εθνική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο  από το  εθνικό  τμήμα Υγείας και Ερευνών (Health 

National Survey for England, 2009)  στην οποία συμμετείχαν 3957 άτομα στα οποία μετρήθηκε το 

ύψος και το βάρος τους για να υπολογισθεί ο ΔΜΣ με στόχο να καταγραφούν  τα ποσοστά των 

παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών και ενηλίκων. Δια μέσω της έρευνα καταγράφηκαν τα εξής 

αποτελέσματα: στις ηλικίες 4-5 ετών, 10-11 ετών,  και  45-65 ετών τα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν  

9.8%,18,7% και  23.0% αντίστοιχα. Πράγμα το οποίο δείχνει  ότι  τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι 

ανάλογα και της ηλικίας των ατόμων (Health National Survey for England, 2009). 

Σύμφωνα με την Pigeot και τους συνεργάτες της (2009), οι οποίοι  πραγματοποίησαν μια έρευνα με 

στόχο να βρεθεί η αλληλεπίδραση της ηλικίας σε σχέση με την αύξηση του σωματικού βάρους των 

παιδιών.  Στην έρευνα έλαβαν μέρος πέντε  χώρες  Ιταλία, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο και Εσθονία και 

το δείγμα κατηγοριοποιήθηκε σε δύο ηλιακές ομάδες (4-5 ετών και 9-11 ετών.) Για την εύρεση του 

ΔΜΣ μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο τα 

παιδιά μεγαλώνουν ηλικιακά τόσο αυξάνεται και το σωματικό τους βάρος με αποτέλεσμα το ποσοστό 

υπέρβαρών και παχύσαρκων παιδιών να είναι μεγαλύτερο σε πιο μεγάλες ηλικίες (Pigeot et al., 2009). 

 Αντίθετα με την πιο πάνω έρευνα μια άλλη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 

από τον Κρασσά και τους συνεργάτες του το 2001 σε 2458 παιδιά  έδειξε ότι  στις ηλικίες 6-10 ετών 

τα ποσοστά υπέρβαρών και παχύσαρκων παιδιών ήταν 25.8% και 5.75% αντιστοίχως ενώ στις ηλικίες 

10 -17 ετών τα ποσοστά μειώθηκαν σε 19.15% και 5.2% αντιστοίχως (Krassas et al., 2001). 

Τα αποτελέσματα όλο και πιο σύγχρονων μελετών είναι ανησυχητικά με τα ποσοστά υπέρβαρων και 
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παχύσαρκων παιδιών  να αυξάνονται συνεχώς.  Για την πρόληψη  αυτής της μάστιγας θα  πρέπει 

πρώτα από όλα να κατανοηθούν τα αίτια που οδηγούν τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση και μετά να 

ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης.  

Αιτίες παιδικής παχυσαρκίας (αύξησης  σωματικού βάρους) 

Σύμφωνα  με τον Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας η αύξηση θερμίδων χωρίς αντίστοιχη αύξηση της 

Φυσικής άσκησης που σχετίζεται με την κατανάλωσή της προσλαμβανόμενης ενέργειας, οδηγεί στην 

παχυσαρκία (WHO, 2009).  Τα κυριότερα  αίτια που κατευθύνουν τα παιδιά προς αυτή την 

κατεύθυνση αποτελούνται κυρίως από έξη αλληλοσχετιζόμενους παράγοντες.  Ειδικότερα 

αναφερόμαστε στον  αυξημένος χρόνος καθιστικής συμπεριφοράς (οτιδήποτε έχει να κάνει με την 

χρήση οθόνης), στις  ανθυγιεινές  διατροφικές συνήθειες, στο μειωμένο χρόνο ΦΔ,   σε γενετικούς 

παράγοντες (γονίδια που δείχνουν να συσχετίζονται με την παχυσαρκία), σε κάποιους  ψυχολογικούς 

παράγοντες και τέλος  στην οικονομική κρίση που ξέσπασε την περίοδο 2009 και συνεχίζει να πλήττει 

μέχρι  και σήμερα τις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Καθιστική συμπεριφορά  

Όταν αναφερόμαστε στην καθιστική συμπεριφορά εννοούμε οποιαδήποτε  δραστηριότητα δεν 

αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη πέρα από το επίπεδο ηρεμίας. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες 

είναι ο ύπνος, το συνεχόμενο κάθισμα σε μια καρέκλα, η χρήση του κινητού τηλεφώνου , η 

παρακολούθηση τηλεόρασης, η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή η υπολογιστή σε μορφή πλακέτας (Biddle, Gorely & Stensel, 2004). 

Ο καθιστικός τρόπος ζωής έχει συνδεθεί άμεσα με την παχυσαρκία (Ludwig, Peterson & Gortmaker, 

2001). Έρευνα που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2003 σε εθνικό αντιπροσωπευτικό 

δείγμα  παιδιών ηλικίας 6-11 ετών, έδειξε ότι τα παιδιά  εμπλέκονται μέσο όρο 6,1 ώρες την ημέρα σε 

καθιστικές εργασίες, ενώ  στις ηλικίες 12-15 ετών εμπλέκονται σε 7,9 ώρες. Με αυτό τον τρόπο 

αυξάνεται ο  κίνδυνος της αύξησης του ΣΒ (Matthews, Chen, Freedson, Buchowsk, Beech, Pate, 

2008). 

Ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης είναι άμεσα συνδεδεμένος την άυξηση του ΣΒ. Έρευνα 

διατομής (cross-sectional) η  οποία ανάλυσε  14 έρευνες και 24 εκθέσεις κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η ο χρόνος  παρακολούθησης τηλεόρασης αυξάνει το ρίσκο παιδικής παχυσαρκίας (Zhang, Wu, 

Zhou, Lu & Mao, 2015). Μειώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης και οτιδήποτε έχει 

σχέση με οθόνη μπορεί να προλάβει την παιδική παχυσαρκία. Οι πολλές ώρες παρακολούθησης 
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τηλεόρασης μπορούν να αυξήσουν τον βαθμό ρίσκου άυξησης ΣΒ στα παιδιά, πόσο μάλλον εάν η 

τηλεόραση βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο του παιδιού και δεν υπάρχει έλεγχος από τους γονείς για τον 

χρόνο παρακολούθησης. Έρευνα  η οποία πραγματοποιήθηκε σε 11141 παιδιά στις Η.Π.Α  με στόχο 

την συσχέτιση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης σε σχέση με το εάν έχουν ή όχι τηλεόραση 

στο υπνοδωμάτιο τους. Οι γονείς ρωτήθηκαν εάν τα παιδιά τους έχουν τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο 

τους και αν παρακολουθούν περισσότερο από δύο ώρες ημερησίως. Επίσης για τον υπολογισμό του 

ΔΜΣ μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών. Η έρευνα  έδειξε ότι δεν έχει σημασία εάν τα 

παιδιά έχουν τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο ή όχι, σημασία έχει ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης 

είτε η τηλεόραση βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο είτε σε άλλο μέρος του σπιτιού. Άρα τον σπουδαιότερο 

λόγο έχουν οι γονείς να μπορέσουν να θέσουν όρια  και έλεγχο στα παιδιά τους,  προστατεύοντας τα 

έτσι από την  υποκινητικότητα (Hendrix, Carroll & Downs, 2014). Η παρακολούθηση τηλεόρασης 

συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση ανθυγιεινού φαγητού (Wiecha, Peterson, Ludwig, Kim, Sobol & 

Gortmaker, 2006).  Η τηλεόραση δεν αυξάνει μόνο τον χρόνο καθιστικής ζωής αλλά αυξάνει και την 

κατανάλωση φαγητών ή σνακ υψηλού  περιεχομένου ζάχαρης, λιπαρών και αλάτι. Μια έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε στον Καναδά σε παιδιά 7-16 ετών διαπιστώθηκε ότι αυξάνοντας κατά μία ώρα τον 

χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης, η κατανάλωση φαγητού αυξάνεται περισσότερο από 100 

θερμίδες (Kcal)  την ημέρα (Wiecha et al., 2006).   

Μέσο μιας άλλης έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008 διαπιστώθηκε ότι η τηλεόραση έχει το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παιδική παχυσαρκία σε σχέση με οτιδήποτε άλλο παρακολουθείτε σε 

οθόνη και το οποίο δεν περιλαμβάνει διαφήμιση. Η κατανάλωση τροφής με την παρακολούθηση 

τηλεόρασης συνδέονται άμεσα. Οι διαφημίσεις που προβάλλονται  στοχεύουν στην  αύξηση 

κατανάλωσης φαγητού κατά την ώρα τηλεθέασης, μάλιστα σε πολλές χώρες έχουν απαγορευτεί την 

ώρα που προβάλλονται (Matthews et al., 2008). 

Τα ποσοστά συσχέτισης των κοριτσιών που παρακολουθούν τηλεόραση σε σχέση με την αύξηση του 

σωματικού βάρους είναι αυξημένα. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2009  σε 1041 

παιδιά ηλικίας 9-11 ετών έδειξε ότι τα κορίτσια που βλέπουν τηλεόραση περισσότερο από 4 ώρες την 

ημέρα έχουν τις τριπλάσιες πιθανότητες να γίνουν υπέρβαρα ή  παχύσαρκα. Έτσι εάν ένα παιδί 

μειώσει τον χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης έχει αυξημένες πιθανότητες να μειώσει και την 

καθημερινή ποσότητα θερμίδων που καταναλώνει καθημερινά (Kourides, Tornaritis, Savva et al., 

2001). 

Η αύξηση του ΣΒ δεν συνδέεται μόνο επίσης με οτιδήποτε έχει οθόνη (τηλεόραση, ηλεκτρονικά 
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παιχνίδια, ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα κ.ά.). Δύο έρευνες στην Πορτογαλία σε παιδιά 

ηλικίας 7-9 ετών και 12-18 ετών έδειξαν ότι η άυξηση του ΣΒ συνδέεται άμεσα με την εμπλοκή των 

παιδιών σε ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν οθόνη. Η πρώτη έδειξε ότι τα παιδιά κανονικού 

σωματικού βάρους ξοδεύουν σημαντικά  λιγότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες, όπως είναι τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, σε σχέση με παχύσαρκα παιδιά (Mota, Ribeiro, Santos, Gomes, 2006). 

Επιπρόσθετα η δεύτερη έρευνα  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση  ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

έχει σημαντική συσχέτιση με τα παιδιά που έχουν ψηλό δείκτη μάζας σώματος (Carvalhal, Padez, 

Moreira & Rosado, 2007). Ο βασικός λόγος που η παχυσαρκία ακμάζει είναι ο ανθυγιεινός τρόπος 

διατροφής και ο αυξημένος καθημερινός  χρόνος  χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έρευνα της 

HBSC η οποία πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία το 2011 σε 7154 παιδιά ηλικίας 11-15 ετών με σκοπό 

να καταγράψει τον ΔΜΣ αλλά και τις  συμπεριφορές των παιδιών ως προς την φυσική δραστηριότητα 

και  διατροφή. Η έρευνα έδειξε ότι 10.4% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα  με τα αγόρια να  

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια 11.8%  και 9%  αντιστοίχως. Επίσης μέσω αυτής της 

έρευνας διαπιστώθηκε  ότι τα αγόρια  σε καθημερινή βάση  καταναλώνουν λιγότερο συχνά φρούτα 

και λαχανικά από τα κορίτσια. (φρούτα: 29.2% αγόρια και 33.4% κορίτσια, Λαχανικά: 39.5% αγόρια 

και 45.9% κορίτσια). Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια παρακολουθούν περισσότερες ώρες 

τηλεόραση από τα κορίτσια (53.2% και 48.3%) και τα αγόρια παίζουν πολύ περισσότερο ηλεκτρονικά 

παιχνίδια από ότι τα κορίτσια ( 39.5% και 10.5%) (Dupuy, Godeau, Vignes & Ahluwalia, 2011).  

Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η καθιστική ζωή μαζί με την ανθυγιεινή   διατροφή μπορεί να αυξήσει τα 

επίπεδα παχυσαρκίας. Επίσης δύο άλλες έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η παρακολούθηση 

τηλεόρασης καθώς τα παιδιά τρώνε συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση λιγότερων φρούτων και 

λαχανικών και περισσότερων τροφών υψηλού περιεχομένου σε αλάτι και ζάχαρης (Bowman, 

Gortmaker, Ebbeling et al., 2004; Coon, Goldberg, Rogers, Tucker et al., 2001). 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τις Διατροφικές συνήθειες  

Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν συνδεθεί με τροφές χαμηλού ρίσκου χρόνιων προβλημάτων υγείας 

σε αντίθεση με τις τροφές που είναι αυξημένες λίπη και ζάχαρη (Hung, Joshipura, Jiang, Hu et 

al.,2004; Veer, Jansen, Klerk, Kok, 2000). Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 

16%-26% παιδιών δημοτικού σχολείου τα οποία κατανάλωναν καθημερινά ικανοποιητικές ποσότητες 

φρούτων και λαχανικών είχαν υγειές σωματικό βάρος σε αντίθεση με παιδιά τα οποία δεν 

κατανάλωναν συστηματικά φρούτα και λαχανικά τα οποία ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα (Lorson, 
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Melgar-Quinonez & Taylor, 2009). Σε μια άλλη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Δανία σε 

3913 μαθητές ηλικίας 11-15 ετών, οι οποίοι  συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο διατροφής όπου 

κατέγραφαν τι τροφές  κατανάλωναν,  με στόχο την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών των 

παιδιών.   Μέσω αυτής της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η παράληψη ενός από τα κυρίως γεύματα της 

ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) συσχετίζεται άμεσα με την χαμηλή κατανάλωση φρούτων 

και λαχανιών, δηλαδή παιδιά που τείνουν να ξεχνούν ένα  από τα κυρίως τους γεύματα και κυρίως το 

πρωινό, στο σύνολο της ημέρας έχουν καταναλώσει πιο μικρές ποσότητες φρούτων και λαχανικών 

από άλλα παιδιά που τρώνε όλα τα κυρίως γεύματα (Pedersen, Meilstrup, Holstein &  Rasmussen, 

2012). 

Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι πολύ σημαντική διότι 

α) το σώμα  κατά την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας  μεγαλώνει γρήγορα απαιτώντας 

πολλά θρεπτικά συστατικά τα οποία μπορούν εμπεριέχονται στα φρούτα και τα λαχανικά (Story & 

Alton,1996), και β)  οι διατροφικές συνήθειες που δημιουργούνται κατά την παιδική και εφηβική 

ηλικία έχουν την τάση να ακολουθούν τα άτομα ακόμη και στην ενηλικίωση (Kelder, Perry, Klepp & 

Lytle,1994;  Lien, Lytle &  Klepp,  2001), γ) κατά την παιδική και εφηβική ηλικία υπάρχουν 

σημαντικοί τρόποι για την παρακίνηση και προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών ως 

καθημερινή συνήθεια , σε αντίθεση με την ενηλικίωση που αυτές οι συνήθειες δεν μπορούν να 

υιοθετηθούν αλλά ούτε και να αλλάξουν εύκολα. Ένα παιδί εάν δεν έμαθε να τρώει φρούτα ή 

λαχανικά είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή την συνήθεια και να υιοθετήσει τα φρούτα και τα λαχανικά 

στο καθημερινό διατροφολόγιο του (Birch., 1990; Rasmussen, Krolner, Klepp  et al., 2006). 

 Πρωινό  γεύμα 

Η καθημερινή κατανάλωση πρωινού προγεύματος αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της υγιεινής 

διατροφής και έχει τεκμηριωθεί ότι επιφέρει πολλά θετικά στην υγεία του παιδιού (Rampersaud, 

Pereira, Girard, Adams et al., 2005). Έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες ότι τα άτομα που δεν 

καταναλώνουν πρόγευμα τείνουν να τρώνε μεγαλύτερες ποσότητες γευμάτων την ημέρα, και 

πτωχότερες σε θρεπτικές αξίες (Bellisle, Rolland-Cachera, Deheeher & Guilloud-Bataille, 1998;  

Sjoberg, Hallberg, Hoglund & Hulthen, 2003). Mε αποτέλεσμα να μην μπορούν να διατηρούν το 

σωματικό τους βάρος σε φυσιολογικά επίπεδα και να καταλήγουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (Berkey, 

Rockett, Gillman, Field  et al., 2003; Yang, Wang, Hsieh & Chen, 2006). 

Επίσης ο ρόλος της οικογένειας κατά την διάρκεια των καθημερινών γευμάτων συνδέεται με την 

υγεία των εφήβων (Eisenberg, Olson, Neumark-Sztainer, Story et al., 2004; Fiese, Tomcho, Douglas, 
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Josephs et al., 2002). Ειδικότερα έχει δείξε ότι η καθημερινή, λειτουργική  ρουτίνα  του πρωινού και 

γενικότερα όλων των γευμάτων είναι σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση και εξισορρόπηση τα 

ψυχολογικής υγείας όλων των μελών της οικογένειας (Christensen, 2010). Τα καθημερινά γεύματα 

μεταξύ της οικογένειας μπορούν να επωφελήσου άμεσα τους νέους, επειδή τρώνε πιο υγιεινά άρα 

μπορούν να επωφεληθούν από τα θετικά που επιφέρει η σωστή και ισχυροποιημένη διατροφή, επίσης 

μπορούν να επωφεληθούν και έμμεσα. Έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή λειτουργική ρουτίνα των 

γευμάτων μεταξύ της οικογένειας  μπορεί να ενισχύσει την θετική σχέση μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Επίσης ενισχύει τους γονικούς ρόλους και την οικογενειακή ταυτότητα της οικογένειας. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι προάγει την συνεκτικότητα και την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών (Fiese, Tomcho, Douglas, Josephs et al., 2002; Christensen, 2010; Sen, 2010). 

  Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα γεύματα μεταξύ οικογενειών όπως είναι και το 

πρωινό πρόγευμα συμβάλλει στην δημιουργία μιας ρουτίνας στην ζωή των νέων. Οι νέοι αποκτούν 

μια ροή στην καθημερινότητα τους  και μέσο μιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που τρώνε 

πρωινό έχουν περισσότερες πιθανότητες να τρώνε  οικογενειακά γεύματα όπως είναι το μεσημεριανό 

και το βραδινό από άλλα  παιδιά που δεν τρώνε πρόγευμα (Videon & Manning, 2003). 

Ο παράγοντας οικογένεια 

Η διατροφική συμπεριφορά του παιδιού επηρεάζετε άμεσα από την διατροφική συμπεριφορά των 

γονιών,  θεωρείτε ως μία παθητική διαδικασία που επηρεάζει το διατροφικό περιβάλουν του παιδιού 

και μετέπειτα επηρεάζει και την διατροφική του συμπεριφορά. Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει την 

αλληλεπίδραση  του υγιεινού και του ανθυγιεινού τρόπου διατροφής ειδικότερα από τις μητέρες και 

τα παιδιά τους (Fisk, Crozier, Inskip, Godfrey  et al., 2011; Hart, Raynor, Jelalian & Drotar, 2010; 

Ovaskainen  Nevalainen, Uusitalo, Tuokkola et al., 2009; Sonneville, Rifas-Shiman, Kleinman, 

Gortmaker et al., 2012; Zuercher,Wagstaff & Kranz, 2011).  Η διαθεσιμότητα των τροφών (φρούτων 

και λαχανικών)  στο σπίτι συνδέεται άμεσα με το τι καταναλώνουν τα παιδιά (Spurrier, Magarey, 

Golley, Curnow et al., 2008;  Reinaerts,  Nooijer, Candel &  Vries, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στον τρόπο ζωής. Η  γυναίκα πλέον εργάζεται 

καθημερινά και αυτό έχει επίπτωση στο σπιτικό φαγητό που απουσιάζει από τα κυπριακά σπίτια. 

Επίσης οι γονείς προτιμούν να δίνουν στα παιδιά τους χαρτζιλίκι παρά να τους ετοιμάζουν οι ίδιοι το 

πρόγευμα τους, με αποτέλεσμα το πρόγευμα των πλείστων μαθητών να είναι πλούσιο σε λιπαρά και 

σάκχαρα (Cattaneo, Monasta, Stamatakis, Lioret et al., 2010; Gillman & Taveras, 2012; McGowan, 

Croker,Wardle & Cooke, 2012). Οι διατροφικές συνήθειες αλλά και οι επιλογές  των παιδιών έχουν  
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να κάνουν με το τι  φαγητό σερβίρετε από τους γονείς στα γεύματα από την νεαρή ηλικία των 4-6 

χρονών. Για παράδειγμα ένα παιδί που δεν κατανάλωνε συστηματικά σε νεαρή ηλικία φρούτα και 

λαχανικά δεν μπορεί σε μεταγενέστερη ηλικία των 14-15 ετών  έτσι απλά να αποδεχτεί και να του 

αρέσουν αυτές οι γεύσεις γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό από ότι ήταν συνηθισμένος να 

καταναλώνει καθημερινά. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α σε 

παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, με στόχο να ερευνήσει κατά πόσο τα ποσοστά φρούτων και λαχανικών που 

καταναλώνουν τα παιδιά καθημερινά μπορούν να αυξηθούν εάν οι γονείς τους σερβίρουν μεγαλύτερες 

ποσότητες φρούτων και λαχανικών στα γεύματα τους. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος σε αυτή την 

έρευνα  εντάχθηκαν σε ένα  διατροφικό πρόγραμμα για πέντε εβδομάδες και επισκέπτονταν κάθε 

βράδυ για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες,  μαζί με τους γονείς τους,  για βραδινό γεύμα στο 

εργαστήριο  και έτρωγαν με την οδηγία ¨κατανάλωσε λιγότερο ότι σου αρέσει λιγότερο¨  τα παιδιά 

δεν έτρωγαν τίποτα δύο ώρες πριν έρθουν στο εργαστήριο, επίσης τα παιδιά δεν μπορούσαν να 

βγάλουν από το πιάτο τους ούτε να ανταλλάξουν φαγητό μεταξύ τους. Σε όλα τα παιδιά προσφερόταν 

η ίδια ποσότητα φαγητού. Μέσω της  έρευνας αυτής  διαπιστώθηκε ότι  όσο μεγαλύτερες ποσότητες 

φρούτων και λαχανικών είχαν τα παιδιά στο πιάτο τους μέρα με την μέρα,  τόσο περισσότερο 

κατανάλωναν αυτές τις τροφές, με αποτέλεσμα αυτές οι τροφές να ξεκινήσουν να τους αρέσουν 

περισσότερο (Mathias, Rolls, Birch,  Kral  et al., 2012).  Μέσο μιας άλλης έρευνας  διαπιστώθηκε ότι 

οι  διατροφικές συνήθειες των παιδιών  σε νεαρή ηλικία δεν επηρεάζουν άμεσα τον ΔΜΣ. Πιο 

συγκεκριμένα ο ΔΜΣ των παιδιών επηρεάζεται στις ηλικίες 14-16 χρονών και άνω με αυτό τον τρόπο 

υπογραμμίζετε η σημαντικότητα και σπουδαιότητα  του ρόλου της ΦΔ κατά την παιδική ηλικία, γιατί 

με αυτό τον τρόπο μπορούμε να  θέσουμε τα σωστά θεμέλια για την πρόληψη της αύξησης του ΣΒ η 

οποία ξεκινά να ακμάζει στις ηλικίες 14-16 χρονών (Mathias, Rolls, Birch et al., 2012). 

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2009-2010 από τον Τορναρίτη και τους 

συνεργάτες του είχε στόχο την αξιολόγηση των διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών της Κύπρου 

σε σχέση με το σωματικό τους βάρος αλλά και με το επίπεδο μόρφωσης των μητέρων. Επιλέχθηκε 

δείγμα  1204 παιδιών  ηλικίας 7-16 ετών με κυπριακή εθνικότητα. Για την αξιολόγηση των 

διατροφικών συνηθειών τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο διατροφής για τρείς ημέρες. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (18,4 – 66,5%) των ερωτηθέντων 

κατανάλωναν λιγότερο από το ελάχιστο όριο υδατανθράκων και πρωτεϊνών . Ένα μεγάλο ποσοστό 

(45%) υπερέβη στις συνιστώμενες  ποσότητες πρόσληψης λιπιδίων και σχεδόν όλα τα παιδιά 

απέτυχαν να ανταποκριθούν στην συνιστώμενη πρόσληψη φυτικών ινών, επίσης στις ηλικίες 9-13 
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παρατηρήθηκε ανεπάρκεια  στην πρόσληψη ασβεστίου και μαγνησίου. Η πάρα πάνω έρευνα 

συμπέρανε ότι τα παιδιά καταναλώνουν χαμηλής ποιότητας τροφές. Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας συσχετίζεται με την παχυσαρκία. Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες τους ήταν πιο 

μορφωμένες είχαν περισσότερες  πιθανότητες πρόσληψης πρωτεΐνης από άλλα παιδιά. Η  έρευνα 

κατάληξε στο ότι η λήψη άμεσων μέτρων για την βελτίωση της διατροφής  των παιδιών είναι πολύ 

σημαντική (Savva et al., 2005).   

Επίσης η συστηματική κατανάλωσης ζάχαρης στα ροφήματα μπορεί να αυξήσει τον ΔΜΣ και να 

ωθήσει το παιδί στην παχυσαρκία. Μια βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 με 

στόχο να βρεθεί η σχέση μεταξύ ζαχαρούχων ροφημάτων και παχυσαρκίας σε παιδιά έδειξε ότι η 

πλειονότητα των μελετών με ισχυρή μεθοδολογία έδειξαν  συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης 

ζαχαρούχων ροφημάτων και τον κίνδυνο παιδικής  

παχυσαρκίας, ειδικά μεταξύ των υπέρβαρων παιδιών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της  έρευνας 

τονίζουν την ανάγκη για την προσεκτική και ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης των ζαχαρούχων 

ροφημάτων (Torre, Keller, Depeyre & Kruseman, 2015). 

 

Ο παράγοντας Φυσική Δραστηριότητα 

Αυξάνοντας τον χρόνο άσκησης θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη σε 338 μαθητές (n=338) (164 αγόρια και 

174 κορίτσια) ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου, με στόχο να αναλύσει την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών σε σχέση με τις υγιεινές διατροφικές επιλογές  και το φύλο τους . Η  

έρευνα βρήκε μια θετική επίδραση στην εβδομαδιαία ΦΔ και την κατανάλωση  φρούτων και 

λαχανικών (p<0.05). Επίσης υπήρξε μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της ΦΔ και του φύλου 

στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών (p<0.05), ούτε τα αγόρια αλλά ούτε και τα κορίτσια της Στ΄ 

Δημοτικού δεν φαίνεται να έχουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες όσο αφορά την επιλογή  του 

ενδιάμεσου γεύματος (σνακ). Η έρευνα καταλήγει υπογραμμίζοντας την σημαντικότητα της 

εκπαίδευσης των μικρών παιδιών σε θέματα υγιεινού τρόπου διατροφής όχι μόνο ως προς τα κυρίως 

γεύματα  αλλά και ως προς τα ενδιάμεσα γεύματα. Επιπρόσθετα η ΦΔ πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε 

προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης (Klonaridou, Papadopoulou, Fahantidou & Hassapidou, 

2016). 

Ο συνδυασμός ΦΔ και σωστής και ισορροπημένης διατροφής μπορεί επιφέρει πολύ θετικά 

αποτελέσματα στα παιδιά. Στην Αυστραλία μια έρευνα που εφαρμόσθηκε σε 4097 (n=4097) παιδιά τα 
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οποία απάντησαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο, με στόχο να προσδιορίσει αν οι μαθητές -τριες με 

φυσιολογικό ΣΒ έχουν διαφορετικές συνήθειες από τους υπέρβαρους και παχύσαρκους συμμαθητές 

τους όσο αφορά την διατροφική τους συμπεριφορά και τον χρόνο ΦΔ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα άτομα φυσιολογικού σωματικού βάρους καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες υδατανθράκων και 

φυτικών ινών την ημέρα  και σημαντικά λιγότερες τροφές που είναι υψηλές σε περιεκτικότητα λίπους 

και ζάχαρης. Επίσης καταναλώνουν περισσότερες φορές την εβδομάδα πρωινό και ενδιάμεσα γεύματα 

από ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι συμμαθητές τους. Όσο αφορά την ΦΔ οι μαθητές φυσιολογικού 

σωματικού βάρους αλλά και οι υπέρβαροι μαθητές είναι σημαντικά πιο κινητικά δραστήριοι από τους 

υπέρβαρους ή παχύσαρκους συμμαθητές τους (Store, Forbes, Fraser, Spence, Plotnikoff,  Raine et al.,  

2011). 

 

 Γενετικοί παράγοντες 

 Έρευνα έδειξε ότι εάν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι τότε το παιδί έχει αυξημένες πιθανότητες 

(63%) να γεννηθεί παχύσαρκο, ενώ εάν είναι μόνο ο ένας γονιός  παχύσαρκος οι πιθανότητες 

μειώνονται στο 14%.  Επίσης υπάρχουν κληρονομικά  σύνδρομα και μονογονιδιακά αίτια που 

μπορούν να κληρονομηθούν στα παιδιά (Risch, 1990). Η παχυσαρκία είναι σε κάποιο βαθμό 

κληρονομικό χαρακτηριστικό. Πολλοί ερευνητές έχουν συσχετίσει την αύξηση του ΔΜΣ και της 

παχυσαρκίας με το Μεταβολικό Σύνδρομο(MetS). Με τον όρο Μεταβολικό Σύνδρομο (MetS)  

αναφερόμαστε σε ένα σύμπλεγμα παραγόντων οι οποίοι δρουν για να μειώσουν την υψηλή 

περιεκτικότητα χοληστερίνης και γλυκόζης στο αίμα για να αποφθεχθούν ασθένειες όπως είναι ο 

διαβήτης τύπου δύο, η παχυσαρκία, η υπέρταση και η υπερτριγλυκεριδαιμία (Bruce & Hanson, 2010). 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι  η έλλειψη άσκησης  και η υψηλή πρόσληψη τροφών 

πλούσια σε λιπαρά μπορούν να προκαλέσουν την δυσλειτουργία του Μεταβολικού Σύνδρομο. Επίσης 

έχει αποδειχτεί ότι γενετικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογενή αυτή κατάσταση. 

Mέσο πιο πρόσφατων ερευνών στις οποίες συσχετίστηκαν γονίδια, έχει διαπιστωθεί ότι η ύπαρξη του 

Πολυμορφισμού ενός μόνο νουκλεοτιδίου συσχετίζεται με τον υψηλό ΔΜΣ και αυξάνει τον βαθμό 

παχυσαρκίας  (Benzinou et al., 2008; Frayling et al., 2007; Meyre et al., 2009; Thorleifsson et al., 

2009).  Το 2007 ο Frayling και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι το γονίδιο rs9939609   συσχετιζόταν 

με τον σακχαρώδη Διαβήτη τύπου δυο (Frayling, Timpson, Weedon, Freathy, Lindgren, Perry  et 

al.,2007). Μια πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξετάσει κατά πόσο το 

μεταβολικό Σύνδρομο, του οποίου η δυσλειτουργία του συσχετίζεται άμεσα με την παχυσαρκία, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frayling%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timpson%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weedon%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weedon%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weedon%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weedon%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17434869
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εξαρτάτε από κληρονομικούς παράγοντες. Το δείγμα αποτέλεσαν 431 παιδία στα οποία Εξετάστηκαν 

11 γονίδια που εμφάνιζαν πολυμορφισμό ενός νουκλεοτιδίου. Τα  αποτελέσματα έδειξαν ότι κάποια 

γονίδια συσχετίζονται άμεσα με την αύξηση του ΔΜΣ και την παχυσαρκία (Xiaoyuan, Bo, Yue, 

Lijun, Dongqing, Hong et al., 2013). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και η κληρονομική παχυσαρκία μπορεί να ελεγχθεί εφαρμόζοντας ένα 

πρόγραμμα υγιεινού τρόπου διατροφής και άσκησης. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α 

σε 783 άτομα με κληρονομικά γενετικά γονίδια παχυσαρκίας με στόχο την ανάλυση του βαθμού 

γενετικού ρίσκου. Το δείγμα συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο διατροφής  όπου καταγραφόταν 

αναλυτικά τι κατανάλωνε καθημερινά και στην συνέχεια συσχετίστηκε  με τον ΔΜΣ όποιος 

υπολογίσθηκε μετρώντας το βάρος και το ύψος των ατόμων.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι ο βαθμός γενετικού ρίσκου της παχυσαρκίας μπορεί να ελέχθη, ελέγχοντας την καθημερινή 

διατροφή των ατόμων  (Agustench, Arnett, Caren, Smith, Lai, Parnell et al., 2014). 

 

Ψυχολογικοί παράγοντες 

 Πιο παλιές έρευνες  έδειξαν ότι πολλές φορές τρώμε για να αναπληρώσουμε ένα ψυχολογικό κενό 

αυτό μπορεί να είναι μοναξιά ή θυμός.  Ο Stunkard το 1995 μιλά για πρώτη φορά για το  σύνδρομο 

νυχτερινής υπερφαγίας, γνωστό και ως NES (Night Eating Syndrome). Χαρακτηριστική συμπεριφορά 

των ατόμων είναι η μεγάλη κατανάλωση τροφής το βράδυ (Stunkard, Berkowitz,  Wadden, Tanrikut, 

Reiss & Young, 2006).  Επίσης έρευνα έδειξε ότι το άγχος είναι ο λόγος που το70% του πληθυσμού 

καταφεύγει στο φαγητό (Βασιλειάδης, 2006). Από τα παλία χρόνια το φαγητό χρησιμοποιειτε για να 

γορταστούν διάφορες στιγμές χαράς, επιτυχίες και γιορτές.  Ο λόγος είναι ότι κατά την κατανάλωση 

φαγητού και ιδιαίτερα γλυκού εκκρίνονται ορμόνες, που  δίνουν της αίσθηση ευχαρίστησης και 

ικανοποίησης (Birketvedt, Florholmen, Sundsfjord, Οsterud, Dinges, Bilker  et al., 2006).  

 

Η οικονομική κρίση ως παράγοντας επιπολασμού της αύξησης σωματικού βάρους 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρέασε τα τελευταία χρόνια τις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών είναι η οικονομική κρίση. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το 2008-2009 την χρονιά που ξέσπασε η οικονομική κρίση οι καταναλωτές 

μείωσαν τα έξοδα για τροφές κατά 8.5%,  γεγονός που οδήγησε στην αύξηση κατανάλωσης 

ανθυγιεινών και επεξεργασμένων τροφών, οι καταναλωτές προτιμούσαν να αγοράζουν τροφές οι 

οποίες έχουν περισσότερες θερμίδες ανά χιλιόγραμμο, με αποτέλεσμα  ο αριθμός  θερμίδων που 
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προσλάμβαναν καθημερινά να αυξανόταν. Από την άλλη πλευρά αυξήθηκε η κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών, λόγω των πιο χαμηλών τιμών. Συγκεκριμένα στο καθημερινό διατροφολόγο τους  

αυξήθηκε η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Rachel-Griffith, O’Connell & Smith, 2013). 

Επίσης στοιχεία από την Γερμανία την Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν την σχέση 

μεταξύ  των χρηματοοικονομικών δυσχερειών και της αύξησης ΣΒ. Ανεξάρτητα από το εισόδημα ή 

τον πλούτο τους, οι άνθρωποι που βιώνουν περιόδους οικονομικής δυσπραγίας διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο παχυσαρκίας, και η αύξηση είναι μεγαλύτερη για πιο σοβαρές και επαναλαμβανόμενες 

δυσκολίες (Munster, Rüger, Ochsmann, Letzel &  Toschke, 2009; Conklin, Forouhi, Suhrcke Surtees, 

Wareham & Monsivais, 2013; Laaksonen, Sarlio-Lähteenkorva & Lahelma, 2004). 

Μια Αυστραλιανή μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που βιώσαν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες το  

2008-2009 είχαν 20% υψηλότερο κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκα σε σχέση με όσους δεν  είχαν 

(Siahpush, Huang, Sikora, Tibbits, Shaikh & Singh, 2014).  Επιπρόσθετα μια άλλη έρευνα   καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι οι λιγότερες ώρες εργασίας  και η έλλειψη απασχόλησης συνδέονται με  

αυξημένη φυσική  δραστηριότητα (Tekin, McClellan & Minyard, 2013). 

 

 Οι Επιπτώσεις της αύξησης του Σωματικού Βάρους 

Σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει την υποκινητικότητα ως τον τέταρτο 

παράγοντα κινδύνου της παγκόσμιας θνησιμότητας και έναν απ’ τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

κινδύνου για την επικράτηση μη μεταδοτικών ασθενειών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο 

καρκίνος και ο διαβήτης (WHO, 2012; 2015). Η αύξηση του σωματικού βάρος κυρίως στις ηλικίες 

10-17 ετών μπορεί να επιφέρει  ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να κλείνονται στον εαυτό τους και να απομονώνονται από το κοινονικό 

σύνολο, επίσης μεγαλώνοντας εάν δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν το σωματικό τους βάρος σε 

φυσιολογικά επίπεδα τότε κινδυνεύουν από πολλές σωματικές επιπτώσεις  (Arenas & Martínez, 

2015). 

Σύμφωνα με  την WHO η αύξηση του σωματικού βάρους σε παθολογικά επίπεδα ευθύνεται για 

τριακόσιες χιλιάδες θανάτους  ετησίως, μέσα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ειδικότερα, ένας στους 

δώδεκα θανάτους οφείλεται στην παχυσαρκία (WHO, 2002). Η αύξηση του σωματικού βάρους η 

οποία οδηγεί στην παιδική παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην υγεία του 

ανθρώπου. Τα παχύσαρκα παιδιά είναι πολύ πιθανόν να έχουν υψηλή  αιματική πίεση, ψηλά επίπεδα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarlio-L%C3%A4hteenkorva%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15601982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lahelma%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15601982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaikh%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaikh%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23839823
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χοληστερόλης, αυξημένες πιθανότητες για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο, αναπνευστικά 

προβλήματα,  μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά και κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα (Arenas 

& Martínez, 2015).  

Στις ψυχολογικές επιπτώσεις κατατάσσεται η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η περιορισμένη 

κοινωνικότητα του παιδιού. Η αυτοεκτίμηση αναφέρετε στα συναισθήματα ικανοποίησης που έχει το 

άτομο για τον εαυτό του και τα οποία αντανακλούν τη σχέση μεταξύ του ιδανικού εαυτού του και της 

πραγματικής εικόνας του εαυτού (Pervin, 1999).  Τα σωματικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη 

σημασία στην εικόνα του ατόμου (Rosenberg, 1986), έτσι εάν ένα παιδί θεωρεί τον εαυτό του άσχημο 

λόγω του σωματικού του βάρους έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση (Pervin, 1999). Μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό  στην οποία συμμετείχαν 270 παιδιά ηλικίας 8-11 ετών όπου 

μετρήθηκε ο ΔΜΣ, η αυτοεκτίμηση και η  αντίληψη της εικόνας τους με στόχο την αξιολόγηση της 

επίδρασης του σωματικού βάρους σε αυτούς τους ψυχολογικούς παράγοντες. Για την μέτρηση του 

ΔΜΣ μετρήθηκε το σωματικό ύψος και βάρος των παιδιών, η αυτοεκτίμηση μετρήθηκε με 

ερωτηματολόγιο  self-esteem  IGA-2000  και η αξιολόγηση της εικόνας του σώματος αξιολογήθηκε 

με την κλίμακα αυτό-αξιολόγησης  του Collin’s (Collin’s Figure rating Scale). Μέσο αυτής της 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών ανερχόταν στο 12.22%  εκ των 

οποίων 94% των  παχύσαρκων παιδιών είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή βαθμολόγηση στην 

αυτοαντίληψη της εικόνας σώματος. Πράγμα που μας δείχνει ότι η παχυσαρκία μπορεί να συνδεθεί 

άμεσα με την χαμηλή αυτοεκτίμηση  (Arenas & Martínez, 2015).  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση επηρεάζει αρνητικά την ζωή του ατόμου γιατί 

συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη, το άγχος, τις αρνητικές θυμικές αντιδράσεις όπως 

ευερεθιστότητα, τις τάσεις επιθετικότητας και τα συναισθήματα μη ικανοποίησης από τη ζωή 

(Luppino, de Wit, Bouvy, Stijnen,
 
Cuijpers, Penninx et al., 2010).  Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση 

ελέγχουν καλύτερα το περιβάλλον τους και αντιμετωπίζουν πιο θετικά το μέλλον. Επίσης έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και κατακτούν συχνότερα τον στόχο τους  γιατί έχουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους (Λεονταρή, 1998).  Τα παχύσαρκα άτομα  είναι πιο επιρρεπείς στην 

διαστρέβλωση της εικόνας του σώματος, απογοητεύονται πιο εύκολα  από την εικόνα τους και 

ανησυχούν περισσότερο για την εξωτερική τους εικόνα, επίσης  έχουν τάσεις αποφυγής  κοινωνικών 

συναναστροφών με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση  (Byrne, 2002). 

Εάν ένα παχύσαρκό παιδί συνεχίσει να είναι παχύσαρκο και στην ενηλικίωση του τότε μπορεί να 

επιφέρει σωματικές και ψυχολογικές επιπλοκές επιπτώσεις στην ζωή ενός ενήλικα. Στις σωματικές 
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επιπλοκές συμπεριλαμβάνονται: α) Οι μηχανικές επιπλοκές όπως προβλήματα στο μυο-σκελετικό 

σύστημα (προβλήματα στις αρθρώσεις), στο φλεβικό σύστημα (κιρσοί και θρομβώσεις) στο 

αναπνευστικό σύστημα (άπνοια και άσθμα)  (Deckelbaum & Williams, 2001), και β) Μεταβολικές 

επιπλοκές όπως υψηλή  αιματική πίεση, ψηλά επίπεδα χοληστερόλης, αυξημένες πιθανότητες για 

εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο υπέρταση, διαβήτης τύπου Β, εκφυλιστική καρδιοπάθεια, 

υποθυρεοειδισμός, πρώιμη ήβη και προ διαθετικοί παράγοντες για αθηροσκλήρωση και καρδιακή 

νόσο (Guyton & Hall, 2001).  Η κακή διατροφή μαζί με την έλλειψη ΦΔ  αποτελούν τον κυριότερο 

παράγοντα για την αύξηση του ΣΒ και έχουν  πολλές επιδράσεις σχετικά με τον κίνδυνο της 

καρδιαγγειακής νόσου. Επιπρόσθετα συνδέεται με την δυσλιπιδαιμία και την  αυξημένη αρτηριακή 

πίεση. Η υγιεινή διατροφή και η ΦΔ είναι απαραίτητα για την καλή υγεία (Wang, 2004). Έρευνα η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία  το 2013 σε 733 μαθητές, με στόχο την διερεύνηση της 

σχέσης  μεταξύ του ΣΒ των παιδιών και του χρόνου ΦΔ, κατά πόσο δηλαδή ο μειωμένος χρόνος ΦΔ 

συνδέεται με το αυξημένο ΣΒ των παιδιών. Συμμετείχαν παιδιά  προσχολικής ηλικίας και 

συσχετίστηκε ο ΔΜΣ σε σχέση με τον χρόνο φυσικής δραστηριότητας και την αρτηριακή πίεση.  Η 

ΦΔ αξιολογήθηκε με βηματόμετρο για επτά συνεχόμενες μέρες. Για τον υπολογισμό του ΔΜΣ 

μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών και για τον υπολογισμό της αρτηριακής πίεσης 

χρησιμοποιήθηκε αυτόματο μηχάνημα μέτρησης αρτηριακής πίεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

στα παιδιά που ήταν παχύσαρκα ή υπέρβαρα   έιχαν μειωμένο χρόνο ΦΔ, πιο συγκεκριμένα ο χρόνος 

φυσικής δραστηριότητας τους  δεν ξεπερνούσε τα 180 λεπτά την εβδομάδα  και είχαν υψηλότερο 

βαθμό ρίσκου να αποκτήσουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση, σε σχέση με  παιδιά κανονικού 

σωματικού βάρους, που ο χρόνος ΦΔ ξεπερνούσε τα 180 λεπτά εβδομαδιαίος  (Vale,  Trost, Rego, 

Abreu & Mota, 2015). 

 

Παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη μη  αύξηση του Σωματικού Βάρους 

Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας  αναφέρει ότι οι επιλογές των παιδιών  γύρω από την διατροφή και την 

φυσική άσκηση επηρεάζονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον (WHO, 2009).  Η περιορισμένη 

γνώση των γονιών γύρω από  την διατροφή και την άσκηση έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 

κατανάλωση με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την αύξηση  

του ΣΒ.   Η αυξημένη  καθιστική  συμπεριφορά σε συνδυασμό με  την  έλλειψη άσκησης και την 

ανθυγιεινή  διατροφή προωθούν την ανάπτυξη παχυσαρκίας (Astrup, 2005; Thomas & Bishop 2007b, 
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2009). Ο Πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας είναι η επιστροφή του ΔΜΣ 

στα φυσιολογικά επίπεδα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση ενός πιο κινητικά δραστήριου 

τρόπου ζωής. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του ΔΜΣ είναι αρκετοί και το κλειδί για την πρόληψη 

αυτής της κατάστασης βρίσκετε στο περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί, η οικογένεια το σχολείο αλλά 

και η κοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τρόπου ζωής του ατόμου. Για να 

αντιμετωπιστεί η μάστιγα της παιδικής παχυσαρκίας πρέπει  να αλλάξει ο τρόπος ζωής όχι μόνο του 

παιδιού αλλά και των παραγόντων που αποτελούν το περιβάλλον του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα 

πρέπει η οικογένεια το σχολείο και η κοινωνία να συνεργασθούν και να εμπλακούν ενεργά ως ένα 

ενωμένο σύνολό, και όχι μεμονωμένα, για την καταπολέμηση του καθιστικού τρόπου ζωής και της 

ανθυγιεινής διατροφής.   

Η αποτελεσματική πρόληψη της παχυσαρκίας μπορεί να επέλθει αποτελεσματικά αλλάζοντας τις 

καθημερινές συνήθειες του ατόμου. Οι κινητικές και διατροφικές  συμπεριφορές δημιουργούνται και 

αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία και αποτελούν τις καθημερινές συνήθειες  των ατόμων 

(διατροφικές και κινητικές) μέχρι και την ενηλικίωση τους. Για αυτό η υπογράμμιση και αναγνώριση 

της αξίας  τους κατά την παιδική ηλικία  είναι πολύ σημαντική καθώς στην ενηλικίωση  είναι δύσκολο 

να υιοθετηθούν  καινούριες κινητικές και διατροφικές συνήθειες, πράγμα το οποίο μπορεί να αυξήσει 

τον βαθμό κινδύνου παχυσαρκίας (Hancox, Milne & Poulton, 2004).   

Η σχέση ανθυγιεινής διατροφής και μειωμένης ΦΔ αυξάνει τις πιθανότητες του παιδιού για 

παχυσαρκία. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν σε  1860 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών  όπου 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο έδειξε ότι  η Διατροφική συμπεριφορά των παιδιών σε συνδυασμό 

με τον χρόνο ΦΔ αλλά και ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες που 

αυξανουν το ΣΒ του ατόμου ( Umair, Gull, Mushtaq, Shahid, Shad & Akram, 2011). Δηλαδή δεν 

σημαίνει ότι  εάν ένα παιδί μάθει να τρώει υγιεινά θα  γίνει και πιο κινητικά δραστήριο. Η ΦΔ και η 

διατροφική συμπεριφορά είναι δύο ανεξάρτητοι και αλληλένδετοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να 

καλλιεργηθούν ξεχωριστά στο παιδί.  

Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας το 2009 εισηγείται  της ΦΔ και την υγιεινή διατροφή ως τον 

καταλληλότερο τρόπο  για την διατήρηση  ενός  υγείες σωματικού βάρους και κατά συνέπεια την 

πρόληψη και  αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (WHO,2009). 

 

Οικογένεια 
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Τα παιδιά  έχουν ως πρότυπα τους γονείς τους και προσπαθούν να τους μιμηθούν για αυτό και ο ρόλος 

των γονιών είναι πολύ σημαντικός (ΕΝHPS, 2013). Οι γονείς  βρίσκονται στο πιο κοντινό περιβάλλον 

των παιδιών και σχετίζονται  άμεσα με το σωματικό τους βάρος.  Πάρα πολλοί γονείς αρνούνται να 

αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα όσο αφορά το σωματικό βάρος των παιδιών τους με αποτέλεσμα 

τα παιδιά να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να αυξήσουν τον ΔΜΣ. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε 

το 2009-2012 στο Μισισιπή των ΗΠΑ με στόχο την καταγραφή της αντίληψης των γονιών όσο αφορά 

το ΣΒ των παιδιών τους. Όλοι οι γονείς (n=14808)    συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που 

αφορούσε ερωτήσεις για την αντίληψη του σωματικού βάρους των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι  2 στους 5 γονείς δεν αντιλαμβανόταν σωστά το σωματικό βάρος των παιδιών τους. Πιο 

συγκεκριμένα το 83.9% των γονιών κατηγοριοποίησαν το σωματικό βάρος των παιδιών τους ως 

υγειές ενώ από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν (μετρήθηκε το σωματικό βάρος και ύψος των παιδιών),  

έδειξε ότι  από τους 83.9% μόνο το 54.5 % ήταν υγειές. Επίσης  δια μέσο της έρευνας αυτής  

διαπιστώθηκε  ότι  τα παιδιά των γονιών  που δεν έχουν σωστή αντίληψη για τα σωματικό βάρος των 

παιδιών τους έχουν 12 φορές περσότερες πιθανότητες να  αυξήσουν το σωματικό τους βάρος πέρα 

από τα φυσιολογικά επίπεδα (McKee, Long, Southward, Walker & McCown, 2015). Είναι σημαντικό 

οι γονείς να ενημερωθούν μέσα από διεθνής νόρμες  για το πιο θεωρείτε υγειές σωματικό βάρος 

ανάλογα με το ύψος και το βάρος των παιδιών  τους. Επιπρόσθετα  πρέπει να ενημερωθούν  για το τι 

ονομάζουμε  υγιεινό τρόπο  διατροφής, ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνονται συχνότερα και  με 

ποιες με μικρότερη συχνότητα. Πολύ σημαντικό είναι οι γονείς να επιβραβεύουν τα παιδιά τους όταν  

καταναλώνουν κάτι υγιεινό. Με αυτό τον τρόπο  στο μυαλό του παιδιού τονίζονται  και ξεχωρίζουν οι 

τροφές που πρέπει και είναι καλό  να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση από τις τροφές που η 

κατανάλωση επιτρέπεται σε μικρότερη συχνότητα (Chartrand, Bargh, 1999; Cruwys, Bevelander & 

Hermans, 2015).   Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε παιδιά (n=361) ηλικίας 7-13 

χρονών με στόχο να εξακριβωθεί εάν οι στρατηγικές για υγιεινή διατροφή   που μπορούν να 

εφαρμόσουν οι γονιοί μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στα παιδιά. Δόθηκε από ένα 

ερωτηματολόγιο στους γονιούς και στην συνέχεια εφαρμόσθηκε παρεμβατικό πρόγραμμα 6 μηνών 

στο οποίο συμμετείχαν και τα παιδιά αλλά και οι γονείς. Στην συνέχεια δόθηκε ξανά ένα 

ερωτηματολόγιο και εξακριβώθηκε κατά πόσο τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν από την πρώτη στην 

δεύτερη μέτρηση.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα παρέμβασης είχε θετικά 

αποτελέσματα στο καθημερινό διατροφολόγιο των παιδιών (Sandra, Soto, Arredondo,  Horton & 

Ayala,  2015). 
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Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, και 

την σημασία του πρωινού προγεύματος. Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά που καταναλώνουν πρωινό 

πρόγευμα σε καθημερινή βάση τείνουν να διατηρούν πιο ισορροπημένο σωματικό βάρος (Dubois, 

Girard, Potvin-Kent, Farmer & Tatone-Tokuda, 2009). Επιπρόσθετα πρέπει να εκτιμήσουν και να 

κατανοήσουν  την αξία  της φυσικής δραστηριότητας, με αυτό τον τρόπο θα  ενθαρρύνουν, χωρίς να 

επικρίνουν, τα παιδιά τους να γυμνάζονται καθημερινά, η επιβράβευση είναι πολύ σημαντική, πρέπει 

να επιβραβεύουν τα παιδιά τους για την προσπάθεια αλλά και για την πρόοδο τούς.  Επίσης καλό θα 

ήταν να οργανώνουν τα σαββατοκύριακα εξορμήσεις με σκοπό την  προώθηση της φυσικής 

δραστηριότητας.  Έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα έχουν  πιο μικρή 

ενεργητική ενθάρρυνση από τους γονείς τους για να κάνουν οποιουδήποτε είδους κινητική 

δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τα παιδιά υγειές σωματικού βάρους  που δέχονται μεγαλύτερη 

ενθάρρυνση  για την πραγματοποιήση κινητικών  δραστηριοτητων (Mellor, Rapoport & Maliniak, 

2008).  

Οι γονείς έχουν μεγάλη δύναμη και επιρροή στα παιδιά τους. Μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

φύλακες και να τα προστατέψουν από την αύξηση ΣΒ και κατά συνέπεια από την μάστιγα της 

παχυσαρκίας. Έχουν την δύναμη και  μπορούν να χτίσουν αλλά και να υποστηρίξουν ένα υγιεινό 

τρόπο διατροφής και άσκησης. Αποφεύγοντας να επιβραβεύουν τα παιδιά τους με ανθυγιεινές τροφές 

και δίνοντας τους σαφής οδηγίες και κανόνες για τον υγιεινό τρόπο διατροφής, για το πότε, πόσο  και 

τι μπορούν καταναλώσουν, παρέχοντας τους μεγαλύτερες ποσότητες από την ποικιλία υγιεινών 

τροφών και περιορίζοντας τους τις  κατηγορίες ανθυγιεινών τροφών. Επίσης παροτρύνοντας  τα να 

ασκηθούν καθημερινά  και επιβραβεύοντας τα για την πρόοδο τους μπορούν να μειώσουν τον χρόνο 

καθιστικής ζωής των παιδιών και να αναπτύξουν ένα πιο κινητικά δραστήριο τρόπο ζωής, που θα 

ακολουθεί τα παιδιά τους ακόμη και μέχρι την ενηλικίωση.  

 

Σχολείο  

Το σχολικό περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή προγραμμάτων 

παρέμβασης με στόχο την υιοθέτηση ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής, επίσης το σχολείο μπορεί να 

δημιουργήσει θετικές συμπεριφορές στον  υγιεινό τρόπο ζωής. Το σχολείο μπορεί να ασκήσει μαζική 

αγωγή στην ευαίσθητη  σχολική ηλικία των παιδιών  και με την βοήθεια του εξειδικευμένου 

προσωπικού να επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής των παιδιών. Για τον λόγο αυτό πολλοί 

ερευνητές συμφωνούν με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στην αύξηση του χρόνου 
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ΦΔ στα παιδιά (Pate, Davis, Robinson, Stone, Mckenzie & Young, 2006; Presidentʼs Council on 

Physical Fitness & Sports, 2009;  United States Department of Health and Human Services, 2010).  

 Το σχολείο είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος που θα μπορούσε να μεταφέρει αντιπροσωπευτικά 

προγράμματα άσκησης  διότι: 

1. Είναι ένας μοναδικός χώρος που έρχεται σε επαφή και εκπαιδεύει όλα τα κοινωνικά και οικονομικά 

στρώματα της κοινωνίας. 

2. Οι περισσότεροι μαθητές –τριες ξοδευουν τον περισσότερο χρόνο  της ημέρας τους στο σχολείο. 

3. Στο σχολείο προσφέρονται πάρα πολλές γνώσεις γύρω από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα , σε αυτό 

περιλαμβάνεται και η Φυσική Αγωγή  όπου δίνετε η ευκαιρία στους μαθητές -τριες να δοκιμάσουν  

ευχάριστους τρόπους άσκησης (Pate et al., 2006).  

4. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες μπορεί να χτιστεί μια γερή βάση συνεργασίας μεταξύ 

σχολείου, γονιών και κοινότητας και να δημιουργηθούν έργα που να προάγουν την ΦΔ στην κοινωνία. 

5. Μέσα από τα σχολεία μπορεί ναπροαχθεί η ΦΔ σε ολόκληρη την κοινότητα. 

6. Τα σχολεία μπορούν να παρέχουν ΦΔ σε συνεχόμενα και τακτά χρονικά διαστήματα 

(WHO, 1998). 

 

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μαθητές-τριες όσο μεγαλώνουν ηλικιακά παρουσιάζουν μείωση του 

χρόνου εμπλοκής με  ΦΔ κατά τα Σαββατοκύριακα. Αυτό στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο τους 

σχολείου. Πιο συγκεκριμένα  στηρίζει τον ρόλο της  Φυσικής Αγωγής η οποία προσφέρει  ΦΔ κατά 

τις σχολικές ημέρες. Επίσης το σχολείο συσχετίζεται άμεσα  με την ΦΔ και αποτελεί σημαντικό μέρος 

του συνολικού χρόνου ΦΔ που πραγματοποιούν τα παιδιά  εβδομαδιαία. Γιατί δεν είναι μόνο η ΦΔ 

που προσφέρεται κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής η οποία αυξάνει τον χρόνο ΦΔ 

των μαθητών –τριών. Η ΦΔ του παιδιού μπορεί να  αυξηθεί μέσα από την ώρα του σχολικού 

διαλλείματος  και της  μετακίνησης των μαθητών -τριών από και προς το σχολείο με τα πόδια (Wickel 

& Eisenmann, 2007). 

Πολλά παρεμβατικά προγράμματα έχουν  πραγματοποιηθεί στα δημοτικά σχολεία  ανά τον κόσμο, με 

στόχο να εκτιμηθεί εάν  μπορεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης να βελτιώσει το ΣΒ των μαθητών -τριών 

και να τον κρατήσει στα φυσιολογικά επίπεδα.  Σύμφωνα με μία ανασκόπηση ερευνών που 

πραγματοποίησε ο Chantal Simon το 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο  στην οποία μελέτησε επτά έρευνες 

σε  δημοτικά σχολεία, πιο συγκεκριμένα συσχέτισε  την αύξηση του χρόνου  και έντασης του 

μαθήματος Φυσικής Αγωγής με τον ΔΜΣ των μαθητών -τριών. Δια μέσο της έρευνας αυτής 
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διαπιστώθηκε ότι όλα τα προγράμματα παρέμβασης που μελετηθήκαν είχαν μεγάλη επίδραση στο ΣΒ 

των μαθητών -τριών (Simon, 2008). 

Για αυτό τον λόγο πρέπει να δοθεί μεγάλη  έμφαση στα σχολεία  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από 

μικρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να πάρουν τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από θέματα διατροφής αλλά 

και να μπορέσουν  να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η φυσική άσκηση. Με απώτερο 

σκοπό ο υγιεινός τρόπος διατροφής και άσκησης να  γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους (West, 

Sweeting & Leyland, 2004). Ωστόσο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων προαγωγής υγείας  

(ΕNHPS) η ρύθμιση της υγείας του  προσωπικού του σχολείου  καθώς και των  μαθητών είναι 

σημαντική. Εάν ψάξουμε ακόμα πιο ευρύτερα το  σχολείο πρέπει να θεωρείται ως μέρος της 

παραγωγικής κοινότητας, με τη συμμετοχή του σε προγράμματα  και παρεμβάσεις  που να 

υποστηρίζεται από τους γονείς, τις τοπικές υπηρεσίες υγείας, και άλλους οργανισμούς. Ενώ με την 

δική του σειρά συμβάλλει στη ζωή της κοινότητας (ENHPS, 2013).  

Τα προγράμματα παρέμβασης στα σχολεία είναι πολύ σημαντικά για να αυξηθεί ο χρόνος ΦΔ στους 

μαθητές –τριές. Σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε  το 2013 στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα 

στην πολιτεία της Όρεγκον, με στόχο να εξετάσει την αλληλεπίδραση της  ΦΔ σε σχέση με τον ΔΜΣ 

των παιδιών. Συνολικά έλαβαν μέρος 1767 παιδιά (n=1767)  ηλικίας 5-12 ετών για την μέτρηση της 

ΦΔ χρησιμοποιήθηκαν βηματόμετρα όπου οι μαθητές -τριες τα φορούσαν για 7 ημέρες. Για τον 

υπολογισμό του ΔΜΣ  σε όλα τα παιδιά μετρήθηκε το ύψος και το βάρος. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητες –τριες που δεν πραγματοποιούν τουλάχιστον 60 λεπτά ΦΔ την ημέρα 

τείνουν να αυξάνουν το ΣΒ όσομεγαλώνουν ηλικιακά. Εν κατακλείδι η έρευνα συστήνει την 

εφαρμογή προγραμμάτων  παρέμβασης στα δημοτικά σχολεία  με στόχο την  προώθηση της ΦΔ και 

την αύξηση κινητικών ευκαιριών δράσης με απώτερο σκοπό  την πρόληψη της παχυσαρκίας (Gunter, 

Nader & John, 2015).   

Αρκετοί μαθητές αποφεύγουν να γυμνάζονται στα σχολεία, οι βασικοί λόγοι που οδηγούν την 

πλειοψηφία των μαθητών -τριών να μη συμμετέχουν ενεργητικά στο μάθημα  ΦΑ  στα σχολεία είναι  

κατά κύριο λόγο η αίσθηση ανισότητας όσον αφορά στις αθλητικές τους ικανότητες, η υποτίμηση της 

αξίας της ΦΑ και η κακή ποιότητα του μαθήματος ΦΑ (Αυγερινός & Βερναδάκης, 2006). Ένας καλός 

εκπαιδευτικός ΦΑ με σωστές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είναι το κλειδί της επιτυχίας, στο χέρι του 

είναι εάν θα μπορέσει  να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ενώ 

αντίθετος ένας «κακός» εκπαιδευτικός, μπορεί να κάνει τους μαθητές -τριες να σχηματίσουν αρνητική 

άποψη, με αποτέλεσμα  να μην θέλουν να ασχοληθούν με την Φυσική Αγωγή. 
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Συνεργασία οικογένειας, σχολείο και κοινωνίας 

Η σωστή προσέγγιση της παχυσαρκία  αναγνωρίζει ότι η υγεία δεν είναι μόνο θέμα του καθενός, αλλά 

πρέπει να γίνει θέμα συνήθειας και  τρόπος ζωής για τον καθένα ούτος ώστε   να μην φταίει  το 

«Θύμα» για τα δικά του λάθη. Αντ 'αυτού να  προσπαθεί να προωθήσει την ευημερίας μέσω της 

παροχής ενός  περιβάλλοντος που διευκολύνει την ανάπτυξη της υγείας  του ατόμου (Dooris, 2006). 

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την μελέτη της παχυσαρκίας (EASO) εξηγεί ότι η θεραπεία και 

πρόληψη της  παιδικής παχυσαρκίας  πρέπει να αποτελείτε από  μια συνεργασία  ειδικών 

επαγγελματιών,  γιατρών ,διατροφολόγων, εξειδικευμένων γυμναστών συμπεριλαμβανομένου του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και  του σχολείου.  Ο κύριος σκοπός της θεραπείας είναι η πρόληψη 

από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια μπορεί να προκαλέσει η αύξηση του ΣΒ, και η μείωση του ρίσκου  

με συσχετιζόμενες ασθένειες (EASO,2013). Η EASO προτείνει ότι πρέπει να ενταχθούν στην 

καθημερινότητα των παιδιών πιο δραστήριοι και κινητικοί τρόποι ΦΔ. Η δράση αυτή πρέπει να γίνει 

με μία ομαδική συμμετοχή ατόμων που να βρίσκονται στο στενό περιβάλλων των μαθητών –τριών 

όπως είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο και η κοινωνία. Στο περιβάλλον ενός παιδιού 

πρέπει να περιλαμβάνεται  υποστήριξη και πολλές παροτρύνσεις που να ενθαρρύνουν την μείωση του 

ΣΒ. Οι  υγιεινές επιλογές πρέπει να είναι  και οι πιο εύκολες επιλογές που μπορεί να κάνει ένα παιδί ( 

ΕΑSO, 2013). Οι αλλαγές στην κοινωνία αλλά και στην κουλτούρα  τις τελευταίες δεκαετίες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται  και σαν εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν ως αντίκτυπο την μείωση του χρόνου 

άσκησης και ΦΔ των παιδιών (Eufic, 2014). 

  

 Η σημαντικότητα της ΦΔ για την διατήρηση ενός υγιεινού σωματικού βάρους  

Η Φυσική δραστηριότητα είναι ένας σπουδαίος παράγοντας για τον έλεγχο του ΣΒ. Σύμφωνα με την 

Διεθνή Ένωση Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής  (NASPE,2004) ο ελάχιστος χρόνος άσκησης είναι 

60 λεπτά για τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας ώστε τα παιδιά και οι νέοι να  μπορούν να 

διατηρούν την σωματική και ψυχολογική τους υγεία σε καλά επίπεδα. 

Πλειάδα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ αύξησης του ΣΒ 

και της ΦΔ. Πιο συγκεκριμένα ο Chen πραγματοποίησε μία έρευνα σε 13,935 παιδιά εκτελώντας 
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σωματομετρήσεις και αξιολογώντας τη φυσική κατάσταση των παιδιών. Σύγκρινε τα αποτελέσματα  

μεταξύ παχύσαρκών και φυσιολογικού ΣΒ παιδιών και διαπίστωσε ότι τα παχύσαρκά παιδιά είχαν πιο 

χαμηλά αποτελέσματα από τα υγιή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι  τα παχύσαρκα παιδιά δεν 

γυμνάζονται όσο τα υγιή και η παχυσαρκία είναι άμεσα συσχετισμένη με την έλλειψη μυϊκού ιστού 

και  της μειωμένης καρδιοαναπνευστικής αντοχής (Chen, 2006). Το 50% όλων των ερευνών 

συστήνουν την ΦΔ για πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενώ το 75 % των ερευνών  

αναφέρουν ότι μπορεί να  μειώσει σημαντικά το σωματικό λίπος. Επίσης έχει αποδεδειχτεί ότι εάν ένα  

άτομο υπήρξε ΦΔ σαν παιδί,  όταν ενηλικιωθεί  θα συνεχίσει να είναι ΦΔ (Kraut, Melamed,  Gofer & 

Froom, 2003; McKenzie, 1999; Savela, Koistinen, Tilvis, Strandberg, Pitkälä, Salomaa et al., 2010). 

Ανάλογα με την ηλικία  ο χρόνος ΦΔ έχει μειωθεί στους νέους, όσο ανεβαίνει η ηλικία των ατόμων 

τόσο μειώνεται  και ο χρόνος που ξοδεύουν οι νέοι σε  ΦΔ (Duncan,Schofield, 2008). Ειδικότερα  

υπάρχει μεγαλύτερη μείωση  του χρόνου στην καθημερινή και πιο εντατική ΦΔ (Frömel, Chmelík, 

Bláha, Feltlová, Fojtík & Horák, 2007). 

 

Το 2004 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στην Ιαπωνία  με σκοπό να ερευνηθούν οι καθημερινές 

συνήθειες των παιδιών όσο αφορά θέματα φυσικής δραστηριότητας,  διατροφής και τον χρόνο 

ενασχόλησης καθιστικών δραστηριότητες όπως είναι η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 

τηλεόρασης. Συνολικά έλαβαν μέρος  44 παιδιά ηλικίας 11.9 ±1.5 χρονών εκ των οποίων τα 34 ήταν 

παχύσαρκα (n=34) και τα 10 είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Όλα τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα ως προς έκπληξη των ερευνητών έδειξαν ότι τα παχύσαρκά 

παιδιά κατανάλωναν λιγότερες θερμίδες σε φαγητό από τα παιδιά κανονικού βάρους. Επίσης τα 

παχύσαρκα παιδιά ξόδευαν περισσότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες όπως η χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και παρακολούθηση τηλεόρασης από ότι τα παιδιά κανονικού σωματικού 

βάρους και τέλος  ο ΜΟ φυσικής δραστηριότητας που πραγματοποιούσαν τα παχύσαρκα παιδιά σε 

σχέση με τα παιδιά κανονικού ΣΒ ήταν σημαντικά μειωμένος. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η διατροφική συμπεριφορά σε αυτή την ηλικία δεν επηρεάζει και τόσο το ΣΒ των 

παιδιών και ότι το κλειδί για την επίλυση της παιδικής παχυσαρκίας και την διατήρηση του ΣΒ σε 

φυσιολογικά επίπεδα είναι η φυσική δραστηριότητα. Η διατροφική συμπεριφορά παίζει 

σημαντικότερο ρόλο σε άτομα μεγαλύτερης  ηλικίας.  Έτσι  τα παιδιά γνωρίζοντας τα ωφέλει της 

υγιεινής διατροφής  από νεαρή ηλικία, είναι  κάτι που θα έχει μελλοντικό αντίκτυπο στην ζωή τους  

(Atsuko, Seiko, Kazuko, Masao & Hidatada, 2011).  Μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία 
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πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πόλη του Φραμιγκαμ  σε 103 παιδιά η οποία 

διήρκησε οκτώ χρόνια, όπου στόχο είχε να εξετάσει πώς μπορεί η καθημερινή φυσική δραστηριότητα 

να  μειώσει τα ποσοστά σωματικού λίπους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

Πραγματοποιήθηκαν σωματομετρήσεις σε όλα τα παιδιά  και  καταγράφηκε το ποσοστού  σωματικού 

λίπους των παιδιών. Για την μέτρηση του ποσοστού λίπους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μέτρησης  

δερματοπτυχών. Για την μέτρηση ΦΔ  δόθηκε σε κάθε παιδί ένα βηματόμετρο όπου το παιδί το 

φορούσε καθημερινά για εφτά ημέρες. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έδειξε ότι τα παιδιά με 

υψηλά ποσοστά καθημερινής ΦΔ είχαν μικρότερη αύξηση του ΔΜΣ και του ποσοστού σωματικού 

λίπους. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά  ηλικίας 11 ετών με αυξημένη κινητική δραστηριότητα είχαν 74.1  

ΜΟ σωματικού λίπους. Τα παιδιά με μέτρια κινητική δραστηριότητα είχαν 94.3 ΜΟ σωματικό λίπος 

και τέλος  τα παιδιά με μειωμένη κινητική δραστηριότητα είχαν 95.1 ΜΟ σωματικό λίπος με 

σημαντική στατιστική διαφορά (p=0.045). Καταλήγοντας  έτσι στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη ΦΔ 

των παιδιών στην νηπιαγωγική σχολική  ηλικία (4 ετών) μπορεί να μειώσει το ποσοστό λίπους στην 

Δημοτική ηλικία των 11 ετών (Moore,  Bradlee, Cupples, Sundarajan-Ramamurti, Munro, Hood et al., 

2003).  

Η άσκηση μπορεί να επιφέρει όχι μόνο μια σειρά από θετικές επιδράσεις, στην υγεία των παιδιών, οι 

οποίες συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία, όπως είναι η μείωση του συμπαθητικού συστήματος 

και της αρτηριακής πίεσης, η βελτίωση του προφίλ των λιπιδίων στο αίμα και η βελτίωση της 

ευαισθησίας στην ινσουλίνη (Barton, Furrer, 2003; Carroll, Kyser, 2002;  Kiess, Reich., Muller, Galler 

et al., 2001; Scheen,2003) αλλά μπορεί να ενισχύσει  την κατανάλωση ενέργειας και την μείωση του 

ποσοστού του σωματικού λίπους (Sothern, 2004). Σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή 

άσκηση  μπορεί να επηρεάσει τις κυτταρικές διεργασίες που συσχετίζονται με την γήρανση των 

αιμοφόρων αγγείων (Werner, Furster, Widmann, Poss, Roggia, Hanhoun et al., 2009). Μια πιο 

πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η ελαστικότητα των αγγείων ως συνάρτηση της ηλικίας  αυξάνεται στα 

παχύσαρκα παιδιά με αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανση (Tryggestad, Thompson, Copeland & Short, 

2012).  

Η αύξηση της καθημερινής Φυσικής άσκησης, έστω 30 λεπτά την ημέρα περπάτημα μπορεί να 

μειώσει την ύπαρξη μελλοντικών ασθενειών όπως διαβήτης και καρκίνος. Επίσης η μυϊκή 

ενδυνάμωση και προπόνηση ισορροπίας μπορεί να μειώσει τις πτώσεις και την κινητικότητα των 

αρθρώσεων (WHO, 2009). Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορα είδη άσκησης τα οποία μπορεί να 

πραγματοποιήσει ένα άτομο, κάποια από αυτά περιλαμβάνουν διάφορα σπορ, και αθλοπαιδιές  που 
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αποτελούν ένα πιο παιγνιώδης τρόπο εκγύμνασης, όπως είναι το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, η 

αντισφαίριση, η χειροσφαίριση, η ενόργανη γυμναστική, ο στίβος και πολλά άλλα αθλήματα.  

Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τη γενική επίδραση που έχουν στο 

ανθρώπινο σώμα. Τις Αερόβιες ασκήσεις, όπως η ποδηλασία, το περπάτημα, το τρέξιμο, η πεζοπορία, 

το τένις, οι οποίες αυξάνουν την καρδιαγγειακή αντοχή (Wilmore & Knuttgen, 2003) και τις 

Αναερόβιες ασκήσεις, όπως η προπόνηση με βάρη, που αυξάνουν την μυϊκή δύναμη (de Vos, Singh, 

Ross & Stavrinos, 2005) και ασκήσεις ελαστικότητας, όπως οι διατάσεις, που βελτιώνουν το εύρος 

κινήσεων των μυών και των αρθρώσεων (O'Connor, Crowe &Spinks, 2006) . 

Συνοψίζοντας, για  να προληφθεί η παιδική παχυσαρκία πρέπει να μπορέσει να γίνει σωστή διαχείριση 

του ΔΜΣ  των παιδιών. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την εφαρμογή ενός προγράμματος 

παρέμβασης με  στόχο την προαγωγή υγείας στα παιδιά. Στην παρέμβαση  πρέπει να εντάσσονται 

όλοι οι παράγοντες που ασκούν επιρροή στα παιδιά. Η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία πρέπει 

να λειτουργήσουν σαν ένα άρτιο ενωμένο  σύνολο.  

 

Παρεμβατικά προγράμματα προαγωγής Υγείας  

Έχουν εφαρμοσθεί πολλά προγράμματα παρέμβασης με στόχο την διαχείριση του ΣΒ και κατά 

συνέπεια την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Τα περισσότερα από  αυτά εφαρμόζονται στα 

σχολεία. Το παρακάτω κεφάλαιο αποτελείτε από τα κύρια μέρη που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

σε ένα  επιτυχημένο παρεμβατικό πρόγραμμα. Πιο αναλυτικά γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά 

γνώσεων και συμπεριφορών  που πρέπει να αναπτυχθούν μέσα από την παρέμβαση. Επίσης  

εξετάζοντας την απαιτούμενη σχετική βιβλιογραφία και αξιολογώντας έρευνες οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί, προτείνονται οι ιδανικότερες  ηλικίες για την εφαρμογή ενός σχολικού 

προγράμματος παρέμβασης, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο διάρκειας που πρέπει  να  διαρκεί μια 

παρέμβαση για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει.  Τέλος αναφέρεται αναλυτικά το 

περιεχόμενο του προγράμματος παρέμβασης, ποιοι πρέπει να εμπλακούν, με πιο τρόπο θα γίνεται η 

παρέμβαση και ποιες κινητικές δραστηριότητες θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν. 

 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος παρέμβασης με στόχο την 

προαγωγή υγείας πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρές ηλικίες και  να συνεχίζει κατά την πάροδο του 

χρόνου (Villard, Ryden, Ohrvik & Stahle, 2007). Στις ΗΠΑ η Εθνική Οργάνωση Αθλητισμού και 
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Φυσικής Αγωγής αναγνωρίζει τέσσερεις παράγοντες  πρότυπα που πρέπει να αναπτύσσει και να 

προάγει το μάθημα Φυσικής Αγωγής στα σχολεία. 1. Κινητικές δεξιότητες, 2. Γνώσεις γύρω από 

θέματα άσκησης, 3. Φυσική Δραστηριότητα και 4. Φυσική κατάσταση (Erwin & Castelli, 2008).  

Επιπρόσθετα  η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής τονίζει ότι η ΦΔ πρέπει να λειτουργεί σαν 

αρωγός ως προς τους μαθητές -τριες και να τους βοηθά να αναπτύξουν γνώσεις, στάσεις, κινητικές 

δεξιότητες, δεξιότητες συμπεριφορών και αυτοπεποίθηση ούτος ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν 

ένα υγιεινό και φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής,   και να  τον διατηρήσουν εφ όρου ζωής (Committee 

on Sports Medicine and Fitness and Committee on School Health, 2000).  

Επίσης το Αγγλικό Εθνικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι η 

άσκηση για υγεία πρέπει να ενισχύει τους μαθητές με γνώση, κατανόηση, δεξιότητες και επίγνωση της 

ΦΔ και της φυσικής άσκησης. Επίσης επισημάνει ότι προγράμματα παρέμβασης με στόχο την 

προαγωγή υγείας στα σχολεία πρέπει να εφαρμόζονται στους μαθητές –τριες μεταξύ τις ηλικίες πέντε 

και 16 ετών (Fairclough, Stratton & Butcher, 2008).  

Η γνώση θεωρείται μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για την αλλαγή συμπεριφοράς των παιδιών και 

των νέων (Lloyd, Colley &Tremblay, 2010).  Η γνώση παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία 

σωματικής παιδείας. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις γνώσεις  γύρω από θέματα Φυσικής 

Αγωγής και υγιεινής διατροφής. Η  σωματική παιδεία αποτελείτε από τέσσερεις δεξιότητες: 1. Την 

φυσική κατάσταση (καρδιοαναπανευστική αντοχή, μυϊκή ενδυνάμωση και ευλυγισία) 2.Φυσική 

Δραστηριότητα 3. Κινητικές δεξιότητες 4.ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (συμπεριφορές, γνώσεις και 

αίσθηση). Το να έχει κάποιος σωματική παιδεία αποτελεί αποτέλεσμα των  τεσσάρων πιο πάνω 

παραγόντων οι οποίοι αποτελούν τις βασικές προϋπόθεσης της δια βίου άσκησης (Lloyd et al., 2010). 

Εάν κάποιος δεν έχει  αρκετές γνώσεις γύρω από τα θέματα ΦΔ τότε αυτό μπορεί  να αποτελέσει ένα 

από τους λόγους  για τους οποίους το συγκεκριμένο άτομο δεν ξοδεύει ικανοποιητικό χρόνο σε 

φυσικές δραστηριότητες.  Πιστεύετε ότι τα άτομα που έχουν μειωμένο χρόνο ΦΔ εάν αύξαναν τις 

γνώσεις τους  γύρω από θέματα ΦΔ θα μπορούσαν να αυξήσουν  και τον χρόνο που ξοδεύουν στη ΦΔ 

(Keating, Harrison, Chen, Xiang, Lambdin & Dauenhauer, 2009).  Από την άλλη μεριά έρευνες έχουν 

δείξει ότι δεν αρκεί μόνο η αύξηση της  γνώσης για να  μπορέσει ένα άτομο να αλλάξει διατροφικές 

συνήθειες αλλά και για να αυξήσει τον χρόνο που ξοδεύει σε ΦΔ.  Πολλά άτομα για παράδειγμα 

γνωρίζουν τα οφέλη της  υγιεινής διατροφής και ΦΔ, παρόλα αυτά ο χρόνος που ξοδεύουν σε  ΦΔ 

είναι μειωμένος και το διατροφολόγιο τους είναι υψηλό σε περιεκτικότητα λιπαρών. Για αυτό τον 

λόγο, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι συνήθειες και οι στάσεις που δημιουργεί το άτομο από 
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νεαρή ηλικία.  Αυτός είναι ακόμη ένας σημαντικός λόγος ο οποίος υπογραμμίζει την σημαντικότητα  

προγραμμάτων  παρέμβασης σε παιδιά νεαρής ηλικίας, γιατί τα  προγράμματα παρέμβασης στοχεύουν 

στην αύξηση της γνώσης και την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής. 

Ένα σχολικό πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόσθηκε το 2005 στην Γερμανία σε 17 δημοτικά 

σχολεία (5 σχολεία  ομάδας ελέγχου, 12 σχολεία πειραματικής ομάδας) συνολικά  έλαβαν μέρος 651 

παιδιά. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκεσε 20 μήνες και αποτελείτο από καθημερινά μαθήματα ΦΑ 

και ένα θεωρητικό μάθημα διατροφής  για μία φορά την εβδομάδα διάρκειας 20-30 λεπτών. 

Πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα παιδιά 2 μετρήσεις μια πριν το παρεμβατικό πρόγραμμα και μια με το 

πέρας του παρεμβατικού προγράμματος.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμία σημαντική 

αλλαγή στον ΔΜΣ των παιδιών, η μόνη αλλαγή ήταν η βελτίωση της Φυσικής κατάστασης και οι 

γνώσεις που προσκόμισαν οι μαθητές –τριες από το παρεμβατικό πρόγραμμα (Graf, Benjamin, Koch, 

Falkowski, Jouck, Christ et al., 2005). 

Οι επιτυχημένες σχολικές παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζονται στην συμπεριφορά του ατόμου, και  να 

είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του. 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να καθορίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα από την αρχή, ο στόχος να 

είναι κατανοητός στους συμμετέχοντες,  να προσδιορίζεται το πλαίσιο και τα όρια της παρέμβασης, 

και  να αξιολογούνται και τα αποτελέσματα αλλά και η διαδικασία (Goldberg & Wright, 2015). 

Επίσης πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των γονιών, εάν οι ίδιοι κατανοήσουν το ποσοστό επιρροής 

που έχουν στις διατροφικές αλλά και κινητικές συνήθειες των παιδιών τους τότε θα μπορέσουν να 

μειώσουν τον χρόνο των καθιστικών δραστηριοτήτων  και να ρυθμίσουν το σωματικό βάρος των 

παιδιών τους  (Lindsay, Sussner, Kim & Gortmaker, 2006). 

  

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης αγωγής υγείας που εφαρμόστηκε στις Η.Π.Α (1999) και συγκεκριμένα 

στην Καλιφόρνια, την  Λουιζιάνα, την  Μινεσότα και το Τέξας για τρία χρόνια  με την συνεργασία της 

Οργάνωσης Παιδικής και Εφηβικής Δοκιμής για Καρδιαγγειακή Υγεία (C.A.T.C.H). Συνολικά  96 

σχολεία συμμετείχαν και  είχαν ως στόχο την αλλαγή της  συμπεριφοράς  των μαθητών -τριών όσο 

αφορά την κατανάλωση τροφών και την φυσική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και οι 

αλλαγές στις συμπεριφορές επήλθαν (Nader, Stone,  Lytle,  Perry,  Osganian, Kelder et al.,  1999). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001 εφαρμόστηκε πρόγραμμα υποστήριξης και προώθησης του υγιεινού 

τρόπου διατροφής και ΦΔ.  Συγκεκριμένα συμμετείχαν  634 μαθητές -τριες (n=634) 350 αγόρια και 

284 κορίτσια, ηλικίας 7 με 11 ετών από  10 δημοτικά σχολεία της πόλης  Leeds.  Και οι 20 καθηγητές 
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φυσικής αγωγής συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, 

πέτυχαν την αλλαγή στις συμπεριφορές, και αύξηση των γνώσεων των μαθητών -τριών σε θέματα 

διατροφής και άσκησης (Sahota, Rudolf, Dixey, Hill, Barth & Cade, 2001). 

Στην Θεσσαλονίκη το 1998 εφαρμόσθηκε  παρεμβατικό πρόγραμμα "Αθλητική Αγωγή & Υγεία". Η 

παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 9 δημοτικά και 5 γυμνάσια για διάστημα εννέα μηνών. Στο πρόγραμμα 

ενεπλάκησαν συνολικά δεκατέσσερις (14) καθηγητές ΦΑ. Την πειραματική ομάδα αποτέλεσαν 839 

μαθητές –τριες και την ομάδα ελέγχου 380 μαθητές -τριες. Στόχος  του προγράμματος ήταν να 

δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ρεαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας του μαθήματος για το μάθημα της 

σχολικής φυσικής αγωγής και τα  αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Η φυσική δραστηριότητα 

αυξήθηκε και  η χρήση τροφίμων με μεγάλο ποσοστό λιπαρών μειώθηκε   (Αυγερινός, Ζέτου & 

Βερναρδάκης, 2006).  

Στην Κρήτη το 2002 είχε εφαρμοστεί παρεμβατικό πρόγραμμα με διάρκεια 6 σχολικά έτη σε 602 

μαθητές -τριες ηλικίας 7-11 ετών. Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν  444 μαθητές –τριες. Το 

πρόγραμμα κατέφερε  να μειώσει την ενεργειακή πρόσληψη των μαθητών-τριών σε κορεσμένα λίπη, 

να αλλάξει τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους (BMI) και να αυξήσει την φυσική δραστηριότητα των 

μαθητών -τριων (Manios, Moschandreas, Hatzis & Kafatos, 2002). 

Στην Αθήνα πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόσθηκε το 2005 σε 55 μαθητές –τριες (28 αγόρια και 

27 κορίτσια) 11-13 ετών της Ε΄τάξης Δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 εβδομάδων 

και (2 φορές από 80 λεπτά την εβδομάδα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι μαθητές -τριες  αύξησαν 

την συχνότητα κατανάλωσης προγεύματος, επίσης η συχνότητα  κατανάλωσης φρούτων και τα 

λαχανικών αυξήθηκε, επίσης  οι γνώσεις τους γύρω από την διατροφή και την άσκηση αυξηθήκαν 

ικανοποιητικά. Σε αυτή την έρευνα επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι γονείς 

σε μια σχολική παρέμβαση (Οικονομίδου, 2005). 

 Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2006 αξιολογώντας   15 προγράμματα παρέμβασης που 

εφαρμόσθηκαν σε σχολικό περιβάλλον με στόχο την πρόληψη της παχυσαρκίας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές –τριες που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα σε αντίθεση με την ομάδα 

ελέγχου, είχαν καλύτερη απόδοση στα τεστ Φυσικής Κατάστασης κατά την δεύτερη μέτρηση η οποία 

πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. Επίσης οι μαθητές –τριες 

της πειραματικής ομάδας κατέφεραν και αύξησαν τον χρόνο ΦΔ  και απόκτησαν μια πιο θετική στάση 

προς την Φυσική αγωγή και το σχολείο. Όλες οι έρευνες που λήφθηκαν υπόψη αφορούσαν έρευνες οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο χρόνος ΦΔ ήταν 
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ποσοτικά μετρήσιμος και υπήρχε σύγκριση μεταξύ πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου 

(Αυγερινός, Ζέτου & Βερναρδάκης, 2006). 

Ο Morris και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν ένα παρεμβατικό πρόγραμμα το 2013 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος δύο δημοτικά σχολεία  πιο συγκεκριμένα η πειραματική 

ομάδα αποτελείτο από 177 μαθητές -τριες και η ομάδα ελέγχου από 201 μαθητές -τριες, οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων  ήταν 9-11 ετών.  Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 7 μήνες και  το κύριο 

μέρος του προγράμματος αποτελείτο από την προετοιμασία των μαθητών –τριων σε τρείς  

διοργανώσεις τις οποίες θα διοργάνωναν οι ερευνητές με την συνεργασία των σχολείων. Πιο 

συγκεκριμένα  πραγματοποιήθηκε  μια διοργάνωση χορού, μια διοργάνωση κατά την οποία οι 

μαθητές -τριες περπάτησαν τρία χιλιόμετρα και μια διοργάνωση τρεξίματος όπου οι μαθητές –τριες 

έτρεξαν ένα μίλι. Επίσης δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική σελίδα η οποία αναφερόταν στους μαθητές, 

τους δασκάλους και τους γονείς και  στόχο είχε την ενίσχυση των γνώσεων τους σε θέματα διατροφής 

και Φυσικής Δραστηριότητας μέσα από κείμενα που ανέβαζαν οι ερευνητές. Για την αξιολόγησης του 

προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις μια στην αρχή και μία στο τέλος του 

προγράμματος. Τις μετρήσεις τις πραγματοποίησαν τρείς ερευνητές  οι οποίοι πήγαν στα σχολεία,  

έδιναν λεπτομερής οδηγίες πρώτα στους μαθητές -τριες και έπειτα πραγματοποιούσαν τα τεστ.  Για 

την μέτρηση της ΦΔ δόθηκε ένα βηματόμετρο σε κάθε συμμετέχοντα για επτά ημέρες, για την 

αξιολόγηση γνώσεων δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε παιδί, για την μέτρηση του ΔΜΣ 

μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των μαθητων -τριών και τέλος η αξιολόγηση των διατροφικών 

συνηθειών  των μαθητών –τριών πραγματοποιήθηκε με την χρήση ερωτηματολόγιο διατροφής 

24ώρου όπου η συμπλήρωση του πραγματοποιήθηκε μέσω συνέντευξης. Λόγω του ότι οι 

συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να καθορίσουν ακριβώς την ποσότητα  που αποτελεί μια μερίδα 

λήφθηκαν υπόψη τα θρεπτικά συστατικά που συμπεριλαμβάνονταν στις τροφές που ανέφεραν ότι 

κατανάλωσαν  οι μαθητές -τριες.  Από αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ΦΔ των παιδιών 

αυξήθηκε καθώς αυξήθηκαν και τα βήματα που πραγματοποίησαν οι μαθητές -τριες της πειραματικής 

ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Morris, Gorely, Sedgwick, Nevill, Munro, Hood et al., 2013).  

Επίσης ένα άλλο επιτυχημένο παρεμβατικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Keihner και τους 

συνεργάτες του το 2011 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 1154 

μαθητές -τριες Στ΄ Τάξης  Δημοτικού σχολείου.  Συνολικά εφαρμόσθηκαν 10 σχολικές παρεμβάσεις 

των 50 λεπτών από τους δασκάλους των παιδιών και τα θέματα των μαθημάτων αποσκοπούσαν στην 

ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών -τριών σε θέματα διατροφής άσκησης και ΦΔ. Για την 
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο γνώσεων πριν και μετά την παρέμβαση 

και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γνώσεις των συμμετεχόντων μέσα από τα μαθήματα παρέμβασης 

βελτιώθηκαν, σημαντική στατιστική διαφορά βρέθηκε στις  γνώσεις των παιδιών γύρω από θέματα 

υγιεινής διατροφής (Keihner, Meigs, Sugerman, Backman, Garbolino & Mitchell, 2011). 

Ο Sun και οι συνεργάτες του το 2012 εφάρμοσαν ένα παρεμβατικό πρόγραμμα στην Καλιφόρνια των 

Ηνωμένων πολιτειών. Το δείγμα αποτελείτο από 5717 μαθητές -τριες Γ΄ μέχρι Ε΄ Τάξης Δημοτικού 

σχολείου.  Το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο σε τέσσερεις ενότητες  1) καδιοαναπνευστικής υγείας, 2) 

μυϊκής ικανότητας, 3) ευλυγισίας  και 4) διατροφής . Κάθε ενότητα αποτελείτο από 10 σχολικές 

παρεμβάσεις διάρκειας 30 λεπτών οι οποίες πραγματοποιούνταν 2 φορές την εβδομάδα. Το 

πρόγραμμα εφαρμόστηκε αποκλειστικά από τους δασκάλους του σχολείου. Επίσης το πρόγραμμα 

αποτελείτο από τον οδηγό του Δασκάλου, τον οδηγό ΦΔ και ένα επιστημονικό άρθρο. Για την 

αξιολόγηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείτο 

από ερωτήσεις γνώσεων σε θέματα διατροφής και ΦΔ, πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης και μετά το πέρας του προγράμματος παρέμβασης.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν  σημαντική στατιστική διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των παιδιών που αποτελούσαν την 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Μέσο της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι ένα 

παρεμβατικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει  περισσότερες γνώσεις στους συμμετέχοντες, επίσης 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές -τριες που κατατάσσονταν στην πειραματική ομάδα μάθαιναν 

γρηγορότερα από  ότι οι μαθητές –τριές της ομάδας ελέγχου (Sun,Chen, Zhu & Ennis, 2012).  

 

Ο Zaremba και οι συνεργάτες του το 2014 πραγματοποίησαν ένα σχολικό πρόγραμμα παρέμβασης 

στο οποίο συμμετείχαν 51 μαθητές -τριες (25 αγόρια και 26 κορίτσια), της Στ΄ Τάξης Δημοτικού 

σχολείου της Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης την ομάδα ελέγχου αποτελούσαν 54 

μαθητές -τριες (30 αγόρια,24 κορίτσια). Εφαρμόσθηκε σχολική παρέμβαση διάρκειας 10 εβδομάδων. 

Η παρέμβαση αποτελείτο από 3 τμήματα:  το πρώτο τμήμα αποτελείτο από θέματα Διατροφικών 

γνώσεων, το δεύτερο τμήμα αποτελείτο από θέματα ΦΔ (πως μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο ΦΔ 

μέσα από πέντε προγράμματα άσκησης με  διάρκεια πέντε λεπτών, και 10 προγράμματα άσκησης 

διάρκειας δύο λεπτών) το τρίτο τμήμα αποτελείτο από ένα πρόγραμμα στο ηλεκτρονικό υπολογιστή 

με  στόχο την βελτίωση της εικόνας του σώματος και της αυτοεκτίμησης. Η αξιολόγηση του 

προγράμματος παρέμβασης έγινε μέσω ερωτηματολογίων γνώσεων τα οποία δόθηκαν πριν και μετά 

την παρέμβαση, και τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική την διαφορά των αποτελεσμάτων 
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μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι το 

πρόγραμμα παρέμβασης άσκησε θετική επίδραση  στους συμμετέχοντες βελτιώνοντας τις γνώσεις και 

την αυτοαντίληψη τους (Zaremba-Morgan, Ulrich, Simmons, Gropper, Connell, Daniels et al., 2014).  

Στην Κύπρο το 2014 έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Μέντωρ» σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου το 

οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που  στόχο είχε  την πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών με 

έμφαση το αλκοόλ, το κάπνισμα και την ενίσχυση του περί  προστασίας της υγείας προωθεί ένα πιο 

υγιεινό τρόπο ζωής όμως δεν δίνει έμφαση στην διατροφή και την άσκηση (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού Κύπρου, 2014). Μέχρι τώρα στην Κύπρο δεν έχουν εφαρμοσθεί παρεμβατικά 

προγράμματα προώθησης  της  υγιεινής διατροφής και της άσκησης, Ωστόσο υπάρχουν αρκετές 

έρευνες σε ολόκληρη  την Ευρώπη που  θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν (OECD, 2010). 

 

 

Διάρκεια προγραμμάτων παρέμβασης  

Όσο αφορά την διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης μία πρόσφατη ανασκόπηση στοιχείων που 

πραγματοποιήθηκε με στόχο να βρεθούν τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν  πιο αποτελεσματική την  

παρέμβαση στα σχολεία έδειξε  ότι οι σχολικές παρεμβάσεις με διάρκεια  πάνω από έξη εβδομάδες 

στις οποίες συμμετέχουν ενεργά και οι γονείς είχαν πιο αποτελεσματικές περιγραφές. Επίσης τα 

αγόρια ανταποκρίνονται καλύτερα στο δομικό κομμάτι της  δραστηριότητας  ενώ τα κορίτσια 

ανταποκρίνονται καλύτερα στο πειθαρχικό κομμάτι (Guerra, Cardoso &  Salvador, 2015). 

Επίσης ο  Schwartze και οι συνεργάτες του θέλοντας να εξετάσουν  τον ρόλο που διαδραματίζει η 

χρονική διάρκεια της σχολικής παρέμβασης,  πραγματοποίησαν ένα παρεμβατικό πρόγραμμα το 2011 

στην Γερμανία. Το δείγμα αποτελείτο από 565 αγόρια της Στ΄Ταξης Δημοτικού σχολείου. Συνολικά 

εφαρμόσθηκαν 9 σχολικές παρεμβάσεις διάρκειας 90 λεπτών. Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων 

αφορούσε θέματα προαγωγής Φυσικής Δραστηριότητας και υγιεινής διατροφής. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη αποτελείτο από μαθητές  στους οποίους εφαρμόσθηκε η σχολική 

παρέμβαση διάρκειας τριών εβδομάδων και η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από μαθητές στους οποίους 

εφαρμόσθηκε πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης διάρκειας έξι εβδομάδων. Για την αξιολόγηση της 

παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις μία πριν και μία μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή τεστ που αξιολογούσε τις γνώσεις τους 

σε θέματα υγιεινής διατροφής και άσκησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα των 

μαθητών η οποία πραγματοποίησε μαθήματα παρέμβασης διάρκειας 6 εβδομάδων είχε στατιστικά 



48 

 

σημαντική διαφορά σε θέματα γνώσεων από την ομάδα που πραγματοποίησε μαθήματα παρέμβασης 

διάρκειας τριών εβδομάδων (Schwartze, Sowa, Bormann, Brix, Wick, Strauss et al., 2011). 

 

Περιεχόμενο προγραμμάτων παρέμβασης  

Μια διεθνής ανασκόπηση των στοιχείων της αποτελεσματικότητας της αγωγής υγείας στα δραστήρια 

σχολεία από τον Stewart-Brown (2006) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σχολικά προγράμματα που 

ήταν αποτελεσματικά για την θετική εξέλιξη της υγείας και συμπεριφοράς των νέων  ήταν αυτά που  

περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε περισσότερα από ένα πρόγραμμα (πρόγραμμα σπουδών, το 

σχολικό περιβάλλον και της κοινότητας). Η έρευνα έχει δείξει ότι στις δραστηριότητες  που είχαν να 

κάνουν με  εργασίες οι οποίες είχαν ως κύριο συστατικό την σωματική δύναμη για παράδειγμα  

επιδιορθώσεις  και  βάψιμο σπιτιών,  οι μαθητές  πίστευαν ότι οι άλλοι βλέπουν και αναγνωρίζουν  τις 

δυνατότητές τους και κατά συνέπεια  αυτό τους κάνει να  αισθάνονται χρήσιμοι με αποτέλεσμα να 

υπάρξει βελτίωση στην αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων (Stewart-Brown, 2006). 

Επίσης, τα οργανωμένα σχολικά διαλείμματα μπορούν να αποκομίσουν στα παιδιά τα ίδια θετικά 

αποτελέσματα και τις ίδιες επιδράσεις με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Verstraete, Cardon, De 

Clerq & De Bourdeaudhuij, 2006). 

 

 

Σύγχρονες μορφές άσκησης για προαγωγή της Υγείας 

Η κυκλική άσκηση είναι μια σειρά ασκήσεων με συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο φορτίο, οι οποίες 

επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  με σταθερές περιόδους ανάπαυσης. Ο βασικός 

στόχος της προπόνησης αυτής είναι η επίτευξη του στόχου εντός της συντομότερης χρονικής περιόδου 

(Reddy & Jyot, 2012). Η κυκλική προπόνηση λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές μεταξύ των 

ασκουμένων  το διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και δυνατοτήτων, και μπορεί να γυμνάζει 

παράλληλα όλους τους ασκούμενους. Επιπρόσθετα παρέχει την ευκαιρία επικέντρωσης σε ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο φυσικής κατάστασης που χρήζει βελτίωση (Thomas,  French & Hayes, 2009).  

Η κυκλική γυμναστική μπορεί να βελτιώσει την Φυσική κατάσταση των μαθητών -τριών. Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 30 μαθητές όπου αντικατέστησαν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με 

προγράμματα κυκλικής γυμναστικής έδειξε ότι η Φυσική κατάσταση των μαθητών βελτιώθηκε 

σημαντικά (Al-Haliq, 2015). Επιπλέον αυτή η μέθοδος  άσκησης, είναι ένας από τους τρόπους 
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σωματικής άθλησης με στόχο τη γενική ανάπτυξη  του ατόμου, βελτιώνει την φυσική κατάσταση, 

καθώς και την καρδιοαναπνευστική ικανότητα του ατόμου (Scholich, 1990).  

Η γιόγκα είναι μια ολιστική μέθοδος που συνδυάζει την πνευματική και σωματική εξάσκηση. 

Ενσωματώνει διάφορες τεχνικές συμπεριλαμβανομένου φυσικές στάσεις, ασκήσεις που αναπτύσσουν 

την δύναμη  και την ευλυγισία, επίσης συμπεριλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

η γιόγκα μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει στην συγκέντρωση και την διάθεση του ατόμου 

(Michalsen, Grossman, Acil, Langhorst & Esch, 2005; Granath, Ingvarsson, Von-Thiele & Lundberg, 

2006).  

Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι η γιόγκα μπορεί να ελέγξει κλινικές διαταραχές όπως είναι η 

κατάθλιψη, το άγχος, η υπέρταση και ενδοκρινείς διαταραχές όπως είναι ο  σακχαρώδης διαβήτης και 

διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα (σκολίωση, λόρδωση, κύφωση) (Khalsa, 2004). Υπάρχει αρκετή 

βιβλιογραφία η οποία αναφέρετε στα θετικά που μπορεί να επιφέρει η  μέθοδος  της γιόγκα σε παιδιά 

και έφηβους (Birdee, Yeh, Wayne, Phillips, Davis & Gardiner, 2009; Galantino, Galbavy & Quinn, 

2008).  Έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να βελτιώσει καταστάσεις ελλειμματικής προσοχής επίσης να 

μειώσει το ΣΒ και να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση του ατόμου (Jensen & Kenny, 2004; Benavides & 

Caballero, 2009).    

Υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες οι οποίες αξιολογούν την επίδραση της μεθόδου της γιόγκα σε σχολικό 

πρόγραμμα. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία έδειξε ότι ένα πρόγραμμα  το οποίο 

εφαρμόσθηκε σε σχολειό με διάρκεια 12 εβδομάδων στην οποία εφαρμόσθηκαν μαθήματα γιόγκα 

κατά την ώρα της Φυσικής αγωγής επέφερε θετικά αποτελέσματα στους μαθητές –τριες. Πιο 

συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες κατάφεραν να βελτιώσουν την στατική ισορροπία, την αυτοεκτίμηση 

και μείωσαν τις αρνητικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων (Stueck, Gloeckner, 2005; Mendelson, 

Greenberg, Dariotis, Gould, Rhoades & Leaf, 2010; Ehud &Avshalom, 2010). Επιπρόσθετα ένα άλλο 

πρόγραμμα το οποία εφαρμόσθηκε σε σχολείο  την ώρα της Φυσικής Αγωγής σε μαθητές -τριες 

ηλικίας 11-12 ετών (n=51) έδειξε ότι βελτιώθηκε η διάθεση και η καταθλιπτική τάση των 

συμμετεχόντων (Noggle, Steiner, Minami & Khalsa, 2012).  

Η μέθοδος Πιλάτες δυναμώνει και διατείνει τους μυς του ανθρώπινου σώματος με στόχο την 

δημιουργία ενός δυνατού σώματος κάτω από την φιλοσοφία  ο έλεγχος του σώματος  βρίσκετε κάτω 

από τον έλεγχο του μυαλού (mind-over-body-control). Οι ασκήσεις πιλάτες περιέχουν οφέλη στην 

φυσιολογία του ατόμου ενισχύουν την δύναμη των μυών, επίσης  μπορούν να επιφέρουν πολλά  

ψυχολογικά οφέλη στον ασκούμενο,  όπως την βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης και την βελτίωση 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langhorst%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16319785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langhorst%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16319785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esch%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16319785
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της συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα μπορούν να επιφέρουν οφέλη στις κινητικές λειτουργίες του ατόμου 

όπως είναι η στατική ισορροπία, η δυναμική στάση του σώματος και η  βελτίωση του γενικού 

νευρομυικού συντονισμού του ατόμου (Lange, Unnithan, Larkam & Latta, 2000). Μια άλλη έρευνα 

έδειξε ότι η μέθοδος πιλάτες επιτυγχάνει την ελαστικότητα των μυών, την ενεργοποίηση των 

κοιλιακών μυών και την βελτίωση της πυελικής και οσφυϊκής σταθερότητας (Bernardo, 2007).  Η 

έντονη άσκηση πιλάτες στο έδαφος για 2 με 3 φορές την εβδομάδα  τείνει να είναι πιο θετική στην 

αλλαγή της σύστασης του σώματος  όσο αφορά το ποσοστό λίπους και μυών στο σώμα (Aladro-

Gonzalvo, Machado-Díaz,, Moncada-Jiménez,  Hernández-Elizondo & Araya-Vargas, 2012).  Ένα 

σχολικό  πρόγραμμα  στο οποίο εφαρμόσθηκε πρόγραμμα εκγύμνασης με την μέθοδο πιλάτες στην 

ώρα του  μαθήματος της Φυσικής αγωγής έδειξε ότι αντίθετα με την ομάδα ελέγχου στην  

πειραματική ομάδα βελτιώθηκε η ευλυγισία  των ισχυοκνημιαίων μυών. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε 

σε  66 γυμνάσια σχολεία της Βραζιλίας και οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν πρόγραμμα εκγύμνασης 

πιλάτες  2 φορές την εβδομάδα (González-Gálvez, Carrasco Poyatos,  Pardo & Gomes, 2015). 

Σχεδόν 25 χρόνια πριν ο  Παύλου μαζί με τους συνεργάτες του παρατήρησε ότι η αεροβική άσκηση σε 

συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή,  ήταν απαραίτητη για την συνεχή  απώλεια βάρους 

(Pavlou, Krey & Steffee, 1989).   Η αεροβική γυμναστική μπορεί να βελτιώσει την ζεύξη μεταξύ της 

πρόληψης και κατανάλωσης ενέργειας  η οποία είναι σημαντική για την διατήρηση του ενεργειακού 

ισοζυγίου για την μείωση του σωματικού βάρους  (Long, Hart & Morgan, 2002; Martins, Kulseng, 

Rehfeld, King & Blundell, 2013).  Η αεροβική γυμναστική έχει γίνει μια πολύ διαδεδομένη  μέθοδος 

εκγύμνασης ιδιαίτερα στις γυναίκες (Bremer, 2007). O χορός αποτελεί ένα διασκεδαστικό και 

ταυτόχρονα διαδραστικό τρόπο άσκησης o οποίος διατηρεί το ενδιαφέρον για άσκηση (Kaltsatou, 

Kouidi, Anifanti, Douka & Deligianis, 2014). Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε για να αξιολογήσει 

την επίδραση ενός προγράμματος  Zumba  με διάρκεια 16 εβδομάδων έδειξε ότι μπορεί να μειώσει 

τον ΔΜΣ των  παχύσαρκων γυναικών και να διατηρήσει το ενδιαφέρον για συνεχή φυσική 

δραστηριότητα (Krishnan, Tokar, Boylan, Griffin, Feng, Mcmurry, Esperat et al.,  2015). 

 

Συνοψίζοντας, ένα επιτυχημένο πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση γνώσεων 

και στην αλλαγή συμπεριφορά  όχι μόνο των ατόμων που θα θέλαμε να επηρεάσουμε αλλά και του 

κοντινού τους περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία). Επίσης η βιβλιογραφία προτείνει ότι τα 

προγράμματα σχολικής παρέμβασης πρέπει να εφαρμόζονται σε νεαρές ηλικίες και  να συνεχίζουν 

κατά την πάροδο του χρόνου (Villard, Ryden, Ohrvik & Stahle, 2007).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aladro-Gonzalvo%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aladro-Gonzalvo%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado-D%C3%ADaz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moncada-Jim%C3%A9nez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Elizondo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Araya-Vargas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22196436
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

ΦΑΣΗ 1 (τεκμηρίωση αναγκαιότητας παρέμβασης) 

Η πρώτη  φάση  της έρευνας  είχε επιδημιολογικό χαρακτήρα και είχε ως σκοπό την αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ως προς την 

φυσική δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή. Ειδικότερα, στόχος αυτής της φάσης  ήταν να 

εκτιμήσει από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών της Κύπρου, την συνολική εικόνα μαθητών Ε΄ 

και Στ΄ τάξης Δημοτικού και Α΄ τάξης Γυμνασίου ως προς το αν καλύπτουν τις διεθνείς οδηγίες  Φ.Δ. 

για υγεία και αν τρέφονται υγιεινά. Ως προς την εκτίμηση της ΦΔ συγκεντρώθηκαν στοιχεία 

αναφορικά με τον χρόνο εμπλοκής τους σε κινητικές δραστηριότητες, την ενασχόληση με 

οργανωμένα σπορ, την εμπλοκή τους σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους και τον τρόπο μετακίνησής τους. Ως προς τη διατροφική συμπεριφορά, αξιολογήθηκε το τι 

επιλέγουν να καταναλώνουν καθημερινά  (πρόγευμα, ενδιάμεσα γεύματα, βραδινό), η συχνότητα 

κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών και γλυκισμάτων.  Επίσης αξιολογήθηκαν 

παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των παιδιών σε  ΦΔ και σπορ (όπως είναι οι φίλοι και η 

οικογένεια). Ο σκοπός αυτής της φάσης ήταν η τεκμηρίωση της ανάγκης και των προτεραιοτήτων 

ενός προγράμματος παρέμβασης.   

 Ερευνητικές Υποθέσεις  

o H1 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στους παράγοντες:  

 Η1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η1.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η1.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η 1.4  Εικόνα Σώματος 

 Η 1.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η 1.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η 1.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η 1.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η 1.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 
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 Η 1. 10 Επικοινωνία με φίλους 

 

o H 2 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  της τάξης (δημοτικό – Γυμνάσιο) 

στους παράγοντες: 

 Η2.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η2.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η2.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η 2.4  Εικόνα Σώματος 

 Η 2.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η 2.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η 2.7 Διασκέδαση με Γονείς 

 Η 2.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η 2.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Η 2. 10  Επικοινωνία με φίλους 

 

o H 3 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  του φύλλου και της  τάξης στους 

παράγοντες: 

 Η3.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η3.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η 3.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η 3.4  Εικόνα Σώματος 

 Η 3.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η 3.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η 3.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η 3.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η 3.9Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Η 3. 10 Επικοινωνία με φίλους 

 H4.1 θα υπάρξει διαφορά στις διατροφικές επιλογές των παιδιών δημοτικού και γυμνασίου. 

  H4.2 θα υπάρξει διαφορά ως προς τις διατροφικές επιλογές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

 H5.1 θα υπάρχει διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των παιδιών δημοτικού και γυμνασίου. 
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  H5.2 θα υπάρξει διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

 H5.3 θα υπάρξει απόκλιση ως προς τη ΦΔ μεταξύ του δείγματος και των διεθνών οδηγιών ΦΔ 

για καλή υγεία (για 10000 βήματα ανά μέρα) (WHO, 2009).  

Μηδενικές Υποθέσεις  

o Ho 1 Στις Συμπεριφορές  Δεν θα υπάρξει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στους 

παράγοντες:  

 Ηο1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Ηο1.2.1  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Ηο1.3.1 Φυσική Δραστηριότητα 

 Ηο 1.4.1  Εικόνα Σώματος 

 Ηο 1.5.1  Κοινωνική Κατάσταση  

 Ηο 1.6.1 Επικοινωνία με Γονείς 

  Ηο 1.7.1 Διασκέδαση με Γονείς 

  Ηο 1.8.1 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Ηο 1.9.1 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Ηο 1.10.1 Επικοινωνία με φίλους 

 

o Ho 2 Στις Συμπεριφορές Δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  της τάξης (δημοτικό – 

Γυμνάσιο) στους παράγοντες: 

 Ηο2.1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Ηο2.2.1  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Ηο2.3.1 Φυσική Δραστηριότητα 

 Ηο 2.4.1  Εικόνα Σώματος 

 Ηο 2.5.1  Κοινωνική Κατάσταση  

 Ηο 2.6.1 Επικοινωνία με Γονείς 

  Ηο 2.7.1 Διασκέδαση με Γονείς 

  Ηο 2.8.1 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Ηο 2.9.1 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Ηο 2.10.1  Επικοινωνία με φίλους 
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o Ho 3 Στις Συμπεριφορές Δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  του φύλλου και της  τάξης 

στους παράγοντες: 

 Η0.3.1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η0.3.2.1  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η0. 3.3.1 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η0. 3.4.1  Εικόνα Σώματος 

 Η0. 3.5.1  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η0 3.6.1 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η0. 3.7.1 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η0. 3.8.1 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η0. 3.9.1 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Η0. 3.10.1 Επικοινωνία με φίλους 

 

 H0.4.1.1  Δεν θα υπάρξει  διαφορά στις διατροφικές επιλογές των μαθητών-τριών δημοτικού 

και γυμνασίου. 

  H0.4.2.1 Δεν θα υπάρξει διαφορά ως προς τις διατροφικές επιλογές μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. 

 H0.5.1.1 Δεν θα υπάρξει διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των μαθητών-τριών δημοτικού και 

γυμνασίου. 

  H0.5.2.1 Δεν θα υπάρξει διαφορά στην ΦΔ μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

 H0.5.3.1 Δεν θα υπάρξει απόκλιση ως προς τη ΦΔ μεταξύ του δείγματος και των διεθνών 

οδηγιών ΦΔ για καλή υγεία (για 10000 βήματα ανά μέρα) (WHO, 2009).  

 

Οριοθετήσεις  

Στην έρευνα συμμετείχαν  μαθητές πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  Δημόσιας εκπαίδευσης, με  

κυπριακή εθνικότητα. Η ηλικία των μαθητών ήταν  11-13 ετών. Οι μαθητές είχαν  ως τόπο μόνιμης 

κατοικίας τις πόλεις της Λεμεσού και Λευκωσίας.  

Περιορισμοί  

1. Ο σχετικά μικρός αριθμός παιδιών τα οποία διαμένουν αποκλειστικά σε δύο πόλεις του νησιού 
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(Λεμεσός και Λευκωσία). 

2. Η ειλικρίνεια στις απαντήσεις κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

 

1.1 Μεθοδολογία πρώτης φάσης της έρευνας 

Άδειες, επιλογή σχολείων και συμμετέχοντες  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας διασφαλίστηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 

Κύπρου, αφού προηγήθηκε η υποβολή πλήρους ερευνητικής πρότασης με το σκοπό και τη 

μεθοδολογία της έρευνας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα διεξαγωγής της  καθώς παρά 

το ότι ανάλογη μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2010-11 σε 39 χώρες (μεταξύ των οποίων ήταν η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, Αυστρία, Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α.), δεν 

συμμετείχε η Κύπρος. Το Υπουργείο γνωμοδότησε θετικά, αφού προηγουμένως ζήτησε να γίνουν 

ορισμένες αλλαγές στη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων και στην αφαίρεση κάποιων άλλων (βλ. 

Παράρτημα 1). Λόγω του ότι διασφαλήστηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδέιας και Πολιτισμόυ δεν 

χρειάσθηκε άδεια από την Βιοηθική Επιτροπή Κύπρου. 

Στην συνέχεια, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, επιλέχθηκαν τα σχολεία μέσα από τα οποία 

θα προέρχονταν το δείγμα της μελέτης. Η ερευνήτρια αρχικά απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μια  αναλυτική ενημερωτική επιστολή (βλ. Παράρτημα 2) στους διευθυντές των 

σχολείων και στην συνέχεια ήρθε σε προσωπική επικοινωνία για να συζητήσουν θέματα σχετικά με το 

σκοπό, τη μεθοδολογία, τη συλλογή των δεδομένων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Ορισμένοι διευθυντές δεν ανταποκρίθηκαν ενώ κάποιοι άλλοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, με το 

αιτιολογικό του φόρτου εργασίας. Έτσι, οι διευθυντές που δέχθηκαν να εφαρμοσθεί το πρωτόκολλο 

της έρευνας στο σχολείο τους, αφού ενημερώθηκαν  αναλυτικά για τον χρόνο διεξαγωγής, ζήτησαν 

έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών -τριών για την συμμετοχή τους στην έρευνα (βλ. 

Παράρτημα 3). Μετά τη συγκέντρωση των εντύπων συναίνεσης, ένας αριθμός από: (α) 84 μαθητές -

τριες  (45 αγόρια και 39 κορίτσια) της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, και (β) 69 μαθητές -τριες 

(40 αγόρια και 29 κορίτσια) της Α΄ τάξης Γυμνασίου αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Συνολικά 

δηλαδή συμμετείχαν  153 μαθητές (n=153) από Δημοτικά και Γυμνάσια της Κύπρου. Όλοι 

συμμετείχαν εθελοντικά στις δοκιμασίες και διασφαλίστηκε η ανωνυμία τους. 

 

Όργανα μετρήσεις 
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I. Ερωτηματολόγιο συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχε τίτλο «Έρευνα για τις Συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

Υγεία των Μαθητών» (Health Behavior in School-aged Children,  HBSC/WHO, 2010). Το 

συγκεκριμένο εργαλείο βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο της HSBC/WHO, που χρησιμοποιήθηκε για 

τη διαχρονική αξιολόγηση και σύγκριση πολυάριθμων δεικτών που σχετίζονται με την υγεία των νέων 

ατόμων. Στην τελευταία έρευνα του 2010 (η έρευνα επαναλαμβάνεται ανά 4 χρόνια) συμμετείχαν 39 

χώρες (Κοκκέβη et al., 2012). 

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έχει ελεγχθεί στο εξωτερικό (WHO, 2011) και 

στη Ελλάδα (Κοκκέβη et al., 2012). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από τα 

αγγλικά στα ελληνικά και αντιστρόφως από εκπαιδευτικούς με πιστοποιημένη άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια της αρχικής μετάφρασης. Από το 

πρωτότυπο ερωτηματολόγιο έχουν ζητηθεί να αφαιρεθούν από το Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού 

της Κύπρου  οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη  σχολική βία, στη σεξουαλική ζωή των 

συμμετεχόντων, στο κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ  στο καθότι υπήρχε ο κίνδυνος να φέρουν 

σε δύσκολη θέση τους συμμετέχοντες. Αυτή η αλλαγή δε μείωσε την εσωτερική εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου. 

 

Το ερωτηματολόγιο στη μορφή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείτο από 41 

ερωτήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και δίνονταν (α) σε κλίμακα Likert 5 ή 

7 βαθμών όπου οι μικρές τιμές υποδήλωναν χαμηλά σκορ ενώ οι υψηλές, υψηλά σκορ [ήτοι, 1=ποτέ, 

2= >από μία φορά το μήνα, 3=μια φορά τον μήνα, 4=μια φορά την βδομάδα, 5=2-3 φορές την βδομάδα, 

6=4-6 φορές την εβδομάδα, 7=καθημερινά), ή σε πενταβάθμια κλίμακα όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 

3=μέτρια, 4=αρκετά, 5=πολύ], (β) σε κλίμακα 3 βαθμών (1=ναι, 2=όχι, 3=δεν ξέρω), και (γ) σε 

διχοτόμες (ναι - όχι).  

 

Οι ερωτήσεις είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των παρακάτω διαστάσεων της ζωής των ερωτηθέντων:  

1) Ικανοποίηση από τη ζωή (5 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας),  

2) Διατροφική συμπεριφορά (δύο ερωτήσεις, μία πενταβάθμιας κλίμακας και μία διχοτόμος), 

3) Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ (δύο ερωτήσεις, επταβάθμιας και πενταβάθμιας κλίμακας 

αντίστοιχα), 
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4) Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος (δύο ερωτήσεις, πενταβάθμια και διχοτόμο αντίστοιχα), 

5) Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης (3 ερωτήσεις, δύο πενταβάθμιας και μία 

τριβάθμιας κλίμακας),  

6) Επικοινωνία με Γονείς (6 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας),  

7) Διασκέδαση με Γονείς (2 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας), 

8) Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή  (3 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας), 

9) Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο ( 4 ερωτήσεις 

πενταβάθμιας κλίμακας) 

10) Επικοινωνία με Φίλους (7 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας) 

Για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου απαιτήθηκε χρόνος 40 περίπου λεπτών. 

 

II. Ερωτηματολόγιο διατροφής ανάκλησης 24ώρου 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχε τίτλο  «ερωτηματολόγιο διατροφής  24 ώρου »  (βλ. 

Παράρτημα 5). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου στις νεαρές ηλικίες έχει 

ελεγχθεί προηγουμένως από άλλους ερευνητές στην Ελλάδα (Κάρτσωνας, 2009; Λαπούσης, 2007) και 

στο εξωτερικό (Knutsen, Fraser, Linsted, Beeson & Shavlik, 2001; McPherson, Hoelscher, Alexander, 

Scanlon & Serdula, 2000). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αξιολόγηση τόσο 

ποσοτικών όσο και ποιοτικών στοιχείων της διατροφικής συμπεριφοράς του ερωτούμενου και εξάγει 

έναν δείκτη υγιεινής διατροφής (index). Ωστόσο, για τους σκοπούς αυτής της έρευνας η επικέντρωση 

της ανάλυσης εστιάστηκε μόνο στις ποιοτικες μεθοδους αξιολογησης διατροφης και συγκεκριμενα  

στο ερωτηματολογιο   συχνότητας κατανάλωσης τροφης  και το διατροφικο ιστορικο (Gibson, 1990, 

2005) κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από πέντε 

ερωτήματα ανοικτού τύπου της μορφής: 

Περίγραψε τα τρόφιμο που κατανάλωσες τη χθεσινή μέρα: 

1. Πρωινό (ότι έφαγα πριν φύγω για το σχολείο μου). 

2. Δεκατιανό (ότι έφαγα όσο ήμουν στο σχολείο) 

3. Μεσημεριανό (ότι έφαγα ως γεύμα στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, μετά το σχολείο) 

4. Απογευματινό (ότι έφαγα μετα το μεσημεριανό μέχρι την ώρα του δείπνου) 

5. Δείπνο (ότι έφαγα για βραδινό φαγητό ή μετά βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας ή παίζοντας 

κάποιο παιχνίδι). 

Ο ερωτούμενος συμπλήρωνε την ώρα και το είδος του προϊόντος κατά γεύμα. Για τη συμπλήρωση του 
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συγκεκριμένου ερωτηματολογίου απαιτήθηκε χρόνος 10 περίπου λεπτών. 

 

III. Αξιολόγηση της βηματομετρικής φυσικής δραστηριότητας  

 

Εικόνα 1. Βηματόμετρο 

 

 

 

 

 

 

Η αξιολόγηση της ΦΔ πραγματοποιήθηκε με την χρήση βηματόμετρου τύπου Omron pro style 2.  Το 

συγκεκριμένο βηματόμετρο (Pedometer) είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μικρού όγκου που καταγράφει 

τα βήματα με δυνατότητα καταγραφής πολλών ημερών. Το πλεονέκτημα της χρήσης βηματομέτρου 

για  την αξιολόγηση της ΦΔ είναι ότι το κόστος του  είναι  σχετικά  φθηνό, ενώ παράλληλα έχει 

αποδειχθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του στην καταγραφή της τυπικής ΦΔ. Επίσης έχει τη 

δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ για την εύκολη αποθήκευση των δεδομένων που καταγράφει. Είναι 

εύκολο στην χρήση γιατί το μόνο που έχει να κάνει ο συμμετέχοντας είναι να το προσαρμόσει 

κατάλληλα επάνω του σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή (omron-healthcare, 2016). Τα 

μειονεκτήματα  είναι  ότι δεν μπορεί να καταγράψει ΦΔ που εκτελούντα σε νερό ή σε ρόδες 

(ποδήλατο, σκέϊτ, ρόλερ κά). Επίσης δεν μπορεί να καταγράψει  την διαφορά στην ενεργειακή δαπάνη 

όταν το περπάτημα πραγματοποιείτε σε ανήφορο ή  όταν το περπάτημα πραγματοποιείτε με την 

μεταφορά επιπρόσθετου φορτίου (Renni, Wells & Livingstone, 2006). 

 

Το βηματόμετρο είναι  έγκυρο και αξιόπιστο για τα παιδιά και τους εφήβους, επίσης έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες διεθνώς (Tudor-Lockee, K., L Craig, C.L., Cameron, C.,Griffiths, 

M.J., 2011), στην Ελλάδα και την Κύπρο (Αυγερινός, Α., Ζέτου, Ε. & Βερναρδάκης, Ν., 2006). Το 

βηματόμετρο μπορεί να καταγράψει ξεχωριστά ανά ημέρα τον μέσο όρο βημάτων που πραγματοποιεί 

ο κάθε μαθητής. Για τον λόγο  αυτό  το βηματόμετρο επιλέγεται και χρησιμοποιείται σε έρευνες οι 

οποίες στόχο έχουν την καταγραφή του μέσου όρου των βημάτων ανά ημέρα  που πραγματοποιεί ένα 

άτομο. Δηλαδή για παράδειγμα αν ένα παιδί για μια συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν αρκετά κινητικά 
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δραστήριο τότε ο ΜΟ των βημάτων που καταγράφονται στο βηματόμετρο για την συγκεκριμένη 

ημέρα είναι μειωμένα. Αν  όμως την επόμενη ημέρα ξεκίνησε να γίνεται πιο κινητικά δραστήριος τότε 

ο ΜΟ των βημάτων που θα καταγράψει το βηματόμετρο θα παρουσιάζουν  αύξηση.  

 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των δεδομένων ήταν το σχολικό περιβάλλον όπου 

φοιτούσαν οι μαθητές –τριες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του έτους 

2014. Αρχικά όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από την ερευνήτρια για τις οδηγίες 

σωστής  συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και την ορθή χρήση τοποθέτησης και απομάκρυνσης 

του βηματόμετρου. Ειδικότερα, η ερευνήτρια  στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα πήγε και βρήκε 

τους μαθητές στην τάξη τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον σκοπό και την σημαντικότητα της 

συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων  τονίσθηκε στους 

μαθητές η διατήρηση της ανωνυμίας τους, και εξηγήθηκε η αξία της ειλικρινής απάντησης στις 

έρευνες. Στην συνέχεια η ερευνήτρια μοίρασε στους μαθητές που θα λάμβαναν μέρος το 

ερωτηματολόγιο, ενώ οι μαθητές που δεν είχαν προσκομίσει την έγγραφη συναίνεση των γονέων 

τους, αποχώρησαν από την αίθουσα με την αρμόδια δασκάλα ή καθηγήτρια αντίστοιχα.  

Αρχικά συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονταν με την Υγεία. Η 

ερευνήτρια διάβαζε δυνατά την κάθε ερώτηση  και την εξηγούσε, απαντούσε σε πιθανές απορίες και  

περίμενε μέχρι η κάθε ερώτηση να απαντηθεί από όλους τους μαθητές και μετά να περάσει στην 

επόμενη. Αφού συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο από όλους τους μαθητές τότε μοιράσθηκε το 

Ερωτηματολόγιο Διατροφής Ανάκλησης 24ώρου. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από 

τους μαθητές να καταγράψουν αναλυτικά τι κατανάλωσαν την προηγούμενη ημέρα για πρωινό, 

δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό γεύμα. Τονίσθηκε από την ερευνήτρια να 

καταγράψουν τις μερίδες που κατανάλωσαν αλλά και τον τρόπο μαγειρέματος του φαγητού εάν 

γνώριζαν. Δηλαδή για παράδειγμα να μην καταγράψουν μόνο πατάτες αλλά πιο συγκεκριμένα πως 

ήταν μαγειρευμένες οι πατάτες,  πατάτες στον φούρνο ή πατάτες τηγανητές.  

Αφότου συμπληρώθηκαν από όλους τους μαθητές και τα δύο ερωτηματολόγια, η ερευνήτρια φώναζε 

κοντά της ένα- ένα μαθητή από το απουσιολόγιο  και πάνω στην γωνία και των δύο ερωτηματολογίων 

κατέγραφε τον αριθμό του συγκεκριμένου μαθητή στον κατάλογο.  Ο λόγος που έγινε αυτή η 
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κωδικοποίηση των στοιχείων για τον κάθε μαθητή ήταν για να μπορέσει πιο μετά στις αναλύσεις η 

ερευνήτρια να ταυτίσει τα ερωτηματολόγια αλλά και τα  βηματόμετρα  μεταξύ τους. 

Η αξιολόγηση της βηματομετρικής ΦΔ για όλους τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε κατά τις 

ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, σε συνεχόμενες βδομάδες. Κάθε βδομάδα 

καταγράφονταν η ΦΔ 35 περίπου παιδιών. Για τη συνολική αξιολόγηση της ΦΔ απαιτήθηκαν 

τέσσερις βδομάδες από τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Ο λόγος που επιλέχθηκε η Πέμπτη ως ημέρα 

έναρξης της βηματομετρικής καταγραφής ήταν για την αξιόπιστη εκτίμηση της ΦΔ σ’ αυτές τις 

ηλικίες απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις μέρες, εκ των οποίων δύο είναι εργάσιμες κι ένα σ/κ 

(Tudor-Locke, Craig, Beets,  Belton, Cardon et al., 2011). Η ερευνήτρια ενημέρωσε αναλυτικά τους 

μαθητές για τις οδηγίες χρήσης των βηματόμετρων κι έκανε επίδειξη της χρήσης τους. Πιο 

συγκεκριμένα επεξήγησε στους μαθητές ότι πρέπει να φοράνε το βηματόμετρο κάθε πρωί για 

τέσσερεις ημέρες, αναλυτικά, δύο καθημερινές (Πέμπτη, Παρασκευή) και το Σαββατοκύριακο. Απ’ τη 

διαδικασία της μέτρησης επισημάνθηκε ως οδηγία κι εξαιρέθηκαν απ’ τη διαδικασία καταγραφής οι 

δραστηριότητες του ύπνου, του μπάνιου, της κολύμβησης ή άλλων δραστηριοτήτων στο νερό.  Επίσης 

έγινε κατανοητό από τα παιδιά ότι αυτή η έρευνα στόχο είχε να καταγράψει την Φυσική τους 

Δραστηριότητα στην καθημερινότητα τους έτσι τα βήματα που θα καταγράφονταν στα βηματόμετρα 

θα έπρεπε να ήταν αντιπροσωπευτικά για τον κάθε μαθητή. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές έπρεπε να 

κάνουν ότι έκαναν και πριν χωρίς να έχουν συνέχεια κατά νου ότι φορούν τα βηματόμετρα και πρέπει 

να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες που δεν έκαναν πριν μόνο και μόνο για να αυξηθεί ο 

αριθμός βημάτων που θα γράψει το μηχανάκι. Επίσης, τονίσθηκε  και πάλι η διατήρηση της  

ανωνυμία της έρευνας. 

Αφότου έγιναν κατανοητές οι οδηγίες χρήσεις και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που  είχαν οι 

μαθητές τότε η ερευνήτρια φώναζε ένα-ένα μαθητή από το παρουσιολόγιο και του προσάρμοζε το 

βηματόμετρο. Δίπλα από το όνομα του κάθε μαθητή καταγραφόταν ο αριθμός του βηματόμετρου που 

πήρε ο κάθε μαθητής. Με αυτό τον τρόπο ή ερευνήτρια θέλησε να συσχετίσει τα αποτελέσματα των 

βηματομέτρων μαζί με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και να τα συγκρίνει.  

 

Μεταβλητές, διαχείριση δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις 

Μεταβλητές 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές ήταν η ηλικία (11 ετών-δημοτικό & 13 ετών-Γυμνάσιο και το φύλο (αγόρι – 
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κορίτσι). Εξαρτημένες Μεταβλητές της έρευνας ήταν: 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: 

 Ικανοποίηση από τη ζωή,  

 Διατροφική συμπεριφορά, 

 Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ  

 Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος  

 Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης  

 Επικοινωνία με Γονείς  

 Διασκέδαση με Γονείς  

 Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή   

 Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο  

 Επικοινωνία με Φίλους 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου» ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 

 Η ανάλυση της συχνότητας των πέντε γευμάτων (αν κατανάλωσε κάτι στο 

συγκεκριμένο γεύμα ή όχι). 

 

 Για τη βηματομετρική ΦΔ ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 

 Η συνολική βηματομετρική ΦΔ για τις τέσσερις (4) μέρες καταγραφής. 

 Η συνολική βηματομετρική ΦΔ για τις εργάσιμες μέρες (Πέμπτη-Παρασκευή) και το 

σ/κ. 

Διαχείριση δεδομένων 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: 

1) Ικανοποίηση από τη ζωή (βλ Παράρτημα 5): Για την ανάλυση της «Ικανοποίησης από τη Ζωή» 

δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις 

του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 3,4,5,6,& 7, διά του αριθμού των ερωτήσεων. 

2) Διατροφική συμπεριφορά: Για την ανάλυση της «Διατροφικής συμπεριφοράς» δημιουργήθηκε 

μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου 8&9 διά του αριθμού των ερωτήσεων. 

3) Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ: Για την ανάλυση της «Συμμετοχής σε ΦΔ και σπόρ» 
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δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις 

του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 10&11, διά του αριθμού των ερωτήσεων. 

4) Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος: Για την ανάλυση της «Αυτοαντίληψη της Εικόνας 

Σώματος » δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις 

ερωτήσεις του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 12 & 13, διά του αριθμού των ερωτήσεων. 

5) Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης: Για την ανάλυση της «Εκτίμησης της 

οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης  » δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε 

από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 16,17 & 18, διά 

του αριθμού των ερωτήσεων. 

6) Επικοινωνία με Γονείς : Για την ανάλυση της «  Επικοινωνίας με Γονείς» δημιουργήθηκε μία 

νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου 19, 20,21,22,23,24& 25, διά του αριθμού των ερωτήσεων. 

7) Διασκέδαση με Γονείς : Για την ανάλυση της «  Διασκέδασης με Γονείς» δημιουργήθηκε μία 

νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου 26 διά του αριθμού των ερωτήσεων 

8) Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή:  Για την ανάλυση της «Άποψης για το Σχολείο και 

την σχολική ζωή» δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των 

τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 27,28& 29, διά του αριθμού των 

ερωτήσεων 

9) Άποψη για την  ένταξη, αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο: Για την ανάλυση 

της «Άποψης για την  ένταξη, αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο» 

δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις 

του αντίστοιχου ερωτηματολογίου 30,31,32,& 33, διά του αριθμού των ερωτήσεων 

10) Επικοινωνία με Φίλους: Για την ανάλυση της « Επικοινωνίας με φίλους» δημιουργήθηκε μία 

νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα των τιμών στις ερωτήσεις του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου 35,36,37,38,39,40&41 διά του αριθμού των ερωτήσεων 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου».  Δημιουργήθηκαν πέντε μεταβλητές 

η κάθε μία αντιστοιχούσε και σε ένα γεύμα (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό 

και βραδινό). Εάν οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν κάποια τροφή τότε καταγραφόταν ο 

αριθμός ένα εάν όχι τότε καταγραφόταν ο αριθμός δύο. 
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 Για την Βηματομετρική ΦΔ. Δημιουργήθηκαν τέσσερεις μεταβλητές στις οποίες 

καταγράφονταν τα βήματα που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες ξεχωριστά για την κάθε 

ημέρα Πέμπτη, Παρασκευη, Σάββατο και Κυριακή, στην συνέχεια δημιουργήθηκαν  τρείς 

καινούριες μεταβλητές για να βρεθούν οι μέσοι όροι των βημάτων που πραγματοποίησαν οι 

συμμετέχοντες για τις εξής κατηγορίες  

 
1) Συνολικά βήματα εργάσιμων ημερών: Δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε 

από το άθροισμα των ημερών Πέμπτης και Παρασκευής, διά του αριθμού των ημερών. 

2) Συνολικά βήματα Σ/Κ: Δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που προέκυψε από το άθροισμα 

των ημερών Σάββατο και  Κυριακής, διά του αριθμού των ημερών 

 

3) Συνολικά βήματα και των τεσσάρων ημερών: Δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή που 

προέκυψε από το άθροισμα των ημερών Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και  Κυριακή, διά του 

αριθμού των ημερών. 

 

Στατιστικές αναλύσεις 

Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: πραγματοποιήθηκαν 

περιγραφική στατιστική και μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης  (two-way between-groups 

ANOVA) με εξαρτημένο παράγοντα τις κατηγορίες, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και 

την τάξη. Για τον έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το Levene’s test. 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου»:  πραγματοποιήθηκε ποσοστιαία 

ανάλυση συχνότητας γευμάτων 

Για την Βηματομετρική ΦΔ: πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και μονομεταβλητή 

ανάλυση διακύμανσης  (two-way between-groups ANOVA) με εξαρτημένο παράγοντα τις 

εργάσιμες ημέρες, τα σαββατοκύριακα και το σύνολο όλων των ημρών, και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την τάξη.  Για τον έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε 

το Levene’s test. 
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1.2 Αποτελέσματα  

i) Αξιολόγηση Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία 

Στον παρακάτω πίνακα περιγραφικής στατιστικής (βλ. Πίνακα 1)  παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (ΜΟ) 

και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ της αξιολόγησης  των συμπεριφορών    που σχετίζονται με την Υγεία 

των μαθητών –τριών του δείγματος,  κατά ηλικία και φύλο. 

 

Πίνακας 1.  Περιγραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείου στις 

Συμπεριφορές Υγείας, όπως αυτές καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών  

Ομάδα Δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο σχολείο Σύνολα Δημοτικό-Γυμνάσιο 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ 

(n=45) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=39) 

Σύνολ

α 

(n=84) 

ΑΓΟΡΙΑ 

(n=40) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=29) 

Σύνολα 

(n=69) 

Αγόρια 

(n=85) 

Κορίτσια 

(n=68) 

Σύνολα 

(n=153) 

Μέτρηση 1η 1η 1η 1η 1η 1η   

Ικανοποίηση για 

ζωή και Υγεία 

2.56 ± 0.37 

2.43± 0.38 

2.50 

± 0.38 

 

3.79 ±  

0.29 
3.82 ± 0.26 

3.80 ± 

0.28 

3.14  ± 

0.70 

3.02 ±  

0.73 

3.09 0.73 

Διατροφική 

Συμπεριφορά 

3.22  ± 

0.57 3.19   0.52 

3.21 

± 0.54 

 

3.25 ± 

0.54 
3.17 ±  0.46 

3.22 ± 

0.10 

3.18± 

0.49 

3.21 ± 0.53 3.21 0.53 

Φυσική 

Δραστηριότητα 

4.35±  1.04 

4.43 ± 0.84 

4.39 

±0.95 

 

3.97 ± 

0.80 
3.86 ±  0.94 

3.94 ±  

0.85 

4.17 ± 

0.95 

4.20 ± 0.92 4.18 ±  0.93 

Εικόνα Σώματος 

2.40 ± 0.58 

2.42 ± 0.42 

2.41 

±0.51 

 

2.35 ± 

0.52 
2.50 ± 0.32 

2.41 ± 

0.45 

2.37 ± 

0.55 

2.45 ± 0.38 2.41 ±  0.48 

Κοινωνική 

Κατάσταση 

1.74 ±  

0.54 1.63 ± 0.38 

1.69 ± 

0.47 

 

1.90 ± 

0.34 
1.88 ± 0.34 

1.89 ±  

0.34 

1.81 ±  

0.46 

1.74 ±  

0.38 

1.78 ±   0.43 

Επικοινωνία με 

Γονείς 

4.22 ± 0.56 
4.33 ±  

0.44 

4.28 

± 0.51 

 

4.54 ± 

0.30 
4.23±  0.35 

4.41 ±  

0.35 

4.38 ±  

0.48 

4.28 ±  

0.40 

4.34±   0.45 

Διασκέδαση με 

Γονείς 

3.68±   

0.68 3.55 ± 0.53 

3.62 

±0.61 

 

3.75 ± 

0.61 
3.41±  0.53 

3.61 ±  

0.61 

3.72 ±  

0.65 

3.49 ±  

0.53 

3.62±   0.61 

Άποψη για 

Σχολείο και 

σχολική Ζωή 

3.48 ±  

0.75 3.46 ± 0.79 

3.47 

± 0.76 

 

3.85 ± 

0.69 
3.71±  0.36 

3.79 ±  

0.58 

3.65 ±  

0.74 

3.56  ±  

0.65 

3.61±  0.70 

Άποψη για την  

ένταξη, την 

αποδοχή και την 

συμμετοχή του 

μαθητή στο 

Σχολείο 

4.05± 0.52 

 

4.18 ± 0.44 

4.11 ± 

0.48 

 

4.03 ± 

0.51 
4.15 ±  0.48 

4.08 ± 

0.49 

4.04 ± 

0.80 

4.16 ± 0.68 4.09 ±   0.75 

Επικοινωνία με 

φίλους 

3.21 ±  

0.55 
3.24 ±  

0.56 

3.22 

± 0.55 

 

3.49 ± 

0.52 
3.33±  0.63 

3.42 ± 

0.57 

3.34 ± 

0.55 

3.28 ± 0.59 3.31±  0.57 
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των περιγραφικών αναλύσεων για τις συμπεριφορές 

του  Δημοτικού και Γυμνάσιου  σχολείου. Τα αποτελέσματα των μαθητών Δημοτικού σχολείου στην  

ερώτηση  η οποία αποτελείτο από ερωτήσεις για  το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι μαθητές από την 

ζωή τους ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 2.50, ΤΑ=±0.38 .  Στον  παράγοντα διατροφική συμπεριφορά η ο 

ΜΟ της βαθμολογίας ήταν 3.21, ΤΑ=±0.54. Στον  παράγοντα Φυσική Δραστηριότητα  ο ΜΟ  

βαθμολογίας ήταν 4.39, ΤΑ=±0.95. Στον παράγοντα  Εικόνα Σώματος ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 

2.41,ΤΑ=±0.51 . Στον παράγοντα   Κοινωνική κατάσταση ο ΜΟ βαθμολογίας  ήταν 1.69, ΤΑ=± 0.47.  

Στον παράγοντα   Επικοινωνία με γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.28, ΤΑ=±0.51.  Στον παράγοντα  

Διασκέδαση με γονείς  ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.62, ΤΑ=±0.61. Στον παράγοντα  Σχολείο και σχολική 

ζωή ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.47, ΤΑ= ± 0.76. Στον παράγοντα  για την άποψη του δείκτη ένταξης, 

αποδοχής, συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.47, ΤΑ=±0.76. Στον 

παράγοντα  Επικοινωνία με φίλους ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.22, ΤΑ=± 0.55 .   

Οι μαθητές Γυμνασίου. Στην ερώτηση η οποία αποτελείτο από ερωτήσεις για  το πόσο ικανοποιημένοι 

είναι οι μαθητές από την ζωή τους ο ΜΟ βαθμολογία ήταν 3.80, ΤΑ=± 0.28 .  Στον  παράγοντα 

διατροφική συμπεριφορά η ο ΜΟ της βαθμολογίας ήταν 3.22, ΤΑ=±0.51. Στον  παράγοντα Φυσική 

Δραστηριότητα  ο ΜΟ  βαθμολογίας ήταν 3.94, ΤΑ=±0.85 . Στον παράγοντα Εικόνα Σώματος ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 2.41, ΤΑ=±0.45. Στον παράγοντα  Κοινωνική κατάσταση ο ΜΟ βαθμολογίας  ήταν 

1.89, ΤΑ=±0.34.  Στον παράγοντα  Επικοινωνία με γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.41, ΤΑ=±0.35.  

Στον παράγοντα Διασκέδαση με γονείς  ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.61, ΤΑ=±0.61. Στον παράγοντα  

Σχολείο και σχολική ζωή ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 3.79, ΤΑ=±0.58. Στον παράγοντα  για την άποψη 

του δείκτη ένταξης, αποδοχής, συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο ο ΜΟ βαθμολογίας ήταν 4.08, 

ΤΑ=±0.49 Στον παράγοντα  Επικοινωνία με φίλους ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 3.42, ΤΑ=±0.57.  

1. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα την Ικανοποίηση για ζωή, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και 

την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα 

Ικανοποίηση για ζωή [F(1,149)=547.29, p=.000, eta squared=.078]. Ωστόσο το μέγεθος της 

επίδρασης είναι μάλλον μεγάλο .Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον 

παράγοντα ‘τάξη’ [[F(1,149)=.72, p=.395] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και 

‘τάξης’[[F(1,149)=1.90, p=.169]. 
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Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.1.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.1 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.1.1 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η.2.1 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Ηο3.1.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.1 για την μη 

αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

2. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα την Διατροφική Συμπεριφορά, και ανεξάρτητους παράγοντες το 

φύλο και την τάξη  δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον 

παράγοντα Διατροφική Συμπεριφορά [F(1,149)=0.00, p=.99. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [[F(1,149)=.41, p=.520] , ούτε αλληλεπίδραση 

μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=.98, p=.755]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.2.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.2 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.2.1 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η.2.2 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Ηο3.2.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.2 για την μη 

αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

3. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ, και ανεξάρτητους παράγοντες το 

φύλο και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον 

παράγοντα Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ [F(1,149)=9.39, p=.003, eta squared=.059]. Ωστόσο 

το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον μικρή. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια 

επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [[F(1,149)=.00, p=.995] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ 

‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=.280, p=.598]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η1.3  και 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η1.3.1 για την διαφορά  που βρέθηκε μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.3.1 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.3.1 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και 
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γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3.2.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.2 

για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

4. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος, και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα 

‘φύλο’ στον παράγοντα Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος [F(1,149)=.28 p=.867. Δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [F(1,149)=1.16 

p=.282.] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=.627, p=.430]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.4.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.4 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.4.1 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η.2.4 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Ηο3.4.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.4 για την μη 

αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

5. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης, και 

ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του 

παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης 

[F(1,149)=8.81, p=.00, , eta squared=.056]  Ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον 

μικρή. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ 

[[F(1,149)=.789, p=.376] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=.453, 

p=.502]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η1.5  και 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η1.5.1 για την διαφορά  που βρέθηκε μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.5.1 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.2.5 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και 

γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3.5.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.5 

για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 
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6. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Επικοινωνία με Γονείς, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο 

και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα 

την Επικοινωνία με Γονείς [F(1,149)=2.235 p=.137. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια 

επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [F(1,149)=2.57 p=.110.] . Επίσης παρατηρήθηκε 

αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=7.20, p=.008, eta squared=.046] 

Ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον μικρή. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.6.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.6 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.6.1 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η.2.6 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε αποδεκτή η 

ερευνητική υπόθεση Η3.6 και απορρίπτετε η μηδενική υπόθεση Ηο3.6.1. για την  

αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

7. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Διασκέδαση με Γονείς, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο 

και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα 

την Διασκέδαση με Γονείς [F(1,149)=.98 p=.755. Παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση 

για τον παράγοντα ‘τάξη’ [F(1,149)=5.73 p=.018, eta squared=.037] . Επίσης δεν 

παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=1.02, p=.314]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.7.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.7 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η2.7 και απορρίπτετε η  μηδενική υπόθεση 

Ηο2.7.1 για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3.7.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.7 για την 

μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

8.  Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα   Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή, και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα 

‘φύλο’ στον παράγοντα Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή [F(1,149)=7.63, p=.006, 
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eta squared=.049]  Ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον μικρή. Δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [[F(1,149)=.531, 

p=.467] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=.306, p=.581]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η1.8  και 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η1.8.1 για την διαφορά  που βρέθηκε μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.8.1 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.2.8 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και 

γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3.8.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η3.8 

για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

9.  Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα   Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή 

στο Σχολείο, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια 

επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την 

συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο [F(1,149)=1.04 p=.308. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘τάξη’ [F(1,149)=.553 p=.458.] . Επίσης παρατηρήθηκε 

αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’[[F(1,149)=7.01, p=.009, eta squared=.045] 

Ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον μικρή. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.9.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.1.9 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.9.1 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η.2.9 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και γίνετε αποδεκτή η 

ερευνητική υπόθεση Η3.9 και απορρίπτετε η μηδενική υπόθεση Ηο3.9.1. για την  

αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

10. Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  Επικοινωνία με Φίλους, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και 

την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα 

Επικοινωνία με Φίλους [F(1,149)=3.89, p=.005, eta squared=.025]  Ωστόσο το μέγεθος της 

επίδρασης είναι μάλλον μικρή. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον 

παράγοντα ‘τάξη’ [[F(1,149)=.436, p=.510] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και 
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‘τάξης’[[F(1,149)=1.14, p=.28]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η1.10  και 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η1.10.1 για την διαφορά  που βρέθηκε μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο2.10.1 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.2.10 για μη διαφορά μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Καθώς και 

γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3.10.1. και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση 

Η3.10 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και τάξης. 

 

ii) Αξιολόγηση   Διατροφικών επιλογών 

Στον παρακάτω πίνακα περιγραφικής στατιστικής (βλ. Πίνακα 2) παρουσιάζονται τα ποσοστιαία 

στοιχεία των διατροφικών επιλογών των συμμετεχόντων για τα πέντε γεύματα, πρωινό, δεκατιανό, 

μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό, κατά ηλικία και φύλο (ποσοστά και τυπικές αποκλίσεις), 

κατά τάξη και φύλο. 
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Πίνακας 2.  Ποσοστιαία κατανάλωση των 5 γευμάτων κατά ηλικία και φύλο 

Μεταβλητ

ή 

Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24ωρου  

Ομάδα Δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο σχολείο Σύνολα Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ 

(n=45) 

ΚΟΡΙΤΣΙ

Α (n=39) 

Σύνολα 

(n=84) 

ΑΓΟΡΙ

Α 

(n=40) 

ΚΟΡΙΤΣΙ

Α (n=29) 

Σύνολα 

(n=69) 

Αγόρια 

(n=85) 

Κορίτσι

α 

(n=68) 

Σύνολ

α 

(n=15

3) 

Μέτρηση 1η 1η 1η 1η 1η 1η   

Πρωινό 75% 
100% 85.7% 77.5% 72.4% 75.4% 

81.2% 80.9% 81% 

Ενδιάμεσο 100% 
90% 95.2% 100% 100% 100% 

97.6% 97.1% 97.4% 

Μεσημερι

ανό 

98% 
99% 98.8% 100% 100% 100% 

98.8% 100% 99.3% 

Απογευμα

τινό 

75% 
75% 75% 92.5% 86.2% 89.9% 

80% 83.8% 81.7% 

Βραδινό 100% 
100% 100% 95% 89.7% 92.8% 

95% 89.7% 92.8% 
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Από τις τιμές στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι το ποσοστό των μαθητών- τριών Δημοτικού σχολείου 

(n=84)  που κατανάλωσε κάποιο προϊόν για Πρόγευμα ήταν 85,7%, με τα αγόρια να έχουν 75% 

συχνότητα  κατανάλωσης και τα κορίτσια 100%. Για το Δεκατιανό γεύμα 95,2% των 

συμμετεχόντων του Δημοτικού σχολείου είχαν καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν 

συχνότητα κατανάλωσης 100% και τα κορίτσια 90% . Για το Μεσημεριανό γεύμα  το 98.8% των 

συμμετεχόντων  είχε καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 

98% και τα κορίτσια 99%. Για το Απογευματινό  γεύμα  το 75% των συμμετεχόντων  είχε 

καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 75% και τα κορίτσια 

75%. Για το Βραδινό γεύμα  το 100% των συμμετασχόντων  είχαν καταναλώσει κάποιο προϊόν με 

τα αγόρια και τα κορίτσια  να έχουν συχνότητα κατανάλωσης  100%.  

Το ποσοστό των μαθητών- τριών Γυμνασίου (n=69)  που κατανάλωσε κάποιο προϊόν για 

Πρόγευμα ήταν 75.47%, με τα αγόρια να έχουν 77.5% συχνότητα  κατανάλωσης και τα κορίτσια 

72.4%. Για το Δεκατιανό και το Μεσημεριανό γεύμα όλοι οι συμμετέχοντες (100%) είχαν 

καταναλώσει κάποιο προϊόν. Για το Απογευματινό  γεύμα  το 89.9% των συμμετεχόντων  είχε 

καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 92.5% και τα 

κορίτσια 86.2%. Για το Βραδινό γεύμα  το 92.8% των συμμετασχόντων  είχαν καταναλώσει 

κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 95% και τα κορίτσια 89.7%. 

Τέλος συνολικά όλοι οι συμμετέχοντες (Δημοτικό- Γυμνάσιο) (n=153)  που κατανάλωσε κάποιο 

προϊόν για Πρόγευμα ήταν 81%, με τα αγόρια να έχουν 81.2% συχνότητα  κατανάλωσης και τα 

κορίτσια 80.9%. Για το Δεκατιανό γεύμα 97.4% των συμμετεχόντων του Δημοτικού σχολείου 

είχαν καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 97.6% και τα 

κορίτσια 907.1% . Για το Μεσημεριανό γεύμα  το 99.3% των συμμετεχόντων  είχε καταναλώσει 

κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 98.8% και τα κορίτσια 100%. Για 

το Απογευματινό  γεύμα  το 81.7% των συμμετεχόντων  είχε καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα 

αγόρια να έχουν συχνότητα κατανάλωσης 80% και τα κορίτσια 83.8%. Για το Βραδινό γεύμα  το 

92.8% των συμμετασχόντων  είχαν καταναλώσει κάποιο προϊόν με τα αγόρια να έχουν συχνότητα 

κατανάλωσης  95% και τα κορίτσια 89.7%.  

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης  Ηο4.1.1  και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η 4.1 για  μη διαφορά μεταξύ των αγοριών και των 

κοριτσιών. Επίσης έγινε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο 4.2.1 και απόρριψη της ερευνητική 
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υπόθεσης Η4.2 για μη διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ μαθητών Δημοτικού σχολείου και 

Γυμνασίου. 

iii)Αξιολόγηση της  φυσικής δραστηριότητας  

 

Στον παρακάτω πίνακα περιγραφικής στατιστικής (βλ. Πίνακα 3  παρουσιάζονται οι μέσοι όροι 

(ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) της βηματομετικής φυσικής δραστηριότητας των μαθητών –

τριών του δείγματος τις εργάσιμες μέρες και το σαββατοκύριακο, κατά τάξη και φύλο. 

 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων Δημοτικού και Γυμνάσιου σχολείου στη 

Βηματομετρικη Φυσική Δραστηριότητα  

Μεταβλητή Βηματομετρικής Φυσικής Δραστηριότητας  

Ομάδα Δημοτικό σχολείο  Γυμνάσιο σχολείο Σύνολα Δημοτικό-Γυμνάσιο 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ 

(n=45) 

ΚΟΡΙΤΣΙ

Α (n=39) 

Σύνολα 

(n=84)  

ΑΓΟΡΙΑ 

(n=40) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=29) 

Σύνολα 

(n=69) 

Αγόρια 

(n=85) 

Κορίτσια 

(n=68) 

Σύνολα 

(n=153) 

Μέτρηση  1η  1η   1η  1η  1η  1η    

Καθημερινές 

ημέρες 

6762.46 

± 3965.28 

 

7941.48 ± 

7778.84 

 

 

7309.86  

± 

6032.31 

4503.97 ± 

2336.94 

 

5857.91 ±  

3173. 07 

 

5073. 02 ± 

2780.51 

5699.64 ± 

3472.40 

7052.90± 

6293.22  

6301.09 

± 

4957.41 

Σαββατοκύριακα 8829.64  

± 6602.18 

 

7233. 34 ±  

3495.87 

8088.50 

± 

5417.00 

 

 6044.47 

± 4891.56 

6713.15 ±  

2592.00 

 

6325.51 ± 

4075.31    

7518.97 ± 

5991.41   

7011.50± 

3131.49  

7293.43 

± 

4921.82   

Όλες τις μέρες 7796.05 ± 

4374.80 

7587.41 ±  

4663.47 

7699.18 

± 

4484.84 

5766.02 ± 

4600.93  

 

 

6285.53 ±  

2482.83 

 

5984.36 ±  

3840.03  

 

6840.74 ± 

4570.81 

7032.20 ± 

3915.56 

6925.83 

± 

4279.35  
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Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βημάτων που πραγματοποίησαν  συνολικά οι μαθητές -τριες δημοτικού 

σχολείου  όλες τις ημέρες ήταν 5766.02  (ΤΑ=±4600.93)  βήματα (αγόρια ΜΟ=7796.05, 

ΤΑ=±4374.80 και κορίτσια ΜΟ=7587.41, ΤΑ=± 4663.47). Τις εργάσιμες ημέρες το σύνολο 

πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 7309.86  (ΤΑ=±6032.31) βήματα, με τα αγόρια να είναι λιγότερο 

δραστήρια (ΜΟ=6762.46, ΤΑ=± 3965.28) από τα κορίτσια (ΜΟ=7941.48, ΤΑ=±7778.84).   Ο 

μέσος όρος των βημάτων που πραγματοποίησαν όλα τα παιδιά κατά το σαββατοκύριακο ήταν 

8088.50 (ΤΑ=±5417.00) βήματα  με τα αγόρια να είναι πιο δραστήρια (ΜΟ=8829.64, ΤΑ=± 

6602.18 βήματα)  από τα κορίτσια (ΜΟ=7233. 34, ΤΑ=±3495.87 βήματα). 

Ο μέσος όρος των βημάτων που πραγματοποίησαν συνολικά οι μαθητές -τριες Γυμνασίου ήταν 

5984.36 (ΤΑ=±3840.03) βήματα (αγόρια ΜΟ=5766.02,ΤΑ=±4600.93 κορίτσια 

ΜΟ=6285.53,ΤΑ=±2482.83). Πιο συγκεκριμένα  τις καθημερινές ημέρες πραγματοποίησαν 

ΜΟ=5073.02, ΤΑ±2780.51 βήματα  με τα αγόρια να είναι λιγότερο δραστήριο με 

ΜΟ=4503.97,ΤΑ= ± 2336.94 βήματα   από τα κορίτσια με ΜΟ=5857.91,ΤΑ=±3173.07  βήματα. 

Ο μέσος όρος των βημάτων που πραγματοποίησαν όλα τα παιδιά τα σαββατοκύριακα ήταν  

ΜΟ=6713.15,ΤΑ=± 2592.00 βήματα (αγόρια ΜΟ=6044.47, ΤΑ=±4891.56 βήματα κορίτσια 

ΜΟ=6713.15, ΤΑ=±2592.00). Ο μέσος όρος των βημάτων που πραγματοποίησαν  μαζί τα παιδία 

Δημοτικού και Γυμνασίου ήταν ΜΟ=6925.83,ΤΑ=±4279.35 βήματα με τα κορίτσια να είναι 

ελάχιστο πιο κινητικά δραστήρια (ΜΟ=7032.20, ΤΑ=±3915.56 βήματα ) από τα αγόρια 

(ΜΟ=6840.74,ΤΑ= ±4570.81 βήματα). Πιο συγκεκριμένα τις καθημερινές ημέρες ο μέσος όρος 

βημάτων ήταν ΜΟ=6301.09, ΤΑ=±4957.41 βήματα (αγόρια ΜΟ=5699.64,ΤΑ=±3472.40 βήματα, 

κορίτσια ΜΟ=7052.90,ΤΑ=±6293.22) ενώ ο μέσος όρος βημάτων που πραγματοποίησαν όλα τα 

παιδιά  τα σαββατοκύριακα ήταν ΜΟ=7293.43,ΤΑ=± 4921.82 βήματα με τα αγόρια να είναι πιο  

κινητικά δραστήρια (ΜΟ=7518.97,ΤΑ=±5991.41 βήματα) από τα κορίτσια (ΜΟ= 7011.50, ΤΑ=± 

3131.49 βήματα). 

Από τις τιμές στον πίνακα 3 φαίνεται ότι το σύνολο των συμμετεχόντων σ’ όλες τις μέρες που 

αξιολογήθηκε η βηματομετρική τους ΦΔ, δεν καλύπτει τις προτεινόμενες διεθνείς οδηγίες ΦΔ για 

καλή υγεία (Tudor-Locke, Hatano, Pangrazi,Kang, 2008). Αξιοσημείωτα σημεία παρατήρησες 

είναι ότι (α) η ΦΔ φαίνεται να μειώνεται ακόμη περισσότερο και για τα δύο φύλο με την πάροδο 

της ηλικίας, και (β) η ΦΔ δεν φαίνεται να διαφοροποιείται μεταξύ εργάσιμων ημερών και σ/κ, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας των δοκιμαζόμενων. 

Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (two-way between-groups ANOVA) με εξαρτημένο 
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παράγοντα τη ΦΔ κατά τις εργάσιμες μέρες και το σ/κ, κι ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και 

την τάξη έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘τάξη’ στη ΦΔ, τόσο τις εργάσιμες 

μέρες [F(1,149)=7.507, p=.007, eta squared=.048], όσο και για το σ/κ [F(1,149)=4.328, p=.039, 

eta squared=.028]. Ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον χαμηλό. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘φύλο’ τόσο στις εργάσιμες 

μέρες [[F(1,149)=2.555, p=.112] όσο και για το σ/κ [F(1,149)=0.341, p=.56], ούτε αλληλεπίδραση 

μεταξύ ‘φύλου’ και ‘τάξης’. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή της  ερευνητικής υπόθεσης Η5.1  και 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Ηο5.1.1. για  την διαφορά  μεταξύ τάξης Δημοτικού και 

γυμνασίου. Επίσης γίνεται αποδεκτή και η ερευνητική υπόθεση Η5.3 και απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση Η0.5.3.1 για την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας και 

τις διεθνείς οδηγίες για ΦΔ για υγεία. Ενώ απορρίπτεται η ερευνητική υπόθεση Η5.2 και γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο5.2.1 για μη διαφορά στη ΦΔ μεταξύ παιδιών διαφορετικού 

φύλλου. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΣΗ 2 (προετοιμασία για την υλοποίηση παρέμβασης) 

2.1. Μεθοδολογία 

Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων που λήφθηκαν στην πρώτη φάση της έρευνας διαπιστώθηκε 

ότι ο ΜΟ των βημάτων που πραγματοποίησαν οι μαθητές -τριες  ήταν 6925.83, ΤΑ=±4279 

βήματα, σχετικά χαμηλός αριθμός βημάτων σε σύγκριση με παρόμοιες έρευνες  που 

πραγματοποιήθηκαν (Michalopoulou et al., 2011). Επίσης, τα αποτελέσματα που αφορούσαν τον 

υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής ήταν το ίδιο απογοητευτικά.  Για τον λόγο αυτό τεκμηριώθηκε 

και η αναγκαιότητα της εφαρμογής  του προγράμματος παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην 

Τρίτη φάση. 

Ο  στόχος της δεύτερης φάσης (Φάση 2) ήταν η αναλυτική προετοιμασία του παρεμβατικού 

προγράμματος, αλλά και όσων έπρεπε να προηγηθούν για να μπορέσει να εφαρμοσθεί ομαλά  το 

πρόγραμμα στο σχολείο.  

Πιο αναλυτικά  ετοιμάσθηκαν οι ενημερώσεις ως προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
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Επιλέχθηκαν τα υποψήφια σχολεία τα οποία θα λάμβαναν μέρος  στο παρεμβατικό πρόγραμμα, 

ετοιμάσθηκαν οι σχετικές ενημερώσεις για την εξασφάλιση άδειας από την διευθύντρια, τους 

καθηγητές  και τους γονείς, επίσης ετοιμάσθηκε το έντυπο συγκατάθεσης  που  θα αποστέλλονταν 

στους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών-τριών  και τέλος γράφτηκε το ενημερωτικό έντυπο που  

στάλθηκε στους μαθητές –τριες που θα λάμβαναν μέρος.  Επίσης αφού επιλέγηκε το σχολείο  στο 

οποίο εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα, ετοιμάσθηκε και ο σχεδιασμός του παρεμβατικού 

προγράμματος, ο οποίος φτιάχτηκε σε συνεργασία με το σχολείο. Επιπρόσθετα σχεδιάστηκε και 

ετοιμάσθηκε  η ηλεκτρονική ιστοσελίδα και η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook. Στην 

συνέχεια  οργανώθηκε ο τρόπος επιβολής των πρακτικών δοκιμασιών Φυσικής Κατάστασης 

(παλίνδρομο τεστ, τεστ αλτικότητας, τεστ ευλυγισίας, τεστ Δύναμης), αλλά και  όλων των 

θεωρητικών δοκιμασιών (τεστ γνώσεων, τεστ συμπεριφορών, τεστ διατροφής 24ώρου) αλλά και ο 

υπολογισμός  του ΔΜΣ. Αφού ετοιμάσθηκαν όλα τα απαραίτητα έγραφα, τότε εφαρμόσθηκε ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων  στο οποίο εφαρμόσθηκαν όλες οι δοκιμασίες και 

κάποια μέρη από τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά μαθήματα. 

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν 10 μαθητές -τριες, πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια  

με τυχαία δειγματοληψία από το τμήμα Α΄3 του Γυμνασίου. 

 

Περιορισμοί  

 Για την πραγμάτωση της παρέμβασης παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας δύο 

διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ενώ η ερευνήτρια αρχικά  είχε ζητήσει  τρείς διδακτικές 

ώρες. 

 Το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό και αποτελείτο από δείγμα ευκολίας. Λόγω του ότι 

παρουσιάστηκαν αρκετές δυσκολίες στην διαδικασία εξεύρεσης του σχολείου, το οποίο θα 

λάμβανε μέρος στο πρόγραμμα, έτσι επιλέχθηκε ένα μόνο σχολείο το οποίο εκδήλωσε 

αρχικά ενδιαφέρον. 

 

Οριοθετήσεις  

Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενός γυμνασίου σχολείου στην 
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πόλη της Λευκωσίας. 

2.2. Επιμέρους βήματα προετοιμασίας της παρέμβασης 

Για να μπορέσει να ξεκινήσει η δεύτερη Φάση έπρεπε πρώτα να διασφαλιστεί άδεια από το 

Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού της Κύπρου. Στάλθηκε μια επιστολή στον Διευθυντή της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην οποία καταγραφόταν  αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας  

καθώς και όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιούνταν. Επίσης διατυπώθηκε η αναγκαιότητα 

διεξαγωγής του προγράμματος καθώς τα  επιδημιολογικά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν  από 

την πρώτη Φάση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα ήταν απογοητευτικά. Στην επιστολή 

επισυνάφτηκαν όλες οι σχετικές ενημερωτικές επιστολές οι οποίες και στην συνέχεια 

αποστάληκαν στους Διευθυντές, τους Καθηγητές τους γονείς και τους μαθητές. Επισυνάφτηκαν τα 

ερωτηματολόγια τα οποία δόθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές πριν και μετά την παρέμβαση, το 

ερωτηματολόγιο  διατροφής 24ώρου, το ερωτηματολόγιο γνώσεων και το ερωτηματολόγιο 

συμπεριφορών το οποίο αποτελείτο από ένα απόσπασμα του ερωτηματολόγιου της HBSC. Τέλος 

επισυνάφθηκαν όλες οι πρακτικές δοκιμασίες  για την αξιολόγηση της ΦΚ και του ΔΜΣ  (Eurofit 

test) και η  δομή του  παρεμβατικού προγράμματος με διάρκεια δέκα (10) εβδομάδων. Η δομή 

αποτελείτο από  όλες τις πιθανές  δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσαν οι μαθητές –τριες 

κάθε εβδομάδα.  

Λόγω του ότι τα δύο εκ των τριών ερωτηματολογίων είχαν τροποποιηθεί όπως  είχε συζητηθεί από 

το  αρμόδιο Υπουργείο στην πρώτη Φάση,  χρονικά δεν υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την 

έγκριση (βλ. Παράρτημα 6). 

Επίσης, λόγω του ότι διασφαλίστηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν 

χρειάσθηκε άδεια από την Βιοηθική Επιτροπή Κύπρου. 

 Στην συνέχεια αφού λήφθηκε ταχυδρομικά η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

το επόμενο στάδιο αποτέλεσε η επικοινωνία με το σχολείο που θα γινόταν η παρέμβαση. 

Επιλέχθηκε  το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας στην επαρχεία της Λευκωσίας, για την εφαρμογή του 

παρεμβατικού προγράμματος, λόγω του ότι υπήρξε  δείγμα ευκολίας. Από την πρώτη στιγμή η 

Διευθύντρια του σχολείου δήλωσε ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επίσης  το 

σχολείο πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, είχε κλειστό γυμναστήριο όπου θα εκτελούνταν όλες οι 

πρακτικές δοκιμασίες, επιπρόσθετα οι μαθητές –τριες  που φοιτούσαν στο σχολείο ήταν στις 

ηλικίες που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και τέλος η τοποθεσία του σχολείου 
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βρισκόταν  στο κέντρο της πόλης.   

Η ερευνήτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά και κανόνισε μια συνάντηση με την Διευθύντρια του 

σχολείου, παράλληλα ετοίμασε μια επιστολή  προς την Διευθύντρια του  Γυμνάσιου 

Μακεδονίτισσας  στην οποία καταγραφόταν η απόδοση των μαθητών κατά ηλικία και φύλο στις 

μεταβλητές που  αξιολογήθηκαν (ΦΔ, στάσεις και συμπεριφορές υγείας και διατροφικές 

συνήθειες) (βλ. Παράρτημα 7).  Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των μαθητών –

τριών και συγκρίθηκαν με παρόμοιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό  

καταλήγοντας  στην αναγκαιότητα της παρέμβασης. Στην συνέχεια  δόθηκε και επεξηγήθηκε 

αναλυτικά, από την ερευνήτρια το αναλυτικό πλάνο του προγράμματος και έγινε μια συζήτηση με 

την Διευθύντρια για τα περιεχόμενα του παρεμβατικού προγράμματος. Η διευθύντρια έδειξε 

ενδιαφέρον όμως  αφού συζήτησε και με τους γυμναστές του σχολείου ζητήθηκε και η 

συγκατάθεση των αρμόδιων επιθεωρητών.  

Έτσι η ερευνήτρια  αρχικά επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Επιθεωρήτρια ΦΑ και αποφασίστηκε 

από κοινού  να γίνει μια συνάντηση στο Υπουργείο όπου παρόντας ήταν και ο σύμβουλος 

καθηγητής της ερευνήτριας. Στην συνέχεια αφού συζητήθηκαν τα θέματα, αποφασίσθηκε  ότι για 

το πρόγραμμα παρέμβασης θα παραχωρείτο από το μάθημα της ΦΑ μία διδακτική ώρα εκ των δύο 

που αρχικά ζητούσε η ερευνήτρια . 

 Έπειτα η ερευνήτρια επικοινώνησε ξανά με το σχολείο και  σε συνεργασία   με τη διεύθυνση και 

τους καθηγητές ΦΑ του σχολείου αποφασίσθηκαν οι διαστάσεις και η έκταση  του παρεμβατικού 

προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια έγγραφη πολιτική σε θέματα υγείας, και 

βασίσθηκε στις αρχές του Δραστήριου Σχολείου (Active School Policy) που αποτελεί διεθνή 

πρακτική σε ανάλογες πρωτοβουλίες Αγωγής Υγείας. Στόχος του προγράμματος ήταν να βοηθήσει 

τους μαθητές να γίνουν πιο δραστήριοι, να αποκτήσουν βιώματα και γνώσεις σε θέματα που 

αφορούν την υγεία τους, ούτος ώστε ν’ αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να κάνουν 

υπεύθυνες επιλογές και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση στον υγιεινό και δραστήριο τρόπο 

ζωής.  

 Σε αυτή την φάση έγινε ο σχεδιασμός του προγράμματος παρέμβασης 10 εβδομάδων   

(Βλ. Παράρτημα 10). Το πρόγραμμα αποτελείτο από Πρακτικές και θεωρητικές  δράσεις. Στόχο 

είχε την  αύξηση  των γνώσεων των παιδιών σε θέματα άσκησης και διατροφής, με απώτερο 

σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα οφέλη που αποκομίζει κάποιος από την 

άσκηση και την υγιεινή διατροφή  ούτος ώστε να αυξηθεί ο χρόνος  φυσικής δραστηριότητας, να 
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μειωθεί η υποκινητικότητα και οι καθιστικές συνήθειες των μαθητών -τριων (ώρες 

παρακολούθησης τηλεόρασης, χρήση Η/Υ και άλλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την επιλογή 

του αυτοκινήτου για μετακίνηση).  Όλες οι δράσεις των παιδιών ήταν ευχάριστες και 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είχαν ως μέτρο σύγκρισης 

τον ίδιο τους τον εαυτό και δεν συγκρίθηκαν  σε καμία περίπτωση με άλλα παιδιά.  

 

Επιμέρους τμήματα του προγράμματος παρέμβασης 

Για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει από την  δημιουργία  μέχρι και την  

εφαρμογή ενός  επιτυχημένου προγράμματος παρέμβασης που στόχο έχει την προαγωγή της 

υγείας στο σχολείο πρέπει πρώτα να κατανοηθούν οι παράγοντες που σχετίζονται και επηρεάζουν 

την εφαρμογή, αλλά ακόμα και την υιοθέτηση αυτού του τρόπου ζωής. Αυτοί οι παράγοντες 

αφορούν την οικογένεια, το σχολειό και κατά προέκταση την κοινωνία (Newland, Dixon & Green, 

2013). Μετά την ανασκόπηση διαφόρων επιτυχημένων παρεμβατικών προγραμμάτων 

αποφασίστηκε και η δομή του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα παρέμβασης αποτελείτο από την  σχολική παρέμβαση   η οποία αποτελείτο από ένα 

καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα δέκα εβδομάδων (βλ. Πίνακα 4) και την παράλληλη συμμετοχή της 

ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (βλ. εικόνα 2) 

 Η σχολική παρέμβαση  χωριζόταν σε δύο μέρη: τις πρακτικές και τις θεωρητικές  δράσεις. 

 

Πίνακας 4: Πρόγραμμα Παρέμβασης 

 

ΕΒΔΟΜΑ

ΔΑ  

ΘΕΜΑ  Δραστηριότη

τες άσκησης  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΕΜΠΟΛΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΓΟΝΕΩΝ  

1Η  Τι 

ονομάζουμε 

ΥΓΕΙΑ, υγιές 

βάρος Δ.Μ.Σ.  

Functional  

Training  

Λευκές κόλλες  

Εικόνες: 

Άσκησης , 

φρούτων, 

νοσοκομείο, 

σοκολάτες 

Ζωγραφίστε τι 

θεωρείτε εσείς υγεία. 

(Διαχωρισμός σε 

ομάδες και 

κατασκευή πόστερ σε 

χαρτόνι)  

Ποίο είναι το ιδανικό 

βάρος (πληροφορίες  στο  

site) Να καταγράψουν 

τρόπους με τους ποίους 

μπορούμε να μειώσουμε να 

βελτιώσουμε τον ΔΜΣ  

Να συνεργαστούν 

με τα παιδιά τους 

έτσι ώστε να τους 

υπολογίσουν τον 

ΔΜΣ τους  

2Η   Τα ωφέλη 

της άσκησης  

Yoga  Στρώματα  Τεστ Προδιάθεσης 

παχυσαρκίας  

Ακούσατε από τους γονείς 

σας να λένε ότι κάποιος 

είχε πρόβλημα υγείας και ο 

γιατρός του συνέστησε 

γυμναστική για ανάρρωση ;  

Τεστ  προδιάθεσης 

παχυσαρκίας  
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3Η   Τι είναι η 

φυσική 

Δραστηριότη

τα και σε 

ποιους 

απευθύνεται  

Aerobic 

Games  

Κώνοι και 

στεφάνια  

Να  ζωγραφίσουν το 

αγαπημένο τους σπορ  

Αναζήτηση μέσω  site  

αλλά και στο διαδίκτυο  

διαφόρων συνδέσμων και 

πληροφοριών για την 

Υγεία και τα ωφέλει της 

άσκησης , πόσο πρέπει να 

γυμναζόμαστε;  

Φωτογραφίζουν τα 

παιδιά τους στην 

αγαπημένη τους 

φυσική ή αθλητική 

δραστηριότητα και 

τυπώνουν τις 

φωτογραφίες σε Α4  

4Η  Με ποιους 

τρόπους  

μπορούμε να 

βελτιώσουμε 

την Δύναμη  

και την  

Αντοχή 

ABS & 

LEGS  

Στρώματα και 

βαράκια Τεστ 

οφέλη της 

άσκησης  

Δημιουργία σε 

ομάδες poster για την 

βελτίωση αντοχής 

και δύναμης  

Τεστ πόσο κινητικά 

δραστήριος είσαι  

Να ανεβάσουν 

φωτογραφίες με  

δραστηριότητες που 

έκαναν την τρέχουσα 

εβδομάδα  

   

Να συνεργαστούν 

με τα παιδιά τους 

και να κάνουν και 

αυτοί το τεστ ή να 

λάβουν μέρος σε 

μια δραστηριότητα 

με τα παιδιά 

(ποδηλασία, 

περπάτημα, σπορ, )  

5Η  Με ποιους 

τρόπους  

μπορούμε να 

βελτιώσουμε 

την ταχύτητα 

και την 

ευλυγισία  

PILATES  Στρώματα  Με ποιες ασκήσεις 

μπορούν να 

βελτιώσουν την 

δύναμη και την 

ευλυγισία  

Poster:  σε ομάδες τρόπους 

που μπορούμε να 

αυξήσουμε  την ταχύτητα 

και  ευλυγισία.  

Άσκηση το 

σαββατοκύριακο με 

εμπλοκή γονιών  

6Η  Δομή 

εκγύμνασης   

Ασκήσεις με 

το βάρος του 

σώματος  

Στρώματα και το 

τεστ  

2 ασκήσεις 

προθέρμανσης και 2 

αποθεραπείας  

Δημιούργησε ένα 

πρόγραμμα άσκησης 

(προθέρμανση κυρίως 

μέρος και αποθεραπεία)  

τεστ μάθε να μετράς 

παλμούς  

 Steps ή σκαλιά  

Χρονόμετρο  

7Η  Πως 

γυμναζόμαστ

ε σε διάφορες 

καιρικές 

συνθήκες  

Η σημασία 

του νερού  

Το σωστό 

αθλητικό 

παπούτσι  

ZUMBA  στρώματα  Poster: σημασία του 

νερού όταν κάνει 

κρύο/ ζέστη  

Εκτέλεσε το πρόγραμμα 

που έγραψες την 

προηγούμενη βδομάδα  

  Ζήτα από τους 

γονείς σου να 

συμμετάσχουν και 

ανεβάστε 

φωτογραφίες στο 

site  

8Η  Διατροφική 

Πυραμίδα / 

Ομάδες 

Τροφίμων  

Circuit 

Training  

Μπάλες, κώνοι, 

στεφάνια , 

βαράκια, 

σχοινάκια,  

πάγκος, 

στρώματα  

Σε ομάδες ανταλλαγή 

ιδεών για την άσκηση 

που τους ανατέθηκε 

για το σπίτι  

Ομαδική εργασία:  

«Φτιάχνω πόστερ» Κάθε 

ομάδα φτιάχνει μια αφίσα 

για μια ομάδα τροφίμων 

(τις αναρτούν στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολείου  

Ποστάρουν υγιεινές 

συνταγές ανάλογα 

με τη διατροφική 

ομάδα των παιδιών 

τους (Φώτο, 

συνταγές, σχόλια 

στο φόρουμ)  

9Η   πρόγευμα 

Γαλακτοκομι

κά προϊόντα   

Aerobic 

Games (Part 

2)  

Κώνοι και 

μπάλες  

Σε ομάδες ανταλλαγή 

ιδεών για την άσκηση 

που τους ανατέθηκε 

για το σπίτι  

Φτιάξε ένα υγιεινό 

πρόγευμα  

Ποστάρουν υγιεινές 

συνταγές  για 

πρόγευμα (Φώτο, 

συνταγές, σχόλια 
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 Α. Οι πρακτικές δράσεις.   

Στόχο είχαν την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και  την μείωση των 

υποκινητικών/καθιστικών συνηθειών. Όλες οι δραστηριότητες ήταν  ευχάριστες και προσιτές προς 

τους μαθητές –τριες. Στόχος ήταν οι μαθητές –τριες να γνωρίσουν και άλλα στυλ άσκησης πέρα 

από τα αθλήματα κλασικού αθλητισμού και να διαχωριστεί στο μυαλό τους η διαφορά  μεταξύ  

«γυμνάζομαι για υγεία» και  «κάνω πρωταθλητισμό», ούτος ώστε  να μπορέσουν να ανακαλύψουν 

ένα στυλ άσκησης που  να τους ευχαριστεί και να ξεκινήσουν από εκεί.  

 Επιλέγηκαν οι εξής δραστηριότητες: Ζumba, Yoga, Pilates, Functional training, Circuit Training 

(βλ. Παράρτημα 10). Οι συγκεκριμένες  κινητικές δραστηριότητες επιλέχθηκαν  μετά από 

ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αφού βρέθηκαν σημαντικές στην βελτίωση της ΦΚ, την μείωση 

τους σωματικού βάρους, την βελτίωση μυοσκελετικών προβλημάτων αλλά και την βελτίωση του 

χρόνου συγκέντρωσης των μαθητών, εφαρμόσθηκαν στο πρόγραμμα (Blundell, Shepherd, Deand,  

Adams, Cahill, 2002; Mackelvie, Khan, Mckay,2002; Segal, Hein, Basford,2004; Jensen & Kenny, 

2004). Πιο αναλυτικές περιγραφές των δραστηριοτήτων αναγράφονται παρακάτω. 

 

Η Λειτουργική γυμναστική (functional Training) είναι ένα είδος άσκησης με βασικό στόχο την 

βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ατόμου. Για αυτό τον λόγο το ασκησιολόγιο 

αποτελείτε αποκλειστικά από ασκήσεις-κινήσεις οι οποίες μιμούνται την καθημερινότητα του 

ατόμου (κάθισμα, περπάτημα, ανέβασμα σκαλοπατιών, τρέξιμο, άλματα) (Ron, 2003).  Ο λόγος 

που επιλέχθηκε η λειτουργική γυμναστική (functional Training) είναι ότι αυτό το είδος άσκησης 

στο φόρουμ)  

10Η  Υγιεινό σνακ  

Λίπη & 

έλαια, ξηροί 

καρποι,Γλυκά

, αλμυρά 

σνακ, 

αναψυκτικά    

Yoga-Pilates  Στρώματα  Poster, ιδέες για 

υγιεινό σνακ  

Ανταλλαγή υγιεινών σνακ 

μεταξύ των παιδιών τι μας 

άρεσε και τι όχι  

(τα παιδιά ανταλλάσουν σε 

ζευγάρια τα αγαπημένα 

τους σνακ, το ένα παιδί 

φτιάχνει για το άλλο κάτι 

από το σπίτι αφού έχει 

ρωτήσει τι του αρέσει και 

τι όχι)  

Ποστάρουν υγιεινές 

συνταγές για σνακ 

(Φώτο, συνταγές)  
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αποσκοπεί στην βελτίωση των κινητικών προτύπων και όχι μεμονωμένων μυϊκών ομάδων έτσι  

μέσα από τη λειτουργική προπόνηση, τα άτομα καταφέρνουν και πραγματοποιούν τις καθημερινές 

τους δραστηριότητες εύκολα και χωρίς τραυματισμούς (Elbadry, 2014).  Επιπρόσθετα άλλες 

έρευνες έχουν δείξει ότι σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής, παρατηρείται 

σημαντική βελτίωση στη δύναμη,  στην αύξηση του μυϊκού ιστού και στην  απώλεια λίπους 

(Mackelvie, Khan & Mckay, 2002).  

 Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά πραγματοποίησαν ασκήσεις με το βάρος του σώματος, καθίσματα, 

κάμψεις, ανέβασμα σκαλοπατιών, τρεξίματα, άλματα αλλά και ασκήσεις οι οποίες συνδύαζαν  δύο 

ή τρείς επιμέρους ασκήσεις  για παράδειγμα κάθισμα-άλμα-κάμψεις-ανέβασμα σκαλοπατιού.  

 

Η κυκλική προπόνηση (circuit training) είναι μια μορφή άσκησης η οποία συνδυάζει αερόβιες 

ασκήσεις και ασκήσεις δύναμης.  Οι ασκήσεις αυτές εκτελούνται διαδοχικά περνώντας από την 

ολοκλήρωση της μιας άσκηση στην επόμενη σε κυκλική φορά με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 

εκτέλεσης και ξεκούρασης.  Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το είδος άσκησης είναι 

κυρίως ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας, οι οποίες ενεργοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες, και 

λόγω αυτού έρευνες διαπίστωσαν ότι η κυκλική προπόνηση μπορεί να μειώσει το σωματικό λίπος 

ακόμα και χωρίς δίαιτα. Επιπρόσθετα μπορεί να  μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και κατά 

συνέπεια να  μειώσει  τον ΔΜΣ του ατόμου  (Bell, Watts, Siafarikas, Thompson,  Ratnam , 

Bulsara et al., 2007). Επίσης διαπιστώθηκε ότι μποροει να  αυξήσει  την μυϊκή δύναμη και να  

βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα των ατόμων (Watts,  Beye, Siafarikas,  O’Driscoll, 

Jones, Davis et al., 2004). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της συγκεκριμένης 

μορφής άσκησης είναι ότι μπορεί να εφαρμοσθεί εύκολα και με ασφάλεια σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων, με λίγο έως καθόλου εξοπλισμό. Επίσης θεωρείτε από τα παιδιά  μια διασκεδαστική 

μορφή άσκησης (Blundell, Shepherd, Deand,  Adams & Cahill, 2002).  

Σε αυτό το μάθημα  δόθηκαν επτά σταθμοί: 1. Squat+ bicep curl, 2. Push up + plank, 3. High 

knees, 4. Split squat+ lateral rises, 5. Jumping jacks, 6.squat press medicine ball 7. Step up. Τα 

παιδιά χωρίστηκαν ανά τριάδες και  περνούσαν κυκλικά από κάθε σταθμό. Η διάρκεια εκτέλεσης 

της κάθε άσκησης ορίσθηκε σε χρόνο 30 δευτερολέπτων και ο χρόνος ξεκούρασης σε 30 

δευτερόλεπτα. Οι μαθητές -τριες πραγματοποίησαν τέσσερις φορές την κάθε άσκηση και μετά 

άλλαζαν σταθμό. Ο χρόνος ξεκούρασης μεταξύ των σταθμών ορίσθηκε σε ένα λεπτό.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17698905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siafarikas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17698905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17698905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ratnam%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17698905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bulsara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17698905
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Το Πιλάτες (Pilates) είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος εκγύμνασης που δημιουργήθηκε από τον 

Joseph Pilates.  Το ασκησιολόγιο αποτελείτε κυρίως από στατικές και ισομετρικές ασκήσεις οι 

οποίες πραγματοποιούνται με το βάρος του σώματος. Ο λόγος που επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί στο 

παρεμβατικό πρόγραμμα είναι ότι είναι μια ευχάριστη και μοντέρνα μέθοδος εκγύμνασης από την 

οποία ο ασκούμενος μπορεί να αποκομίσει πολλά ωφέλει. Πιο συγκεκριμένα έρευνες έδειξαν ότι 

το πιλάτες μπορεί να  μπορεί να αυξήσει την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης.  (Carr & Day, 

2004). Επίσης μπορεί να μειώσει την παχυσαρκία, να βελτιώσει την δύναμη και την ευλυγισία 

(Segal, Hein & Basford, 2004).  Επιπρόσθετα μπορεί να συμβάλει  θετικά για την  βελτιώσει της  

οσφυαλγίας  (Quinn, 2005). Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές -τριες πήραν από ένα στρώμα και 

ξάπλωσαν στο έδαφος από εκεί πραγματοποίησαν στατικές ασκήσεις αναπνοών και  ασκήσεις για 

ενδυνάμωση του κορμού, στην συνέχεια σηκώθηκαν από το έδαφος και συνέχισαν με ασκήσεις 

από όρθια θέση. Τέλος πραγματοποίησαν διατατικές ασκήσεις. 

Η γιόγκα είναι ένας τρόπος άσκησης ο οποίος  ασχολείται με την ψυχική και σωματική υγεία του 

ατόμου.  Ο λόγος ο οποίος επιλέχθηκε από την ερευνήτρια ήταν γιατί αποτελείται από στατικές ή 

πολύ αργές κινήσεις, δηλαδή ο  ασκούμενος μένει ακίνητος σε μία στάση για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα οι μύες να δουλεύουν ισομετρικά και με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση των μυών (Benavides & Caballero, 2009).  Επίσης αυτό το είδος 

άσκησης αυξάνει την μυοσκελετική ευλυγισία και το εύρος κίνησης  των αρθρώσεων και μπορεί 

να βοηθήσει στην διαμόρφωσης  της σωστής στάσης σώματος, όπου οι περισσότεροι μαθητές -

τριες, λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως σκολίωση, κύρτωση, 

κύφωση (Berger, Silver & Stein,  2009).   Επιπρόσθετα  έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να μειώσει το 

άγχος και  να βοηθήσει  στον βαθμό συγκέντρωσης  υπερκινητικών παιδιών και παιδιών με 

ελλειμματική προσοχή (Jensen & Kenny, 2004). Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές -τριες ασκήθηκαν 

με στατικές ασκήσεις, ισορροπίες, αναπνοές και ασκήσεις διάτασης. 

H Ζούμπα είναι αερόβια άσκηση σε μορφή χορού η οποία ενσωματώνει λάτιν ρυθμούς και 

εύκολες χορευτικές κινήσεις και βήματα για να δημιουργήσει ένα δυναμικό χορευτικό. Συνδυάζει 

χορευτικές κινήσεις από διάφορα στυλ χορού όπως salsa, merenque, reggaeton, samba, hip-hop, 

cha cha και  flamenco.  Στόχο έχει να γυμνάσει αλλά και να διασκεδάσει τον ασκούμενο. 

Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία τα βασικά οφέλη της αερόβιας άσκησης είναι η ανάπτυξη της 

καρδιοαναπνευστικής  αντοχής, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η βελτίωση της μυϊκής 
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δύναμης και η βελτίωση της ευλυγισίας (Luettgen, Foster, Doberstein, Mikat, & Porcari, 2012). 

Επίσης  έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να  βελτιώσει σημαντικά  την σωματική σύσταση τους 

σώματος με αποτέλεσμα την μείωση του ΣΒ (Otto, Maniguet, Peters, Boutagy, Gabbard, Wygand 

et al., 2011).   Ο λόγος ο οποίος επιλέχθηκε είναι για να δείξει στους μαθητές ότι άσκηση είναι ότι 

έχει κίνηση και βέβαια αν ο χορός είναι κάτι που τους ευχαριστεί  θα μπορούσαν να  τον 

καθιερώσουν στην καθημερινότητα τους. Σε αντίθεση με τον χορό η ζούμπα έχει πιο ελεύθερη 

κίνηση και δεν πειράζει αν κάποιος δεν μπορεί να μιμηθεί εύκολα μια κίνηση. Σε αυτό το μάθημα 

οι μαθητές εκτέλεσαν χορευτικές κινήσεις μιμούμενοι τις κινήσεις της δασκάλας. 

 

Β. θεωρητικές δράσεις  

Το πρόγραμμα παρέμβασης εκτός από τις πρακτικές δράσεις αποτελείτο και από  Θεωρητικές 

δράσεις  οι οποίες λάμβαναν μέρος στο εργαστήριο της βιολογίας του σχολείου και αποτελούνταν 

από  δέκα διαλέξεις με τίτλο:  

 1η   ΥΓΕΙΑ  

2
η 

 Παχυσαρκία αίτια/ επιπτώσεις  

3
η 

 Τι είναι ό ΔΜΣ Μέτρημα ύψους και βάρους .Με ποίους τρόπους μπορούμε να βελτιώσουμε 

τον ΔΜΣ Αναφορά σε)  Πόσο συχνά πρέπει να γυμναζόμαστε και τι να τρώμε 

4
η 

 Τι είναι άσκηση τα οφέλη της άσκησης 

5
η
  Τι είναι Φυσική Κατάσταση Ταχύτητα Αντοχή Ευλυγισία Δύναμη 

6η
  Πώς να ασκηθείτε μόνοι σας σπίτι/σχολείο/ στις μετακινήσεις 

7
η 

 Δομή εκγύμνασης (προθέρμανση- κυρίως μέρος- αποθεραπεία) Μάθε να μετράς παλμούς   

8
η
 Οδηγίες για άσκηση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η σημασία νερού. Το σωστό αθλητικό 

παπούτσι 

9 
η
 Διατροφική Πυραμίδα / Ομάδες Τροφίμων 

10 
η
 Υγιεινό σνακ 

Οι θεωρητικές δράσεις σκοπό είχαν να αυξήσουν τις γνώσεις των παιδιών σε θέματα άσκησης  και 

διατροφής και να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πράξη, μέσα από ευχάριστες ασκήσεις 

(ομαδικές και ατομικές) οι οποίες δίνονταν κάθε φορά. 

 

Παράλληλα με το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια ένα ηλεκτρονικό site  

http://efikonstantinou201.wix.com/active-school (Βλ. Εικόνα 2) 

http://efikonstantinou201.wix.com/active-school
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 Εικόνα 2: Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα  

 

 

Το   site  αποτελείτο από πέντε (5) στήλες. Η  πρώτη στήλη με όνομα  «Σχετικά με Εμάς» 

αναγράφονταν στοιχεία και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ερευνήτρια καθώς και 

στοιχεία επικοινωνίας. Στόχος της πρώτης στήλης ήταν η ενημέρωση των γονέων και των 

μαθητών  για το πρόβλημα της υποκινητικότητας και της παχυσαρκίας, τα αίτια και τις σοβαρές 

επιπτώσεις που έχουν στην ζωή των παιδιών τους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και παρακίνηση 

των γονέων να λάβουν μέρος πιο δραστικά στην έρευνα.  Στην δεύτερη στήλη «Γνώσεις 

Άσκησης» απαρτίζονταν ενημερωτικά άρθρα για την φυσική δραστηριότητα με σκοπό την 

ενημέρωση των γονέων αλλά και των μαθητών γύρω από θέματα κινητικής υγείας αλλά επίσης 

προτείνονταν δράσεις  για άσκηση (πόσο κινητικά δραστήριος/α είσαι, κινητικές δραστηριότητες 

για το σαββατοκύριακο, 10 λόγοι γιατί να γυμναστείς). Στην Τρίτη στήλη «Διατροφή» 

απαρτίζονταν ενημερωτικά άρθρα για την διατροφή με σκοπό την ενημέρωση των γονέων αλλά 

και των μαθητών γύρω από θέματα διατροφικής υγείας. Επίσης προτείνονταν δράσεις υγιεινής 

διατροφής (φτιάξε τον δικό σου κήπο, φτιάξε ένα υγιεινό πρόγευμα).  Στην τέταρτη στήλη 

«Υγεία» απαρτίζονταν κειμενάκια για την υγεία (υπολόγισε τον ΔΜΣ, Καρδιακός σφυγμός). Και 
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τέλος η  Πέμπτη στήλη «Forum» λειτουργούσε  σαν ενημερωτική στήλη όπου  ενημερώνονταν οι 

μαθητές και οι γονείς  για δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα ακολουθούσαν. Πιο αναλυτικά 

παρεχόταν στους μαθητές η δυνατότητα να ανεβάσουν σε κείμενο και φωτογραφία την κινητική 

δραστηριότητα που έλαβαν μέρος αλλά και το υγιεινό γεύμα ή σνακ που κατανάλωσαν.     

 Ο γενικός στόχος του ηλεκτρονικού site ήταν οι εμπλεκόμενοι γονείς και μαθητές -τριες να 

ενημερώνονται για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν μέρος. Να 

ενημερώνονται για θέματα υγείας και φυσικής αγωγής με στόχο την ενημέρωση  την στήριξη και 

την  ενθάρρυνση των μαθητών -τριών στο πρόγραμμα. Να υπάρχει συνεχείς ενδιαφέρον και 

παρακίνηση στους μαθητές -τριες. Να παρέχεται η δυνατότητα  άμεσης επικοινωνίας μεταξύ 

γονέων και ερευνήτριας για να μπορούν να παρέχονται άμεσα λύσεις και συμβουλές για 

διάφορους προβληματισμούς που μπορεί να προκύψουν. 

Παράλληλα με το ηλεκτρονικό site δημιουργήθηκε και μία σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

στο Facebook με όνομα “active school Makedonitissa” για την προώθησε της ηλεκτρονικής 

σελίδας (βλ. Εικόνα 3). Αρχικά στάλθηκαν  ηλεκτρονικά προσκλήσεις στους μαθητές  να κάνουν 

“like” την σελίδα ούτως ώστε να μπορούν να ενημερώνονται με ότι περιεχόμενο ανεβαίνει στην 

σελίδα.  Στην σελίδα απαρτίζονταν σύνδεσμοι με άρθρα  από την ηλεκτρονική σελίδα και 

ενημερωτικές ανακοινώσεις.  
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Εικόνα 3: Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

 

 

 

Επίσης  για την αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης ετοιμάσθηκαν και οργανώθηκαν από 
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την ερευνήτρια οι εξής δοκιμασίες. Για την αξιολόγηση της  Φυσικής κατάστασης των παιδιών 

εφαρμόσθηκε: Τεστ ευλυγισίας, παλίνδρομο τεστ, τεστ αλτικότητας και τεστ κοιλιακών.  Για την 

αξιολόγηση της Φυσικής Δραστηριότητας των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το βηματόμετρο. Για την 

αξιολόγηση της Διατροφής των παιδιών δόθηκε το Ερωτηματολόγιο διατροφής 24ωρου. Για την 

αξιολόγηση των συμπεριφορών των παιδιών όσο αφορά θέματα υγείας δόθηκε το 

Ερωτηματολόγιο συμπεριφορών (HBSC). Για την αξιολόγηση των γνώσεων  των παιδιών γύρω 

από θέματα υγείας  δόθηκε το  Ερωτηματολόγιο γνώσεων.   Για τον υπολογισμού του ΔΜΣ 

Μετρήθηκε το ύψους και  το βάρος των παιδιών. Πιο αναλυτικά (βλ. Φάση 3 όργανα μετρήσεις) 

 

Αφού ετοιμάσθηκε το  πλάνο του παρεμβατικού προγράμματος τότε ακολούθησε (α) η ενημέρωση 

του προσωπικού και των εκπαιδευτικών, (β) η ενημέρωση των γονέων, (γ) ενημέρωση μαθητών –

τριων (δ) πιλοτική εφαρμογή  του προγράμματος. Αυτή η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε 

διάστημα μιας εβδομάδας.  

 

Η ενημέρωση του προσωπικού  και όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου είχε στόχο την  

πληροφόρηση και την ενίσχυση του προγράμματος.  Αρχικά στάλθηκε μια επιστολή σε όλους τους 

καθηγητές (βλ. Παράρτημα 8). Στην συνέχεια η ενημέρωση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε  

την ώρα της προκαθορισμένης εβδομαδιαίας  συνεδρίας, κάθε εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνονταν για τον στόχο της επόμενης εβδομάδας ούτος ώστε ο  κάθε ένας με τον δικό του 

τρόπο να  μπορέσει να  ενισχύει και να υποστηρίζει το πρόγραμμα 

Στην συνέχεια η ερευνήτρια είχε μια συνάντηση με τους Γυμναστές του σχολείου για την επιλογή 

των μαθητών.  Επιλέχθηκαν τα τμήματα  Α’5 και Α΄6, και επιλέχθηκαν με την μέθοδο ευκολίας, 

έπρεπε δηλαδή τα δύο τμήματα να είχαν την ίδια ώρα  το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Το επόμενο στάδιο ήταν  η ενημέρωση των γονέων και η συγκατάθεση τους για την συμμετοχή 

του παιδιού τους στο πρόγραμμα. Σε κάθε γονιό στάλθηκε μία επιστολή (βλ. Παράρτημα 9) με 

στόχο την λεπτομερή ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα, δόθηκε  έμφαση στην  

σημαντικότητα του προγράμματος παρέμβασης και τα θετικά που θα προσκομίσουν τα παιδιά από 

αυτή τους την συμμετοχή ούτος ώστε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των 

γονέων στο πρόγραμμα. Επίσης οι μαθητές ενημερώθηκαν  από την ερευνήτρια για τους στόχους 

αλλά και για το  περιεχόμενο της παρέμβασης (βλ. Παράρτημα 13). 
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Πιλοτική εφαρμογή 

Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής  ήταν  η διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας, των οργάνων 

μέτρησης, του εκπαιδευτικό υλικού που θα χρησιμοποιούνταν αργότερα στην κύρια έρευνα και  ο 

έλεγχος για αδυναμίες και προβλήματα για τα οποία δεν έγινε πρόβλεψη και ενδεχομένως να 

επηρέαζαν την εγκυρότητα της  έρευνας. Όλα τα όργανα μέτρησης (ερωτηματολόγια, όργανα 

αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, βηματόμετρα, όργανα αξιολόγησης σωματομετρικών 

χαρακτηριστικών) και το εκπαιδευτικό υλικό  εξετάστηκαν στην πράξη.  

Στην πιλοτική μελέτη  επιλέχθηκαν  δέκα μαθητές Α΄ τάξης Γυμνασίου . Η επιλογή του 

δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία με τη βοήθεια της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής του 

σχολείου. Οι συμμετέχοντες και οι γονείς τους   ενημερώθηκαν λεπτομερώς από την ερευνήτρια 

για το πρόγραμμα και αφού  προσκόμισαν υπογεγραμμένη  την επιστολή με την συναίνεσή των 

γονιών  τους έλαβαν μέρος στην έρευνα. (βλ. παράρτημα 9). Η πιλοτική μελέτη περιελάμβανε όλα  

τα συνθετικά και τις δράσεις του κυρίως προγράμματος :  

 Ομαδικές δραστηριότητες:  Πραγματοποιήθηκαν σύνολο  δέκα ομαδικές δραστηριότητες. 

(βλ. Παράρτημα 10)  

 Θεωρητικές δράσεις:  Πραγματοποιήθηκαν σύνολο 10 θεωρητικές δράσεις με θέμα την 

υγιεινή διατροφή και άσκηση   

 Επεξήγηση  της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας : Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση 

όπου  επεξηγήθηκε η  χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας.  

 Εξηγήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν όλες οι πρακτικές δοκιμασίες: Παλίνδρομο τεστ, 

τεστ αντοχής, τεστ ευλυγισίας, τεστ αλτικότητας, τεστ κοιλιακών, μέτρηση κινητικής 

δραστηριότητας με την χρήση του βηματομέτρου και μέτρηση ΔΜΣ. 

 Εξηγήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν όλες οι θεωρητικές δοκιμασίες:  ερωτηματολόγιο 

συμπεριφορών, ερωτηματολόγιο γνώσεων, ερωτηματολόγιο διατροφής 24ώρου,  

 

Μετά το πέρας της πιλοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν κάποιες μικρές αλλαγές  στην δομή 

των θεωρητικών και πρακτικών παρεμβάσεων ούτος ώστε η διάρκεια των μαθημάτων να μην 

ξεπερνά την μία ώρα διδακτικού χρόνου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις 

στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων για να γίνουν πιο κατανοητές οι ερωτήσεις. Στην 

μέτρηση της ΦΔ με την χρήση βηματομέτρων  αποφασίστηκε η αποστολή γραπτών  μηνυμάτων 
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στο τηλέφωνο των παιδιών κάθε πρωί  για  να μην ξεχνούν να φορούν τα βηματόμετρα.   

Τέλος  αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στο 

πρόγραμμα, τότε ήταν έτοιμο να ξεκινήσει η Τρίτη φάση της έρευνας η παρέμβαση.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

ΦΑΣΗ 3 (εφαρμογή του προγράμματος της παρέμβασης) 

Δομή παρεμβατικού προγράμματος   

Ο στόχος αυτής της φάσης της έρευνας ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος 

παρέμβασης με στόχο την προαγωγή Υγείας στους μαθητές –τριες, Γυμνασίου σχολείου. 

Ειδικότερα, στόχος αυτής της φάσης  ήταν να αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης ως 

προς τους πιο κάτω παράγοντες: α) Ως προς την εκτίμηση της ΦΔ συγκεντρώθηκαν στοιχεία 

αναφορικά με τον χρόνο εμπλοκής των μαθητών –τριών σε κινητικές δραστηριότητες, την 

ενασχόληση με οργανωμένα σπορ, την εμπλοκή τους σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής κατά 

τον ελεύθερο χρόνο τους και τον τρόπο μετακίνησής τους. β) Ως προς  την Φυσική κατάσταση, 

αξιολογήθηκαν οι τέσσερεις παράγοντες (αντοχή, δύναμη, ευλυγισία και αλτικότητα)  στους 

μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. γ) Ως προς τη διατροφική 

συμπεριφορά, αξιολογήθηκε το τι επιλέγουν να καταναλώνουν καθημερινά  (πρόγευμα, ενδιάμεσα 

γεύματα, βραδινό), η συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών και 

γλυκισμάτων. δ) Ως προς τις Γνώσεις αξιολογηθήκαν οι γνώσεις των μαθητών -τριών πριν και 

μετά το πρόγραμμα παρέμβασης σε θέματα αγωγής Υγείας και διατροφής.   Επίσης 

αξιολογήθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των παιδιών σε  ΦΔ και σπορ (όπως 

είναι οι φίλοι και η οικογένεια).  

 

Συμμετέχοντες 

Σε αυτή την φάση  συμμετείχαν εξήντα εννιά  (69) μαθητές –τριές της Α΄ Γυμνασίου με  κυπριακή 

ιθαγένεια (40 αγόρια και 29 κορίτσια).  Την πειραματική ομάδα αποτέλεσαν  σαράντα πέντε (45) 

μαθητές -τριες (24 αγόρια και 21 κορίτσια).  Επιπρόσθετα  την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν (24) 

είκοσι τέσσερα (16 αγόρια  και 8 κορίτσια)  της Α΄ Γυμνασίου   του ίδιου σχολείου με  κυπριακή 

ιθαγένεια.  Ο μέσος όρος ηλικίας των μαθητών –τριών  ήταν 12 ετών και 6 μηνών (12.59 ±  0.27).   

Επιλέχθηκε δείγμα ευκολίας. Πιο συγκεκριμένα για την πειραματική ομάδα επιλέχθηκαν δύο 

τμήματα  τα οποία είχαν την ίδια ώρα μάθημα ΦΑ και  ένα τμήμα που επιλέχθηκε τυχαία για να 

αποτελέσει την ομάδα ελέγχου. Ο διδάσκων ήταν  σε όλα τα τμήματα ο ίδιος. 
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Όργανα και μετρήσεις  

Κατά την διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν συνολικά δυο (2) 

μετρήσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του παρεμβατικού  προγράμματος και η 

δεύτερη μετά το τέλος του προγράμματος.  Στις μετρήσεις συμμετείχαν όλα τα παιδιά από την 

πειραματική ομάδα αλλά και την ομάδα ελέγχου.  

Για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος συλλέχθηκαν ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδομένα από τους συμμετέχοντες.  

 

 Για τον υπολογισμού του Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ)   πραγματοποιήθηκε μέτρηση ύψους 

και βάρους στα παιδιά. Για τον υπολογισμό του  Σωματικού βάρους χρησιμοποιήθηκε  ζυγαριά 

ακριβείας  SECA, ενώ για τον υπολογισμό του ύψους χρησιμοποιήθηκε μία μετροταινία η οποία 

κολλήθηκε στον τοίχο. Ο Δ.Μ.Σ υπολογίστηκε από τον παρακάτω τύπο 

 ΔΜΣ= βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)
2
 .  Για την αξιολόγηση του ΔΜΣ  χρειάστηκαν 20 

λεπτά. 

 

 Για την αξιολόγηση Φυσικής Δραστηριότητας  των εμπλεκομένων χρησιμοποιήθηκε το  

βηματόμετρο Omron pro style  2.  Για περισσότερες πληροφορίες  βλέπε Φάση 1 όργανα 

μετρήσεις.  

 

 Για την αξιολόγηση της  Φυσικής Κατάστασης των μαθητών χρησιμοποιήθηκε μέρος του  

EUROFIT TEST (EUROFIT, 1992).  Όλα τα τεστ έλαβαν μέρος στο κλειστό γυμναστήριο του 

σχολείου. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω δοκιμασίες: 

Α) τεστ  κοιλιακών:  Στόχος της δοκιμασίας ήταν η αξιολόγηση της δύναμη των κοιλιακών 

μυών των συμμετεχόντων. 

Β) Τεστ ευλυγισίας:  Στόχος της δοκιμασίας ήταν η αξιολόγηση της ευλυγισίας των 

συμμετεχόντων  . 

 Γ) παλίνδρομο τεστ: Στόχος της δοκιμασίας ήταν η αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής 

αντοχής των συμμετεχόντων.  

Δ) Τεστ αλτικότητας:  Στόχος της δοκιμασίας ήταν η αξιολόγηση της αλτικότητας των 

συμμετεχόντων 
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 Για την αξιολόγηση των συμπεριφορών των μαθητών –τριών δόθηκε το Ερωτηματολόγιο 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία (HBSC) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) Το 

ερωτηματολόγιο απαντήθηκε  στην τάξη με την βοήθεια της ερευνήτριας. Η ερευνήτρια 

υπαγόρευε μία - μία τις ερωτήσεις και έλυνε όλες τις απορίες των παιδιών βεβαιώνοντας έτσι 

ότι τα παιδιά κατανοούσαν  την κάθε ερώτηση πριν απαντήσουν. Για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου χρειάστηκε μία διδακτική περίοδος.  Πιο αναλυτικά σχετικά με το 

ερωτηματολόγιο βλέπε φάση 1 όργανα και μετρήσεις.  

 

 Για την αξιολόγηση της Διατροφής των παιδιών δόθηκε το Ερωτηματολόγιο διατροφής 24ωρου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).  Η ερευνήτρια έδωσε σε κάθε παιδί ένα ερωτηματολόγιο.  Τα παιδιά μαζί 

με την βοήθεια της ερευνήτριας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στην τάξη. Χρειάστηκαν 10 

διδακτικά λεπτά. Πιο αναλυτικά σχετικά με το ερωτηματολόγιο βλέπε φάση 1 όργανα και 

μετρήσεις.  

 

 Για την αξιολόγηση των γνώσεων  των παιδιών γύρω από θέματα υγείας  δόθηκε το  

Ερωτηματολόγιο γνώσεων (ΒΛ. Παράρτημα 11).  

Το ερωτηματολόγιο στη μορφή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείτο από 30 

ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου  

δίνονταν (α) σε διχοτόμος επέλεξε το σωστό (ναι - όχι) και επέλεξε το σωστό μέσα από τις 

πέντε επιλογές.  Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου ζητούσαν  από τον μαθητής –τρία να καταγράψει 

τρία είδη τροφών οι όποιες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες φυτικές ίνες, η 

βαθμολόγηση ήταν η εξής: Λανθασμένη απάντηση  θεωρείτο εάν έβρισκε μέχρι ένα σωστό και 

σωστή απάντηση  θεωρείτο αν έβρισκε 2 ή 3 σωστά.  Επίσης ζητήθηκε από τους μαθητές -τριες 

να καταγράψουν είδη τροφών που καταναλώνουν πιο συχνά  καθώς και αν επιθυμούν να 

αλλάξουν οποιαδήποτε διατροφική συνήθεια έχει η οικογένεια τους.  

 

Οι ερωτήσεις είχαν ως στόχο την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών –τριών σε θέματα που 

αφορούσαν : 

1) Φυσική Κατάσταση 

2)  Φυσική Άσκηση 
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3) Υγείας και Υγείες Σωματικό Βάρος   

4) Διατροφής 

Για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου απαιτήθηκε χρόνος 40 περίπου 

λεπτών. 

 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των δεδομένων ήταν το σχολικό περιβάλλον όπου 

φοιτούσαν οι μαθητές –τριες. Τα δεδομένα της 1
1ης 

μέτρησης συλλέχθηκαν κατά τον μήνα 

Ιανουάριο του 2015 και τα δεδομένα της 2
ης

 μέτρησης συλλέχθηκαν τον μήνα Μάρτιο του έτους 

2015. Αρχικά όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από την ερευνήτρια για τις οδηγίες 

σωστής  συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και την ορθή χρήση τοποθέτησης και 

απομάκρυνσης του βηματόμετρου. Ειδικότερα, η ερευνήτρια  στην προκαθορισμένη ημέρα και 

ώρα πήγε και βρήκε τους μαθητές -τριες στην τάξη τους. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον 

σκοπό και την σημαντικότητα της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης για την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων  τονίσθηκε η διατήρηση της ανωνυμίας, και εξηγήθηκε η αξία της ειλικρινής 

απάντησης στις έρευνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την συσχέτιση όλων των δεδομένων 

(ερωτηματολόγια και δοκιμασίες) σε όλες τις δοκιμασίες καταγραφόταν ο αριθμός του κάθε 

μαθητή -τριας όπως ήταν  γραμμένος στο παρουσιολόγιο της τάξης του. Με αυτό τον τρόπο 

δινόταν η ευχέρεια στην ερευνήτρια  στις μετέπειτα αναλύσεις να μπορέσει να συσχετίσει τα 

δεδομένα μεταξύ τους. 

 Η ερευνήτρια  στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα πήγε και βρήκε τους μαθητές -τριες στην 

τάξη τους. Ο στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η μέτρηση του Ύψους και του Βάρους του κάθε 

μαθητή και στην συνέχεια ο υπολογισμός του ΔΜΖ.  Η ερευνήτρια αφού πρώτα  εξήγησε στους 

συμμετέχοντες αναλυτικά την διαδικασία που θα ακολουθούσε, ζήτησε από τους μαθητες –τριες 

να αφαιρέσουν τα  υποδήματα και οτιδήποτε ¨βαρετό¨ φορούσαν  (ρολόι, κινητό, ζώνη, σακάκι). 

Στην συνέχεια η ερευνήτρια βάση με το παρουσιολόγιο της τάξης φώναζε ένα- ένα μαθητή να 

ανεβεί στην ζυγαριά, η ερευνήτρια ζύγιζε δύο φορές τον κάθε μαθητή –τρια. Για την μέτρηση του 

ύψους ζητήθηκε από τους μαθητές να βγάλουν τα υποδήματα τους και να αφαιρέσουν οτιδήποτε 

φορούσαν στο κεφάλι τους. Στην συνέχεια η ερευνήτρια βάση με το παρουσιολόγιο της τάξης  

φώναζε ένα- ένα μαθητή ζήτησε από τους μαθητές –τριες  να πλησιάσουν το σώμα τους κοντά 
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στον τοίχο στον οποίο υπήρχε κολλημένη η μετροταινία. Από εκεί με την βοήθεια ενός χάρακα 

από την κορυφή του κεφαλιού μετρήθηκε το ύψος. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 30 λεπτά. 

 Την ίδια ημέρα για την Αξιολόγηση  της Φυσικής Δραστηριότητας η  ερευνήτρια μοίρασε τα 

βηματόμετρα στους μαθητές -τριες πιο αναλυτική η διαδικασία αυτή καταγράφεται στην Φάση 1  

στην διαδικασία συλλογής δεδομένων. Η αξιολόγηση της βηματομετρικής ΦΔ για όλους τους 

συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε κατά τις ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, σε 

συνεχόμενες εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα καταγράφονταν η ΦΔ  περίπου 35 μαθητών -τριων. Για 

τη συνολική αξιολόγηση της ΦΔ απαιτήθηκαν δύο βδομάδες κατά τον μήνα Ιανουάριο και 2 

εβδομάδες κατά τον μήνα Απρίλιο.  Κάθε μαθητής -τρια φορούσε στην ζώνη του και 

συγκεκριμένα στο δεξί του ισχίο, το βηματόμετρο  για τέσσερις (4) συνεχόμενες μέρες δύο 

εργάσιμες (Πέμπτη, Παρασκευή) και ένα σαββατοκύριακο. Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν από την 

ερευνήτρια για το πώς πρέπει να εφαρμόζετε το βηματόμετρο κάθε πρωί. Επίσης κάθε πρωί η 

ερευνήτρια έστελνε προσωπικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των γονιών των μαθητών -τριων, 

υπενθυμίζοντας τους να φορέσουν τα βηματόμετρα.  Την Κυριακή το Βράδυ η ερευνήτρια με 

προσωπικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των γονιών αλλά και από ανακοίνωση που ανάρτησε 

στο ηλεκτρονικό site  υπενθύμισε τους μαθητές –τριες να επιστρέψουν το βηματόμετρο την 

Δευτέρα το πρωί στο σχολείο. Έτσι την Δευτέρα το πρωί όλοι οι μαθητές – τριες επέστρεψαν τα 

βηματόμετρα και η ερευνήτρια κατέγραψε τα βήματα που πραγματοποίησε ο κάθε μαθητής -τρια 

για την κάθε ημέρα  ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 30 λεπτά. 

Την επόμενη εβδομάδα η ερευνήτρια  συνάντησε τους συμμετέχοντες  στο κλειστό γυμναστήριο 

του  σχολείου τους όπου  πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της Φυσικής τους Κατάστασης. Για 

την αξιολόγηση της  Φυσικής Κατάστασης των μαθητών χρησιμοποιήθηκε μέρος του  EUROFIT 

TEST.  Όλες οι δοκιμασίες έλαβαν μέρος στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου και για την 

ολοκλήρωση τους χρειάσθηκαν δύο διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα 

πιο κάτω δοκιμασίες: 

Α) Τεστ ευλυγισίας:  μπροστά από ένα τοίχο τοποθετήθηκε ένας πάγκος αντεστραμμένος στον 

οποίο είχε στερεωθεί ένας χάρακας διαβαθμισμένος σε εκατοστά. Ο χάρακας τοποθετήθηκε με 

τέτοιο τρόπο στο πάγκο  ώστε η ένδειξη «15cm» του χάρακα να βρίσκεται στο σημείο όπου θα 

εφάπτονται τα πέλματα του παιδιού και η ένδειξη «0» να είναι προς το σώμα του παιδιού. Ο κάθε 

μαθητής -τρια κλήθηκε  να κάνει δίπλωση από εδραία θέση με τα χέρια τεντωμένα χωρίς 

ταλαντεύσεις και διατηρώντας τα γόνατα τεντωμένα. Από αυτή την θέση προσπάθησε  να 
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ακουμπήσει τον πάγκο με τον χάρακα που είχε μπροστά του και να κρατηθεί σε αυτή την θέση για 

τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Καταγραφόταν ο αριθμός της θέσης στην οποία  μπόρεσε να 

φθάσει και να κρατηθεί για 2 δευτερόλεπτα. Ο κάθε μαθητής -τρια είχε δύο προσπάθειες και η 

ερευνήτρια κατέγραφε την καλύτερη μέτρηση. 

Β) παλίνδρομο τεστ: Oι δοκιμαζόμενοι έτρεξαν παλίνδρομα (πήγαινε - έλα) μέχρι εξάντλησης, σε 

μια απόσταση 20 m που ορίζεται από δύο παράλληλες γραμμές και με ρυθμό που αυξάνεται 

προοδευτικά ανά λεπτό. Ο ρυθμός  καθορίστηκε από ηχητικά σήματα που δίνονταν από ένα 

κασετόφωνο. Ο κάθε  μαθητής -τρια πρέπει να φτάσει στην απέναντι γραμμή πριν ακουστεί το 

χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα, αλλιώς αποχωρεί από την δοκιμασίας. Το στάδιο στο οποίο ο 

δοκιμαζόμενος  αποχωρεί από την δοκιμασία  αποτελεί και την βαθμολογία της δοκιμασίας. Ο 

στόχος της δοκιμασίας είναι οι μαθητές να προσπαθήσουν να παραμείνουν στην δοκιμασία για 

όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι εφικτό. 

Γ) Τεστ αλτικότητας:  Οι δοκιμαζόμενοι από στατική θέση πραγματοποίησαν άλμα σε μήκος 

χωρίς φόρα.  Στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου τοποθετήθηκαν δύο στρώματα κατά μήκος  

(δηλαδή το ένα μετά το άλλο) και χαράχτηκε  μία γραμμή στο έδαφος  η οποία αποτέλεσε την 

γραμμή εκκίνησης. Η ερευνήτρια φώναζε ένα-ένα   μαθητή –τρια από το παρουσιολόγιο , τότε ο 

δοκιμαζόμενος πήγαινε στο σημείο εκκίνησης και  στεκόταν με τα πόδια ανοικτά σε κανονική 

απόσταση (άνοιγμα των ώμων), με τα δάχτυλα των ποδιών μόλις πίσω από τη γραμμή εκκίνησης. 

Με λυγισμένα γόνατα και έχοντας τα δυο χέρια μπροστά και παράλληλα προς το έδαφος αιωρεί 

και τα δύο  του χέρια και σπρώχνει με δύναμη και προσπαθεί να πηδήξει όσο πιο μακριά μπορεί. 

Η προσπάθεια ολοκληρώνετε  όταν ο δοκιμαζόμενος προσγειωθεί με τα δύο πόδια και να σταθεί 

όρθιος. Μετρήθηκε η απόσταση από την θέση εκκίνησης μέχρι το πίσω μέρος του πιο κοντινού 

σημείου στη γραμμή προσγείωσης  υποδήματός. Ο  κάθε μαθητής –τρια είχε δύο προσπάθειες και 

καταγράφηκε η πιο  υψηλή βαθμολογία μετρημένη σε εκατοστά (cm). 

Δ) τεστ  κοιλιακών:  οι μαθητές –τριες  χωρίστηκαν ανά δυάδες. Κάθε δυάδα  κλήθηκε να πάρει 

ένα στρώμα και να καθίσει  στο στρώμα ακούγοντας προσέχτηκα τις οδηγίες από την ερευνήτρια. 

Κατά την εφαρμογή της δοκιμασίας οι συμμετέχοντες είχαν  δύο ρόλους. Ο ένας είχε τον ρόλο του 

εξεταζόμενου και ο  άλλος τον ρόλο του βοηθού, και τα δύο μαθητές –τριες πέρασαν και από τους 

δύο ρόλους.  Ο μαθητής -τρια με τον ρόλο εξεταζόμενου κάθισε σε εδραία θέση με την πλάτη 

ίσια, τις παλάμες των χεριών πλάι στα αυτιά, τα γόνατα λυγισμένα σε γωνία 90 μοιρών και τα 

πέλματα των ποδιών να ακουμπούν στο στρώμα. Ο μαθητής –τριά με τον ρόλο βοηθού κλήθηκε 



97 

 

να κρατήσει σταθερά τα πόδια του άλλου μαθητή. Ο μαθητής -τρια που εξεταζόταν ξάπλωσε σε 

ύπτια κατάκλιση και μετά ξανά ήρθε σε εδραία θέση. Ο μαθητής -τρια σε ρόλο βοηθού μετρούσε  

μόνο τις σωστές επαναλήψεις, βάση με τις οδηγίες που έδωσε η ερευνήτρια σωστές επαναλήψεις 

θεωρούνταν όταν ο δοκιμαζόμενος ερχόταν σε εδραία θέση με τα χέρια πίσω από το κεφάλι.  

Εκτελέστηκαν δοκιμαστικές επαναλήψεις για να βεβαιωθεί η ερευνήτρια ότι όλοι οι μαθητές 

κατανόησαν σωστά την άσκηση. Στόχος των συμμετασχόντων ήταν να εκτελέσουν όσες 

περισσότερες επαναλήψεις μπορούσαν στο  χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. 

Μετά το τέλος του τεστ η ερευνήτρια κατέγραψε τις επαναλήψεις που έκανε ο κάθε μαθητής -τρια 

και μετά άλλαξαν οι ρόλοι. Ο κάθε  μαθητής -τρια είχε μια προσπάθεια  (EUROFIT, 1992). 

  

Η επόμενη συνάντηση της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες  πραγματοποιήθηκε  με στόχο την 

αξιολόγηση των συμπεριφορών των μαθητών σε  θέματα Υγείας. Η συνάντηση έλαβε μέρος στην 

τάξη των μαθητών. Η ερευνήτρια μοίρασε στους μαθητές που θα λάμβαναν μέρος το 

ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονταν με την Υγεία, ενώ οι μαθητές που δεν είχαν 

προσκομίσει την έγγραφη συναίνεση των γονέων τους, αποχώρησαν από την αίθουσα με την 

αρμόδια καθηγήτρια. Η ερευνήτρια διάβαζε δυνατά την κάθε ερώτηση  και την εξηγούσε, 

απαντούσε σε πιθανές απορίες και  περίμενε μέχρι η κάθε ερώτηση να απαντηθεί από όλους τους 

συμετέχοντες και μετά να περάσει στην επόμενη ερώτηση. Αφού συμπληρώθηκε το 

ερωτηματολόγιο από όλους τους μαθητές -τριες τότε μοιράσθηκε το Ερωτηματολόγιο Διατροφής 

Ανάκλησης 24ώρου. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους μαθητές να 

καταγράψουν αναλυτικά τι κατανάλωσαν την προηγούμενη ημέρα για πρωινό, δεκατιανό, 

μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό γεύμα. Τονίσθηκε από την ερευνήτρια να καταγράψουν 

τις μερίδες που κατανάλωσαν αλλά και τον τρόπο μαγειρέματος του φαγητού εάν γνώριζαν. Πιο 

αναλυτική αυτή η διαδικασία καταγράφεται στην Φάση 1 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων. 

Αφότου συμπληρώθηκαν από όλους τους μαθητές και τα δύο ερωτηματολόγια, η ερευνήτρια 

φώναζε κοντά της ένα- ένα μαθητή από το απουσιολόγιο  και πάνω στην γωνία και των δύο 

ερωτηματολογίων κατέγραφε τον αριθμό του συγκεκριμένου μαθητή στον κατάλογο.  Ο λόγος 

που έγινε αυτή η κωδικοποίηση των στοιχείων για τον κάθε μαθητή ήταν για να μπορέσει πιο μετά 

στις αναλύσεις η ερευνήτρια να ταυτίσει τα ερωτηματολόγια αλλά και τα  βηματόμετρα  μεταξύ 

τους. 
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Στην επόμενη συνάντηση η ερευνήτρια μοίρασε στους συμμετέχοντες το ερωτηματολόγιο 

Γνώσεων. Η ερευνήτρια διάβαζε δυνατά την κάθε ερώτηση  και την εξηγούσε, απαντούσε σε 

πιθανές απορίες και  περίμενε μέχρι η κάθε ερώτηση να απαντηθεί από όλους τους μαθητές και 

μετά να περάσει στην επόμενη.  Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου ήταν περίπου  40  

λεπτά.  

Μεταβλητές, διαχείριση δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις  

Μεταβλητές 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές ήταν το φύλο (αγόρι – κορίτσι) και η ομάδα (πειραματική ομάδα – ομάδα 

ελέγχου).  

Εξαρτημένες Μεταβλητές της έρευνας ήταν: 

 

 Για τον ΔΜΣ 

 Κατηγορία ΔΜΣ (λιποβαρής, κανονικός, υπέρβαρος, παχύσρκος) 

 

 Για τη Bηματομετρική ΦΔ ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 

 Η συνολική βηματομετρική ΦΔ για τις τέσσερις (4) μέρες καταγραφής. 

 Η συνολική βηματομετρική ΦΔ για τις εργάσιμες μέρες (Πέμπτη-Παρασκευή) και 

το σ/κ. 

 

 Για την Φυσική κατάσταση: 

 Ευλυγισία ( τεστ ευλυγισίας) 

 Καρδιαναπνευστική αντοχή (παλλίνδομο τεστ) 

 Αλτικότητα (τεστ αλτικότητας) 

  Δύναμη ( τεστ κοιλιακών) 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: 

 Ικανοποίηση από τη ζωή  

 Διατροφική συμπεριφορά 

 Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ  

 Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος  
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 Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης  

 Επικοινωνία με Γονείς  

 Διασκέδαση με Γονείς  

 Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή   

 Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο  

 Επικοινωνία με Φίλους 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου» ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 

 Η ανάλυση της συχνότητας των πέντε γευμάτων (αν κατανάλωσε κάτι στο 

συγκεκριμένο γεύμα ή όχι). 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Γνώσεων» 

 Κατηγορία  γνώσεις ΦΚ 

 Κατηγορία  γνώσεις Φυσική Άσκηση 

 Κατηγορία γνώσεις Υγείας και Υγιείς Σωματικό Βάρος   

 Κατηγορία  Γνώσεις Διατροφής 

 

Διαχείριση δεδομένων 

 Για τον Δείκτη Μάζας Σώματος, δημιουργήθηκε μια καινούρια μεταβλητή στην  οποία 

δίνοντας τα στοιχεία Ύψους και βάρους υπολογιζόταν απευθείας ο ΔΜΣ.  

 

 Για την Βηματομετρική ΦΔ. Δημιουργήθηκαν τέσσερεις μεταβλητές στις οποίες 

καταγράφονταν τα βήματα που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες ξεχωριστά για την 

κάθε ημέρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στην συνέχεια δημιουργήθηκαν  

τρείς καινούριες μεταβλητές για να βρεθούν οι μέσοι όροι των βημάτων που 

πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες για τις εξής κατηγορίες: 1) Συνολικά βήματα 

εργάσιμων ημερών 2) Συνολικά βήματα Σ/Κ 3) Συνολικά βήματα και των τεσσάρων 

ημερών. Πιο αναλυτικά περιγράφονται στην Φάση 1 Διαχείριση δεδομένων. 

  

 Για την Φυσική κατάσταση:  δημιουργήθηκαν 4 μεταβλητές μία για κάθε δοκιμασία. 1) 
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ευλυγισία 2) Αντοχή  3) Αλτικότητα 4) Δύναμη κοιλιακών μυών. 

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: (Βλ. Φάση 1,  

Διαχείριση Δεδομένων, Για το ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την 

Υγεία)   

 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου».  Δημιουργήθηκαν πέντε 

μεταβλητές η κάθε μία αντιστοιχούσε και σε ένα γεύμα (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, 

απογευματινό και βραδινό). Εάν οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν κάποια τροφή τότε 

καταγραφόταν ο αριθμός ένα εάν όχι τότε καταγραφόταν ο αριθμός δύο. 

 

  Για το «Ερωτηματολόγιο Γνώσεων». δημιουργήθηκαν τέσσερεις κατηγορίες: 

Οι ερωτήσεις αποτελούνταν από διχοτόμος απαντήσεις κλειστού τύπου σωστό - λάθος  

1. Κατηγορία  γνώσεις ΦΚ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν 8 ερωτήσεις.  Πιο 

συγκεκριμένα ερώτηση 3,4,5,6,10,11,18, και 22.  

2. Κατηγορία  γνώσεις ΦΚ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν 12 ερωτήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα ερώτηση 2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,19, και 20. 

3. Κατηγορία γνώσεις Υγείας και Υγιείς Σωματικό Βάρος. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονταν 4 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα ερώτηση 21,23,24 και 25. 

4. Κατηγορία  Γνώσεις Διατροφής. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν 3 ερωτήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα ερώτηση 26,27 και 28. 

 

Στατιστικές αναλύσεις 

 Για τον ΔΜΣ πραγματοποιήθηκε περιγραφική Στατιστική  

 Για την Βηματομετρική ΦΔ: πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και ανάλυση 

διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με εξαρτημένο 

παράγοντα την Διατροφική Συμπεριφορά, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την 

τάξη   

 Για την ΦΚ πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και ανάλυση διακύμανσης (Mixed 

between-within subject analysis of variety ANOVA) με εξαρτημένο παράγοντα τις 
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τέσσερεις δοκιμασίες ΦΚ (ευλυγισία, αντοχή, αλτικότητα, δύναμη) και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την μέτρηση (πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης) Για τον 

έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το Levene’s test. 

 Για το «Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία»: 

πραγματοποιήθηκαν περιγραφική στατιστική και ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-

within subject analysis of variety ANOVA) με εξαρτημένο παράγοντα τις κατηγορίες, και 

ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την ομάδα (πειραματική και ομάδα ελέγχου). Για 

τον έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το Levene’s test. 

 Για το «Ερωτηματολόγιο ανάκλησης Διατροφής 24ώρου»:  πραγματοποιήθηκε ποσοστιαία 

ανάλυση συχνότητας γευμάτων 

 Για την αξιολόγηση του «Ερωτηματολογίου Γνώσεων» πραγματοποιήθηκε ποσοστιαία 

ανάλυση της συχνότητας σωστό και λάθος και μη παραμετρική μέθοδο ανάλυσης (chi 

square). 

 

Ερευνητικές Υποθέσεις  

o H 6.1  Στον Δ.Μ.Σ  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση.  

o H 7.2 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 7.3 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης 

της πειραματικής ομάδας 

o H 7.4 Στην ΒΦΔ θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   πειραματικής ομάδας 

και ομάδας ελέγχου στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 8.5  Στην αντοχή θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 8.6 Στην αντοχή  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας 

o H 8.7 Στην ευλυγισία θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 
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o H 8.8 Στην ευλυγισία θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας 

o H 8.9 Στην  αλτικότητα  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 8.10 Στην αλτικότητα  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας 

o H 8.11 Στη δύναμη κοιλιακών  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 8.12 Στη δύναμη κοιλιακών   θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 

2
ης

 μέτρησης μέτρησης της πειραματικής ομάδας 

o H 9.1 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών στην αρχική και τελική μέτρηση στους παράγοντες:  

 Η 9.1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η 9.1.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η 9.1.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η 9.1.4  Εικόνα Σώματος 

 Η 9.1.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η 9.1.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η 9.1.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η 9.1.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η 9.1.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Η 9.1.10 Επικοινωνία με φίλους 

 

o H 10.1 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  της ομάδας και του φύλλου 

στην αρχική και τελική μέτρηση  στους παράγοντες: 

 Η10.1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η10.1.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η10.1.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η 10.1.4  Εικόνα Σώματος 

 Η 10.1.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η 10.1.6 Επικοινωνία με Γονείς 
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  Η 10.1.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η 10.1.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η 10.1.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο 

σχολείο 

 Η 10.1. 10  Επικοινωνία με φίλους 

 

o H11.1 Στις Συμπεριφορές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   

πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και τελική μέτρηση στους 

παράγοντες: 

 Η11.1.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Η11.1.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Η11.1..3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Η11.1.4  Εικόνα Σώματος 

 Η11.1.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Η11.1.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Η11.1.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Η11.1.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Η11.1.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο 

σχολείο 

 Η11.1. 10 Επικοινωνία με φίλους 

 

o H 12.1 Στις  διατροφικές επιλογές  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών  της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o H 13.1 Στις διατροφικές επιλογές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 

και 2
ης

 μέτρησης της πειραματικής ομάδας. 

o H 14.1 Στις διατροφικές επιλογές θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   

πειραματικής ομάδας και ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση. 

o H15.1 Στις Γνώσεις θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης ανάλογα με την ομάδα: πειραματικής ομάδα και ομάδας ελέγχου. 
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o H16.1 Στις Γνώσεις θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  του φύλου: αγόρια-

κορίτσια στην αρχική και τελική μέτρηση. 

 

Μηδενικές Υποθέσεις  

o Hο1.1  Στον Δ.Μ.Σ Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o Hο2.1 Στην βηματομετρική ΦΔ (ΒΦΔ) Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση 

o Hο3 Στην ΒΦΔ δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  1
ης

 και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας 

o Ho 4 Στην ΒΦΔ  δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   πειραματικής 

ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και τελική μέτρηση 

o Ho 5  Στην αντοχή δεν  θα υπάρξει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της 

πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση. 

o Ho 6 Στην αντοχή   δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας. 

o Ho 7 Στην ευλυγισία δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση. 

o Ho 8 Στην ευλυγισία δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης και 2
ης

 

μέτρησης της πειραματικής ομάδας. 

o Ho 9 Στην αλτικότητα δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών μέτρησης της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική μέτρηση. 

o Ho 10 Στην αλτικότητα δεν θα υπάρξει διαφορά μεταξύ 1ης και 2
ης

 μέτρησης της 

πειραματικής ομάδας. 

o Ho 11 Στη δύναμη κοιλιακών δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών μέτρησης της πειραματικής ομάδας στην αρχική και τελική 

μέτρηση. 

o Ho 12 Στη δύναμη κοιλιακών   δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης 

και 2
ης

 μέτρησης μέτρησης της πειραματικής ομάδας. 
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o Ho 13 Στις Συμπεριφορές δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών στην αρχική και τελική μέτρηση στους παράγοντες:  

 Ηο13.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Ηο13.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Ηο13.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Ηο 13.4  Εικόνα Σώματος 

 Ηο 13.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Ηο 13.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Ηο 13.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Ηο 13.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Ηο 13.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο 

σχολείο 

 Ηο 13. 10 Επικοινωνία με φίλους 

 

o Ho 14 Στις Συμπεριφορές δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ  της ομάδας και του 

φύλλου στην αρχική και τελική μέτρηση στους παράγοντες: 

 Ηο14.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Ηο14.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Ηο14.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Ηο 14.4  Εικόνα Σώματος 

 Ηο 14.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Ηο 14.6 Επικοινωνία με Γονείς 

  Ηο 14.7 Διασκέδαση με Γονείς 

  Ηο 14.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Ηο 14.9 Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο 

σχολείο 

 Ηο 14. 10  Επικοινωνία με φίλους 

 

o Ho 15 Στις Συμπεριφορές δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ   

πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου στην αρχική και τελική μέτρηση στους 

παράγοντες: 
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 Ηο15.1  Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία  

 Ηο15.2  Διατροφική Συμπεριφορά  

 Ηο15.3 Φυσική Δραστηριότητα 

 Ηο 15.4  Εικόνα Σώματος 

 Ηο 15.5  Κοινωνική Κατάσταση  

 Ηο 15.6 Επικοινωνία με Γονείς 

 Ηο 15.7 Διασκέδαση με Γονείς 

 Ηο 15.8 Σχολείο και σχολική Ζωή 

 Ηο 15.9Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής του μαθητή στο σχολείο 

 Ηο 15. 10 Επικοινωνία με φίλους 

 

o Ho 16 Στις διατροφικές επιλογές δεν  θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών  της πειραματικής στην αρχική και τελική μέτρηση. 

o Hο 20 Στις Γνώσεις δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης και 2
ης

 

μέτρησης ανάλογα με την ομάδα: πειραματικής ομάδα και ομάδας ελέγχου. 

o Hο 21 Στις Γνώσεις δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλου: 

αγόρια-κορίτσια στην αρχική και τελική μέτρηση. 

 

3.2 Αποτελέσματα 

i) Αξιολόγηση ΔΜΣ 

Στον παρακάτω πίνακα (Βλ. πίνακα 6) περιγράφονται  οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ) των σωματομετρήσεων των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας κατά φύλο. 

Πραγματοποιήθηκε μία μέτρηση για να δούμε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται το δείγμα μας (1= 

λιποβαρής, 2= κανονικός, 3= υπέρβαρος, 4=παχύσαρκος) Η κατηγορία υπολογίστηκε με βάση την  

ακριβή ηλικία το φύλο και τις μετρήσεις ύψους και βάρους για κάθε παιδί.    
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Πίνακας 6. Περιγραφικά στοιχεία  Σωματομετρήσεων των συμμετεχόντων της πειραματικής 

ομάδας και  της ομάδας ελέγχου.  

Μεταβλητή Δ.Μ.Σ 

Ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (n=45) ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (n=24) 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ         

(n=24) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=21) 

ΑΓΟΡΙΑ         

(n=16) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

(n=8) 

Μέτρηση 1Η 1Η 1Η 1Η 

Δ.Μ.Σ 21.61± 2.80 21.47± 2.74 20.17± 3.63 19.13± 2.42 

Κατηγορία 2.33 ± 0.81 

(κανονικό) 

2.14 ± 0.85 

(κανονικό) 

2.23 ± 70 

(κανονικό) 

2.37 ± 01.18 

(κανονικό) 

Δ.Μ.Σ 19.79 ± 3.37 19.82 ±  3.26 

Δ.Μ.Σ 

(αγόρια+ 

κορίτσια 

19.80± 3.31 

Σύνολα 

κατηγορίας 

2.24± 0.82 2.33± 0.86 

Κατηγορία 

(αγόρια+ 

κορίτσια) 

2.27 ± 0.83    Κανονικό 

 

Από τις τιμές του Πίνακα 6 φαίνεται ότι ο  μέσος όρος του  ΔΜΣ  για την πειραματική ομάδα ήταν 

ΜΟ=19.79, TA=± 3.37  και για την ομάδα ελέγχου 19.82 ±  3.26.   Πιο αναλυτικά   για την 

Πειραματική ομάδα ο ΔΜΣ των  αγοριών ήταν 21.61, ΤΑ=± 2.80 και των κοριτσιών 21.47, ΤΑ=± 

2.74  και για την Ομάδα Ελέγχου ο μέσος όρος του  ΔΜΣ ήταν 19.82, ΤΑ= ±3.26 πιο αναλυτικά Ο 

ΔΜΣ των αγοριών ήταν 20.17, ΤΑ=±3.63 και των κοριτσιών είναι 19.13, ΤΑ=±2.42. Όλοι οι 

μαθητές –τριές κατατάσσονται στην κατηγορία κανονικό βάρος. Τα πιο πάνω ευρήματα 

συνηγορούν  στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο1.1., κι  απόρριψη της ερευνητική 

υπόθεση Η 6.1 για μη διαφορά μεταξύ των  αγοριών κι των κοριτσιών όσο αφορά τον ΔΜΣ.  
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ii) Αξιολόγηση Φυσικής Δραστηριότητας  

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 7) παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ) της βηματομετικής φυσικής δραστηριότητας των μαθητών –τριών του δείγματος 

τις εργάσιμες μέρες και το σαββατοκύριακο, κατά Ομάδα και Φύλο. 

 

Πίνακας 7. Περιγραφικά στοιχεία της Βηματομετρικής Φυσικής Δραστηριότητας της Πειραματική 

ομάδα και ομάδα ελέγχου 

 

 

Από τις τιμές στον (Πίνακα 7)  φαίνεται ότι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βημάτων που 

πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες  της πειραματικής ομάδας  πριν το παρεμβατικό πρόγραμμα 

για τις καθημερινές ημέρες ήταν 6187.3, ΤΑ=± 2432.07. Πιο συγκεκριμένα τα αγόρια 

πραγματοποίησαν  8190.79, ΤΑ=±  1230.21 βήματα και τα κορίτσια 6128.10, ΤΑ=±2405.61 . Ο 

Μ.Ο των βημάτων που πραγματοποίησαν οι μαθητές και τις  4 ημέρες ήταν 7061.81, 

ΤΑ=±2316.48 βήματα.  Επίσης Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βημάτων που πραγματοποίησαν οι 

μαθητές μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα για τις καθημερινές ημέρες ήταν 8548.61, 

ΤΑ=±1968.08. Ο μέσος όρος (Μ.Ο) των βημάτων  του σαββατοκύριακου ήταν 10188.57, 

ΤΑ=±1959.20.  

Μεταβλ

ητή: 

Βηματομετρικής  Φυσικής Δραστηριότητας  

Ομάδα:  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Φύλο: ΑΓΟΡΙΑ(n=24) ΚΟΡΙΤΣΙΑ(n=21) Σύνολα (n=45) ΑΓΟΡΙΑ(n=16) ΚΟΡΙΤΣΙΑ(n=8) Σύνολα(n=24) 

Μέτρησ

η: 

1Η  2Η  1Η  2Η  1η  2η   1Η  2Η   1Η  2Η  1η  2η  

Καθημε

ρινές 

ημέρες 

5795.88 

± 

1547.02 

8190.79 

± 

1230.21 

6128.11 

± 

2405.61 

8957.54  

± 

2540.02 

6187.31 

± 

2432.07   

8548.61 

± 

1968.08 

5795.87 

± 

1549.01 

7443.34 

± 

957.98 

6241.1

2 

±1175.

18 

7189.31 

± 511.12 

5944.2

9 ± 

1425.1

8 

7358.6

7 

±832.4

6 

Σαββατο

κύριακα 

6652.38 

± 

1551.65 

10031.3

1 

±1716.4

2 

8126.23 

± 

3050.85 

10368.2

857 ± 

2234.50 

7936.30 

± 

2985.81   

10188.5

7 ± 

1959.20 

6652.37 

± 

1551.65   

7771.78 

± 

731.48 

7460.6

2 ± 

2374.1

5 

8365.93 

± 925.49 

6921.7

9 ± 

1853.9

6 

7969.8

3 

±831.5

6 

Όλες τις 

μέρες 

6224.13 

± 

1387.28 

9111.05 

± 

1392.05 

7127.17 

± 

2486.06 

9662.91 

± 

2198.25 

7061.81 

± 

2316.48 

9368.59 

± 1 

813.00 

 6224.12 

± 

1387.28 

7607.56 

± 

766.85 

6850.8

7 ± 

1670.9

2 

7777.62 

± 661.83 

6433.0

4± 

1481.8

8 

7664.2

5 ± 

723.56 
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Για την ομάδα ελέγχου  ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βημάτων που πραγματοποίησαν οι μαθητές  πριν 

το παρεμβατικό πρόγραμμα για τις καθημερινές ημέρες ήταν 5944.29, ΤΑ=±1425.189 ενώ Ο 

μέσος όρος (Μ.Ο) των βημάτων  του σαββατοκύριακου ήταν 6921.79, ΤΑ=±1853.960. Επίσης ο 

Μ.Ο των βημάτων που πραγματοποίησαν οι μαθητές και τις  4 ημέρες  ήταν 6433.04, 

ΤΑ=±1481.882  βήματα. Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βημάτων 

που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες  για τις καθημερινές ημέρες ήταν 7358.67, ΤΑ=±832.467. 

και για το  σαββατοκύριακου  ήταν 7969.83, ΤΑ= ±831.566.  

Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι η Πειραματική ομάδα πραγματοποίησε περισσότερα 

βήματα στο τέλος  του παρεμβατικού προγράμματος  ( 9368.59, ΤΑ=±1813.00 βήματα) από την 

ομάδα ελέγχου (7664.25, ΤΑ=±723.561 βήματα). 

 Όσο αφορά το φύλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κορίτσια πραγματοποίησαν περισσότερα 

βήματα μετά το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος . 

 

Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety  Anova) με 

εξαρτημένο παράγοντα τη ΦΔ κατά τις εργάσιμες μέρες και το σ/κ, κι ανεξάρτητους παράγοντες 

το φύλο και την ομάδα (πειραματική και ομάδα ελέγχου) δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση 

τον παράγοντα ‘ομάδα’ στη ΦΔ, τόσο τις εργάσιμες μέρες [F(1,65)=0.92, p=.280], όσο και για το 

σ/κ [F(1,65)=.994, p=.543]. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα 

‘φύλο’ τόσο στις εργάσιμες μέρες [[F(1,65)= .998, p=.725] όσο και για το σ/κ [F(1,65)= .996, 

p=.611], ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’  για στις εργάσιμες μέρες [F(1,65)= 

.986, p=.340] , και για το σ/κ [F(1,65)= .996, p=.628]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο2.1 και απόρριψη 

της ερευνητικής υπόθεσης Η7.1 για μη διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών όσο 

αφορά την ΦΔ. Επίσης  γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο3 και απορρίπτεται η ερευνητική 

υπόθεση Η7.3 για μη διαφορά μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης όσο αφορά την ΦΔ. Και τέλος γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο4 και απορρίπτεται η ερευνητική υπόθεση Η7.4 για μη  

στατιστική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου όσο αφορά την ΦΔ 

των συμμετασχόντων.   
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iii) Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 8) παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ) της Φυσικής Κατάστασης  τεσσάρων παραγόντων (Ευλυγισία, αντοχή, 

αλτικότητα και δύναμη κοιλιακών μυών) των μαθητών –τριών της  πειραματικής ομάδας  πριν και 

μετά το πρόγραμμα παρέμβασης.  

 

Πίνακας 8:  Περιγραφικά στοιχεία της Φυσικής Κατάστασης των συμμετεχόντων της 

πειραματικής ομάδας  

Μεταβλητή Φυσικής Κατάστασης 

ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

φύλο ΑΓΟΡΙΑ (n=24)  ΚΟΡΙΤΣΙΑ (n=21)  

Μέτρηση 1Η 2Η Σύνολα 

1η 

1Η 2Η Σύνολα 

2η 

Τεστ 

ευλυγισίας 

11.00± 

6.49 

13.08 ± 

5.85 

10.31± 

7.05 

9.52 ± 11.52± 

8.43 

12.32± 

7.12 

Παλίνδρομο 

τεστ αντοχής 

30.50± 

15.43 

36.00± 

16.92 

27.16  

±14.8 

23.33± 

13.59 

39.00± 

20.25 

37.40± 

18.39 

Τεστ 

αλτικότητας 

154.04± 

27.07 

151.83± 

24.49 

157.04 

±28.12 

160.4±  

29.55 

152.4± 

27.14 

152.13± 

25.47 

Τεστ 

κοιλιακών 

19.29± 

4.11 

25.92± 

3.74 

19.24± 

4.53 

19.19± 

5.08 

26.38± 

3.86 

26.13± 

3.76 

 

Από τον  πίνακα 8 φαίνεται ότι στην μέτρηση που πραγματοποιήθηκε Πριν το πρόγραμμα 

παρέμβασης Ο Μ.Ο  του  τεστ ευλυγισίας ήταν  10.31 cm ΤΑ= ±7.05cm. O MO του τεστ 

αλτικότητας ήταν 157.04 cm, ΤΑ=±28.12cm. Επίσης ο ΜΟ του επιπέδου που έφτασαν όλοι οι 

συμμετέχοντες (αγόρια και κορίτσια) στο παλίνδρομο τεστ αντοχής ήταν 27.16, ΤΑ=±14.8.  

  και ο ΜΟ  των επαναλήψεων που πραγματοποίησαν τα παιδιά στο  τεστ κοιλιακών ήταν  19.24, 

ΤΑ=± 4.53.  Στην μέτρηση που πραγματοποιήθηκε  Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης φαίνεται ότι 

οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων δείχνουν βελτίωση. Πιο  συγκεκριμένα Ο ΜΟ  του  τεστ 

ευλυγισίας ήταν  12.36 cm,ΤΑ= ±7.12 cm. Ο ΜΟ όλων των συμμετεχόντων του επιπέδου που 

έφτασαν τα παιδιά στο ηχητικό τεστ αντοχής ήταν 37.40, ΤΑ=±18.39. Επίσης ο MO του τεστ 

αλτικότητας ήταν 152.13cm, ΤΑ= ±25.47 cm και ο ΜΟ  των επαναλήψεων που πραγματοποίησαν 
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οι συμμετέχοντες στο  τεστ κοιλιακών ήταν  26.13, ΤΑ= ±3.76.  

 

Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety  Anova) με 

εξαρτημένο παράγοντα τη ΦΚ κατά τις τέσσερες δοκιμασίες και ανεξάρτητους παράγοντες το « 

«φύλο»  και τον «χρόνο» ( πριν και μετά την παρέμβαση).   Έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση τον 

παράγοντα ‘χρόνο’ στις δοκιμασίες: ευλυγισία [[F(1,43)= .802, p=.002, eta squared=.019] με 

μεγάλη επίδραση, αντοχή: [F(1,43)= .703, p=.000, eta squared=.0297] με μεγάλη επίδραση, 

δύναμη κοιλιακών μυών, [F(1,43)= .362, p=.000, eta squared=.0632] με μεγάλη επίδραση. 

Ωστόσο  στην δοκιμασία της αλτικότητας δεν  βρέθηκε στατιστική κύρια επίδραση από τον χρόνο 

[F(1,43)=.966, p=.222]. 

Ο παράγοντας ‘φύλο’ έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση στην δοκιμασία αντοχής [F(1,43)= .911, 

p=.047, eta squared=.089] με μεσαία μάλλον  επίδραση. Ενώ στις άλλες δοκιμασίες, ευλυγισίας 

[F(1,43)=1.0, p=.947], αλτικότητα [F(1,43)=.989, p=.486] και δύναμη κοιλιακών μυών 

[F(1,43)=.997, p=.727] δεν παρατηρήθηκε στατιστική επίδραση.  

 Όσο αφορά τον παράγοντα ευλυγισία, τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης Ηο7 και απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η8.7 για την μη διαφορά 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η8.8 και 

απορρίπτει την μηδενική υπόθεση Ηο8 για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ της 1
ης

 και της 2
ης

  

μέτρησης πριν και μετά του προγράμματος παρέμβασης.  

Στον παράγοντα αντοχή, τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή της ερευνητικής 

υπόθεσης Η8.5 και  απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση Ηο5 για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ 

των αγοριών και των κοριτσιών. Επίσης  γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η8.6 και 

απορρίπτετε η μηδενική  υπόθεση Ηο6 για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης 

πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Στον παράγοντα αλτικότητα, τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή  της μηδενικής 

υπόθεσης Ηο9 και απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η8.9 για την μη διαφορά μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο10  και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η8.10 για την μη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  

Στον παράγοντα δύναμη κοιλιακών μυών, τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης Ηο11 και την απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η8.11 για την μη διαφορά 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η8.12 και 
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απορρίπτετε η μηδενική υπόθεση ηο12 για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 μέτρησης 

πριν και μετά του προγράμματος παρέμβασης. 

 

v) Αξιολόγηση  Ερωτηματολόγιου Συμπεριφορών Υγείας 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 9) περιγράφονται  οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις 

(ΤΑ) του ερωτηματολογίου Συμπεριφορών Υγείας  των συμμετεχόντων  κατά φύλο  και ομάδα.  

 

Πίνακας 9.  Περιγραφικά Συμπεριφορών  των συμμετασχόντων της  πειραματικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου και των δύο φύλων 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών 

Ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ (n=24) ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=21) 

 ΑΓΟΡΙΑ (n=16 ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=8) 

Μέτρηση 1Η 2Η Σύνολ

α 1η  

μέτρησ

η 

1Η 2Η Σύνολ

α 2η 

μέτρησ

η 

1Η 2Η Σύνολα 

1η 

μέτρηση 

1Η 2Η Σύνολ

α 2η 

μέτρησ

η 

Ικανοποίηση για 

ζωή και Υγεία 

3.86 

±  

0.27 

3.50 

± 

0.80 

3.81 ± 

0.28 

3.76 ± 

0.29 

3.54 ± 

0.81 
3.52 ± 

0.79 

3.76  ±  

0.25 

3.78 

± 

0.41 

3.78 ± 

0.28 

3.75 ± 

0.34 

3.46 ± 

0.61 

3.67 ± 

0.49 

Διατροφική 

Συμπεριφορά 

3.16 

± 

0.46 

3.29 

± 

0.50 

3.18 ± 

0.45 

3.20 ± 

0.45 

3.32 ± 

0.68 
3.30 ± 

0.58 

3.37 ± 

0.68 

3.23 

± 

0.35 

3.29 ± 

0.60 

3.12 ± 

0.40 

3.31 ± 

0.59 

3.26 ± 

0.43 

Φυσική 

Δραστηριότητα 

4.16 

± 

0.78 

4.41 

± 

1.31 

3.92 ± 

0.87 

3.64 ± 

0.89 

4.80 ± 

1.20 
4.60 ± 

1.26 

14.03 ± 

0.90 

4.03 

± 

0.90 

3.97  ± 

0.85 

3.87 ± 

0.79 

3.87 ± 

0.79 

3.97 ± 

0.85 

Εικόνα Σώματος 

2.48 

± 

0.41 

2.43 

± 

0.66 

2.50 ± 

0.39 

2.54 ± 

0.38 

2.50 ± 

0.52 
2.46 ± 

0.59 

2.25 ± 

0.48 

2.40 

± 

0.41 

2.25 ± 

0.51 

2.25 ± 

0.59 

2.43 ± 

0.62 

2.41  ± 

0.48 

Κοινωνική 

Κατάσταση 

1.90 

± 

0.37 

2.06 

± 

0.62 

1.87  ±  

0.34 

1.84 ± 

0.30 

1.88 ± 

0.28 
1.98 ± 

0.50 

1.83 ± 

0.48 

1.89 

± 

0.41 

1.93 ± 

0.35 

2.12 ± 

0.39 

2.04 ± 

0.48 

1.94 ± 

0.35 

Επικοινωνία με 

Γονείς 

4.39 

± 

4.41 

± 

4.36± 

0.36 

4.32 ± 

0.38 

4.45 ± 

0.46 

4.43 ±  

0.41 

4.56 ± 

0.33 

4.48 

± 

4.51 ± 

0.33 

4.41 ± 

0.30 

4.51 ± 

0.26 

4.49 ± 

0.33 
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0.35 0.37 0.33 

Διασκέδαση με 

Γονείς 

3.56 

± 

0.65 

3.68 

± 

0.64 

3.56± 

0.59 

3.56 ± 

0.53 

3.69 ± 

0.72 
3.69 ± 

0.67 

3.76 ± 

0.61 

3.47 

± 

0.65 

3.70 ± 

0.64 

3.60 ± 

0.71 

3.39 

±0.75 

3.45 ± 

0.67 

Σχολείο και σχολική 

Ζωή 

3.79 

± 

0.41 

4.11 

± 

0.89 

3.80± 

0.37 

3.80 ± 

0.34 

3.85 ± 

0.51 
3.99 ± 

0.74 

3.83 ± 

0.88 

4.04 

± 

0.69 

3.79 ± 

0.85 

3.70 ± 

0.84 

4.00 ± 

0.43 

4.02 ± 

0.61 

Δείκτης ένταξης , 

αποδοχής, και 

συμμετοχής μαθητή 

στο σχολείο 

3.98 

± 

0.54 

3.87  

± 

0.66 

4.02 ± 

0.50 

4.11± 

0.44 

4.49 ± 

3.86 3.87 ± 

0.56 

4.06 ±  

0.50 

3.95 

± 

0.59 

4.11 

± 

0.49 

4.16 ± 

0.48 

4.04 ± 

0.59 

4.00 ± 

0.58 

Επικοινωνία με 

φίλους 

3.48 

± 

0.53 

3.57 

± 

0.75 

3.41± 

0.56 

3.33± 

0.59 

3.66 ± 

0.55 
3.61±  

0.66 

3.57 

±0.50 

3.51 

0.55 
3.44 ± 

0.59 

3.19 ± 

0.72 

3.66 ± 

0.50 

3.56 ± 

0.53 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9 φαίνεται  ότι : Για την Πειραματική ομάδα  

Πριν το πρόγραμμα παρέμβασης στον παράγοντα ικανοποίηση από την ζωή, ο Μ.Ο της βαθμολογίας 

ήταν 3.81, ΤΑ=±0.28 .  Στον  παράγοντα διατροφική συμπεριφορά η ο Μ.Ο της βαθμολογίας ήταν 

3.18, ΤΑ=±0.45. Στον  παράγοντα  Φυσική Δραστηριότητα  ο Μ.Ο  βαθμολογίας ήταν 3.92, 

ΤΑ=±0.87. Στον παράγοντα  Εικόνα Σώματος ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 3.92, ΤΑ=±0.87 . Στον 

παράγοντα   Κοινωνική κατάσταση ο Μ.Ο βαθμολογίας  ήταν 2.50, ΤΑ=±0.39 .  Στον παράγοντα   

Επικοινωνία με γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 1.87, ΤΑ=±0.34  Στον παράγοντα   Διασκέδαση με 

γονείς  ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.36, ΤΑ=±0.36. Στον παράγοντα   Σχολείο και σχολική ζωή ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.80, ΤΑ=±0.37. Στον παράγοντα Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής  του 

μαθητή στο σχολείο ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.02, ΤΑ=±0.50 . Στον παράγοντα Επικοινωνία με 

φίλους ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 3.41, ΤΑ=±0.56 .  

Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης στον παράγοντα ικανοποίηση από την ζωή, ο Μ.Ο της βαθμολογίας  

3.52, ΤΑ=±0.79 .  Στον  παράγοντα  διατροφική συμπεριφορά η ο Μ.Ο της βαθμολογίας ήταν 3.30, 

ΤΑ=±0.58. Στον  παράγοντα  Φυσική Δραστηριότητα  ο Μ.Ο  βαθμολογίας ήταν 4.60, ΤΑ=±1.26 . 

Στον παράγοντα  Εικόνα Σώματος ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 2.46, ΤΑ=±0.59 . Στον παράγοντα  

Κοινωνική κατάσταση ο Μ.Ο βαθμολογίας  ήταν 1.98, ΤΑ=±0.50 .  Στον παράγοντα  Επικοινωνία με 

γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.43, ΤΑ=±0.41  Στον παράγοντα  Διασκέδαση με γονείς  ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.69, ΤΑ=±0.67. Στον παράγοντα  Σχολείο και σχολική ζωή ο Μ.Ο βαθμολογίας 
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ήταν 3.99, ΤΑ=±0.74. Στον παράγοντα Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής  του μαθητή στο 

σχολείο ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 3.87, ΤΑ=±0.56. Στον παράγοντα  Επικοινωνία με φίλους ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.61, ΤΑ= ±0.66 .  

Για την Ομάδα Ελέγχου 

Πριν το πρόγραμμα παρέμβασης στον παράγοντα ικανοποίηση από την ζωή, ο Μ.Ο της βαθμολογίας 

ήταν 378, ΤΑ=±0.28 .  Στον  παράγοντα διατροφική συμπεριφορά η ο Μ.Ο της βαθμολογίας ήταν 3.2, 

ΤΑ=±0.60. Στον  παράγοντα  Φυσική Δραστηριότητα  ο Μ.Ο  βαθμολογίας ήταν 3.97, ΤΑ=±0.85 . 

Στον παράγοντα Εικόνα Σώματος ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 2.25, ΤΑ=±0.51 . Στον παράγοντα  

Κοινωνική κατάσταση ο Μ.Ο βαθμολογίας  ήταν 1.93, ΤΑ=±0.35 .  Στον παράγοντα Επικοινωνία με 

γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.51, ΤΑ=±0.33  Στον παράγοντα  Διασκέδαση με γονείς  ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.70, ΤΑ=±0.64. Στον παράγοντα Σχολείο και σχολική ζωή ο Μ.Ο βαθμολογίας 

ήταν 3.79, ΤΑ=±0.85. Στον παράγοντα Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής  του μαθητή στο 

σχολείο ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.11, ΤΑ=±0.49.  Στον παράγοντα  Επικοινωνία με φίλους ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.44, ΤΑ=±0.59 . 

Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης στον παράγοντα ικανοποίηση από την ζωή, ο Μ.Ο της βαθμολογίας 

3.57, ΤΑ=±0.49 .  Στον  παράγοντα  διατροφική συμπεριφορά η ο Μ.Ο της βαθμολογίας ήταν 3.26, 

ΤΑ=±0.43. Στον  παράγοντα  Φυσική Δραστηριότητα  ο Μ.Ο  βαθμολογίας ήταν 3.97, ΤΑ=±0.85 . 

Στον παράγοντα  Εικόνα Σώματος ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 2.41, ΤΑ=±0.48 . Στον παράγοντα  

Κοινωνική κατάσταση ο Μ.Ο βαθμολογίας  ήταν 1.94, ΤΑ= ±0.46 .  Στον παράγοντα   Επικοινωνία με 

γονείς ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.49, ΤΑ=±0.30  Στον παράγοντα   Διασκέδαση με γονείς  ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.45, ΤΑ=±0.67. Στον παράγοντα   Σχολείο και σχολική ζωή ο Μ.Ο βαθμολογίας 

ήταν 4.02, ΤΑ=±0.61. Στον παράγοντα Δείκτης ένταξης, αποδοχής και συμμετοχής  του μαθητή στο 

σχολείο ο Μ.Ο βαθμολογίας ήταν 4.00, ΤΑ=±0.58. Στον παράγοντα  Επικοινωνία με φίλους ο Μ.Ο 

βαθμολογίας ήταν 3.56, ΤΑ=±0.53. 

 

1. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα την Ικανοποίηση για ζωή, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο 

και την Ομάδα έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘ομαδα’ στον παράγοντα 

Ικανοποίηση για ζωή [F(1,65)=.290, p=.000, eta squared=.0710]. Ωστόσο το μέγεθος της 

επίδρασης είναι μάλλον μεγάλο. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον 
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παράγοντα ‘φύλο’ [F(1,65)=.998, p=.728] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και 

‘τάξης’[F(1,65)=.997, p=.666]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.1 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.1 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.1. και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.1 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.1. και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.1 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

2. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα την Διατροφική Συμπεριφορά, και ανεξάρτητους παράγοντες το 

φύλο και την ομάδα δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση το ‘φύλο’ στον παράγοντα της 

Διατροφική Συμπεριφορά [F(1,65)=0.98, p=.393. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια 

επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=.996, p=.600] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ 

‘φύλου’ και ‘τάξης’ [F(1,65)=.988, p=.376]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.2 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.2 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.2. και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.2 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.2. και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.2 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

 

3. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ, και ανεξάρτητους παράγοντες το 

φύλο και την ομάδα έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση τον παράγοντα ‘ομάδα’ στον 

παράγοντα Συμμετοχή σε ΦΔ και σπορ [F(1,65)=. 924, p=.024, eta squared=.076]. Ωστόσο 

το μέγεθος της επίδρασης είναι μάλλον μεσαίο. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια 

επίδραση για τον παράγοντα ‘φύλο’ [F(1,65)=.967, p=.139] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ 

‘φύλου’ και ‘ομάδας’ F(1,65)=.967, p=.139]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.3 και 
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απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.3 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η.11.3 και απορρίπτετε η 

μηδενική υπόθεση Ηο15.3 για  την  σημαντική στατιστική διαφορά  βρέθηκε  μεταξύ 

πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου. Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική 

υπόθεση Ηο14.3 και απορρίπτετε η ερευνητική υπόθεση Η10.3 για την μη αλληλεπίδραση 

μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

 

4. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA)  με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος, και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την ομάδα δεν έδειξε  στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα 

‘φύλο’ στον παράγοντα Αυτοαντίληψη για την Εικόνα Σώματος [F(1,65)=1.00 p=.991. 

επίσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ 

[F(1,65)=.983 p=.293.] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’ [F(1,65)=1.00, 

p=.882]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.4 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.4 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.4 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.4 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.4 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.4 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 
 

5. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  κατάστασης, και 

ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την ομάδα δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση 

τον παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα Εκτίμηση της οικογενειακής  κοινωνικής  

κατάστασης [F(1,65)=.989, p=.407] επίσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση 

για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=.992, p=.461] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ 

και ‘ομάδας’ [F(1,65)=1.00, p=.933]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.5 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.5 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 
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κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.5 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.5 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.5 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.5 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

6. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Επικοινωνία με Γονείς, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο 

και την ομάδα  δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον 

παράγοντα την Επικοινωνία με Γονείς [F(1,65)=0.979 p=.245. Επίσης δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=.997 p=.661]. 

Επιπρόσθετα δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’ 

[F(1,65)=.999, p=.788] 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.6 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.6 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.6 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.6 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.6 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.6 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

7. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  την Διασκέδαση με Γονείς, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο 

και την ομάδα δεν  έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα ‘φύλο’ στον 

παράγοντα την Διασκέδαση με Γονείς [F(1,65)=.999 p=.857.Επίσης δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=.967 p=.140] . 

Επιπρόσθετα δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’ 

[F(1,165)=1.00, p=.911]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.7 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.7 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.7 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.7 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.7 και απορρίπτετε η ερευνητική 
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υπόθεση Η10.4 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

8. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα   Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή, και ανεξάρτητους 

παράγοντες το φύλο και την ομάδα έδειξε ότι στατιστικά κύρια επίδραση του παράγοντα 

‘φύλο’ στον παράγοντα Άποψη για το Σχολείο και την σχολική ζωή [F(1,65)=.998, 

p=.717]. Επίσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ 

[F(1,65)=.999, p=.738] , ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’ [F(1,65)=.993, 

p=.495]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.8 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.8 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.8 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.8 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.8 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.8 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

 

9. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα την  Άποψη για την  ένταξη, την αποδοχή και την συμμετοχή του 

μαθητή στο Σχολείο, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και την ομάδα δεν έδειξε  

στατιστικά κύρια επίδραση τον παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα Άποψη για την  ένταξη, 

την αποδοχή και την συμμετοχή του μαθητή στο Σχολείο [F(1,65)=.998 p=.696. Επίσης 

δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=.998 

p=.738.], ούτε παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδας’ [F(1,65)=.998, 

p=.737]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.9 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.9 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.9 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.9 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.9 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.9 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 
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10. Η ανάλυση διακύμανσης (Mixed between-within subject analysis of variety ANOVA) με 

εξαρτημένο παράγοντα  Επικοινωνία με Φίλους, και ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και 

την ομάδα δεν έδειξε στατιστικά κύρια επίδραση τον παράγοντα ‘φύλο’ στον παράγοντα 

Επικοινωνία με Φίλους [F(1,65)=.953, p=.078]. Επίσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

κύρια επίδραση για τον παράγοντα ‘ομάδα’ [F(1,65)=1.00, p=.999] , ούτε αλληλεπίδραση 

μεταξύ ‘φύλου’ και ‘ομάδα’ [F(1,65)=.993, p=.495]. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Ηο13.10 και 

απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης Η.9.1.10 για μη διαφορά μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο15.10 και απορρίπτετε η 

ερευνητική υπόθεση Η.11.10 για μη διαφορά μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. 

Καθώς γίνετε αποδεκτή  και η μηδενική υπόθεση Ηο14.10 και απορρίπτετε η ερευνητική 

υπόθεση Η10.10 για την μη αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ομάδας. 

vi) Αξιολόγηση Ερωτηματολογίου Διατροφής 24ώρου  

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. πίνακα 10)  περιγράφονται  τα ποσοστά των αναλύσεων Διατροφής 

των συμμετεχόντων κατά φύλο και ομάδα.  

Με την σειρά γευμάτων:  πρόγευμα-δεκατιανό-μεσημεριανό-απογευματινό-βραδινό. Η 

βαθμολογική κλίμακα είναι τριτοβάθμια. (1= έχει φάει ή έχει πιεί  κάτι 2= δεν έχει φάει ούτε έχει 

πιει κάτι 3=  missing value ) 

 

Πίνακας 10. Περιγραφικά στοιχεία  διατροφικών επιλογών  των συμμετασχόντων της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου και των δύο φύλων    

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο διατροφής 24ώρου 

Ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Φύλο ΑΓΟΡΙΑ  (n=24) ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=21) 

Σύνολα (n=45) ΑΓΟΡΙΑ 

(n=16) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(n=8) 

Σύνολα (n=24) 

Μέτρηση 1Η 2Η 1Η 2Η 1η 2η 1Η 2Η 1Η 2η 1η 2η 

Πρωινό 79.2% 95.8% 76.2% 90.5

% 

77.8% 93.3% 68.8

% 

87.5% 75% 75% 70.8% 83.3% 

Ενδιάμεσο 95.8% 91.7% 95.2% 95.2 95.6% 93.3% 100% 93.8% 100% 87.5% 100% 91.7% 
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 10 φαίνεται ότι   Πριν το πρόγραμμα παρέμβασης το ποσοστό 

των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας  που έφαγε ή ήπιε κάτι για πρόγευμα ήταν  77% με 

τα αγόρια να έχουν ποσοστό 79.2%  και τα κορίτσια 76.2%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες 

κάτι για ενδιάμεσο το ποσοστό  των συμμετασχόντων που απάντησαν θετικά ήταν 95.6%,  με τα 

αγόρια  να έχουν  ποσοστό 95.8% και για τα κορίτσια ήταν 95.2% . Στην ερώτηση εάν έφαγες ή 

ήπιες κάτι για μεσημεριανό το ποσοστό  των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά ήταν 100% η 

βαθμολογία τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια ήταν 100%.  Στην ερώτηση εάν έφαγες ή 

ήπιες κάτι για βραδινό το ποσοστό των συμμετασχόντων που απάντησαν θετικά ήταν 97.8%, πιο 

συγκεκριμένα τα αγόρια είχαν ποσοστό 100% ενώ τα κορίτσια 90.5%. 

Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης τα ποσοστά των αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας 

έδειξαν βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για πρόγευμα 

ανέβηκαν (93.3%) με τα ποσοστά των αγοριών που καταναλώνουν πρόγευμα να αυξάνεται στο 

95.8% και τα κορίτσια στο 90.5%.  Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για ενδιάμεσο η 

βαθμολογία όλων των συμμετεχόντων ήταν 93.3% με το ποσοστό των αγοριών που δηλώνουν ότι 

κατανάλωσαν ενδιάμεσο γεύμα να ανέχεται στο 91.7 και τα κορίτσια στο 95.2%. Σχεδόν  όλοι οι 

συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας κατανάλωσαν  μεσημεριανό γεύμα με ποσοστό 97.8%, 

με τα αγόρια  να έχουν ποσοστό 100% και τα κορίτσια 95.2%.  Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες 

κάτι για απογευματινό το ποσοστό ήταν 91.1% με τα αγόρια να έχουν ποσοστό κατανάλωσης 

91.7%  και για τα κορίτσια 90.5%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για βραδινό  το 

ποσοστό των συμμετασχόντων που απάντησαν θετικά ήταν 95.6% με τα αγόρια να δηλώνουν σε 

ποσοστό 100% ότι κατανάλωσαν βραδινό και τα κορίτσια να έχουν πιο χαμηλό ποσοστό σε 

90.5%. 

 Όσο αφορά την ομάδα ελέγχου  και την πρώτη μέτρηση το ποσοστό των συμμετεχόντων που 

% 

Μεσημεριανό 100% 100% 100% 95.2

% 

100% 97.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Απογευματιν

ό 

91.7% 91.7% 100% 90.5

% 

95.6% 91.1% 87.5

% 

87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 

Βραδινό 100% 100% 90.5% 90.5

% 

97.8% 95.6% 100% 87.5% 62.5% 87.5% 87.5% 87.5% 
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δήλωσαν ότι κατανάλωσαν πρωινό γεύμα ήταν 70.8%  με τα αγόρια να έχουν  σχετικά χαμηλό 

ποσοστό 68.8% και τα κορίτσια να έχουν ποσοστό 75%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι 

για ενδιάμεσο γεύμα όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση με ποσοστό 

100%.  Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κατανάλωσαν κάτι για μεσημεριανό με 

ποσοστό 100%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για απογευματινό το ποσοστό που 

απάντησε θετικά ήταν 87.5% με τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να έχουν ίδιο ποσοστό 

(87.5%). Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για βραδινό το ποσοστό που απάντησε θετικά 

ήταν 87.5% με τα αγόρια να δηλώνουν 100% ότι κατανάλωσαν βραδινό και τα κορίτσια να έχουν 

σχετικά χαμηλή ποσοστιαία βαθμολογία με  62.5% . 

 Τα αποτελέσματα της δεύτερης μέτρηση για την ομάδα ελέγχου  έδειξαν μια μικρή άνοδο στα 

ποσοστά των συμμετεχόντων που κατανάλωσαν πρωινό γεύμα ενώ στα υπόλοιπα γεύματα 

παρατηρείτε σταθερότητα στα ποσοστά.  Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των μαθητών- τριών που 

δήλωσαν ότι κατανάλωσαν πρόγευμα ήταν 83.3%  με τα αγόρια να εμφανίζουν ποσοστό 87.5% 

και τα κορίτσια 75%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για ενδιάμεσο  91.7% απάντησαν 

θετικά, με τα αγόρια να έχουν ποσοστό 93.8% και τα κορίτσια 87.5%.  Στην ερώτηση εάν έφαγες 

ή ήπιες κάτι για μεσημεριανό τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια  το ποσοστό 

κατανάλωσης ήταν 100%. Στην ερώτηση εάν έφαγες ή ήπιες κάτι για απογευματινό το ποσοστό 

τόσο για τα αγόρια  όσο και για τα κορίτσια ήταν 87.5%. Και τέλος στην ερώτηση εάν έφαγες ή 

ήπιες κάτι για βραδινό το ποσοστό τόσο  για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια ήταν 87.5%. 

Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην  αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η12 και  

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Ηο16 για την διαφορά  που βρέθηκε μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών. Επίσης γίνετε αποδεκτή η ερευνητική υπόθεση Η13 και απορρίπτετε η μηδενική 

υπόθεση Ηο17 την διαφορά που βρέθηκε  μεταξύ της πειραματικής στην 1ή και 2
η
 μέτρηση πρίν 

και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης  γίνετε αποδεκτή  και η ερευνητική υπόθεση Η14 και 

απορρίπτετε η μηδενική υπόθεση για την διαφορά που βρέθηκε μεταξύ πειραματικής ομάδας και 

ομάδας ελέγχου.   

iiiv) Αξιολόγηση Ερωτηματολογίου Γνώσεων  

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 11) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά ομάδα για την κατηγορία ΦΚ.   

  Η βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό.  
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Πίνακας 11.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία ΦΚ  της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου  

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ομάδας 

ομάδα ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

3.H  

βελτίωση της 

ΦΚ γίνετε με 

: 

83.3% 16.7% 75% 25% 71.1% 26.7% 66.4% 33.6% p>0.46 p>0.56 

4.Βελτίωση 

Αντοχής:1 

16.7% 83.3% 16.7% 83.3% 22.2% 77.8% 69% 31% P> 0.81 P<0.023 

.Βελτίωση 

Αντοχής:2 

8.3% 91.7% 8.3% 91.7% 24.4% 75.6% 4.4% 95.6% p> 0.19 p>0.90 

Βελτίωση 

Αντοχής:3 

58.3% 41.7% 66.7% 33.3% 57.8% 42.2% 31.1% 68.9% p>1.00 P<0.010 

Βελτίωση 

Αντοχής:4 

29.2% 70.8% 29.2% 70.8% 11.1% 88.9% 8.9% 91.1% p>0.12 P>0.65 

Βελτίωση 

Αντοχής:5 

25% 75% 50% 50% 22.2% 77.8% 0% 100% p> 1.0 P>0.37 
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Βελτίωση 

Αντοχής:6 

29.2% 70.8% 20.8% 79.2% 28.9% 71.1% 4.4% 95.6% p>1.0 P< 0.08 

Βελτίωση 

Αντοχής:7 

20.8% 79.2% 

 

8.3% 91.7% 13.3% 86.7% 2.2% 97.8% p>0.64 p>0.56 

Βελτίωση 

Αντοχής:8 

12.5% 87.5% 20.8% 79.2% 22.2% 77.8% 6.7% 86.7% p>0.50 P>0.11 

5.Βελτίωση 

Δύναμης:1 

79.2% 20.8% 75% 25% 53.3% 46.7% 60% 40% p>0.06 p>0.32 

Βελτίωση 

Δύναμης:2 

79.2% 20.8% 79.2% 20.8% 75.6% 24.4% 48.9% 51.1% p>0.9 P<0.029 

Βελτίωση 

Δύναμης:3 

70.8% 29.2% 62.5% 37.5% 75.6% 24.4% 42.2% 57.8% p>0.89 p>0.17 

Βελτίωση 

Δύναμης:4 

33.3% 66.7% 12.5% 87.5% 22.2% 77.8% 4.4% 95.6% p>0.47 P>0.45 

Βελτίωση 

Δύναμης:5 

20.8% 79.2% 25% 75% 28.9% 71.1% 6.7% 93.3% p>0.66 P>0.07 

6.Βελτίωση 

ευλυγισία:1 

66.7% 33.3% 75% 25% 44.4% 55.6% 42.2% 57.8% p>0.13 P<0.019 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:2 

66.7% 33.3% 62.5% 37.5% 35.6% 64.4% 11.1% 88.9% p<0.013 P<0.0 
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Από τις τιμές στον πίνακα 11, φαίνεται  ότι η πειραματική ομάδα στην κατηγορία ΦΚ σημείωσε 

μεγαλύτερη πρόοδο με περισσότερες σωστές  απαντήσεις  στην 2
η
 μέτρηση η οποία 

πραγματοποιήθηκε μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στην 2
η
 

μέτρηση και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 10 και 18  βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική  η επίδραση της ομάδας σε σχέση με την μέτρηση. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 12) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά φύλο για την κατηγορία ΦΚ.   

Η βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό 

 

 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:3 

41.7% 58.3% 41.7% 58.3% 28.9% 71.1% 2.2% 97.8% p>0.42 P<0.00 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:4 

83.3% 16.7% 87.5% 12.5% 62.2% 3.8% 57.8% 42.2% p>0.12 P<0.024 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:5 

83.3% 16.7% 91.7% 8.3% 64.4% 35.6% 42.2% 57.8% P>0.17 P<0.00 

10. Για να 

είσαι σε καλή 

ΦΚ πρέπει 

να: 

20.8% 79.2% 37.5% 62.5% 28.9% 71.1% 6.7% 93.3% p>0.66 P<0.04 

11. Αύξηση 

αντοχής: 

75% 25% 41.7% 58.3% 26% 73% 20% 80% p>0.69 P>0.12 

18.Βελτίωση 

αντοχής 

καρδιακός 

σφυγμός: 

87.5% 12.5% 70.8% 16.7% 71.1% 28.9% 24.4% 75.6% p>0.21 P>0.00 

22. Βελτίωση 

Δύναμης: 

62.5% 37.5% 45.8% 50% 31.1% 68.9% 17.8% 82.2% P> 0.02 P>0.01 
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Πίνακας 12.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση για την κατηγορία ΦΚ ανάλογα με το φύλο 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φύλο 

Ομάδα ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η 2η 

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό   

3.H  

βελτίωση της 

ΦΚ γίνετε με 

: 

82.5% 15.5% 70% 30% 69% 31% 69% 31% p>0.31 P>0.69 

4.Βελτίωση 

Αντοχής:1 

25% 75% 7.5% 92.5% 13.8% 86.2 3.4% 96.6% p>0.40 p>0.85 

.Βελτίωση 

Αντοχής:2 

20% 805% 5% 95% 17.2% 82.8% 6.9% 93.1% p>1.00 p>1.0 

Βελτίωση 

Αντοχής:3 

50% 50% 40% 60% 69% 31% 48.3% 51.7% p>0.18 P>0.66 

Βελτίωση 

Αντοχής:4 

20% 80% 12.5% 87.5% 13.8% 86.2% 20.7% 79.3% p>0.72 p>0.35 

Βελτίωση 

Αντοχής:5 

27.5% 72.5% 20% 80% 17.2% 82.8% 13.8% 86.2% p>0.47 p>0.72 

Βελτίωση 

Αντοχής:6 

40% 60% 12.5% 87.5% 13.8% 86.2% 6.9% 93.1% P<0.03

6 

p>0.71 
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Βελτίωση 

Αντοχής:7 

17.5% 82.5% 7.5% 92.5% 13.8% 86.2% 0% 100% p>0.93 P>0.36 

Βελτίωση 

Αντοχής:8 

12.5% 87.5% 15.6% 84.4% 27.6% 72.4% 13% 87% p>0.20 P>0.42 

5.Βελτίωση 

Δύναμης:1 

67.5% 32.5% 67.5% 32.5% 55.2% 44.8% 62.1% 37.9% p>0.4 p>0.83 

Βελτίωση 

Δύναμης:2 

77.5% 22.5% 60% 40% 75.9% 24.1% 58.6% 41.4% p>1.00 p>1.0 

Βελτίωση 

Δύναμης:3 

77.5% 22.5% 55% 45% 69% 31% 41.4% 58.6% p>0.60 P>0.38 

Βελτίωση 

Δύναμης:4 

30% 70% 7.5% 92.5% 20.7% 79.3% 6.9% 93.1% p>0.55 p>1.0 

Βελτίωση 

Δύναμης:5 

25% 75% 17.5% 82.5% 27.6% 72.4% 6.9% 93.1% p>1.00 p>0.35 

6.Βελτίωση 

ευλυγισία:1 

52.5% 47.5% 65% 35% 51.1% 48.3% 37.9% 62.1% p>1.00 P<0.048 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:2 

50% 50% 30% 70% 41.4% 58.6% 27.6% 72.4% p>0.62 P>1.0 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:3 

27.5% 72.5% 20% 80% 41.4% 58.6% 10.3% 89.7% P>0.34 p> 0.45 



127 

 

 

Από τις τιμές στον πίνακα 12, φαίνεται  ότι δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των  

αποτελεσμάτων  σε σχέση με το φύλο.  

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 13) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά ομάδα για την κατηγορία Φυσική Άσκηση.   Η 

βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό 

 

 

 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:4 

75% 25% 72.5% 27.5% 62.1% 37.9% 62.1% 37.9% p>0.37

5 

p>0.51 

Βελτίωση 

ευλυγισίας:5 

70% 30% 70% 30% 72.4% 27.6% 44.8% 55.2% p>1.00 p>0.06 

10. Για να 

είσαι σε καλή 

ΦΚ πρέπει 

να: 

25% 75% 20% 80% 27.6% 72.4% 13.8% 86.2% P>1.00 p>0.72 

11. Αύξηση 

αντοχής 

50% 50% 32.5% 67.5% 34.5% 65.5% 24.1% 75.9% P>0.34 p>0.480 

18.Βελτίωση 

αντοχής 

καρδιακός 

σφυγμός: 

80% 20% 52.5% 47.5% 72.4% 27.6% 41.4% 58.6% p>0.65 P<0.05 

22. Βελτίωση 

Δύναμης: 

37.5% 62.5% 27.5% 72.5% 48.3% 51.7% 31% 69% p>0.51 P>0.51 
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Πίνακας 13.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία Φυσική Άσκηση  της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου  

 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ομάδας 

Ομάδα ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

2.Πρόγραμμα 

Βελτίωση 

υγείας: 

29.2% 70.8% 33.3% 66.7% 17.8% 82.2% 15.7 84.3% P>0.28 P>0.11 

7.Η άσκηση 

μπορεί να: 

50% 50% 50% 50% 22.2% 77.8% 13.3% 86.7% P<0.03 P<0.03 

8.Καθιστική 

ζωή: 

41.7% 58.3% 29.2% 70.8% 42.2% 57.8% 6.7% 93.3% P>1.0 P<0.03 

9.Σωστή 54.2% 45.8% 45.8% 54.2% 31.1% 66.7% 11.1% 88.9% p> 0.13 P<0.003 

12. επικίνδυνη 

άσκηση για 

Σ.Σ. 

66.7% 33.3% 62.5% 37.5% 80%. 20% 60% 40% P>0.33 p>0.39 

13. 

ελαστικότητα 

μυών 

58.3% 41.7% 37.5% 62.5% 53.3% 46.7% 24.4% 75.6% p>0.88 p>0.39 

14. 

Δικαιολογία  

αποφυγή 

άσκησης 

66.7% 33.3% 62.5% 37.5% 60% 40% 37.8% 62.2% p>0.77 P>0.08 
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Από τις τιμές στον πίνακα 13, φαίνεται  ότι η πειραματική ομάδα στην κατηγορία Φυσική 

Δραστηριότητα σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο με περισσότερες σωστές  απαντήσεις  στην 2
η
 

μέτρηση η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην 2
η
 μέτρηση και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 7,8,9,15,16,17 και 20  βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική  η επίδραση της ομάδας σε σχέση με την μέτρηση. 

 

 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 14) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά φύλο, για την κατηγορία Φυσική Άσκηση.   Η 

βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό 

 

 

15. 

Προθέρμανση 

62.5% 37.5% 50% 50% 48.9% 51.1% 22.2% 7.8% P>0.40 P<0.03 

16. 

αποθεραπεία 

87.5% 12.5% 79.2% 20.8% 77.8% 22.2% 13.3% 86.7% p>0.50 P>0.00 

17. Αεροβική 

άσκηση 

66.7% 33.3% 95.9% 4.1% 71.1% 28.9% 17.8% 82.2% P>0.91 p>0.00 

19.  Τρέξιμο 50% 50% 44.9% 54.1% 57.8% 42.2% 35% 65% P>0.71 p>0.68 

20. 

καρδιοπάθεια 

58.3% 41.7% 70.8% 29.2% 42.2% 57.8% 13.3% 86.7% p>0.25 P<0.00 
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Πίνακας 14.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία Φυσική Άσκηση  ανάλογα 

με το φύλο. 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φύλο 

Ομάδα ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η  2η 

2.Πρόγραμμα 

Βελτίωση 

υγείας: 

20% 80% 30% 70% 24.1% 75.9% 11.3% 89.7% P>0.47 p>0.02 

7.Η άσκηση 

μπορεί να: 

27.5% 72.5% 32.5% 67.5% 37.9% 62.1% 17.2% 82.8% p>0.51 P>0.25 

8.Καθιστική 

ζωή: 

40% 60% 17.5% 82.5% 44.8% 55.2% 10.3% 89.7% p>0.87 p>0.62 

9.Σωστή 42.5% 57.5% 22.5% 77.5% 37.9% 62.1% 24.1% 75.9% p>0.55 p>1.0 

12. 

Επικίνδυνη 

άσκηση για 

Σ.Σ. 

70% 30% 60% 40% 82.8% 17.2% 60% 40% p>0.25 p>0.96 

13. 

Ελαστικότητα 

μυών 

57.5% 42.5% 35% 65% 51.7% 48.3% 20.7% 79.3% p>0.81 p>0.30 

14. 

Δικαιολογία  

αποφυγή 

άσκησης 

62.5% 37.5% 37.5% 62.5% 62.1% 37.9% 58.6% 41.4% p>1.10 p>0.13 
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Από τις τιμές στον πίνακα 14, φαίνεται  ότι δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των  

αποτελεσμάτων  σε σχέση με το φύλο.  

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 15) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά ομάδα για την κατηγορία Φυσική Άσκηση.   Η 

βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Προθέρμανση 

55% 45% 37.5% 62.5% 51.7% 48.3% 24.1% 75.9% p>0.98 p>0.36 

16. 

Αποθεραπεία 

82.5% 17.5% 32.5% 62.5% 79.3% 20.7% 34.5% 65.5% p>0.98 p>0.32 

17. Αεροβική 

άσκηση 

70% 30% 52.5% 47.5% 69% 31% 34.5% 65.5% p>1.0 P>0.22 

19.  Τρέξιμο 65% 35% 30% 70% 41.4% 58.6% 51.7% 48.3% p>0.08 p<0.013 

20. 

Καρδιοπάθεια 

42.5% 57.5% 35% 65% 55.2% 44.8% 31% 69% p>0.29 p>0.56 
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Πίνακας 15.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία Υγιείς Σωματικό βάρος  

ανάλογα με την ομάδα. 

 

Από τις τιμές στον πίνακα 15, φαίνεται  ότι η πειραματική ομάδα στην κατηγορία Υγιές Σωματικό 

Βάρος σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο με περισσότερες σωστές  απαντήσεις  στην 2
η
 μέτρηση η 

οποία πραγματοποιήθηκε μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στην 2
η
 

μέτρηση και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 23,24 και 25  βρέθηκε στατιστικά σημαντική  η 

επίδραση της ομάδας σε σχέση με την μέτρηση. 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 16) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά φύλο για την κατηγορία Υγιές Σωματικό Βάρος 

Η βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 1= λάθος ή δεν ξέρω και 2= σωστό 

 

 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία Υγιές ΣΒ  ομάδας 

Ομάδα ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

21. μείωση ΣΒ 70.8% 29.2% 70% 30% 55.6% 44.4% 26.7% 73.3% p>0.32 p<0.00 

23. μείωση ΣΒ 75% 25% 83.4% 16.6% 82.2% 17.8% 40% 30% p>0.69 p<0.001 

24. διατήρηση 

ΣΒ 

66.7% 33.3% 50% 50% 57.8% 42.2% 40% 60% p>0.28 p>0.22 

25. ΔΜΣ 54.2% 45.8% 50% 50% 51.1% 48.9% 49% 51% p>1.0 p<0.016 
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Πίνακας 16.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία Υγιείς Σωματικό βάρος  

ανάλογα με το φύλο. 

 

 

Από τις τιμές στον πίνακα 16, φαίνεται  ότι δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των  

αποτελεσμάτων  σε σχέση με το φύλο.  

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 17) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά ομάδα για την κατηγορία Φυσική Άσκηση.   Η 

βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 0-1 σωστό= λάθος και  2-3σωστά = σωστό 

 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία  Υγιές ΣΒ 

Ομάδα ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

21. μείωση ΣΒ 55% 45% 45% 55% 69% 31% 37.9% 62.1% p>0.35 p>0.70 

23. μείωση ΣΒ 87.5% 12.5% 60% 40% 69% 31% 48.3% 51.7% p>0.11 p>0.62 

24. διατήρηση 

ΣΒ 

57.5% 42.5% 50% 50% 65.5% 34.5% 34.5% 65.5% p>0.78 p>0.074 

25. ΔΜΣ 50% 50% 50% 50% 55.3% 44.8% 48.3% 51.7% p>0.85 p>0.62 
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Πίνακας 17.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία Διατροφή ανάλογα με την 

ομάδα. 

 

 

Από τις τιμές στον πίνακα 15, φαίνεται  ότι η πειραματική ομάδα στην κατηγορία Διατροφή 

σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο με περισσότερες σωστές  απαντήσεις  στην 2
η
 μέτρηση η οποία 

πραγματοποιήθηκε μετά το πρόγραμμα παρέμβασης.  Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση που 

αναφερόταν στους Υδατάνθρακες για την 1
η
 μέτρηση στην Ομάδα ελέγχου τα το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων ήταν 29%  ενώ για την 2
η
 μέτρηση τα ποσοστά αυξήθηκαν στο 45.8% . Σε 

αντίθεση την πειραματική ομάδα όπου τα ποσοστά για την 1
η
 μέτρηση ήταν 37.8%  και στην 2

η
 

μέτρηση αυξήθηκαν στο 68.9%. Στην ερώτηση που αναφερόταν στις Πρωτεΐνες για την 1
η
 

μέτρηση στην Ομάδα ελέγχου τα το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν 29.2 %  ενώ για την 

2
η
 μέτρηση τα ποσοστά μειώθηκαν στο 25%. Σε αντίθεση με την πειραματική ομάδα όπου τα 

ποσοστά για την 1
η
 μέτρηση ήταν 33.3%  και στην 2

η
 μέτρηση αυξήθηκαν στο 60%. Επίσης στην 

ερώτηση που αναφερόταν στις Φυτικές ίνες για την 1
η
 μέτρηση στην Ομάδα ελέγχου τα το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν 12.5%  ενώ για την 2
η
 μέτρηση τα ποσοστά αυξήθηκαν 

στο 25% . Σε αντίθεση με την πειραματική ομάδα όπου τα ποσοστά για την 1
η
 μέτρηση ήταν 

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία Διατροφή ομάδας 

Ομάδα ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση   

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

26. 

Υδατάνθρακες 

70.8% 29.2% 54.2 45.8% 62.2% 37.8% 31.1% 68.9% p>0.65 p>0.10 

27. πρωτεΐνες 70.8% 29.2% 75% 25% 66.7% 33.3% 40% 60% p>0.93 p<0.01 

28. φυτικές 

ίνες 

87.5% 12.5% 75% 25% 84.4% 15.6% 40% 60% p>1.0 p<0.10 
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15.6%  και στην 2
η
 μέτρηση αυξήθηκαν στο 60%. 

 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την στατιστική ανάλυση chi square που 

πραγματοποιήθηκε με εξαρτημένο παράγοντα την κατηγορία Γνώσεων Διατροφής  και 

ανεξάρτητο την ομάδα (πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου) στην 2
η
 μέτρηση και 

συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 23,24 και 25  βρέθηκε στατιστικά σημαντική  η επίδραση του 

παράγοντα ομάδα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 18) περιγράφεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση του 

ερωτηματολογίου Γνώσεων των συμμετεχόντων  κατά φύλο, για την κατηγορία Φυσική Άσκηση.   Η 

βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ήταν 0-1 σωστό= λάθος και  2-3σωστά = σωστό 

 

Πίνακας 18.  Γνώσεις  πριν και μετά την παρέμβαση  για την κατηγορία διατροφή ανάλογα με το 

φύλο. 

 

 

Από τις τιμές στον πίνακα 18, φαίνεται  ότι δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των  

Μεταβλητή Ερωτηματολόγιο Γνώσεων συμμετεχόντων  κατηγορία Διατροφή 

Ομάδα ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σημαντικότητα 

Μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η  μέτρηση 2η μέτρηση 1η 2η 

Σωστό-λάθος Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος Σωστό 1η 2η 

26. 

Υδατάνθρακες 

77.5% 22.5% 47.5% 52.5% 48.3% 51.7% 27.6% 72.4% P<0.02 p>0.15 

27. Πρωτεΐνες 70% 30% 65% 35% 65.5% 34.5% 34.5% 65.5% p>0.89 p<0.02 

28. Φυτικές 

ίνες 

82.5% 17.5% 65% 35% 89.7% 10.3% 34.5% 65.5% p>0.62 p<0.02 



136 

 

αποτελεσμάτων  σε σχέση με το φύλο.  

 

 

Τα παραπάνω ευρήματα  από τους πίνακες 11,12,13,14,15,16,17 και 18  συνηγορούν στην 

αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης Η1.15 και την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Ηο 20 για 

την διαφορά που βρέθηκε στα αποτελέσματα των γνώσεων  μεταξύ πειραματικής ομάδας και 

ομάδας ελέγχου. Επίσης αποδεχτή έγινε και η μηδενική υπόθεση Η0 21 ενώ απορρίφθηκε η 

ερευνητική υπόθεση Η1.16 για την μη διαφορά που  μεταξύ των  αγοριών και κοριτσιών όσο 

αφορά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου Γνώσεων. 
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IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αρχικά ήταν  η αποτίμηση συγκεκριμένων δεικτών που 

σχετίζονται με την υγεία οι οποίοι θα τεκμηρίωναν την ανάγκη της παρέμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα αυτοί οι δείκτες αναφέρονται στην φυσική δραστηριότητα, στις συμπεριφορές σε 

θέματα υγείας και στις διατροφικές επιλογές των μαθητών –τριών σε Δημοτικά και Γυμνάσια 

σχολεία της Κύπρου. Έπειτα μετά την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της παρέμβασης σκοπός 

ήταν η δημιουργία, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός  εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης 

με στόχο την προαγωγή υγείας.  

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: 

 Τεκμηρίωση ανάγκης παρέμβασης  

Η  αξιολόγηση της ΦΔ των μαθητών-τριών  Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείου, 

διαφορετικού φύλου 

Η αξιολόγηση  των συμπεριφορών των μαθητών-τριών  Δημοτικού και Γυμνασίου 

σε θέματα Υγείας  

Η αξιολόγηση  συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών των μαθητών-τριών  

Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείου 

  Αξιολόγηση της  παρέμβασης   

 Η αξιολόγηση της ΦΔ των μαθητών-τριών  της πειραματικής και της ομάδας 

ελέγχου πριν, και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Η αξιολόγηση των συμπεριφορών  Υγείας των μαθητών-τριών  της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης 

Η αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών των μαθητών-τριών  της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Η αξιολόγηση ΦΚ των μαθητών-τριών  της πειραματικής ομάδας και της ομάδας 

ελέγχου, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Η αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα ΦΔ και Διατροφής των μαθητών-τριών  της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

 

Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην απόρριψη ή αποδοχή των ερευνητικών υποθέσεων. 

Μετά από στατιστική ανάλυση στην οποία εξετάστηκαν όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές, 
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διαπιστώθηκε κατά πόσο υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Πιο αναλυτικά εξήχθησαν διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση με τις φάσεις 

υλοποίησης της έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

Φάση 1: Τεκμηρίωση ανάγκης παρέμβασης 

Στην αξιολόγηση των Συμπεριφορών που σχετίζονται με Υγεία (βλ. Πίνακα 1) στον παράγοντα 

Ικανοποίηση για ζωή και Υγεία, οι μαθητές-τριες του δημοτικού σχολείου παρουσίασαν 

υψηλότερες βαθμολογίες από τους μαθητές –τριες του Γυμνασίου. Σε ότι αφορά τη ΦΔ, οι 

μαθητές –τριες του Δημοτικού  σχολείου παρουσίασαν υψηλότερες βαθμολογίες από τους μαθητές 

–τριες του Γυμνασίου  (4.39 ±  0.91  με  3.94 ± 0.85 αντιστοίχως) πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται 

και παρακάτω από την αξιολόγηση της ΦΔ μέσα από την χρήση των βηματομέτρων. Αυτό το 

εύρημα συμφωνεί με την έρευνα των  Mamalakis και των συνεργατών του, αλλά και της Κοκκέβη 

και των συνεργατών της, όπου δείχνει  ότι η ΦΔ των  μαθητών –τριών τείνει να μειώνεται όσο 

μεγαλώνουν ηλικιακά  (Κοκκέβη  et al., 2012; Mamalakis et al., 2000).  

Στην επικοινωνία με γονείς οι μαθητές του Γυμνασίου δηλώνουν ότι έχουν καλύτερη επικοινωνία 

με τους γονείς τους από τους μαθητές του Δημοτικού, σε αντίθεση με έρευνα της HBSC που 

πραγματοποιήθηκε το 2010  η οποία κατάληξε στο συμπέρασμα ότι όσο πιο νεαρές είναι οι 

ηλικίες των μαθητών –τριών τόσο καλύτερες είναι και οι σχέσεις που έχουν μαζί με τους γονείς 

τους (WHO, 2014). Το ίδιο ισχύει και στην άποψη για το σχολείο, όπου οι μαθητές του Γυμνασίου 

έχουν καλύτερη άποψη από τους μαθητές- τριές του Δημοτικού. Ωστόσο, ως προς ένταξη, 

αποδοχή και συμμετοχή  του μαθητή-τριας στο σχολείο,  οι μαθητές- τριες τους Δημοτικού νιώθουν 

καλύτερα από τους μαθητές –τριες του Γυμνασίου εύρημα το οποίο συμφωνεί και με τις πιο πάνω 

έρευνες (Κοκκέβη et al., 2012; WHO, 2014).  

Ως προς τη διατροφική συμπεριφορά, την εικόνα σώματος, την κοινωνική κατάσταση και τη 

διασκέδαση με γονείς, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διάφορα  μεταξύ  των μαθητών όσο 

αφορά την τάξη και το φύλο. 

 Στην αξιολόγηση των Διατροφικών Συνηθειών (βλ. Πίνακα 2), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

ποσοστό των μαθητών-τριών που δεν λαμβάνουν πρόγευμα αυξάνεται από  το δημοτικό στο 

γυμνάσιο και πιο συγκεκριμένα με ποσοστό αποχής από 14,3% για το δημοτικό και  24.6%  για το 

Γυμνάσιο. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκε και έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από την 

Κοκκέβη και τους συνεργάτες της στην Ελλάδα (Κοκκέβη, 2012), Πράγμα το οποίο δείχνει ότι  
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όσο μεγαλώνουν τα παιδιά η επιλογή του πρωινού γεύματος  το οποίο είναι και το πιο σημαντικό 

γεύμα της ημέρας (Rampersaud et al., 2005) αποφεύγεται με αποτέλεσμα αυτό να επιφέρει πολλές 

σημαντικές μεταβολές στην υγεία των παιδιών.  Επιπρόσθετα όσο αφορά το δεκατιανό και το 

μεσημεριανό σχεδόν όλοι οι μαθητές-τριες λαμβάνουν αυτό το γεύμα. Επίσης  οι μαθητές-τριες 

του δημοτικού τείνουν να αποφεύγουν  περισσότερο το απογευματινό και το βραδινό από ότι οι 

μαθητές -τριές Γυμνασίου με ποσοστό αποχής από το απογευματινό 25%  και  από το βραδινό 

19%  σε αντίθεση με τους μαθητές -τριες του Γυμνασίου όπου είχαν ποσοστό  αποχής 9.9% για το 

απογευματινό  και 7,2% για το βραδινό.    

Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΦΔ (βλ. Πίνακα 3),  ο  μέσος όρος  της ΒΦΔ των 

μαθητών –τριών δημοτικού  και   Γυμνασίου σχολείου που πραγματοποίησαν για 4 ημέρες  ήταν 

6925.83 ± 4279  βήματα/ημέρα  (ΜΟ αγοριών=6840.74, ΤΑ=± 4570.81 και ΜΟ κοριτσιών 

=7032.20, ΤΑ=±3915.5). Σε παρόμοιες έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα (με διαδικασίες 

καταγραφών από τέσσερις καθημερινές ημέρες έως επτά ημέρες συμπεριλαμβανομένου και του 

Σαββατοκύριακου) διαπιστώθηκαν πολύ υψηλοτέρα αποτελέσματα στη ΒΦΔ των μαθητών –τριών 

αντίστοιχης ηλικίας, ο μέσος όρος των οποίων κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 11.300 και 15.400 

βημάτων (Loucaides, Jago, 2008; Michalopoulou, Gourgoulis, Kourtessis, Kambas, Dimitrou & 

Gretziou, 2011).  

Επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται πως το φύλο επηρεάζει τη ΒΦΔ, με τα αγόρια συνήθως 

να υπερβαίνουν στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των βημάτων των κοριτσιών (Belton, Brady, 

Meegan & Woods, 2010; Duncan, Al-Nakeeb, Woodfield & Lyons, 2007; Loucaides et al., 2008; 

Michalopoulou et al., 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη απ’ τις προαναφερθείσες έρευνες που πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές -τριες ηλικίας 6-9 ετών από την Ιρλανδία, τα αγόρια υπερείχαν σημαντικά των κοριτσιών 

στο σύνολο της ΒΦΔ μιας εβδομάδας (ΜΟ αγοριών=16.821±5.575 και ΜΟ κοριτσιών = 14.710, 

ΤΑ=±4.276) (Belton et al., 2010). Στην τρίτη και τέταρτη απ’ τις προαναφερθείσες έρευνες, που 

διεξήχθησαν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην πόλη της Λεμεσού, διαπιστώθηκε επίσης πως τα 

αγόρια υπερείχαν σημαντικά των κοριτσιών στον συνολικό αριθμό βημάτων μέσα σε μια μέρα 

(ΜΟ αγοριών= 15.221±4.468 και ΜΟ κοριτσιών=11.341±3.192, ΜΟ αγοριών =15.284, ΤΑ= 

±3.616 και ΜΟ  κοριτσιών=12.282, ΤΑ=±2.956 αντίστοιχα). Στην παρούσα έρευνα αν και 

διαπιστώθηκε πως τα αγόρια υπερείχαν των κοριτσιών στον συνολικό αριθμό βημάτων και των 

τεσσάρων ημερών (ΜΟ δύο καθημερινών και του ΣΚ), η διαφορά τους δεν ήταν στατιστικά 
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σημαντική. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρήθηκε το αντίθετο, δηλαδή τα κορίτσια 

υπερείχαν των αγοριών, κατά την πρώτη (Πέμπτη) και τρίτη (Σάββατο) ημέρα καταγραφής. Τα 

αποτελέσματα αυτά οφείλονται στο ότι τα κορίτσια είναι από την φύση τους πιο πειθαρχημένα, 

και τείνουν να εκτελούν πιο πιστά οτιδήποτε τους ζητηθεί. Επιπλέον επειδή υπάρχει διαφορά μιας 

πενταετίας και παραπάνω μεταξύ των προηγούμενων ερευνών και της παρούσης δεν μπορεί να 

παραλειφθεί ως σημαντικός παράγοντας αυτού του αποτελέσματος και η δραματική αύξηση 

χρήσεις συσκευών με οθόνες (για παράδειγμα Η/Υ, ταμπλετών, κινητών τηλεφώνων) από τους 

μαθητές –τριες. 

Όσον αφορά τη σύγκριση βημάτων μεταξύ καθημερινών ημερών και σαββατοκύριακων, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά της έρευνας των Belton και των 

συνεργατών του, απ’ την οποία διαπιστώθηκε πως οι μαθητές-τριες  από  την Ιρλανδία έκαναν 

σημαντικά περισσότερα βήματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έναντι των καθημερινών 

ημερών (Σαββατοκύριακα, ΜΟ αγοριών= 37009, ΤΑ=±17.663 και ΜΟ κοριτσιών=32.768, 

ΤΑ=±15.762 και καθημερινές, ΜΟ αγοριών=11.463, ΤΑ=±3.129 και ΜΟ κοριτσιών=10.434, 

ΤΑ=±3.268) (Belton et al., 2010). Το ίδιο διαπιστώθηκε και από την έρευνα των Loucaides και 

των συνεργατών του η οποία πραγματοποιήθηκε σε  μαθητές –τριες  από την Κύπρο (Loucaides et 

al., 2004). Αντίθετα, απ’ την έρευνα των Duncan και των συνεργατών του, στην οποία 

διαπιστώθηκαν αντικρουόμενα αποτελέσματα με μαθητές-τριες  από την  κεντρική Αγγλία να 

υπερέχουν στην ΒΦΔ των καθημερινών ημερών (ΜΟ αγοριών=14.111, ΤΑ=±4.163 και ΜΟ 

κοριτσιών=13.159, ΤΑ=±3.423) έναντι του ΣΚ (ΜΟ αγοριών=10.854, ΤΑ=±4.966 και ΜΟ 

κοριτσιών=9.922, ΤΑ=±4.061) (Duncan et al., 2007). 

 

Για τους πιο πάνω λόγους η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με στόχο την αύξηση 

γνώσεων των μαθητών -τριών σε θέματα ΦΔ και Διατροφής αλλά και την υιοθέτηση ενός πιο 

υγιεινού  και δραστήριου τρόπου ζωής  θεωρήθηκε αναγκαία.  

 

Φάση 3 Αξιολόγηση της παρέμβασης 

Από την στατιστική ανάλυση των στοιχείων που δόθηκαν από τα ερωτηματολόγια αλλά και από 

τις διάφορες δοκιμασίες προκύπτει ότι με την κατάλληλη προετοιμασία, προσέγγιση και 

σχεδιασμό ενός παρεμβατικού προγράμματος, μπορούν να επηρεαστούν θετικά οι γνώσεις, οι 

συμπεριφορές, η φυσική δραστηριότητα και η φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων. Πιο 
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συγκεκριμένα στην παρέμβαση δεν υπήρξε οποιαδήποτε σημαντική στατιστική διαφορά στις 

σωματομετρήσεις (ΔΜΣ) των μαθητών -τριών.  Πιο αναλυτικά η μικρή διάρκεια εφαρμογής της 

παρέμβασης, δεν επέτρεψε να παρατηρηθούν αξιοσημείωτες αλλαγές στο ΔΜΣ.  Σύμφωνα με τον 

πίνακα 6 ο μέσος όρος του ΔΜΣ  όλων των μαθητών –τριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

παρέμβασης (πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου)  είχαν κανονικό σωματικό βάρος με ΔΜΣ  

ΜΟ=19.80, ΤΑ=±3.31, και δεν υπήρξε  καμία στατιστική διαφορά στον ΔΜΣ μεταξύ αγοριών  και 

κοριτσιών. Για αυτό άλλωστε δεν παρουσιάζονται μετρήσεις μετά το πέρας του προγράμματος 

παρέμβασης. Κάτι απολύτως φυσιολογικό αν ληφθεί υπόψη το μικρό χρονικό διάστημα  των δέκα 

εβδομάδων που διήρκησε η παρέμβαση.  Σύμφωνα με παρόμοια παρέμβαση διάρκειας 10 

εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε από τον Mooris και τους συνεργάτες  του, στην οποία 

πραγματοποιήθηκε  επαναμέτρηση των σωματομετρικών στοιχείων των συμμετεχόντων δεν 

βρέθηκε  οποιαδήποτε αλλαγή στον ΔΜΣ των μαθητών-τριών (Mooris et al., 2013). 

 

Η χρήση διαφορετικών  μεθόδων άσκησης με κύριο στόχο να κάνει πιο ευχάριστο και παιγνιώδες 

το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών-τριών. Αυτό έχει ως  

αποτέλεσμα την αύξηση  του κίνητρου συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Στον παράγοντα ΦΔ 

πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα (βλ. Πίνακα 7), διαπιστώθηκε ότι  όλοι οι μαθητές-τριες 

της πειραματικής ομάδας σημείωσαν στατιστικά σημαντική πρόοδο μεταξύ της πρώτης και  της 

δεύτερης μέτρησης. Πιο αναλυτικά ο ΜΟ των βημάτων που πραγματοποίησαν οι μαθητές-τριες 

της πειραματικής ομάδας  πριν την παρέμβαση ήταν 7061.81, ΤΑ=± 2316.48  και μετά το πέρας 

της παρέμβασης οι μαθητές–τριες κατάφεραν να αυξήσουν τον ΜΟ των βημάτων τους κατά 2601 

βήματα την ημέρα. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου η οποία πραγματοποίησε στην  πρώτη 

μέτρηση ΜΟ βημάτων 6433.04 ΤΑ=± 1481.88 βήματα, ενώ στην δεύτερη μέτρηση ο ΜΟ των  

βημάτων αυξήθηκε κατά 1231 βήματα την ημέρα. Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ομάδες αύξησαν 

τον ΜΟ των βημάτων, όμως η πειραματική ομάδα πραγματοποίησε μεγαλύτερη βελτίωση. 

Παρόμοια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Μooris και τους συνεργάτες του έδειξε ότι 

και οι δύο ομάδες κατέφεραν να βελτιώσουν τον ΜΟ των βημάτων με την πειραματική ομάδα να 

δείχνει μεγαλύτερη βελτίωση (ΜΟ 1049 βήματα την ημέρα)  (Mooris et al., 2013). Επίσης 

βελτίωση στην ΦΔ της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου διαπιστώθηκε και σε 

έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Boyle-Holmes και τους συνεργάτες του (Boyle-

Holmes et al., 2010). 
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 Σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κορίτσια παρουσίασαν μια τάση να είναι  πιο κινητικά δραστήρια 

από τα αγόρια πριν αλλά και μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος, πράγμα το 

οποίο οφείλεται στην φύση των κοριτσιών να είναι γενικά πιο υπάκουες και  πιο πειθαρχημένες 

από τα αγόρια (Guerra et al., 2013). Χωρίς όμως να βρεθεί στατιστικά σημαντική η διαφορά των 

βημάτων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, το ίδιο διαπιστώθηκε και στην έρευνα του Μooris και 

των συνεργατών του (Mooris et al., 2013), επίσης αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω του ότι τα 

αγόρια ξοδεύουν περισσότερο από τον ελεύθερο τους χρόνο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια από ότι τα 

κορίτσια ( Dupuy et al., 2011) 

 

Στην αξιολόγηση της ΦΚ η οποία αποτελείτο από τέσσερεις δοκιμασίες (παλίνδρομο τεστ 

αντοχής, τεστ κοιλιακών, τεστ αλτικότητας, και τεστ ευλυγισίας) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος οι μαθητές –τριες κατάφεραν να 

σημειώσουν βελτίωση  στην αντοχή, την δύναμη και την ευλυγισία χωρίς όμως να σημειώσουν 

καμία βελτίωση στην αλτικότητα τους. Το εύρημα δείχνει λογικό κι αναμενόμενο, διότι το 

πρόγραμμα που ακολούθησαν οι μαθητές-τριες δεν είχε στόχο την βελτίωση της αλτικότητας. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε  καμία διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των 

αγοριών και  των κοριτσιών σε σχέση με τις δοκιμασίες. Παρόμοιες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκε από τον  Boyle-Holmes  και τους συνεργάτες και τον Graf και τους συνεργάτες 

του έδειξε ότι μετά το πρόγραμμα παρέμβασης οι μαθητές -τριες κατάφεραν να βελτιώσουν την 

δύναμη  χωρίς όμως να καταφέρουν να βελτιώσουν την καρδιααναπνευστική αντοχή των 

συμμετεχόντων (Boyle-Holmes et al., 2010; Graf et al., 2005). 

 

 Στην αξιολόγηση των συμπεριφορών των μαθητών -τριών (βλ. Πίνακα 9), τα αποτελέσματα στον 

παράγοντα Ικανοποίηση για ζωή, οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων έδειξαν 

ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, επίσης καμία διαφορά δεν 

εντοπίστηκε μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στον παράγοντα διατροφική συμπεριφορά τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι μαθητές -τριες της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν τις διατροφικές 

τους συνήθειες  μετά το πέρας του παρεμβατικού προγράμματος με τα κορίτσια να έχουν πιο 

υψηλές βαθμολογίες από τα αγόρια. Παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Covelli 

έδειξε  βελτίωση στις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου χωρίς καμία  όμως διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Covelli, 
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2008).  Στον παράγοντα ΦΔ  το παρεμβατικό πρόγραμμα έδειξε να επηρέασε θετικά τους 

συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας σημειώνοντας  μεγάλη βελτίωση στα αποτελέσματα τους 

σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου όπου τα αποτελέσματα  των συμμετεχόντων παρέμειναν 

σταθερά. Εύρημα το οποίο συμφωνεί με  παρόμοια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον 

Mooris και τους συνεργάτες του (Mooris et al., 2013). Στον παράγοντα εικόνα σώματος δεν 

βρέθηκε καμία διαφορά  σε καμιά από τις δύο ομάδες. Τα κορίτσια εμφάνισαν υψηλότερες 

βαθμολογίες από ότι τα αγόρια, σε αντίθεση με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον 

Covelli στην οποία βρέθηκε διαφορά στην εικόνα του σώματος πριν και μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης (Covelli, 2008).  Στον παράγοντα κοινωνική κατάσταση δεν σημειώθηκε καμία 

βελτίωση στο τι πιστεύουν οι μαθητές-τριες. Η μόνη διαφορά που εντοπίσθηκε ήταν στα αγόρια 

τα οποία εμφάνισαν υψηλότερες βαθμολογίες από ότι τα κορίτσια και στις δύο ομάδες, πράγμα 

που δείχνει ότι τα αγόρια πιστεύουν ότι η οικογενειακή τους κατάσταση είναι καλύτερη από ότι 

πιστεύουν τα κορίτσια. Στους παράγοντες επικοινωνία με γονείς και διασκέδαση με γονείς  τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά το πρόγραμμα παρέμβασης οι μαθητές -τριες της πειραματικής 

ομάδας βελτίωσαν την επικοινωνία αλλά και τον χρόνο τον οποίο επιλέγουν να ξοδεύουν για 

διασκέδαση με τους γονείς τους, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου όπου στην δεύτερη μέτρηση ο 

χρόνος διασκέδασης με τους γονείς μειώθηκε. Στον παράγοντα σχολείο και σχολική ζωή τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά το πέρας του παρεμβατικού προγράμματος και οι δύο ομάδες 

(πειραματική και  ομάδα ελέγχου)  βελτίωσαν τις συμπεριφορές τους,  με τα αγόρια να εμφανίζουν 

πιο υψηλές βαθμολογίες από τα κορίτσια. Στον δείκτη ένταξης του μαθητή στο σχολείο  και στον 

δείκτη αποδοχής του μαθητή στο σχολείο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές-τριες της 

πειραματικής ομάδας  σημείωσαν μείωση στην βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων,  σε αντίθεση 

με την ομάδα ελέγχου όπου οι βαθμολογίες των αποτελεσμάτων σημείωσαν  αύξηση. Παρόλα 

αυτά ο ΜΟ των βαθμολογιών που εμφάνισαν οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας ήταν πιο 

ψηλός από  την ομάδα ελέγχου. Στον δείκτη συμμετοχής του μαθητή στις αποφάσεις της τάξης και 

στον δείκτη συμμετοχής στα πλαίσια του σχολείου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  μετά το πέρας της 

παρέμβασης  η βαθμολογία  των αποτελεσμάτων που σημείωσαν και οι δύο ομάδες μειώθηκαν. 

Και τέλος  στον παράγοντα επικοινωνία με φίλους τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες 

σημείωσαν βελτίωση, με την πειραματική ομάδα να παρουσιάζει πιο υψηλές βαθμολογίες. Σε 

γενικές γραμμές συμπεραίνουμε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης βοήθησε τους συμμετέχοντες να 

βελτιώσουν τις συμπεριφορές τους,  στους παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν την Διατροφική 
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συμπεριφορά, την φυσική δραστηριότητα, την επικοινωνία με γονείς, τον χρόνο διασκέδασης με 

γονείς και την επικοινωνία με φίλους.  

 

Στην αξιολόγηση των διατροφικών επιλογών (βλ. Πίνακα 10), τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης οι συμμετέχοντες και των δύο 

ομάδων κατάφεραν να βελτιώσουν τις διατροφικές τους επιλογές στα γεύματα πρωινό, δεκατιανό 

και  μεσημεριανό. Παρόλα αυτά οι μαθητές –τριές της πειραματικής ομάδας  κατάφεραν να 

βελτιώσουν και τα άλλα γεύματα (ενδιάμεσο, απογευματινό, βραδινό), σε αντίθεση με τους 

μαθητές –τριες  της ομάδας ελέγχου όπου σε αυτά τα γεύματα οι βαθμολογίες τους μεταξύ πρώτης 

και δεύτερης μέτρησης  έμειναν σταθερές, πράγμα το οποίο τονίζει την σημαντικότητα του 

προγράμματος παρέμβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πειραματική ομάδα παρουσιάσθηκε  

μεγαλύτερη αύξηση  των ποσοστών των μαθητών-τριών που κατανάλωσαν  πρωινό γεύμα, από 

77.8% στην πρώτη μέτρηση σε 93.3% στην δεύτερη μέτρηση, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό 

γεύμα της ημέρας (Rampersaud et al., 2005). Σε παρόμοιες έρευνες  που πραγματοποιήθηκαν από 

τον Ronsley και τους συνεργάτες του και τον Covelli έδειξαν ότι οι διατροφικές συνήθειες των 

συμμετεχόντων  της πειραματικής ομάδας βελτιώθηκαν σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Covelli, 

2008; Ronsley,  Lee,  Kuzeljevic & Panagiotopoulos, 2013).   

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως με την κατάλληλη διδασκαλία είναι εφικτή η 

αύξηση των γνώσεων των παιδιών σε θέματα φυσικής αγωγής και υγιεινής διατροφής. Πιο 

συγκεκριμένα  (βλ. Πίνακες 11-18), η αξιολόγηση έχει δείξει την βελτίωση των μαθητών –τριών 

της πειραματικής ομάδας στις γνώσεις σε θέματα φυσικής κατάστασης, φυσικής άσκησης και 

υγιές σωματικό βάρος.  Επίσης όσο αφορά τις γνώσεις σε  θέματα που αφορούσαν την διατροφή  

οι  μαθητές –τριες της πειραματικής ομάδας σημείωσαν μεγαλύτερη βελτίωση στις βαθμολογίες 

από τους μαθητές –τριες της ομάδας ελέγχου. Πράγμα που δείχνει ότι μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας κατάφεραν να αυξήσουν τις γνώσεις 

τους. Συγκρίνοντας τα δυο φύλα μεταξύ τους φάνηκε ότι δεν υπήρξε καμία σημαντική στατιστική 

διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Παρόμοια αποτελέσματα συμπέρανε και  μια 

βιβλιογραφική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Demetriou, Sudeck, Thiel και Honer 

στην οποία μελετήθηκαν 34 σχολικές παρέμβασης με στόχο την προαγωγή υγείας, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι 27 παρεμβάσεις  από τις 34 κατέφεραν να βελτιώσουν τις γνώσεις των 
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συμμετεχόντων ενώ μόνο 7 έρευνες δεν το κατάφεραν (Demetriou et al., 2015). 

 

Δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης  

Στην πρώτη φάση αντιμετωπίσθηκαν αρκετές δυσκολίες από το Υπουργείο Παιδείας με 

αποτέλεσμα να  επιβραδυνθεί η ταχύτητα πραγματοποίησης του προγράμματος. Πιο  

συγκεκριμένα για την διασφάλιση των  απαιτούμενων άδειών χρειάστηκαν περίπου έξι μήνες. 

Επίσης αντιμετωπίσθηκαν αρκετές δυσκολίες από τα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης. Αρχικά 

κανένα σχολείο δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή  που έστειλε η  ερευνήτρια για να ενημερώσει 

τους διευθυντές για το πρόγραμμα. Στην συνέχεια η ερευνήτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά με τα 

σχολεία και μόνο μερικά δήλωσαν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι 

πλείστοι διευθυντές των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης αλλά και μέσης εκπαίδευσης ήταν πολύ 

επιφυλακτικοί για την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος με στόχο την προαγωγή υγείας. 

Ανάμεσα στις κυριότερες τους ανησυχίες ήταν εάν θα διαταραχθεί το πρόγραμμα των παιδιών που 

θα λάμβαναν μέρος στο πρόγραμμα, πράγμα το οποίο με καλή οργάνωση  αποφεύχθηκε. 

Στην δεύτερη φάση αντιμετωπίσθηκαν αρκετές δυσκολίες από το  σχολείο το οποίο δήλωσε 

πρόθυμο να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα παρέμβασης. Αρχικά η ερευνήτρια επικοινώνησε με 

την διευθύντρια μετά με τους καθηγητές και στην συνέχεια  ζητήθηκε πέρα από την άδεια του 

Υπουργείου παιδείας  η έγκριση και συγκατάθεση  των αρμόδιων επιθεωρητών φυσικής αγωγής. 

Έτσι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος ούτως ώστε να οργανωθεί η συνάντηση μεταξύ των 

καθηγητών της ερευνήτριας την ίδια την ερευνήτρια και τις επιθεωρήτριες φυσικής αγωγής. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για την πραγματοποίηση του προγράμματος αρχικά ζητήθηκαν τρείς σχολικές 

περιόδους την εβδομάδα  από το μάθημα της φυσικής αγωγής ενώ από τις επιθεωρήτριες 

παραχωρήθηκε μόνο μια διδακτική ώρα. Έτσι η ερευνήτρια αναγκάστηκε να έρχεται κάθε 

εβδομάδα σε  επικοινωνία με τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου για να της παραχωρηθούν 

οι υπόλοιπες ώρες που χρειαζόταν για την εβδομαδιαία εκπλήρωση του παρεμβατικού πλάνου.  

Επιπρόσθετα οι  καθηγητές ΦΑ δεν ήταν τόσο συνεργάσιμοι ούτως ώστε να ευκολύνουν την 

πραγματοποίηση του προγράμματος. Δεν συμμετείχαν ενεργά για να στηρίξουν το πρόγραμμα.   

Και τέλος  η απειρία  της ερευνήτριας που πραγματοποίησε την έρευνα, λόγω του ότι ήταν η 

πρώτη φορά εμπλέκεται σε πρόγραμμα παρέμβασης αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην 

εξέλιξη του προγράμματος. 
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της έρευνας εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα : 

 Οι μαθητές – τριες ηλικίας 10-13 ετών στην Κύπρο έχουν πολύ χαμηλή ΦΔ σε σχέση με 

τους ευρωπαίους συνομήλικους τους . 

 Η Φυσική δραστηριότητα των σημερινών μαθητών –τριών στην Κύπρο τείνει να 

μειώνεται ακόμη περισσότερο όσο αυξάνεται  ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών.  

 Μέσα από τα αποτελέσματα τα κορίτσια παρουσιάστηκαν πιο κινητικά δραστήρια από ότι 

τα αγόρια. 

 Όσο αφορά τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών-τριών τα αποτελέσματα της πρώτης 

φάσης έδειξαν ότι όσο μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών τόσο αυξάνεται και 

το ποσοστό των μαθητών –τριών που δεν λαμβάνουν πρωινό γεύμα σε καθημερινή βάση.  

 Όσο αφορά τις συμπεριφορές των ατόμων παρατηρήθηκε ότι από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο οι μαθητές αλλάζουν συμπεριφορές. 

 Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών σε σχέση με 

τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν (διατροφικές επιλογές και συμπεριφορές).   

 

 Για τους πιο πάνω λόγους η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με στόχο την αύξηση 

γνώσεων των μαθητών -τριών σε θέματα ΦΔ και Διατροφής αλλά και την υιοθέτηση ενός πιο 

υγιεινού  και δραστήριου τρόπου ζωής  κρίθηκε αναγκαία.  

 

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης  εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα : 

 Η ΦΔ των μαθητών-τριών αυξήθηκε χωρίς όμως να φτάσει τις Διεθνής οδηγίες Υγείας οι 

οποίες προτείνουν  ΜΟ 13,000 βήματα την ημέρα. 

 Στη ΦΔ των κοριτσιών υπήρξε τάση μεγαλύτερης βελτίωσης σε σχέση  με την ΦΔ  των 

αγοριών. 

 Η ΦΚ των μαθητών -τριών της πειραματικής ομάδας  βελτιώθηκε με στατιστική 

σημαντική την διαφορά των αποτελέσματα  μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

μέτρησης. 
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 Οι συμπεριφορές  για Υγεία των μαθητών-τριών  της πειραματικής  σημείωσαν τάση 

βελτίωσης. 

 Στην κατανάλωση προγεύματος τα ποσοστά των μαθητών- τριών της πειραματικής ομάδας  

αυξήθηκαν, με στατιστική σημαντική την διαφορά των αποτελέσματα  μεταξύ της πρώτης 

και της δεύτερης μέτρησης. 

 Οι γνώσεις των μαθητών-τριών της πειραματικής ομάδας σε θέματα γνώσεων ΦΔ και 

Υγείας βελτιώθηκαν με στατιστική σημαντική την διαφορά των αποτελέσματα  μεταξύ της 

πρώτης και της δεύτερης μέτρησης. 

Σε γενικές γραμμές,  συμπεραίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης που 

εφαρμόσθηκε στο Γυμνάσιο για 10 εβδομάδες, επέφερε θετικά αποτελέσματα  στους μαθητές -

τριες που έλαβαν μέρος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας επηρέασε θετικά, στο να 

αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και των γονιών ως προς το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τις  προτάσεις για κινητικές δραστηριότητες που προτείνονταν κάθε 

εβδομάδα οι γονείς είχαν την ευκαιρία μαζί με τα παιδιά τους να αυξήσουν την κινητική τους 

δραστηριότητα. Επιπρόσθετα  λόγω των πληροφοριών που αναρτιούνταν συστηματικά  κατάφερε 

να βελτιώσει τις γνώσεις αλλά και να λύσει τυχόν απορίες που μπορεί να είχαν οι μαθητές –τριες ή 

οι γονείς σε διάφορα θέματα υγείας.  

Ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να επιδράσει θετικά στην αύξηση των γνώσεων των 

μαθητών –τριών,  καθώς και στην υιοθέτηση  πιο υγιεινών συμπεριφορών  σε θέματα που 

αφορούσαν την ΦΔ και τον Υγιεινό τρόπο διατροφής.  Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση 

της ΦΚ και την αύξηση της ΦΔ των  συμμετεχόντων. 
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Παρόλη την βελτίωση που έδειξαν τα αποτελέσματα των μαθητών-τριών που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα παρέμβασης, τα αποτελέσματα τους απείχαν από τις οδηγίες του Διεθνούς οργανισμού 

Υγείας. Για τον λόγο αυτό θα ήταν καλό να υπάρξουν μελλοντικές ενέργειες όπως:  

 Να οργανωθεί μια παρέμβαση υπό την αιγίδα του  αρμόδιου  υπουργείου, στην οποία θα 

λαμβάνουν μέρος πιο ενεργά όλοι οι σχολικοί φορείς. 

 Να υπάρξουν μελλοντικές παρεμβάσεις μεγαλύτερης έκτασης από πλευράς 

συμμετεχόντων, μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε εβδομάδες, και, οποία  η εβδομαδιαία  

χρονική διάρκεια των μαθημάτων παρέμβασης να είναι τουλάχιστον τρείς σχολικές 

περιόδους  

 Να εφαρμοσθεί σε Δημοτικό σχολείο και Γυμνάσιο σχολείο παράλληλα και να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

 Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με ρόλο την στήριξη  του παρεμβατικού 

προγράμματος να  συνεχίζει να  λειτουργεί από μια υπεύθυνη ομάδα η οποία θα ορισθεί 

από την διευθύντρια του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές-τριές αλλά και οι γονείς  

θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίζουν να ενημερώνονται από το  ενημερωτικό υλικό που 

θα ανεβάζει η ομάδα  αλλά και συνεχίζει την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που θα 

μπορούσαν να πραγματοποιήσουν οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους.    

  Να πραγματοποιηθεί  επαναξιολόγηση  του προγράμματος μετά  από  έξι μήνες με αυτό 

τον τρόπο θα μπορέσει να διαπιστωθεί κατά πόσο το πρόγραμμα  μπορεί να επηρεάσει και 

να επιδράσει στην αλλαγή τρόπου ζωής των μαθητών. 
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VΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1. Παραχώρηση άδειας Υπουργείο Παιδείας 

  
 

 Λευκωσία 17-12-2013 

Αξιότιμοι Κύριοι/ες 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την έρευνα που απαιτείται να 

πραγματοποιήσει η υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Έφη 

στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για απόκτηση  διδακτορικού τίτλου του προγράμματος Sport 

Science. Η συγκεκριμένη μελέτη ενδιαφέρει άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία και τα 

αποτελέσματα της θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου. 

Ο τίτλος είναι:  «η  αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος παρέμβασης  σε μαθητές  

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και 

της υγιεινής διατροφής» 

Στόχος της έρευνας είναι αφού και αν διαπιστωθεί η όποια υπό-κινητικότητα των μαθητών 

παράλληλα με την πιθανή κακή διατροφή (βλέπε μελέτη της Ideficς που είδε τη δημοσιότητα 

Αύγουστο 2013 α γίνει προσπάθεια ενημέρωσης των παιδιών και των γονέων για όλους τους 

τρόπους αποφυγής) ν αυτών των συνθηκών ειδικότερα σε εξωσχολικές ώρες  με σκοπό να έχουμε 

υγιέστερα παιδία στο παρόν και πολίτες στο μέλλον. 

Ανάλογες έρευνες γίνονται σε πολλές χώρες αυτό τον καιρό. Στη παρούσα μελέτη αρχικά θα 

χρησιμοποιηθούν α. δύο ερωτηματολόγια (επισυνάπτονται), β. βηματόμετρα για την καταμέτρηση 

της ημερήσιας δραστηριότητας. Προσβλέπουμε στην έγκριση αυτής της μελέτης γιατί τα οφέλη θα 

είναι πολλαπλά για την χώρα                                                                                                                            

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες εξηγήσεις αν χρειάζονται 

Με εκτίμηση 

 
Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου                                                                                    Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας                                                                      Τηλ. 22841659 or 

97821876 
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Παράρτημα 2: Επιστολή στην Διευθύντριάς για Φάση 1 

 

 
 08-09-2014 
Προς: Τη διεύθυνση του σχολείου ….. 
Αξιότιμε κ. διευθυντά , 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια μιας ερευνητικής προσπάθειας που θα έχει  αντίκτυπο 
στα προγράμματα υγιεινής διαβίωσης των παιδιών της κυπριακή κοινωνία  θα οργανώσει  για τη 
προσεχή σχολική χρονιά ένα πειραματικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά Ε’ και ΣΤ΄ τάξης 
Δημοτικού και Α΄Τάξης Γυμνασίου σχολείου, με τίτλο « Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την 
προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, σε μαθητές δημοτικού 
σχολείου στην Κύπρο»  Με σκοπό  την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής 
διατροφής. Αφορμή για το σχεδιασμό του προγράμματος αποτελεί η αύξηση των προβλημάτων 
ψυχοσωματικής υγείας των νέων ανθρώπων, ως αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, με 
κυρίαρχο αυτό της παχυσαρκίας. Φαίνεται ωστόσο, ότι η πρόληψη κατά την παιδική ηλικία δίνει 
βάσιμες ελπίδες για πιο υγιείς και παραγωγικούς πολίτες. Το σχολείο ως φορέας υγείας φαίνεται 
ότι αποτελεί το πιο υποσχόμενο περιβάλλον για την επιτυχία τέτοιων προσπαθειών.  
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αρχικά θα γίνει καταγραφή και αποτίμηση της 
συμπεριφοράς των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Για αυτό τον λόγο θα 
δοθούν  2 ερωτηματολόγια με τίτλο ¨ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ¨ και ¨Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24 ώρου¨ . Για την αξιολόγηση της 
φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο. Το κάθε παιδί θα 
φοράει στη ζώνη του το βηματόμετρο για 4 ημέρες και σε αυτό θα καταγράφεται αυτόματα η 
κατανάλωση ενέργειας που κάνει την ημέρα.   
Στόχος του  προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις 
σε θέματα που αφορούν στην υγεία τους, ν’ αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να 
κάνουν υπεύθυνες επιλογές και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση στον υγιεινό και 
δραστήριο τρόπο ζωής.  

Βασική παράμετρος επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί η δική σας θετική αντιμετώπιση και 
υποστήριξη. Ευελπιστούμε στη βοήθειά σας τόσο στη συγκέντρωση των δεδομένων  (κυρίως 
μέσω ερωτηματολογίων, βηματομέτρων) όσο και στην ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού 
να υποστηρίξουν εμπράκτως τις δράσεις του προγράμματος. Σας βεβαιώνουμε ότι θα 
διασφαλιστεί η ανωνυμία και η αποφυγή έκθεσης των μαθητών σε ακατάλληλα για την ηλικία 
τους  ερεθίσματα. Τα  αποτελέσματα  θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για τους σκοπούς αυτής της 
έρευνας.  
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Με το πέρας της έρευνας θα ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών με τη βοήθεια σας σε σχετική 
ημερίδα. Παράλληλα θα γίνουν ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσω του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου. Θα ήταν τιμή για μας να συνεργαστούμε. Για περισσότερες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα είμαστε στη διάθεσή σας! 
 
 
 
Με εκτίμηση  

Έφη Κωνσταντίνου  

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποψήφια Διδάκτωρ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 99909566 

e-mail: efikonstantinou2013@hotmail.com και  constantinou.e17@student.unic.ac.cy 
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Παράρτημα 3: Επιστολή σε γονείς  για Φάση 1 και έντυπο συγκατάθεσης 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Προς: Γονείς & κηδεμόνες ….. 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
Όπως γνωρίζετε ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η υποκινητική συμπεριφορά έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα πλήθος προβλημάτων ψυχοσωματικής υγείας με κυρίαρχο αυτό της παχυσαρκίας που αποτελεί 
παγκόσμια επιδημία. Η πρόληψη, ειδικά όταν αυτή γίνει κατά την παιδική ηλικία δίνει βάσιμες 
ελπίδες για πιο υγιείς και παραγωγικούς πολίτες. 
 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του υποχρέωσης προς την Κυπριακή 
κοινωνία και τους νέους  θα οργανώσει την προσεχή σχολική χρονιά ένα πειραματικό πρόγραμμα 
πρόληψης που απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού. Με τίτλο« Δραστήριο Σχολείο, 
με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, σε μαθητές δημοτικού 

σχολείου στην Κύπρο» Σκοπός του προγράμματος αρχικά είναι η καταγραφή της συμπεριφοράς των 
παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.  Για αυτό τον λόγο θα δοθούν  2 
ερωτηματολόγια με τίτλο ¨ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ¨ και ¨Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24 ώρου¨. Στο πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνεται μέτρηση  αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας όπου για την λήψη αυτών των 

δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο. Το κάθε παιδί θα φορεί στην ζώνη του το βηματόμετρο 

για 4 ημέρες (εκ των οποίων οι δύο (2)  θα είναι το σαββατοκύρίακο).  
 
Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία δεδομένα  και ότι θα ενθαρρύνετε 
το παιδί σας για την τακτική συμμετοχή του. Σας βεβαιώνουμε ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία και η 
αποφυγή έκθεσης των παιδιών σε ακατάλληλα για την ηλικία τους  ερεθίσματα . Τα  αποτελέσματα  
θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για τους σκοπούς αυτής της έρευνας.  
 
Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας χορηγήσετε εγγράφως τη συγκατάθεσή σας,  μέχρι την 
 Δευτέρα, 24  Μαρτίου , 2014 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Έφη Κωνσταντίνου   Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής  και υποψήφια διδάκτωρ 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Τηλ: 99909566 

 e-mail: efikonstantinou2013@hotmail.com  και constantinou.e17@student.unic.ac.cy 

mailto:efikonstantinou2013@hotmail.com
mailto:constantinou.e17@student.unic.ac.cy
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« Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της 

υγιεινής διατροφής, σε μαθητές δημοτικού σχολείου στην Κύπρο » 

 

Βεβαίωση Συμμετοχής 

 

Ο/Η  παρακάτω υπογεγραμμένη/ος    ………………………………. Κηδεμόνας της μαθήτριας 

……………….….……………. του GC  School Λευκωσίας της …………τάξης, δηλώνω ότι 

συναινώ να συμμετέχει εθελοντικά το παιδί μου στο πρόγραμμα  

« Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής 

διατροφής, σε μαθητές δημοτικού σχολείου στην Κύπρο»  Του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

 Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας . 

 

 

 

 

Υπογραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Παράρτημα 4: Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση. Απαντήστε σε κάθε ερώτηση γράφοντας στο 

διάστημα που δίνεται δίπλα στην ερώτηση. 

 

  1) Είσαι αγόρι ή κορίτσι;    ___________________  2)    Σε ποια τάξη 

φοιτάς;____________________ 

 

Απάντησε βάζοντας ένα 

(Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Πολύ 

Ικανοποιημένος 

-η 

Αρκετά 

ικανοποιημέ

νος -η 

Ούτε 

ικανοποιημένος 

ούτε 

δυσαρεστημένος 

Όχι πολύ 

ικανοποιη

μένος -η 

Καθόλου 

ικανοποιημένος 

-η 

3. Πόσο ικανοποιημένος-η 

είσαι από τη ζωή σου;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Λιγότερο 

καλή 

Καθόλου καλή 

4. Νομίζεις ότι η υγεία σου είναι…           

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο Ναι Όχι 

5. Παίρνεις φάρμακα για κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή αναπηρία;        

6. Η μακροχρόνια ασθένεια, αναπηρία ή ιατρική κατάσταση επηρεάζει την παρακολούθηση 

και τη συμμετοχή σου στο σχολείο; 

  

7. Τους τελευταίους έξι μήνες, πόσο συχνά είχες κάτι από τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Ποτέ Περίπου 

κάθε μήνα 

Περίπου 

κάθε 

εβδομάδα 

Περισσότερο 

από μια φορά 

την εβδομάδα 

Περίπου 

κάθε μέρα 

Πονοκέφαλος      

Πόνος στο στομάχι      

Πόνος στην πλάτη      
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Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Τις καθημερινές 

(Δευτέρα-

Παρασκευή) 

Τα 

σαββατοκύριακα 

Όλες τις μέρες 

της βδομάδας 

8. Πότε τρως συνήθως πρωινό;    

 

9. Πόσο συχνά πίνεις ή τρως κάτι από τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ποτέ Σπάνια Τουλάχιστον μια φορά 

την εβδομάδα, αλλά όχι 

κάθε μέρα 

Μια φορά 

τη μέρα 

Περισσότερο από 

μια φορά τη μέρα 

Φρούτα      

Λαχανικά      

Αναψυκτικά      

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Ποτέ Μία 

φορά 

Δύο 

φορές 

Τρείς 

φορές 

4 ή 

περισσότερες 

10. Τις τελευταίες επτά ημέρες, πόσες μέρες ήσουν 

φυσικά δραστήριος-α για τουλάχιστον μία ώρα τη 

ημέρα; (έπαιζες έξω μόνος ή με φίλους, έκανες σπορ, 

ποδήλατο, σκέιτ κά) 

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ποτέ Λιγότερο 

από μια 

φορά το 

μήνα 

Μια 

φορά το 

μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

2-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

4-6 φορές 

την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα 

11. Όταν δεν είσαι στο 

σχολείο, πόσο συχνά αθλείσαι 

στον ελεύθερό σου χρόνο ώστε 

να είσαι λαχανιασμένος-η ή 

ιδρωμένος-η; 

       

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο Ναι Όχι 
   

Άκεφος-η      
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12.  Αυτή τη στιγμή είσαι σε δίαιτα ή κάνεις κάτι άλλο για να χάσεις κιλά; 

 
 

Απάντησε βάζοντας ένα 

(Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Πολύ 

αδύνατο 

Λίγο 

αδύνατο 

Κανονικό βάρος 

για το ύψος και 

την ηλικία μου 

Όχι τόσο Κανονικό 

βάρος για το ύψος 

και την ηλικία μου 

Καθόλου 

κανονικό βάρος 

για το ύψος και 

την ηλικία μου 

13. Νομίζεις ότι το σώμα 

σου είναι…      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ποτέ Λιγότερο από 

μια φορά την 

εβδομάδα 

Τουλάχιστον 

μια φορά την 

εβδομάδα 

Μια φορά τη 

μέρα 

Περισσότερο 

από μια φορά 

τη μέρα 

14. Πόσο συχνά βουρτσίζεις τα 

δόντια σου;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ποτέ 1 

φορά 

2 

φορές 

3 

φορές 

4 ή 

περισσότερες 

φορές 

15. Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσες φορές τραυματίστηκες 

και έπρεπε να σε φροντίσει ένας γιατρός ή μια νοσοκόμα;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Με τους 2 

γονείς 

Με ένα 

γονιό 

Με πατριό ή 

μητριά 

Με παππού ή 

γιαγιά 

Άλλο 

16. Στο σπίτι ζεις…           

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

17. Οι γονείς σου έχουν δουλειά;    

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Πολύ Αρκετά Μέτρια Όχι τόσο Καθόλου 

18. Πόσο εύπορη θεωρείς ότι είναι η οικογένεια σου;           



183 

 

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Πολύ 

εύκολο 

Εύκολο Ούτε εύκολο 

ούτε 

δύσκολο  

Δύσκολο Πολύ 

δύσκολο 

19. Πόσο εύκολο είναι για σένα να μιλήσεις στη 

μητέρα/πατέρα σου για πράγματα που 

πραγματικά σε απασχολούν;      

 

 

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Εγώ συνήθως 

αποφασίζω σχετικά με 

το πώς θα αξιοποιήσω 

τον ελεύθερό μου 

χρόνο 

Αποφασίζουμε 

μαζί, αλλά 

συνήθως 

μπορώ να 

κάνω αυτό που 

θέλω 

Αποφασίζουμε 

μαζί, αλλά 

συνήθως κάνω 

αυτό που θέλουν 

οι γονείς μου 

Οι γονείς μου 

αποφασίζουν 

συνήθως 

25. Πόσο μετράει ο λόγος 

σου όταν εσύ και οι γονείς 

    

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

20. Αν έχω ένα πρόβλημα στο 

σχολείο οι γονείς μου είναι έτοιμοι να 

βοηθήσουν.      

     

21. Οι γονείς μου είναι πρόθυμοι να 

έρθουν στο σχολείο και να μιλήσουν 

στους δασκάλους 

     

22. Οι γονείς μου με ενθαρρύνουν να 

τα πηγαίνω καλά στο σχολείο.      

     

23. Οι γονείς μου ενδιαφέρονται 

σχετικά με το τι συμβαίνει σε μένα 

στο σχολείο.      

     

24. Οι γονείς μου είναι πρόθυμοι να 

με βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες 

που πρέπει να ετοιμάσω στο σπίτι.      
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σου αποφασίζετε σχετικά με 

το πώς θα αξιοποιήσεις τον 

ελεύθερό σου χρόνο (εκτός 

σχολείου);      

 

26. Ποιο-α από τα παρακάτω κάνεις μαζί με την οικογένεια σου; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Κάθε 

μέρα 

Τις περισσότερες 

μέρες 

Περίπου μια φορά 

την εβδομάδα 

Λιγότερ

ο συχνά 

Ποτέ 

Παρακολουθείτε τηλεόραση ή ένα 

DVD/video 

     

Παίζετε μέσα στο σπίτι διάφορα παιχνίδια 

μαζί 

     

Τρώτε ένα γεύμα μαζί      

Πηγαίνετε μια βόλτα μαζί      

Αθλείστε μαζί      

Κάθεστε μαζί και μιλάτε για πράγματα      

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Μου αρέσει 

πολύ 

Μου αρέσει 

λίγο 

Μέτρια Δε μου 

αρέσει 

πολύ 

Δε μου 

αρέσει 

καθόλου 

27. Πώς νιώθεις για το σχολείο αυτή τη 

στιγμή;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Πολύ 

καλή 

Αρκετά 

καλή 

Μέτρια  Μάλλο

ν κακή 

Πολύ 

κακή 

28. Κατά τη γνώμη σου, πως νομίζεις ότι οι δάσκαλοί σου 

βλέπουν την απόδοσή σου στο σχολείο σε σχέση με αυτή 

των συμμαθητών σου;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Πολύ  Αρκετά  Μέτρια Λίγο Καθόλου  

29. Πόσο πιεσμένος-η νιώθεις σχετικά με 

τη δουλειά που έχεις να κάνεις  για το 

σχολείο;      
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31. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Ενθαρρύνομαι να εκφράζω τις απόψεις μου 

μέσα στην τάξη 

     

Οι δάσκαλοι μας αντιμετωπίζουν με δίκαιο 

τρόπο 

     

Όταν χρειάζομαι επιπλέον βοήθεια, την έχω      

Οι δάσκαλοί μου ενδιαφέρονται για μένα ως 

άτομο 

     

Οι περισσότεροι δάσκαλοί μου είναι φιλικοί      

Νιώθω ασφάλεια σ’ αυτό το σχολείο      

Νιώθω ότι ανήκω σ’ αυτό το σχολείο      

 

32. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στη 

διαδικασία ορισμού των κανόνων της 

τάξης 

     

Οι μαθητές πρέπει να έχουν τον έλεγχο 

σχετικά με το ποια είναι τα καθήκοντά 

τους μέσα στην τάξη 

     

Οι μαθητές πρέπει να συμφωνούν 

σχετικά με το πώς θα ασκούν τα 

καθήκοντά τους μέσα στην τάξη 

     

 

33. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Οι μαθητές έχουν λόγο προκειμένου να 

οργανώνουν δραστηριότητες και 

     

30. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα παρακάτω; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Οι μαθητές χαίρονται να είναι όλοι μαζί      

Οι περισσότεροι μαθητές είναι ευγενικοί και 

εξυπηρετικοί 

     

Οι άλλοι μαθητές με δέχονται όπως είμαι      
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εκδηλώσεις 

Οι μαθητές έχουν πολλές ευκαιρίες για να 

οργανώνουν σχολικά προγράμματα 

     

Οι ιδέες των μαθητών αντιμετωπίζονται 

σοβαρά 

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο Ναι Όχι 

34. Παρακολουθούσες μαθήματα Αγωγής Υγείας στο σχολείο;   

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Κανένα 1  2  3  4 ή περισσότερους-

ες 

35. Αυτή τη στιγμή πόσους στενούς 

φίλους (αγόρια ή/και κορίτσια) έχεις; 

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην 

επιλογή που σε εκφράζει περισσότερο 

Πολύ 

εύκολο 

Εύκολο ούτε εύκολο 

ούτε δύσκολο 

Δύσκολο Πολύ 

δύσκολο 

36. Πόσο εύκολο είναι για σένα να 

μιλήσεις σε φίλους για πράγματα που 

πραγματικά σε απασχολούν;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Ποτέ 1  2  3  4 ή περισσότερες 

37. Πόσες ημέρες την εβδομάδα συνήθως 

συναντάς τους φίλους σου μετά το 

σχολείο; 

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) στην επιλογή 

που σε εκφράζει περισσότερο 

Κανένα 1  2  3  4 ή περισσότερα 

38. Πόσα απογεύματα την εβδομάδα περνάς 

με τους φίλους σου; 
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Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε 

εκφράζει περισσότερο 

Ποτέ Λιγότερο 

από μια 

φορά την 

εβδομάδα 

Τουλάχιστο

ν μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Μια φορά τη 

μέρα 

Περισσότερο 

από μια φορά τη 

μέρα 

39. Πόσο συχνά μιλάς με 

τους φίλους σου μέσω 

τηλεφώνου, μηνυμάτων ή 

internet;      

     

 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Εγώ 

συνήθως 

αποφασίζω 

τι θα 

κάνουμε 

Οι φίλοι μου κι 

εγώ 

αποφασίζουμε 

μαζί τι θα 

κάνουμε 

Οι φίλοι μου κι εγώ 

αποφασίζουμε, αλλά 

συνήθως κάνω ότι 

προτείνουν οι φίλοι 

μου 

Ένας από τους 

φίλους μου 

συνήθως 

αποφασίζει 

40. Πώς εσύ και οι φίλοι σου 

αποφασίζετε τι θέλετε να 

κάνετε μαζί;      

    

 

41. Πόσο συχνά κάνεις κάτι από τα παρακάτω μαζί με τους φίλους σου; 

Απάντησε βάζοντας ένα (Χ) 

στην επιλογή που σε εκφράζει 

περισσότερο 

Ποτέ Περίπου 

κάθε μήνα 

Περίπου 

κάθε 

εβδομάδα 

 

Περισσότερο από 

μια φορά την 

εβδομάδα 

Περίπου 

κάθε μέρα 

 

Προσφέρομαι εθελοντικά      

Δραστηριότητες σχετικές με 

την τέχνη 

     

Κινηματογράφος, θέατρο ή 

συναυλία 

     

Βγαίνω έξω και διασκεδάζω      

Πηγαίνω μια βόλτα      

Μιλάω μέσω internet      

Μιλάω με φίλους από κοντά      

Παίζω παιχνίδια      

Αθλούμαι      
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Παράρτημα 5: Ερωτηματολόγιο διατροφής 24ώρου 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 24 ΩΡΟΥ  

 

Σωματικό βάρος:__________Σωματικό ύψος:___________ 

Ημερομηνία συμπλήρωσης:                                                             

Περίγραψε τα  
τρόφιμα που 
κατανάλωσες τη 
χθεσινή μέρα 

 

Ώρα 

[Μη σημειώνεις σ’ 
αυτή τη στήλη] 

Αριθμός και είδος 
μερίδας* 

Περίγραψε τα  
τρόφιμα που 
κατανάλωσες τη 
χθεσινή μέρα 

 

Ώρα 

[Μη σημειώνεις σ’ 
αυτή τη στήλη] 

Αριθμός και είδος 
μερίδας* 

Πρωινό (ότι έφαγα πριν φύγω για το σχολείο μου) 

      

      

      

Δεκατανιανό (ότι έφαγα όσο ήμουν στο σχολείο πχ σάντουιτς που έφερα μαζί μου, κάτι από το 
κυλικείο κά) 

      

      

Μεσημεριανό (ότι έφαγα ως γεύμα στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, μετά το τέλος του σχολείου) 

      

      

      

      

Απογευματινό (ότι έφαγα μετά από το μεσημεριανό μέχρι την ώρα του δείπνου) 

      

      

Δείπνο (ότι έφαγα για βραδινό φαγητό ή μετά βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας ή παίζοντας 
κάποιο παιχνίδι) 

      

       

      

      

ΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΛΕΞΗ «ΜΕΡΙΔΑ»; Ομάδα Φρούτων 

1 μπανάνα, ή 1 αχλάδι, ή 1 πορτοκάλι, ½ κούπας 
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Ομάδα Σιτηρών 

1 φέτα ψωμιού 

1 κούπα σιτηρών 

½ κούπα μαγειρεμένα σιτηρά, ρύζι ή ζυμαρικά 

 

Ομάδα Λαχανικών 

1 κούπα ωμά φυλλώδη λαχανικά 

½ της κούπας από άλλα λαχανικά (ωμά ή βραστά) 

κονσερβοποιημένων φρούτων, ή ¾ κούπας χυμός 
φρούτων  

Ομάδα γάλακτος 

1 κούπα γάλακτος ή γιαουρτιού 

1 φέτα άσπρο τυρί  

Ομάδα κρέατος – οσπρίων – ξηρών καρπών 

100 περίπου γραμμάτια από βρασμένο ψαχνό κρέας 
ή πουλερικά ή ψάρια. 

½ της κούπας από βρασμένα όσπρια 

1 αυγό 

1/3 της κούπας ξηροί καρποί 
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Παράρτημα 6: Έγκριση άδειας Μέσης εκπαίδευσης για παρέμβαση 

 
 

 



191 

 

Παράρτημα 7: Επιστολή διευθύντριας για παρέμβαση 

 
 
 28-4-2014 

Προς: Τη διεύθυνση του σχολείου ….. 

Αξιότιμε κ. διευθυντά , 

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια μιας ερευνητικής προσπάθειας που θα έχει  αντίκτυπο 

στα προγράμματα υγιεινής διαβίωσης των παιδιών της κυπριακή κοινωνία  θα οργανώσει  για τη 

προσεχή σχολική χρονιά ένα πειραματικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά Α΄ τάξης Γυμνασίου 

με τίτλο « Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της 

υγιεινής διατροφής, σε μαθητές Γυμνασίου σχολείου στην Κύπρο»  Με σκοπό  την προώθηση της 

φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής. Αφορμή για το σχεδιασμό του 

προγράμματος αποτελεί η αύξηση των προβλημάτων ψυχοσωματικής υγείας των νέων ανθρώπων, 

ως αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, με κυρίαρχο αυτό της παχυσαρκίας. Φαίνεται 

ωστόσο, ότι η πρόληψη κατά την παιδική ηλικία δίνει βάσιμες ελπίδες για πιο υγιείς και 

παραγωγικούς πολίτες. Το σχολείο ως φορέας υγείας φαίνεται ότι αποτελεί το πιο υποσχόμενο 

περιβάλλον για την επιτυχία τέτοιων προσπαθειών.  

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αρχικά θα γίνει καταγραφή και αποτίμηση της 

συμπεριφοράς των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Για αυτό τον λόγο θα 

δοθούν  2 ερωτηματολόγια με τίτλο ¨ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ¨ και ¨Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24 

ώρου¨  Με βάση την ανάλυση των δεδομένων, όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν στη συνέχεια σ’ 

ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας που θα υλοποιηθεί στο περιβάλλον του σχολείου 

που διοικείτε. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις  όπως α)  αξιολόγηση της φυσικής 

δραστηριότητας,  για την λήψη  των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο. Το κάθε 

παιδί θα φορεί στην ζώνη του το βηματόμετρο για 4 ημέρες και σε αυτό θα καταγράφονται 

αυτόματα η κατανάλωση ενέργειας που κάνει την ημέρα.  β) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα 

αξιολόγησης της  φυσικής κατάστασης (Eurofit test). Οι μαθητές θα εκτελέσουν τεστ 

καρδιοανανευστικής αντοχής, τεστ δύναμής τεστ ευλυγισίας και τέστ αλτικότητας.  

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις σε 

θέματα που αφορούν στην υγεία τους, ν’ αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να κάνουν 

υπεύθυνες επιλογές και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση στον υγιεινό και δραστήριο τρόπο 

ζωής. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος το παιδί σας θα γνωρίσει πολλές πρωτότυπες κινητικές 

δραστηριότητες και σπορ όπως  Zumba, Yoga, Pilates, Functional Training, Circuit Traning, 
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θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικός χορός, όπου είναι ευρέος γνωστά στο εξωτερικό  για τις 

ευεργετικές ιδιότητες τους. Πάντοτε  υπό την επίβλεψη ειδικών αποκομίζοντας θετικά βιώματα 

επιτυχίας και αναγνώρισης! 

Βασική παράμετρος επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί η δική σας θετική αντιμετώπιση και 

υποστήριξη. Ευελπιστούμε στη βοήθειά σας τόσο στη συγκέντρωση των δεδομένων  (κυρίως 

μέσω ερωτηματολογίων, βηματομέτρων και Eurofit test ) όσο και στην ενθάρρυνση του 

διδακτικού προσωπικού να υποστηρίξουν εμπράκτως τις δράσεις του προγράμματος. Σας 

βεβαιώνουμε ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία και η αποφυγή έκθεσης των μαθητών σε 

ακατάλληλα για την ηλικία τους  ερεθίσματα. Τα  αποτελέσματα  θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για 

τους σκοπούς αυτής της έρευνας.  

Με το πέρας της έρευνας θα ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών με τη βοήθεια σας σε σχετική 

ημερίδα. Παράλληλα θα γίνουν ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσω του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου. Θα ήταν τιμή για μας να συνεργαστούμε. Για περισσότερες πληροφορίες για 

το πρόγραμμα είμαστε στη διάθεσή σας! 

 

 

 

Με εκτίμηση  

Έφη Κωνσταντίνου  

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποψήφια Διδάκτωρ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 99909566 

e-mail: efikonstantinou2013@hotmail.com και  constantinou.e17@student.unic.ac.cy 
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Παράρτημα 8: Επιστολή ενημέρωσης καθηγητών για το παρεμβατικό πρόγραμμα 

 

 

 

 

Προς: καθηγητές Φυσικής Αγωγής 

 

Αγαπητοί συνάδερφοι,  

Όπως γνωρίζετε ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η υποκινητική συμπεριφορά έχουν ως αποτέλεσμα 

ένα πλήθος προβλημάτων ψυχοσωματικής υγείας με κυρίαρχο αυτό της παχυσαρκίας που 

αποτελεί παγκόσμια επιδημία. Η πρόληψη, ειδικά όταν αυτή γίνει κατά την παιδική ηλικία δίνει 

βάσιμες ελπίδες για πιο υγιείς και παραγωγικούς πολίτες. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του υποχρέωσης προς την Κυπριακή 

κοινωνία και τους νέους  θα οργανώσει την προσεχή σχολική χρονιά ένα παρεμβατικό  πρόγραμμα 

πρόληψης που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ τάξη γυμνασίου. Με τίτλο« Δραστήριο Σχολείο, με 

στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, σε μαθητές 

γυμνασίου σχολείου στην Κύπρο» Σκοπός του προγράμματος αρχικά είναι η καταγραφή της 

συμπεριφοράς των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.  Για αυτό τον λόγο θα 

δοθούν  2 ερωτηματολόγια με τίτλο ¨ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ¨ και ¨Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24 

ώρου¨. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται  α) μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας όπου για 

την λήψη αυτών των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο. Το κάθε παιδί θα φορεί στην 

ζώνη του το βηματόμετρο για 4 ημέρες (εκ των οποίων οι δύο (2)  θα είναι το σαββατοκύρίακο). 

β) Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα αξιολόγησης της  φυσικής κατάστασης (Eurofit test). Οι 

μαθητές θα εκτελέσουν τεστ καρδιοανανευστικής αντοχής, τεστ δύναμής τεστ ευλυγισίας και τέστ 

αλτικότητας.  

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις σε 

θέματα που αφορούν στην υγεία τους, ν’ αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να κάνουν 

υπεύθυνες επιλογές και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση στον υγιεινό και δραστήριο τρόπο 

ζωής. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος το παιδί σας θα γνωρίσει πολλές πρωτότυπες 

κινητικές δραστηριότητες και σπορ όπως  Zumba, Yoga, Pilates, Functional Training, Circuit 

Traning, θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικός χορός, όπου είναι ευρέος γνωστά στο εξωτερικό  για 

τις ευεργετικές ιδιότητες τους. 

Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία δεδομένα  και ότι θα 

ενθαρρύνετε του μαθητές σας για την τακτική συμμετοχή τους. Σας βεβαιώνουμε ότι θα 
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διασφαλιστεί η ανωνυμία και η αποφυγή έκθεσης των παιδιών σε ακατάλληλα για την ηλικία τους  

ερεθίσματα . Τα  αποτελέσματα  θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για τους σκοπούς αυτής της έρευνας.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είμαστε στη διάθεσή σας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Έφη Κωνσταντίνου   Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής  και υποψήφια διδάκτωρ 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ: 99909566 

 e-mail: efikonstantinou2013@hotmail.com  και constantinou.e17@student.unic.ac.cy 
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Παράρτημα 9:  Ενημέρωση γονιών και συγκατάθεση για την συμμετοχή στο παρεμβατικό 

πρόγραμμα 

 

 

  

 

 

 

 

 Ημερομηνία: 

Προς: Γονείς & κηδεμόνες ….. 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Όπως γνωρίζετε ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η υποκινητική συμπεριφορά έχουν ως αποτέλεσμα 

ένα πλήθος προβλημάτων ψυχοσωματικής υγείας με κυρίαρχο αυτό της παχυσαρκίας που 

αποτελεί παγκόσμια επιδημία. Η πρόληψη, ειδικά όταν αυτή γίνει κατά την παιδική ηλικία δίνει 

βάσιμες ελπίδες για πιο υγιείς και παραγωγικούς πολίτες. 

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του υποχρέωσης προς την Κυπριακή 

κοινωνία και τους νέους  θα οργανώσει την προσεχή σχολική χρονιά ένα πειραματικό πρόγραμμα 

πρόληψης που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄τάξης  Γυμνασίου. Με τίτλο «Δραστήριο Σχολείο, 

με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, σε μαθητές 

δημοτικού σχολείου στην Κύπρο» Σκοπός του προγράμματος αρχικά είναι η καταγραφή της 

συμπεριφοράς των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.  Για αυτό τον λόγο θα 

δοθούν  2 ερωτηματολόγια με τίτλο ¨ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ¨ και ¨Ερωτηματολόγιο Διατροφής 24 

ώρου¨. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται  α) μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας όπου για 

την λήψη αυτών των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο. Το κάθε παιδί θα φορεί στην 

ζώνη του το βηματόμετρο για 4 ημέρες (εκ των οποίων οι δύο (2)  θα είναι το σαββατοκύρίακο). 

β) Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα αξιολόγησης της  φυσικής κατάστασης (Eurofit test). Οι 

μαθητές θα εκτελέσουν τεστ καρδιοανανευστικής αντοχής, τεστ δύναμής τεστ ευλυγισίας και τέστ 

αλτικότητας.  

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις σε 

θέματα που αφορούν στην υγεία τους, ν’ αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να κάνουν 

υπεύθυνες επιλογές και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση στον υγιεινό και δραστήριο τρόπο 
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ζωής. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος το παιδί σας θα γνωρίσει πολλές πρωτότυπες 

κινητικές δραστηριότητες και σπορ όπως  Zumba, Yoga, Pilates, Functional Training, Circuit 

Traning, θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικός χορός, όπου είναι ευρέος γνωστά στο εξωτερικό  για 

τις ευεργετικές ιδιότητες τους. 

Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία δεδομένα  και ότι θα 

ενθαρρύνετε του μαθητές σας για την τακτική συμμετοχή τους. Σας βεβαιώνουμε ότι θα 

διασφαλιστεί η ανωνυμία και η αποφυγή έκθεσης των παιδιών σε ακατάλληλα για την ηλικία τους  

ερεθίσματα . Τα  αποτελέσματα  θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για τους σκοπούς αυτής της έρευνας.  

 

Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας χορηγήσετε εγγράφως τη συγκατάθεσή σας,  μέχρι τις 

……………………………………………. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Έφη Κωνσταντίνου   Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής  και υποψήφια διδάκτωρ 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ: 99909566 

 e-mail: efikonstantinou2013@hotmail.com  και constantinou.e17@student.unic.ac.cy 
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« Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής 

διατροφής, σε μαθητές Γυμνασίου σχολείου στην Κύπρο » 

 

Βεβαίωση Συμμετοχής 

 

Ο/Η  παρακάτω υπογεγραμμένη/ος    ………………………………. Κηδεμόνας της μαθήτριας 

……………….….……………. του σχολείου …………….. της …………τάξης, δηλώνω ότι 

συναινώ να συμμετέχει εθελοντικά το παιδί μου στο πρόγραμμα 

« Δραστήριο Σχολείο, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής 

διατροφής, σε μαθητές δημοτικού σχολείου στην Κύπρο»  Του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

 

Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας . 

 

 

 

Υπογραφή 
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Παράρτημα 10: Αναλυτικό πρόγραμμα Παρέμβασης 

 

ΕΒΔΟΜ

ΑΔΑ  

ΘΕΜΑ  Δραστηριότ

ητες 

άσκησης  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ  

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΕΜΠΟΛΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΓΟΝΕΩΝ  

1
Η
  Τι 

ονομάζουμε 

ΥΓΕΙΑ, 

υγειές 

βάρος 

Δ.Μ.Σ.  

Functional  

Training  

Λευκές κόλλες  

Εικόνες: 

Άσκησης , 

φρούτων, 

νοσοκομείο, 

σοκολάτες 

Ζωγραφίστε τι 

θεωρείτε εσείς 

υγεία. (Διαχωρισμός 

σε ομάδες και 

κατασκευή πόστερ 

σε χαρτόνι)  

Ποίο είναι το ιδανικό 

βάρος (πληροφορίες  στο  

site) Να καταγράψουν 

τρόπους με τους ποίους 

μπορούμε να μειώσουμε 

να βελτιώσουμε τον ΔΜΣ  

Να συνεργαστούν 

με τα παιδιά τους 

έτσι ώστε να τους 

υπολογίσουν τον 

ΔΜΣ τους  

2
Η
   Τα ωφέλει 

της άσκησης  

Yoga  Στρώματα  Τεστ Προδιάθεσης 

παχυσαρκίας  

Ακούσατε από τους γονείς 

σας να λένε ότι κάποιος 

είχε πρόβλημα υγείας και 

ο γιατρός του συνέστησε 

γυμναστική για ανάρρωση 

;  

Τεστ  

προδιάθεσης 

παχυσαρκίας  

3
Η
   Τι είναι η 

φυσική 

Δραστηριότη

τα και σε 

ποιους 

απευθύνεται  

Aerobic 

Games  

Κώνοι και 

στεφάνια  

Να  ζωγραφίσουν το 

αγαπημένο τους 

σπορ  

Αναζήτηση μέσω  site  

αλλά και στο διαδίκτυο  

διαφόρων συνδέσμων και 

πληροφοριών για την 

Υγεία και τα ωφέλει της 

άσκησης , πόσο πρέπει να 

γυμναζόμαστε;  

Φωτογραφίζουν τα 

παιδιά τους στην 

αγαπημένη τους 

φυσική ή αθλητική 

δραστηριότητα και 

τυπώνουν τις 

φωτογραφίες σε 

Α4  

4
Η
  την Δύναμης  

και την  

Αντοχής  

ABS & 

LEGS  

Στρώματα και 

βαράκια Τεστ 

οφέλη της 

άσκησης  

Δημιουργία σε 

ομάδες poster για 

την βελτίωση 

αντοχής και δύναμης  

Τεστ πόσο κινητικά 

δραστήριος είσαι  

Να ανεβάσουν 

φωτογραφίες με  

δραστηριότητες που 

έκαναν την τρέχουσα 

εβδομάδα  

   

Να συνεργαστούν 

με τα παιδιά τους 

και να κάνουν και 

αυτοί το τεστ ή να 

λάβουν μέρος σε 

μια δραστηριότητα 

με τα παιδιά 

(ποδηλασία, 

περπάτημα, σπορ, )  

5
Η
  Την ταχύτητα 

και την 

ευλυγισία  

PILATES  Στρωματα  Με ποιες ασκήσεις 

μπορούν να 

βελτιώσουν την 

δύναμη και την 

ευλυγισία  

Poster:  σε ομάδες 

τρόπους που μπορούμε να 

αυξήσουμε  την ταχύτητα 

και  ευλυγισία.  

Άσκηση το 

σαββατοκύριακο 

με εμπλοκή γονιών  

6
Η
  Δομή 

εκγύμνασης   

Ασκήσεις με 

το βάρος του 

σώματος  

Στρώματα και το 

τεστ  

2 ασκήσεις 

προθέρμανσης και 2 

αποθεραπείας  

Δημιούργησε ένα 

πρόγραμμα άσκησης 

(προθέρμανση κυρίως 

μέρος και αποθεραπεία)  

τεστ μάθε να 

μετράς παλμούς  

 Steps ή σκαλιά  

Χρονόμετρο  

7
Η
  Πως 

γυμναζόμαστ

ε σε διάφορες 

καιρικές 

ZUMBA  στρώματα  Poster: σημασία του 

νερού όταν κάνει 

κρύο/ ζέστη  

Εκτέλεσε το πρόγραμμα 

που έγραψες την 

προηγούμενη βδομάδα  

  Ζήτα από τους 

γονείς σου να 

συμμετάσχουν και 

ανεβάστε 
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συνθήκες  

Η σημασία 

του νερού  

Το σωστό 

αθλητικό 

παπούτσι  

φωτογραφίες στο 

site  

8
Η
  Διατροφική 

Πυραμίδα / 

Ομάδες 

Τροφίμων  

Circuit 

Training  

Μπάλες, κώνοι, 

στεφάνια , 

βαράκια, 

σχοινάκια,  

πάγκος, 

στρώματα  

Σε ομάδες 

ανταλλαγή ιδεών για 

την άσκηση που 

τους ανατέθηκε για 

το σπίτι  

Ομαδική εργασία:  

«Φτιάχνω πόστερ» Κάθε 

ομάδα φτιάχνει μια αφίσα 

για μια ομάδα τροφίμων 

(τις αναρτούν στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολείου  

Ποστάρουν 

υγιεινές συνταγές 

ανάλογα με τη 

διατροφική ομάδα 

των παιδιών τους 

(Φώτο, συνταγές, 

σχόλια στο 

φόρουμ)  

9
Η
   πρόγευμα 

Γαλακτοκομι

κά προϊόντα   

Aerobic 

Games (Part 

2)  

Κώνοι και 

μπάλες  

Σε ομάδες 

ανταλλαγή ιδεών για 

την άσκηση που 

τους ανατέθηκε για 

το σπίτι  

Φτιάξε ένα υγιεινό 

πρόγευμα  

Ποστάρουν 

υγιεινές συνταγές  

για πρόγευμα 

(Φώτο, συνταγές, 

σχόλια στο 

φόρουμ)  

10
Η
  Υγιεινό σνακ  

Λίπη & 

έλαια, ξηροί 

καρποι,Γλυκά

, αλμυρά 

σνακ, 

αναψυκτικά    

Yoga-Pilates  Στρώματα  Poster, ιδέες για 

υγιεινό σνακ  

Ανταλλαγή υγιεινών σνακ 

μεταξύ των παιδιών τι μας 

άρεσε και τι όχι  

(τα παιδιά ανταλλάσουν 

σε ζευγάρια τα αγαπημένα 

τους σνακ, το ένα παιδί 

φτιάχνει για το άλλο κάτι 

από το σπίτι αφού έχει 

ρωτήσει τι του αρέσει και 

τι όχι)  

Ποστάρουν 

υγιεινές συνταγές 

για σνακ (Φώτο, 

συνταγές)  

 

 

  

 Πρόγραμμα παρέμβασης 

Την πρώτη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν   με το θέμα Υγεία, Τι ονομάζουμε ΥΓΕΙΑ; Τι 

είναι υγειές βάρος; Πως η άσκηση μπορεί να επιφέρει  Υγεία; Έγιναν συζητήσεις γύρω από 

διατροφή και άσκηση ούτος ώστε να μπορέσει να αποδοθεί η Σωστή αντίληψη του όρου Υγεία. 

Επίσης  στην τάξη ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τι θεωρούν οι ίδιοι Υγεία. Η άσκηση 

που δόθηκε στα παιδιά  για το σπίτι  ήταν να  αναζητήσουν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας 

(active school maedonitissa) αλλά και στο διαδίκτυο, διάφορες πληροφορίες για την Υγεία και τα 

θετικά της άσκησης  καθώς και για το  πόσο πρέπει να γυμνάζονται και να φέρουν μαζί τους στο 

σχολείο τις πληροφορίες που μάζεψαν. Επίσης η  καινούρια κινητική δραστηριότητα με την οποία 

ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν η λειτουργική  προπόνηση (Functional Training) πιο συγκεκριμένα 
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είναι μια μέθοδος η οποία βελτιώνει την φυσική  κατάσταση εκτελώντας κινήσεις από την 

καθημερινότητα. Έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευκινησίας, των αντανακλαστικών, της 

σταθεροποίησης, της ταχύτητας και της δύναμης αντίδρασης όπου το σώμα έχει τη δυνατότητα να 

αντισταθμίσει τις αλλαγές του κέντρου βάρους για να μπορεί να κινηθεί γρήγορα και 

αποτελεσματικότατα 

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα προπόνησης των μαθητών  ήταν ασκήσεις με 

το βάρος του σώματος, με ελεύθερα βάρη και  λάστιχα.  Όλες οι ασκήσεις αποσκοπούσαν στην 

ενεργοποίηση  των αντανακλαστικών, στην ενεργοποίηση των μυών, στην αύξηση της ταχύτητας 

αντίδρασης και στην βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού  (Yu , Sung, Hau, Lam, Nelson, So, 

2008). 

Την δεύτερη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα οφέλη της άσκησης. Πιο συγκεκριμένα  

αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της άσκησης και τα μειονεκτήματα της καθιστικής ζωής.  Δόθηκε  

στα παιδιά δόθηκε η εξής ερώτηση για το σπίτι «Ακούσατε ποτέ τους γονείς σας να λένε ότι 

κάποιος είχε πρόβλημα υγείας και ο γιατρός του συνέστησε  την γυμναστική» . Επίσης, 

επισημάνθηκε μέσο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας να συμπληρώσουν και οι γονείς το τεστ της 

προδιάθεσης παχυσαρκίας.   

Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά 

ήταν η Yoga. Τα παιδιά δοκίμασαν την νέα κινητική δραστηριότητα που στόχο είχε την επίδειξη 

της σωστής στάσης του σώματος σε όρθια θέση αλλά και σε καθιστή. Επίσης δόθηκε έμφαση στον 

έλεγχο των κινήσεων καθώς και της ισορροπίας, παράλληλα επισημάνθηκαν τα θετικά της 

ελαστικότητας των μυών. 

Την Τρίτη εβδομάδα τα παιδιά  ασχολήθηκαν με το τι ονομάζουμε φυσική Δραστηριότητα  και σε 

ποιους απευθύνεται. Δόθηκαν πολλά παραδείγματα κινητικών δραστηριοτήτων και τα παιδιά  

παροτρυνθήκαν  να τα  δοκιμάσουν.  Στο σχολείο ζητήθηκε από  τα παιδιά να  ζωγραφίσουν την 

αγαπημένη τους κινητική δραστηριότητα. Η εργασία που δόθηκε για το σπίτι  ήταν να  

αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος  και στο διαδίκτυο διάφορες 

πληροφορίες  για το πόσο πρέπει να γυμναζόμαστε. Επίσης ζητήθηκε από τους γονείς να 

Φωτογραφίσουν τα παιδιά τους στην αγαπημένη τους φυσική ή αθλητική δραστηριότητα και να 

τυπώσουν τις φωτογραφίες .  

Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά 
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ήταν τα αερόβια παιχνίδια (aerobic games). Τα παιδιά γυμνάστηκαν αναερόβια με  διάφορα 

παιχνίδια που εξηγούνταν από την ερευνήτρια. Βασικός στόχος των παιχνιδιών πέρα από την 

εκγύμναση  ήταν η κοινωνικοποίηση των παιδιών  και η ανάπτυξη του αισθήματος ανήκω στην 

ομάδα. (Tomlin D., Naylon P.J., McKay H., Zorti A., Mitchell M., Panagiotopoulos C.,2012) 

Την Τέταρτη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν πιο ειδικά με  ποιές δραστηριότητες  μπορούν να 

βελτιώσουν  την Δύναμη  και την  Αντοχή. Ζητήθηκε από τα παιδιά να κάνουν ομάδες και να 

δημιουργήσουν πόστερ με ασκήσεις με τις οποίες μπορούν να βελτιώσουν την δύναμη ή την 

αντοχή. Επίσης για το σπίτι τους ζητήθηκε να εκτελέσουν μια δραστηριότητα η οποία είχε στόχο 

να βελτίωση την δύναμη ή την αντοχή , από τους γονείς ζητήθηκε να συμμετάσχουν και να 

βγάλουν φωτογραφίες τις οποίες θα ανεβάσουν στο site. Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για 

αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν ABS & Legs. Αποτελείτο από 

ασκήσεις με στόχο την ενδυνάμωση των ποδιών και του  κορμού(κοιλιακών, ραχιαίων) 

(Benjamin,Glow & Mees, 2003). 

Την Πέμπτη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν πιο ειδικά με  ποιές δραστηριότητες  μπορούν να 

βελτιώσουν  την ταχύτητα και την ευλυγισία . Ζητήθηκε από τα παιδιά να κάνουν ομάδες και να 

δημιουργήσουν ποστερ  με ασκήσεις τις οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ταχύτητα και την 

ευλυγισία. Επίσης για το σπίτι τους ζητήθηκε να εκτελέσουν μια δραστηριότητα η οποία να 

αποσκοπεί στην  βελτίωση τη ταχύτητας και της ευλυγισίας, από τους γονείς ζητήθηκε να 

συμμετάσχουν και να βγάλουν φωτογραφίες τις οποίες θα ανεβάσουν στο site. Επίσης σε αυτή την 

εβδομάδα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γυμναστούν το 3
ο
 σχολικό διάλλειμα στο κλειστό 

γυμναστήριο του σχολείου. Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με την 

οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν το Pilates. Το Pilates έχει ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των 

κοιλιακών και των ραχιαίων, την σωστή στάση σώματος  επίσης εστιάζεται στην σωστή αναπνοή  

και τον αυτοέλεγχο κατά την άσκηση.  

Την έκτη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν με την σωστή  Δομή εκγύμνασης (προθέρμανση- 

κυρίως μέρος- αποθεραπεία) εξηγήθηκε αναλυτικά η χρησιμότητα της προθέρμανσης, του κύριού 

μέρους και της αποθεραπείας και στην συνέχεια δόθηκαν διάφορα παραδείγματα. Από τα παιδιά  

ζητήθηκε να γράψουν σε ομάδες 2 ασκήσεις  που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σαν  

προθέρμανση και αποθεραπεία. Επίσης για το σπίτι ζητήθηκε να φτιάξουν οι ίδιοι ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης μαζί με την συμβουλή των γονιών τους . Η καινούρια 

κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν  ένα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjamin%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20086489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjamin%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20086489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mees%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20086489
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πρόγραμμα άσκησης που θα περιλάμβανε προθέρμανση- κύριο μέρος  και αποθεραπεία.  Το κύριο 

μέρος αποτελείτο από ασκήσεις τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν και σπίτι τους τα παιδία με το 

βάρος του σώματος τους . 

Την έβδομη εβδομάδα  τα παιδιά ασχολήθηκαν με την άσκηση σε διάφορες καιρικές συνθήκες 

Όταν ο καιρός είναι κρύος όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Επίσης επισημάνθηκε η σημασία 

του νερού, του σωστού αθλητικού παπουτσιού και έμαθαν να μετρούν τους καρδιακούς  παλμούς 

τους. Ζητήθηκε από τα παιδία στο σχολείο να φτιάξουν ποστερ με την  σημασία του νερού όταν 

κάνει κρύο/ ζέστη επίσης για το σπίτι ζητήθηκε  από τα παιδία και τους γονείς να εκτελέσουν το 

πρόγραμμα άσκησης που έγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις 

που έγιναν  από την ερευνήτρια.  Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με 

την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν η Zumba.  Πιο συγκεκριμένα είναι αερόβια άσκηση σε στυλ 

χορού όπου με διασκεδαστικό τρόπο γυμνάζει το σώμα. 

Την όγδοη εβδομάδα  τα παιδιά ασχολήθηκαν με την διατροφική πυραμίδα εξηγήθηκαν οι ομάδες 

τροφίμων και εισηγήθηκε η συχνότητα κατανάλωσης των τροφών. Τα παιδία χωρίστηκαν σε 

ομάδες και τους ζητήθηκε να φτιάξουν μια αφίσα ανάλογα με την ομάδα τροφίμων που τους 

δόθηκε. Η αφίσες αναρτήθηκαν  στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Επίσης ζητήθηκε από 

τα παιδιά να ποστάρουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος διάφορες  υγιεινές συνταγές ανάλογα 

με τη διατροφική ομάδα των παιδιών τους (Φώτογραφίες, συνταγές). Η καινούρια κινητική 

δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν η Κυκλική 

προπόνηση (circuit training).  Δημιουργήθηκαν 5 σταθμοί. Κάθε σταθμός περιλάμβανε ασκήσεις 

που γύμναζαν διαφορετικά μέρη του σώματος τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων και 

πραγματοποιούσαν τις ασκήσεις για 30 δευτερόλεπτα  έπειτα άλλαζαν σταθμό. Μέσω της 

κυκλικής προπόνησης τα παιδιά γύμνασαν όλο το σώμα ενώ παράλληλα βελτίωσαν και την 

αναερόβια αντοχή τους. 

 Την  Ένατη  εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν με την σημασία του προγεύματος αλλά και την 

θρεπτική αξία των γαλακτοκομικών προϊόντων. Τους ζητήθηκε να φτιάξουν σε ομάδες ένα  

πόστερ με τα θετικά από την χρήση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης για το σπίτι τους 

ζητήθηκε η δημιουργία ενός υγιεινού προγεύματος  και μαζί με τν βοήθεια των γονιών τους να 

ποστάρουν στο site φωτογραφίες. Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για αυτή την εβδομάδα με 

την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν η αερόβια άσκηση σε μορφή παιχνιδιού με στόχο την 
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βελτίωση της αερόβιας ικανότητας αλλά και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών. Τα 

παιδιά συμμετείχαν σε μια σειρά ομαδικών ασκήσεων  υπό παιγνιώδης μορφή. 

Την Δέκατη εβδομάδα τα παιδιά ασχολήθηκαν  με την σημασία  του Υγιεινού  σνάκ. 

Επισημάνθηκε η σημαντικότητα στην κατανάλωση των τροφών Λίπη τους ξηρούς  καρπούς με 

μέτρο. Τα παιδιά παροτρύνθηκαν να καταναλώνουν υγιεινά σνακ και να αποφεύγουν τα γλυκά και 

τα αναψυκτικά.  Ζητήθηκε από τα παιδιά, σε ομάδες να καταγράψουν ιδέες για υγιεινό σνακ και 

μετά  σε ζευγάρια να ετοιμάσουν στο σπίτι  ένα υγιεινό σνακ και να το φέρουν την επόμενη μέρα 

στο σχολείο για να το ανταλλάξουν  με άλλα παιδιά. Η καινούρια κινητική δραστηριότητα για 

αυτή την εβδομάδα με την οποία ασκήθηκαν τα παιδιά ήταν ο συνδυασμός των δύο μεθόδων  

Yoga και Pilates που έχει στόχο την αρμονική ισορροπία μεταξύ σώματος και πνεύματος. 

Μετά το τέλος της παρέμβασης τα παιδιά επανέλαβαν όλα τα τεστ.  Στην συνέχεια η ερευνήτρια 

μετέφερε όλα τα δεδομένα σε αρχείο στο SPSS όπου  πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες 

στατιστικές αναλύσεις για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση του προγράμματος. 

 

  



204 

 

Παράρτημα 11: Ερωτηματολόγιο Γνώσεων 

 

 
Κωδικός:    …………………….. 

             
 
 
Αγαπητή μαθήτρια, 
 

 Οι παρακάτω ερωτήσεις αξιολογούν τις γνώσεις σου σχετικά με την άσκηση, τη διατροφή και 
την υγεία. Για να απαντήσεις σωστά είναι πολύ σημαντικό να διαβάζεις προσεκτικά τις 
ερωτήσεις. Στη συνέχεια διάλεξε τη μια από τις προσφερόμενες επιλογές που νομίζεις ότι είναι η 
σωστή. ΜΗ διαλέγεις την απάντηση στην τύχη αλλά προσπάθησε να αιτιολογήσεις λογικά την 
επιλογή σου. 
 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 
 Κανείς από το σχολείο σου δε θα διαβάσει τις απαντήσεις σου. 
    
 
Πότε ακριβώς γεννήθηκες;       _______ / ______ / _____ 
                          Ημερομηνία/  μήνας  /    χρόνος 
                       
 

Ερώτηση 1: Η φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός  είναι πιο κατάλληλες  

         δραστηριότητες για: 

1. Εκείνους που τα καταφέρνουν καλά στον αθλητισμό και τα σπορ 

2. Τα παιδιά και τους νέους 

3. Όλους 

4. Ανθρώπους που ήταν άρρωστοι και πρέπει να ασκηθούν 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 2: Ένα πρόγραμμα άσκησης που στοχεύει στη βελτίωση της υγείας, θα  

          πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Ασκήσεις για τη βελτίωση της αντοχής 

2. Ασκήσεις για τη βελτίωση της δύναμης 

3. Ασκήσεις διάτασης για τους μύες 

4. Όλα τα παραπάνω 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 3: Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης γίνεται ιδανικά με: 

1. Καθημερινή εξάσκηση 

2. Εξάσκηση τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα 

3. Εξάσκηση τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα 

4. Εξάσκηση όλη τη βδομάδα εκτός από μία μέρα 

5. Σκληρή και κουραστική καθημερινή εξάσκηση 

6. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 4: Για να βελτιωθεί η αντοχή σου θα πρέπει: 
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1. Να γυμνάζεις έντονα ένα μόνο μέρος από το σώμα σου κάθε φορά (πχ τα χέρια ή τα πόδια) 

2. Να είσαι λαχανιασμένος για τουλάχιστον 15-20 λεπτά συνεχόμενα και η καρδιά σου να εργάζεται μέσα στη 

«ζώνη-στόχο»   

3. Να κάνεις εκρηκτική και έντονη δραστηριότητα 

4. Να φτάνεις κάθε φορά στα όρια της εξάντλησης 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 5: Εντόπισε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες είναι κατάλληλες 

                     για την ανάπτυξη της αντοχής: (Απάντησε Ναι ή Όχι σε κάθε μία) 

1. Σκοποβολή   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

2. Ποδηλασία   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

3. Προπόνηση με βάρη    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

4. Μπάσκετ   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

5. Τοξοβολία   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

6. Κυκλική προπόνηση  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

7. Έντονο περπάτημα  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

8. Ποδόσφαιρο   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

9. Δεν ξέρω    

 

Ερώτηση 6: Εντόπισε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες είναι ιδανικές 

                     για τη βελτίωση της δύναμης: (Απάντησε Ναι ή Όχι σε κάθε μία) 

1. Ασκήσεις ευκαμψίας  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

2. Τρέξιμο    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

3. Μπάσκετ    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

4. Προπόνηση με βάρη  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

5. Κυκλική προπόνηση  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

6. Δεν ξέρω    

 

Ερώτηση 7: Εντόπισε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες είναι κατάλληλες  

                    για τη βελτίωση της ευλυγισίας: (Απάντησε Ναι ή Όχι σε κάθε μία) 

1. Τρέξιμο    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

2. Προπόνηση με βάρη   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

3. Ασκήσεις διάτασης των μυών  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

4. Τένις    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

5. Βόλεϊ ή μπάσκετ   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

6. Δεν ξέρω     

 

Ερώτηση 8: Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξουμε το σωματικό μας βάρος  

                      συμμετέχοντας σε προγράμματα άσκησης είναι: 

1. Να κάνουμε ασκήσεις για τη βελτίωση της αντοχής (πχ. τρέξιμο ή κολύμπι) 

2. Να κάνουμε ασκήσεις ανάπτυξης της δύναμης 

3. Να κάνουμε ασκήσεις ανάπτυξης της ευλυγισίας 

4. Να εξασκούμε τις περιοχές που έχουμε το περισσότερο λίπος 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 9: Η άσκηση μπορεί να: 

1. Βελτιώσει την αυτοπεποίθηση  
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2. Ελαττώσει το άγχος 

3. Σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα 

4. Βελτιώσει τη σωματική εμφάνιση 

5. Όλα τα παραπάνω 

6. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να είναι αποτέλεσμα της καθιστικής 

                       ζωής: 

1. Προβλήματα υγείας της καρδιάς 

2. Αύξηση βάρους ή παχυσαρκία 

3. Πόνοι στη μέση 

4. Όλα τα παραπάνω 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 11: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή: 

1. Καλή φυσική κατάσταση σημαίνει να είσαι πολύ καλός σε ένα ή περισσότερα αθλήματα. 

2. Το να αντέχεις να τρέχεις για πολύ ώρα σημαίνει ότι έχεις άριστη φυσική κατάσταση. 

3. Καλή φυσική κατάσταση σημαίνει να έχεις βελτιώσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο την αντοχή, τη δύναμη 

και την ελαστικότητα των μυών σου. 

4. Αν είναι δυνατός σημαίνει ότι έχεις και καλή φυσική κατάσταση. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 12: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι άμεσο αποτέλεσμα της βελτίωσης  

                       της αντοχής: 

1. Δυνατή και υγιής καρδιά 

2. Πιο εύκαμπτοι και ελαστικοί μύες  

3. Μεγαλύτερη αντοχή στην κούραση 

4. Χαμηλότερος καρδιακός ρυθμός στην ηρεμία 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 13: Πιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστή συμβουλή για άτομα που  

                       ξεκινάνε τώρα ένα πρόγραμμα εξάσκησης: 

1. Ξεκινήστε αργά και προχωρήστε αργά 

2. Αγοράστε αθλητικά παπούτσια καλής ποιότητας 

3. Να ασκήστε τακτικά και με πρόγραμμα 

4. Να είναι αισθητή η βελτίωση από την πρώτη κιόλας βδομάδα 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 14: Για να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση (Fit) και υγιής πρέπει: 

1. Να συμμετέχεις κάθε βδομάδα σε αθλητικούς αγώνες. 

2. Να περιλαμβάνεις φυσικές δραστηριότητες στο εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα. 

3. "Να εξοντωθείς κυριολεκτικά από τη σκληρή προπόνηση!" 

4. Να απαρνηθείς όλα τα ευχάριστα πράγματα στη ζωή. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 15: Ποιο από τα παρακάτω θα βοηθούσε στην αύξηση της αντοχής σου; 

1. Ανέβασμα από τη σκάλα αντί να χρησιμοποιείς τον ανελκυστήρα (ασανσέρ). 

2. Περπάτημα ή ποδηλασία αντί να πηγαίνεις με το λεωφορείο στις καθημερινές σου μετακινήσεις. 
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3. Συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια και σπορ με τους φίλους (-ες) σου στον ελεύθερο χρόνο σου. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 16: Ποια από τις παρακάτω ασκήσεις είναι επικίνδυνη για τη μέση  σου ή τη σπονδυλική σου στήλη; 

1. Ανύψωση βάρους έχοντας τα πόδια τεντωμένα. 

2. Εκτέλεση έλξεων σε μονόζυγο.  

3. Κοιλιακοί με τεντωμένα πόδια. 

4. Όλα τα παραπάνω 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 17: Η βελτίωση της ελαστικότητας των μυών μπορεί να βοηθήσει: 

1. Στην ανακούφιση από πόνο και πρόληψη προβλημάτων στη μέση. 

2. Στη σωστή στάση σώματος και στο καλό παράστημα. 

3. Στην πρόληψη για τραυματισμούς των μυών. 

4. Όλα τα παραπάνω 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 18: Ποιο από τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

1. Η άσκηση με βάρη κάνει τους μύες σκληρούς και δύσκαμπτους. 

2. Η εξάσκηση με πρόσθετα βάρη κάνει το γυναικείο σώμα να μοιάζει με ανδρικό. 

3. Η προπόνηση με βάρη κάνει πιο υγιή τον ανθρώπινο σκελετό και βοηθά στην πρόληψη των προβλημάτων 

που σχετίζονται με τους πόνους στη μέση. 

4. Πρέπει να ανυψώνουμε μεγάλα βάρη αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη δύναμή μας. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 19: «Υποκινητικότητα» σημαίνει έλλειψη κίνησης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ σχετίζεται 

καθόλου με τον υποκινητικό  τρόπο ζωής; 

1. Ασθένειες της καρδιάς και των αρτηριών. 

2. Πόνος στην πλάτη ή την μέση. 

3. Εκ γενετής προβλήματα καρδιάς. 

4. Υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 20: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; 

1. Πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο σήμερα είναι οι ασθένειες της καρδιάς. 

2. Η δημιουργία των προβλημάτων υγείας λόγω της καθιστικής ζωής αρχίζει όταν το άτομο φτάσει την ηλικία 

των 40 ετών. 

3. Η υψηλή αρτηριακή πίεση επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

4. Πολλές από τις «σύγχρονες» αρρώστιες είναι αποτέλεσμα του σημερινού τρόπου ζωής. 
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5. Δεν ξέρω  

Ερώτηση 21: Ποια από τις παρακάτω είναι μια συνηθισμένη δικαιολογία όταν αποφεύγουμε να συμμετέχουμε 

σε φυσική δραστηριότητα και άσκηση; 

1. Δεν έχω χρόνο. 

2. Δεν με βολεύει το ωράριο. 

3. Δεν έχω κουράγιο για να ασκηθώ επειδή καθημερινά κουράζομαι πολύ. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δε ξέρω 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 22: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σχετικό με την υγεία σου; 

1. Η δύναμη  

2. Το καλοσχηματισμένο σώμα  

3. Η αντοχή 

4. Το επιπλέον σωματικό λίπος 

5. Δεν ξέρω  

 

Ερώτηση 23: Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο σημαντικό για την υγεία σου; 

1. Η ευλυγισία  

2. Η ικανότητα να χειρίζεσαι καλά την μπάλα του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου 

3. Η ταχύτητα 

4. Η ικανότητα να πετάς μακριά το μπαλάκι 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 24: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αποτέλεσμα βελτίωσης της δύναμης; 

Καλές επιδόσεις στην κυκλική προπόνηση. 

1. Μυώδες και καλοσχηματισμένο σώμα. 

2. Λιγότερες πιθανότητες για πόνο στη μέση. 

3. Καλή απόδοση σε δρόμους αντοχής. 

4. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 25: Ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται με το δραστήριο τρόπο ζωής; 

1. Να ζούμε περισσότερο και καλύτερα. 

2. Να ελέγχουμε το σωματικό μας βάρος. 

3. Να έχουμε λιγότερες πιθανότητες για ασθένειας της καρδιάς. 
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4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 26: Η προθέρμανση είναι σημαντική για: 

1. Την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος 

2. Για τη διάταση των μυών 

3. Για την πρόληψη τραυματισμών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

Ερώτηση 27: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό για την αποθεραπεία; 

1. Γίνεται στο τέλος κάθε προπόνησης. 

2. Βοηθά τη καρδιακή συχνότητα να επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα. 

3. Δεν είναι πάντα απαραίτητη. 

4. Χαλαρό τρέξιμο και διατάσεις είναι ένα καλό είδος αποθεραπείας. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 28: Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος όταν αρχίζεις ένα  πρόγραμμα άσκησης; 

1. Το να σχεδιάσεις το εβδομαδιαίο ή το ημερήσιο πρόγραμμά σου θα σε βοηθήσει να το τηρήσεις. 

2. Το να εξασκείσαι μαζί με κάποιο φίλο –η θα σε βοηθήσει να μη σταματήσεις. 

3. Αν δεν εξασκηθείς μία-δύο μέρες δεν θα είναι κάτι το καταστροφικό. 

4. Να πιέζεις τον εαυτό σου στα άκρα αν θέλεις να έχεις αποτελέσματα. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 29: Ποιο από τα παρακάτω είναι αλήθεια για την αεροβική άσκηση  

     (πχ το τρέξιμο, το κολύμπι, την ποδηλασία, το αερόμπικ κά); 

1. Είναι συνεχόμενη δραστηριότητα που διαρκεί αρκετό χρόνο και χρησιμοποιούνται συνήθως μεγάλες μυϊκές 

ομάδες του σώματος. 

2. Είναι ιδιαίτερα επίπονη και εξαντλητική δραστηριότητα. 

3. Είναι κατάλληλη δραστηριότητα κύρια για γυναίκες μεγαλύτερες από 45 χρονών. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 30: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΔΕΝ είναι σωστή όταν  

     ξεκινάς ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης (πχ με κυκλική  

     προπόνηση, με βάρη, με ελατήρια); 
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1. Ξεκίνα εκτελώντας όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορείς. 

2. Αύξανε προοδευτικά τον αριθμό των επαναλήψεων σε κάθε άσκηση που εκτελείς 

3. Μάθε τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων. 

4. Να εκτελείς μια ποικιλία από ασκήσεις για όλο του το σώμα. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 31: Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να κάνει κακό στην υγεία σου; 

1. Συμμετοχή σε άσκηση με μέτρια ένταση (δηλαδή μέσα στη ζώνη-στόχο). 

2. Καθόλου ή ελάχιστη συμμετοχή σε σπορ. 

3. Συμμετοχή σε καθημερινή σκληρή και εξαντλητική προπόνηση. 

4. Το 2 και το 3 από τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 32: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις ένα  

          πρόγραμμα για τη βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης;  

1. Η συχνότητα που εξασκείσαι μέσα στη βδομάδα και η ένταση των ασκήσεων. 

2. Η προοδευτική αύξηση της δυσκολίας. 

3. Ο συναγωνισμός με τους/τις φίλους /ες σου. 

4. Να λάβεις υπόψη σου ποιες δραστηριότητες σ’ αρέσουν να συμμετάσχεις και ποιες αντιπαθείς. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 33: Κατά τη διάρκεια της προπόνησης με στόχο τη βελτίωση της  

     αντοχής, ο καρδιακός σφυγμός πρέπει: 

1. Να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται, δηλαδή πάνω από τους 200 σφυγμούς το λεπτό. 

2. Να κυμαίνεται μέσα στη «ζώνη-στόχο», δηλαδή 120-180 σφυγμούς το λεπτό. 

3. Να είναι πιο κάτω από 110 σφυγμούς το λεπτό. 

4. Δεν παίζει κανένα ρόλο το μέγεθος των σφυγμών στην προπόνηση αντοχής. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 34: Μια χρήσιμη και σωστή συμβουλή όταν εξασκείσαι στο τρέξιμο είναι: 

1. Να τρέχεις πολύ γρήγορα και να προσπαθείς στα όριά σου. 

2. Να τρέχεις με άλλους για συναγωνισμό. 

3. Να τρέχεις μαζί με κάποιο-α φίλο –η σου σε τέτοια ένταση ώστε να μιλάτε με άνεση. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 
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Ερώτηση 35: Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε  

            καρδιοπάθεια και φθορά των αρτηριών; 

1. Υπερβολική κατανάλωση λίπους. 

2. Το κάπνισμα. 

3. Η παχυσαρκία. 

4. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. 

5. Όλα τα παραπάνω. 

6. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 36: Για να μειώσουμε το σωματικό μας βάρος τι από τα παρακάτω είναι  

          αποτελεσματικότερο και καλύτερο για την υγεία μας; 

1. Να μειώσουμε την ποσότητα του φαγητού που τρώμε. 

2. Να ασκούμαστε σε καθημερινή βάση. 

3. Να μειώσουμε το φαγητό και να αρχίσουμε ένα πρόγραμμα τακτικής άσκησης. 

4. Να κάνουμε αυστηρή δίαιτα με συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. 

5. Δεν ξέρω 

 

 

Ερώτηση 37: Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες βοηθά να καταναλώσουμε 

           περισσότερες θερμίδες και έτσι να μειώσουμε το σωματικό μας βάρος; 

1. Η αερόβια άσκηση με μεγάλη διάρκεια και χαμηλή ένταση. 

2. Η γυμναστική με βάρη. 

3. Η ιστιοπλοΐα. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

5. Δεν ξέρω 

 

Ερώτηση 38: Ανάφερε τρεις τροφές που να είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες.  

1. -------------------------------- 

2. -------------------------------- 

3. -------------------------------- 

 

Ερώτηση 39: Ανάφερε τρεις τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες;  

1. -------------------------------- 

2. -------------------------------- 

3. -------------------------------- 
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Ερώτηση 40: Ανάφερε τρεις τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες;  

 

1. -------------------------------- 

2. -------------------------------- 

3. -------------------------------- 

 

 

Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια! 
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Παράρτημα 12:  Ενημερωτικό έντυπο μαθητών για το πρόγραμμα 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Αγαπητέ μαθητή /μαθήτρια  

Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με σκοπό να καταγράψει ορισμένες συνήθειες της 

καθημερινής ζωής σου και να αξιολογήσει πόσο δραστήριος/α  είσαι σε φυσικές και αθλητικές 

δραστηριότητες. 

Βασικές οδηγίες  

 Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να ανακαλύψει  πώς οι νέοι της ηλικίας σου 

αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου καταγράφει τη 

συμμετοχή σου σε φυσικές  και αθλητικές δραστηριότητες  κατά την διάρκεια των 

τελευταίων 4 ημερών, συμπεριλαμβάνοντας και το τελευταίο Σαββατοκύριακο. 

 Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις   

 Προσπάθησε να είσαι όσο πιο ακριβείς μπορείς γιατί αυτό μας είναι πολύ σημαντικό. 

 Μην ανησυχείς ή αισθάνεσαι ενοχές αν δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιες από αυτές τις 

δραστηριότητες (ή σε όλες) , απλά συνέχισε στην επόμενη ερώτηση. 

Μην ξεχνάς Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και απόλυτα εμπιστευτικό ! θα χρησιμοποιηθεί μόνο 

για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Κανείς από το σχολείο ή το 

οικογενειακό σου περιβάλλον δεν θα διαβάσει τις απαντήσεις σου! 

Έτσι   λοιπόν ….. 

 Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια 

 Μην γράφεις το όνομα σου σε καμία σελίδα !!! 

Σε ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σου !!! 

 


