
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διενζργεια Προγράμματοσ Ε.Τ.Ζ.Η.Ν. ςτην Π.Ε.» 
 

Μετά τθν επιτυχι εφαρμογι του προγράμματοσ το οποίο περιελάμβανε τθν αξιολόγθςθ 
τθσ ςωματικισ διάπλαςθσ και των ςυνθκειϊν διατροφισ των μακθτϊν των Γ’ και Ε’ τάξεων 
του Δθμοτικοφ χολείου τθ χρονικι περίοδο 2008-2011, και λαμβάνοντασ υπόψθ το Φ.Ε.Κ. 
1139/28-7-2010, Άρκρο 4, Παράγραφοσ 6 (Φυςικι Αγωγι, Δείκτεσ Κινθτικισ και ωματικισ 
Ανάπτυξθσ), το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
αποφάςιςε τθν επζκταςθ του ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά), με τθν ονομαςία Ε.Τ.Ζ.Η.Ν. (Εκνικι Δράςθ Τγείασ για τθ ΖωΗ 
των Νζων). 

Σο πρόγραμμα κα αναπτυχκεί ςε δφο φάςεισ. 
την Α’ φάςη καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ των Δθμοτικϊν χολείων ςτο 

πλαίςιο του μακιματόσ τουσ, να διενεργιςουν τισ μετριςεισ ςωματικισ διάπλαςθσ και 
φυςικισ κατάςταςθσ και οι Νθπιαγωγοί μόνο τισ μετριςεισ ςωματικισ διάπλαςθσ ζωσ 
31/3/2013, ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ οδηγίεσ και να καταγράψουν ςε ζντυπα τα 
αποτελζςματα. Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ (μετροταινία, ηυγαριά κ.α.) είναι διακζςιμοσ 
από τθ διενζργεια του προγράμματοσ τα προθγοφμενα ζτθ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
(π.χ. Νθπιαγωγεία) κα αγοραςτεί με δαπάνθ του ςχολείου. 

τη Β΄ φάςη η οποία θα διαρκζςει από 1/4/2013 ζωσ 31/5/2013 κα διεξαχκεί θ 
αξιολόγθςθ των ςυνθκειϊν διατροφισ και φυςικισ δραςτθριότθτασ των μακθτϊν, μζςω 
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τθσ θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου ςτο οποίο κα ειςαχκοφν και τα 
δεδομζνα των μετριςεων τθσ α’ φάςθσ (ςωματικι διάπλαςθ & φυςικι κατάςταςθ των 
μακθτϊν). Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειςαγωγισ του ςυνόλου των μετριςεων κάκε 
παιδιοφ κα γίνεται αυτόματθ επεξεργαςία των δεδομζνων και κα δθμιουργείται 
μονοςζλιδθ Ατομικι Αναφορά για κάκε μακθτι με τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων. Οι 
αναφορζσ κα πρζπει να εκτυπωκοφν και να παραδοκοφν ςτουσ μακθτζσ ι ςτουσ γονείσ 
τουσ ςτο πλαίςιο κάποιασ εκδιλωςθσ ςτο ςχολείο. Η Β’ φάςθ του προγράμματοσ κα 
διεξαχκεί ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ των ςχολείων. Πριν την ζναρξη τησ Β’ φάςησ θα 
προηγηθεί αναλυτική εγκφκλιοσ με οδηγίεσ. 

Για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν, θ καταγραφι των 
μετριςεων των μακθτϊν ςτθν θλεκτρονικι φόρμα κα γίνεται μόνο με τθ χριςθ του 
Αρικμοφ Μθτρϊου. 

Για τθν επιτυχι διεξαγωγι του εγχειριματοσ, απαιτείται θ ςυνεργαςία των Διευκυντϊν 
των ςχολικϊν μονάδων με τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11, ΠΕ19/20 και ΠΕ70 και θ εφαρμογι 
των επιςυναπτόμενων αναλυτικϊν οδθγιϊν. 

Οι αξιολογιςεισ ςυνθκειϊν διατροφισ και φυςικισ δραςτθριότθτασ των παιδιϊν κα 
γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο το οποίο ζχει και τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του 
προγράμματοσ (Κακθγθτισ Λ. υντϊςθσ). 
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