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Περίληψη

Δεδομένης της έλλειψης επαρκούς σωματικής άσκησης στα παιδιά και τους εφήβους,
σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  αλλά  και  στην  Ελλάδα,  το  πρόγραμμα  «Η  άσκηση  είναι
φάρμακο» αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών ηλικίας 11-12
ετών  όσον  αφορά  στα  οφέλη  της  άσκησης  και  την  κινητοποίησή  τους  προς  την
τακτική σωματική άσκηση. Η δράση έχει σχεδιασθεί από το Εργαστήριο Φυσιολογίας
της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο «Η άσκηση είναι
φάρμακο-Ελλάς», βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό των βιβλίων Φυσικής Αγωγής
Δημοτικού και Γυμνασίου, διαρκεί δυο διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε μαθητές
ΣΤ΄  Δημοτικού  και  Α΄  Γυμνασίου.  Περιλαμβάνει  ανίχνευση  των  απόψεων  και
στάσεων των μαθητών όσον αφορά στη σωματική άσκηση και τα οφέλη της στην
υγεία  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου,  παρουσίαση  βίντεο  από  το  διαδίκτυο  που
αφορούν στη φυσιολογία και τα οφέλη της άσκησης και συζήτηση επί των θεμάτων
που  εξετάζονται  στο  ερωτηματολόγιο  με  τη  βοήθεια  κατάλληλα  διαμορφωμένης
εκπαιδευτικής παρουσίασης.  Ακολουθεί παρουσίαση βίντεο τα οποία σχεδιάστηκαν
και  διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή των μαθητών.  Τα βίντεο συνοδεύονται  από
φύλλα εργασίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη χρήση φύλλου αξιολόγησης,
βάσει  του  οποίου  η  συνολική  δράση αξιολογήθηκε  θετικά  από τους  μαθητές.  Η
εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται και διαδικτυακά.

Λέξεις  -  κλειδιά: Άσκηση,  Υγεία,  Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα,  Διαδικτυακή
εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η έλλειψη άσκησης, ο καθιστικός τρόπος ζωής καθώς και η αλόγιστη χρήση κινητού
τηλεφώνου  και  υπολογιστή  επηρεάζουν  την  ολότητα  της  υγείας  του  ατόμου  και
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του (Kleinsmith,  Ravindra De Silva,  & Bianchi-
Berthouze,  2006).  Ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  (WHO)  και  Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟECD) καθιερώνουν καμπάνιες για την
προώθηση της άσκησης (WHO, 2004, ΟECD, 2016) και προτείνουν τα παιδιά και οι
έφηβοι  ηλικίας  5-17  ετών  να  συμμετέχουν  σε  μέτρια  ή  εντατική  καθημερινή
σωματική άσκηση 60 λεπτών ή μεγαλύτερης διάρκειας σε διάφορες μορφές (WHO,
2020),  αφού  η  άσκηση  έχει  δειχθεί  εξαιρετικά  σημαντική  για  τη  σωματική,
πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων (Kumar, Robinson, & Till,
2015, Donnelly et al., 2016). 

Το  εθνικό  πρόγραμμα  σπουδών  Φυσικής  Αγωγής  για  τα  ελληνικά  σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν επιτυγχάνει τα απαιτούμενα επίπεδα κινητικότητας
για  καλή  υγεία  και  θα  πρέπει  να  επανεξεταστεί,  σύμφωνα  με  τους  Τσουλφάς,
Αυγερινός, & Καμπάς (2011). Όσον αφορά  τις στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης



που απευθύνονται στα παιδιά, αυτές θα  πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση της
συνολικής ενεργειακής πρόσληψης και στην αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε
«έντονες»  δραστηριότητες  αν θέλουμε  να  μειωθεί  η  θνησιμότητα από στεφανιαία
νόσο  στους  μελλοντικούς  Έλληνες  ενήλικες  (Bouziotas,  Koutedakis,  Shiner,
Pananakakis, & Fotopoulou, 2001). 

Σκοπός και στόχοι

Βασικό άξονα – σκοπό του προγράμματος αποτέλεσε η αναγνώριση της καθημερινής
και συστηματικής σωματικής δραστηριότητας, ως δείκτη σωματικής, πνευματικής και
ψυχικής υγείας κατά την εφηβεία. Οι σημαντικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι
οι μαθητές: να αναγνωρίσουν τη σημασία της σωματικής άσκησης στην προαγωγή
της  υγείας,  να  κατανοήσουν  την  επίδραση  της  άσκησης  στη  φυσιολογία  και  τη
λειτουργικότητα  του  ανθρώπινου  σώματος  και  να  αναπτύξουν  υγιείς  στάσεις  και
συμπεριφορές. 

Περιγραφή του εργαστηρίου

Θέμα / δομή

Στο παρόν εργαστήριο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η άσκηση είναι
φάρμακο» το οποίο εφαρμόζεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, στην
αίθουσα διδασκαλίας, ή διαδικτυακά, ως εξής:

1η διδακτική ώρα: 
Α.  Συμπλήρωση  του  ειδικά  διαμορφωμένου  ερωτηματολογίου  «Η  Άσκηση  είναι
φάρμακο»  ανώνυμα,  από  κάθε  μαθητή  ξεχωριστά  (η  δομή  του  παρουσιάζεται
παρακάτω και η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει διαδικτυακά). Β. Τι συμβαίνει στο
σώμα μου όταν γυμνάζομαι; Οι μαθητές ανακαλούν τι νιώθουν όταν παίρνουν μέρος
σ’ ένα τυπικό μάθημα Φυσικής Αγωγής με στόχο την καλή φυσική κατάσταση. Γ.
Προβολή  -  με  ταυτόχρονη  επεξήγηση  από  τον/την  εκπαιδευτικό  ενός  ή  δυο
πεντάλεπτων  ξενόγλωσσων  εκπαιδευτικών  βίντεο  (με  ελληνικούς  υπότιτλους):
«Chronic effects of exercise on the heart» και «Exercise & Coronary Heart Disease».

2η  διδακτική ώρα: 
Α.  Παρουσίαση  με  τίτλο:  «Η  άσκηση  είναι  φάρμακο»  η  οποία  εστιάζεται  κατά
μείζονα  λόγο  στην  ανάπτυξη  των  ερωτημάτων  –  θεμάτων  που  τέθηκαν  προς
απάντηση στο αρχικό ερωτηματολόγιο. Β. Οι μαθητές, αναλόγως της ηλικίας τους,
παρακολουθούν  ένα  από τα  εκπαιδευτικά  βίντεο  που  έχουν  δημιουργηθεί  από το
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής σχολής, ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή μαθητών
του  Βαρβακείου  Πρότυπου  Γυμνασίου  (βίντεο  προτεινόμενο  για  το  Δημοτικό
σχολείο)  και  του  Πρότυπου  Γυμνασίου  Αναβρύτων  (βίντεο  προτεινόμενο  για  το
Γυμνάσιο),  τα  οποία  συνοδεύονται  και  από  φύλλα  εργασίας.  Γ.  Συζήτηση  –
Αξιολόγηση της δράσης με τη συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης.   

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό του
βιβλίου Φυσικής Αγωγής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, κεφάλαιο 8: «Η αξία της δια βίου
άσκησης  για  την  υγεία»  (Διγγελίδης,  Θεοδωράκης,  Ζέτου,  &  Δήμας,  2013)  σε
συνδυασμό  με  το  κεφάλαιο  3:  «Η  αξία  της  δια  βίου  άσκησης»  του  αντίστοιχου
βιβλίου του Γυμνασίου (Θεοδωράκης, Τζιαμούρτας, Νάτσης, & Κοσμίδου, 2012) και
περιλαμβάνει 5 ενότητες: α. Ο γνώσεις μου - Άσκηση και υγεία, β. Οι επιλογές μου -



Έχω υγιεινές συνήθειες; γ. Σκέπτομαι και προτείνω. δ. Πόσο δραστήριος/ δραστήρια
είσαι; ε. Οι προτιμήσεις μου.  

Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Υλικά / χώρος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε εκπαιδευτικούς
διδάσκοντες  στην  ΣΤ΄  Δημοτικού  και  Α΄  Γυμνασίου.  Δεν  υπάρχει  ιδιαίτερος
περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που το εργαστήριο γίνει
δια ζώσης,  για την παρουσίαση χρειάζεται  ηλεκτρονικός  υπολογιστής,  προβολέας,
οθόνη  παρουσίασης,  ηχεία,  σύνδεση  με  διαδίκτυο.  Μικρόφωνο,  αν  η  αίθουσα
παρουσίασης είναι μεγάλη. 

Άλλο:  Για λόγους προστασίας κατά της COVID-19 είναι προτιμητέα η παρουσίαση
του εργαστηρίου διαδικτυακά.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τους Guthold,  Stevens,  Riley,  και  Bull,
(2019) περιγράφει σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τα έτη 2001 και 2016, την επικράτηση
και τις τάσεις της ανεπαρκούς σωματικής δραστηριότητας μεταξύ εφήβων σχολικής
ηλικίας 11-17 ετών: σε 146 χώρες, το 2016, το 81.0% των μαθητών ηλικίας 11-17
ετών ήταν ανεπαρκώς σωματικά δραστήριοι. Σε δημοσίευση του Ευρωβαρόμετρου 
(Special  Eurobarometer,  2018) αναφέρεται  ότι  στις  ηλικίες  4-12 ετών το ποσοστό
επαρκούς άθλησης στην Ελλάδα είναι 62% για τα αγόρια και 65% για τα κορίτσια,
ενώ στην ηλικία των 13 ετών το ποσοστό επαρκούς άθλησης μειώνεται κατά πολύ:
μόνο το 8% των κοριτσιών και το 19% των αγοριών ασκούνται συστηματικά. Τα
ποσοστά αυτά συνάδουν με αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες των Ζαράνη και
Νταλαχάνη (2018) και Ζαράνη, Φιλίππου και Κουτσιλιέρη (2021).

Δεδομένων  των  περιοριστικών  μέτρων  κατά  της  πανδημίας,  η  άσκηση  των  νέων
επηρεάζεται  ανάλογα (Bourdas  & Zacharakis,  2020,  Dunton,  Do & Wang,  2020,
Schmidt et al., 2020) και η ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα που κινητοποιούν
τους μαθητές στη σωματική δραστηριότητα, και μπορούν να πραγματοποιηθούν και
διαδικτυακά, είναι έντονη. Στο πλαίσιο αυτό δομήθηκε και η δράση «Η άσκηση είναι
φάρμακο». Η αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές κρίθηκε απολύτως θετική
αφού το 2019-20 βαθμολογήθηκε με 4.2, και το 2020-21 με 4.4, με άριστα το 5. Το
40% των συμμετεχόντων μαθητών δήλωσε ότι το πρόγραμμα τους ευαισθητοποίησε,
ώστε να ασκούνται περισσότερο στην καθημερινότητά τους.
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