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Η φυσική δραστηριότητα ως
παράγοντας πρόληψης της

παχυσαρκίας και των
καρδιαγγειακών νοσηµάτων



Ο Έλληνας ιατρός Ιπποκράτης έγραψε
πριν από 2.400 έτη: 

«Αυτό το οποίο χρησιµοποιείται
αναπτύσσεται, και εκείνο το οποίο δεν
χρησιµοποιείται αποβάλλεται µακριά

... 

… εάν υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιµα ή
έλλειψη άσκησης το σώµα θα νοιώθει

άρρωστο.»

Έτσι, µια περιγραφή των βιολογικών και
ιατρικών συνεπειών της έλλειψης
σωµατικής άσκησης παρατηρήθηκε
στις αρχές της γραπτής ιστορίας.

ΆσκησηΆσκηση καικαι υγείαυγεία



Σήµερα τα συγγράµµατα του Ιπποκράτη έχουν επαληθευθεί από ένα τεράστιο αριθµό
των επιδηµιολογικών δηµοσιεύσεων. 

Περιληπτικά η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αυξάνει τον κίνδυνο για
καρδιαγγειακές ασθένειες κατά 54%, για έµφραγµα κατά 60%, για υπέρταση κατά

30%, για καρκίνο του παχέος εντέρου κατά 41%, για διαβήτη τύπου ΙΙ κατά 50%, για
οστεοπόρωση κατά 59%. (Katzmarzyk et al., 2004. Can J Appl Physiol)

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας επίσης αυξάνει την ολική θνησιµότητα, την
παχυσαρκία, τις πτώσεις στους ηλικιωµένους και / ή τη σωµατική αδύναµους,  την
κατάθλιψη και το άγχος. (Manini et al., 2006. JAMA; Warburton et al., 2006  CMAJ ; Gregg et al., 2000. J Am 

Geriatr Soc; . Grundy et al., 2004. Circulation Warburton et al., 2006  CMAJ)

ΆσκησηΆσκηση καικαι υγείαυγεία



ΆσκησηΆσκηση καικαι καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή υγείαυγεία

Μεγάλοι διεθνείς οργανισµοί όπως το Κέντρο για την Πρόληψη και
Αντιµετώπιση των Ασθενειών (CDC), ACSM , η Αµερικανική

Καρδιολογική Εταιρία (ΑΗΑ) επαναβεβαιώνουν τα επιστηµονικά
δεδοµένα που συνδέουν τη άσκηση µε την καρδιαγγειακή υγεία. 

Η επικρατούσα άποψη σε αυτές τις εκθέσεις είναι ότι όσοι ασκούνται
τείνουν να αναπτύσσουν λιγότερη Στεφανιαία Νόσο (ΣΝ) από τους

αντίστοιχους που κάνουν καθιστική ζωή. 



Σηµαντικό πρόβληµα των ΚΑΑ είναι η «αθηροσκλήρυνση» που είναι µια
προοδευτική διαδικασία (συνήθως παίρνει πολλά χρόνια - δεκαετίες) όπου οι
αρτηρίες του αίµατος φράζονται προοδευτικά

ο όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «αθήρη» που σηµαίνει πυκνός
πολτός και «σκλήρυνση»

ΚαρδιαγγειακέςΚαρδιαγγειακές ασθένειεςασθένειες

Οι καρδιαγγειακές ασθένειες (ΚΑΑ)
είναι ασθένειες του κυκλοφοριακού
συστήµατος που σχετίζονται µε την
καρδιά και τα αιµοφόρα αγγεία και
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου
στις αναπτυσσόµενες και

αναπτυγµένες
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Statistics.  Mortality Report. † Adapted from McGinnis Foege, updated by Mokdad et. al.



Τοµή κανονικής αρτηρίαςΤοµήΤοµή κανονικήςκανονικής αρτηρίαςαρτηρίας
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Αρχή θροµβογέννησηςΑρχήΑρχή θροµβογέννησηςθροµβογέννησης

Ξεκινάει µε τη
συσσώρευση λιπαρών
ουσιών, της λεγόµενης
«πλάκας» κατά µήκος των

αρτηριακών τοιχωµάτων

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τηςτης αθηροσκληρυντικήςαθηροσκληρυντικής πλάκαςπλάκας



Παράγοντες
Κινδύνου για
ΚΑΑ.

hΠαράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα
ενός ατόµου για να αναπτύξει ΚΑΑ.

hΥπάρχουν οι τροποποιήσιµοι παράγοντες
κινδύνου, που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής και
οι µη τροποποιήσιµοι παράγοντες κινδύνου, οι
οποίοι δεν µπορούν να αλλάξουν.

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΓΓ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΕΕ ΣΣ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ∆∆ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ



ΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου γιαγια
καρδιαγγειακέςκαρδιαγγειακές ασθενείαςασθενείας

υψηλό επίπεδα λιπιδίων αίµατος (υψηλή
χοληστερόλη, υψηλό LDL-C και χαµηλό
HDL-C)
υπέρταση
διαβήτης
παχυσαρκία
κάπνισµα
έλλειψη άσκησης
γένος
ηλικία
κληρονοµικότητα, οικογενειακό ιστορικό

Μεταβολικό
σύνδροµο

Μη
τροποποιήσιµοι



ΚαρδιαγγειακέςΚαρδιαγγειακές ασθένειεςασθένειες

Οι παράγοντες που συνδέονται µε τον τρόπο ζωής είναι το κλειδί για τις

χρόνιες ασθένειες

Επτά από τους µεγαλύτερους τροποποιήσιµους παράγοντες κινδύνου

είναι υπεύθυνοι για το 60% όλων των χρόνιων ασθενειών.

Το 90% των εµφραγµάτων οφείλονται σε τροποποιήσιµους

παράγοντες κινδύνου
WHO Annual Report (2005)



ΚόστοςΚόστος τωντων χρόνιωνχρόνιων ασθενειώνασθενειών

Οι χρόνιες ασθένειες κοστίζουν το 76% όλων των ιατρικών
υπηρεσιών

Chakravarthy MU. Mayo Clin Proc 2002;77:165-173

Από τα $1.6 τρις δολάρια που ξοδεύονται ετησία για την υγεία
95% απευθείας σε υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης
5% στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΜΩΣ …
Ο τρόπος διαβίωσης του ατόµου και το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν
πάνω από το 70% της θνησιµότητας, η όποια µπορεί να αποφευχθεί. 



ΘαΘα πρέπειπρέπει νανα ξεκινάειξεκινάει ηη πρόληψηπρόληψη τωντων ΚΑΑΚΑΑ
ήδηήδη απόαπό τηντην παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία;;

ΝΑΙ

1. Οι πρώτες µορφολογικές αλλαγές

της αθηροσκλήρωσης είναι ορατές

ήδη από την διάρκεια της παιδικής

ηλικίας

2. Πολλοί παράγοντες ΚΑΑ εξαρτώνται

από τον τρόπο ζωής

3. Ο τρόπος ζωής µπορεί εύκολα να

τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της

παιδικής ηλικίας
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Τα σχολικά προγράµµατα µπορούν να θεωρηθούν σαν µια µοναδική
ευκαιρία, διότι δίνουν την δυνατότητα µιας αποτελεσµατικής

παρέµβασης σε όλους τους προαναφερόµενους παράγοντες κινδύνου

εµφάνισης ΚΑΑ

Μεγάλο ποσοστό µαθητών µπορεί να επηρεασθεί θετικά από
προγράµµατα που διεξάγονται ή µπορούν να διεξαχθούν µέσα στο

σχολείο

ΚαρδιαγγειακήΚαρδιαγγειακή υγείαυγεία καικαι σχολικόσχολικό
περιβάλλονπεριβάλλον



Έχουν διεξαχθεί ποικίλες παρεµβάσεις µε σκοπό την προαγωγή της
υγείας στα σχολεία

… η πρώτη γενιά των µελετών ήταν πρώτιστα διδακτικές
παρεµβάσεις, δηλαδή παροχή γνώσης πάνω σε θέµατα υγείας που
σχετίζονταν µε την καρδιά

… η δεύτερη γενιά εστιάσθηκε σε θεωρητικές παρεµβάσεις, αλλά
µετρήθηκαν και µια σειρά από παράγοντες που θεωρούνταν
υπεύθυνοι για την εµφάνιση καρδιαγγειακών ασθενειών (Resnicow et
al. 1997)

… η τρίτη γενεά προεκτάθηκε πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας µε
παρεµβάσεις στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον και
συµπεριλάµβαναν την διατροφή και προγράµµατα φυσικής
δραστηριότητας (εντός και µετά την λήξη του σχολικού ωραρίου)

ΚαρδιαγγειακήΚαρδιαγγειακή υγείαυγεία καικαι σχολικόσχολικό
περιβάλλονπεριβάλλον



ΠρογράµµαταΠρογράµµατα ΣχολικώνΣχολικών ΠαρεµβάσεωνΠαρεµβάσεων..

Προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο την µείωση των παραγόντων κινδύνου

Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Skybo et al. 2003

Προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο την βελτίωση της διατροφής

Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Sallis et al. (2003)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Sahota et al. (2001)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Epstein et al. (2001)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Stolley et al. (1997)

Προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο την µείωση των λιπιδίων

Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Tamir et al. (1990)



Προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο την µείωση του ∆ΜΣ και της παχυσαρκίας

Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Nova et al. (2001)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης του Flores (1995)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Sallis et al. (1993)

Προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο την βελτίωση της φυσικής κατάστασης

Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Epstein et al. (2000)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Muller et al. (2001)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης του Robinson, (1999)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Gortmaker et al. (1999)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Johnson et al. (1997)
Σχολικό πρόγραµµα παρέµβασης των Epstein et al. (1995)

ΠρογράµµαταΠρογράµµατα ΣχολικώνΣχολικών ΠαρεµβάσεωνΠαρεµβάσεων..



ΆσκησηΆσκηση καικαι παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου..

Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για ΚΑΑ
και το πιο εµφανές και ορατό αποτέλεσµα της

έλλειψης της άσκησης είναι η αύξηση του
σωµατικού του βάρους.



H παχυσαρκία είναι αποτέλεσµα της ανισορροπίας µεταξύ της
προσλαµβανόµενης ενέργειας και της ενέργειας που

καταναλώνεται.
Πιθανόν παλαιοτέρα να ήταν «πλεονέκτηµα» το ότι η τροφή ήταν
λιγότερο διαθέσιµη και η µεγάλη κατανάλωση ενέργειας σαν
τρόπος δραστηριότητας ήταν αναγκαστικός τρόπος ζωής

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία



ΤεχνικήΤεχνική εκτίµησηςεκτίµησης τηςτης παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας

Τεχνική µέτρησης του βάρους κάτω από το νερό



∆είκτης∆είκτης ΜάζαςΜάζας ΣώµατοςΣώµατος ((∆ΜΣ∆ΜΣ))

∆ΜΣ = Βάρος (kgr) 
Yψος2 (m) 

<< 2020 ελλειποβαρήςελλειποβαρής

2020..11 –– 2424,,99 ΦυσιολογικόΦυσιολογικό βάροςβάρος

25 25 –– 2929,,99 υπέρβαροςυπέρβαρος

> > 3030 παχύσαρκοςπαχύσαρκος

∆ΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία

1.  Ogden, et al., (2002). Journal of the American Medical Association, 288(14), 1728-1732. 
2. Flegal, et al., (2002). Journal of the American Medical Association, 288(14), 1723-1727.
3. Guo, et al., (2002). American Journal of Clinical Nutrition, 76(3), 653-658.
4. Dietz, W. H. (1998). Pediatrics, 101(3 Pt 2), 518-525.

ΕίναιΕίναι γνωστόγνωστό ότιότι ……
…… υπάρχειυπάρχει απότοµηαπότοµη αύξησηαύξηση τηςτης παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας

κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τωντων τριώντριών τελευταίωντελευταίων
δεκαετιώνδεκαετιών1,21,2

…… τατα παχύσαρκαπαχύσαρκα παιδιάπαιδιά παραµένουνπαραµένουν καικαι κατάκατά
τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης ενηλικίωσηςενηλικίωσης 33,4,4

…… τατα δεδε ΕλληνοπούλαΕλληνοπούλα καταλαµβάνουνκαταλαµβάνουν τηντην
πρώτηπρώτη θέσηθέση στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSS, 1985BRFSS, 1985

No Data         <10%           10%–14%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1986, 1986

No Data         <10%           10%–14%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSS, 1989BRFSS, 1989

No Data         <10%           10%–14%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1990, 1990

No Data         <10%           10%–14%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1991, 1991

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1992, 1992

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1993, 1993

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1996, 1996

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1997, 1997

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1998, 1998

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 1999, 1999

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 2000, 2000

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 2001, 2001

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          20%–24%            ≥25%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          20%–24%            ≥25%

(*BMI ≥30)

ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSS, 2002

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 2003, 2003

(*BMI ≥30)

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          20%–24%            ≥25%

Source: Mokdad AH



ΤάσηΤάση παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας µεταξύµεταξύ ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
BRFSSBRFSS, 2004, 2004

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          20%–24%            ≥25%

(*BMI ≥30)

Source: Mokdad AH



∆εν είχε παρατηρηθεί ποτέ µια τέτοια επιδηµία
που να έχει καταγραφεί µε τέτοιο τρόπο που

είδαµε. 

περίπου 127.000.000 ενήλικες είναι υπέρβαροι
BMI>25 

περίπου 60.000.000 ενήλικες ή 30% του
πληθυσµοί είναι παχύσαρκοι ΒΜΙ > 30 

ενώ 6.000.000  ΠΑΙ∆ΙΑ
σοβαρά παχύσαρκοι ΒΜΙ >35.

Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το ποσοστό
το όποιο υπήρχε το 1980

ενώ η παχυσαρκία στις ΗΠΑ είναι η δεύτερη αιτία
αποτρέψιµων θανάτων

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία



ΣυνέπειεςΣυνέπειες στηνστην υγείαυγεία

Μπορεί να προκαλέσει…
… αυξηµένη αρτηριακή πίεση.
… υψηλή χοληστερόλη
… καρδιακό επεισόδιο

Ο διαβήτης τύπου II είναι γνωστό ότι
είναι µια ασθένεια των ενηλίκων, 
αλλά τα παχύσαρκα παιδιά έχουν
φτάσει σε αυτό το επίπεδο από αυτήν
την ηλικία. 



ΓιατίΓιατί περισσότεραπερισσότερα παιδιάπαιδιά γίνονταιγίνονται
παχύσαρκαπαχύσαρκα

Κακή διατροφή+Έλλειψη φυσικής
δραστηριότητας =

Παχύσαρκα
παιδιά



ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία καικαι κληρονοµικότητακληρονοµικότητα

Η παχυσαρκία επηρεάζεται από τα γονίδια. 

Ένα παιδί χωρίς παχύσαρκους γονείς έχει πιθανότητα 10% να

είναι παχύσαρκο. 

Ένα παιδί µε 1 παχύσαρκο γονέα έχει πιθανότητα 40% να είναι

παχύσαρκο. 

Ένα παιδί µε 2 παχύσαρκους γονείς έχει πιθανότητα 80% να είναι

παχύσαρκο. 

Υψηλό βάρος κατά τη γέννηση.



ΠοσοστόΠοσοστό τωντων παχύσαρκωνπαχύσαρκων παιδιώνπαιδιών
((∆ΜΣ∆ΜΣ > 30) > 30) πουπου γίνονταιγίνονται παχύσαρκοιπαχύσαρκοι

ενήλικεςενήλικες



Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ



∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Η παρέµβαση στο περιεχόµενο της φυσικής δραστηριότητας και
η χρήση πληροφόρησης για την διατροφή και τις διατροφικές
συνήθειες για την εξέταση της επίδρασης των παραγόντων

κινδύνου εµφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων»

∆ιδακτορική ∆ιατριβή



ΣκοπόςΣκοπός

Να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα µιας σχολικής παρέµβασης
διαρκείας ενός σχολικού έτους, που σχεδιάσθηκε για να µειώσει
συγκεκριµένους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε την

πρόληψη ΚΑΑ σε 330 µαθητές ηλικίας 12-16 ετών.



Πιο συγκεκριµένα σκοπός της µελέτης ήταν να εξετασθούν οι µεταβολές
στα επίπεδα των λιπιδίων (HDL-C, LDL-C, τριγλυκερίδια, 

χοληστερίνη), στην παχυσαρκία (βάρος, ∆ΜΣ), στην αρτηριακή
πίεση (συστολική, διαστολική, καρδιακή συχνότητα), στην αερόβια
ικανότητα, (VO2max), στην φυσική κατάσταση (Fitnessgram τεστ), 

και στην διατροφή (∆είκτης Υγιεινής ∆ιατροφής)

ΣκοπόςΣκοπός



ΣυµµετέχοντεςΣυµµετέχοντες µαθητέςµαθητές ανάανά ηλικίαηλικία καικαι φύλοφύλο

 Συµµετέχοντες Αγόρια Κορίτσια 
Οµάδα παρέµβασης 166 (8)* 80 (2)* 86 (6)* 
Οµάδα  ελέγχου 164 (5)* 78  86 (5)* 
Σύνολο 330 (13)* 158 (2)* 172 (11)* 

 

 

 12 
ετών 

13 
ετών 

14 
ετών 

15 
ετών 

16 
ετών Σύνολο 

Οµάδα 
Παρέµβασης 46 (7)* 32 45 35 (1)* 8 166 (8)* 

Οµάδα  Έλεγχου 43 (1)* 50 (1)* 50 (1)* 8 13 (2)* 164 (5)* 

Σύνολο 89 (8)* 82 (1)* 95 (1)* 43 (1)* 21 (2)* 330 (13)* 
 

 

*. ∆εν συµµετείχαν στην ενδιάµεση ή στην τελική µέτρηση.



ΒιοχηµικέςΒιοχηµικές εξετάσειςεξετάσεις

Η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων (ΤG) µετρήθηκε
µε τη µέθοδο GPO-PAP, η συγκέντρωση της
χοληστερίνης µετρήθηκε µε τη µέθοδο της Οξειδάσης
της χοληστερίνης (CHOD-PAP) και η συγκέντρωση
της HDL-C µε την Ανοσοανασταλτική µέθοδο. Τέλος
η LDL-C υπολογίστηκε µε την εφαρµογή της
ακόλουθης εξίσωσης:
LDL-C = TC - (HDL-C + TG/5) (Friedewald et al., 
1972).

Λήφθηκε ποσότητα αίµατος 10ml. από
κάθε µαθητή. Η λήψη του αίµατος
έγινε µετά από 12ωρη τουλάχιστον
νηστεία και µε την έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων τους. 

Χρησιµοποιήθηκε Αυτόµατος
Βιοχηµικός Αναλυτής “OLYMPUS AU-
560”. 



Για την µέτρηση της αρτηριακής πίεσης, οι

µαθητές βρισκόταν σε καθιστή θέση για

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 λεπτών. 

Χρησιµοποιήθηκε αυτόµατο πιεσόµετρο

χειρός. Λήφθηκαν δυο ανεξάρτητες µετρήσεις

µε διαφορά χρόνου 20-30 δευτερόλεπτων. 

Καταγράφηκε η συστολική και η διαστολική

αρτηριακή πίεση. Για την ανάλυση

χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος αυτών των δυο

µετρήσεων. Η καρδιακή συχνότητα

καταγραφότανε αυτόµατα στο πιεσόµετρο.

ΑρτηριακήΑρτηριακή πίεσηπίεση -- καρδιακήκαρδιακή
συχνότητασυχνότητα..



ΈλεγχοςΈλεγχος φυσικήςφυσικής κατάστασηςκατάστασης

FitnessgramFitnessgram ΤΤestest

Καρδιοαναπνευστική αντοχή

Τρέξιµο περπάτηµα 1 µιλίου

(1 mile run-walk)

Ισχύς - αντοχή των κοιλιακών
Τροποποιηµένοι κοιλιακοί (Curl Up))

Ισχύς - αντοχή του άνω µέρους του
σώµατος.
Κάµψεις έως την γωνία των 90ο

(90ο push up)

Ευλυγισία των εκτεινόντων µυών του
κορµού
Ανύψωση του κορµού
(Trunk lift)

Ευλυγισία των οπίσθιων µηριαίων
∆ίπλωση από την εδραία θέση
(Back Saver Sit and reach)

Σύσταση σώµατος
∆είκτης µάζας σώµατος

((CooperCooper InstituteInstitute forfor AerobicAerobic ResearchResearch,,CIAR 1992)CIAR 1992)



ΙσχύςΙσχύς--αντοχήαντοχή τωντων κοιλιακώνκοιλιακών
ΤροποποιηµένοιΤροποποιηµένοι κοιλιακοίκοιλιακοί

Οι εξεταζόµενοι βρίσκονταν στην ύπτια
θέση, µε γόνατά ελαφρά λυγισµένα και
πέλµατα να ακουµπούν στο έδαφος. Τα χέρια
τεντωµένα, ακουµπούσαν στο έδαφος και
εφάπτονταν στο σώµα. Οι άκρες των
δακτύλων των χεριών ακουµπούσαν σε
ταινία πλάτους 10 εκατοστών και σε κάθε
προσπάθεια τα δάχτυλά τους διάνυαν την
απόσταση του πλάτους της ταινίας, µε
ταυτόχρονη ανύψωση του κορµού και
κατόπιν επέστρεφαν στην αρχική τους θέση. 
Εκτελούνταν όσο το δυνατόν περισσότερες

επαναλήψεις



ΙσχύςΙσχύς--αντοχήαντοχή τουτου άνωάνω µέρουςµέρους τουτου σώµατοςσώµατος
ΚάµψειςΚάµψεις έωςέως τηντην γωνίαγωνία τωντων 9090οο

Οι εξεταζόµενοι έπρεπε να τεντώσουν

τους αγκώνες, διατηρώντας την πλάτη και

τα γόνατα στην ευθεία, κατόπιν

χαµηλώνανε τους βραχίονες ως ότου

σχηµατισθεί γωνία 90ο (το πάνω µέρος του

βραχίονα έπρεπε να είναι παράλληλο µε το

έδαφος). Εκτελούσαν όσο το δυνατόν

περισσότερες κάµψεις. ∆εν µετρούσαν οι

προσπάθειες µε λανθασµένο τρόπο

εκτέλεσης. 



ΕυλυγισίαΕυλυγισία τωντων εκτεινόντωνεκτεινόντων µυώνµυών τουτου κορµούκορµού
ΑνύψωσηΑνύψωση τουτου κορµούκορµού

Οι εξεταζόµενοι βρισκόταν σε πρόσθια

θέση, τα χέρια εφάπτονταν πλάι στους

µηρούς και είχαν κατεύθυνση προς τα

δάχτυλα των ποδιών. Ανασηκώνανε το

πάνω µέρος του κορµού, µαζί µε το

κεφάλι όσο το δυνατόν ψηλότερα, 

διατηρώντας την ίδια θέση για λίγα

δευτερόλεπτα, ώστε να µετρηθεί η

επίδοση του. Ο εξεταζόµενος δεν

ενθαρρυνότανε να ανασηκωθεί πάνω από

τα 30 εκατοστά.



ΕυλυγισίαΕυλυγισία τωντων οπίσθιωνοπίσθιων µηριαίωνµηριαίων
∆ίπλωση∆ίπλωση απόαπό τηντην εδραίαεδραία θέσηθέση

Οι εξεταζόµενοι βρίσκονταν στην
εδραία θέση µε τα πόδια τεντωµένα
να ακουµπούν στo ευκαµψιόµετρο
µε τα πέλµατα. Ο εξεταζόµενος
διπλωνότανε προς τα εµπρός, µε τα
χέρια τεντωµένα και η µια παλάµη
πάνω στην άλλη. Από τη θέση αυτή
εκτελούνταν διπλώσεις του
κορµού µπροστά. Εκτελούνταν 4 
επαναλήψεις, και σαν τελική
επίδοση λαµβανότανε η επίδοση
κατά την τέταρτη προσπάθεια



ΚαρδιοαναπνευστικήΚαρδιοαναπνευστική αντοχήαντοχή
ΤρέξιµοΤρέξιµο περπάτηµαπερπάτηµα 1 1 µιλίουµιλίου

Οι εξεταζόµενοι παρατάσσονταν
πίσω από τη γραµµή εκκίνησης. 
Έπρεπε να χρησιµοποιήσουν
έναν ελεγχόµενο ρυθµό
τρεξίµατος, ώστε να τερµατίσουν.  
Το περπάτηµα επιτρεπόταν, αν
και οι µαθητές παροτρύνθηκαν να
τελειώσουν την κούρσα, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. 
Καταγράφηκαν οι χρόνοι, καθώς
ο κάθε µαθητής περνούσε την
γραµµή τερµατισµού. 



ΕξίσωσηΕξίσωση πρόβλεψηςπρόβλεψης τηςτης VOVO22max max 

VO2max = 0,21*(ηλικία * φύλο) – 0,84*(∆ΜΣ) - 8,41*(χρόνος)   
+0,34(χρόνος2) + 108,94. 

Όπου: ηλικία (έτη)
φύλο Α=0,Κ=1
χρόνος: απόδοση στο τεστ τρεξίµατος

περπατήµατος 1 µιλίου(λεπτά)

Cureton et al. (1995)



ΕγκυρότηταΕγκυρότητα τουτου τεσττεστ τρεξίµατοςτρεξίµατος περπατήµατοςπερπατήµατος
1 1 µιλίουµιλίου

ΕγκυρότηταΕγκυρότητα..
Η διακύµανση του συντελεστή εγκυρότητας, στο τεστ βρέθηκε από 0,6 έως 0,8.

Cureton and Warren (1996)



ΣτάνταρτΣτάνταρτ γιαγια VOVO2max 2max τηςτης δέσµηςδέσµης FitnessgramFitnessgram ((αγόριααγόρια--κορίτσιακορίτσια))..

Ηλικία
VO2max

ml/kg/min
αγόρια

VO2max
ml/kg/min
κορίτσια

12 42-52 36-44

13 42-52 36-43

14 42-52 36-43

15 42-52 36-43

16 42-52 36-43

Χρειάζεται βελτίωσηΖώνη υγείας Άριστη ζώνη



ΕπίπεδαΕπίπεδα χοληστερόληςχοληστερόλης -- LDLLDL--CC..

Χοληστερόλη LDL-C 
Οριακά αποδεκτή < 240 mg/dl                                      Οριακά αποδεκτή < 160 mg/dl
Υψηλός κίνδυνος > 240 mg/dl                                     Υψηλός κίνδυνος > 160 mg/dl



Επίπεδα τριλγυκεριδίων - ΗDL-C.

Τριγλυκερίδια ΗDL-C 
Οριακά αποδεκτή < 200 mg/dl                                    Οριακά αποδεκτή >40 mg/dl
Υψηλός κίνδυνος > 200 mg/dl                                   Υψηλός κίνδυνος < 40 mg/dl



EEπίπεδαπίπεδα διαστολικήςδιαστολικής -- συστολικήςσυστολικής πίεσηςπίεσης καικαι
∆ΜΣ∆ΜΣ

∆ιαστολική∆ιαστολική πίεσηπίεση ΣυστολικήΣυστολική πίεσηπίεση ∆είκτης∆είκτης ΜάζαςΜάζας
ΣώµατοςΣώµατος
ΟριακάΟριακά αποδεκτήαποδεκτή < 139 < 139 mmHg       mmHg       ΟριακάΟριακά αποδεκτήαποδεκτή < 89 < 89 mmHg            mmHg            ΟριακάΟριακά αποδεκτήαποδεκτή < 29,9 < 29,9 
Kgr/mKgr/m22

ΥψηλόςΥψηλός κίνδυνοςκίνδυνος > 140 > 140 mmHg        mmHg        ΥψηλόςΥψηλός κίνδυνοςκίνδυνος > 90> 90mmHg               mmHg               ΥψηλόςΥψηλός κίνδυνοςκίνδυνος > 30 > 30 
Kgr/mKgr/m22



∆είκτης µάζας σώµατος, κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος παρέµβασης σε
µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), αγ: αρχική–τελική µέτρηση βγ: 

ενδιάµεση-τελική µέτρηση. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση. 
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Οµάδα Παρέµβασης Οµάδα Ελέγχου

* * p < .05p < .05

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία:: ((δείκτηςδείκτης µάζαςµάζας σώµατοςσώµατος))



Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος
παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), α γ: αρχική–τελική

µέτρηση. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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* * p < .05p < .05

ΜέγιστηΜέγιστη πρόσληψηπρόσληψη οξυγόνουοξυγόνου (VO(VO2 2 
max)max)

αα,,γγ



Επίδοση στο τεστ των κοιλιακών, κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος
παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), αγ: αρχική-τελική
µέτρηση. ΠΕ οµάδα παρέµβασης-ελέγχου.Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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Αρχική  µέτρηση Ενδιάµεση µέτρηση Τελική    µέτρηση
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Οµάδα Παρέµβασης Οµάδα Ελέγχου

* * p < .05p < .05

ΑντοχήΑντοχή καικαι ισχύςισχύς τουτου άνωάνω µέρουςµέρους τουτου σώµατοςσώµατος..
ΤροποποιηµένοιΤροποποιηµένοι κοιλιακοίκοιλιακοί

ΠΕΠΕ

αγαγ



Μεταβολές στα επίπεδα του τεστ του Τρεξίµατος περπατήµατος 1 µιλίου, κατά την έναρξη, το µέσον
και στο τέλος του προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές
διαφορές (p<0,05), α γ: αρχική–τελική µέτρηση, βγ: ενδιάµεση-τελική µέτρηση, ΠΕ: οµάδα

παρέµβασης-ελέγχου. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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ΚαρδιοαναπνευστικήΚαρδιοαναπνευστική αντοχήαντοχή -- ΑερόβιαΑερόβια ικανότηταικανότητα..
ΤρέξιµοΤρέξιµο περπάτηµαπερπάτηµα 1 1 µιλίουµιλίου

αγαγ
βγβγ

ΠΕΠΕ ΠΕΠΕ ΠΕΠΕ



Επίδοση στο τεστ των κάµψεων έως την γωνία των 90ο, κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του
προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), αγ: 
αρχική-τελική µέτρηση, βγ: ενδιάµεση- τελική µέτρηση, ΠΕ:οµάδα παρέµβασης-ελέγχου. Οι γραµµές

σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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Επίδοση στο τεστ των διπλώσεων ως την εδραία θέση, κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του
προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), αγ: 
αρχική–τελική µέτρηση, βγ:ενδιάµεση-τελική µέτρηση. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική

απόκλιση.
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Επίδοση στο τεστ της ανύψωσης του κορµού, κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του
προγράµµατος παρέµβασης σε µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05), 
αγ:αρχική–τελική µέτρηση, βγ:ενδιάµεση-τελική µέτρηση. ΠΕ: οµάδα ελέγχου-παρέµβασης. Οι

γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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∆ιαστολική Πίεση κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος παρέµβασης σε
µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σηµαντικές διαφορές (p<0,05): ΠΕ οµάδα παρέµβασης-ελέγχου. Οι

γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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Συστολική Πίεση κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος παρέµβασης σε
µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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Καρδιακή συχνότητα κατά την έναρξη, το µέσον και το τέλος του προγράµµατος παρέµβασης σε
µαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. Οι γραµµές σφάλµατος δηλώνουν τυπική απόκλιση.
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ΠοσοστόΠοσοστό τωντων µαθητώνµαθητών ανάανά παράγονταπαράγοντα
κινδύνουκινδύνου γιαγια ΚΑΑΚΑΑ..
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Αγόρι 
 

Ηλικία Βάρος Ύψος 
∆είκτη 
Μάζας 
Σώµατος

VO2max Συστολική 
πίεση 

∆ιαστολική 
πίεση 

15 
ετών 

124 
Kgr 1,83 m 37,03 

Kgr/m2 
30,37 

ml/Kgr/min 15,5 mmHg 10,7 mmHg 

 

ΜαθητήςΜαθητής µεµε 4 4 παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου..



Ανάλυση ∆ιακύµανσης µε έναν παράγοντα (One Way Αnova) µε
εξαρτηµένες µεταβλητές την TC, LDL-C και ∆ΜΣ και ανεξάρτητη το

φύλο.

ΑνάλυσηΑνάλυση ∆ιακύµανσης∆ιακύµανσης µεµε ένανέναν παράγονταπαράγοντα ((One Way One Way ΑΑnovanova) ) µεµε
εξαρτηµένεςεξαρτηµένες µεταβλητέςµεταβλητές τηντην TC, LDLTC, LDL--C C καικαι ∆ΜΣ∆ΜΣ καικαι ανεξάρτητηανεξάρτητη τοτο

φύλοφύλο..

 
Άθροισµα 
τετραγώνων

Βαθµοί 
Ελευθερίας F Sig. 

Χοληστερόλη 1506,57 1 1,687 0,196 

LDL-C 469,85 1 0,727 0,396 

∆είκτης 
Μάζας 
Σώµατος 

0,321 1      0,019 0,889 

 



ΜέσοιΜέσοι όροιόροι συστολικήςσυστολικής καικαι διαστολικήςδιαστολικής πίεσηςπίεσης µεταξύµεταξύ τωντων ατόµωνατόµων
πουπου είχανείχαν 1 1 τουλάχιστοντουλάχιστον παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου καικαι όσωνόσων δενδεν είχανείχαν. . 
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ΜέσοιΜέσοι όροιόροι VOVO2max2max καικαι BMI BMI µεταξύµεταξύ τωντων ατόµωνατόµων πουπου είχανείχαν 1 1 
τουλάχιστοντουλάχιστον παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου καικαι όσωνόσων δενδεν είχανείχαν. . 
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ΜέσοιΜέσοι όροιόροι TCTC καικαι LDLLDL--C C µεταξύµεταξύ τωντων ατόµωνατόµων πουπου είχανείχαν 1 1 
τουλάχιστοντουλάχιστον παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου καικαι όσωνόσων δενδεν είχανείχαν. . 
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∆ιαφορές∆ιαφορές µεταξύµεταξύ τωντων παραγόντωνπαραγόντων κινδύνουκινδύνου γιαγια
ΚΑΑΚΑΑ
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ΠοσοστόΠοσοστό τωντων παχύσαρκωνπαχύσαρκων µαθητώνµαθητών ανάανά
παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου γιαγια ΚΑΑΚΑΑ..
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ΑνάλυσηΑνάλυση διακύµανσηςδιακύµανσης τουτου ∆ΜΣ∆ΜΣ καικαι τηςτης
συστολικήςσυστολικής διαστολικήςδιαστολικής πίεσηςπίεσης καικαι αερόβιαςαερόβιας

ικανότηταςικανότητας..
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7,940 2 3,970 3,973 ,020
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3653,997 2 1826,998 73,394 ,000
8140,013 327 24,893

11794,009 329

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

ASYSTOL

ADIASTOL

AVOMAX

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

* * p < 0.05  p < 0.05  



Post Hoc Post Hoc εξέτασηεξέταση στηνστην ΣυστολικήΣυστολική ΠίεσηΠίεση
σεσε σχέσησχέση µεµε τοντον ∆ΜΣ∆ΜΣ..
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Post Hoc Post Hoc εξέτασηεξέταση στηνστην ∆ιαστολική∆ιαστολική ΠίεσηΠίεση
σεσε σχέσησχέση µεµε τοντον ∆ΜΣ∆ΜΣ..
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Post Hoc Post Hoc εξέτασηεξέταση στηνστην ΑερόβιαΑερόβια ΙκανότηταΙκανότητα
σεσε σχέσησχέση µεµε τοντον ∆ΜΣ∆ΜΣ..
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Συµπερασµατικά αποδεικνύεται ότι στην παιδική και εφηβική
ηλικία και στα σχολεία µας ανιχνεύονται παράγοντες κινδύνου για

ΚΑΑ.

Αποτελεσµατικά σχολικά προγράµµατα παρέµβασης µπορούν
να σχεδιασθούν, ώστε να προάγουν την καρδιαγγειακή υγεία, µε
την βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αερόβιας ικανότητας, 

της διατροφής και την διατήρηση του ιδανικού βάρους. 

Η παχυσαρκία σε ένα άτοµο συνδέεται άµεσα και µε άλλους
παράγοντες κινδύνου (αρτηριακή πίεση, αερόβια ικανότητα).

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα



Παρεµβατικά προγράµµατα πρόληψης ΚΑΑ µπορούν να εφαρµοσθούν
στο σχολείο κατά την διάρκεια του µαθήµατος της φυσικής αγωγής

διότι:

µπορεί να ακολουθηθεί το θεωρητικό µοντέλο που αναφέρει ότι για να
προκύψουν καρδιοπροστατευτικά οφέλη, η άσκηση θα πρέπει να

διεξάγεται από 30-60 λεπτά, για 3 τουλάχιστον φορές την εβδοµάδα
και ένταση 60–80% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα –– αερόβιααερόβια ικανότηταικανότητα 11



Είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί στο σχολείο ένας οικονοµικός, 
έγκυρος, αξιόπιστος και αντικειµενικός τρόπος να υπολογισθεί η

µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max)

Είναι δυνατόν να επιτευχθούν σηµαντικές προσαρµογές και σε
παραµέτρους της ΦΚ σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τεστ της
δέσµης Fitnessgram (τεστ τρεξίµατος-περπατήµατος 1 µιλίου, 

κάµψεις, διπλώσεις, ανύψωση του κορµού).

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα –– αερόβιααερόβια ικανότηταικανότητα 22



Εποµένως είναι ανάγκη να αναπτυχθούν στο σχολικό περιβάλλον

παρεµβάσεις που να στοχεύουν στην µείωση των παραγόντων για ΚΑΑ, 

µέσω του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.

απαιτούνται περισσότερες ανάλογες έρευνες στον ελληνικό µαθητικό
πληθυσµό

περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να προσδιορισθεί το είδος των

προγραµµάτων παρέµβασης για τους εφήβους και να γίνει µια αποτίµηση

όσων µπορούν να εκτελεστούν στον χώρο του σχολείου, τα οποία να

βασίζονται στην επίδραση της οικογένειας και της κοινωνίας. 

ΠροτάσειςΠροτάσεις 11



Η συνεργασία και συµµετοχή των γονέων, των µαθητών και των
εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη

αποτελεσµατικών προγραµµάτων για την πρόληψη των ΚΑΑ.

Οι ΚΦΑ θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να χρησιµοποιούν τα
δεδοµένα από το τεστ Fitnessgram,

… για να εκτιµούν την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων
Φ.Α. που εφαρµόζουν

… για να σχεδιάζουν βελτιώσεις στα ήδη υπάρχοντα
προγράµµατα ώστε να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα

απόδοσης.

ΠροτάσειςΠροτάσεις 22



εάν συσχετισθεί η σηµασία της βελτίωσης της αερόβιας ικανότητας µε την
καρδιαγγειακή υγεία, η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο σχολικό

περιβάλλον πιστεύουµε ότι θα υπάρχει αυτόµατα και µια αναβάθµιση του
µαθήµατος της ΦΑ, που δυστυχώς υπό τις σηµερινές συνθήκες έχει

απαξιωθεί ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες ηλικίες και τάξεις

η διαφορετική προσέγγιση του µαθήµατος της ΦΑ που θα είναι απόλυτα
συµβατή µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την άσκηση και την υγεία και όχι

µια εµµονή στην διδασκαλία κάποιων δεξιοτήτων που πολλές φορές
απωθούν, αντί να προσελκύουν τους συµµετέχοντες θα ωφελήσει συνολικά

τους εκπαιδευτικούς της ΦΑ αλλά το ίδιο το µάθηµα.

ΠροτάσειςΠροτάσεις 33



Είναι ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες του µαθήµατος της Φυσικής

Αγωγής στο ∆ηµοτικό και στο Λύκειο, και να αναπτυχθούν στο

σχολικό περιβάλλον παρεµβάσεις που να στοχεύουν στην µείωση των

παραγόντων για ΚΑΑ, µέσω του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.

Η συνεργασία και συµµετοχή των γονέων, των µαθητών και των

εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη

αποτελεσµατικών προγραµµάτων για την πρόληψη των ΚΑΑ.

ΠροτάσειςΠροτάσεις



Σας ευχαριστώ.Σας ευχαριστώ.


