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• Φοβάµαι πως κύριο ζητούµενο της 
εκπαίδευσής µας … είναι να παράγουµε 
και να αναπαράγουµε σκόπιµες 
συµπεριφορές και συµπεριφορές 
προσαρµογής (το οποίο βέβαια είναι 
καλό για την αντικειµενική µέτρηση 
της επίδοσης)….

• η κινητική ευφυία, η δηµιουργικότητα, 
η εσωτερική καλλιέργεια κλπ. 
αποκάµνουν στη διαδροµή.



Η άσκηση και ο 
αθλητισµός µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν

Θεραπευτικά

Προληπτικά



Ανεπάρκειες στο συντονισµό των 
κινήσεων.
Υπερδιπλασιασµός των τιµών 
αποβολής καλίου, γεγονός που 
σηµαίνει µείωση της δυνατότητας 
επιβάρυνσης του σκελετικού 
συστήµατος.

(Hollmann et al. 1983)

Ο δείκτης θνησιµότητας στους µη 
ασκούµενους είναι διπλάσιος από 
ό,τι στους ασκούµενους.

(Blair et al. 1995)



• Μείωση της πίεσης και των τιµών 
του ζαχάρου στο αίµα.

• Η προπόνηση δύναµης 
σταθεροποιεί τα οστά και τα κάνει 
πιο σκληρά. Αυτό σηµαίνει 
πρόληψη του κινδύνου 
οστεοπόρωσης.

• Η άσκηση βελτιώνει την 
κινητικότητα των αρθρώσεων.

• Βελτίωση της ελαστικότητας των 
µυών µέσω άσκησης και διατάσεων 
από 150 έως 250%.



• ∆είγµα: Άνδρες-Γυναίκες 66-83 ετών. 
Άτοµα που ασκούνταν είχαν µετά από 
3,5 χρόνια καλύτερη απόδοση στην 
κωδικοποίηση πληροφοριών και την 
προσοχή (Stigsdotter-Neely & 
Backman, 1995)

• ∆είγµα: Άνδρες-Γυναίκες 55-70 ετών. 
Ο συνδυασµός άσκησης και 
γνωστικής δραστηριότητας είχε 
καλύτερα αποτελέσµατα στην 
ανάκληση αριθµών από ό,τι η 
γνωστική δραστηριοποίηση από µόνη 
της (Netz & Argov, 1995).



• Άτοµα που είναι σωµατικά ενεργά διαφέρουν από 
άτοµα που ακολουθούν ένα παθητικό τρόπο ζωής 
µεταξύ άλλων ως προς το άγχος, την κατάθλιψη και 
τη διάθεση.

• Με την πάροδο της ηλικίας οι επιδράσεις γίνονται 
ακόµα πιο έντονες.  

(Stephens, 1988)

• Οι µη ασκούµενοι εµφανίζουν πιο συχνά φαινόµενα 
κατάθλιψης (Farmer et al., 1988)



η ΑΣΚΗΣΗ ως ΑΝΤΟ∆ΟΤΟ του 
ΣΤΡΕΣ 

• Η άσκηση βοηθάει στην 
πιο γρήγορη 
αποµάκρυνση των 
προϊόντων του στρες. 



• Η άσκηση αποτελεί τον 
διακόπτη ανάµεσα στο 
συµπαθητικό και το 
παρασυµπαθητικό 
νευρικό σύστηµα. Στην 
αρχή επιβαρύνει το 
συµπαθητικό αλλά µετά 
το τέλος της άσκησης 
οδηγεί σε αισθήµατα 
χαλάρωσης ηρεµίας και 
γαλήνης.



• Η αθλητική δραστηριότητα
οδηγεί σε βελτιωµένη
εικόνα σώµατος και αυτή µε
τη σειρά της σε ένα
βελτιωµένο
αυτοσυναίσθηµα αξίας.

• Υπάρχουν διαφορές στην
επίδραση που ασκεί ο 
αθλητισµός στο
αυτοσυναίσθηµα στις
διάφορες ηλικίες. Στα παιδιά
η επίδραση είναι ισχυρότερη
από ό,τι σε ενήλικα άτοµα.

(Alfermann, 1996)



• Βελτιώνει τις 
κοινωνικές 
δεξιότητες και την 
κοινωνική επάρκεια 
µέσω καινούργιων 
γνωριµιών, 
κοινωνικών επαφών, 
ενδιαφερόντων κ.λπ.



• Επιδηµιολογικές έρευνες 
δείχνουν ότι το 25% των 
ανθρώπων υφίστανται στην 
διάρκεια της ζωής τους τις 
επιπτώσεις της κατάθλιψης και 
του άγχους ή παρουσιάζουν 
έντονες συναισθηµατικές 
διαταραχές.

• Ρυθµίζει τα επίπεδα 
ορισµένων 
νευροδιαβιβαστών (π.χ., 
νοραδρεναλίνης, 
σεροτονίνης), τα οποία 
µειώνουν την κατάθλιψη.

• Επιδηµιολογικές έρευνες 
δείχνουν ότι το 25% των 
ανθρώπων υφίστανται στην 
διάρκεια της ζωής τους τις 
επιπτώσεις της κατάθλιψης και 
του άγχους ή παρουσιάζουν 
έντονες συναισθηµατικές 
διαταραχές.

• Ρυθµίζει τα επίπεδα 
ορισµένων 
νευροδιαβιβαστών (π.χ., 
νοραδρεναλίνης, 
σεροτονίνης), τα οποία 
µειώνουν την κατάθλιψη.



• Καταθλιπτικά άτοµα εµφάνισαν µετά
από εννέα χρόνια περίθαλψης αυξηµένα
ποσοστά καταθλιπτικής διάθεσης. 
• Μετά από εννέα χρόνια ενασχόλησης
µε αθλητικές δραστηριότητες η 
κατάθλιψη µειώθηκε σηµαντικά. 

(Camacho et al., 1991)
• Η εφαρµογή ενός προγράµµατος 
αερόβιας άσκησης εννέα εβδοµάδων, 
τρεις φορές την εβδοµάδα, επί µία ώρα 
κάθε φορά είχε θετική επίδραση στα 
άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη.

(Martinsen, 1987)



Μετα-ανάλυση για άγχος 
κατάστασης-προδιάθεσης 

(124 µελέτες)

• Προέκυψε ότι µε την άσκηση 
µειώνεται τόσο το άγχος κατάστασης 
όσο και το άγχος προδιάθεσης. 

• Εξήγηση: το άτοµο αναπτύσσει 
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για 
την καταστολή του.

(Petrouzello et al., 1991)



Μετα-ανάλυση North et al. (1990) 
80 έρευνες

• Οι τιµές της κατάθλιψης µετά την άσκηση 
µειώθηκαν σηµαντικά ακόµα και σε 
αναερόβιες µορφές άσκησης.

• Οι ισχυρότερες επιδράσεις της άσκησης 
διαπιστώθηκαν σε ασθενείς και οι 
ασθενέστερες σε µαθητές και φοιτητές.



• Υπόθεση της θερµογένεσης: Η άσκηση αυξάνει 
τη θερµοκρασία, η οποία µε τη σειρά της επιδρά 
θεραπευτικά.

• Υπόθεση της µονοαµίνης: Η άσκηση προκαλεί 
την παραγωγή υψηλών ποσοτήτων µονοαµινών 
(ντοπαµίνη, σεροτονίνη, νοραδεναλίνη).

• Υπόθεση της ενδορφίνης: Η άσκηση βοηθάει 
στην απελευθέρωση ενδογενών οποιοειδών 
όπως β-ενδορφίνη και β-λιποτροφίνη.  

• Υπόθεση καρδιοκυκλοφορικής ευεξίας: Η 
βελτιωµένη διάθεση σχετίζεται µε την ΚΚΕ 
ευεξία (Emmery & Blumenthal, 1988).



• Η γνωστικο-συµπεριφορική προσέγγιση: Η 
άσκηση έχει ως συνέπεια την παραγωγή ή / και 
ενίσχυση θετικών σκέψεων και συναισθηµάτων, τα 
οποία δρουν ανασταλτικά στην αρνητική διάθεση, την 
κατάθλιψη, το άγχος και τη σύγχυση (North et al., 
1990).

• Η υπόθεση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης:
Κατά την άσκηση η αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό 
περιβάλλον προκαλεί ευχαρίστηση και προάγει τη 
διανοητική υγεία (North et al., 1990).

• Η υπόθεση της εκτροπής-αντιπερισπασµού: Η 
άσκηση δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα να 
αποσπάσουν την προσοχή τους από τις ανησυχίες και 
τις καθηµερινές µαταιώσεις (Sachs, 1982).



• ∆ιαµόρφωση πολιτικής στο σχολείο για προώθηση του 
κινητικού σχολείου και των υγιεινών τρόπων 
διαβίωσης.

• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα ψυχικής 
υγείας.

• Συνεργασία σχολείου µε φορείς υγείας, δήµους και 
ειδικούς επιστήµονες.

• Ενηµέρωση και συνεργασία µε γονείς, οµάδες των 
συνοµηλίκων και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

• Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής 
υγείας µε ειδικό περιεχόµενο. 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• Να συµβάλλει στην ανάπτυξη της σωµατικής υγείας (βελτίωση 
της καρδιοκυκλοφορικής αντοχής, της µυϊκής δύναµης, του 
έλεγχου του σωµατικού βάρους, της ενίσχυσης του σκελετικού 
συστήµατος κ.ά.)

• Να συµβάλλει στη διευθέτηση του ελεύθερου χρόνου και την 
υιοθέτηση δραστήριου τρόπου ζωής.

• Να διατηρεί την ετοιµότητα για µάθηση και ακαδηµαϊκή 
απόδοση.

• Να προάγει την αυτοεκτίµηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
στην υπεύθυνη συµπεριφορά και την κοινωνικοποίηση.

• Να διαµορφώνει συγκεκριµένες συστοιχίες κινήτρων και 
θετικών στάσεων. 

• Να συµβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.








