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Σκοπός

Σκοπός της έρευνας ήταν η εφαρµογή 
στην πράξη ενός νέου εκπαιδευτικού 
πακέτου που σχεδιάστηκε µε στόχο να 
βοηθήσει νέα άτοµα να ελέγξουν το 
σωµατικό τους βάρος και να 
υιοθετήσουν ένα πιο δραστήριο και 
υγιεινό τρόπο ζωής



Εκπαιδευτικό Υλικό

Σκοπός του ήταν η καθοδήγηση των 
µαθητριών της πειραµατικής οµάδας για 
όλες τις δράσεις του προγράµµατος
Στόχος -προοδευτική αλλαγή της 
συµπεριφοράς του ατόµου σε σχέση µε 
τις διατροφικές συνήθειες και τη Φ∆ 
∆έκα κεφάλαια 
Θέµατα υγείας, διατροφής και άσκησης



Συµµετέχουσες

40 υπέρβαρες µαθήτριες ηλικίας 
27 πειραµατική οµάδα
13 οµάδα ελέγχου
Κλινικά υγιείς 
∆ΜΣ >25
Συναίνεση γονέων 



Όργανα και µετρήσεις

Αξιολόγηση του ∆είκτη Μάζας Σώµατος 
Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης 
(Fitness tests, Eurofit) 
Αξιολόγηση Φυσικής ∆ραστηριότητας 
Αξιολόγηση ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών 
Αξιολόγηση γνώσεων  



∆ιαδικασία υλοποίησης του 
προγράµµατος παρέµβασης

Η διάρκεια της παρέµβασης ήταν δέκα 
βδοµάδες (70 ηµέρες) 
∆έκα ενότητες/βήµατα 
10 συνεδρίες
Προοδευτική αλλαγή της συµπεριφοράς 
Θέµατα υγείας, διατροφής και άσκησης 



∆ιαδικασία υλοποίησης του 
προγράµµατος παρέµβασης

Ατοµικές φυσικές δραστηριότητες 
Οµαδικές φυσικές δραστηριότητες
Προαιρετική συµµετοχή σε οργανωµένο 
πρόγραµµα άσκησης 
Επίσκεψη διατροφολόγου 
Εβδοµαδιαία συνεδρία 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σωµατοµετρικά
χαρακτηριστικά
Η πειραµατική οµάδα 
βελτίωσε στατιστικά 
σηµαντικά και τους τρεις 
σωµατοµετρικούς 
δείκτες 
Η οµάδα ελέγχου δε 
παρουσίασε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές

Βάρος
Αρχικός Μ.Ο. 73,72
Τελικός Μ.Ο. 67,98 

∆.Μ.Σ.
Αρχικός Μ.Ο. 28,2 
Τελικός Μ.Ο. 25,99 

Περιφέρεια µέσης
Αρχικός Μ.Ο. 106,7 
Τελικός Μ.Ο. 100,4 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φυσική κατάσταση
Οι συµµετέχουσες της πειραµατικής 
οµάδας σηµείωσαν στατιστικά σηµαντική 
βελτίωση σε όλες τις δοκιµασίες 
Η οµάδα ελέγχου δεν είχε στατιστικά 
σηµαντικές αλλαγές



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στάσεις, αυτό-πεποίθηση και αυτό-
αποτελεσµατικότητα στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρχή και 
τέλους του προγράµµατος ως προς τις 
ψυχολογικές µεταβλητές



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φυσική
δραστηριότητα

1861,310933,119η εβδοµάδα

2257,910588,078η εβδοµάδα

1971,110276,707η εβδοµάδα

2158,210389,226η εβδοµάδα

2413,99191,775η εβδοµάδα

1994,18790,444η εβδοµάδα

1906,18728,743η εβδοµάδα

2023,58131,182η εβδοµάδα

1526,26019,291η εβδοµάδα

854,12967,03Εβδοµάδα πριν την
έναρξη της
παρέµβασης

Τ.ΑΜ.Ο.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γνώσεις
Η ανάλυση των 
δεδοµένων έδειξε 
στατιστικά σηµαντική 
ανάπτυξη των 
γνώσεων στο τέλος 
του προγράµµατος 
παρέµβασης

40 ερωτήσεις 
Αρχικός Μ.Ο.15,59
Τελικός Μ.Ο.26,74



Συµπεράσµατα

Επιτυχηµένη προσέγγιση 
Μείωσαν τους σωµατοµετρικούς τους 
δείκτες, 
Αύξησαν την καθηµερινή ηµερήσια 
ενεργειακή δαπάνη µέσω της αύξησης 
της Φ∆ και 
Βελτιώσαν όλες τις παραµέτρους της 
φυσικής τους κατάστασης που σχετίζεται 
µε την υγεία



Συµπεράσµατα

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πακέτο
Μπορεί να βοηθήσει υπέρβαρα και 
παχύσαρκα παιδιά να ελέγξουν το σωµατικό 
τους βάρος, να γίνουν πιο δραστήρια και να 
αυξήσουν τις γνώσεις τους σε θέµατα που 
αφορούν στην υγεία και στην άσκηση
Μπορεί να βοηθήσει παιδιά να βελτιώσουν την 
αυτοπεποίθησή τους καθώς την αυτό-
αποτελεσµατικότητά τους µέσω ενός 
προγράµµατος που συνδυάζει τη διατροφή και 
την άσκηση 



Συµπεράσµατα

Θα µπορούσε να είναι ένα εργαλείο για 
τους Κ.Φ.Α. ώστε να βοηθήσει 
υπέρβαρα νέα άτοµα να χάσουν βάρος 
χωρίς να περιθωριοποιούνται από την 
τάξη αλλά και να βοηθήσει τα όλα τα 
παιδιά της τάξης να γίνουν πιο 
δραστήρια και να αυξήσουν τις γνώσεις 
τόσο για την άσκηση όσο και για τη 
διατροφή



Ευχαριστώ


