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νοιώθουν από το μάθημα της Φ.Α και στην αντιλαμβανόμενή τους ικανότητα για συμμετοχή. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 775 μαθητές/τριες (αγόρια n=362, κορίτσια n=413), ηλικίας 11-12 
ετών που φοιτούσαν σε σχολεία των περιφερειών Ηπείρου, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και 
Αττικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με κατάλληλα προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια. Βάση 
του ύψους και του βάρους κατηγοριοποιήθηκε ο ΔΜΣ των μαθητών/τριων σε φυσιολογικό, 
υπέρβαρο και παχύσαρκο, σύμφωνα με τα όρια που παγκοσμίως έχουν τεθεί (Cole et al, 2000). 
Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μιας κατεύθυνσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο 
του ΔΜΣ. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μαθητών με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος ως προς: α) την ικανοποίηση από 
το μάθημα της φυσικής αγωγής  (F(2,769) = 3,63, p<.05, η2=.01) και την αντίληψη 
ελκυστικότητας του σώματος (F2,769=85,93, p<.05, η2= .18). Με το τεστ πολλαπλών 
συγκρίσεων SIDAK, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στη μεταβλητή «ικανοποίηση από το 
μάθημα της φυσικής αγωγής» μεταξύ μαθητών με φυσιολογικό ΔΜΣ και υπέρβαρων (F2,769 
=3,63, p<.05), ενώ σημαντικές διαφορές φάνηκαν στον παράγοντα «αντίληψη ελκυστικότητας 
σώματος», μεταξύ των μαθητών με φυσιολογικό ΔΜΣ και υπέρβαρων, μαθητών με φυσιολογικό 
ΔΜΣ και παχύσαρκων και μεταξύ μαθητών που κατατάσσονται στην κατηγορία των υπέρβαρων 
και των παχύσαρκων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κάθε μάθημα φυσικής αγωγής πρέπει να 
σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει σε όλους τους μαθητές/τριες την αίσθηση της 
επιτυχίας, για να μεγιστοποιηθεί με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή τους σε αυτό και να 
παρακινούνται διαρκώς για περισσότερη συμμετοχή. Όταν αυτό γίνει, η αυξημένη φυσική 
δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του ανεπιθύμητου σωματικού βάρους με 
αποτέλεσμα την αλλαγή των αντιλήψεων για την εικόνα και την ελκυστικότητα του σώματος.  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική αξιολόγηση ενός προγράμματος διδασκαλίας 
δεξιοτήτων ζωής που εφαρμόστηκε σε 73 μαθητές/τριες Α΄ γυμνασίου στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής. Το πρόγραμμα παρέμβασης, διάρκειας 8 μαθημάτων, περιλάμβανε τον καθορισμό 
στόχων και τη θετική σκέψη-αυτοομιλία. Μετά το τέλος της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις από 8 μαθητές και 8 μαθήτριες. Από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 
προέκυψε κείμενο 36 σελίδων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής 
ανάλυσης (Boyatzis, 1998) και ανέδειξε 249 αποσπάσματα τα οποία κωδικοποιήθηκαν στους 
εξής παράγοντες που προκαθορίστηκαν με βάση τους στόχους της αξιολόγησης του 
προγράμματος παρέμβασης: χρησιμότητα (62 αποσπάσματα), ικανοποίηση (84 αποσπάσματα), 
τρόπος λειτουργίας (49 αποσπάσματα) και μεταφορά των δεξιοτήτων ζωής σε άλλους τομείς της 
ζωής (38 αποσπάσματα). Στη διάρκεια της κωδικοποίησης αναδείχθηκε και ο παράγοντας 
κατανόηση (16 αποσπάσματα) ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση. Η κωδικοποίηση των 
δεδομένων έγινε από δύο ερευνητές και η μεταξύ τους αξιοπιστία κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα 
(ποσοστό συμφωνίας 89%). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές/τριες 
κατανόησαν τη διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής την οποία βρήκαν ενδιαφέρουσα και 
ευχάριστη, χρήσιμη και ωφέλιμη. Παράλληλα χρησιμοποίησαν τις δεξιότητες ζωής όχι μόνο στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα και σε δραστηριότητές τους 
εκτός σχολείου. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά το πρόγραμμα διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής 
κρίνεται αποτελεσματικό και η εισαγωγή του στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής 
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος.   
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