
  

Ε.Υ.ΖΗ.Ν  

(Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων)  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 



 



• 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων 

 

• Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β΄ (1990-2002) και Γ΄ τάξεων Δημοτικού της 
χώρας (70-80.000 ετησίως), συνολικά περίπου 1.000.000 παιδιά 

 

• Σωματομετρικά δεδομένα (ύψος, βάρος) 

 

• Αθλητικές δοκιμασίες: Παλίνδρομο τεστ αντοχής 20 μ. 

                                         Επιτόπιο οριζόντιο & κάθετο άλμα 

                                         Ρίψη ελαστικής σφαίρας 1 κιλού 

                                         Ταχύτητα 30 μ. 

 

• Υποχρεωτική συμμετοχή (δεν απαιτούνταν άδεια γονέα) 

 

• Φορέας υλοποίησης: ΓΓΑ-Υπουργείο Παιδείας 

 

 



 

 

 

Σωματομετρικές και αθλητικές μετρήσεις 

 

 

Προϋπόθεση συμμετοχής: Έγγραφη συναίνεση γονέα 



ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 



• ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Η αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τριών (3) μετρήσεων:  

o Ύψος και βάρος  

o Περίμετρος μέσης (κοιλιακή παχυσαρκία) 

 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τις μετρήσεις είναι:  

o Μετροταινία και χάρακας 

o Ζυγαριά με ακρίβεια 100 γραμμαρίων (είχε χορηγηθεί στα Δημοτικά το 2008-2009) 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα παιδιά κατατάσσονται: 

o 1. Με βάση το ΔΜΣ ως προς το ποσοστό (%) κάτω ή πάνω από το επιθυμητό, δηλ. το κανονικό 

βάρος (κριτήρια IOTF) ως: 

• % ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

• ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

• %  ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (υπέρβαρο και παχύσαρκο) 

o 2. Με βάση την περιφέρεια μέσης ως προς την εκατοστιαία κατάταξή τους στην κλίμακά της  

 

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Όλα τα παιδιά που έχουν προσκομίσει Α.Δ.Υ. (νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο) 

 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, ΠΕ 60… 

 

 

 

       



          ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



     
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης 

 
o Παλίνδρομο τεστ αντοχής 20 μέτρων (Καρδιοαναπνευστική αντοχή) 

 

o Άλμα σε μήκος χωρίς φορά (Μυϊκή ισχύς) 

 

o Αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα (Μυϊκή αντοχή) 

 

o Παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μέτρων (Ταχύτητα/Ευκινησία) 

 

o Δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα (Ευκαμψία) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (αποκλειστικά) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Όλα τα παιδιά που έχουν προσκομίσει Α.Δ.Υ. και δεν παρουσίαζαν κάποιο   

                                        πρόβλημα υγείας την περίοδο διενέργειας των μετρήσεων (Β΄ Δημοτικού και  

                                        μεγαλύτερα 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Σε συνεννόηση με τη Δνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ η κατεύθυνση ήταν: 

 

o τα παιδιά αυτά να συμμετάσχουν σε όσες μετρήσεις μπορούσαν (όχι αποκλεισμός) 

o να μην δοθούν ξεχωριστές οδηγίες υπάρξουν διότι οι διαφορετικές παθήσεις και δυσλειτουργίες 

το καταστούν αδύνατο  

 

 



   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά κατατάσσονται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους ανά ηλικία 

   και φύλο, με βάση τα διεθνή κριτήρια όπως και αυτά των βιβλίων Φυσικής Αγωγής.  

 

     Συγκεκριμένα:  

 

         - επίδοση χαμηλότερη του 25ου εκατοστημορίου ως χαμηλή 

 

         - επίδοση υψηλότερη του 25ου εκατοστημορίου και χαμηλότερη του 50ου εκατοστημορίου ως μέτρια 

 

        - επίδοση υψηλότερη του 50ου εκατοστημορίου και χαμηλότερη του 75ου εκατοστημορίου ως καλή  

 

        - επίδοση υψηλότερη του 75ου εκατοστημορίου ως υψηλή 

 

 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ:  

 

     - Οι νόρμες αξιολόγησης περιέχονται στο βιβλίο  ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Βασίλης Κλεισούρας. Εκδόσεις 
Συμμετρία, 1991, σελ. 260-274 

 

       - Είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στα εγκεκριμένα βιβλία της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου 



− Οι αθλητικές δοκιμασίες εκτίμησης της φυσικής κατάστασης  παιδιών και εφήβων 
περιλαμβάνονται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και των 
Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γυμνασίου 

 

− Υπάρχουν έγκυρα και  αξιόπιστα cutoff points (Εργομετρία, Β. Κλεισούρας) για την 
αξιολόγηση των μετρήσεων 

 

− Περιλαμβάνονται στο EUROFIT test και χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σχεδόν 
αποκλειστικά στις χώρες της Ε.Ε για την αξιολόγηση των παιδιών και εφήβων έως 
σήμερα 

 

− Έχουν χρησιμοποιηθεί για 20 χρόνια περίπου στο πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων με 
εξαιρετικά αποτελέσματα 

 

− Υπάρχει πλήθος δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στη χώρα μας με τη χρήση 
αυτών των τεστ από το σύνολο σχεδόν των ΤΕΦΑΑ, του Χαροκόπειου και Ιατρικών 
σχολών της χώρας  

 

− Όλες οι δοκιμασίες που έχουν επιλεγεί μπορούν να γίνουν σχεδόν σε όλα τα σχολεία 
χωρίς τη ανάγκη αγοράς επιπρόσθετων οργάνων ή υλικών 

 

− Τα παραπάνω τεστ είχαν την έγκριση των επιστημονικών συμβούλων του Υφυπουργού 
Αθλητισμού 

 



 ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: 1. Δοκιμασία στο κυκλοεργόμετρο (EUROFIT) 

 

                                                     2. Harvard step test (βιβλίο Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού) 

 

                                                     3. Δρόμος αντοχής 1.600 μέτρων (βιβλίο Α΄-    

                                                      ΄ Γυμνασίου) 
 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 1. Δρόμος 30 μέτρων 
 

 

 



• Οι δοκιμασίες επιλέχτηκαν με γνώμονα επιστημονικά κριτήρια αλλά και τις 

δυνατότητες διενέργειάς τους στα Ελληνικά σχολεία χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση 

 
• Τα απαιτούμενα όργανα-υλικά (συνολικά) για τις  μετρήσεις είναι: 

       Μετροταινία  

− Χρονόμετρο  

− Στρώματα  

− Κώνοι (ή εναλλακτικά άλλα εμφανή σημάδια)  

− Κιμωλία  

− CD με πρωτόκολλο παλίνδρομου 

− Κασετόφωνο 

 

 



• Οι παραπάνω δοκιμασίες έχουν ελεγχθεί για την αξιοπιστία τους και την 

εγκυρότητά τους σε πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων 

 

• Δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και ετοιμάζεται βελτιωμένη έκδοση των 

Οδηγιών εφαρμογής τους (video), πιστές στην πρωτότυπη έκδοση 

 

• Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι εξοικειωμένοι με τη διενέργεια των τεστ 

αφού: 

• Περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματός τους (αξιολόγηση φυσικής  

κατάστασης) 

• Έχουν διδαχθεί το σχετικό μάθημα (Εργομετρία) 

• Πιθανά τα έχουν χρησιμοποιήσει στην προπονητική τους ενασχόληση 

• Πιθανά τα έχουν εφαρμόσει ως εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα 

Αξιολόγησης Ταλέντων (1990-2007) ή σε συνεργασία με τους 

εργαζόμενους συναδέλφους Κ.Φ.Α. στο πρόγραμμα όπως όριζε η 

σχετική εγκύκλιος 

 



 

• Για τη διενέργεια των ανθρωπομετρικών και αθλητικών μετρήσεων 

απαιτούνται 3-5 διδακτικές ώρες για ένα μέσο τμήμα 20 ατόμων 

 

• Ενδεικτικός προγραμματισμός ημερών διενέργειας των μετρήσεων: 

 

− 1η ημέρα-Ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης και αναδιπλώσεις σε 30΄΄ 

− 2η ημέρα-Παλίνδρομο τεστ αντοχής 20 μ. και δίπλωση από καθιστή 

θέση   

− 3η ημέρα-Παλίνδρομο τεστ ταχύτητας και άλμα σε μήκος χωρίς φορά  

 

• Ετήσιος προγραμματισμός 

         -   Προτείνεται για το σχολικό έτος 2013-14 οι μετρήσεις να γίνουν το 

χρονικό διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου     

 



Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Προϋπόθεση: Εισαγωγή των αναγνωριστικών χαρακτηριστικών στη βάση δεδομένων 



• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τρεις 

ενότητες: 

 

o Εκτίμηση διατροφικών συνηθειών 

o Εκτίμηση φυσικής (σωματικής) δραστηριότητας  

o Εκτίμηση καθιστικών συνηθειών 

 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Αίθουσα Η/Υ (τουλάχιστον 3-4 μονάδες) 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαντήσεων και την 

οριστική υποβολή παράγονται αυτόματα και μπορούν να εκτυπωθούν στο Γραφείο του 

Διευθυντή οι ατομικές αναφορές των μαθητών 

 

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Όλα τα παιδιά που φοιτούν από τη Γ΄ Δημοτικού και πάνω  

 

 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Εκπαιδευτικοί ΠΕ 19-20, ΠΕ 70, ΠΕ 11, ΠΕ 60, κ.α. 

 



 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 



 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ: Για την εκτίμηση της σωματικής δραστηριότητας αποτυπώνονται 

από τους μαθητές:  

• Η εβδομαδιαία συχνότητα 

• Ο χρόνος οργανωμένης άσκησης και ελεύθερων δραστηριοτήτων (παιχνίδι, κ.α.) 

• Η ένταση της άσκησης 

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά κατατάσσονται ως  προς το επίπεδο της σωματικής 

τους δραστηριότητας με βάση τις παγκόσμιες συστάσεις σωματικής 

δραστηριότητας (χρησιμοποιούνται και στα βιβλία Φυσικής Αγωγής)  

 

•  ως ικανοποιητικό ≥60΄ MVPA (MVPA:μέτρια έως υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα) 

• ή μη ικανοποιητικό <60΄ MVPA 

 

• ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από την 

Επιστημονική Ομάδα και έχει ελεγχθεί για την εγκυρότητά του και την αξιοπιστία 

του. 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 



 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ: Για την εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών αποτυπώνονται 

από τους μαθητές ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά   

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών χαρακτηρίζονται 

συγκρινόμενες με της συστάσεις της Μεσογειακής Διατροφής ως: 

•  Μη ικανοποιητικές 

• Σχετικά ικανοποιητικές 

• Ικανοποιητικές 

 

• ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: Το ερωτηματολόγιο KIDMED χρησιμοποιείται 

ευρέως και διεθνώς για την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των 

παιδιών και έχει ελεγχθεί για την εγκυρότητά του και την αξιοπιστία του. 



ΚΑΘΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 



 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ: Για την εκτίμηση των καθιστικών συνηθειών 

αποτυπώνονται από τους μαθητές ποσοτικά χαρακτηριστικά τους  

 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι καθιστικές συνήθειες των παιδιών 

χαρακτηρίζονται με βάση τις διεθνείς συστάσεις ως: 

 

• ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (>2 ώρες/ημερησίως τηλεόραση, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ηλεκτρονικά παιχνίδια)  

• ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΟΡΙΑ (<2 ώρες/ημερησίως 

τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ηλεκτρονικά παιχνίδια)  

 



Ατομική αναφορά 



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 



 

 

Αθήνα, 30/03/2011 
Αρ. Πρωτ. 30208 

 
Προς 

Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
Καθηγητή, κ. Κλήμη Ναυρίδη  

 
Κοιν.: 

- Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα 
Διαμαντοπούλου 

- Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Πανάρετο Ιωάννη 
- Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Εύη 

Χριστοφιλοπούλου 
- Γενικό Γραμματέα, κ. Βασίλειο Κουλαϊδή 

 
 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 
Ενόψει των προτάσεων που επεξεργάζεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τις 
αλλαγές στο ωράριο και το πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, θα 
ήθελα να θέσω υπόψη σας τα παρακάτω δεδομένα. 
 
Τα δεδομένα προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αξιολόγηση Σωματικής 
Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας» σε όλα τα 
Δημοτικά Σχολεία της χώρας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, Διατροφής 
και Άσκησης. Η πρόσφατη ανάλυση των στοιχείων από παρακολούθηση 867.000 
μαθητών Δημοτικού από όλη την Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια οδηγεί στις 
παρακάτω διαπιστώσεις: 

 
1. Το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών αυξήθηκε περισσότερο από 50% σε 
όλη τη χώρα (7,7% το 1997 – 11,8% το 2009). Το ποσοστό αυτό είναι ανάμεσα 
στα ψηλότερα στην Ευρώπη. 
2. Σήμερα, περίπου 4 στα 10 Ελληνόπουλα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. 
3. Η αερόβια αντοχή (φυσική κατάσταση) των μαθητών Δημοτικού την τελευταία 
δεκαετία μειώθηκε περισσότερο από 5%. Η μείωση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο 
για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 150% περίπου.  
4. Μόνο το 45% των παιδιών παίζει εκτός σπιτιού, έστω και λίγο κάθε μέρα, ενώ 
το 90% αυτών βλέπει τηλεόραση συχνά ή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας. 
5. Μόνο το 72% των αγοριών και το 56% των κοριτσιών εκπληρούν τις διεθνείς 
συστάσεις για σωματική δραστηριότητα (≥60 λεπτά ημερησίως). 
6. Αντίθετα, άνω του 90% των μαθητών που συμμετέχουν στα Ολοήμερα 
Σχολεία εκπληρούν τις συστάσεις για σωματική δραστηριότητα. 

 

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70,  176 71  ΑΘΗΝΑ  –  ΤΗΛ. : 210 9549100,  FAX: 210 9577050 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ     Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή των 

μαθητών στο θεσμό των Ολοήμερων Σχολείων οδηγεί σε σημαντική 

αύξηση της σωματικής τους δραστηριότητας. Για τη μεγάλη πλειονότητα των 

μαθητών, η συμμετοχή σε αυτό το Θεσμό αποτελεί τη μοναδική τους ευκαιρία για 

εκπλήρωση των Διεθνών συστάσεων για σωματική δραστηριότητα. Η αύξηση 

της σωματικής δραστηριότητας από μόνη της, ανεξάρτητα από το βαθμό 

παχυσαρκίας, προστατεύει τα παιδιά από την ανάπτυξη μεταβολικών 

ασθενειών (υπέρταση, διαβήτη κλπ).  

          Ελπίζουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων θα λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω δεδομένα 

στη σχεδίαση του νέου σχολείου, που θα φροντίζει όχι μόνο για την απόκτηση 

γνώσεων αλλά και για την υγεία των παιδιών μας. 

          Με Τιμή, 

          Λάμπρος Συντώσης 

          Καθηγητής και Διευθυντής 

          Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
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