
  



Η έναρξη της υλοποίησης από τους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος ΕΥΖΗΝ ορίσθηκε για τις 13 Μαΐου 
2013 



• Στο πρόγραμμα συμμετείχαν  4.451 

σχολεία από τα 12.293 σχολεία της 

χώρας  

• δηλ., το 36% εκ του συνόλου των 

σχολείων.  



Συγκεκριμένα εγγράφτηκαν μαθητές από: 

o 1.050 Νηπιαγωγεία  

• το 18,9% εκ του συνόλου των Νηπιαγωγείων της χώρας  

o 2.790 Δημοτικά  

• το 58,7% εκ του συνόλου των Δημοτικών της χώρας 

o 611 Γυμνάσια  

• το 37% εκ του συνόλου των Γυμνασίων της χώρας 

Τα σχολεία προέρχονταν από όλα (ν=61) τα γραφεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.  



• Στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ συμμετείχαν  

o 359.262 μαθητές  
• 51% αγόρια & 49% κορίτσια 

 

Συγκεκριμένα εγγράφτηκαν : 

o 23.537 μαθητές Νηπιαγωγείων εκ των 156.151 μαθητών της 

χώρας (δηλ., 15%) 

o 286.729 μαθητές Δημοτικών σχολείων εκ των 600.019 μαθητών 

της χώρας (δηλ., 48%) 

o 48.996 μαθητές Γυμνασίων εκ των 311.749 μαθητών της χώρας 

(δηλ., 16%) 



• Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν 

αντιπροσωπεύει περίπου το 36% του μαθητικού 

δυναμικού των νηπιαγωγείων, δημοτικών και 

γυμνασίων της χώρας (δηλ., 1.067.919).  

• Ο αριθμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικός, 

δεδομένου ότι η υλοποίηση του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 13 Μαΐου – 30 

Ιουνίου 2013, όπου η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

βρίσκεται προς τη λήξη της.  



• Στα σχολεία που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, 

συμμετείχαν 

o το 78% εκ του συνόλου των μαθητών των Νηπιαγωγείων 

o το 80% εκ του συνόλου των μαθητών των Δημοτικών 

o το 42% εκ του συνόλου των μαθητών των Γυμνασίων 



 



• Στο πρόγραμμα, και για όλη τη διάρκεια των 47 ημερών που ήταν 

προσβάσιμη η διαδικτυακή βάση, εγγράφονταν περίπου 8.300 

μαθητές ανά ημέρα (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών, 

σαββατοκύριακου).  

• Η επισκεψιμότητα της διαδικτυακής βάσης κυμαινόταν από 29 

επισκέψεις έως και περίπου 5.000 επισκέψεις εκπαιδευτικών την 

ημέρα. 

• Δεν παρατηρήθηκε καμία δυσλειτουργία της διαδικτυακής βάσης, 

παρόλο το φόρτο της εισερχόμενης πληροφορίας. 



• Την διαδικτυακή βάση επισκέφθηκαν 26.451 επισκέπτες 

• Ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 31:37 λεπτά 



 



 



 



• Στο 99% των συμμετεχόντων, δηλ., σε 352.840 μαθητές, 

καταγράφηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά  

• Στο 98% των συμμετεχόντων, δηλ., σε 323.125 μαθητές 

καταγράφηκε η φυσική κατάσταση,  

• Στο 70% των συμμετεχόντων, δηλ., σε 146.220 μαθητές 

καταγράφηκαν οι συνήθειες τους αναφορικά με αθλητικές 

και όχι μόνο, π.χ. παιχνίδι με φίλους, δραστηριότητες, 

• Στο 70% των συμμετεχόντων, δηλ., σε 146.239 μαθητές 

καταγράφηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες. 



• H πληρότητα της πληροφορίας ποικίλλει μεταξύ 

της αξιολόγησης των ανθρωπομετρικών 

χαρακτηριστικών, της φυσικής κατάστασης 

(>98%), και των ερωτήσεων αναφορικά με τις 

διατροφικές συνήθειες και τη συνήθη σωματική 

δραστηριότητα (περίπου 70%), λόγω … 

o έλλειψης ΗΥ σε σχολεία, κα 



Στις 3 Ιουλίου 2013 διεκόπη η δυνατότητα 
πρόσβασης στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ … αναμονή νέα 
σχολική χρονιά!!! 



• Στο πρώτο χρόνο υλοποίησης  

o Συμμετείχαν περίπου 360.000 μαθητές, από 4.500 Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας,  

• στους οποίους εκδόθηκε αναφορά της αξιολόγησης τους. 

 

• Είναι μια πρωτοπόρος δράση αγωγής υγείας, που αφορά 

όχι μόνο όλους τους μαθητές, αλλά τον κάθε πολίτη! 


