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ΘΕΜΑ: «Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση»

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 29280/Γ4/1-3-2013 και 33006/Γ4/8-3-2013 εγγράφων μας, σας
ενημερώνουμε ότι από 23/4/2013 και μέχρι το πέρας του σχολικού έτους τίθεται σε
εφαρμογή η Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη
ΖωΗ των Νέων) στα σχολεία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να παρέχει στους μαθητές και
τους γονείς/κηδεμόνες τους πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών,
και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Συνεπώς το πρόγραμμα περιορίζεται στους
μαθητές και τις μαθήτριες για τους/τις οποίους/ες υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του γονέα /
κηδεμόνα τους για τη συμμετοχή τους. Επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι
προαιρετική.
Στη Β’ φάση του προγράμματος θα γίνει εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα
http://eyzin.minedu.gov.gr:

από τους εκπαιδευτικούς, των αποτελεσμάτων της σωματομετρικής αξιολόγησης
και της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης που υλοποιήθηκαν (ή βρίσκονται σε
εξέλιξη) κατά την Α’ φάση του προγράμματος και των στοιχείων σχετικών με τη
φυσικής δραστηριότητα των μαθητών.
Υπεύθυνος
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Πλατφόρμα

http://eyzin.minedu.gov.gr είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Για να αποκτήσει πρόσβαση
στην Πλατφόρμα, ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος
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Υ.ΠAI.Θ.Π.Α.

(http://eyzin.minedu.gov.gr) και με τη χρήση του Κωδικού Σχολείου να πραγματοποιήσει
την εγγραφή του σχολείου στην εφαρμογή. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβει στο email του σχολείου ένα μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού του σχολείου στο
Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, μπορούν οι εκπαιδευτικοί ή οι
μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να ξεκινήσει η διαδικασία
εισαγωγής. Πληροφορίες για τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να ζητάτε στα τηλέφωνα
2103442208 – κυρία Γκούφα και 2103442201 κ. Χασάπης.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων του κάθε παιδιού θα γίνεται
αυτόματη επεξεργασία και θα δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεών του. Με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών
Μονάδων οι αναφορές θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν στους γονείς των μαθητών σε
κλειστό

φάκελο.
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ότι
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Αναφορές
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να

δημιουργηθούν ακόμη και χωρίς να υπάρχουν κάποια δεδομένα (π.χ. η αξιολόγηση
φυσικής κατάστασης).

Προτείνεται η διανομή των αναφορών να γίνει στους γονείς των μαθητών κατά τη διάρκεια
σχετικής εκδήλωσης στο σχολείο.
Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, στην Πλατφόρμα
εισάγεται μόνο ο Αριθμός Μητρώου και OXI το όνομά του μαθητή.

Με την ευκαιρία έναρξης της Β’ φάσης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε και πάλι τα εξής:
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1) Το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. σχεδιάστηκε

από το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να δίνει στους μαθητές και τους
γονείς/κηδεμόνες τους πολύτιμες πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης των
παιδιών και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.
2) Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των
σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής
κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της
χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη
υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν
θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.
3) Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται
αυτόματα στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα http://eyzin.minedu.gov.gr. Επίσης, δεν
εισάγεται το όνομα του μαθητή παρά μόνο ο αριθμός μητρώου, διασφαλίζοντας
έτσι πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
4) Τους επόμενους μήνες, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν θα συνεχίσει με την υλοποίηση νέων δράσεων
πρόληψης υγείας στο πλαίσιο της υποστήριξης μαθητών και των οικογενειών τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαθεοδώρου
Γραφείο Υφυπουργού κ. Ιωαννίδη
Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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