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Introduction  

The latest research statistics from European Union (EU) countries and 

the epidemiological studies from Greece show an alarming increase of 

childhood obesity as a result of various developments at a household and 

broader societal level. The lack of regular physical exercise, the reduction in 

free play time and the sedentary lifestyle as well as the unhealthy dietary habits, 

render children vulnerable to chronic disease, depression and social isolation. 

Concurrently, studies also show the critical role that adults who care and 

educate children play in safeguarding children's health.  

It is our conviction that the collaboration of school and family can play a 

decisive role in improving the health of our children. We imagine our young 

students waking up with joy, eating breakfast calmly at their kitchen table, 

selecting healthy fruits, eating a healthy snack at school, participating in team 

sports during school recess, exercise daily, enjoy healthy salads and 

homemade food, sleep early and take care of themselves.  

We had these goals in mind when we designed an experiential program 

which targets the critical age of first and second-grade students with the title: 

“Champions In Health”.  

The program takes place during the course of the Physical Education 

class with an aim to educate young students through an interactive method 

about healthy lifestyle, to inspire and mobilize them to increase time spent in 

athletic activities and healthy dietary choices.  

We pay particular attention in reinforcing good habits through positive 

emotion and affirmation. We urge and support our students to participate with 

joy, believe in themselves and be self-starters.  

Our basic tool for implementing our program is a form for each student 

named: “Scorecard of Healthy Habits” which helps children have a visual 

depiction of their daily habits. Each child records their habits daily and they 

decide on their own, on a weekly basis, if habits need to be altered or improved 

upon.  
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Σύμφωνα  με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «ως υγεία δεν ορίζεται μόνο η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά η κατάσταση πλήρους σωματικής, 

πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας». Οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες 

προσεγγίζουν την υγεία ολιστικά και επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής 

των παιδιών και των ενηλίκων.  Η καλή υγεία και ευεξία μπορούν να επιτευχθούν με 

την αλλαγή απλών καθημερινών συνηθειών στους τομείς της διατροφής, της 

άσκησης και στις συνήθειες του καθημερινού τρόπου ζωής.  Ωστόσο, τα 

επιστημονικά δεδομένα  καταγράφουν επιβάρυνση της υγείας των παιδιών στον 

δυτικό κόσμο εξαιτίας της υιοθέτησης βλαβερών συνηθειών (καθιστική ζωή, 

ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι  κλπ). Περίπου το 

10,4% των παιδιών 2-5 ετών και το 15,3% των παιδιών 6-11 ετών είναι υπέρβαρα. 

Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς η διάγνωση νόσων στον παιδικό πληθυσμό που 

σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 2, η 

αποφρακτική άπνοια και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα.  

Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν μικρότερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, 

χαμηλότερη συχνότητα σε ενεργά παιχνίδια, υψηλή συμμετοχή σε καθιστικές 

δραστηριότητες και φτωχότερες διατροφικές συνήθειες κυρίως, όσον αφορά στη 

μείωση της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύματος, τη λιγότερο συχνή 

κατανάλωση μικρογευμάτων, φρούτων και λαχανικών καθώς και πολύ συχνή 

κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, έτοιμων γευμάτων και γλυκών. Η παιδική 

παχυσαρκία επηρεάζει αρνητικά την υγεία των παιδιών καθώς μεγαλώνουν. Τα 

παιδιά που είναι υπέρβαρα είναι πιο πιθανό  να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες και να 

εμφανίσουν χρόνια νοσήματα. Επιπλέον, τα υπέρβαρα παιδιά, συχνά βιώνουν 

ψυχολογικό στρες, έχουν κακή εικόνα του σώματός τους και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Επομένως, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για το σύνολο του παιδικού πληθυσμού να 

υιοθετήσει υγιεινές διατροφικές συνήθειες έτσι ώστε να μειώσει ή να διατηρήσει το 

βάρος του σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και να λαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα στην 

ποιότητα και την ποσότητα των τροφών που καταναλώνει  ημερησίως.  

Παράλληλα, με την υγιεινή διατροφή, στην καθημερινότητα του παιδιού  πρέπει 

να εξασφαλίζεται χρόνος για σωματική άσκηση . Είναι απόλυτα επιβεβλημένο να 

ενθαρρύνονται τα παιδία στην αναπτυξιακή περίοδο (6-17 ετών) να εκτελούν μέτρια 

εώς έντονη άσκηση  για 60 λεπτά την ημέρα. Έχει επιστημονικά επιβεβαιωθεί  ότι τα 

παιδιά που συμμετέχουν καθημερινά σε αθλητικές δραστηριότητες και έχουν 

αυξημένη φυσική δραστηριότητα:   
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 βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και την υγεία τους συνολικά, 

 βελτιώνουν  την ποιότητα του ύπνου, 

 αναπτύσσουν γερά οστά και δυνατούς μύες,                                                                                                                                                                                                                   

 μειώνουν το αίσθημα βουλιμίας, μειώνουν τον κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις,                                                                                

 μειώνουν το στρες και την πιθανότητα εμφάνισής συμπτωμάτων  κατάθλιψης,                 

 περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 είναι περισσότερο κοινωνικοποιημένα και                                                                                                  

 επιτυγχάνουν σωματική και ψυχική ευεξία την οποία διατηρούν και στην 

ενήλικη ζωή τους.    

Σήμερα, καθώς που αναγνωρίζονται τα τεράστια πλεονεκτήματα της άσκησης 

και η  αξία της επίδρασης των τροφών στον οργανισμό, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε 

αυτές τις γνώσεις με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να  εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και 

ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές μας σε συνήθειες που θα  εξασφαλίσουν τη 

σωματική, πνευματική και ψυχική τους υγεία.  

Αρχικά, στο σχολείο μας παρατηρήσαμε τους μαθητές της πρώτης τάξης του 

δημοτικού  και καταγράψαμε  τις διατροφικές τους συνήθειες  κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων, την κινητική τους συμπεριφοράς στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και 

στο ελεύθερο παιχνίδι και παράλληλα, σε συνεργασία με τους γονείς, συλλέξαμε 

πληροφορίες  για τις  καθημερινές τους συνήθειες. 

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε,   

σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα με τίτλο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ  

ΥΓΕΙΑ                                                                            

Η συνεργασία με την οικογένεια είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του 

προγράμματος. Αφορμή για την ενημέρωση των γονέων είναι το  αθλητικό πρωινό 

στο σχολείο μας όπου τα παιδιά με τους γονείς συμμετέχουν σε αθλητικά παιχνίδια, 

μια ευκαιρία που συνδυάζει, χαρά, γυμναστική και γνωριμία με τους στόχους του 

προγράμματος ενισχύοντας και τον ρόλο της οικογένειας σε αυτό.                                                                                                                            

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 16 μήνες. Ξεκινά στην πρώτη δημοτικού τον 

Ιανουάριο (όταν οι μαθητές μπορούν να διαβάζουν μόνοι τους)  και ολοκληρώνεται 

στο τέλος της Δευτέρας Δημοτικού. 

Συνδυάζει τη  συστηματική άσκηση, την ελληνική (μεσογειακή) διατροφή, τη 

θετική σκέψη και τα  θετικά συναισθήματα που οδηγούν σε θετικές συμπεριφορές. 

Είναι πλέον γνωστό ότι η αλλαγή τρόπου σκέψης αλλάζει τις νευρικές οδούς του 

εγκεφάλου δημιουργώντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

περιβάλλον.     
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Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στη δημιουργία συνθηκών 

αυτενέργειας, αυτονομίας και συνειδητής συμμετοχής των παιδιών. Εργαλείο μας 

είναι μια πλαστικοποιημένη καρτέλα που δίνεται ονομαστικά σε κάθε μαθητή. Την 

ονομάζουμε «ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ»                    

Η καρτέλα περιέχει όλους τους  μικρούς, εφικτούς, καθημερινούς στόχους που 

επιδιώκουμε ώστε τα παιδιά να παρακινηθούν και να εδραιώσουν συμπεριφορές 

που σταδιακά θα γίνουν μόνιμες συνήθειες. 

Βασική προϋπόθεση είναι η ελεύθερη, συνειδητή, αβίαστη και αυθόρμητη 

συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά καθημερινά στο τέλος της ημέρας μόνα τους 

παρατηρούν και καταγράφουν πάνω στην καρτέλα με έναν θετικό συμβολισμό ποιες 

από τις συνήθειες που προωθούν την υγεία ακολουθούν. Στο τέλος της εβδομάδας 

φέρνουν την καρτέλα στο σχολείο και συζητάμε πώς αισθάνθηκαν, όταν εφάρμοσαν 

αυτές τις συνήθεις,  τι μπορούν  και θέλουν να βελτιώσουν και ποιες εναλλακτικές 

επιλογές τους ταιριάζει να ακολουθήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 

επικρίνονται για τους στόχους που δεν πέτυχαν, αλλά ενθαρρύνονται για ό,τι 

προσπάθησαν και πέτυχαν.  

Γίνεται μία εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με  τις ανάγκες και τον 

χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Έχουν την ελευθερία να επιλέξουν αν θα ασχοληθούν 

καθημερινά, δεν ελέγχονται γι’ αυτή τους την επιλογή και δεν πιέζονται να είναι 

συνεπείς συνεχώς.   

Στην καρτέλα το ίδιο το παιδί καταγράφει  :  

 Αν είχε ένα  χαρούμενο πρωινό ξύπνημα.  

 Αν κοιμήθηκε νωρίς το βράδυ. 

  Την καθημερινή του σωματική άσκηση.   

 Αν έλαβε τα πέντε απαραίτητα γεύματα την ήμερα (πρωινό- δεκατιανό - 

μεσημεριανό – απογευματινό – βραδινό).  

 Την ημερήσια κατανάλωση φρούτων.  

 Την ημερήσια κατανάλωση  λαχανικών.  

 Την ημερήσια κατανάλωση νερού.  

 Την ημερήσια κατανάλωση  γλυκών.   

Συμπερασματικά, το ίδιο το παιδί παρατηρεί και καταγράφει τις 

καθημερινές του συνήθειες, τις αξιολογεί και μέσα από συζήτηση, το ίδιο 

επιλέγει ποιες από αυτές και με ποιο τρόπο θα ήθελε να βελτιώσει. Η 

αυτονομία που απολαμβάνει αυξάνει τη δέσμευσή του στις αλλαγές που το 

ίδιο αποφασίζει. Ταυτόχρονα, ενισχύεται  η αυτοπεποίθησή του ενώ, 

διακριτικά γίνεται πρεσβευτής θετικών αλλαγών σε όλη την οικογένεια. 
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Η καρτέλα λειτουργεί ως μετρήσιμη απεικόνιση των γεγονότων που αφορούν 

την υγεία μέρα με την ημέρα και τελικά στο σύνολο της εβδομάδας. Παράλληλα, 

αποτυπώνονται πολύτιμες για εκπαιδευτικούς και γονείς πληροφορίες που πιθανώς 

να περνούσαν απαρατήρητες, όπως πχ. πόσες φορές την εβδομάδα έφαγε 

λαχανικά, φρούτα και σαλάτα, πόσες ημέρες την εβδομάδα ξύπνησε το πρωί με 

θετική διάθεση και είχε χρόνο να πάρει το πρωινό στο σπίτι με ηρεμία, πόσες ημέρες 

την εβδομάδα ασκήθηκε, πόσο συχνά έφαγε γλυκά μέσα στην ήμερα ή την εβδομάδα 

κλπ.                                        

Προϋπόθεση για την χρήση της καρτέλας είναι η συζήτηση  που έχει προηγηθεί 

στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τα οφέλη της σωματικής άσκησης, τη σημασία 

της υγιεινής διατροφής και την αξία να ζούμε με χαρά και ηρεμία. Μέσω των 

συζητήσεων και της επαρκούς  ενημέρωσης  τα παιδιά συνειδητοποιούν σταδιακά τα 

κριτήρια βάσει των οποίων στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τις καθημερινές τους 

συνήθειες. Συγκεκριμένα:                                                                                                                

 Κατανοούν τις έννοιες φυσική δραστηριότητα και άσκηση.  

 Γνωρίζουν το όφελος για την υγεία τους να  κινούνται  και να αθλούνται  

τουλάχιστον 60 min  την ημέρα. 

 Αντιλαμβάνονται την σωστή διαχείριση του χρόνου και τη συμβολή του στην 

καθημερινή ευεξία. 

 Αναγνωρίζουν την επίδραση των θετικών συναισθημάτων στην υγεία 

 Γνωρίζουν την  θετική επίδραση των φρούτων και λαχανικών στην υγεία του 

οργανισμού και αξιοποιούν το γεύμα στο σχολείο τρώγοντας τουλάχιστον μια 

μερίδα ημερησίως.                                                                                  

 Επιλέγουν  εποχιακά φρούτα και λαχανικά.                                                                                                                                                                                                     

 Γνωρίζουν τον ζωτικό ρόλο του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό, και της 

σωστής ενυδάτωσης και την αναγκαία  ποσότητα νερού που πρέπει να 

καταναλώνουν ημερησίως.                                                                                       

 Κατανοούν την αρνητική επίδραση που έχει στην υγεία τους η καθημερινή 

κατανάλωση  γλυκών και ζάχαρης.                                                                     

 Γνωρίζουν την αξία της ισορροπημένης διατροφής- Πέντε γεύματα την ημέρα-

Ομάδες τροφίμων.                                                                                          

 Αναγνωρίζουν την διατροφική αξία του σπιτικού φαγητού.                                                                           

 Αντιλαμβάνονται  την αξία του ύπνου και την σημασία να κοιμούνται νωρίς σε 

ήρεμο και σκοτεινό περιβάλλον.  
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Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ανατροφοδότησης μέσα στην εβδομάδα 

συνεχίζουμε να δίνουμε πληροφορίες και προτροπή για: 

 την αξιοποίηση του χρόνου των διαλειμμάτων στο σχολείο για περισσότερη 

κίνηση και παιχνίδι, 

 συμμετοχή  όλης της οικογένειας σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες,                                                                                                                

 την αξία του φαγητού γύρω από το οικογενειακό τραπέζι,                                                  

 την επιλογή των υγιεινών τροφών στα καταστήματα τροφίμων,                                               

 τη σημασία να διαβάζουν  τις ετικέτες των τροφίμων και τα συστατικά τους,                                                                                                                  

 τη θρεπτική αξία του σπιτικού φαγητού και με την προτροπή να δοκιμάζουν 

όλα τα φαγητά που μαγειρεύει η μαμά, 

 τη φροντίδα της προσωπικής τους υγιεινής (πλύσιμο δοντιών κλπ),                          

 την ευθύνη της προσωπικής επιμέλειας και οργάνωσης της σχολικής τους 

τσάντας από το προηγούμενο βράδυ  καθώς και της επιλογής των ρούχων 

που θα φορέσουν την επόμενη μέρα στο σχολείο.   

Ο βιωματικός χαρακτήρας του προγράμματος έχει σημαντικά παιδαγωγικά και 

συναισθηματικά οφέλη καθώς καλλιεργούνται στο παιδί τα θετικά συναισθήματα, η 

χαρούμενη διάθεση και ο  ενθουσιασμός, η εμπιστοσύνη στον εαυτό του, η 

αυτενέργεια και η σχέση με την οικογένεια.                                                                                                         
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ είναι μοναδική.  Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των μικρών μαθητών μας 

είναι κάθε φορά ενθουσιώδης και αφοπλιστικά αυθόρμητη. Το πρώτο άμεσο 

αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης φρούτων. Η πλειοψηφία  

επιλέγει να καταναλώνει υγιεινότερα γεύματα  και τουλάχιστον μια μερίδα φρούτου 

κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο  σχολείο. Πολύ συχνά στα διαλείμματα 

δηλώνουν με ενθουσιασμό ότι τρώνε κάτι υγιεινό ή ότι το μεσημέρι θα φάνε μαζί με 

το φαγητό λαχανικά ή πόσα υγιεινά πράγματα κάνανε την προηγούμενη μέρα. 

Δοκιμάζουν με μεγαλύτερη προθυμία τροφές που προηγούμενα αρνούνταν όπως 

όσπρια. Παρακινούν όλη την οικογένεια να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.  

Παράλληλα οι γονείς μεταφέρουν τη θετική επίδραση και τις αλλαγές που 

παρατηρούν στη ζωή στο σπίτι, καθώς τα ίδια τους τα παιδιά τούς ενημερώνουν και 

τους παρακινούν για την πιο υγιεινή ζωή.  Η αποδοχή και η συμμετοχή των γονέων 

είναι επίσης μεγάλη διότι η καρτέλα αποδεικνύεται ένα χρήσιμο εργαλείο που 

διευκολύνει και τις σχέσεις τους με τα παιδιά ιδιαίτερα στα θέματα του ύπνου, τον 

έλεγχο των γλυκών, στο πρωινό ξύπνημα και στο μεσημεριανό γεύμα. Τα 

αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά ώστε προγραμματίζουμε η δράση να 

επεκταθεί σταδιακά και στα μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού μας.                                                           

Ήταν συνειδητή απόφαση να μην επιλεγεί η εφαρμογή του προγράμματος σε  

ηλεκτρονική μορφή ώστε να μην επιβαρυνθούν τα μικρά παιδιά με επιπλέον χρόνο 

μπροστά στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος είναι οι μικροί μαθητές 

μας να μπορούν να δουλεύουν την καρτέλα χωρίς την βοήθεια των γονέων.                                                                                                                     

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Η αξία του προγράμματος αναδείχθηκε και στην περίοδο της πανδημίας και 

του αναγκαστικού εγκλεισμού στο σπίτι. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα 

παιδιά συνέχισαν να προσπαθούν παρά τις δύσκολες συνθήκες να βρίσκουν 

τρόπους για συστηματική άσκηση, θετική διάθεση και αξιοποίηση του χρόνου που 

αναγκαστικά περνούν μέσα στο σπίτι,  κάτι που θεωρούμε ως εξαιρετική εμπειρία για 

το πώς μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.                                                                                                                                                                              

     

 


