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Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση
Τα παιδιά νεαρής ηλικίας εμφανίζουν πολύ ισχυρή προδιάθεση για κίνηση.
Ένα μεγάλο μέρος της μάθησής του συντελείται χρησιμοποιώντας το σώμα τους,
καθιστώντας έτσι την κίνηση ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες μάθησης.
Η κίνηση και η χρήση του σώματος έχει πολλές διαφορετικές σημασίες για το μικρό
παιδί (Gallahue, & Donnelly, 2003). Μία έρευνα σχετική με τη μελέτη του
εγκεφάλου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η πρώιμη μάθηση βασίζεται στην
κινητική ανάπτυξη, γεγονός που σημαίνει ότι η κίνηση είναι ο προτιμότερος και ο
πιο κυρίαρχος τρόπος μάθησης ‐ επειδή τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες καλύτερα
όταν είναι φυσικά δραστήρια (Promislow, 2005). Για παράδειγμα, η κατανόηση εκ
μέρους των παιδιών ορισμένων ποσοτικών εννοιών, όπως μικρό‐μεγάλο, υψηλό‐
χαμηλό, φαρδύ‐στενό, γίνεται πιο εύκολα, όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα
τους.
Φαίνεται δηλαδή, ότι η χρήση κινητικών παιχνιδιών και κινητικών
δραστηριοτήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο για αποτελεσματική
μάθηση στην προσχολική και σχολική ηλικία. Αντίστοιχα, ένα ημερήσιο πρόγραμμα
το οποίο περιλαμβάνει πληθώρα κινητικών δραστηριοτήτων, μπορεί να γεφυρώσει
το χάσμα μεταξύ παιχνιδιού και των πιο επίσημων μορφών μάθησης που
απαντώνται στο σχολείο και στις αθλητικές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι
ειδικοί της κινητικής ανάπτυξης (π.χ. Byrne, & Hills, 2007), συμφωνούν ότι το
παιχνίδι είναι ένα ουσιαστικό μέρος ενός υψηλά ποιοτικού προγράμματος
μάθησης. Το παιχνίδι δεν αποτελεί απλά ένα διάλειμμα από τη μάθηση, αλλά είναι
ο τρόπος που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά. Το αυτο‐καθοδηγούμενο άτυπο παιχνίδι
προσφέρει ευκαιρίες στο μικρό παιδί να συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα κινητικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι πιθανό να παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες για
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στον αθλητισμό, στα κινητικά παιχνίδια, στις
φυσικές δραστηριότητες και, μελλοντικά, σε έναν περισσότερο δραστήριο τρόπο
ζωής (Ζαχοπούλου & Κούλη, 2017). Οι οργανωμένες δραστηριότητες και ο
ελεύθερος χαρακτήρας των κινητικών παιχνιδιών, δημιουργούν ένα περιβάλλον
που διευκολύνει την αίσθηση της απόλαυσης και ευχαρίστησης, οι οποίες μπορεί
να απουσιάζουν από την καθημερινή ζωή των παιδιών και τις ρουτίνες του
σχολείου. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες και αυτού του είδους η
συναισθηματική ανατροφοδότηση (η ευφορία και η χαρά που απορρέουν από την
φυσική δραστηριότητα και την κίνηση) περιγράφονται από τους ερευνητές και τους
παιδαγωγούς ως η ασφαλέστερη οδός για την ενδυνάμωση της παρακίνησης των
παιδιών για συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες (Liukkonen, 2010).
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Τα δραστήρια κινητικά προγράμματα, λοιπόν, θα πρέπει να αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης όλων των παιδιών (Byrne, & Hills,
2007; Sutterby, 2009). Όταν οι ερευνητές εξετάζουν την συνολική ανάπτυξη του
παιδιού, δεν μπορούν να παραμελήσουν τη συμβολή των προγραμμάτων φυσικής
δραστηριότητας στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα καθημερινό πρόγραμμα
εμπλουτισμένο με διάφορα είδη φυσικής δραστηριότητας, κινητικά παιχνίδια κλπ,
θα οδηγήσει πιθανότατα τα παιδιά σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και όπως
δήλωσε ο R. Wickstrom (1970) «όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχει σχεδόν διαρκής
κίνηση».
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών προς έναν φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής
Τα πρώτα χρόνια της ζωής θεωρούνται ορόσημο για την υγεία και την
ευημερία σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής από
τα πρώτα κιόλας χρόνια, είναι ένας σημαντικός στόχος, ειδικά όταν σχετίζεται με τις
γενετικές και τις περιβαλλοντικές διαστάσεις που υπάρχουν στη ζωή του κάθε
ατόμου. Συγκεκριμένα, είναι πολύ πιθανό η έλλειψη γνώσης και εξοικείωσης του
παιδιού με την υγιεινή διατροφή και με τη φυσική δραστηριότητα, σε συνδυασμό
με μία γενετική προδιάθεση στην αύξηση του σωματικού βάρους, να οδηγήσει στην
μη υγιή ανάπτυξη του βάρους του, γεγονός που θα επιφέρει και τις αντίστοιχες
αρνητικές μελλοντικές επιπλοκές στην υγεία του (Byrne, & Hills, 2007; Yanovski, &
Yanovski, 2003).
Παράλληλα με την ενθάρρυνση για την αύξηση των επιπέδων φυσικής
δραστηριότητας, τα μικρά παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν και στρατηγικές για τη
μείωση των συμπεριφορών ενός μη δραστήριου τρόπου ζωής (Parizkova, & Hills,
2005). Προκειμένου να επηρεάσουν τη γνώση και τις στάσεις των παιδιών, οι
γονείς, οι παιδαγωγοί και οι διαμορφωτές των πολιτικών, πρέπει να ενώσουν τις
δυνάμεις τους σε συντονισμένες ενέργειες.
Σε ότι αφορά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, είναι σημαντικό
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αλλαγή των κρίσιμων συμπεριφορών και
στάσεων των παιδιών που οδηγούν σε υπερβολικό βάρος, παρά στο περιβάλλον της
τάξης ή στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι
οποίοι επιδρούν σε έναν λιγότερο ή περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής, θα πρέπει να
εξετάζονται από την οπτική γωνία του πώς μπορούν να συμβάλλουν στη συχνότητα
των συμπεριφορών που αυξάνουν ή μειώνουν την πιθανότητα για παχυσαρκία (Hill
& Peters, 1998; Hill, Wyatt, Reed & Peters, 2003; Young & Hills, 2007). Για
παράδειγμα, οι παιδαγωγοί μπορούν να επηρεάσουν τη φύση και την ποσότητα της
φυσικής δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν τα παιδιά. Αυτή η επιρροή των
παιδαγωγών μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Όταν οι παιδαγωγοί παρέχουν ένα
περιβάλλον (στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο), το οποίο καλλιεργεί τη
φυσική δραστηριότητα και συνοδεύουν τις δραστηριότητες με επεξηγήσεις και,
τότε μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στο παιδί. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν
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τα παιδιά και μέσω του προσωπικού παραδείγματος, λειτουργώντας οι ίδιοι ως
πρότυπα προς μίμηση με τη συμμετοχή τους σε πληθώρα φυσικών
δραστηριοτήτων. Παρόμοια επιχειρήματα ανέπτυξαν και οι Moore και συνεργάτες
(1991), σχετικά με την επίδραση των γονέων. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα
παιδιά, των οποίων οι γονείς ήταν φυσικά δραστήριοι, ήταν πολύ πιο πιθανό να
είναι φυσικά δραστήρια, σε σχέση με συνομηλίκους τους των οποίων οι γονείς δεν
ήταν φυσικά δραστήριοι. Επιπλέον, οι Young και Hills (2007) αναφέρουν ότι οι
ενήλικες οι οποίοι δημιουργούν περιβάλλοντα που προωθούν τη φυσική
δραστηριότητα, και οι οποίοι λειτουργούν οι ίδιοι ως μοντέλα φυσικής
δραστηριότητας, επηρεάζουν τα μικρά παιδιά στο να υιοθετήσουν μια σημαντικά
υψηλότερη συχνότητα συμπεριφορών φυσικής δραστηριότητας, σε σχέση με τα
παιδιά που βρίσκονται σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν λιγότερο την φυσική
δραστηριότητα.
Σε ό,τι αφορά στο ρόλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών, οι περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη της παιδικής
παχυσαρκίας και για τη διδασκαλία ενός υγιεινού τρόπου ζωής, επικεντρώθηκαν σε
μεγάλο βαθμό σε παιδιά σχολικής ηλικίας και πολύ λίγες εστίασαν την προσοχή
τους σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Ωστόσο, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες της
υγείας φαίνεται να μετατοπίζουν την προσοχή τους και στα μικρότερα παιδιά.
Δεδομένου ότι η επιδημία της παχυσαρκίας δεν δείχνει σημάδια ύφεσης, γίνεται
φανερό ότι η «μάχη» για την απώθηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που
οδηγούν σε σταδιακή αύξηση του σωματικού βάρους στα παιδιά, πρέπει να αρχίζει
σε μικρότερη ηλικία (Hill, Wyatt, Reed & Peters, 2003). Η πρόληψη της παχυσαρκίας
και της καθιστικής ζωής στα μικρά παιδιά υπόσχεται σημαντικά οφέλη και για την
αντίστροφη πορεία της επιδημίας της παιδικής παχυσαρκίας και για την προτροπή
των παιδιών σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη
δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να
αποκτήσουν γνώσεις για τον υγιεινό και τον φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής. Τέτοιου
είδους προγράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά και να ληφθούν υπόψη
οι ατομικές ανάγκες και η ηλικία των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί φορείς που
χαράσσουν τις πολιτικές, πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης
παρεμβατικών προγραμμάτων και αναλυτικών προγραμμάτων που θα παρέχουν όχι
μόνο πολλές ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα, αλλά θα προωθούν επίσης την
ευαισθητοποίηση των παιδιών για τον «υγιεινό τρόπο ζωής» και τη δια βίου
υιοθέτησή του (Ζαχοπούλου & Κούλη, 2017).
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής
στην νεαρή ηλικία είναι σημαντική, είναι ότι οι περισσότερες συνήθειες (π.χ.
διατροφικές συνήθειες και συνήθειες άσκησης) είναι ευκολότερο να υιοθετηθούν
σε αυτή την ηλικία, ενώ γίνεται σταδιακά δυσκολότερο να υιοθετηθούν καθώς τα
παιδιά πλησιάζουν να πάνε στο γυμνάσιο (Wetton, 2005). Συμπερασματικά, χωρίς
προσπάθεια για την ενίσχυση της κατανόησης των παιδιών για το τι είναι σημαντικό
και χωρίς προσπάθεια για αλλαγή των βασικών συμπεριφορών που συμβάλλουν
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στην αύξηση του σωματικού βάρους, είναι δύσκολο να σχεδιαστούν και να
εφαρμοστούν δράσεις και ενέργειες για την αποτελεσματική πρόληψη της
παχυσαρκίας και την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής.
Η απόκτηση θετικών εμπειριών των παιδιών από τη συμμετοχή τους στις
κινητικές δραστηριότητες
Προκειμένου το παιδί να αποκτήσει θετικές εμπειρίες μέσα από τη
συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες ή παιχνίδια, θα πρέπει η δραστηριότητα
αυτή ή το κλίμα της τάξης, να το κάνει να περνάει καλά και να διασκεδάζει, να του
προκαλεί ενδιαφέρον, να του καλύπτει τις ανάγκες, αλλά και να το παρακινεί για τη
συμμετοχή του (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκη & Γούδα, 2003).
Η παρακίνηση αναφέρεται στην ανθρώπινη δράση και στους παράγοντες
που την καθορίζουν. Μέσω της παρακίνησης, μπορεί να εξηγηθεί και να αναλυθεί
το γιατί αρχικά ένα άτομο επιλέγει να κάνει κάτι, γιατί η δράση του ποικίλει σε
ένταση και γιατί η δράση συνεχίζεται ή σταματά (Alderman, 1974). Σύμφωνα με τον
Singer (1980) η παρακίνηση «ευθύνεται» για: (1) την επιλογή και προτίμηση
κάποιας δραστηριότητας, (2) την παραμονή σε αυτή τη δραστηριότητα, (3) την
ένταση και το σφρίγος της απόδοσης και (4) την επάρκεια της απόδοσης, ανάλογα
με τα επίπεδα που υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της παρακίνησης,
αντικατοπτρίζει, τον τρόπο που το κάθε άτομο αντιδρά σε εσωτερικά κίνητρα με
δραστηριότητες που κατευθύνονται προς στόχους, τους οποίους το άτομο πιστεύει
ότι θα παράγουν ευχαρίστηση.
Η ικανότητα και η επιτυχία στις κινητικές δραστηριότητες είναι βασικός
παράγοντας παρακίνησης (Roberts, Kleiber & Duda, 1981). Έτσι τα παιδιά που
αισθάνονται ικανά στις κινητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν και υψηλή
παρακίνηση, ενώ τα παιδιά με μειωμένη ικανότητα δε παρακινούνται εύκολα στις
κινητικές δραστηριότητες. Καλό θα ήταν όμως, όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το
πόσο ικανά είναι ή δεν είναι στις κινητικές δραστηριότητες, να ασχολούνται με
δραστηριότητες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ατομικές διαφορές τους. Με
άλλα λόγια, τα παιδιά πρέπει να έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις οι οποίες να
αρμόζουν στις δυνατότητές τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σημαντικό ρόλο
παίζει το πώς κάθε παιδί αξιολογεί, το ίδιο, την ικανότητά του (Papaioammou &
Kouli, 1999).
Επιπρόσθετα, θεωρίες στο χώρο της παρακίνησης για επίτευξη (Dweck &
Leggett 1988; Nicholls 1992) και έρευνες (Duda 1989; Duda, Fox, Biddle & Armstrong
1992), αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο όψεις ως προς το πώς
αντιλαμβάνεται κάποιος την συμμετοχή του στις κινητικές δραστηριότητες ή στη
Φυσική Αγωγή. Στην πρώτη περίπτωση, που ονομάζεται «προσανατολισμός στο
έργο», το κυρίαρχο ζήτημα είναι η μάθηση, η βελτίωση και η ανταπόκριση στις
απαιτήσεις της δραστηριότητας. Οι πληροφορίες για το σχηματισμό της αντίληψης
για την προσωπική ικανότητα προέρχονται από το ίδιο το άτομο. Τα κριτήρια της
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επιτυχίας είναι υποκειμενικά και εξαρτώνται από το αν το άτομο αντιλαμβάνεται
ότι βελτιώθηκε ή έμαθε κάτι. Έτσι, η υποκειμενική αποτυχία είναι μάλλον απίθανο
να συμβεί, καθώς τα λάθη εδώ θεωρούνται μέρος της μάθησης κι ένας οδηγός για
μελλοντική βελτίωση της ικανότητας. Με την ύπαρξη προσανατολισμού στο έργο,
το παιδί αισθάνεται επιτυχημένο με την προσωπική βελτίωση, ενδιαφέρεται για τη
βελτίωση της επιδεξιότητας, τη σωστή μάθηση, και δουλεύει σκληρά. Στη δεύτερη
περίπτωση, που ονομάζεται «προσανατολισμός στο εγώ», η βασική επιδίωξη είναι
«το ξεπέρασμα των άλλων» (Duda 1989; Duda, Fox, Biddle & Armstrong 1992). Τα
άτομα εδώ λαμβάνουν τις πληροφορίες που διαμορφώνουν την αντίληψη για την
προσωπική τους ικανότητα από πρότυπα και η επιτυχία τους βασίζεται στην
σύγκριση με τις επιδόσεις των άλλων. Τα άτομα αυτά αισθάνονται αρνητικά
συναισθήματα όταν κριθούν ότι έχουν χαμηλότερο επίπεδο ικανότητας από τους
άλλους. Για αυτό, προσπαθούν να αποφύγουν τελείως την προσπάθεια ή
καταβάλλουν τόσο μικρή προσπάθεια ώστε να έχουν μια σίγουρη δικαιολογία για
τη διαφαινόμενη αποτυχία τους και είναι πολύ πιθανό ότι θα σταματήσουν να
καταβάλλουν προσπάθεια μετά από συνεχείς αποτυχίες.
Όπως αναφέρει σε έρευνα του ο Nicholls (1989), οι δύο παραπάνω στόχοι
δεν είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ο προσανατολισμός στο έργο και ο
προσανατολισμός στο εγώ δεν είναι απαραιτήτως αντιθετικές έννοιες. Ένας
άνθρωπος μπορεί να είναι έντονα προσανατολισμένος και στο έργο κ στο εγώ ή να
είναι λίγο προσανατολισμένος και στους δύο προσανατολισμούς ή ψηλά στον ένα
προσανατολισμό και χαμηλά στην άλλο (Duda, 1988).
Σε ότι αφορά το ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος, παλαιότερες έρευνες
(π.χ. Treasure & Roberts, 1995) επισήμαναν την αδυναμία των παιδαγωγών να
ενισχύσουν την παρακίνηση των παιδιών προκειμένου να συμμετέχουν από νωρίς
σε κινητικές δραστηριότητες. Παιδαγωγοί και παιδιά δημιουργούν ένα ψυχολογικό
κλίμα το οποίο επηρεάζει τα άτομα στους στόχους επίτευξης που υιοθετούν (Ames,
1992; Roberts, 1992; Ames & Archer, 1988). Αυτό το ψυχολογικό κλίμα οδηγεί τα
παιδιά σε ανάλογες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και συντελεί στην υιοθέτηση
ενός προσωπικού προσανατολισμού στο εγώ ή στο έργο. Οι παιδαγωγοί, έχουν δύο
σημαντικές επιλογές όσον αφορά στο κλίμα παρακίνησης: το «ανταγωνιστικό»
όπου το κριτήριο της επιτυχίας είναι το αποτέλεσμα και οι επιδόσεις και το
«εκπαιδευτικό» όπου το κριτήριο της επιτυχίας είναι η μάθηση/βελτίωση.
Υπάρχουν έρευνες (Ames & Archer, 1988; Duda, Chi, Newton, Walling & Catley,
1995) οι οποίες έδειξαν ότι ένα κλίμα παρακίνησης προσανατολισμένο στη δουλειά
σχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό των παιδιών στο έργο και το ενδιαφέρον
στο έργο. Αντίθετα, ένα ανταγωνιστικό κλίμα παρακίνησης ωθεί τα παιδιά προς την
υιοθέτηση ενός προσανατολισμού στο εγώ.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όταν ο παιδαγωγός δίνει περισσότερη
έμφαση στον ανταγωνισμό και στην αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια
αξιολόγησης τις επιδόσεις των άλλων, τότε είναι φανερό ότι τα παιδιά θα
οδηγηθούν στον προσανατολισμό στο εγώ. Όταν όμως δίνεται από το περιβάλλον
5

έμφαση στην επιδίωξη της μάθησης, στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων,
στην αξία της έντονης προσπάθειας και στη συμμετοχή για την ευχαρίστηση που
προκύπτει από την ίδια τη συμμετοχή, τότε το παιδί θα προσανατολισθεί στο έργο.
Εξάλλου, αρκετές έρευνες (Ames & Archer 1988; Ames 1992; Papaioannou, 1994)
έδειξαν ότι το «κλίμα παρακίνησης» επηρεάζει το παιδί να εμφανίσει
προσανατολισμό στο έργο ή στο εγώ. Ως εκ τούτου, για να μπορέσει ένα παιδί να
βιώσει τη θετική εμπειρία μέσα από μια κινητική δραστηριότητα, πρέπει ο
παιδαγωγός να δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα παρακίνησης το οποίο να βελτιώνει
τις ικανότητες του κάθε παιδιού μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, ενθάρρυνσης και
δημιουργίας πολλών ευκαιριών για μάθηση.
Τέλος, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα οργανωμένα προγράμματα
κινητικής δραστηριότητας μπορούν να επηρεάσουν την παρακίνηση των παιδιών
και τη δέσμευσή τους στη φυσική δραστηριότητα, γιατί η κίνηση έχει την ιδιότητα
να προάγει θετικές εμπειρίες για τα παιδιά (Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, &
Biddle, 2003; McKenzie, 2007; Pratt, Macera, & Blanton, 1999). Όλα τα παραπάνω
ισχύουν σε γενικές γραμμές για τα όλες τις ηλικίες, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικά
για τα παιδιά μικρής ηλικίας (Liukkonen, 2007). διότι κατά την προσχολική ηλικία
τίθενται οι βάσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες επηρεάζουν την ένταξη
του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και οι στάσεις του προς τη φυσική
δραστηριότητα και τον ενεργό και δραστήριο τρόπο ζωής (Liukkonen, 2010).

Πρακτικές οδηγίες ενθάρρυνσης των παιδιών για έναν φυσικά δραστήριο τρόπο
ζωής
Ένας τρόπος για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον υγιεινό και τον φυσικά
δραστήριο τρόπο ζωής, αλλά και να ενθαρρυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση,
είναι η καθημερινή συμμετοχή σε προγράμματα κινητικά δραστήρια, τα οποία είναι
οργανωμένα αναπτυξιακώς κατάλληλα, και στα οποία οι παιδαγωγοί εφαρμόζουν
ποικίλες στρατηγικές για να επιτύχουν την ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της δραστηριότητες. Για την εφαρμογή
αυτών των στρατηγικών, σύμφωνα με τις Ζαχοπούλου και Κούλη (2017), οι
παιδαγωγοί θα πρέπει να:
 Σχεδιάζουν δραστηριότητες οι οποίες δίνουν στα παιδιά αρκετό χρόνο για να
είναι κινητικά ενεργά, π.χ. να τρέξουν, να αναπηδήσουν, να σκαρφαλώσουν, κλπ.
 Δίνουν έμφαση στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να δίνεται
η ευκαιρία σε κάθε παιδί να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα.
 Δίνουν κίνητρα στα παιδιά (π.χ. λεκτικός έπαινος και μικρά βραβεία) για τον
φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής τους.
 Οργανώνουν κινητικές δραστηριότητες στον εσωτερικό χώρο, γιατί τα παιδιά
χρειάζονται ευκαιρίες να είναι ενεργά ακόμα και όταν ο καιρός αποτρέπει τις
δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο.
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 Ενθαρρύνουν, αλλά να μην πιέζουν τα παιδιά όταν αυτά διστάζουν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες.
 Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες με τα παιδιά, παίζοντας και τον ρόλο
του προτύπου. Τα μικρά παιδιά αντιγράφουν τους ενήλικες και ακολουθούν το
παράδειγμά τους.
 Προσαρμόζουν τα επίπεδα έντασης των δραστηριοτήτων στο επίπεδο φυσικής
κατάστασης των παιδιών.
 Αλλάζουν ή τροποποιούν τις δραστηριότητες όταν κάποια από τα παιδιά
εμφανίσουν σημάδια κόπωσης, καθώς και να επινοούν παιχνίδια ή
δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά, γιατί αυτό θα κρατήσει το ενδιαφέρον των
παιδιών.
 Εντάσσουν στο πρόγραμμα τους δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούν
διαφορετικές μυϊκές ομάδες.
Επιπλέον, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές (Jones‐Hamilton, 2002;
Siedentop & Tannehill, 2002; Good & Brophy, 1987; Siedentop, 1983), οι παιδαγωγοί
πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές, προκειμένου να
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον παρακίνησης και συνεπώς θετικό περιβάλλον
μάθησης, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να απολαμβάνουν θετικές
εμπειρίες από τη συμμετοχή τους. Οι στρατηγικές αυτές είναι:
 Χωρισμός σε ολιγομελείς ομάδες (όχι παραπάνω από τέσσερα άτομα ανά
ομάδα).
 Εκμετάλλευση όλου του διαθέσιμου υλικού.
 Οργάνωση των ομάδων στο χώρο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει η μια την άλλη.
 Μείωση του χρόνου παροχής οδηγιών από το διδάσκοντα (λιτά, με σαφήνεια και
ακρίβεια).
 Εξατομίκευση της εξάσκησης με σκοπό την προσαρμογή στις ατομικές διαφορές
των παιδιών έτσι ώστε όλοι να έχουν συνεχή συμμετοχή στις δραστηριότητες και
με υψηλά ποσοστά επιτυχίας:
- τροποποίηση των συνθηκών‐βαθμού δυσκολίας (παραλλαγές της άσκησης,
στιλ διαφοροποίησης του βαθμού δυσκολίας)
- δημιουργία προκλητικών ασκήσεων (ελαφρώς δυσκολότερη από την
ικανότητα απόδοσης των παιδιών),
- δημιουργία διαφορετικού είδους προκλήσεων (ταυτόχρονη εκτέλεση
διαφορετικών κινήσεων, διαφορετική συνθετότητα).
 Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μαθήματος, μιας και ο χρόνος που
αφιερώνεται για αποτελεσματική πρακτική εξάσκηση, αποτελεί έναν πολύ
ισχυρό δείκτη μάθησης:
- Άμεση έναρξη του μαθήματος (ελαχιστοποίηση του χρόνου προσέλευσης,
ελέγχου απουσιών, κλπ.)
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- Ελαχιστοποίηση του χρόνου για οργάνωση του μαθήματος εγκαθιστώντας
ρουτίνες (εφαρμόζοντας γρήγορους και αποτελεσματικούς τρόπους χωρισμού
σε ομάδες, γρήγορου μοιράσματος υλικού κ.α.)
- Διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του χρόνου ενασχόλησης των παιδιών με το
αντικείμενο.
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Αρχαία και παραδοσιακά ελληνικά παιδικά παιχνίδια
Ευάγγελος Αλμπανίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα
Εισαγωγή
Είναι αλήθεια ότι οι αρχαίοι Έλληνες λάτρεψαν ιδιαίτερα τον αθλητισμό και
την ανταγωνιστική προσπάθεια. Μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους
ασχολούνταν με το τρέξιμο, το άλμα, το ακόντιο και το δίσκο. Πίστευαν ότι ήταν το
θέλημα των θεών να διατηρούν το σώμα τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οι
αρχαίοι Έλληνες διέκριναν τον αγώνα από την παιδιά δηλαδή το παιχνίδι. Το
παιχνίδι μπορούσε να είναι και ανταγωνιστικό, αλλά δεν ήταν άθλημα. Ο αγώνας
δεν είχε το χαρακτήρα του τυχαίου, αλλά τους συστηματικής αθλητικής
συνάντησης, αναγνώρισης και σύμπραξης, που κορυφώνονταν με το έπαθλο. Οι
αθλητικοί αγώνες στην ελληνική αρχαιότητα αποτελούσαν κοινωνικά συμβάντα με
μεγάλη δημοτικότητα. Δεν έλειπαν από καμία γιορτή, θρησκευτική ή κοινωνική.
Εκτός τους από την οργανωμένη άσκηση στην καθημερινότητά τους τα
παιδιά στην αρχαία Ελλάδα, ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα παιχνίδια και μάλιστα τα
κινητικά.
Αν κάποιος μελετήσει τα παιχνίδια σε βάθος 4.000 ετών, θα ανακαλύψει ότι
οι άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι. Αγαπούν το παιχνίδι. Αν κάποιος αναρωτηθεί
γιατί παίζουμε, η απάντηση είναι ότι προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τη μοναξιά
τους και την κουραστική καθημερινή τους ζωή. Το παιχνίδι έχει μια καθολική φύση
και τα αρχαία και παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια στον Μεσογειακό κόσμο έχουν
τους αναλογίες, έχουν τους ομοιότητες λόγω κοινού πλαισίου και πολιτισμών.
Ακριβώς τους τα σημερινά παιδιά, τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα
απολάμβαναν να παίζουν διάφορα παιχνίδια. Σήμερα τα παιδιά ασχολούνται
ιδιαίτερα με τα παραδοσιακά παιχνίδια. Παραδοσιακά παιχνίδια είναι αυτά που
παίζονται ανεπίσημα με ελάχιστο εξοπλισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν από άλλα παιδιά
και τα παίζουν χωρίς να υπάρχουν γραπτοί κανόνες. Τα παραδοσιακά παιχνίδια των
παιδιών είναι εκείνα που περνούν από παιδί σε παιδί, από γενιά σε γενιά,
ανεπίσημα, από στόμα σε στόμα.
Ο σκοπός τους τους παρουσίασης είναι να αναδείξει τους ομοιότητες
μεταξύ αρχαίων και παραδοσιακών κινητικών παιχνιδιών συνοπτικά. Ως πηγές
χρησιμοποιήθηκαν αρχαιοελληνικά έργα τέχνης ή γραμματειακές πηγές καθώς και
σύγχρονες λαογραφικές καταγραφές. Η σημαντικότερη πηγή για τα αρχαία
1

παιχνίδια είναι το Oνομαστικόν του Πολυδεύκη όπου καταγράφονται με
λεπτομέρειες τα παιχνίδια και τα τραγούδια των παιδιών τους Ελλάδας.
Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν μεγάλη σημασία στο παιχνίδι, ως μορφωτικό
συστατικό του σώματος και τους ψυχής. Τα μικρά παιδιά καθώς έπαιζαν
συμμετείχαν στα κοινά και τους αποφάσεις. Έπρεπε να υπακούουν τους κανόνες
των παιχνιδιών και να αποδέχονται το αποτέλεσμα τους νίκης ή τους ήττας.1
Θεωρήθηκε χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την κατανόηση απλών και πιο
σύνθετων γνώσεων, με τρόπο ευχάριστο και όχι εξαναγκαστικό. Ειδικότερα ο
Πλάτωνας2 προέτρεπε τους δασκάλους να χρησιμοποιούν το παιχνίδι στη
διδασκαλία τους και όχι τη βία, γράφοντας χαρακτηριστικά «μὴ τοίνυν βίᾳ, εἶπον, ὦ
ἄριστε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντας τρέφε». Ο Αριστοτέλης3
πρότεινε το παιχνίδι ως φάρμακο αναψυχής και υποστήριζε ότι ξεκουράζει το σώμα
και την ψυχή. Ο Γαληνός4 αναφέρθηκε στην ανωτερότητα των παιχνιδιών με μπάλα
τονίζοντας ότι με αυτά γυμνάζεται όλο το σώμα συμμετρικά, ωφελείται το πνεύμα
και δεν ελλοχεύουν οι κίνδυνοι των άλλων ασκήσεων. Τους, τα παιχνίδια αυτά
εκπαιδεύουν τους νέους στη φύλαξη των κτηθέντων, στην ανάκτηση των απωλειών
και στην πρόβλεψη του εχθρού.
Σφαιριστικά παιχνίδια
Τα παιχνίδια με σφαίρα (μπάλλα από το ρήμα πάλλω που σημαίνει
αναπηδώ), ήταν πολύ δημοφιλή στην αρχαία Ελλάδα. Οι μπάλες στην αρχαιότητα
ήταν γεμάτες με ίνες, τρίχες ή φτερά αλλά και με αέρα. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια
με μπάλα στην αρχαιότητα ήταν η Φαινίνδα και το αρπαστόν.
Η φαινίνδα ήταν παιγνίδι που το έπαιζαν κορίτσια και αγόρια και παιζόταν
ως εξής. Μετά από κλήρωση, ένα παιδί έπαιρνε τη μπάλα, ενώ τα υπόλοιπα
σχημάτιζαν γύρω της κύκλο, με το μέτωπο προς το κέντρο του. Το παιδί που ήταν
στο κέντρο, κρατούσε τη μπάλα κι ενώ κοιτούσε προς ένα παιδί της περιφέρειας,
πετούσε τη μπάλλα προς κάποιο άλλο. Αν το παιδί προς το οποίο κατευθυνόταν η
μπάλα, κατάφερνε και την έπιανε, τα δύο παιδιά αντάλλασσαν ρόλους.
Διαφορετικά, έβγαινε απ΄ το παιγνίδι.
Το αρπαστόν ήταν ένα παιχνίδι κατά το οποίο μία μικρή σφαίρα
λεγόμενη αρπαστόν πετιόταν ψηλά και οι παίκτες αγωνίζονταν να την πιάσουν πριν

Λάζος: Παίζοντας στο χρόνο, Αθήνα 2002, σελ. 35.
Πλάτων, Πολιτεία 536e-537a.
3 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1337b.
4 Γαληνός, Περί του δια της μικράς σφαίρας γυμνασίου, 1-20
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αυτή πέσει στο έδαφος. Φαίνεται όμως ότι το παιχνίδι αυτό απαιτούσε μεγάλη
ευκινησία και επιδεξιότητα και μάλλον οι παίκτες θα πρέπει να ήταν μόνο αγόρια.
Στην απόρραξη έπρεπε να χτυπήσει κανείς την μπάλα δυνατά στο χώμα και
ύστερα να δεχτεί το πήδημα της μπάλας στο χέρι του και να ξαναχτυπήσει.
Μετριόταν ο αριθμός των χτυπημάτων (ή των πηδημάτων).
Η φαινίνδα και το αρπαστόν μοιάζουν με το παραδοσιακό ελληνικό παιχνίδι
κορόιδο. Ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια μπάλα μεταξύ των παραδοσιακών
παιχνιδιών με πολλά κοινά στοιχεία με τη φαινίνδα και το αρπαστόν είναι επίσης
τα μήλα.
Ιδιαίτερα διαδεδομένο παιχνίδι στην αρχαιότητα ήταν η επίσκυρος. H
επίσκυρος ονομαζόταν επίσης εφηβική και επίκοινος . Παιζόταν από δύο αντίπαλες
ομάδες με ίσο αριθμό παιχτών. Aνάμεσά τους τραβούσαν μια γραμμή με μία πέτρα,
την οποία αποκαλούσαν σκύρο. Έβαζαν την μπάλα πάνω σ' αυτήν τη γραμμή, και
κάθε ομάδα τραβούσε άλλη μια γραμμή πίσω της. H ομάδα που έπιανε πρώτη την
μπάλα, την πετούσε πάνω από την αντίπαλη, η οποία έπρεπε να πιάσει την μπάλα
ενώ αυτή κινούνταν ακόμη, και να τη ρίξει στο μέρος των άλλων. Αυτό συνεχιζόταν,
ώσπου η μία ομάδα κατάφερνε να σπρώξει την άλλη πέρα από τη γραμμή που είχε
πίσω της. Η επίσκυρος μοιάζει με το μοντέρνο ράγκμπι.
Παιχνίδια αλλαγής ρόλων
Τα παιχνίδια αλλαγής ρόλων ήταν πολύ γνωστά σε μικρά παιδιά όπως στη
σύγχρονη εποχή. Ένα από τα πιο δημοφιλή ήταν η χαλκή μυία. Στην αρχαιότητα,
έδεναν ένα παιδί με ένα μαντίλι και οι άλλοι το χτυπούσαν προκαλώντας τον να
τους πιάσει. Σήμερα είναι γνωστό ως τυφλόμυγα
Ένα άλλο δημοφιλές παιχνίδι ήταν η σχοινοφιλίνδα . Η ομάδα των παικτών
καθόταν οκλαδόν με το πρόσωπο στραμμένο στο κέντρο του κύκλου .Ένας παίκτης,
που επιλέγονταν με κλήρο, έτρεχε γύρω‐γύρω πίσω από τις πλάτες κρατώντας ένα
μικρό σχοινί το οποίο άφηνε ξαφνικά. Αν ο παίκτης δεν αντιλαμβανόταν το σχοινί ,
τότε ο παίκτης που το τοποθετούσε τον χτυπούσε με αυτό ένα ολόκληρο κύκλο.
Πρόκειται για το παραδοσιακό παιχνίδι μαντηλάκι ή το λουρί της μάνας.
Ο εφεδρισμός ήταν ένα δημοφιλες παιχνίδι στην αρχαιότητα. Δύο παίκτες
τοποθετούσαν μια πέτρα, που ονόμαζαν «δίορον», την οποία προσπαθούσαν να
χτυπήσουν με τόπια και πέτρες. Ο νικημένος ήταν υποχρεωμένος να φέρει στους
ώμους του τον νικητή, έως το σημείο που ήταν ο λίθος. Κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς ο νικητής έκλεινε με τα χέρια του τα μάτια του νικημένου για να μη
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βλέπει. Ο εφεδρισμός έχει πολλά κοινά σημεία με το παραδοσιακό μας παιχνίδι
γαϊδούρα ή μακριά γαϊδούρα.
Παρόμοιο παιχνίδι ήταν και η οστρακίνδα. Οι παίχτες χάραζαν μια γραμμή
στο έδαφος και χωρίζονταν σε δύο αντιμέτωπες ομάδες. Κάθε ομάδα είχε και από
ένα όστρακο που η μία του πλευρά ήταν αλειμμένη με πίσσα. Κάθε ομάδα διάλεγε
μέρα ή νύχτα και ανάλογα ποια πλευρά φαινόταν μετά από το ρίξιμο του
όστρακου, αυτή η ομάδα κυνηγούσε την άλλη. Οι νικημένοι αναγκάζονταν να
παίξουν τον εφεδρισμό και καλούνταν όνοι ενώ οι νικητές βασιλιάδες.

Δρομικά παιχνίδια
Η κρυπτίνδα και η αποδιδρασκίνδα είναι παιχνίδια της αρχαιότητας που
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Στην κρυπτίνδα ή αποδιδρασκίνδα ένας παίκτης
έκλεινε τα μάτια του και οι άλλοι έτρεχαν να κρυφτούν σε ορισμένο χρόνο. Ο
παίκτης άνοιγε τα μάτια του και έψαχνε να τους βρει. Κάθε φορά που έβρισκε έναν
έπρεπε να προλάβει να τρέξει πρώτος στη θέση του αλλιώς έχανε. Παρόμοιο είναι
το παραδοσιακό παχνίδι του κρυφτού‐κυνηγητού
Ένα άλλο αγαπητό παιχνίδι της βυζαντινής εποχής ήταν η αμπάρα ή
αμπάριζα ή αμπάρτζα. Η κάθε ομάδα όριζε ένα δέντρο ή μια κολόνα για μάνα.
Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να προστατεύει η κάθε ομάδα τη μάνα της. Τα παιδιά
αποφάσιζαν ή έβαζαν κλήρο, για το ποια ομάδα θα ξεκινούσε πρώτη. Ένα από τα
παιδιά της ομάδας έβγαινε στο χώρο ανάμεσα από τις μάνες και παράλληλα
έβγανε και από την άλλη ομάδα ένα παιδί. Συναντιούνταν και προσπαθούσαν να
αγγίξουν ο ένας τον άλλο. Όποιος προλάβαινε να χτυπήσει τον άλλο, τον
αιχμαλώτιζε και τον οδηγούσε στη μάνα του. Ύστερα έβγαινε ένα παιδί από τη
δεύτερη ομάδα και παράλληλα άλλο ένα από την πρώτη. Έπαιζαν με τον ίδιο τρόπο,
μέχρι να φτάσουν στον τελευταίο παίκτη. Ο τελευταίος που έμενε, προσπαθούσε να
προστατεύσει τη μάνα. Από την άλλη ομάδα μπορούσαν να του επιτεθούν δύο
αντίπαλοι, όχι περισσότεροι. Μπορούσε να προσπαθήσει να ελευθερώσει τους
αιχμάλωτους συμπαίκτες του για να τον βοηθήσουν, με ένα άγγιγμα. Σήμερα το
συγκεκριμένο παιχνίδι είναι γνωστό ως αμπάριζα.
Ομαδικά παιχνίδια
Τα ομαδικά παιχνίδια θεωρήθηκαν ότι λειτουργούν ως μέσο
αυτοδιδασκαλίας, επειδή το παιδί ήταν έτοιμο να συντονίσει τις δυνάμεις του με
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εκείνες των συμπατριωτών του, για να επιτύχει κοινούς σκοπούς. Το πιο διάσημο
ομαδικό παιχνίδι στην αρχαιότητα ήταν η διελκυστίνδα. Ήταν ένα παιχνίδι
ανταγωνισμού με σχοινί, στα άκρα του οποίου βρίσκονταν αντίπαλα άτομα ή
ομάδες που προσπαθούσαν τραβώντας το σχοινί, να παρασύρουν τον αντίπαλο ή
τους αντιπάλους προς το μέρος τους. Σε μια άλλη παραλλαγή οι παίκτες κάρφωναν
στο χώμα ένα δοκάρι που στο μέσο του είχε μια τρύπα απ’ όπου περνούσαν ένα
σκοινί. Στις δύο άκρες του, δένονταν από ένας παίκτης, έτσι ώστε ο ένας να μην
κοιτά τον άλλο, και προσπαθούσαν τραβώντας με δύναμη, να φέρουν ο ένας τον
άλλον κοντά στη δοκό. Το παιχνίδι παίζεται μέχρι τις μέρες μας με το ίδιο όνομα.
Ένα άλλο δημοφιλές παιχνίδι στην αρχαιότητα ήταν το κερρητίζειν (από την
αρχαία λέξη "κέρας" που σημαίνειμπαστούνι). Παίζονταν με ρόπαλα και είναι ο
πρόδρομος του σημερινού χόκεϊ . Σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και
Θεσσαλίας παιζόταν μέχρι και τη δεκαετία του ’70 με το όνομα γουρούνα.
Ένα άλλο παιχνίδι της αρχαιότητας, το οποίο ήταν γνωστό σε μικρά παιδιά,
ήταν η ακτινιτίνδα. Από τη στιγμή που οι παίκτες άκουγαν κάποια συνθηματική λέξη
έπρεπε να παραμείνουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση βρίσκονται. Το πρώτο που
κινούνταν αποβάλλονταν από το παιχνίδι. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τα
αγαλματάκια που παίζονται σήμερα ως παραδοσιακό παιχνίδι.
Παιχνίδια δεξιοτήτων
Τα παιχνίδια δεξιοτήτων είναι πολύ οικεία στην αρχαιότητα και τα πιο
δημοφιλή από αυτά ήταν ο ασκωλιασμός, η κρικηλασία, τα πεντέλιθα και το ες
ώμιλλαν. Ο ασκωλιασμός ήταν ένα είδος ακροβασίας και παιζόταν κατά κύριο λόγο
στις γιορτές του Διονύσου. Οι παίκτες ανέβαιναν με το ένα πόδι πάνω σε ένα
φουσκωμένο ασκί αλειμμένο με λάδι και ο καθένας φανέρωνε την επιδεξιότητά του
στην ισορροπία και στην ευλυγισία . Τις περισσότερες φορές ο παίκτης έπεφτε
κάτω, πράγμα που διασκέδαζε τους άλλους παίκτες, οι οποίοι αδιαφορούσαν για το
αν θα γελούσαν το ίδιο και οι άλλοι μ’ αυτούς, όταν σε λίγο ,που θ’ ανέβαιναν κι΄
αυτοί στο λαδωμένο ασκί θα πάθαιναν τα ίδια . Το παιχνίδι αυτό παίζεται και
σήμερα στην Ήπειρο με την ονομασία Ασκί . Μεταξύ των παραδοσιακών παιχνιδιών
εντοπίζουμε ως εξέλιξη του ασκωλιασμού τις τσουβαλοδρομίες.
Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή εποχή, τα παιδιά έπαιζαν επίσης κουτσό,
ένα παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε από τον ρωμαϊκό στρατό ως μέσο για τη
βελτίωση της δύναμης. Σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους εντοπίστηκαν
χαραγμένα μοτίβα για κουτσό που παίζονταν από παιδιά και ενήλικες, ένα παιχνίδι
που εξακολουθεί να είναι ένα πολύ δημοφιλές παραδοσιακό παιχνίδι.
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Ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι ήταν επίσης η κρικηλασία, παιχνίδι με κρίκο,
τροχό σαν το σημερινό στεφάνι, το ευρύτερα γνωστό σήμερα ως τσέρκι. Τα παιδιά
προσπαθούσαν να κυλήσουν έναν τροχό από ξύλο ή μέταλλο με τα χέρια ή
χτυπώντας τον με ένα ξύλο. Κέρδιζε το παιδί που θα έφτανε πρώτο στο
προκαθορισμένο σημείο
Τα πεντέλιθα (σήμερα πεντόβολα) είναι ένα αρχαίο παιχνίδι. Παίζεται όμως
ακόμα και σήμερα. Στο παιχνίδι αυτό μπορούσαν να παίξουν όσα παιδιά ήθελαν. Το
κάθε παιδί είχε συγκεντρωμένα πέντε βοτσαλάκια ή αστραγάλους κοντά στα πόδια
του. Ο κάθε παίκτης πετούσε ένα βοτσαλάκι ψηλά και έπρεπε να το ξαναπιάσει,
αφού πρώτα είχε πάρει από κάτω ένα ακόμα βοτσαλάκι.
Οι «μεγάλοι» της παρέας έπαιζαν το εις ώμιλλαν, δηλαδή τις αμάδες όπως
αποκαλούνται σήμερα. Χάραζαν έναν κύκλο στο χώμα και προσπαθούσαν,
σημαδεύοντας από ένα ορισμένο σημείο, να στείλουν τον αστράγαλό τους μέσα
στον κύκλο. Είχαν ορίσει από πριν ότι ο καθένας είχε δέκα βολές.
Άλλα παιχνίδια δεξιοτήτων ήταν η σβούρα. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν
στρόμβο, ρόμβο, στρόβιλο ή βέμβιξ.
Επίλογος
Συγκρίνοντας τα πιο δημοφιλή αρχαία και σύγχρονα παραδοσιακά παιχνίδια
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι που δεν έχει το
ζευγάρι του στις μέρες μας. Πρέπει να δεχτούμε ότι πρόκειται για μια συνεχή
κληρονομιά από γενιά σε γενιά στο χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι κάτι
περισσότερο από προφανές, αφού ακόμη και τα ονόματα των παιχνιδιών είναι
όμοια. Οι μέθοδοι, οι κανόνες, ο τρόπος παιχνιδιού, τα εργαλεία, ακόμη και οι
λέξεις και οι φράσεις για την ενθάρρυνση των παικτών μοιάζουν να είναι όμοια.
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Διδασκαλία αρχαίων και παραδοσιακών ελληνικών παιχνιδιών σε παιδιά
δημοτικού σχολείου με τη μέθοδο του Artfulthinking
Σμαράγδα Α. Καρασιμοπούλου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα
Εισαγωγή
Σκοπός μας ήταν να ανακαλύψουμε τη χρήση της εκπαιδευτικής μεθόδου
«Artfulthinking στη διδασκαλία ελληνικών αρχαίων και παραδοσιακών παιχνιδιών
με έναν πιο ουσιαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο για τους μαθητές Δημοτικού
(ηλικίας 10‐12 ετών) και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης τους σε αυτό το θέμα. Οι
ρουτίνες σκέψης που περιλαμβάνονται είναι σύντομες, ευέλικτες, εύκολες και με
συγκεκριμένη
στρατηγική
(ερωτήσεις,
σκέψεις)
που
χρησιμοποιούν
προβληματισμούς και διάλογο για την τέχνη, έτσι ώστε να προωθήσουμε
δεξιότητες ακαδημαϊκής ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Το
«Artfulhinking” αναπτύχθηκε από το Project Zero1, μια αναγνωρισμένη
εκπαιδευτική ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, προκειμένου να
βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης σε μια μη
απειλητική και ελκυστική ατμόσφαιρα.
Τα δημοφιλέστερα αρχαία ελληνικά παιχνίδια σε σχέση με τα παραδοσιακά
παιχνίδια της εποχής μας
Αν μελετήσουμε τα παιχνίδια σε μια ιστορική εποχή 4.000 χρόνων, θα
υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι. Αγαπούν το παιχνίδι. Αν κάποιος
αναρωτηθεί γιατί παίζουμε, η απάντηση είναι επειδή προσπαθούμε να ξεφύγουμε
από τη μοναξιά μας και την κουραστική καθημερινή μας ζωή2.
Η σύγκριση των πιο δημοφιλών αρχαίων και σύγχρονων παραδοσιακών
παιχνιδιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι που δεν έχει
αντίστοιχο στις μέρες μας. Πρέπει να δεχτούμε ότι πρόκειται για μια συνεχή
κληρονομιά από γενιά σε γενιά στο χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι κάτι
περισσότερο από προφανές, αφού ακόμη και τα ονόματα των παιχνιδιών είναι
όμοια3.
Η εκπαιδευτική μέθοδος του Artfulthinking στη διδασκαλία των παιχνιδιών
Οι σκέψεις γύρω από έργα τέχνης κάνει καλό. Αυτή η απλή συμβουλή
δίνεται από το Artfulthinking, μια μέθοδο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να
χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης στο πρόγραμμα σπουδών τους με τρόπους που να
ενισχύουν την κριτική ικανότητα των μαθητών και τη μάθηση. Το πρόγραμμα, που
αναπτύχθηκε μεταξύ 2004‐2006 από το πρόγραμμα Harvard Project Zero1,
χρησιμοποιείται από δασκάλους του δημοτικού αλλά και δασκάλους εικαστικών σε
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διάφορα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Επικεντρώνεται στην
αναζήτηση απαντήσεων και ερμηνειών γύρω από έργα τέχνης, αντί να κάνει τέχνη,
και οι στόχοι του είναι διπλοί: Να βοηθήσει τους δασκάλους να δημιουργήσουν
πλούσιες συνδέσεις μεταξύ των έργων τέχνης και των θεμάτων που διδάσκουν και
να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της τέχνης ως δύναμη για την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης των μαθητών. Αυτή η παρουσίαση παρέχει υλικό από ένα αυθεντικό
μάθημα με θέμα που αφορά την ιστορία του αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα τα
παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα.
Μετά την ομαδοποίηση των παιχνιδιών σε πέντε κατηγορίες ( ομαδικά
παιχνίδια, παιχνίδια με μπάλα, παιχνίδια ρόλων, δρομικά παιχνίδια, παιχνίδια
δεξιοτήτων), τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες μία για κάθε κατηγορία.
Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν ένα έργο τέχνης, π.χ. ένα γλυπτό που
απεικονίζει αρχαίους αθλητές του «κερετίζειν», ένα παιχνίδι που έχει ομοιότητες με
ένα παραδοσιακό παιχνίδι που ονομάζεται «γουρούνα» για να προσεγγίσουν το
θέμα του μαθήματος μας. Τα βασικά βήματα της δραστηριότητας είναι τρία. Οι
μαθητές βλέπουν, σκέφτονται, αναρωτιούνται. Στην αρχή, κάθε ομάδα πρέπει να
κοιτάξει και να γράψει ό, τι παρατηρεί. Δεύτερον, συζητούν τις σκέψεις τους
σχετικά με την εικόνα. Στη συνέχεια, παρακολουθούν μια σύντομη διάλεξη για
αρχαία και παραδοσιακά παιχνίδια. Κάθε ομάδα έχει πρόσθετες πηγές για να βρει
ομοιότητες και σχέσεις μεταξύ των παιχνιδιών. Κάθε βήμα περιλαμβάνει γόνιμο
διάλογο μεταξύ των μελών κάθε ομάδας, καταγραφές και ανακοινώσεις σε
ολόκληρη την τάξη. Στο τέλος, οι μαθητές καλούνται να προχωρήσουν στο
δημιουργικό γράψιμο της δικής τους ιστορίας σε διαφορετικές εποχές και στα
παιδιά που παίζουν παιχνίδια. Η αξιολόγηση για τη μέθοδο προέρχεται από το
φυλλάδιο που οι μαθητές πρέπει να συμπληρώνουν σε όλη τη διάρκεια του
μαθήματος μέσα από συγκρίσεις, συζητήσεις και προβληματισμό για διάφορες
πτυχές του θέματος.
Επίλογος
1. Η μάθηση με επίκεντρο ένα απτό αντικείμενο ευθυγραμμίζεται καλά με
την εποικοδομητική άποψη επειδή οι μαθητές μπορούν να βιώσουν άμεσα τα
αντικείμενα μέσα από τις αισθήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οδηγούνται να
δημιουργήσουν τις δικές τους εντυπώσεις και έτσι τους παρέχεται μια βάση για την
οικοδόμηση νέων γνώσεων. Αυτό συνδέεται με τη διδασκαλία, διότι ένας από τους
πρωταρχικούς τρόπους που οι άνθρωποι βασίζονται στις δικές τους εντυπώσεις
είναι να τις σκέφτονται, για παράδειγμα, εξετάζοντας και προβληματιζόμενοι πάνω
τους, διευρύνοντας τους με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν ως βάση για
ερωτήσεις και την κατασκευή ερμηνειών4.
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ρουτινών σκέψης είναι ότι ενθαρρύνουν
αυτό που οι γνωστικοί ψυχολόγοι αποκαλούν ενεργή επεξεργασία. Δεν ζητούν από
τους μαθητές απλώς να αναφέρουν τα γεγονότα. Αντίθετα, ενθαρρύνουν τους
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μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα θέμα, ζητώντας τους να σκέπτονται με και
πέρα από τα γεγονότα που γνωρίζουν θέτοντας ερωτήσεις, αποτιμώντας τις
προηγούμενες γνώσεις, εξετάζοντας την βεβαιότητα των ιδεών τους και συνδέοντας
εμφανώς τη νέα γνώση με την παλιά.
"Αν μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, ένας πίνακας πρέπει να αξίζει δύο χιλιάδες." ‐
Arianna Bonnes, 9η τάξη στις Η.Π.Α.5
2. Το Artfulthinking φαίνεται να είναι μια πολύ διεγερτική προσέγγιση για τη
διδασκαλία δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις
ομοιομορφίες αλλά και να κάνουν κριτικές σκέψεις σχετικά με πολιτισμικές και
ιστορικές πτυχές. Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου θεωρούν ενδιαφέρον να
συνειδητοποιήσουν την εξελικτική σχέση των αρχαίων και παραδοσιακών κινητικών
παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η ιδέα ότι τα ίδια παιχνίδια συνδέουν τη ζωή μας, είναι το
κλειδί της θετικής στάσης απέναντι στην αθλητική επιστήμη και ιστορία. Η χρήση
τεχνικών Artfulthinking είναι ένας ισχυρός τρόπος για να εμπλέξουμε πιο βιωματικά
και κριτικά τις σκέψεις και τη φαντασία των παιδιών σε θέματα αθλητικής ιστορίας.
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Μια προσέγγιση στα παραδοσιακά ισπανικά παιχνίδια μέσω της βιωματικής
εκπαίδευσης
Rodrigo Pardo & Teresa González Aja, Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Ισπανία

Εισαγωγή
Η Βιωματική Εκπαίδευση (ή η εκπαίδευση με βάση τις βιωματικές δραστηριότητες)
δεν είναι μια νέα έννοια. Παρόλο που η εφαρμογή της στο επίσημο εκπαιδευτικό
σύστημα δεν ήταν πολύ διαδεδομένη, ένα σημαντικό παιδαγωγικό ίδρυμα και
διάφορα εκπαιδευτικά κινήματα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διάδοσή της. Μπορούμε
να εντοπίσουμε τρεις κύριες επιρροές: αφενός, την παιδαγωγική αντίληψη των
κλασικών συγγραφέων, με τους Κομφούκιο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη ως
τους πιο σπουδαίους στοχαστές. από την άλλη, την ανθρωπιστική παιδαγωγική του
Luis Vives. Η άποψη των κλασικών παιδαγωγών που επισημαίνουν την πράξη ως μια
μορφή μάθησης επαναλαμβάνεται στον 20ο αιώνα από διάφορους συγγραφείς,
όπως ο John Dewey και ο Kurt Hahn. Άλλοι θεωρητικοί όπως ο Paulo Freire και ο
Jean Piaget άσκησαν επίσης επιρροή στον τομέα αυτής της παιδαγωγικής (Pardo &
García‐Arjona, 2015). Από όλους αυτούς τους παιδαγωγούς πρόκειται να σταθούμε
σε έναν μόνο απ’ αυτούς, τον Kurt Hahn.

Κουρτ Χαν (1886‐1974)

Γνωρίζουμε το έργο του Hahn μέσω διαφόρων παρεμβάσεων και συζητήσεων, αν
και η ευθύνη έχει περιέλθει στους βιογράφους και τους μετέπειτα μελετητές να
συντάξουν την παιδαγωγική του κληρονομιά. Μία από τις κυριότερες επιρροές του
Hahn ήταν αρχικά ο Πλάτων, όσον αφορά την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη
και, ειδικότερα, την ανάγκη του πολίτη να υπηρετεί την κοινότητα. Δημιούργησε
έτσι επτά αρχές, που ονομάζονται επίσης "Οι επτά νόμοι του Salem" (Flavin 1996,
σελ. 15):
1. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία για αυτο‐ανακάλυψη.
2. Κάντε τα παιδιά να γνωρίσουν τον θρίαμβο και την ήττα.
3. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία αυτενέργειας σε έναν κοινό σκοπό.
4. Παρέχετε περιόδους σιωπής.
5. Εκπαιδεύστε τη φαντασία.
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6. Κάντε τα παιχνίδια σημαντικά, αλλά όχι
κυρίαρχα.
7. Ελευθερώστε τους γιους των πλουσίων και ισχυρών από την αγχωτική αίσθηση
του προνομίου.
Η καινοτομία του Hahn έγκειται επίσης στη σημασία που έδωσε στο φυσικό
περιβάλλον ως ένα ελκυστικό πεδίο βιωματικής μάθησης για τους μαθητές, χάρη
στην πρόκληση ενός χώρου αβεβαιότητας, ορίων και εμπειριών. Μια τάξη "έξω από
την τάξη". Έτσι, με βάση αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργούνται οι Σχολές της
Περιπέτειας ή της Εξωτερικής Ζώνης, με μια ιδιαίτερη διάδοση στην αμερικανική
και βρετανική εκπαίδευση τη δεκαετία του 1950 (Zelinski & Shaeffer, 1991,
Godfrey, 1980).
Σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σχολείων σε όλο τον κόσμο που εμπνέονται
από τη φιλοσοφία του Hahn, ειδικά στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μερικά παραδείγματα είναι: το Outward Bound International, to Εκπαιδευτικό
Σωματείο Round Square και οι Σχολές Περιπετειώδους Εκμάθησης. Η εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πρότασής του δεν περιορίζεται μόνο στο επίσημο σχολικό πλαίσιο,
αλλά και στην παιδαγωγική του Outward Bound σε ειδικούς πληθυσμούς: φοιτητές
με σχολική αποτυχία ή διανοητική υπεροχή, ηλικιωμένους, βετεράνους πολέμου,
νέους από μειονεκτικές γειτονιές ή θύματα βίας λόγω φύλου (Zelinski & Shaeffer,
1991).
Σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σχολείων σε όλο τον κόσμο που εμπνέονται
από τη φιλοσοφία του Hahn, ειδικά στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μερικά παραδείγματα είναι: Outward Bound International, στρογγυλή πλατεία
σύνδεσης και σχολές εκστρατείας εκμάθησης. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής
πρότασής της δεν περιορίζεται μόνο στο επίσημο σχολικό πλαίσιο, αλλά και στην
παιδαγωγική του Outward Bound σε ειδικούς πληθυσμούς: φοιτητές σε σχολική
αποτυχία ή διανοητική υπεροχή, ηλικιωμένοι, βετεράνοι πολέμου, νέοι από
μειονεκτικές γειτονιές ή θύματα βίας λόγω φύλου (Zelinski & Shaeffer, 1991).

Ορισμός και χαρακτηριστικά της βιωματικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με διεθνή ιδρύματα και συγκεκριμένα την Ένωση Βιωματικής
Εκπαίδευσης, η Βιωματική Εκπαίδευση ορίζεται ως:
Μια φιλοσοφία διδασκαλίας που εμπνέει πολλές μεθοδολογίες κατά τις οποίες οι
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητευόμενους χρησιμοποιώντας την άμεση
εμπειρία και τον στοχευμένο προβληματισμό για να αυξήσουν τη γνώση, να
αναπτύξουν δεξιότητες, να αποσαφηνίσουν τις αξίες και να αναπτύξουν την
ικανότητα των ανθρώπων να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους (Association of
Experiential Education, 2019).
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Συγγραφείς όπως οι Carver (1998), Itin (1999) και
Kolb (1984) εξηγούν λεπτομερέστερα ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της
παιδαγωγικής μεθόδου:
1. Εστιάζεται στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Ο στόχος πρέπει να είναι η
συμμετοχή των μαθητών σε μια διαδικασία που δίνει έμφαση στη μάθηση, μια
διαδικασία που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των προσπαθειών των παιδιών κατά τη διάρκεια της μάθησης και όχι μόνο σε σχέση
με το τελικό αποτέλεσμα.
2. Όλη η μάθηση είναι η εκ νέου εκμάθηση. Οι μαθητές δεν έρχονται στην τάξη με
ένα κενό μυαλό αλλά πιθανότατα φέρνουν κάποιες ιδέες, δεδομένου ότι αυτή η
προηγούμενη γνώση είναι η βάση για τη νέα μάθηση. Ο ρόλος του δασκάλου δεν
πρέπει να είναι μόνο να παρέχει νέες ιδέες αλλά και να τροποποιεί και ακόμη και
να απαλλάσσεται από κάποιες προϋπάρχουσες απ’ αυτές.
3. Η μάθηση απαιτεί την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ διαλεκτικά αντίθετων
τρόπων προσαρμογής στον κόσμο. Η μάθηση απαιτεί σύνθετες και αντικρουόμενες
δεξιότητες (δράση / προβληματισμός, θεωρία / πρακτική) και ως εκ τούτου ο
μαθητευόμενος πρέπει να επιλέγει συνεχώς τι είδους δεξιότητες θα χρησιμοποιήσει
σε κάθε συγκεκριμένη μαθησιακή κατάσταση (εμπειρία).
4. Η μάθηση είναι μια ολιστική διαδικασία προσαρμογής στον κόσμο. Η Βιωματική
Εκπαίδευση επιδιώκει να εμπλέξει το σύνολο του ατόμου, τόσο διανοητικά, όσο και
συναισθηματικά και σωματικά.
5. Η εκμάθηση είναι το αποτέλεσμα συνδιάλεξης του μαθητή και του
περιβάλλοντος. Το πλαίσιο στο οποίο διδάσκεται είναι εξίσου σημαντικό με το
περιεχόμενο και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, αφού αν θέλουμε να
διαμορφώσουμε άτομα με μια ενσυνείδητα, υπεύθυνα και αφοσιωμένα, πρέπει να
αποκτήσουν τέτοιες ικανότητες σε περιβάλλοντα που ευνοούν την ανάπτυξή
τέτοιων αξιών.
6. Η μάθηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας γνώσης. Η Βιωματική Εκπαίδευση
ακολουθεί κονστρουκτιβιστικά αξιώματα, δεδομένου ότι παίρνει την εμπειρία ως
βάση μάθησης. Είναι ο ίδιος ο μαθητευόμενος που κατασκευάζει τη γνώση από την
άμεση εμπειρία, αποκτώντας τις δεξιότητες και αξίες που απαιτούνται για την
ανάπτυξή του ως ατόμου (Luckmann, 1996).

Μαθησιακή διαδικασία: Από την πρακτική στη θεωρία

Επειδή η εμπειρία δεν είναι συνώνυμη με τη μάθηση, είναι απαραίτητο να
τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκειμένου να γίνει κατανοητή η
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λειτουργία της σε όλη την εκπαιδευτική
διαδικασία. Η διαδικασία μάθησης στην Βιωματική Εκπαίδευση έχει περιγραφεί
από πολλούς συγγραφείς ως ένας κύκλος, στον οποίο πρέπει να σχετίζονται στενά
τα στοιχεία της «εμπειρίας», του «στοχασμού», της «θεωρίας» και της
«εφαρμογής». (Dewey, 1938, Kolb, 1984).
Ο David Kolb (1984), για την ανάπτυξη του μοντέλου του που ονομάζεται
"Βιωματικός κύκλος μάθησης", βασίστηκε στο έργο των δημιουργών όπως ο Kurt
Lewin, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την ενεργό συμμετοχή στη μάθηση, ο John
Dewey, ο οποίος αναγνώρισε τη σημασία της εμπειρίας στη διαδικασία μάθησης
και ο Jean Piaget, που έγραψε για τη μαθησιακή διαδικασία ως μια συνεχή
αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του (Kolb & Kolb, 2005).
Με βάση αυτούς τους συγγραφείς, ο Kolb προτείνει ότι η μάθηση πρέπει να είναι
συνεχής και ολιστική, έτσι ώστε η επιτυχία να βασίζεται όχι τόσο στα
αποτελέσματα, αλλά και στην ίδια τη διαδικασία. Αν η μάθηση σχεδιάζεται από
αυτήν την οπτική γωνία, λέει ο Kolb, οι γνωστικές συνδέσεις μπορούν να χτιστούν
με καθημερινές καταστάσεις στο σχολείο και στην εργασία, έτσι ώστε οι γνώσεις
που αποκτήθηκαν να εφαρμοστούν και ταυτόχρονα να διαιωνίζονται με την πάροδο
του χρόνου.
Το Σχήμα 1 δείχνει την ακολουθία μάθησης του μοντέλου Kolb, η οποία θεωρείται
ως ένας κύκλος τεσσάρων φάσεων: (1) Συγκεκριμένη εμπειρία, (2) Αναστοχαστική
παρατήρηση, (3) Αφηρημένη απόδοση νοήματος και (4) Ενεργός πειραματισμός
(Boyatzis & 1995, Kolb, 1984). Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευόμενος ξεκινά αυτόν
τον κύκλο διαβιώνοντας μια εμπειρία (1) που αποτελεί τη βάση μιας ανακλαστικής
και επακόλουθης διαδικασίας παρατήρησης (2). Αυτές οι σκέψεις και οι
παρατηρήσεις εξομοιώνονται και αντιπαραβάλλονται με περισσότερες θεωρητικές
έννοιες (3) για να επεξεργαστούν νέες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω
νέων πρακτικών εμπειριών (4). Έτσι, ο κύκλος μάθησης συνεχίζει την πορεία του,
αλλά αυξάνεται σε πολυπλοκότητα (Atkinson & Murrell, 1988).
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Figure 1. Experiential Learning Cycle (Van der Horst & Albertyn, 2018).

Οι αρχές της πρακτικής

Για να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση, οι αρχές της πρακτικής της
Βιωματικής Εκπαίδευσης παρουσιάζονται ως εξής (Ένωση Βιωματικής Εκπαίδευσης,
2019):
• Η βιωματική μάθηση συμβαίνει όταν οι προσεκτικά επιλεγμένες εμπειρίες
υποστηρίζονται από τον στοχασμό, την κριτική ανάλυση και τη σύνθεση.
• Οι εμπειρίες είναι δομημένες ώστε να απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο να
αναλάβει πρωτοβουλία, να λάβει αποφάσεις και να είναι υπεύθυνος για τα
αποτελέσματα.
• Σε όλη τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης, ο εκπαιδευόμενος ασχολείται
ενεργά με το να θέτει ερωτήματα, να διερευνά, να πειραματίζεται, να είναι
περίεργος, να επιλύει προβλήματα, να αναλαμβάνει ευθύνη, να είναι δημιουργικός
και να νοηματοδοτεί το κάθε βήμα.
• Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται διανοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ψυχικά
και / ή σωματικά. Αυτή η εμπλοκή δημιουργεί την αντίληψη ότι η μαθησιακή
εργασία είναι αυθεντική.
• Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι προσωπικά και αποτελούν τη βάση για
μελλοντική εμπειρία και μάθηση.
• Οι σχέσεις αναπτύσσονται και καλλιεργούνται: όντας μαθητευόμενος στον εαυτό
του, γίνεται κάποιος μαθητευόμενος σε άλλους και μαθητευόμενος στον κόσμο
γενικότερα.
• Ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βιώσουν επιτυχία, αποτυχία,
περιπέτεια, ανάληψη κινδύνου και αβεβαιότητα, επειδή τα αποτελέσματα της
εμπειρίας δεν μπορούν να προβλεφθούν πλήρως.
• Οι ευκαιρίες καλλιεργούνται για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς
για να διερευνήσουν και να εξετάσουν τις δικές τους αξίες.
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• Οι κύριοι ρόλοι του εκπαιδευτικού
περιλαμβάνουν τον καθορισμό κατάλληλων εμπειριών, τη δημιουργία
προβλημάτων, τον καθορισμό ορίων, την υποστήριξη των μαθητών, την εξασφάλιση
σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της μαθησιακής
διαδικασίας.
• Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις αυθόρμητες ευκαιρίες μάθησης.
• Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να γνωρίζουν τις προκαταλήψεις, τις κρίσεις και τις
προκαταρκτικές αντιλήψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τον
εκπαιδευόμενο.
• Ο σχεδιασμός της μαθησιακής εμπειρίας περιλαμβάνει τη δυνατότητα μάθησης
από φυσικές συνέπειες, λάθη και επιτυχίες.
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Η παιδική παχυσαρκία και οι συναφείς ασθένειες που σχετίζονται με την
αδράνεια
Θεόδωρος Ξάνθος, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Εισαγωγή
Ο όρος παχυσαρκία σημαίνει αύξηση του λιπώδους ιστού. Εξαιτίας της μη
διαθεσιμότητας και του υψηλού κόστους των τεχνικών που μετρούν το σωματικό
λίπος, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), που υπολογίζεται από το βάρος σώματος και
το ύψος, έχει αναδειχθεί ως ο πιο αποδεκτός κλινικός τρόπος για την εκτίμηση των
υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών μετά την ηλικία των 2 ετών. Ο Δείκτης Μάζας
Σώματος (ΔΜΣ ή BMI) υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος σε κιλά με το
ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο (1). Εντούτοις αυτή η μέτρηση μπορεί να
υποεκτιμήσει ή να υπερεκτιμήσει το επίπεδο της παχυσαρκίας. Η περιφέρεια της
μέσης και η αναλογία μέση προς ισχίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καλύτεροι
δείκτες για την κοιλιακή παχυσαρκία, ενώ το πάχος των δερματικών τυχών είναι
επίσης χρήσιμος δείκτης για την παχυσαρκία (2,3). Στις μέρες μας περίπου το ένα
τρίτο των παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ έχουν χαρακτηριστεί ως παχύσαρκα ή
υπέρβαρα. Η επίπτωση των παχύσαρκων ή υπέρβαρων παιδιών αυξάνει με την
ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, 22.8% των παιδιών προσχολικής ηλικίας (ηλικία, 2‐5
ετών), 34.2% των παιδιών της σχολικής ηλικίας (ηλικία, 6‐11 ετών), και 34.5% των
εφήβων (ηλικία, 12‐19 years) είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και 8.4% των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (ηλικία, 2‐5 ετών), 17.7% των παιδιών σχολικής ηλικίας (ηλικία,
6‐11 ετών), και το 20.5% των εφήβων (ηλικία, 12‐19 ετών) είναι σημαντικά
παχύσαρκα (4). Η επίπτωση της παχυσαρκίας διαφέρει ανά φυλή εθνικότητα, αλλά
επηρεάζεται και από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η παιδική παχυσαρκία
είναι πιο συχνή σε Αφροαμερικάνους, Ινδιάνους της Αμερικής και Μεξικάνους της
Αμερικής σε σχέση με τους μη Ισπανόφωνους Καυκάσιους (5). Η παχυσαρκία είναι
επίσης περισσότερο συχνή σε πληθυσμούς με χαμηλό εισόδημα (6). Γενετικοί
παράγοντες έχουν σημαντική επίδραση στην επίπτωση της παχυσαρκίας σε παιδιά.
Παχυσαρκία σε ένα γονιό αυξάνει ρον κίνδυνο παχυσαρκίας στο παιδί κατά δύο με
3 φορές, ενώ αν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι η πιθανότητα να αναπτύξει το
παιδί παχυσαρκία αυξάνεται κατά 15 φορές.

Δείκτης Μάζας Σώματος και Αιτιολογία της παχυσαρκίας
Για την ταξινόμηση των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ή εφήβων
μεταξύ 2 και 20 ετών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί, Υπέρβαρο παιδί: BMI
μεταξύ του 85ου και 95ου εκατοστημορίου ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του.
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Παχύσαρκο παιδί: BMI μεγαλύτερο από το 95ο τεταρτημόριο ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο. Σοβαρή Παχυσαρκία: BMI μεγαλύτερο από το 120% του 95ου
εκατοστημορίου , ή BMI μεγαλύτερο από 35 kg/m2. Αυτό στην πραγματικότητα
αντιστοιχεί στο 99ο εκατοστημόριο, ή BMI μεγαλύτερο από το 2.3 της μέσης τιμής.
Κάποιοι ειδικοί προτείνουν κατάταξη της παχυσαρκίας σε 3 κατηγορίες: Κατηγορία Ι
(BMI μεγαλύτερο από το 95ο εκατοστημόριο και λιγότερο από το 120% του 95ου
εκατοστημορίου), κατηγορία II (BMI μεταξύ του 120% και 140% του 95ου
εκατοστημορίου ή BMI μεγαλύτερο από 35 kg/m2), και κατηγορία III (BMI
μεγαλύτερο από το 140% του 95ου εκατοστημορίου ή BMI μεγαλύτερο από 40
kg/m2) (7).
Η επίπτωση της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά σε παιδιά σχολικής
ηλικίας (ηλικία, 6‐11 ετών) και εφήβους (ηλικία, 12‐19 ετών) τα έτη 1976 μέχρι 1980
και τα έτη 2009 και 2010 (από 6.5% στο 18.0% σε παιδιά και από 5.0% στο 18.4% σε
εφήβους). Παρόλα αυτά το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων σε κάθε
κατηγορία παρέμεινε σταθερό μεταξύ των ετών 2000 και 2012. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα που δείχνουν ότι η επίπτωση της παχυσαρκίας
μπορεί να έχει μειωθεί σε παιδιά σχολικής ηλικίας (ηλικία, 2‐5 ετών) από 13.9% το
2004 σε 8.4% το 2011 και 2012 (8). Παρά το γεγονός ότι έχει εμφανιστεί ουδός στην
επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας στις ΗΠΑ, η επίπτωση της σοβαρής
παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 2 ως 19 συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2012, 5.9% των
παιδιών παρουσίαζαν σοβαρή παχυσαρκία (BMI >120% του 95ου εκατοστημορίου, ή
BMI >35 kg/m2).
Κληρονομικοί παράγοντες φαίνεται ότι ευθύνονται για το 30% ως 50% της
διακύμανσης των διαφόρων κατηγοριών παχυσαρκίας. Αν και η πολυγενετική
παχυσαρκία είναι η συχνότερα παρατηρούμενη, έχουν περιγραφεί παραλλαγές σε
διάφορα γονίδια και σύνδρομα που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Συνολικά όμως
όλα αυτά είναι υπεύθυνα για μόλις το 1% της παιδικής παχυσαρκίας σε κέντρα
αναφοράς. Υπάρχουν και δευτερογενείς αιτίες παχυσαρκίας που περιλαμβάνουν
νευρολογικές, ψυχολογικές, προκαλούμενες από φάρμακα και παθήσεις του
υποθαλάμου. Τέλος φαίνεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της
μειωμένης διάρκειας ύπνου ή της κακής ποιότητας ύπνου και της παχυσαρκίας (9).
Συνοσηρότητες
Η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται με νοσήματα που επηρεάζουν σχεδόν κάθε
σύστημα στο ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων του ενδοκρινικού
συστήματος, του γαστρεντερικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, του
καρδιαγγειακού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος. Πολλά από τα
νοσήματα που εμφανίζονται σε νέους με παχυσαρκία περιλαμβάνουν τον
Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), τη δυσλιπιδεμία, την αποφρακτική υπνική
άπνοια (ΑΥΑ) και την στεατοηπατίτιδα, που προηγουμένως θεωρούνταν νοσήματα
των ενηλίκων. Η σοβαρότητα των νοσημάτων αυτών τυπικά συμβαδίζει με τη
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βαρύτητα της παχυσαρκίας. Παιδιά με παχυσαρκία έχουν αυξημένο κίνδυνο
υπερινσουλιναιμίας, αντίστασης στην ινσουλίνη, προδιαβήτη και τελικά ΣΔ2 (10). Η
επίπτωση του προδιαβήτη και του ΣΔ2 ποικίλει με τη βαρύτητα της παχυσαρκίας
της φυλή την εθνικότητα και την ηλικία του παιδιού. Όσοι έφηβοι έχουν ΣΔ2 έχουν
ταχύτερη επιδείνωση της ρύθμισης της γλυκόζης του αίματος και εμφάνιση
επιπλοκών συσχετιζόμενων με το διαβήτη όπως μικρολευκωματινουρία,
δυσλιπιδεμία και υπέρταση σε σχέση με αυτούς που εμφανίζουν διαβήτη αργότερα
στην ενήλικη ζωή τους. Παιδιά με παχυσαρκία έχουν υψηλότερη επίπτωση άλλων
καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση
χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης και αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.
Ταυτόχρονα καταγράφονται και υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα όπως
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, αυξημένες διαστάσεις του αριστερού κόλπου
και της αριστερής κοιλίας και συστολική και διαστολική δυσλειτουργία (11). Η
παχυσαρκία μπορεί να σχετίζεται με πρώιμη σεξουαλική ωρίμανση σε κορίτσια και
με επιταχυνόμενη γραμμική αύξηση και πρώιμη σκελετική ωρίμανση. Τα έφηβα
κορίτσια έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπερνδρογονισμού και συνδρόμου
πολυκυστικών ωοθηκών. Παιδιά με παχυσαρκία εμφανίζουν σύνδρομο ΑΥΑ σε
σχέση με τα μη παχύσαρκα παιδιά. Η επίπτωση και η βαρύτητα της ΑΥΑ αυξάνει με
την αύξηση του ΒΜΙ. Παιδιά με σοβαρή παχυσαρκία παρουσιάζουν επίσης
κυψελιδικό υποαερισμό που συσχετίζεται με σημαντικό αποκορεσμό στο αίμα.
Τέλος η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται ισχυρά με την παρουσία άσθματος (12). Η
ύπαρξη μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης (ΜΑΛΔ) σε παιδιά συσχετίζεται με την
παχυσαρκία. Το φάσμα της ΜΑΛΔ μπορεί να κυμαίνεται από απλή διήθηση του
ήπατος μέχρι στεατοηπατίτιδα και κίρρωση. Η ΜΑΛΔ είναι πλάον η συχνότερη αιτία
ηπατικής νόσου στα παιδιά. Ακόμα και αν οι περισσότεροι ασθενεις με ΜΑΛΔ είναι
ασυμπτωματικοί, καταγράφονται σημαντικές εργαστηριακές διαταραχές όπως
αύξηση των ηπατικών ενζύμων (αμινοτρανσφεράση της αλανίνης και ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση), αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της γάμα γλουταμικής
τρανσπεπτιδάσης. Ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία
λιπώδους ήπατος (από την αυξημένη ηχογένεια στο υπερηχογράφημα) αλλά η
βιοψία του ήπατος είναι ο μόνος τρόπος για να τεθεί η διάγνωση μεταξύ της απλής
διήθησης, της στεατοηπατίτιδας και της κίρρωσης και επιπλέον είναι ο μόνος
τρόπος να αποκλειστούν άλλες αιτίες αύξησης των ηπατικών ενζύμων (13). Άλλες
παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία περιλαμβάνουν το μυοσκελετικό, το
δέρμα και διαταραχές του νευρικού συστήματος. Επιπλέον υπάρχουν μακροχρόνιοι
σχετιζόμενοι κίνδυνοι. Παιδιά με παχυσαρκία που συνεχίζει να υπάρχει και στην
εφηβεία έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ2, υπέρτασης δυσλιπιδεμίας και
αθηρωμάτωσης των καρωτίδων σε σχέση με ενήλικες που δεν υπήρξαν ποτέ
παχύσαρκοι. Το αυξημένο ΒΜΙ κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων ή μη θανατηφόρων καρδιακών συμβαμάτων κατά
τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, αν και αυτή η
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συσχέτιση μπορεί να οφείλεται μερικώς στη συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας
με την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή (14).
Κλινικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία της παχυσαρκίας
Η Επιτροπή ειδικών για την αξιολόγηση πρόληψη και θεραπεία της παιδικής και
εφηβικής παχυσαρκίας συνιστά σταδιοποιημένη αντιμετώπιση του βάρους στα
παιδιά. Το Στάδιο 1 (Prevention Plus) περιλαμβάνει ειδικές συστάσεις για διατροφή
και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας όπως η κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών και περιορισμό της παρακολούθησης της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αν δεν καταγραφεί
βελτίωση στο ΒΜΙ σε 3 με 6 μήνες τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί το στάδιο 2
(Δομημένη διαχείριση βάρους). Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συστάσεις για
γεύματα χαμηλής ενεργειακής αξίας, ισορροπημένη διατροφή, φυσική
δραστηριότητα με επίβλεψη τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα. Λιγότερο από μια
ώρα μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης και αυτοπαρακολούθηση
μέσω καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής άσκησης. Σε αυτή
τη φάση η παραπομπή σε διατροφολόγο είναι αναγκαία. Συστήνεται μηνιαία
παρακολούθηση, αν και ο χρόνος παρακολούθησης από το διατροφολόγο θα
πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς και της
οικογένειας του. Το επόμενο στάδιο (Στάδιο 3, Ολοκληρωμένη διεπιστημονική
παρέμβαση) συστήνεται ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία μέχρι τώρα,
την ηλικία, άλλους παράγοντες υγείας και το κίνητρο της οικογένειας και του
ασθενούς. Το Στάδιο 3 περιλαμβάνει συχνότερη επαφή με όλη την επιστημονική
ομάδα και περισσότερο ενεργείς συμπεριφεριολογικές στρατηγικές και
παρακολούθηση. Συστήνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις για τις πρώτες 8‐12
εβδομάδες και κατόπιν μηνιαίες, καθώς φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση είναι η
πλέον αποτελεσματική. Συστήνεται επίσης μέτρια ως ισχυρή συμμετοχή των γονιών
για παιδιά μικρότερα από 12 ετών. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει διεπιστημονική
ομάδα με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία όπως σύμβουλο συμπεριφοράς (πχ
κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο ή εξειδικευμένο νοσηλευτή), διατροφολόγο και
ειδικό στην άσκηση. Παιδιά που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις παρεμβάσεις
του Σταδίου 3 θα πρέπει να ενταχθούν στο στάδιο 4 (παρεμβάσεις σε κέντρο
αναφοράς). Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συχνά αντικατάσταση γευμάτων,
διατροφές χαμηλής ενεργειακής αξίας, φάρμακα και πιθανά χειρουργική
αντιμετώπιση. Το Στάδιο 4 απαιτεί διεπιστημονική ομάδα με ειδίκευση στην
παιδική παχυσαρκία και διαθέτει συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων (15).
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Μυοσκελετικές διαταραχές σε παχύσαρκα παιδιά – Οδηγίες για άσκηση
Αναστασία Μπενέκα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Εισαγωγή
Σήμερα δυστυχώς περνούμε πολλές ώρες καθισμένοι είτε μπροστά σε
υπολογιστή ή τάμπλετ ή παρακολουθώντας τηλεόραση. Η έλλειψη φυσικής
δραστηριότητας αναμφίβολα συνεισφέρει στην μεγάλη αύξηση του ρυθμού
παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους. Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα υγείας που γίνεται επιδημία και εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στον
παιδικό πληθυσμό (Smith et al, 2014). Πρόσφατα καταγράφηκε ότι περίπου το 16%
των παιδιών στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα και 8% είναι παχύσαρκα (International
Association for the study if obesity, 2004). Τα προβλήματα που συνδέονται με την
παχυσαρκία και οι παθήσεις που προκύπτουν μειώνουν την ποιότητα ζωής αλλά και
την συνολική διάρκεια της ζωής. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι υπέρβαρα παιδιά
είναι πιο πιθανό να υγιεινό υπέρβαροι ενήλικες συγκριτικά ναι φυσιολογικού
βάρους συνομήλικους τους (Guo et al, 2002; Whitaker et al, 1997; Erikkson et al,
2003).
Η σοβαρότητα του φαινομένου δείχνει την αναγκαιότητα για δημιουργία
και εκπαίδευση σε σωστές συνήθειες άσκησης, όσο γίνεται νωρίτερα στη ζωή του
ανθρώπου (Department of Health and Human Services, USA, 2012).
Περιγραφή του προβλήματος
Πιο συγκεκριμένα, η παχυσαρκία στα παιδιά έχει γίνει ένα σημαντικό μαζικό
πρόβλημα υγείας με μεγάλες διαστάσεις ώστε να επιδράσει στην υγεία του
παιδιού, και συγκεκριμένα των οστών και των αρθρώσεων προκαλώντας ακόμα και
συνεχή χρόνιο πόνο (Smith et al, 2014). Σε αυτή τη μεγάλη έρευνα συμμετείχαν
παιδιά ηλικίας δύο έως 17 χρόνων στην Ολλανδία, όπου οι ερευνητές ανακάλυψαν
ότι υπέρβαρα και παχύσαρκα αναφέρουν περισσότερα μυοσκελετικά προβλήματα
και προβλήματα στα κάτω άκρα με μεγαλύτερη συχνότητα στην καθημερινότητά
τους σε σχέση με παιδιά ίδιας ηλικίας που έχουν φυσιολογικό βάρος.
Ένα παιδί υπέρβαρο και παχύσαρκο φαίνεται να έχει προβλήματα στο
σκελετικό του σύστημα όπως είναι η εμφάνιση σοβαρού πόνου, δυσλειτουργία στις
αρθρώσεις ακόμα και κατάγματα στα οστά (de Sa Pinto AL 2006). Έρευνες
αποδεικνύουν ότι οι συνέπειες αυτές είναι πιο συχνές σε παχύσαρκα η υπέρβαρα
παιδιά, σε σύγκριση ναι παιδιά που είναι μεταξύ φυσιολογικών τιμών του βάρους
τους για την ηλικία τους (Krul et al, 2009).
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα, φαίνεται ότι υπέρβαρα
παιδιά είναι πιο πιθανόν να είναι δυσλειτουργικά παιδιά. Πιο συγκεκριμένα
εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και ρήξεις του αρθρικού χόνδρου σε συνδυασμό με
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πόνο στους μύες ή τα οστά έχει αναφερθεί ως ένδειξη λειτουργικής ανικανότητας
που σχετίζεται με την παχυσαρκία (Mazzuca et al, 2014). Αυτές οι συνθήκες
μειώνουν σημαντικά την ικανότητα κάποιου να ασκηθεί και επιπλέον ο χρόνιος
πόνος αναφέρεται ότι επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής του ατόμου (Marcus,
2004).
Ειδικά υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά αναφέρουν πόνο στους μύες και τα
οστά κυρίαρχα λόγω των αρθρώσεων που αλλάζουν τη δομή τους κατά την
ανάπτυξη όπως το γόνατο και ποδοκνημική (Taylor et al, 2006; Krul et al, 2009).
Χρόνιος μυσκελετικός πόνος μη ειδικής αιτιολογίας σε παιδιά και εφήβους
έχει επίσης αναφερθεί ως πολύ συχνό σύμπτωμα. Επιπλέον, παιδιά που πάσχουν
από χρόνιο μυοσκελετικό πόνο έχουν βρεθεί ότι έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης όπως επίσης και χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας (Hakala et al,
2002; El‐Metwally et al, 2004).
Με δεδομένο ότι ο υπέρβαρος ή παχύσαρκος ενήλικας βλέπει τις επιπτώσεις
στην υγεία και την ποιότητα ζωής του, η ρύθμιση του βάρους από την παιδική
ηλικία χρήζει μεγαλύτερης προσοχής.
Στους ενήλικες έχει βρεθεί ότι συνδυάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης προβλημάτων στο μυοσκελετικό σύστημα κυρίαρχα επιδρώντας στα
κάτω άκρα, αλλά αντίστοιχες έρευνες σε παιδιά δείχνουν δεδομένα ακόμα όχι τόσο
σαφή. Μερικές μυοσκελετικές δυσλειτουργίες είναι μοναδικές στα παιδιά όπως
είναι η πάθηση Blount’s (Krul et al, 2009) όπως περιγράφεται πιο κάτω. Επιπλέον,
γενικός μυοσκελετικός πόνος σε παιδιά βρέθηκε στα κάτω άκρα για το 24% των
παιδιών ηλικίας 6 και 10 χρονών. (Al‐Khattat, 2000; Kaspiris et al, 2009).
Αύξηση στην κατανομή του λίπους στο σώμα σχετίζεται επίσης με τον πόνο
στο πέλμα και τον άκρο πόδα γενικότερα, ενώ αυτή η σχέση δεν βρέθηκε να
υπάρχει με την αύξηση της μυϊκής μάζας (Tanamas et al, 2012).
Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι μεγαλύτερος δείκτης σωματικού
βάρους προκαλεί περισσότερο πόνο! Ενδιαφέρον είναι, ότι παιδιά που αναφέρουν
μυοσκελετικό πόνο στην πλάτη, το ισχίο, το γόνατο ή την ποδοκνημική βρέθηκαν
να έχουν σημαντικά μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος συγκριτικά με εκείνα που
δεν έχουν πόνο, με τις πιθανότητες εμφάνισης πόνου στις αρθρώσεις να
αυξάνονται 10% για κάθε 10κιλά αύξησης του βάρους και μία αύξηση 3% για κάθε
μονάδα αύξησης του Δείκτη Σωματικού Βάρους (Stovitz et al, 2008).
Οι περιοχές του πόνου σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά διαφέρουν και
τα δεδομένα ερευνών επίσης ποικίλουν όσον αφορά στα ευρήματά τους. Άλλες
έρευνες υποστηρίζουν ότι η παχυσαρκία προκαλεί πόνο στη μέση, στα γόνατα, στον
άκρο πόδα και στα πέλματα (Taylor et al, 2006; Krul et al, 2009), ενώ άλλες έρευνες
αναφέρουν πόνο στον αυχένα (Krul et al, 2009) ή αναφέρουν πόνο μη ειδικής
αιτιολογίας, χωρίς να αναφέρεται η περιοχή του πόνου (Hainsworth et al, 2009).
Προφανώς η παχυσαρκία επιδεινώνει τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης,
αλλά γιατί συμβαίνει αυτό;
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Οι παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης είναι πολύ συχνές στην παιδική
ηλικία, γιατί τα παιδιά επιπλέον χρειάζεται να κουβαλούν μεγάλες και βαριές
σχολικές τσάντες. Οδηγίες του τύπου «χρησιμοποιείτε και τους δυο ιμάντες για να
κρατάτε σωστή όρθια θέση του κορμού» η «τοποθετείτε τα πιο βαριά βιβλία προς
την πλάτη της τσάντας» είναι εύκολες να εφαρμοστούν, αλλά κανείς δεν δίνει την
απαραίτητη προσοχή.

Προβλήματα στα γόνατα
Συγκεκριμένη αναφορά πρέπει να γίνει στην πάθηση BLOUNT που
απασχολεί αρκετά παιδιά και αφορά στα γόνατα. Περιγράφεται ως η παθολογική
τοξοειδής παραμόρφωση των κάτω άκρων (bow legs, genu varum), έτσι ώστε να
δημιουργείται ένα κενό μεταξύ των γονάτων. Είναι μια προοδευτική παραμόρφωση
της κνήμης σε ραιβότητα που με αργό ρυθμό χειροτερεύει με την ηλικία.
Το επιφυσιακό πιάτο είναι το τμήμα του επιμήκους οστού όπου γίνεται η
ανάπτυξη του οστού με τη δημιουργία νέου οστού (μακραίνει το οστό). Η πάθηση
Osgood Schlatter περιγράφει τη φλεγμονή του επιγονατιδικού τένοντα στην κνήμη
και χαρακτηρίζεται από ένα εξόγκωμα της περιοχής με πόνο που εμφανίζεται
ακριβώς κάτω από την άρθρωση του γόνατος και το οποίο επιδεινώνεται με τη
δραστηριότητα ενώ βελτιώνεται όταν το παιδί αναπαύεται. Σε αυτή την περίπτωση,
επεισόδια πόνου μπορούν να διαρκούν από μερικές εβδομάδες έως και μήνες. Η
κάμψη του ισχίου και του γόνατος επίσης επηρεάζονται σε παχύσαρκα παιδιά, κάτι
που οφείλεται στην αύξηση της σύγκεντρης ενεργοποίησης των καμπτήρων του
ισχίου προκαλώντας μεγαλύτερη μεταφορά ενέργειας και επιβαρύνσεων στις
αρθρώσεις του ισχίου προκαλώντας δηλαδή προσαρμογή στη βιομηχανική της
βάδισης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το παιδί την αύξηση του σωματικού του
βάρους (Nantel et al, 2006; Shultz et al, 2009).
Επομένως, η εμφάνιση του μυοσκελετικού πόνου σε υπέρβαρα παιδιά
μπορεί να αντανακλά σε σημαντικό βαθμό στην οστεοαρθρική υγεία των παιδιών
όπως και σε αλλαγές στη σκελετική δομή. Αυτή η κατάσταση έχει συγκεκριμένες
συνέπειες που μειώνουν σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να ασκείται.
Επιπλέον γνωρίζουμε ήδη ότι ο χρόνιος πόνος έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά
την ποιότητα ζωής του ατόμου (Marcus, 2004).
Άλλοι παράγοντες που προδιαθέτουν τα παιδιά στην παχυσαρκία και σε
χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας είναι η καθιστική ζωή και ο χρόνος
οθόνης που έχουν φτάσει στα πιο υψηλά επίπεδα με τους νέους μεταξύ 8 και 18
ετών να δαπανούν κατά μέσο όρο 7,5 ώρες την ημέρα μπροστά σε κομπιούτερ ή σε
οθόνη τηλεόρασης (Bradford et al, 2012). Παρόλα αυτά, το σώμα μας είναι
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σχεδιασμένο για φυσική δραστηριότητα και χωρίς αρκετή άσκηση αρχίζει να
καμπουριάζει και να χάνει την υγεία του!
Η άσκηση και ο ρόλος της στην πρόληψη και την αντιμετώπιση
Τι σημαίνει να είμαι σωματικά υγιής; Σωματικά υγιής σημαίνει να είμαι
χαρούμενος, να μπορώ δηλαδή να είμαι ικανός να κάνω αυτό που θέλω να κάνω!
Για τα παιδιά αυτό σημαίνει να είναι ικανά να κινούνται όλη την ώρα, να παίζουν,
να κάνουν φυσική δραστηριότητα ή κάθε αθλητική δραστηριότητα που επιθυμούν
όπως χορό, παιχνίδι κλπ. Σημαίνει επίσης να μπορούν να τρέχουν τριγύρω, να
χορεύουν, να ασχολούνται με διάφορα σπορ χωρίς κανέναν περιορισμό ή
συγκεκριμένη οδηγία, ενώ ταυτόχρονα ένα σωματικά υγιές παιδί πετυχαίνει όλο και
καλύτερους βαθμούς στο σχολείο κάτι που σημαίνει ότι είναι και πνευματικά υγιές
παιδί! Δηλαδή μαθαίνει πιο αποτελεσματικά! Επιπλέον, είναι κοινωνικά υγιές,
αφού παίζει με τους φίλους του κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Συνεπώς,
το συμπέρασμα στα παιδιά θα έπρεπε να είναι γιατί να πρέπει να είστε φυσικά
δραστήριοι; διότι αυτό μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι!
Όταν τα παιδιά είναι σωματικά δραστήρια, νιώθουν πιο ευτυχισμένα αλλά
και πιο έξυπνα! Επίσης τα παιδιά νιώθουν καλύτερα με τις δραστηριότητες που
αυτά επιλέγουν και απολαμβάνουν αφού διοχετεύουν περισσότερη ενέργεια,
γίνονται πιο αποτελεσματικά, ζουν περισσότερο και με λιγότερα προβλήματα
υγείας, λιγότερες αρρώστιες, με πιο δυνατά οστά και μύες και τελικά πείθονται ότι
η καρδιά και τα πνευμόνια τους γίνονται πιο δυνατά και τελικά όσο μεγαλώνουν
τόσο πιο ωραίοι δείχνουν! Επίσης, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά ποιος τελικά είναι
ο πιο χαρούμενος; Αυτός που κερδίζει; Ή αυτός συμμετέχει; Η απάντηση είναι ότι
αυτός που μάθει να συμμετέχει στα σπορ είναι ο πιο χαρούμενος γιατί
απολαμβάνει και αφιερώνει περισσότερες ώρες συμμετοχής στον αθλητισμό ή σε
οποιαδήποτε άλλη φυσική δραστηριότητα.
Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι: πόση φυσική δραστηριότητα
χρειάζονται τα παιδιά ώστε να πετύχουν όλα τα παραπάνω; χρειάζονται
τουλάχιστον 60 λεπτά ή περισσότερη φυσική δραστηριότητα κάθε μέρα!
Οποιαδήποτε συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με συνταγή άσκησης θα πρέπει να
περιλαμβάνει αερόβια δραστηριότητα τουλάχιστον 60 λεπτά! Σύμφωνα με τον
Ιπποκράτη το περπάτημα είναι το καλύτερο φάρμακο για τον άνθρωπο, επομένως
τα παιδιά θα μπορούσαν απλά να περπατούν, να κάνουν ποδήλατο, να χορεύουν
κλπ. Επίσης χρειάζονται μία ώρα μυϊκής δραστηριότητας, δηλαδή ασκήσεις που να
εστιάζουν στο να κάνουν τους μύες δυνατούς. Επιπλέον στοχευμένη άσκηση ή
παιχνίδια για την υγιή ανάπτυξη των οστών με ποικιλία δραστηριοτήτων όπως τα
άλματα, το σχοινάκι κλπ υπάρχουν παντού, όπως και ευκαιρίες για φυσική
δραστηριότητα, αρκεί να το θέλει κανείς και να το επιδιώκει. Να θυμάστε πάντα,
ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά μας είναι να οργανώσουμε το περιβάλλον για
αυτά και να τα παρακινήσουμε για να ακολουθήσουν αυτό που τους αρέσει!
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Με ποιο τρόπο όμως ο καθηγητής φυσικής αγωγής μπορεί να είναι
βέβαιος ότι το παιδί καλύπτει με επιτυχία τις ανάγκες του μέσω της άσκησης;
πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά
την ικανότητά τους να καταβάλουν μέγιστη προσπάθεια. Το καθένα είναι
διαφορετικό για αυτό και πρέπει να ενθαρρύνουμε κάθε παιδί να δίνει την
καλύτερη δυνατή του προσπάθεια! Η Φυσική Αγωγή πρέπει να βασίζεται στο
μήνυμα ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ένα ξεχωριστό άτομο.
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Παιχνίδια Ισορροπίας και Βελτίωση του Νευρομυϊκού Ελέγχου ‐ Πρόληψη
Τραυματισμών
Ασημένια Γιοφτσίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Το σημείο κλειδί για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πρόληψης
είναι η ενδυνάμωση του κορμού, ο νευρομυϊκός έλεγχος και η ισορροπία
(Gioftsidou & Malliou, 2006; Rössler, Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Ενδυνάμωση των μυών του κορμού: ο «κορμός» είναι μια λειτουργική
ενότητα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τους μύες του κορμού (κοιλιακούς και
ραχιαίους) αλλά επίσης και τους μύες της περιοχής του ισχίου‐πυέλου. Η
σταθερότητα του κορμού είναι απαραίτητη για την λειτουργικότητα των κάτω
άκρων, ιδιαίτερα για την άρθρωση του γόνατος. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει
ένα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την σταθερότητα του κορμού και τον
σημαντικό ρόλο που μπορεί αυτή να παίξει στην πρόληψη τραυματισμών (Rössler,
Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Νευρομυίκός έλεγχος και ισορροπία: ο νευρομυϊκός έλεγχος δεν είναι μία
ξεχωριστή μονάδα, αλλά ένα σύνθετο αλληλεπιδρώντα σύστημα που ενσωματώνει
διάφορες πτυχές των μυϊκών ενεργειών (στατικές, δυναμικές), μυϊκές
ενεργοποιήσεις (περισσότερο έκκεντρες σε σχέση με σύγκεντρες), συντονισμό
(πολυαρθρικούς μύες), σταθεροποίηση, στάση σώματος, ισορροπία και ικανότητα
πρόβλεψης. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι τα εξειδικευμένα σε άθλημα
προγράμματα εξάσκησης του νευρομυϊκού ελέγχου, μπορούν αποτελεσματικά να
συμβάλλουν στην πρόληψη τραυματισμών στις αρθρώσεις του γόνατος και της
ποδοκνημικής (Gioftsidou & Malliou, 2006; Gioftsidou et al., 2013; Rössler, Faude,
Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Η μειωμένη ισορροπία ή διαφορετικά ο μειωμένος έλεγχος της στάσης του
σώματος σχετίζεται με τραυματισμούς ή πτώσεις σε διάφορους πληθυσμούς και
σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των κινητικών μας ικανοτήτων (Burke‐
Doe et al., 2008; Gabbard, 2008; McGuine et al., 2000). Η ισορροπία γενικά ορίζεται
ως η ικανότητα διατήρησης του κέντρου βάρους του σώματος μέσα στη βάση
στήριξης και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε στατική και δυναμική ισορροπία.
Στατική ισορροπία είναι η ικανότητα να υποστηρίζω το σώμα μου σε στατική θέση ή
μέσα στη βάση στήριξη (Goldie, Bach, Evans, 1989; Olmsted et al., 2002). Η
δυναμική ισορροπία είναι πιο προκλητική, είναι η ικανότητα να διατηρώ την
ισορροπία μου κατά τη μεταφορά του σώματος από μία δυναμική σε μια στατική
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θέση (Ross & Guskiewicz, 2004). Τόσο η στατική όσο και η δυναμική ισορροπία
απαιτούν την αποτελεσματική ενσωμάτωση οπτικών, ακουστικών και ιδιοδεκτικών
ερεθισμάτων για την παραγωγή κατάλληλων απαντήσεων και τον έλεγχο του
σώματος μέσα στη βάση στήριξης (Guskiewicz & Perrin, 1996; Irrgang, Whitney, &
Cox, 1994).
Μία διακοπή ή ένα έλλειμμα σε κάποιο τμήμα του αισθητικοκινητικού μας
συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ισορροπίας η οποία
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Η προπόνηση της ισορροπίας είναι μία
αποτελεσματική παρέμβαση για την βελτίωση του στατικού και δυναμικού ελέγχου
του σώματος, τόσο σε αθλητές όσο και σε μη αθλητές (Zech et al., 2010). Η
βελτίωση της ισορροπίας μέσω της προπόνησης σε υγιή πληθυσμό έχει μία θετική
επίδραση στην μείωση των τραυματισμών.
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
της ιδιοδεκτικότητας και της ισορροπίας. Έχει υποτεθεί ότι η ιδιοδεκτικότητα είναι
σημαντική για τον έλεγχο ήπιων, συντονισμένων κινήσεων καθώς επίσης για την
προστασία και την δυναμική σταθερότητα των αρθρώσεων (Fu, & Stone, 1994).
Σύμφωνα με τον Sherrington, (1994) ιδιοδεκτικότητα είναι η ικανότητα να γνωρίζω
την θέση του σώματός μου στο χώρο. Ο Hanney (2000) υποστήριξε ότι η
ιδιοδεκτικότητα είναι “η λήψη ερεθισμάτων που παράγονται μέσα στον οργανισμό”
ενώ η ισορροπία είναι “η φυσική ισορροπία”. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιοδεκτικότητα
είναι μία νευρολογική διαδικασία, ενώ η ισορροπία είναι η ικανότητα να παραμένω
στη σωστή θέση (Hanney, 2000). Οι ασκήσεις ισορροπίας στοχεύουν στην βελτίωση
της ιδιοδεκτικότητας, εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει την θέση του
σώματος κάθε στιγμή. Έτσι, ένα πρόγραμμα ισορροπίας εκπαιδεύει τα ιδιοδεκτικά
μονοπάτια πιο αποτελεσματικά κάτω από αγωνιστικές‐δύσκολες συνθήκες. Πιο
συγκεκριμένα, για την πρόληψη τραυματισμών στα κάτω άκρα, υποδοχείς του
περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος (Hanney, 2000), μηχανοϋποδοχείς
μέσα στους μύες, στους τένοντες και στους συνδέσμους πρέπει να ενεργοποιηθούν.
Οι ασκήσεις ισορροπίας φαίνεται να βοηθούν ώστε αυτή η ενεργοποίηση να γίνεται
πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά (Sammarco, 1995). Με άλλα λόγια, ο στόχος
των ασκήσεων ισορροπίας είναι να μειώσει των απαιτούμενο χρόνο μεταξύ του
νευρικού ερεθίσματος και της κινητικής απάντησης (Zachazewski, Magee, Quillen,
1996).
Ωστόσο, είναι πολύ λίγες οι έρευνες που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει
προγράμματα πρόληψης τραυματισμών σε παιδιά.
Το νέο “FIFA 11+ για παιδιά” είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών
το οποίο σχεδιάστηκε από μία ομάδα ειδικών και είναι κατάλληλο για παιδιά
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ηλικίας
7‐13 χρονών. Είναι ένα νέο είδος προθέρμανσης με στόχο να
ελαχιστοποιήσει τους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν
τραυματισμό. Έχει διάρκεια 15 με 20 λεπτά και αποτελείται από 7 ασκήσεις. Κάθε
άσκηση έχει 5 επίπεδα και γίνεται προοδευτικά πιο δύσκολη (Επίπεδο 1 με 5). Τρείς
ασκήσεις στοχεύουν στη μονοποδική στήριξη και την δυναμική ισορροπία των κάτω
άκρων, τρείς ασκήσεις στη δύναμη όλου του σώματος, και μία στην τεχνική
πτώσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινάει από το επίπεδο 1.
Αυτές οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις φυσικές
ικανότητες των παικτών και να οδηγήσουν σε μείωση των τραυματισμών.
Μια μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 4.000 παιδιά από 4 χώρες
απέδειξε ότι το πρόγραμμα “FIFA 11+ for Kids” μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη
τραυματισμών: οι παίκτες που χρησιμοποίησαν ως προθέρμανση το πρόγραμμα
“FIFA 11+ for Kids” είχαν 38% λιγότερους τραυματισμούς από τα παιδιά που στις
προπονήσεις τους χρησιμοποιούσαν ένα κοινό πρόγραμμα προθέρμανσης, ενώ
στους σοβαρούς τραυματισμούς, δηλαδή όταν η απουσία του παιδιού από το
παιχνίδι ήταν μεγαλύτερη από 28 ημέρες, το ποσοστό αυξήθηκε σε 50% (Rössler,
Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι το πρόγραμμα “FIFA 11+ for Kids” μπορεί να
βελτιώσει τις κινητικές ικανότητες και συγκεκριμένα την ευκινησία, την δυναμική
ισορροπία, την αλτικότητα καθώς και τεχνικές δεξιότητες. Με τις στοχευμένες του
ασκήσεις και το ενδιαφέρον περιεχόμενό του, το “FIFA 11+ for Kids” μπορεί να
βοηθήσει τα παιδιά να αποφύγουν τους τραυματισμούς ενώ βελτιώνεται και η
απόδοσή τους. Είναι ένα στοχευμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα που πρέπει
να χρησιμοποιείται συστηματικά στις προπονήσεις (Rössler et al., 2016).
Οι οδηγίες που δίνονται στα παιδιά θα πρέπει να είναι σύντομες και
ξεκάθαρες. Είναι σημαντικό να ελέγχεται η σωστή στάση και ο έλεγχος του
σώματος.
ΣΤΑΣΗ
Σωστή Εφαρμογή και Στοιχεία του Κορμού.

Τα πόδια στην ευθεία και σταθερά, σωστή θέση του άνω
μέρους του σώματος
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Όταν κοιτάς από μπροστά:
το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού στήριξης
θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
το άνω μέρος του σώματος να είναι στο κέντρο και
σε ευθεία θέση
το αριστερό και το δεξί ισχίο να είναι στο ίδιο
επίπεδο, στην ίδια ευθεία

Λυγισμένο το γόνατο όταν στέκεσαι στο ένα πόδι και όταν
προσγειώνεσαι
 το πέλμα του ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι
προς τα εμπρός στην ευθεία
 το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο
λυγισμένο όταν στέκεται όρθιο και λυγισμένο
κατά την προσγείωση και την επαφή με το έδαφος
 το άνω μέρος του σώματος σε κεντρική θέση και
όρθιο
 το κεφάλι είναι σε ουδέτερη θέση

Τα πέλματα προς τα εμπρός στην ευθεία
 το πέλμα του ποδιού στήριξης είναι προς τα
εμπρός, στην ευθεία
 το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι ελαφρά
λυγισμένο όταν στέκεται και λυγισμένο κατά την
προσγείωση για την απορρόφηση των κραδασμών
 το άνω μέρος του σώματος σε κεντρική θέση και
όρθιο
 το κεφάλι είναι σε ουδέτερη θέση
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Η τάση του σώματος κατά τη θέση «spider»
 το κεφάλι, το άνω μέρος του σώματος και το ισχίο
είναι σε μία όσο το δυνατόν ευθεία γραμμή
 οι γλουτοί και οι μύες της πλάτης είναι σε τάση
 η τάση διατηρείται και κατά την πρόσθια
μετακίνηση
 Τα χέρια είναι ανοιχτά στο άνοιγμα των ισχίων

Η τάση του σώματος κατά τη θέση «press‐up»
 το κεφάλι, το άνω μέρος του σώματος και το ισχίο
είναι σε μία όσο το δυνατόν ευθεία γραμμή
 οι κοιλιακοί μύες είναι σε τάση
 το κεφάλι είναι σε ουδέτερη θέση
 τα χέρια και τα πέλματα είναι ανοιχτά στο άνοιγμα
των ισχίων

FIFA 11+ FOR KIDS Ασκησιολόγιο
1st Exercise: “Τρέξιμο με ετοιμότητα”
Σκοπός: βελτίωση της ισορροπίας και του
συντονισμού.
Στόχος: μετά από κάθε εντολή να σταματήσουν,
μείνε ακίνητος στο ένα πόδι για 3 δευτ.
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Σημαντικό
 Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού
στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο λυγισμένο
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα), και το ένα ισχίο να
μην είναι πιο χαμηλά από το άλλο
 Το πέλμα να μην στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω

2η Άσκηση: Άλματα «Skating»
Σκοπός: σταθερότητα του γόνατος και της
ποδοκνημικής.
Στόχος: έλεγχος της ισορροπίας μετά από κάθε
προσγείωση στο ένα πόδι και μένει σταθερός για
3 δευτ.
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Σημαντικό
 Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού
στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το γόνατο και το ισχίο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένα κατά την
προσγείωση για την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
 Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα μπροστά
κατά την προσγείωση
 Κλίση του σώματος και του κορμού προς μία πλευρά
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3η Άσκηση: Στήριξη στο ένα πόδι
Σκοπός: διατήρηση της ισορροπίας ενώ υπάρχει
και άλλο ζητούμενο.
Στόχος: να προσπαθεί να διατηρήσει την
ισορροπία του κατά τη στήριξη στο ένα πόδι
κάτω από δύσκολες συνθήκες χωρίς να κινείται

Σημαντικό
 Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού
στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την προσγείωση για
την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
 Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα μπροστά
κατά την προσγείωση
 Κλίση του σώματος και του κορμού προς μία πλευρά
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4η Άσκηση : Press Ups
Σκοπός: ενδυνάμωση των μυών του κορμού και
των χεριών
Στόχος: διατήρηση της τάσης του σώματος κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης.

Σημαντικό
 Το κεφάλι, οι ώμοι, ο κορμός και το ισχίο θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
γραμμή
 Κοιτάω κάτω στο έδαφος
 Τραβάω προς τα μέσα το στομάχι και τους γλουτούς
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Η λεκάνη να μη βρίσκεται πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά
 Τα πέλματα να μην στρέφονται προς τα μέσα ή προς τα έξω
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5η Άσκηση: Άλματα με το ένα πόδι
Σκοπός: ενδυνάμωση των μυών των ποδιών,
βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού
Στόχος: ασφαλή και ελεγχόμενη προσγείωση,
μεγάλα άλματα

Σημαντικό
 Τάση του σώματος: το στομάχι και οι μύες της πλάτης πρέπει να είναι σε
τάση, με την πλάτη σε ευθεία και το κεφάλι στην προέκταση της ΣΣ
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την προσγείωση για
την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
 Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα μπροστά
κατά την προσγείωση
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6η Άσκηση: Spiderman
Σκοπός: ενδυνάμωση των μυών του κορμού και
των οπισθίων μηριαίων
Στόχος: διατήρηση της τάσης του σώματος κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης.

Σημαντικό
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα παρακάτω στοιχεία και τα λάθη να
διορθώνονται
 Το κεφάλι θα πρέπει να είναι στη φυσική θέση, σε ευθεία
 Η λεκάνη θα πρέπει να είναι σηκωμένη ψηλά
 Το σώμα θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία γραμμή, από τους ώμους μέχρι τα
γόνατα
 Τα πέλματα θα πρέπει να είναι κάτω ή μπροστά από τα γόνατα (η γωνία
γόνατος μεγαλύτερη από 90μοίρες)
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Μπορούν τα παιχνίδια να επιτύχουν πρόληψη των τραυματισμών????
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα παιχνίδια εκτός από τον διασκεδαστικό
τους χαρακτήρα να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως αναλύθηκαν
παραπάνω σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων πρόληψης
τραυματισμών:
 να βελτιώνουν το νευρομυϊκό έλεγχο και τη σταθερότητα ….. Εξασκώντας
την ικανότητα της ισορροπίας
 να ενδυναμώνουν τους μύες των κάτω άκρων και του κορμού
Πρέπει να δοθεί προσοχή στη ποιότητα εκτέλεσης των κινήσεων και στην τεχνική
εκτέλεσης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων
 Το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι σε
μία ευθεία
 Το άνω μέρος του σώματος είναι στο κέντρο και σε ευθεία θέση
 Το αριστερό και το δεξί ισχίο είναι στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο λυγισμένο όταν στέκεται όρθιο
και λυγισμένο κατά την προσγείωση και την επαφή με το έδαφος
 Μετά την προσγείωση, πρέπει να μείνει ακίνητο το παιδί για 3
δευτερόλεπτα
Παρακάτω ακολουθούν τα παραδείγματα κάποιων παιχνιδιών όπου με μια
μικρή τροποποίηση των κανονισμών τους μπορούν να αποκτήσουν τα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται και να συμβάλλουν στην πρόληψη τραυματισμών.
«Ένα, δύο τρία κόκκινο φως»
 Ένα παιδί βρίσκεται στον τοίχο με τα μάτια
κλειστά και τα ”φυλάει»
 Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μία γραμμή το ένα
δίπλα από το άλλο σε απόσταση 10‐12m, και ως
στόχο έχουν να μετακινηθούν προς τον τοίχο
 Το παιδί που τα «φυλάει» λέει «ένα, δύο τρία
κόκκινο φως», και γυρίζει προς τα παιδιά
 Τα παιδία κινούνται προς τον τοίχο, θα πρέπει
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όμως να παραμείνουν ακίνητα όταν θα
ολοκληρωθεί η έκφραση ένα, δύο τρία κόκκινο
φως»
 Εάν κάποιο παιδί αποτύχει να παραμείνει ακίνητο,
χάνει

Προκειμένου να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος

Η τροποποίηση που μπορεί να γίνει είναι ότι κάθε φορά που τα παιδιά θα πρέπει
να μείνουν ακίνητα, αυτά να πρέπει να σταθούν στο ένα μόνο τους πόδι
«Κουτσό»
 Το παιδί πετάει την πέτρα του στο πρώτο
τετράγωνο, και ξεκινάει τα άλματα με το ένα
πόδι περνώντας όλα τα τετράγωνα
 Επιστρέφει και στέκεται με το ένα πόδι στο
προηγούμενο τετράγωνο από αυτό που
βρίσκεται η πέτρα του
 Σκύβει και παίρνει την πέτρα και επιστρέφει
στην αφετηρία
 Εάν η πέτρα ή αυτός/ή ακουμπήσει τη γραμμή
χάνει τη σειρά του

Προκειμένου να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος

Η τροποποίηση που μπορεί να γίνει είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν
ακίνητα σε κάθε τετράγωνο για 3 δευτερόλεπτα, πριν από το επόμενο άλμα
13
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Δημιουργία συνηθειών για την άσκηση και τις διατροφικές συνήθειες των
παιδιών
Μάνος Γεωργιάδης & Benjamin R. Holmes, Suffolk University, UK

Η υγεία των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την
πρόληψη των ασθενειών και την ποιότητα ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας
αλλά και μετά την ενηλικίωση. Οι συνήθειες διατροφής και άσκησης, και αυτό που
τελικά τις επηρεάζει, διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στον καθορισμό της τωρινής
αλλά και της μελλοντικής υγείας ενός νέου ατόμου. Αποκτώντας μια καλύτερη
κατανόηση των συνηθειών που μπορούν να επηρεάσουν τη βελτίωση την υγείας,
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του δυνητικού κινδύνου μεταβολικών νόσων που
σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη άσκησης.
Προώθηση προτύπων συμπεριφοράς
Η προώθηση καλών προτύπων συμπεριφοράς (π.χ. συμπεριφορά γονέα)
σχετίζεται με τη ικανότητα επηρεασμού των παιδιών μέσα από τις διατροφικές
συνήθειες των ενηλίκων. Έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την κατανάλωση τροφίμων
είτε με αρνητικό ή θετικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει καθώς η επιρροή ως προς την
κατανάλωση τροφίμων εξαρτάται από το εάν ο ενήλικας τρώει υγιεινά και δίνει ένα
καλό παράδειγμα για την παιδική διατροφική συμπεριφορά. Αυτό ισχύει και για τα
ανθυγιεινά τρόφιμα, όπου η ανθυγιεινή διατροφή ενός γονέα θα αντικατοπτριστεί
στα παιδιά και τις συνήθειες τους (Brown, 2004).
Συνήθεια
H συνήθεια μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία με την οποία ένα ερέθισμα
δημιουργεί την παρόρμηση για την έναρξη συμπεριφοράς, ή αλλιώς είναι μια τάση
συμπεριφοράς που παρουσιάζεται με ελάχιστα συνειδητή ευαισθητοποίηση,
προβληματισμό ή γνωστική ανάλυση (Gardner, 2014). Οι Orbell και Verplanken
(2010) προσδιορίζουν τρεις πτυχές που είναι κεντρικής σημασίας για να υπάρξει
συνήθεια: μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται συχνά, έχει αποκτήσει υψηλό
βαθμό αυτοματισμού και βιώνεται μέσα σε σταθερά περιβαλλοντικά πλαίσια.
Επίσης, ότι οι αποφάσεις για να εκτελεσθεί μια ενέργεια αρχικά υπαγορεύεται από
ένα στόχο/ανταμοιβή (π. χ. αίσθημα πείνας) και μέσα από την επανάληψη γίνεται
λιγότερο προσανατολισμένη στον αρχικό στόχο και περισσότερο ταυτισμένη με την
συνήθεια που μπορεί να προκληθεί από ένα απλό περιβαλλοντικό ερέθισμα και
μόνο (Orbell και Verplanken, 2010).
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Η συνήθης υποκίνηση της συμπεριφοράς
Η συνήθης προτροπή περιγράφει τη συνήθη επιλογή και την έναρξη της
συμπεριφοράς με την οποία συμβαίνει μία ενέργεια. Μπορεί να έχει υπο‐δράσεις
που συνδέονται με αυτή και ολοκληρώνεται χωρίς την ανάγκη έναρξης των
επιμέρους στοιχείων (Gardner, Philips και Judah, 2016). Με βάση το παράδειγμα
που περιέχεται στο Σχήμα 1, "Πρόκειται για μία συμπεριφορά τρεξίματος" και οι
υπο‐δράσεις είναι βγαλμένες από το αρχικό ερέθισμα "φόρεσε τα αθλητικά σου
παπούτσια'. Τότε η συνολική συμπεριφορά του "Πάω για τρέξιμο", γίνεται μια
αυτόματη συμπεριφορά, με κάθε υπο‐δράση στο πλαίσιο της να ολοκληρώνεται
μέσα από τη συνήθεια.
Συνήθης εκτέλεση της συμπεριφοράς
Η συνήθης εκτέλεση αναφέρεται στην ολοκλήρωση των επιμέρους υπο‐
δράσεων, με την ολοκλήρωση της υπο‐δράσης να οδηγεί στην αυτόματη έναρξη της
επόμενης αντίδρασης μέσω των πολλαπλών ερεθισμάτων που έχουν ταυτιστεί με
την ολοκλήρωση της συμπεριφοράς (Σχήμα 1).
Ο αυτοματισμός
Ο σχηματισμός μιας συνήθειας πραγματοποιείται σε φάσεις και βασίζεται
κυρίως στην επανάληψη μιας συμπεριφοράς μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο και
μέσω της συνειρμικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της "φάσης έναρξης" θα επιλεγεί
μια νέα συμπεριφορά και ένα νέο πλαίσιο προκειμένου η νέα συμπεριφορά να
ξεκινήσει. Ο αυτοματισμός θα αρχίσει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της
"μάθησης", όπου ο στόχος της δράσης είναι η επαρκώς επαναλαμβανόμενη
συμπεριφορά, και η ενίσχυση της συνήθειας (Gardner, Lally και Wardle, 2012). Τα
εξωτερικά ερεθίσματα σχηματίζουν μία σειρά εξαρτήσεων προς συγκεκριμένες
συμπεριφορές και η γνωστικές διαδικασίες είναι μειωμένες (Lally, Wardle και
Gardner, 2011), ενώ οι συνήθειες αυτές είναι πιθανό να παραμείνουν ακόμη και αν
το κίνητρο συμπεριφοράς ή το ενδιαφέρον είναι μειωμένο (Gardner, de Bruijn και
Lally, 2011).
Οι Lally και Gardner, (2013) πρότειναν ότι ο σχηματισμός της συνήθειας
ακολουθεί μια καμπύλη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της συνήθειας, με τις
επαναλήψεις της συμπεριφοράς να προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση
στον αυτοματισμό μέχρι να φτάσουν σε ένα εκθειασμό κατά τον οποίο η δύναμη
της συνήθειας μπαίνει στη φάση της σταθεροποίησης (βλέπε Σχήμα 2). Ο χρόνος
που χρειάζεται μία συμπεριφορά για να αυτοματοποιηθεί είναι κατά μέσο όρο
γύρω στις 66 ημέρες μετά την έναρξη της συμπεριφοράς (Laly et al., 2010), αλλά
υπάρχει σημαντική διακύμανση μεταξύ των συμμετεχόντων και του τύπου
συμπεριφοράς. Οι Gardner, Lally και Wardle (2012) πρότειναν ότι μπορεί να είναι
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χρήσιμο οι ειδικοί να ενημερώνουν τα άτομα που ενδιφέρονται να βελτιώσουν τις
συνήθειες τους πως χρειάζεται να είναι υπομονετικοί για τη δημιουργία της
συνήθειας και με βάση την καθημερινή επανάληψη η νέα συμπεριφορά μπορεί να
χρειαστεί περίπου 10 εβδομάδες για να εδραιωθεί.
Φάση της έναρξης
Η ικανότητα να ξεκινήσει μια νέα συμπεριφορά είναι η πιο σημαντική πτυχή
του σχηματισμού συνήθειας και μπορεί να εξεταστεί μέσα από τη σχέση πρόθεσης‐
συμπεριφοράς. Μια κριτική από τον Sheeran (2002) έδειξε πως σε ότι αφορά τις
συμπεριφορές υγείας μόνο ένα ποσοστό 47% μπορεί να δημιουργήσει νέες
συνήθειες επιτυχημένα. Μια πιο πρόσφατη μετα‐ανάλυση έδειξε παρόμοια
ευρήματα, καθώς βρέθηκε ότι ο μέσος όρος μπορεί να δημιουργήσει μία μικρή έως
μεσαίου επιπέδου αλλαγή συμπεριφοράς (Webb και Sheeran, 2006). Η καλύτερη
κατανόηση των παραγόντων που βελτιώνουν τη σχέση πρόθεσης‐συμπεριφοράς
διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή των νέων συμπεριφορών.
Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες πραγματοποίησης της νέας
συμπεριφοράς χρειάζεται η δημιουργία ενός ισχυρού αυτο‐ρυθμιστικού μέσου που
μπορεί να βοηθήσει να μεταφρασθούν οι στόχοι σε συμπεριφορά (Sniehotta et al.,
2005). Ο σχεδιασμός της δράσης φαίνεται να έχει ισχυρά αποτελέσματα μέσα από
την τοποθέτηση στόχων δράσης και είναι ένα σημαντικό συστατικό της αυτο‐
διαχείρισης της αλλαγής συμπεριφοράς για την βελτίωση της υγείας. Σε δεύτερο
επίπεδο η αυτορρύθμιση, η οποία τείνει να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των
εβδομάδων μετά από μια νέα συμπεριφορά υποκινεί και βοηθά το σχηματισμό της
συνήθειας. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ανεπιθύμητων επιδράσεων στη
συμπεριφορά και την προστασία των καλών προθέσεων από περισπασμούς (π.χ.
αδράνεια του καναπέ όταν η ζητούμενη συμπεριφορά είναι η αύξηση της
σωματικής δράστηριότητας) που μπορεί να οδηγήσουν σε υποτροπή (Sniehotta, et
al., 2005).
Η υποκίνηση μια συμπεριφοράς με στόχο τη δημιουργία συνήθειας είναι
πιθανότερο να επιτευχθεί όταν οι άνθρωποι προβλέπουν τα βήματα της δράσης (ή
των συνεπειών της) για να να οδηγηθούν σε θετικά αποτελέσματα. Το κίνητρο είναι
ένας βασικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η έναρξη του σχηματισμού
συνήθειας, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο που χρειάζεται να εκτελεστεί η
ενέργεια, όπως ένα γεγονός μέσα στη μέρα (π. χ. άφιξη στο σχολείο), ή η ώρα της
ημέρας (π. χ. πριν το πρωινό), που είναι ριζωμένη μέσα σε μια καθημερινή ρουτίνα
και παρέχει μια ευκαιρία και ένα σταθερό σημείο εκκίνησης για να ξεκινήσει η
συμπεριφορά και ο σχηματισμός της συνήθεια (Lally, Wardle και Gardner, 2011).
Όταν ο έλεγχος μιας συμπεριφοράς θεωρείται ρεαλιστικός και το άτομο έχει την
ικανότητα να την επιτύχει, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεκινήσει αυτή η
συμπεριφορά μέσα από μια καθημερινή ρουτίνα.
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Η φάση μάθησης
Για την εκμάθηση μίας συνήθειας χρειάζεται η επανάληψη της σχετικής
συμπεριφοράς κατά την παρουσία των σχετικών ερεθισμάτων (Lally και Gardner,
2013), ενώ η συμπεριφορά παραμένει συνεπής (καθημερινά) για μια επαρκή
χρονική διάρκεια (βλέπε Σχήμα 2). Πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν οι πολλοί
παράγοντες που προωθούν ή αποθαρρύνουν τη διατήρηση μιας νέας
συμπεριφοράς. Η νέα συμπεριφορά διατηρείται όταν υπάρχει κίνητρο να
πραγματοποιηθεί. Το κίνητρο για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών για την υγεία
έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για τη διατηρήση προληπτικών συμπεριφορών που
απαιτούν προσπάθεια σε σύγκριση με τα κίνητρα που προάγουν άμεσο
αποτέλεσμα (π.χ. απόλαυση της άσκησης σε σχέση με τη σκέψη ότι ’αν συνεχίσω να
ασκούμαι θα βελτιώσω την υγεία μου’) (Kwasnicka et al., 2016). Ο Higgins (2005)
περιγράφει πως ο τρόπος που οι άνθρωποι συμμετέχουν σε μια συμπεριφορά και η
διατήρηση της σχετίζεται με τη δέσμευση συνέχισης της σε σύγκριση με το αν η νέα
συμπεριφορά λαμβάνεται ως μια ακόμα ευθύνη ή κάτι που χρειάζεται να
πραγματοποιηθεί. Είναι σημαντικό να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι που συνδέονται
με θετικά συναισθήματα και η νέα συμπεριφορά να υιοθετείται μέσα από μικρές
αλλαγές. Έτσι μπορεί να αυξήθει η προσπάθεια και η δέσμευση για την αλλαγή
μέσα από την προσδόκιμη επιτυχία έτσι ώστε η προσπάθεια να μην εγκαταληφθεί.
Ένα εξωτερικό κίνητρο (που τίθεται από άλλους και όχι από τον ίδιο τον
εαυτό) δεν βοηθά το ίδιο με ένα εσωτερικό κίνητρο (π.χ. προσωπικοί λόγοι
συνέχισης της συμπεριφοράς). Σύμφωνα με τους Ryan και Deci (2000) και τη θεωρία
της αυτοδιάθεσης, η διαδικασία της αυτορρύθμισης γίνεται μέσα από σταδιακή
εσωτερίκευση των κινήτρων χωρίς περιοριστικούς κανόνες και προϋποθέσεις για τη
συνέχιση της ζητούμενης συμπεριφοράς.
Μερικές από τις έννοιες [που μπορούν να ενισχύσουν την παρακίνηση και
να υποστηρίξουν την αυτοματοποίηση της συμπεριφοράς βρίσκονται στο μοντέλο
που ονομάζεται COM‐B από τους Michie, van Stralen και West (2011), το οποίο
αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά και τον τρόπο που σχετίζεται με την ικανότητα, τα
κίνητρα και την ευκαιρία αλλαγής. Αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται στο Σχήμα 3 και
έχει συνδυαστεί με άλλους παράγοντες (τον σχεδιασμό και την επανάληψη) που
έχουν ήδη συζητηθεί, προκειμένου μια πρόθεση να μεταμορφώνεται σε
συμπεριφορά που στη συνέχεια γίνεται συνήθεια.
Φάση σταθεροποίησης
Με την επιτυχή αυτο‐ρύθμιση της νέας συμπεριφοράς η συνήθεια
αναπτύσσεται και σταδιακά αποτελεί όλο και πιο ελεγχόμενη συμπεριφορά με την
πάροδο του χρόνου και την επανάληψη (Kwasnicka et al., 2016). Η διατήρηση της
συνήθειας μπορεί να γίνει με ελάχιστη προσπάθεια αν η συνήθεια είναι θετική. Αν
όμως υπάρχουν συνήθειες που αντιπαλεύονται τη νέα συνήθεια, μπορεί να
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υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα που έρχονται σε σύγκρουση και δυσκολευουν τη
νέα συμπεριφορά. Επίσης, οι ισχυρές αρνητικές συνήθειες του παρελθόντος έχουν
τη δυνατότητα να δυναμητίσουν τη νέα συνήθεια προκαλώντας πισωγύρισμα πριν
από την επιτυχημένη εγκαθίδρυση της νέας συμπεριφοράς (Kwasnicka et al., 2016).
Η διπλή θεωρία της διαδικασίας σκέψης
Σύμφωνα με τη θεωρία του διπλού συστήματος σκέψης, ο πρώτος τρόπος
σκέψης είναι μια γρήγορη
παρορμητική, συνειρμική, αυτόματη και
συναισθηματική διαδικασία που βασίζεται σε αυτόματες διαδικασίες και η άλλος
τρόπος σκέψης βασίζεται σε μια αργή, στοχαστική και υπολογιστική διαδικασία
διαβούλευσης (Gronchi και Giovannelli, 2018). Σύμφωνα με τη γνωστική και τη
κοινωνική ψυχολογία αυτή η θεωρία ονομάζεται "διπλή διαδικασία θεώρησης της
σκέψης" και υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεωρίες μέσα σε αυτή τη λογική. Οι
Strack και Deutsch (2004) περιγράψαν τα δύο συστημάτα αυτού του μοντέλου με
τρόπο που εξηγεί την κοινωνική συμπεριφορά. Το παρορμητικό σύστημα (Σύστημα
1), που προκαλεί τη συμπεριφορά μέσω δεσμών και υποκινούν ήδη υπάρχουσες
κατευθύνσεις συμπεριφοράς και το σύστημα αντανάκλασης (Σύστημα 2) που
παράγει συμπεριφορές με βάση τις αποφάσεις που βασίζονται στη γνώση σχετικά
με συγκεκριμένα γεγονότα και αξίες.
Η θεωρία αυτή είχε ληφθεί περισσότερο για να εξηγήσει πώς η συνήθεια έχει
ενσωματωθεί στην αλλαγή συμπεριφοράς. Το σχήμα 4 δείχνει πως η συνήθεια
εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο και ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για την
αυτόματη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συντήρησης μιας συμπεριφοράς, η
οποία γνωρίζουμε ότι είναι το προϊόν της επανάληψης μέσα σε ένα παρόμοιο
πλαίσιο, ενώ με τη διαδικασία της αυτο‐ρύθμισης μπορεί να εμποδίσει αντίπαλες
συμπεριφορές που εμποδίζουν τη συνοχή της επιθυμητής συμπεριφοράς.
H προσωπικότητα
Η προσωπικότητα μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο σκέψεων,
συμπεριφορών και συναισθηματικών μοτίβων που προκύπτουν και εξελίσσονται
μέσα από περιβαλλοντικούς και φυσιολογικούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλές
θεωρίες που αφορούν την προσωπικότητα, με μία από τις εξέχουσες θεωρίες να
είναι η Θεωρία του Μοντέλου των πέντε βασικών παραγόντων προσωπικότητας.
Η εμφάνιση του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων έχει καταδείξει ότι τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία και
έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή του για την ευημερία και την
υγεία (Hampson, 2008). Ειδικά το χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας (η τάση μίας
προσωπικότητας να είναι οργανωμένη, υπεύθυνη και εργατική). Η ευσυνειδησία
φαίνεται να είναι παρούσα σε νεαρή ηλικία και να αναπτύσσεται κατά την εφηβεία.
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Η ευσυνειδησία και οι σχετικές πτυχές της έχουν προταθεί ως βασικό στοιχείο
αυτορρύθμισης που βασίζεται στην ιδιοσυγκρασία. Ένα παιδί έχει την ικανότητα να
αυτο‐ρυθμίζει τη συμπεριφορά του αλλά η ικανότητα αυτη εξαρτάται από πολλούς
αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως η χαμηλού επιπέδου υποστήριξης‐υπεύθυνης
συναναστροφής κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, η οικογένεια και οι στρεσογόνοι
παράγοντες που βιώνονται σε αυτή, η χαμηλή κοινωνικό‐οικονομική προέλευση (Li‐
Grining, 2007), καθώς και συγκεκριμένοι γεννετικοί παράγοντες (Lemery‐Chalfant,
Doelger και Goldsmith, 2008).
Η ικανότητα διατήρησης της αυτορρύθμισης στην εφηβεία και την παιδική
ηλικία έχει συνδεθεί έντονα με την πρόληψη της παχυσαρκίας σε μετέπειτα στάδια
ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, μέσα από τη χρήση αυτορρύθμισης και στρατηγικών
επίλυσης προβλημάτων (που σχετίζονται με συμπεριφορές υγείας) οι ερευνητές
έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση της σωματικής δραστηριότητα στα παιδιά και
σε έφηβους (Lubans και Morgan, 2009). Τα συναισθηματικά προβλήματα και η
αδυναμία αυτορύθμισης είναι προγνωστικοί των διατροφικών διαταραχών στα
παιδιά και τους εφήβους και ειδικά στα κορίτσια. Η αποτυχία δημιουργίας αυτο‐
ρυθμιστικών δεξιοτήτων κατά την πρώιμη σχολική ηλικία προδιαθέτει τα παιδιά
προς μία υπερβολική αύξηση του σωματικού τους βάρους (π.χ. μέσα από την
πρώιμη εφηβεία) με τα άτομα που είναι ήδη παχύσαρκα να εμφανίζουν αδυναμία
αυτο‐ρύθμισης της συμπεριφοράς τους (Dassen et al., 2018).
Η ανάπτυξη της ευσυνειδησίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυτο‐
ρύθμιση στα πρώτα χρόνια της ζωής. Έχει επίσης προταθεί ως παράγοντας θετικής
επίδρασης συμπεριφορών και βελτίωσης υγείας κατά την ενήλικη ζωή, ταυτίζεται
με αυξημένη σωματική δραστηριότητα και άλλες συμπεριφορές υγείας που
παρουσίαζονται σε υγιή άτομα Τέλος εμφανίζεται ως ισχυρός προβλεπτής υγείας
και μακροζωίας
Βελτίωση Των Συνηθειών Σωματικής Άσκησης
Γνώση
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που παρέχουν τα παιδιά γνώση για τη
σημασία της σωματικής άσκησης και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν από την
ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων αυτών στη ρουτίνα τους, έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας (Cecchetto, Pena και Pellanda,
2017). Επίσης οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται
σε μικρότερη ηλικία.
Η τοποθέτηση στόχων είναι μια αποτελεσματική στρατηγική όταν οι στόχοι
που έχουν οριστεί είναι κατάλληλοι για το κάθε παιδί ή άτομο, είναι ρεαλιστικοί με
βάση τις δυνατότητες του παρακολουθούνται και τροποποιούνται ανάλογα με την
απόδοση. Η τοποθέτση στόχων έχει αποδειχθεί ως είναι μια αποτελεσματική
στρατηγική στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και στην αλλαγή
συμπεριφοράς. Η χρήση μοντέλων συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την
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τοποθέτηση στόχων έχει επίσης αποδειχθεί ότι παράγει σημαντικές περαιτέρω
αυξήσεις της σωματικής δραστηριότητας ειδικά στα παιδιά που η αλλαγή
συμπεριφοράς επιτυγχάνεται ευκολότερα από τους εφήβους ή ενήλικες (Larson et
al., 2018a, 2018b).
Η παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδο των
σωματικών δραστηριοτήτων και των σχετικών επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας
για τη διατήρηση των επιπέδων σωματικής άσκησης και την επίτευξη μόνιμης
αλλαγής συμπεριφοράς. Άμεση ανατροφοδότηση όπως η
απόσταση που
καλύπτεται και ο καρδιακή συχνότητα έχουν υποστηριχθεί ως αποτελεσματικές
μορφές ανατροφοδότησης για τη μόνιμη και αποτελεσματική αύξηση της
σωματικής δραστηριότητας (Buchele Harris & Chen, 2018). Οι σχετικές έρευνες
υποστηρίζουν επίσης το συνδυασμό της υποστηρικτικής καθοδήγησης μαζί με την
άμεση ανατροφοδότηση της προσπάθειας των παιδιών ως ακόμα πιο
αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης της σωματικής δραστηριότητας προκειμένου να
οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την
άμεση ανατροφοδότηση της μέτρησης μόνο.
Χρήσιμα περιβαλλοντικά πλαίσια και Εμπόδια στην αλλαγή συμπεριφοράς
Το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση
μπορούν να επηρεάσουν την σωματική δραστηριότητα των παιδιών. Όσον αφορά
το σχολικό περιβάλλον, έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένα πλαίσια και
προϋποθέσεις μπορουν να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την
προώθηση της σωματικής δραστηριότητας αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα την
καθιστική συμπεριφορά. Υπαίθριοι χώροι και αντικείμενα που μπορούν να
βοηθήσουν τα προγράμματα άσκησης (π.χ. μπάλες σε διάφορα μεγέθη) μπορούν
να βοηθήσουν σημαντικά τους στόχους ενίσχυσης της σωματικής δραστηριότητας.
Μέσα σε ομάδες συνομηλίκων και στην παιδικές χαρές τα παιδιά μπορούν
αυθόρμητα να ενισχύσουν τη σωματική τους δραστηριότητα χωρίς την ανάμιξη
ενηλίκων.
Βελτίωση συνηθειών διατροφής
Γνώση
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν
ένα επίπεδο διατροφικών γνώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση
υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Έχει διαφανεί ότι πολυσύνθετες παρεμβατικές
στρατηγικές που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό σκέλος έχουν
θετική συσχέτιση με την ανάπτυξη των διατροφικών γνώσεων στα παιδιά, των
θετικών αλλαγών της συμπεριφοράς, την πρόσληψη των υγιεινών τροφών και την
πρόληψη της παχυσαρκίας (Burgess‐Champoux et al., 2008). Ερευνητές που
εξέτασαν τις επιπτώσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην κατανάλωση
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φρούτων και λαχανικών διαπίστωσαν ότι οι προσλήψεις των υγιεινών αυτών
τροφών αυξήθηκαν. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
έχουν καλά αποτελέσματα όταν στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης
ανθυγιεινών τροφών και ποτών που περιέχουν υψηλές ποσότητες ζάχαρης.
Η διατροφική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο μέσα στο
σχολικό περιβάλλον. Οι γονείς θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε
σχέση με τη διατροφή, έτσι ώστε η εκπαίδευση να συνεχίζεται στο σπίτι.
Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των γονέων και η
εκμάθηση τεχνικών σε σχέση με την σωστή κατανάλωση τροφίμων έχει δείξει πως
μπορεί να βελτιώσει τις διατροφικών συνήθειες των παιδιών μέσα στο σπίτι. Τέλος,
σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως το επίπεδο των γνώσεων των γονέων σχετίζεται
άμεσα και επιδρά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών (Scaglioni et al., 2018).
Η διδασκαλία των παιδιών με στόχο τη ρύθμιση των διατροφικών
συμπεριφορών τους έχει παρατηρηθεί επίσης πως έχει ευεργετική επίδραση όταν
βασίζεται σε 4 βήματα στόχους που περιλαμβάνουν, 1) Αναγνώριση της ανάγκη για
αλλαγή, 2) τη Θέσπιση του στόχου 3) την Υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης
δραστηριότητας και 4) την Αυτο‐παρακολούθηση της διατροφικής συνήθειας και
την αλλαγή συμπεριφοράς στα παιδιά (Cullen, Baranowski & Smith, 2001). Άλλες
πολυσύνθετες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση στόχου με τη
συμμετοχή των παιδιών έδωσαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα για την κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών, αλλά και για την βελτίωση των διατροφικών γνώσεων και
συμπεριφορών.
Χρήσιμα περιβαλλοντικά πλαίσια & Εμπόδια στην αλλαγή συμπεριφοράς
Υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν τις παιδικές διατροφικές συνήθειες, το περιβάλλον και τα
ερεθίσματα που σχετίζονται με την κατανάλωση υγιεινών τροφών, όπως φρούτα
και λαχανικά. Μέσα στα σχολεία η σημασία που έχει η θέσπιση και η ανάπτυξη
πολιτικών που προωθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες είναι μεγάλη για την
ανάδειξη ενός υγιεινού διατροφικού περιβάλλοντος. Οι νεαροί μαθητές
καταναλώνουν το ένα τρίτο των θερμίδων ή αλλιώς προσλαμβάνουν έως και τις
μισές από τις καθημερινές τους θερμίδες στο σχολείο. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις
που βελτιώνουν το διατροφικό περιβάλλον του σχολείου είναι ζωτικής σημασίας
για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών (Micha et al., 2018).
Προώθηση της υγιεινής διατροφής στο σχολείο
* Διαθεσιμότητα υγιεινών γευμάτων στο σχολικό περιβάλλον.
* Το σχολείο θα πρέπει να παρέχει υγιεινές επιλογές τροφίμων και να διαθέτει
υγιεινά πρότυπα διατροφής συμπεριφοράς.
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* Οι αυτόματοι πωλητές στο σχολείο δεν πρέπει να περιέχουν ανθυγιεινά σνακ.
Παρέχονται πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις;
* Θέσπιση προγράμματων κηπουρικής όπου υπάρχει η δυνατότητα.
* Δωρεάν διάθεση φρούτων και λαχανικών στο σχολείο.
* Παροχή κρύου φιλτραρισμένου νερού μέσα στο σχολείο.
* Διάθεση υγιεινών τροφών στο σχολικό περιβάλλον που οι μαθητές μπορούν να
αγοράσουν.
• Πολυσύνθετα προγράμματα εκπαίδευσης με διατροφικές παρεμβάσεις ως προς
την επίλυση διατροφικών προβλημάτων και την προώθηση της αλλαγής των
διατροφικών συνηθειών.
* Υιοθέτηση παραδοσιακών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της σχολικής Φυσικής
Αγωγής για την έμμεση διατροφική εκπαίδευση των παιδιών.
Πρακτικές Εφαρμογές για τη Βελτίωση και τη Διατήρηση των Συνηθειών Σωματικής
Δραστηριότητας
Προώθηση της σωματικής άσκησης στο σχολείο
* Το μέγεθος του προαύλιου χώρου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με
τον αριθμό των μαθητών.
* Υποστήριξη των σωματικών δραστηριοτήτων από τους δασκάλους και το
διδακτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του σχολείου.
* Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να προάγει την κοινωνική συνοχή μεταξύ των
μαθητών και των εκπαιδευτικών.
* Ύπαρξη πολιτικών που αφορούν την προώθηση της σωματικής άσκησης.
* Το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει ποικιλία αθλητικών δραστηριόττήτων εντός
του περιβάλλοντος του.
* Παροχή συχνών διαλειμμάτων για την υποστήριξη σωματικών δραστηριοτήτων.
* Η διαχείριση και οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι πολύ καλής
ποιότητας.
* Επαρκής διαθέσιμος χώρος εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.
* Ενεργή επίβλεψη, ανατροφοδότηση και συναισθηματική υποστήριξη κατά τη
διάρκεια της φυσικής αγωγής.
* Δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών σωματικών δραστηριοτήτων κατά τη
διάρκεια της Φυσικής Αγωγής αλλά και των διαλειμμάτων.
* Ενθαρυντικές συμπεριφορές από τον δάσκαλο της Φυσικής Αγωγής (π.χ. να
ενθαρρύνει, εμπνέει και να παρακινεί)
* Υποστήριση της αυτονομίας και της παρακίνησης των μαθητών
* Αποφύγετε τα πολυμελή σχολικά τμήματα κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.
* Υιοθέτηση παραδοσιακών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της σχολικής Φυσικής
Αγωγής για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και την αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας.
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Παραδοσιακά παιχνίδια στη Φυσική Αγωγή
Τα παραδοσιακά παιχνίδια ως στοιχεία πολιτισμού έχουν πέρασει από γενιά
σε γενιά (π.χ. κρυφτό, Κυνηγητό, Μήλα, Διελκυστίνδα του πολέμου, Τι ώρα είναι
Κύριε Λύκε;) και έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό
εργαλείο μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και κατά τη διάρκεια σωματικής
εκπαίδευσης.
Τα παραδοσιακά παιχνίδια βελτιώνουν την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και
αποτελούν μια σημαντική πτυχή για τη σωματική ανάπτυξη και τη διά βίου
σωματική άσκηση στα παιδιά (True et al., 2017). Επίσης έχουν θετικό αντίκτυπο
στην ακαδημαϊκή απόδοση (Macdonald et al., 2018).
Κατά την παροχή διατροφικής εκπαίδευσης διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι τα
παραδοσιακά παιχνίδια αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση "μάθησης μέσω
του παιχνιδιού" και βελτιώνουν με επιτυχία σημαντικές γνώσεις των παιδιών που
σχετίζονται με υγιεινές τροφές και ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόμοιες έρευνες
μέσα από τη χρήση εγκεκριμένων βιντεοπαιχνιδιών έχουν δείξει θετικά
αποτελέσματα για τη βελτίωση της διατροφής και των γνώσεων υγείας ενισχύοντας
την αλλαγή συμπεριφοράς (Baranowski et al., 2018).
Ως εκ τούτου, η χρήση των παραδοσιακών παιχνιδιών για την εκπαίδευση των
παιδιών σε υγιεινές συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης μπορεί να είναι
μια αποτελεσματική μέθοδος όχι μόνο για την αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας, αλλά και για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση
της γενικότερης διατροφικής γνώσης. Αυτό συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της
υγιεινής διατροφής και των συνηθειών σωματικής άσκησης στα παιδιά.
Παραδείγματα παραδοσιακών παιχνιδιών
Απόκρυψη & Αναζήτηση
Ένα παιχνίδι που παίζεται από ποικίλο αριθμό παικτών που μπορούν να
αποκρύψουν τον εαυτό τους μέσα στο περιβάλλον. Ένας άλλος παίκτη κλείνει τα
μάτια του, μετράει ένα προκαθορισμένο αριθμό πριν να ξεκινήσει την προσπάθεια
εντοπισμού των κρυμμένων παικτών. Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να
προσαρμοστεί για να διδάξει τη διατροφή και την υγεία με πολλούς τρόπους, όπως:
• Τα παιδιά που κρύβονται θα μπορούσαν να φορούν χρωματιστά γιλέκα που
αντιπροσωπεύουν ένα υγιεινό φαγητό ή ένα junk/κακό φαγητό. Στα παιδιά που
φορούν το χρώμα που σχετίζονται με την κακή διατροφή επιτρέπεται να
κυνηγήσουν το παιδί που αναζητούν.
Κυνηγητό
Ένα παιχνίδι παιδικής χαράς που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους
παίκτες που κυνηγούν ο ένας τον άλλο σε προσπάθεια να αγγίξει τους συμπαίκτες
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λέγοντας μία φράση (π.χ. ’αλτ’). Σε αυτό το σημείο ο παίκτης που ακουμπήθηκε
γίνεται και αυτός κηνηγός προσπαθώντας να πιάσει τους υπόλοιπους παίκτες.
• Όποιος κι αν είναι ο κυνηγός οι κυνηγημένοι θα είναι σε θέση να φωνάξουν μόνο
μία φορά ένα ανθυγιεινό τρόφιμο (π. χ. πατατάκια, σοκολάτα, μπιφτέκι,
αναψυκτικό κ.λ.π.) και ο κυνηγός θα πρέπει να τους αποφύγει. Από τη στιγμή που
θα τους πιάσει (τη δευτερη φορά που θα τους πλησιάσει) θα μπορούν να
μετατραπούν σε καλές‐υγιεινές τροφές προκειμένου να μπορούν να κερδίσουν νέα
ζωή και να συνεχίσουν στο παιχνίδι. Ο κυνηγός κερδίζει αν τους πιάσει μετά που
έχουν μετατραπεί σε καλή τροφή.
Μήλα
Τα μήλα είναι ένα ομαδικό άθλημα όπου δύο ομάδες προσπαθούν να ρίξουν
μπαλιές και να χτυπήσει ο ένας τον άλλο, ενώ οι παίκτες προσπαθούν να
αποφύγουν να χτυπήσουν τα παιδιά της ομάδας τους. Ο στόχος του παιχνιδιού
είναι να εξαλείψει όλους τους παίκτες από την άλλη ομάδα, η οποία γίνεται είτε
χτυπώντας τους με μια μπάλα ή μέσα από το πιάσιμο μιας μπάλας που έχουν λάβει.
Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να μετατραπεί απλά έχοντας δύο διαφορετικά
χρώματα μπάλας (κόκκινο & πράσινο) όπου ένα χρώμα θα αντιπροσωπεύει τα
ανθυγιεινά τρόφιμα (π. χ. κόκκινο) και το άλλο θα αντιπροσωπεύει τα υγιεινά
τρόφιμα (π. χ. πράσινο) με αντίστοιχες ενέργειες αποφυγής‐προσέγγισης.
Τι ώρα είναι, κ. Λύκε;
Αυτό το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα άτομο (το Λύκο) που στέκεται στο τέλος
της μιας παιδικής χαράς ή στο πεδίο που βρίσκεται μακριά από τους άλλους
παίκτες. Στη συνέχεια θα λάβει χώρα ένα κάλεσμα και μια απάντηση, Όλοι οι
παίκτες εκτός από τον "κ. Λύκο" θα φωνάξουν από κοινού: "τι ώρα είναι ο κ.Λύκε;",
και "ο κ. Λύκος" μπορεί είτε να απαντήσει δίνοντας ένα χρόνο όπως "5 η ώρα" που
θα επιτρέψει στους άλλους παίκτες να λάβουν 5 βήματα, καθώς μετρά δυνατά τα
βήματα που κάνουν. Ο κ. Λύκος μπορεί επίσης να απαντήσει φωνάζοντας "Δείπνο",
ενώ γυρίζει και προσπαθεί να κυνηγήσει τους άλλους παίκτες.
• Αυτό το παιχνίδι μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να
κατανοήσουν συγκεκριμένες τροφές που κάνουν καλό ή κακό στην υγεία ή ακόμα
και διαφορετικές συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία, θετικά ή αρνητικά (π. χ.
παρακολούθηση τηλεόρασης, καθιστική συμπεριφορά, αθλητικές δραστηριότητες,
υπαίθριες δραστηριότητες). Οι παίκτες που περπατούν προς στον κ. Λύκο θα
μπορούσαν να φορούν συγκεκριμένα ρούχα με εικόνες από διαφορετικά υγιεινά ή
ανθυγιεινά τρόφιμα, πρακτικές ή συμπεριφορές στην πλάτη. Ο στόχος του
παιχνιδιού είναι τα παιδιά να κυνηγήσουν τα υγιεινά τρόφιμα, τις πρακτικές ή‐και
τις συμπεριφορές, αντί για τα αντίστοιχα ανθυγιεινά. Μετά το παιχνίδι μπορεί να
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ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τους λόγους αποφυγής των τροφών ή των
συμπεριφορών αυτών.
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Παράρτημα

Σχήμα 1. Σχήμα Προσαρμοσμένη και απλοποιημένη συνήθεια από ένα διάγραμμα
από Gardner, Phillips και Judah (2016) που δείχνει τη διαφορά μεταξύ της συνήθους
υποκίνησης και της ολοκληρωμένης εκτέλεσης της συμπεριφοράς
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Σχήμα 2. Οι τρεις φάσεις του σχηματισμού της συνήθειας και συντήρηση του
αυτοματισμού μέσα από μια καμπύλη. Η γαλάζια διακεκομμένη γραμμή
αντιπροσωπεύει τις 10 εβδομάδες που χρειάζονται για το σχηματισμό της
συνήθειας (Gardner, Lally και Wardle,2012). Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή
αντιπροσωπεύει το σημείο στο οποίο η δύναμη της συνήθειας φθάνει σε ευθεία και
αρχίζει η φάση σταθερότητας.
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Σχήμα 3. Ένα πλαίσιο που έχει προσαρμοστεί από το σύνθετο σύστημα του Michie,
van Stralen και West (2011). Δείχνει την εξέλιξη της πρόθεσης σε συνήθεια μέσα
από την αλλαγή της συμπεριφοράς και τονίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν
αυτή την εξέλιξη.

Σχήμα 4. Ένα εννοιολογικός πίνακας ως απεικόνιση του τρόπου που οι
αντανακλαστικές και αυτόματες διαδικασίες σχετίζονται με την έναρξη και
συντήρηση της επιλογής διατροφικών συμπεριφορών. Οι βασικοί‐ καθοριστικοί
παράγοντες μαζί με πιθανές παρεμβάσεις (Rothman, Sheeran και Wood, 2009).
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