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Πεξίιεςε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 
Σίηινο εξγαζίαο: Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο (process evaluation) ηνπ 

ζρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο Pro Greens απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Κξήηε.  

   

Σεο: Κουσκουρίδα  Φραγκούλας  

Τπφ ηε επίβιεςε ησλ: 1. Ι. Μοσχανδρέα 

                                    2. Α. Κνχηε 

 3. Α. Παπαδάθε 

Ζκεξνκελία:  14/12/ 2011  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν επξσπατθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα Αγσγήο θαη Πξναγσγήο  Τγείαο Pro 

Greens ζηνρεχεη ζηελ απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζε παηδηά 11-12 

ρξνλψλ ζε έληεθα  επξσπατθέο  ρψξεο. 

ΚΟΠΟ: Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηίζεηαη λα εμεηάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

δαζθάινπο ησλ ζρνιείσλ ηεο Κξήηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζ‘απηφ, θαζψο θαη λα 

αλαδείμεη ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. 

ΜΔΘΟΓΟ: Μειέηε παξέκβαζεο ζε  δείγκα 892 καζεηψλ ησλ ηάμεσλ Δ‘ & Σ‘  36 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Γείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 

επίζεο θαη 22 απφ ηνπο 27 εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ παξέκβαζεο.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θξίλεηαη 

ζεηηθή, ελψ ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπ επηθπιαθηηθή. Οη απφςεηο  

καζεηψλ θαη δαζθάισλ δελ ζπζρεηίδνληαη  (p=0,801). Ο βαζκφο εθαξκνγήο  είλαη 

πςειφο γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, αιιά κέηξηνο γηα ηηο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζην πξφγξακκα ήηαλ πςειή ελψ 

ησλ δαζθάισλ πην πεξηνξηζκέλε. Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ  θαη ζε  
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άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο  ησλ 

δηδαζθφλησλ γηα ηελ εθαξκνγή  Πξνγξακκάησλ  Αγσγήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ζρνιείν, θξνχηα, ιαραληθά, αμηνιφγεζε, 

παξέκβαζε 
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Abstract 

 

Title: Process evaluation of the school health promotion intervention programme Pro 

Greens  by primary school pupils and teachers in Crete.  

 

By: Kouskourida Fragoula  

Supervisors: 1. J. Moschandreas  

  2. A. Koutis 

3. A.Papadaki 

Date: 14/12/2011  

 

BACKGROUND: The european school health promotion programme Pro Greens aims 

at the evaluation of current fruit and vegetables intake, the intervention  in  the 

increase of fruit and vegetables intake, as well as the evaluation of the intervention 

effect on 11 and 12-year-old children in 11 European countries. 

OBJECTIVE: The present dissertation  intends to examine  the evaluation process  of 

the implementation of the Pro Greens  programme by pupils and teachers of schools 

in Crete ,who participated in that, as well as to indicate the impact their participation 

in the programme had. 

METHODS: Intervention study in a sample  of 892 pupils of 5th and 6th grade in 36 

primary schools  of the city of Iraklio. Sample of the study were also 22 out of the 27 

teachers  whose classes took part. 

RESULTS: The evaluation of the programme  is considered positive  by the pupils , 

while the teachers have expressed reservations about its impact. The pupils‘ and 

teachers‘ opinions do not correlate (p=0,801). The implementation degree is high for   

theoretical subjects ,but average for practical activities. 

CONCLUSIONS: The pupils‘ response to the programme was high, while the 

teachers‘ one was confined. Similar results were observed in other European 

countries, as well. Additionally, the importance of the teachers‘  training on the 

implementation of  health promoting programmes is obvious. 

 

Key words: students, teachers, school , fruit,  vegetables, evaluation, intervention 
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Α)ΔΗΑΓΧΓΖ  

«Ξέπω όηι δεν μποπώ να διδάξω ηίποηα ζε κανέναν. 

Μποπώ μόνο να δημιοςπγήζω ένα πεπιβάλλον 

μέζα ζηο οποίο κάποιορ θα μποπεί να μάθει κάηι» 

Carl Rogers, 1959 

 

θνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ 

ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά (Ν. 1566/1985). 

Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή νξίδεη φηη ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ  πεξηβάιινληνο 

θαη θιίκαηνο πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά έηνηκεο γλψζεο, αιιά καζαίλεη ζην παηδί πψο 

λα νηθεηνπνηείηαη ηε γλψζε ψζηε λα απνθηήζεη γεληθή παηδεία, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ  ζηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

ηνπ  πγείαο (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., 2002). 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο «Τ γ ε ί α  είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ είλαη ηθαλά αθελφο κελ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπο 

θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, αθεηέξνπ δε λα αιιάδνπλ ή λα αληηκεησπίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο (WHO, 1984), ελψ «Π ξ ν α γ σ γ ή Τ γ ε ί α ο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα ειέγρνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πγεία ηνπο» (WHO, 1986). 

Ζ Πξναγσγή Τγείαο ζηεξίδεηαη ζηελ  Πξφιεςε, ηελ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη ηελ Αγσγή 

Τγείαο θαη  είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ 

θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο ( 

Downie et al.,1990). 

H Π ξ φ ι ε ς ε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ κέηξσλ γηα  ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αζζελεηψλ ή ησλ αηπρεκάησλ θαη  είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ηείλνπλ λα πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πγεία ( Bury, 2005). 

Ζ Π ξ ν ζ ηα ζ ί α  ηεο Τ γ ε ί α ο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κέηξσλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε πηνζέηεζε πγηψλ ηξφπσλ δσήο. Δίλαη κέηξα 

λνκηθά (π.ρ. ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο δψλεο αζθαιείαο  ή ηνπ θξάλνπο ), νηθνλνκηθά (π.ρ. θφξνη 

γηα ην αιθνφι ή ην θάπληζκα), δηάθνξα ήδε βνήζεηαο (ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αηφκσλ κε HIV 

ινίκσμε) θ.η.ι. ( Downie et al.,1990). 
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Ζ Α γ σ γ ή Τ γ ε ί α ο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθέο αξρέο θαη 

ρξεζηκνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αλζξψπνπο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο άηνκα ή σο ζχλνιν, λα απνθαζίδνπλ θαη λα ελεξγνχλ 

ζπλεηδεηά γηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο (Draijer & Williams, 1991). 

Γηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρνληαο ραξαθηεξίζεη ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε σο έλλνηεο 

αιιειέλδεηεο θαη έρνληαο επηζθξαγηζηεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζηηο δηαθεξχμεηο ηνπο  

(WHO 1986), ζπκθσλνχλ φηη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο 

είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ πξφιεςε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ( http://www.ypepth.gr/el_ec_page413.htm). Γη‘απηφ,  ζπζηήλνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ παξεκβάζεσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

παηδηθφ πιεζπζκφ (WHO, 1986). 

Σν Μάξηην ηνπ 1990 νη εγέηεο ηνπ θφζκνπ επηβεβαίσζαλ μαλά  ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ινπο φηη ε πγεία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ καζεηή (World Conference on Education for All,1990).  

 

Χζηφζν, επεηδή νη ζπλζήθεο δξακαηηθήο θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αβεβαηφηεηαο θαη ε ζπλεπαγφκελε θαθή πγεία ησλ παηδηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ επθαηξία ηνπο λα πεηχρνπλ ζην ζρνιείν θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα γίλνπλ πγηή, 

ππεχζπλα, παξαγσγηθά κέιε ηεο θνηλσλίαο (WHO, 1997), εηδηθνί θαη θνξείο ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο , ηεο Unesco, ηεο Unicef θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε κειέηε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ παηδηψλ 

ηνπ θφζκνπ θαη ηε ζρέζε απηνχ κε ηελ πνξεία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλεπψο ζηελ ίδηα ηε 

δσή ηνπο (Whitman et al, 2000). 

Α1. Ζ Αγσγή Τγείαο ζην ζρνιείν 

 

Ζ Αγσγή Τγείαο εληάρζεθε ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα ηεο Διιάδαο ην 1991. ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην 1992 κε 

ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π/377/865/ΦΔΚ577/18-9-92. H πινπνίεζε  εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο  ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη πξναηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Π.Γ.35/ΦΔΚ 11/η.Α΄/4-2-1991). Απνηειεί ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθφκελε αλαιπηηθή χιε θαη ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (άξζξν7, λ. 2817/ΦΔΚ78/14-3-2000). 
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Ζ Αγσγή Τγείαο ζην ζρνιείν ζεσξείηαη θαηλνηφκνο δξάζε, ε νπνία ζπκβάιιεη «ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα» 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ.- Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: 2002) απνηειψληαο ηελ πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απεηινχλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ θαη ζπληεινχλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ (Ησαλλίδε, 2000). 

Δηδηθφηεξα, ε ζρνιηθή Αγσγή Τγείαο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηζηξαηεχνληαη απφ ην ζρνιείν, γηα λα είλαη ζε ζέζε νη 

καζεηέο λα ζπλδπάδνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη εκπεηξηθέο παξακέηξνπο πνπ ην ζρνιείν ηνπο 

παξέρεη, ψζηε λα απνθαζίδνπλ ππεχζπλα θαη ζπλεηδεηά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία 

ηνπο (Γθνχβξα θαη ζπλ., 2001). Με δεδνκέλν, κάιηζηα φηη ε απφθηεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απηνεθηίκεζε θαη απηνθπξηαξρία είλαη κηα αλαπηπμηαθή 

ιεηηνπξγία πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδεηαη ζε φιε ηελ ελήιηθε δσή 

(Ward, 1998), ε πξνηξνπή γηα ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηα παηδηθά 

ρξφληα κε ζπζηάζεηο ζηα λεαξά άηνκα λα επηιέγνπλ ζσζηά (Boud,1993). 

 

Ο πιεζπζκφο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη δηα κέζνπ ηεο Αγσγήο Τγείαο 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ, πξάμεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πγεία (Young & William, 1998). 

θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο είλαη ε πξνάζπηζε, ε βειηίσζε, θαη ε πξναγσγή 

ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, αθελφο κελ κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, αθεηέξνπ δε κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο (ΦΔΚ 304Β/13-03-2003). 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ Αγσγή Τγείαο απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηαηππψλεη πέληε επηκέξνπο ζηφρνπο: ηελ πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεμίαο, ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πξφιεςε ηνπ 

απνθιεηζκνχ λεαξψλ αηφκσλ απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ  αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηακφξθσζε αηφκσλ κε θξηηηθή ζηάζε θαη ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο θαη ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΦΔΚ 

543/Σ.Β./01/05/2002). 

Ζ Αγσγή Τγείαο είλαη θαη' εμνρήλ καζεηνθεληξηθή θαη εληάζζεη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο φινπο 

ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

ηνπο. Δπηδηψθεη λα αλαπηχμεη ζεηηθέο ζπλήζεηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ  πγεία ησλ καζεηψλ, πξηλ 

κεηαβιεζνχλ ζε αλήθεζην πξφβιεκα. Πξνάγεη ηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλνηηθή 
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επζχλε γηα ηελ πγεία θαη εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. ηνρεχεη ζηελ 

παξνρή αξσγήο θαη ππνζηήξημεο γηα ηα νηθνγελεηαθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, 

ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζην ρψξν έμσ απφ απηφ. Απνβιέπεη ζηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ρεηξίδνληαη θαη λα 

πξνιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά δπζιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ηέινο δίλεη έκθαζε ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζή ηνπο (W H O, 1999). 

Ζ ζεκαηηθή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Αγσγήο Τγείαο πεξηιακβάλεη, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηε δηαηξνθηθή αγσγή, ηελ αγσγή  γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία, ηηο δηαθπιηθέο ζρέζεηο, ηε βία, ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία, ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, ηελ πξφιεςε ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ ηζφηεηα ησλ 

δχν θχισλ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο (ΤΠ.Δ.Π.Θ.- Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: 2002).Έηζη, κέζα απφ 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Αγσγήο Τγείαο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε 

ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη αμίεο, φπσο είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε ηζφηεηα, θαη 

εθπαηδεχνληαη ζην λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ θαη λα 

επηιέγνπλ θαη λα πηνζεηνχλ έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ηηο ζπλππνινγίδεη (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ., 2007.)   

    

 H ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο πγείαο σο θνξέα πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία βαζίδεηαη 

ζηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα  : 

(1) Δκπιέθεη πνιιέο νκάδεο πιεζπζκνχ-εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, επαγγεικαηίεο 

πγείαο-θη έηζη, ην ζρνιείν γίλεηαη εζηία δηακφξθσζεο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηελ 

πγεία.  

(2) Βνεζά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνταηξηθνπνηψληαο ηελ πγεία κέζα απφ 

ηελ έκθαζε ζηηο βηνςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο. 

(3) Σειηθά, κπνξεί λα είλαη ην εθαιηήξην γηα κεηαξξπζκηζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη 

πγεηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, απνβιέπνληαο ζηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ (Ησαλλίδε, 

2008). 

Α2. O ξόινο ηνπ ζρνιείνπ 

 

O ξφινο ηνπ ζρνιείνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ξηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε έθξεμε ησλ 

γλψζεσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξφβιεςε γηα ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ νη ζεκεξηλνί καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπο. Έηζη, φπσο 

νξίδεη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή, ν ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ ζε φ,ηη αθνξά ζην γλσζηηθφ 
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ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, πξέπεη λα είλαη φρη ε πξνζθνξά έηνηκεο γλψζεο, αιιά λα καζαίλεη ζην 

παηδί πψο λα νηθεηνπνηείηαη ηε γλψζε. Με άιια ιφγηα, πψο λα αλαδεηά, λα αμηνινγεί, λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα θαηαθηά ηε γλψζε, ε νπνία πξνζθέξεηαη αθεηδψο κε φια ηα κέζα θαη 

εθηφο πηα ζρνιείνπ, π.ρ. δηαδίθηπν, ηχπνο, έληππα θ.ά. Δπηπιένλ, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνεηνηκάδεη ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη λα ην 

βνεζάεη λα δηακνξθψζεη πγηή αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο 

ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ., 1998). Κη απηφ γηαηί ηα 

παηδηά πνπ θαηνξζψλνπλ λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο είλαη κάιινλ ηα παηδηά 

πνπ έρνπκε πξνεηνηκάζεη γηα ηε δσή θαη φρη εθείλα πνπ έρνπκε πξνζηαηεχζεη, θξαηψληαο ηα 

καθξηά απφ ηε δσή ( Herbert,  2010). 

Σν ζρνιείν απνηειεί ην πην ιεηηνπξγηθφ θαη ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηάζεσλ δσήο, αμηψλ θαη βησκάησλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ 

(Γθνχβξα θαη ζπλ., 2001). Απνηειεί ην πιαίζην-θιεηδί γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κε θχξην 

εξγαιείν ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο αθνχ είλαη ν θνξέαο εθείλνο πνπ κπνξεί λα 

εθπαηδεχζεη ην λέν άλζξσπν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληίδα πγείαο, αθελφο 

πξνζδίδνληαο ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο έλα πην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν αθεηέξνπ θινλίδνληαο 

ηε κεραληζηηθή αληίιεςε πεξί πγείαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ πξνάζπηζή ηεο (Σνχληαο, 2001). 

Απηή ε λέα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζβιέπεη ζε έλα ζρνιείν θηιηθφ, δεκνθξαηηθφ, 

ζπκκεηνρηθφ, ζέηνληαο πξννπηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αηνκηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο, ηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ( Ησαλλίδε, 2003). 

Παξ‘φια απηά, ε έθξεμε ησλ γλψζεσλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ηα καζεκαηηθά, ε 

ηερλνινγία, ε θπζηθή θ.ά., νη απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη ίδηεο νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη ηεο ζχγρξνλεο δσήο γηα ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη εγγελείο 

αδπλακίεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν εζηηάδεη ζηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο θαη 

ιηγφηεξν ζηνπο επηκέξνπο θαη πην νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγνχλ πηέζεηο 

γηα ζπλερή αχμεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζηα θιαζηθά καζήκαηα (Βξεηηφο & Καςάιεο, 1997).  

Αληίζεηα, παξέρεηαη πνιχ ιίγνο ρψξνο γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. αγσγή πγείαο, 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή εηξήλεο, θπθινθνξηαθή αγσγή,  δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θ.ιπ., νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε βησκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο, πνπ 

φκσο έρνπλ καθξνπξφζεζκα θαη ζπλεπψο φρη άκεζα νξαηά θαη αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα 

(Γθνχβξα θαη ζπλ., 2001).  
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Ζ ζχγρξνλε έξεπλα έρεη λα επηδείμεη κειέηεο θαη πνξίζκαηα πνπ κεηξνχλ θαη αλαθέξνληαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ηεο αγσγήο πγείαο θαη κάιηζηα, εηδηθά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηνπο καζεηέο (Young, 2002). 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απνηξέπεη ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (W H O, 1997, p. 25). Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο, 

απνηξέπνληαη έθηξνπα κέζσ εθθνβηζκνχ θαη απεηιήο ελψ απνζνβείηαη  ν θίλδπλνο εκθάληζεο 

ζεμνπαιηθψλ λνζεκάησλ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη εθηξψζεσλ ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ 

(W H O, 1997, p.26). Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνγξάκκαηα  πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ (Ο' Donnell et al, 1999). 

Α3. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

 

χµθσλα µε ηε γλσζηηθή ζεσξία νη εθπαηδεπηηθνί, µε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο πξσηαξρηθνί 

παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο, κπνξεί λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ πξνηχπνπ ιεηηνπξγψληαο σο 

άµεζα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (Bandura, 1986).  

Ο εθπαηδεπηηθφο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο θαζψο θαη  ζηε κεηάδνζε θαη απνδνρή ηνπ 

κελχκαηφο ηνπ. Γη‘απηφ, ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα επλνεί ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηελ ηάμε, ψζηε ν θάζε καζεηήο λα αηζζάλεηαη πσο 

δεκηνπξγεί σο κέινο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, κέζα ζηελ νπνία ληψζεη άλεηα λα εθθξαζηεί θαη λα 

εθδηπιψζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ρσξίο ην θφβν λα απνξξηθζεί (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-  Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2002). 

Οη δάζθαινη, θαηά θχξην ιφγν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, γίλνληαη «ζεκαληηθνί άιινη» γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ ηδέα πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο γηα ηελ πγεία ηνπο φζν θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ ζηε κεηέπεηηα 

πνξεία ηνπο (Borda,1984).  

Ζ Αγσγή Τγείαο, εηδηθά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, έρεη λα θάλεη κε κηθξά παηδηά πνπ δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη ηφζν ηελ θξηηηθή ζθέςε. Δίλαη απαξαίηεην νη δάζθαινη  λα πξνζαξκφδνπλ ηα 

καζήκαηα γηα ηελ πγεία ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, απεπζχλνληάο ηα ζην κέζν 

παηδί (Αζαλαζίνπ, 1998).  

Ο δάζθαινο απφ κεηαδφηεο γλψζεσλ θαη θξηηήο γλψζεσλ, γίλεηαη νξγαλσηήο κάζεζεο ηεο 

πγείαο, ππνζηεξηθηήο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ παηδηψλ γηα θαηαλφεζε ησλ νξηζκψλ πγείαο θαη 
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ελζσκάησζεο ηνπο ζην εκεξήζην πξφγξακκά ηνπο θαη ηειηθά ζπλεξγφο ζην απνηέιεζκα 

(Σξηιηαλφο, 2000).  

Χζηφζν, γεληθά δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ην ξφιν απηφ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. Οη πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο επαθίεληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ επαηζζεζία νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Γθνχβξα θ.ά., 2001).  

Α4. Μεζνδνινγία ηεο Αγσγήο Τγείαο 

 

Ζ ζχγρξνλε κεζνδνινγία ηεο Αγσγήο Τγείαο, δελ ζηεξίδεηαη πιένλ ζηελ απιή ελεκέξσζε θαη 

κεηαθνξά γλψζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πγείαο. Ζ δηαπαηδαγψγεζε θαη ε εθπαίδεπζε 

απνδεηθλχνληαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη γηα ηε δηακφξθσζε ή ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο, ελψ, αληίζεηα, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξφιεςεο, φπσο 

είλαη ε δηαθψηηζε θαη ε πιεξνθφξεζε, απμάλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ, αιιά δελ είλαη 

αξθεηέο γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα κεηαβάιινπλ ηειηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ,1998).  

Ζ κεζνδνινγία ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ απνηειεί ζηφρν, δελ κπνξεί λα επέιζεη κε ηελ παξνρή γλψζεσλ κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αιιά βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (WHO, 2005). 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη γεληθά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α) Παζεηηθέο κέζνδνη ή κέζνδνη παζεηηθήο ελεκέξσζεο π.ρ. δηάιεμε, πξνβνιή video ή ηαηλίαο, 

δηαθάλεηεο, αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα β) Δθπαηδεπηηθέο κέζνδνη π.ρ. ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, απιή θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, επίζθεςε, 

νκαδηθή παξνπζίαζε ζέκαηνο, αιιεινδηδαζθαιία θ.ά. γ) Βησκαηηθέο κέζνδνη π.ρ. 

δξακαηνπνίεζε, ζεαηξηθφ παηγλίδη, γξάςηκν ηζηνξίαο, δηάγξακκα βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ φπσο 

ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε ζρήκαηα, δσγξαθηθή ή θσηνγξαθίεο θ.ά. (ψθνπ, 1994). 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηεξίδνληαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή 

κάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  θίλεηξν γηα κάζεζε δεκηνπξγείηαη απφ εκπεηξίεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ην καζεηή θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ πξνθαινχλ ηελ πεξηέξγεηα. θαη 

ελδπλακψλνπλ ηελ πξσηνβνπιία ( Dewy,1980).   

Χο ηξφπνο εξγαζίαο πξνηείλεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ 

εζηίαζε ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε θαη ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ.  
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Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Αγσγή Τγείαο επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο πγείαο θαη απφ ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ καζεηή. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο επηδηψθεη 

ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζχλδεζε κε απηά. Έηζη, ε Αγσγή Τγείαο  αληηκεησπίδεηαη κε νιηζηηθφ 

ηξφπν θη φρη σο κεκνλσκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ ζρνιηθή γλψζε κεηαηξέπεηαη απφ ηνλ 

καζεηή ζε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη πξάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ 

(ηάππα- Π.Η. 2007).  

Α5.Φπρνινγηθέο  ζεσξίεο  

 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο αιιαγήο ζηάζεσλ θαη ζηφρσλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ζθέςεσλ, ησλ επηινγψλ, ησλ πξνζέζεσλ ησλ 

αηφκσλ γηα πγηεηλέο ή αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη:  

Σν Μνληέιν ησλ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Ζealth Βelief ΜodeΗ): Ζ πηνζέηεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλάξηεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλεί κηα επαγφκελε αζζέλεηα θαη ηεο απεηιήο πνπ λνηψζεη ην άηνκν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

αζζέλεηα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη πεπνηζήζεηο γηα ην φθεινο πνπ ζα έρεη ην 

άηνκν απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα ην νπνηνδήπνηε θφζηνο ηεο 

θαηαβαιιφκελεο πξνζπάζεηαο (Rosenstock, 1974). 

Ζ ζεσξία ηεο Έιινγεο Γξάζεο (Theory of Reasoned Action): H πηνζέηεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ αηηηνινγεκέλε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ζ πξφζεζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ ππφ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηεο αηνκηθήο ζπκκφξθσζεο ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο (Stroebe θαη Stroebe, 

1995). 

Ζ ζεσξία ηεο Κηλεηνπνίεζεο γηα ηελ Τγεία (Protection Motivation Theory): Ζ 

θηλεηνπνίεζε ελφο αηφκνπ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ έλαλ θίλδπλν εμαξηάηαη απφ 

ηέζζεξεηο παξάγνληεο, α) ηε ζνβαξφηεηα ηνπ επηδήκηνπ γεγνλφηνο, 

β) ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο, γ) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθδειψζεη ηελ 

πξνηεηλφκελε ζπκπεξηθνξά θαη δ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ζπκπεξηθνξάο 

γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επηδήκηνπ γεγνλφηνο (Stroebe θαη Stroebe,1995). 

Ζ Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο (Social Learning Theory): Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη 

επηηπρεκέλε ζεσξία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ παηδηά θαη 

εθήβνπο. χκθσλα κε απηή, ην πεξηβάιινλ πξνζδηνξίδεη ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν κέζα 

ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην άηνκν, ζπλεπψο παξέρεη ηα θίλεηξα θαη ηα αληηθίλεηξα γηα ηελ 
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εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία κπνξεί λα απνξξέεη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ή πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, νη πηνζεηνχκελεο 

λέεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, αθφκα θη απηά ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνπ νλνκάδεηαη  ακνηβαίνο θαζνξηζκφο ζπκπεξηθνξάο (Bandura,1986). 

Ζ νιηζηηθή-νηθνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ Αγσγή θαη Πξναγσγή ηεο Τγείαο, ε νπνία εληάζζεη 

ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία αιιαγέο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζε έλα πιαίζην επξχηεξσλ 

δνκηθψλ κεηαβνιψλ κε ηηο νπνίεο ζπλαξζξψλεηαη ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά (McLeroy θ.ά., 

1988). Ζ εθπαίδεπζε δε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη κφλν ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν κε ηελ απιή κεηάδνζε γλψζεσλ αιιά θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ζθέςεο, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ απηνπξαγκάησζε ησλ αλζξψπσλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, φπνπ "πγηεηλή επηινγή είλαη ε πξνζηηή επηινγή"(Tones, 1988; 

Robertson & Minkler,1994). 

Α6. ρεδηαζκόο- εθαξκνγή-αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο  Τγείαο.  

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε  ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο : 

 

Πξναγσγή Τγείαο,  Σνχληαο, 2004 

Ο ζρεδηαζκόο-πξνγξακκαηηζκόο είλαη ην πξψην ζηάδην, θαηά ηνλ νπνίν  θαζνξίδνληαη κε 

αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ε νκάδα 

ζηφρνο (ηειηθή ή θαη ελδηάκεζε), ν ζθνπφο (γεληθφο ζηφρνο), νη επί κέξνπο ζηφρνη, ην 

ρξνλνδηάγξακκα, νη πφξνη, ν πξνυπνινγηζκφο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αμηνιφγεζε (ηάππα-

Π.Η.,2007). Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ε δηακφξθσζε παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ πιηθψλ κέζσλ ( ψθνπ, 1994). 
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Ζ εθαξκνγή- εθηέιεζε είλαη ην δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ πινπνίεζε ηεο 

Αγσγήο Τγείαο θαη απνηειεί πηζηή κεηαθνξά ζηελ πξάμε φζσλ έρνπλ δηαηππσζεί γξαπηά ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. ‘απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζρεδηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρφο ηνπο. Μπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (δηακνξθσηηθή), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηνξζσηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηάππα-Π.Η.,2007 ). 

 Ζ αμηνιόγεζε είλαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα θάζε πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο θαη 

είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαζψο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε αμηφπηζηεο κεζφδνπο θαη 

εξγαιεία, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ζθνπψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Γθνχβξα, 2001).  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη εξγαιείν παηδαγσγηθφ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ζπλνςίδνληαη θαη λα αλαθνηλψλνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαη ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε πξφνδνο, ε απνδνηηθφηεηα, 

ε  απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επίδξαζε. Δπεηδή ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο ζηνρεχνπλ 

ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, κπνξεί λα εθηηκήζεί πην εχθνια ε 

πξφνδνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ζρεδφλ ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ρξεηάδεηαη δηάζηεκα ζρεδφλ  ελφο ρξφλνπ  θαη ε επίδξαζε ζρεδφλ πέληε ρξφλσλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη κε πξνζνρή ε αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Μαο δίδεη ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά πφζν ν ζρεδηαζκφο ηνπ ήηαλ 

επηηπρήο θαη θαηά πφζν πξνζεγγίζηεθε ε νκάδα-ζηφρνο. Μαο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληνπίδεη εκπφδηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξεζηκεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

νξγάλσζεο θαη ζηελ επηινγή δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κέιινλ (ηάππα-Π.Η., 2007). 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμεηάδνληαη  δείθηεο φπσο ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θ.ι.π), ν βαζκφο  εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πηζηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε 

ζπκβαηφηεηά  ηνπ κε ην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ησλ πξνζδνθηψλ  θαη 

ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Perry et al,1997). 
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Ζ αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλδέεηαη κε 

ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη εμεηάδεη θαηά πφζν απηνί καο νδήγεζαλ ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ή ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Υξεζηκεχεη γηα λα θξίλνπκε θαηά πφζν ην πξφγξακκα αμίδεη λα ζπλερηζηεί, λα πξνζαξκνζηεί ή 

λα δηαθνπεί. 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (εζσηεξηθή αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε) ή θαη απφ εμσηεξηθφ 

αμηνινγεηή (εμσηεξηθή αμηνιφγεζε).  

 

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επαίζζεηνη δείθηεο, κεηαβιεηέο πνπ 

βνεζνχλ ζηε κέηξεζε ησλ αιιαγψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξηηήξηα  ηα νπνία 

λα αμηνινγεζνχλ δξάζεηο. Σα θξηηήξηα απηά κπνξεί λα είλαη πνζνηηθά, αιιά θαη θνηλσληθά-

πνηνηηθά. 

Οη δείθηεο ρξεζηκεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε γηα λα κεηξήζνπκε ηηο αιιαγέο άκεζα ή έκκεζα, π.ρ., 

αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο άκεζνη δείθηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ ή ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, ην επίπεδν δηαηξνθήο (θάπληζκα, νηλνπλεπκαηψδε, θξάλνο, 

δψλε, νηλνπλεπκαηψδε θ.ά.). 

πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηάιιεινη δείθηεο θαη θξηηήξηα, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζπλεληεχμεηο, εθζέζεηο, ηήξεζε πξαθηηθψλ, παξαηήξεζε ή  

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή απηνχ, θαζψο θαη 

ζ΄απηνχο πνπ δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο θαη ηέινο ζηνπο γνλείο θαη 

κε απηά  κπνξνχκε λα ειέγμνπκε: α) πνζνηηθνχο δείθηεο, π.ρ πφζνη καζεηέο ζπκκεηείραλ 

αξρηθά ζην πξφγξακκα θαη πφζνη παξέκεηλαλ σο ην ηέινο 

β) πνηνηηθνχο δείθηεο, π.ρ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε επίπεδν ηάμεο-νκάδαο θαη ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο φζσλ  ζπκκεηέρνπλ ή δέρνληαη επηδξάζεηο απφ ην πξφγξακκα (ηάππα-Π.Η., 2007). 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο είλαη 

ε δπζθνιία  ηεο εθπαίδεπζεο λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

(ψθνπ,1999, ENHPS, 2006). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί γηα θάζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα ή ππνελφηεηα λα εξεπλά θαηά πφζνλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά καζεηψλ /καζεηξηψλ νθείιεηαη ζηε δηθή ηνπ παξέκβαζε θαη φρη ζε άιιεο 

ελέξγεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Δμάιινπ, ν εθπαηδεπηηθφο 
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αλακέλεηαη λα αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη λα εξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο 

παξέκβαζήο ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά (IUHPE, 2009). 

ηηο πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο είηε δελ 

εμεηάδεηαη είηε δε ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθή  ψζηε λα δεκνζηεπηεί, κε απνηέιεζκα λα 

έρνπκε έλα  κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ φπνπ απηή ε δηαδηθαζία παξακέλεη άγλσζηε ή αζαθήο 

(Kafatos et al, 2004).  

Απηφ είλαη κηα ζεκαληηθή αδπλακία απηψλ ησλ κειεηψλ δηφηη ε πνηνηηθή έξεπλα φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνζνηηθή κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε 

λα ζρεδηαζηνχλ πην νμπδεξθείο κειινληηθέο παξεκβαηηθέο κειέηεο (Απγεξηλφο θαη ζπλ., 2006).  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο  παξέκβαζεο απφ ηνπο καζεηέο  είλαη ζεκαληηθή γηα λα 

εμεξεπλεζνχλ νη θαιχηεξεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, γηαηί  έρεη θαλεί φηη ε δηαθνξεηηθή  

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο –κάζεζεο  πνπ αθνινπζεί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο επεξεάδεη ην 

απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο ( Kafatos  et al, 2004 ). 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ  δηεπζπληψλ  ησλ ζρνιείσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ηελ εθαξκνγή  ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ 

απηνχο (Birch et al, 2001) . Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί  ζεσξνχλ εκπφδηα ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ θαζψο  θαη ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα άιισλ καζεκάησλ  φπσο ε αλάγλσζε, ε 

αξηζκεηηθή θαη  ε γιψζζα (Lambert, 2006) θαη φηη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε απαξαίηεηε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα  δηεπθνιχλεη ην ξφιν ηνπο ζηελ πξναγσγή πγείαο (Borra et al., 2003). 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη νη δάζθαινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα Αγσγήο 

Τγείαο είλαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή κε δηθέο ηνπο 

πξσηνβνπιίεο. Έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα πγείαο  (Apostolidou 

& Fontana, 2003).  

Α7. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθόηεηαο  ησλ  πξνγξακκάησλ  αγσγήο  πγείαο  

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ αλαθέξεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ηα  πξνγξάκκαηα αγσγήο θαη 

πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία είλαη ε κεξηθή γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πγείαο, 

ε κε επαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππαιιήισλ, ηα κε 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, ν ιίγνο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη  ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, νη 

δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο θαη ε έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο γνλείο (W H O,1997). 
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Γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ -  δαζθάισλ,  δηεπζπληψλ,  γνλέσλ,   καζεηψλ, θνηλφηεηαο-  θαζψο θαη απφ ην 

θαηάιιειν  εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ  Αγσγή Τγείαο θαη ρξεζηκνπνηεί  

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο  πνπ βαζίδνληαη ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη φρη ζε 

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο (Contento et al, 1995; Hancock et al, 1996).    

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ  πξνγξάκκαηα  πνπ είραλ ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ζηα ζρνιεία, έδεημε φηη ηα πην απνηειεζκαηηθά  είλαη 

απηά πνπ κεηαδίδνπλ δεμηφηεηεο δσήο, επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα 

(Tobler,1992). 

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή  επεξεάδεηαη επίζεο  απφ  παξάγνληεο φπσο ε απνδνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο,  ην αλνηθηφ ζρνιείν ζηελ θνηλσλία, ε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

δηθηχνπ αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε δέζκεπζε θαη 

ε εμεηδίθεπζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ζηαζεξφ-κφληκν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (ηάππα-Π.Η., 2007). 

Δπξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

πξνθχςνπλ εάλ εθαξκφδεηαη έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν ζπλδέεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο άιιεο δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία ζην ζρνιείν, πεξηέρεη 

νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (St. Leger, 2004) θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηαηί θαίλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο 

ζεσξίεο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν εθαξκνγήο (Sharma, 2007). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηελ έληαζή ηνπ, ηελ ειηθία –ζηφρν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην επίπεδν  ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ, ηνπ ζρνιείνπ  θαη ησλ γνλέσλ (Thomas, 2006), θαζψο θαη  ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

απην-αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο εηδηθά  ζε παξεκβάζεηο γηα κεγαιχηεξα παηδηά  

(Birnbaum et al, 2002). 

Σέινο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ δηάθνξσλ ππνζηεξηθηηθψλ θνξέσλ φπσο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα θαη ε θνηλσλία ζην ζχλνιν (Peled et al, 1994). 

Α8. Πξνγξάκκαηα Γηαηξνθηθήο Αγσγήο 

Σν ζρνιείν, κε αθεηεξία ηελ Αγσγή Τγείαο  ε νπνία δελ αθνξά κηα βαζκίδα ή κηα ηάμε, αιιά 

νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα πηνζεηήζεη ζηαδηαθά έλα ξφιν ππνζηεξηθηηθφ 

θαη πξνιεπηηθφ κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο δηαθφξσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ 
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ζα εκπφδηδαλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή γηα απηνλνκία θαη δεκηνπξγηθή δσή (ΤΠ.Δ.Π.Θ.- 

Π.Η., 2002). Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία γίλεηαη ζπλήζσο 

πξφδειε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη κφιηο καζεπηνχλ ηα πξφηππα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζπρλά δηαηεξνχληαη γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

κεηάδνζε  γλψζεσλ θαηά  ηελ παηδηθή ειηθία ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ ηξνθίκσλ, ηηο 

ζπλήζεηεο  δηαηξνθήο, ηεο θπζηνινγίαο ηεο δηαηξνθήο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη 

δηαηξνθήο, θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα  πηνζέηεζεο δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά  φζνλ αθνξά ηελ 

δηαηξνθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά  έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

δελ είλαη κφλν ζέκα  δηαηξνθηθψλ γλψζεσλ. Έρεη επίζεο λα θάλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο θαη ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ηξνθψλ θαη πνηψλ, θαζψο 

θαη ηε δηαηξνθή ζηα ζρνιεία (Heseker & Beer, 2004). 

θνπφο ηεο δηαηξνθηθήο αγσγήο είλαη ε ζεκειίσζε δηαηξνθηθψλ ζηάζεσλ θαη ε πξναγσγή 

πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα παξέρεη 

δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη νδεγίεο  γηα πγηή ηξφπν δσήο ζηνπο καζεηέο (Hancock et 

al., 1996).  Ζ δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη πνιχηηκε γηα ηελ 

αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή (Contento et al, 1992; Lytle & 

Achterberg, 1995). Ζ ζεκαζία ηεο ππνζηεξίδεηαη θαη  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη  

πηζηεχνπλ πσο ε παξνρή δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε λα είλαη ζην πξφγξακκα ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ  (Lambert, 2006). 

Ζ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο δηαηξνθηθψλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο 

ζηα ζρνιεία έρεη πξνθχςεη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο ζην δπηηθφ θφζκν ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνπ  έρεη απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ρξφλησλ λνζεκάησλ αιιά θαη ηελ 

απμαλφκελε παηδηθή παρπζαξθία (Τ.Α. Γ2/4867/28-8-92 - ΦΔΚ 629/η.Β΄/23-10-92). 

Γηάθνξα  απνηειέζκαηα  ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

παηδηθήο παρπζαξθίαο αλέθεξαλ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθψλ  πινχζησλ ζε ιίπε (Paradis  

et al, 2005; Perry et al, 2004 ), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ έξεπλα θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ ηε 

ζσζηή ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ιηπψλ, κεηψζεθε  ε ιήςε ηνπο 

ζηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα ζρνιεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε (Snyder & Anliker, 

1999).  

 

 Γη‘απηφ, κεγάιν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο  πνιηηηθήο θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζηνρεχεη ζηα 

κηθξφηεξα παηδηά ιφγσ  ηεο  αληίιεςεο φηη ε δηαηξνθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ είλαη πην εχθνιν λα 

αιιάμεη ( Kelder  et al, 1994). Σα ζρνιεία θαίλεηαη λα είλαη έλα ηδαληθφ  πεξηβάιινλ γηα ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο θαζψο  έρνπλ ην 

κνλαδηθφ πξνλφκην λα εθπαηδεχνπλ ηα παηδηά αθαδεκατθά αιιά θαη ζε δεμηφηεηεο δσήο ( 

Passmore, 1996). 

 

Δηδηθφηεξα γηα  ηνπο παξάγνληεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο , πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ αξρίζεη 

λα επηθεληξψλνληαη ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο επηξξνέο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ παηδηψλ. πσο θαίλεηαη, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. ζνλ 

αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα παηδηά είλαη πην πηζαλφ λα ηξψλε ηξνθέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, θαη ηείλνπλ λα ηξψλε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο φηαλ ηνπο παξέρνληαη 

κεγαιχηεξεο κεξίδεο. Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, νη  ρξνληθνί  πεξηνξηζκνί, θαη ε επηξξνή  ηεο 

εζλφηεηαο επεξεάδνπλ  ηα είδε ησλ  ηξνθίκσλ πνπ ηξψλε ηα παηδηά. Ζ δνκή ηνπ γεχκαηνο είλαη 

επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ 

θαη πεξηιακβάλεη θνηλσληθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεπκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θαηά πφζνλ νηθνγέλεηεο ηξψλε καδί, αλ βιέπνπλ  ηειεφξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  

γεπκάησλ θαζψο  θαη ε πεγή ησλ ηξνθίκσλ (π.ρ., εζηηαηφξηα, ζρνιεία). Οη γνλείο παίδνπλ 

επίζεο έλαλ άκεζν ξφιν ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ  παηδηψλ κε ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο 

ζηάζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ζίηηζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη παξεκβάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ πξέπεη  λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνηθηιία 

ησλ θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

παηδηψλ ( Patrick & Nicklas, 2005). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιά 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ παξεκβάζεσλ. Έλα απφ ηα πξψηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθε ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ην ―Nutrition Education and 

Training  Program‖(NETP). θνπφο ηνπ ήηαλ ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη κέζσ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

γεχκαηνο ζην εζηηαηφξην ηνπ ζρνιείνπ. Αθνινπζήζεθε εηδηθή εθπαίδεπζε απφ ηνπο δαζθάινπο 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ (Maretzki, 1979).  

ηε Νέα Τφξθε ην  NETP εθαξκφζηεθε ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζην λεπηαγσγείν 

ζε ηξία ζρνιεία ελψ άιια ηξία ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αιιαγή ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ. Δπηπιένλ, νη 
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καζεηέο ηεο παξέκβαζεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ζηα ελδηάκεζα γεχκαηα (Gillespie, 1984). 

 To NETP εθαξκφζηεθε θαη κε ηε κνξθή έξεπλαο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ζρνιείσλ θαη ν έιεγρνο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έγηλε κεηά απφ δχν ρξφληα  έδεημε φηη ελψ βειηηψζεθαλ νη 

γλψζεηο πγείαο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ, δε ζεκεηψζεθε θάπνηα βειηίσζε ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξφθηκα ( St. Pierre & Rezinovic, 

1982). 

Σν πξφγξακκα «Nutrition in the Changing World‖ εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ 21 ηάμεσλ θαη 21 ηάμεηο ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ. Ζ δηάξθεηά ηνπ ήηαλ 9 εβδνκάδεο θαη 

πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε θαη ζην εζηηαηφξην, φπσο ρεηξνηερλίεο, puzzles, 

αθίζεο θαη παηρλίδηα ζηα νπνία νη καζεηέο έπαηξλαλ βαζκνχο θαηαλαιψλνληαο  ιαραληθά ζηα 

κεζαία γεχκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

βειηηψζεθαλ, ελψ νη ζηάζεηο βειηηψζεθαλ ζε θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο. Οη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο δε θάλεθε λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά (Shannon et al, 1982; Graves et al, 1982). Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ αλάινγα φηαλ ε παξέκβαζε ζπλερίζηεθε γηα ηξία ρξφληα (Shannon and 

Chen,1988).  

Ζ παξέκβαζε CHOPPS δηελεξγήζεθε ζε 6 ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνηηνδπηηθά 

ηεο Αγγιίαο θαη είρε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηε  κείσζε ηεο 

θαηαλάισζε ησλ αλαςπθηηθψλ. Σν πξφγξακκα δηήξθεζε έλα έηνο,  πινπνηήζεθε ζε 4 θάζεηο 

θαη πεξηειάκβαλε ηελ παξάδνζε  εθπαηδεπηηθψλ  δηαιέμεσλ κε  έκθαζε ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

θαη ζηηο αξλεηηθέο γηα ηελ πγεία ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ 

πνηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο παξέκβαζεο ην πνζνζηφ ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ 

παηδηψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο κεηψζεθε θαηά 0.2% ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ απμήζεθε θαηά 

7.5% . Χζηφζν, θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε κεηά απφ 3 ρξφληα θάλεθε φηη ν επηπνιαζκφο ησλ 

ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ παηδηψλ απμήζεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο (James et al, 2007). 

ηε Βφξεηα  Ηξιαλδία εθαξκφζηεθε πξφγξακκα πξνψζεζεο πγηέζηεξσλ «ζλαθ»ζε 55 δεκνηηθά 

ζρνιεία κε ζπκκεηνρή παηδηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ζηα κεγαιχηεξα παηδηά παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο γλψζεηο ηνπο θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ βιαβεξψλ 

«ζλαθ». Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ βιαβεξψλ «ζλαθ» παξαηεξήζεθε θαη ζηα κηθξφηεξα 

παηδηά, φκσο κφλν ζ‘απηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

(Freeman & Bunting, 2003).  

Χο πξνο ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  Αγσγήο Τγείαο ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ,  έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη πνιχ θαιφο ηξφπνο πξφιεςεο ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη επεηδή νη παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθαλίδνληαη απφ ηα πξψηα 
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παηδηθά ρξφληα, ζα πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα απηά λα ζρεδηάδνληαη γη‘απηή ηελ ειηθία (Walter,  

1989; Contento, 1992; Harrell et al, 1996). 

 

ηε ρψξα καο, ζηαδηαθά νη δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ Διιήλσλ εθήβσλ θαη παηδηψλ, έρνπλ 

κεηαηξαπεί απφ «παξαδνζηαθνχ ή κεζνγεηαθνχ» ηχπνπ, ζε αληίζηνηρεο, «Γπηηθνχ» ηχπνπ 

(Yannakoulia et al., 2004), ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ε ππεξθαηαλάισζε ιίπνπο, θπξίσο 

θνξεζκέλνπ (Roma-Giannikou et al, 1997), θαζψο θαη ε δηαξθψο παξαηεξνχκελε κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη, θπξίσο, ιαραληθψλ (Trichopoulou et al., 2003).  

Ζ  αιιαγή ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ θαη ε πηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ πξνηχπσλ, 

νθείιεηαη ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ επλνεί - ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο παρπζαξθίαο. 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο, φπνπ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ 

δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ηεο πεξηνρήο ζήκεξα, δείρλνπλ φηη έρνπλ αληηζηξαθεί ηα ρακειά 

πνζνζηά ηεο παρπζαξθίαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ Δπηά Υσξψλ ην 1960 (Kafatos, 

2000; Μνζραλδξέα,2003). 

ε έξεπλα  ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εζληθή θιίκαθα (WHO- Health Behaviour in School 

Aged Children-HBSC 1997-1998), εθηηκήζεθε ην πνζνζηφ ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ 

παηδηψλ (IOTF θξηηήξηα), ζε 10,3% γηα ηα θνξίηζηα θαη 24,2% γηα ηα αγφξηα ειηθίαο 11-16 

εηψλ, ήηαλ, σζηφζν, βαζηζκέλε ζε απηναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ηα νπνία ππνεθηηκνχλ ηε 

ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ (Kafatos et al, 2005).  

 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη εζληθή πνιηηηθή  ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ή κείσζε ησλ 

απμαλφκελσλ δεηθηψλ λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ ρξφληα λνζήκαηα, παξά ηνλ πςειφ 

επηπνιαζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο (έσο θαη 41%-ζχλνιν 

ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ), (Manios, 2002; Καθάηνπ & ζπλ., 2007) θαη παξά ην γεγνλφο φηη 

ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, έρεη δείμεη ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Σν 1987 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Κιηληθή Πξνιεπηηθήο  Ηαηξηθήο θαη Γηαηξνθήο ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο Κξήηεο κία παξέκβαζε βαζηζκέλε ζην πξφγξακκα ―Know your Body‖ ην 

νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ ην American Health Foundation ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζχκθσλα κε ηε 

Θεσξία Κνηλσληθήο Μάζεζεο. Ζ παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζε 10 ζπλαληήζεηο ζεσξεηηθνχ θαη 

πξαθηηθνχ επηπέδνπ ζε ζέκαηα πγείαο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ κε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Σα 

απνηειέζκαηα κεηά απφ έλα ρξφλν έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

γηα ηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε νξνχ, ηε δηαζηνιηθή πίεζε θαη ην Γείθηε Μάδαο ψκαηνο. Δπίζεο,  
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ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πνπ άξρηζαλ λα θαπλίδνπλ ήηαλ 6% έλαληη 

20% ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Lionis et al, 1991). 

 χκθσλα κε άιιν πξφγξακκα  κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ  γλψζεσλ, ηεο  ζηάζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πγείαο, δηαηξνθήο θαη ζσκαηηθήο άζθεζεο, κε 

θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ζεηηθφηεξα  απνηειέζκαηα 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θη απηφ  κπνξεί, ελ κέξεη, λα απνδνζεί ζηε κεγάιε ζπκκεηνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ  ησλ γνλέσλ γηα ην πξφγξακκα (Manios et al,1999).  

Μηα άιιε έξεπλα  εμέηαζε ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο παξέκβαζεο «Κξεηηθή Τγεία 

θαη Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Γηαηξνθήο " ζηελ αξηεξηαθή πίεζε, ζην νπνίν ζπκκεηείρε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 176 καζεηψλ (85 απφ ηα ζρνιεία παξέκβαζεο θαη 91 απφ ηα ζρνιεία 

ειέγρνπ. Σα επξήκαηα αλαθέξνπλ επλντθέο κεηαβνιέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε, ζηελ πξφζιεςε 

ηρλνζηνηρείσλ, ζην Γείθηε Μάδαο ψκαηνο  θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ 10 ρξφλσλ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 4 ρξφληα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

παξέρνληαο έηζη θάπνηα ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο 

πγείαο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ρξφλησλ 

παξαγφλησλ γηα θίλδπλν λφζνπ (Kafatos  et al, 2007). 

Δλζαξξπληηθά απνηειέζκαηα έδσζαλ επίζεο θαη άιια  παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα  ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη  δηαηξνθήο   ζε ζρνιεία ηεο Κξήηεο ( Manios et al, 2002; Καθάηνο & ζπλ., 2005).  

 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαηξνθήο απνηεινχλ ηα θξνύηα, ηα ιαραληθά θαη ηα ρόξηα, πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηα ιαραληθά θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο ησλ ειιήλσλ, 

απνηεινχλ απαξαίηεηεο ηξνθέο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εκεξήζην δηαηηνιφγην 

ησλ παηδηψλ ιφγσ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ φπσο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

δηαηηεηηθψλ ηλψλ, πνιιά κηθξνδηαηξνθηθά ζηνηρεία (θάιην, αζβέζηην, βηηακίλε C, βηηακίλε B6, 

θαξνηηλνεηδή, βηηακίλε E, θπιιηθφ νμχ), θαζψο  θαη άιια ζπζηαηηθά κε αληηνμεηδσηηθέο 

ηδηφηεηεο.  

Γηάθνξα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά  ηελ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο 

ηαθηηθήο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ ελήιηθε δσή θαηά ησλ θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ θαη νξηζκέλσλ ηχπσλ θαξθίλνπ (Hu, 2003; Key et al, 2003; Joshipura, 1999; Lock et 

al, 2005).Δπηπιένλ, ππάξρνπλ  απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη πεξηνξηζκέλα, πνπ ζπζρεηίδνπλ  

ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία  κε  ηνλ θίλδπλν 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ή  θαη  θαξθίλνπ  θαηά ηελ ελειηθίσζε, ηα νπνία  ζχκθσλα κε 

θάπνηνπο εηδηθνχο, εξκελεχνληαη  σο άκεζε  επίδξαζε ηεο αλεπαξθνχο θαηαλάισζήο ηνπο 

(Ness  et al, 2005; Maynard  et al,  2003). Γεληθφηεξα, ε αλεπαξθήο θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 
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ιαραληθψλ  εθηηκάηαη φηη είλαη ππεχζπλε γηα πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην ζαλάηνπο εηεζίσο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ( Pomerleau et al, 2006). 

 

Χζηφζν, θαίλεηαη  φηη ε αχμεζε  πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  είλαη δπλαηή ζε έλα 

επξχ θάζκα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

εθήβνπο, φπνπ ε πξφζιεςε κεηψλεηαη δξακαηηθά (de Sa & Lock, 2008). 

Ο ζηφρνο ησλ  παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ 

ηα παηδηά είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη, φπσο έρνπλ δείμεη δηάθνξεο έξεπλεο, νη ελήιηθεο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ πνιιά θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη απηνί πνπ θαηαλάισλαλ πνιιά θξνχηα θαη 

ιαραληθά θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Αλ θαη ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  έρεη 

βξεζεί φηη  κεηψλεηαη θαηά ηελ ελειηθίσζε,  κειέηεο  παξαθνινχζεζεο δείρλνπλ φηη ε 

ζπληζηψκελε δηαηηεηηθή θαηαλάισζή ηνπο ζηελ παηδηθή ειηθία ζχκθσλα κε ηηο  

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο,  επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζηελ ελήιηθε δσή. Οη ιφγνη 

γη‘ απηή ηε  ζηαζεξφηεηα ζηε δηαηξνθή δελ είλαη αθφκε γλσζηνί ( Kelder et al, 1994; te Velde 

et al, 2007).  

 

Σα νθέιε γηα ηελ πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ πνπ  έρνπλ 

βξεζεί  ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ  ην ειάρηζην φξην πξφζιεςεο γηα 

ηνπο ελήιηθεο   ππνζηεξίδεηαη δηεζλψο φηη πξέπεη λα είλαη 400 g ηελ εκέξα, δειαδή 5 κεξίδεο 

εκεξεζίσο ζπλνιηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 2 κεξίδεο θξνχησλ θαη 3 ιαραληθψλ (WHO, 2003). 

Σν 2007, κάιηζηα, ε World Cancer Research Fund ζε  έθζεζε ηεο πξφηεηλε φηη ε κέζε 

θαηαλάισζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 600 g εκέξα (World Cancer Research 

Fund/American Institute for Cancer Research, 2007 ). Παξά ηα νθέιε γηα ηελ πγεία, ηα παηδηά  

ζε φιν ηνλ θφζκν δελ θηάλνπλ ηνλ  ειάρηζην ζηφρν ζπληζηψκελεο θαζεκεξηλήο πξφζιεςεο 

πνπ ππνζηεξίδεηαη δηεζλψο φηη πξέπεη λα είλαη γηα ηελ ειηθία 8-13 ρξφλσλ  1,5 κεξίδα, δειαδή 

120 γξακκάξηα θξνχησλ , ελψ γηα ηα ιαραληθά είλαη 2 κεξίδεο (160 γξ. ) γηα ηα θνξίηζηα θαη 

2,5κεξίδεο (200 γξ.) γηα ηα αγφξηα (A.H.A,2oo5). Θα πξέπεη , σζηφζν, εδψ λα αλαθεξζεί φηη  

ζπλήζσο ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο αθνινπζνχλ ην γεληθφ θαλφλα «5 ηελ 

εκέξα» επεηδή ζηνρεχνπλ ζηελ  καθξνπξφζεζκε πηνζέηεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο  θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή θαη επεηδή απηφο ν θαλφλαο είλαη εχθνινο θαη ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ 

πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηθηιία, θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε 5 δηαθνξεηηθψλ 

ρξσκάησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ηελ εκέξα.   

 

http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Joia+de+Sa&sortspec=date&submit=Submit
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Γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα παηδηά έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

δηάθνξα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο,  νξηζκέλα απφ ηα νπνία αλαθέξνληαη 

παξαθάησ.  

Σν «Gimme 5» ήηαλ κηα πνιππαξαγνληηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα 

λα εθηηκήζεη ηελ θαηαλάισζε ρπκψλ, θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαζψο θαη  ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ ςπρνθνηλσληθψλ  κεηαβιεηψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ζε καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο 

θαη βαζίζηεθε ζηε Θεσξία Κνηλσληθήο Μάζεζεο. Ήηαλ κηα ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε 

κειέηε παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζε 16 δεκνηηθά ζρνιεία. πκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο 

ηεο ηξίηεο ηάμεο ην ρεηκψλα ηνπ 1994 θαη καζεηέο πνπ ελψζεθαλ καδί ηνπο ζηελ ηεηάξηε  θαη 

ηελ πέκπηε ηάμε. Ζ παξέκβαζε πεξηειάκβαλε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελεκεξσηηθά δειηία, 

βίληεν. Ζ αμηνιφγεζε πεξηειάκβαλε 7-ήκεξε θαηαγξαθή ηεο πξφζιεςεο απφ ηνπο καζεηέο 

θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθέο  κεηξήζεηο ησλ καζεηψλ , ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

γνλείο, θαη εθηηκήζεηο παξαηήξεζεο. Δπλντθά απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ ζηε 

ζπλδπαζκέλε θαηαλάισζε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ζηελ θαηαλάισζή ηνπο ζηα γεχκαηα 

ησλ εξγάζηκσλ  εκεξψλ, ζηελ  απην-απνηειεζκαηηθφηεηα  πξφζιεςεο, ζηηο θνηλσληθέο  

λφξκεο, ζηηο δεηνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε γλψζε. Χζηφζν, νη αιιαγέο ήηαλ κηθξέο, θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο είλαη άγλσζηε (Baranowski et al, 2000). 

Σν πξφγξακκα ―5-A-Day Power Plus‖ είρε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 4
ε
 θαη 5

ε 
ηάμε   20 

ζρνιείσλ. Ζ  εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα κέξε: καζήκαηα πνπ 

εζηίαδαλ ζηε ζπκπεξηθνξά, ζπκκεηνρή \ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, αιιαγέο ζηελ παξνρή 

ηξνθίκσλ ζην ζρνιείν θαη ζπκκεηνρή ησλ ζρεηηθψλ βηνκεραληψλ. ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

πεξηιακβάλνληαλ ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε εθπαίδεπζε γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

πξνεηνηκαζία γξήγνξσλ γεπκάησλ θαζψο θαη δνθηκέο γεπζηηθφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  έγηλε κε παξαηήξεζε, κε 24-σξε αλάθιεζε θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε 

φια ηα επίπεδα εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Απηφ εμεγεί ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κφλν ζηα ζρνιηθά γεχκαηα θαη φρη ζην ζπίηη (Perry et 

al,1998).  

Δπηπιένλ, ζε άιιε έξεπλα θαηά ηελ νπνία  εμεηάζηεθαλ νη θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηξξνέο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε  θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θξέζθσλ ρπκψλ απφ ηα 

παηδηά έρεη θαλεί φηη ηα γνληθά πξφηππα, νη πεπνηζήζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη 

θξέζθσλ ρπκψλ απφ ηα παηδηά. Σα εξσηεκαηνιφγηα  πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 
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ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θξνχηα, ιαραληθά 

θαη θξέζθνπο ρπκνχο θαζψο θαη ζε ηξφθηκα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά. Οη καζεηέο 

αλέθεξαλ φηη επεξεάζηεθαλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ην πξφηππν ησλ γνλέσλ ηνπο , θπξίσο 

ηεο κεηέξαο, θαζψο  θαη ησλ θίισλ ηνπο, ζπλήζσο ζην κεζεκεξηαλφ (Cullen et al, 2000). 

Α9. Σα πξνγξάκκαηα Pro Children θαη Pro Greens 

 

Σν  πξφγξακκα Pro Children ζρεδηάζηεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζε  επξσπαίνπο καζεηέο 11 ρξφλσλ θαη ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θαηαλάισζήο ηνπο απφ ηα παηδηά. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 5ν 

πξφγξακκα πιαίζην ηεο Γεληθή Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηεο ΔΔ θαη ππνζηεξίρηεθε  απφ ηελ 

Παγθφζκηα Οξγαληζκφ Τγείαο (Brug, 2005).  

 

ηελ αξρηθή  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο 9 επξσπατθψλ ρσξψλ (Απζηξία, 

Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Γαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, νπεδία), βξέζεθε  φηη ε 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά  θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θηάλεη 

ην ζπληζηψκελν επίπεδν . Ζ πξφζιεςε ιαραληθψλ είλαη θαηά θαλφλα ρακειφηεξε απφ φ, ηη ε 

πξφζιεςε θξνχησλ, ελψ ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηα αγφξηα είλαη 

ρακειφηεξε  απφ απηή ησλ  θνξηηζηψλ. Ζ πςειφηεξε ζπλνιηθή πξφζιεςε βξέζεθε ζηελ 

Απζηξία θαη ηελ Πνξηνγαιία θαη ε  ρακειφηεξε ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηζιαλδία ( Yngve et al, 

2005).  

Ζ παξέκβαζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ζπλέρεηα γηα  έλα ρξφλν ζε 3 επξσπατθέο  ρψξεο 

(Ννξβεγία, Οιιαλδία, Ηζπαλία), ζηφρεπε ζηελ αχμεζε  ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαηά 20% ζε παηδηά 10 – 12 εηψλ, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ 

ηελ παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία, θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε, πξνζαξκνζκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζε ππνινγηζηή θαη ζπκβνπιέο γηα ηα παηδηά 

θαζψο επίζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ ζην ζπίηη ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ (Wind et al, 2008). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  φηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλε  πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά  57gr/ εκέξα  ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ έιεγρν θαη ηα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ γηα έλα ρξφλν κεηά 

απφ ηε κειέηε παξέκβαζεο. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο θξίζηκα γηα ηελ 

επηηπρία ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε  πξνζβαζηκφηεηα ζε πνηνηηθά θξνχηα 

θαη ιαραληθά, ε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο γηα αιιαγή θαη ε εζηίαζε ζηελ 

ειάηησζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (te Velde et al, 2007). 
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Σν πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ θέξδηζε ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. 

εκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ αιιαγή ηεο  πξφζιεςεο θάλεθε λα είλαη ην αλαθεξφκελν επίπεδν 

εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε απνδνρή ηνπ έξγνπ 

απφ ηνπο καζεηέο.  Χζηφζν, ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο 

δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζηε Ννξβεγία θαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζηελ Οιιαλδία, φπσο αληίζηνηρα θαη ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο (Wind et al, 2008). 

 

Ζ κειέηε  εγθπξφηεηαο θαη  αλαπαξαγσγηκφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ παηδηψλ  σο πξνο 

ηελ  θαηάηαμε ησλ ζεκάησλ δηεμήρζε ζε ηέζζεξηο  ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν (Γαλία, 

Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη Πνξηνγαιία) θαη ηα απνηειέζκαηα ζεσξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά ζε φιεο 

ηηο ρψξεο . Πξηλ απφ ηε ρξήζε  ηνπο, ηα  εξσηεκαηνιφγηα  πξνζαξκφζηεθαλ   γηα ηελ απνθπγή  

ππεξεθηηκήζεσλ ( Haraldsdφttir et al, 2005) .  

Ζ κειέηε αμηνπηζηίαο έδεημε φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα έγθπξν θαη εχθνια δηαρεηξίζηκν 

εξγαιείν (De Bourdeaudhuij et al,2005).    

 

πλέρεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ έξγνπ Pro Children, απνηειεί ην πξφγξακκα Pro 

Greens, θχξηνο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε απνηίκεζε  ηεο ηξέρνπζαο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζηα παηδηά 11-12 ρξνλψλ ζε 

έληεθα  επξσπατθέο ρψξεο.  

Ζ κειέηε παξέκβαζεο Pro Greens  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά ηεο Δ΄ & η΄ ηάμεο  έρεη 12 επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ζε 11 

επξσπατθέο ρψξεο (Βέιγην, Ννξβεγία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηζιαλδία, 

Πνξηνγαιία, ινβελία, Βνπιγαξία θαη νπεδία). Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  

ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε είλαη ε Κιηληθή Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Γηαηξνθήο θαη ην Δξγαζηήξην Βηνζηαηηζηηθήο ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο  Pro Greens έγηλε κε βάζε 

ην πξφγξακκα Pro Children ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζπλέρεηα. 

 

Σν πξφγξακκα Pro Greens εζηηάδεη επίζεο ζηε δηεξεχλεζε  ησλ θαζνξηζηηθψλ  παξαγφλησλ 

πξφζιεςεο θαη θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ  ηα παηδηά  ζε ζρέζε κε  ην θχιν, ην 

πνιηηηζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν  θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 
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απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ ηξφπν  αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζήο ηνπο θαη ζθνπεχεη λα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ζηνλ ηνκέα  ηεο πξνψζεζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.  

 

Σν Pro Greens, πνπ εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα Κνηλνηηθήο Γξάζεο γηα  ηε Γεκφζηα Τγεία 

2003-2008, δηήξθεζε απφ ηνλ Αχγνπζην 2008 έσο ηνλ Ηνχιην 2011 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε  

εληφο ησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πξνηείλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

φζνλ αθνξά «ην ξφιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ σο πξφηππα ζε ζέκαηα ζρεηηδφκελα µε 

ηελ πγεία» ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιείσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία (WHO, 1993).  

Β) ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ  ΔΡΓΑΗΑ  

Οη ζθνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη δχν: 

Α. Να γίλεη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξέκβαζεο Pro Greens κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπληζησζψλ (δεηθηψλ) πνπ ηελ απνηεινχλ: ζπκκεηνρή, δφζε, πηζηφηεηα, ζπκβαηφηεηα  (Perry 

et al,1997; Linnan & Steckler, 2002).  

Β. Να εμεηαζζεί εάλ νη  δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο  ζρεηίδνληαη κε ηηο πηζαλέο 

αιιαγέο ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, αιιά  θαη κεηαμχ ηνπο.  

 

ηφρνη ηεο παξέκβαζεο: 

1.Να δηεξεπλεζεί  ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ  ζρνιείσλ, ησλ  καζεηψλ θαη ησλ  εθπαηδεπηηθψλ 

εμεηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φζσλ   ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα.  

2. Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο εθαξκνγήο  ησλ  ζπληζησζψλ  ηεο παξέκβαζεο, εμεηάδνληαο αλ  

έγηλαλ ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηνλ  

αξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

3. Να εμεηαζηεί ε  αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο θαη ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ηελ παξέκβαζε. 

4. Να ζπζρεηηζηνχλ  νη απφςεηο- ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο – ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζηα ζρνιεία ηνπο. 

5. Να αμηνινγεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

6. Να θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο  πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Γ) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Γ1. ρεδηαζκόο κειέηεο      

ηε ρψξα καο, ην πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε 36 ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ηελ 

Κιηληθή Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη δηήξθεζε απφ ηνλ Μάην; ηνπ 

2009 έσο ην Μάην  ηνπ 2010.  

Αξρηθά, ζηάιζεθε γξάκκα ζηνπο δηεπζπληέο ησλ 53 ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζην 

νπνίν αλαθέξνληαλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεηνχζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο.   

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε, 

ζπκπιεξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο γνλείο θαη απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ησλ ζρνιείσλ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα  ζε  30 ζρνιεία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Ηνχλην θαη  ζε άιια 7  

ην επηέκβξην ηνπ 2009. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ γνλέσλ νινθιεξψζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηε δεχηεξε θάζε έγηλε ηπραηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ζε δχν νκάδεο, ειέγρνπ θαη παξέκβαζεο  

θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο  ζπκπιεξψζεθαλ μαλά ηα ίδηα εξσηεκαηνιφγηα απφ  ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο καζεηέο ησλ  ζρνιείσλ παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ. Χο εθ ηνχηνπ, 14 

επηπιένλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

παξέκβαζεο  πεξηιακβάλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Οη  εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε ζπκπιήξσζαλ  δχν εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο: ην έλα ζηα κέζα ηεο παξέκβαζεο, δειαδή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, θαη έλα ζην 

ηέινο , δειαδή ην Μάην ηνπ 2010. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  Pro Greens νινθιεξψζεθε κε ηελ  αμηνιφγεζε ηνπ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα αιιά 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ψζηε λα  εθηηκεζεί  ν βαζκφο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ζθνπψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη  ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα. 

Γ2. H παξέκβαζε Pro Greens 

ηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο Pro Greens ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθά γξάκκαηα θαη 

θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο  απνηεινχληαλ απφ ηξεηο ελφηεηεο  καζεκάησλ, δχν 

ππνρξεσηηθέο θαη κία πξναηξεηηθή, πνπ πεξηειάκβαλαλ 3 δηαιέμεηο δηάξθεηαο 30-40 ιεπηψλ ε 

θάζε κία , νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο απφ κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Ζ θάζε 

ελφηεηα ζπλνδεπφηαλ  απφ 2-3  θαη θχιια εξγαζίαο  γηα ην ζρνιείν θαη ην  ζπίηη θαζψο θαη απφ 

πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ  βαζηθψλ εξγαζηψλ αθνινπζνχζαλ νη 

αληίζηνηρεο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε κάζεκα. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

έρνπλ έλα «Σεηξάδην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ».  

Σν πξψην κάζεκα είρε ζέκα ηηο «Γεπζηηθέο Πξνηηκήζεηο» γηα ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά θαη 

πεξηείρε  αζθήζεηο γηα ηελ αίζνπζα νη νπνίεο δεηνχζαλ απφ ηα παηδηά λα θαηαγξάςνπλ ηα 

αγαπεκέλα ηνπο θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε ζε δνθηκέο 

γεχζεσλ πνπ θαινχληαλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «δηαιιείκαηνο 

θξνχηνπ θαη ιαραληθνχ» ε νπνία ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη  κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ήηαλ 

εξγαζία γηα ην ζπίηη κε ζέκα «Γνθίκαζε θάηη θαηλνχξην». Ζ ελφηεηα απηή ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην. 

 

Σν δεχηεξν κάζεκα είρε ηίηιν «5 ηελ εκέξα» θη  αζρνινχληαλ κε ηε γλψζε ηεο ζχζηαζεο γηα 

πξνζσπηθή θαζεκεξηλή πξφζιεςε 5 κεξίδσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη έπξεπε λα 

νινθιεξσζεί ηνλ Ηαλνπάξην. 

Οη αζθήζεηο γηα ηελ αίζνπζα αθνξνχζαλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ελψ νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη αθνξνχζαλ ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο πξφζιεςεο ησλ γνλέσλ, ζηηο αγνξέο ηξνθίκσλ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζην ζπίηη. Παξάιιεια, ζα έπξεπε λα ζπλερίδεηαη ην «Γηάιιεηκα θξνχηνπ θαη 

ιαραληθνχ».   

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπνληαλ γχξσ ζην Μάξηην επίζθεςε ζε θαηάζηεκα 

ηξνθίκσλ. ην εγρεηξίδην ηνπ δαζθάινπ ππήξραλ επίζεο νδεγίεο γηα ηελ ελζάξξπλζε εθ κέξνπο 

ησλ δαζθάισλ ηεο θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηφο αίζνπζαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη είρε δνζεί 

εηδηθφ θπιιάδην ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ φινη νη δάζθαινη γηα ηε ζεκαζία ηεο κειέηεο. Σν θπιιάδην απηφ πεξηείρε ηδέεο 

γηα ην πψο ην ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλαιψλνπλ «5 ηελ εκέξα». 
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Σέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαλ έλα αθφκε πξναηξεηηθφ κάζεκα κε ζέκα «Πξσηλφ θαη snacks» ην 

νπνίν πεξηείρε επίζεο αζθήζεηο γηα ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη  κε ηδέεο γηα πξσηλφ θαη ελδηάκεζν 

γεχκα θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Φεβξνπάξην.  

‘απηή ηελ ελφηεηα  πξνηείλνληαλ θαη πεξηγξάθνληαλ ζην δάζθαιν δηάθνξεο πξναηξεηηθέο   

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα εμαπισζνχλ θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο  φπσο ε 

δεκηνπξγία  ζπληαγψλ κε θξνχηα θαη ιαραληθά, ε έληαμε ηνπ ζέκαηνο ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζε δηάθνξα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο ειεχζεξεο δψλεο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φπσο ε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά, ε Ηζηνξία, ηα 

Θξεζθεπηηθά, ε  Ξέλε Γιψζζα, ε Πιεξνθνξηθή θαη ηα  Δηθαζηηθά  κε δεκηνπξγία αθίζαο, 

δσγξαθηψλ θαη θαηαζθεπψλ κε πειφ, θαζψο θαη αιιεινγξαθία κε άιια ζρνιεία ρσξψλ φπνπ 

εθαξκνδφηαλ ε κειέηε Pro Greens 

 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί έιαβαλ απφ  έλα  εγρεηξίδην ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπο  ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελζαξξχλζεθαλ λα εθαξκφζνπλ θαη  

ηα ηξία  καζήκαηα αθνινπζψληαο ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα, έηζη ψζηε νη ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο γηα ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, γηα ηηο νπνίεο ε βνήζεηα ησλ 

γνλέσλ ήηαλ αλαγθαία, λα εμαπισζνχλ ζε φινπο απηνχο ηνπο 7 κήλεο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνηάζεθε ε ψξα ηεο επέιηθηεο 

δψλεο, ε νπνία έρεη ζεζπηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα έρνπλ ην ρξφλν νη δάζθαινη 

γηα δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο.    

 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ ζηνπο δαζθάινπο πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε απφ ηελ 

ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απφ εξεπλεηέο πξνγξάκκαηνο,  ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ήηαλ 

γχξσ ζηα 20 ιεπηά θαη εμαξηηφληαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δαζθάισλ ζε θάζε 

ζρνιείν. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο ππνζηεξίδνληαλ κέζσ 

e-mail, ηειεθσλεκάησλ θαη κηαο επίζθεςεο κειψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο.       

Οη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα ζπκπιεξψλνπλ έλα θχιιν αλαθνξάο κεηά ηελ νινθιήξσζε  θάζε 

καζήκαηνο θαη κία ιίζηα ειέγρνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε  θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά  θχιια αλαθνξάο . 

ηα  πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο πξνηείλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θπιηθείνπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζηα παηδηά 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα δηαιιείκαηα, σζηφζν, δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά  δεδνκέλα. 
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Πξνηείλνληαλ, επίζεο, ε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα 

ζρνιηθφ πξφγξακκα, φπνπ θξνχηα θαη ιαραληθά ζα πξνζθέξνληαλ δσξεάλ ή κε ηε ρξεκαηηθή 

ζπκβνιή ησλ γνλέσλ, θάηη πνπ δελ πινπνηήζεθε ηειηθά.    

 

Πξνθεηκέλνπ νη γνλείο λα  ελζαξξπλζνχλ  λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέκβαζε Pro Greens, ην 

Ννέκβξην ηνπ 2009 ζηάιζεθαλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα φπνπ πεξηγξαθφηαλ ε παξέκβαζε ψζηε  

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ  δηαθφξσλ  εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη, θαζψο 

θαη  επηζηνιέο κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα  ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαιείκκαηνο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κε ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ην ζπίηη, θαζψο δελ πξνβιεπφηαλ ε παξνρή 

ηνπο απφ ην πξφγξακκα. 

Γ3. Γενληνινγία-Απαηηνύκελεο Άδεηεο  

Ζ απαξαίηεηε  έγθξηζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ έξγνπ  Pro Greens  δεηήζεθε  απφ ηελ 

ηαηξηθή επηηξνπή δενληνινγίαο  θαη ησλ 11 ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‘απηφ. 

Οη άδεηεο πνπ απαηηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ θαη ζηε ρψξα καο πξηλ ηελ αξρηθή έξεπλα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε ήηαλ:  

1) Άδεηα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην / Τπνπξγείν Παηδείαο. 

2) Δλεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

3) Άδεηα απφ ηνπο  Γηεπζπληέο γηα ηελ είζνδν ζηα ζρνιεία, κεηά απφ ηελ ελεκέξσζε  ηνπο 

γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο  ηεο έξεπλαο .  

4) Γξαπηή ελεκέξσζε θαη ζπλαίλεζε ησλ θεδεκφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Γ4. Πεξηγξαθή δείγκαηνο  

ηελ Διιάδα (Κξήηε) αθνινπζήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Απφ ηα 53 ζρνιεία δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο  ηνπ  Ζξαθιείνπ, 36 δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, πνζνζηφ 

70%. Οη καζεηέο ησλ 36 ζρνιείσλ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ήηαλ 1231. Σν επηιέμηκν 

δείγκα ήηαλ 972 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ 920 ζπκπιήξσζαλ ηα αξρηθά εξσηεκαηνιφγηα ηεο 

έξεπλαο. Οη ππφινηπνη 52 καζεηέο δελ ζπκκεηείραλ ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ιφγσ έιιεηςεο 

έγγξαθεο  ζπλαίλεζή ηνπο ή αδηαζεζίαο θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

Σα ζρνιεία πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 16, αιιά έλα εγθαηέιεηςε πξηλ 

ηελ παξέκβαζε  κεηά απφ αίηεζε ηνπ  πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  Έηζη, νη καζεηέο πνπ 

παξέκεηλαλ ήηαλ 869 (70.6%), 424 αγφξηα (48.8%) θαη 445 θνξίηζηα ( 51.2%). Απφ απηνχο, 

466 καζεηέο  ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, 217 αγφξηα (46.6%) θαη 249 θνξίηζηα (53.4%), 
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ελψ νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 403, 207 αγφξηα (51.4%) θαη 

196 θνξίηζηα (48.6%). 

Καηά ηελ εκέξα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο επαλαμηνιφγεζεο 127 παηδηά δελ ζπκκεηείραλ, 

ιφγσ αζζέλεηαο ή  ιφγσ κεηαθίλεζεο ζε άιιν ζρνιείν θαηά ηελ πεξίνδν παξέκβαζεο, 39 απφ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 88 απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο. πλνιηθά, ζηελ παξαθνινχζεζε 742 

παηδηά ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 427 απφ ηα 20 ζρνιεία ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 315 

απφ 14 ζρνιεία  ηεο νκάδαο  παξέκβαζεο (Γηάγξακκα ξνήο). 

 

Σα αξρηθά εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιήξσζαλ 23 δηεπζπληέο (43.3%)  θαη  ηα ηειηθά  

εξσηεκαηνιφγηα 18 (50%), εθ ησλ νπνίσλ 8 απφ ηα 20 ζρνιεία ειέγρνπ (40%)   θαη 10 απφ ηα 

15 ζρνιεία παξέκβαζεο (67%). Σα ελδηάκεζα θχιια αμηνιφγεζεο ζπκπιήξσζαλ 10 δάζθαινη 

(37%)  θαη 22 ηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο παξέκβαζεο ( 81,5%).   

Σα  ζρνιηθά  ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ έιεγρν ήηαλ 36  θαη απηά πνπ   ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξέκβαζε ήηαλ 27. 

Γ5. Δξσηεκαηνιόγηα 

Σν πξφγξακκα Pro Greens πεξηειάκβαλε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη γηα ηνπο δαζθάινπο ησλ ηκεκάησλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέξε. Σν πξψην κέξνο 

πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη 26 εξσηήζεηο 24-σξεο αλάθιεζεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Σν 

ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο γηα ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ. Σν ηέηαξην θαη κεγαιχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη 82  εξσηήζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ 

ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπο  θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά , γηα ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

αηφκσλ  ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

(γνλείο, θίινη), θαζψο θαη εξσηήζεηο γηα ηηο ψξεο πνπ πεξλνχλ ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ 

ππνινγηζηή. Σν ηειεπηαίν κέξνο απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε. Σα παηδηά θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ κε ηελ παξνπζία ελφο εξεπλεηή ηνπ   

Pro Greens. 
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Σν  εξσηεκαηνιφγην ησλ δηεπζπληψλ ησλ  ζρνιείσλ απνηειείηαη απφ 41  εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθίκσλ ζην ζρνιείν, ζηελ πνιηηηθή ηξνθίκσλ, ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ζηηο επηηξνπέο ζρνιηθήο πγείαο. ην  

εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο  δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ  παξέκβαζεο ππάξρεη  επηπιένλ θαη  ην 

κέξνο πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηέρεη  14 εξσηήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ πεξηέρεη 34 εξσηήζεηο πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

δεκνγξαθηθά, νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά   ζηνηρεία θαζψο θαη γηα  ζσκαηνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ.  

Οη δάζθαινη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ελδηάκεζα θχιια αμηνιφγεζεο ζηα κέζα ηεο 

παξέκβαζεο, δειαδή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ζηα νπνία νη δάζθαινη έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ 

πφζεο δηαιέμεηο θαη πφζεο δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ απφ φζεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα 

καζήκαηα (ηα 2  βαζηθά θαη ην 1 πξναηξεηηθφ) πνπ έδσζαλ, σζηφζν,  πιεξνθνξίεο κφλν γηα 10 

ηκήκαηα. Σέινο,  ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, δειαδή ην Μάην ηνπ 2010, ζπκπιήξσζαλ θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηέρεη  34 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα ίδηα κε απηά ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro 

Children. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά θαη θαηφπηλ ε παιίλδξνκε 

κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε  αλψλπκα θαη εκπηζηεπηηθά θαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

κειέηεο, ηεξήζεθε ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

ια ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζχκθσλα κε ην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν Pro Greens.  

 Γ) ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο θαη γξαθήκαηα ζπρλνηήησλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ξαβδνγξάκκαηα γηα ηε παξνπζίαζε ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ελψ 

ε απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ 

δηαζπνξάο. Σν κέγεζνο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο θαηαλαιψζεηο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ εθηηκήζεθε κε ηελ ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο Pearson‘s θαη 

Spearman‘s rho, ελψ ε αληίζηνηρε ζπζρέηηζε κεηαμχ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηνλ έιεγρν 

Pearson‘s chi-square 
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πγθξίζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε) αλάινγα κε ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πςειφο/ρακειφο βαζκφο 

εθαξκνγήο)  δηεξεπλήζεθαλ κε ηε ρξήζε κνλνπαξακεηξηθψλ αλαιχζεσλ (t-test αλεμαξηήησλ 

δεηγκάησλ ή Mann-Whitney). Ζ κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ησλ δηαθνξψλ ζηελ πξφζιεςε αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

εθαξκνγήο, φηαλ ιακβάλνληαλ ππφςε παξάκεηξνη φπσο αξρηθή θαηαλάισζε, θχιν θιπ 

 

πσο θαη ζηελ κειέηε Pro Children, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα κεηαβιεηή γηα λα πεξηγξαθεί ν 

βαζκφο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Wind et al, 2007). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ oη εξσηήζεηο « Δθαξκφζαηε ην δηάιεηκκα θξνχηνπ θαη ιαραληθνχ ζηελ 

αίζνπζα σο κέξνο ηεο κειέηεο Pro Greens;» , « Πξαγκαηνπνηήζαηε ηεζη γεχζεσλ γηα ηελ ηάμε 

ζαο;», «πκπεξηιάβαηε ην ζέκα ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο; », «Δπηζθεθηήθαηε θάπνην ζνχπεξ κάξθεη\ θαηάζηεκα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

κε ηελ ηάμε ζαο;»  Οη ηηκέο ηεο παξαπάλσ κεηαβιεηήο θπκαίλνληαλ απφ 0-7. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο πεξηγξαθήο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην πξφγξακκα Pro Greens 

θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απφ ηνπο δαζθάινπο ππνινγίζηεθαλ δχν ζθνξ. 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα ησλ καζεηψλ ππνινγίζηεθε σο άζξνηζκα ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο 

«νπ άξεζαλ ηα καζήκαηα γηα ηα  Φ&Λ;», «νπ άξεζαλ νη δνθηκέο γεχζεσλ;», «νπ άξεζαλ νη 

εξγαζίεο γηα ηα Φ&Λ;» θαη «πλνιηθά, πφζν ζνπ άξεζε ε κειέηε P.G;» ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

κέηξα ηθαλνπνίεζεο.  

Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηάθνξεο αλαιχζεηο δηαθέξεη ιφγσ ησλ 

ειιεηπνπζψλ ηηκψλ ζηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο ηεο παξέκβαζεο.  

Γηα φιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 19.0. 

Δπηιέρηεθε ην 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Δ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην δηάγξακκα ξνήο 1. Καηά ηελ 

αλάιπζε 15 παηδηά (1,6%) απνθιείζηεθαλ ιφγσ έιιεηςεο  ζηνηρείσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

γνλέσλ, νπφηε έκεηλαλ 905 παηδηά. ηελ ηειηθή αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ 

892 καζεηέο επεηδή απνθιείζηεθαλ επηπιένλ 13 καζεηέο (1,4%) ιφγσ ππεξβνιηθήο αλαθνξάο 

ζηελ θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν Pro Greens  (> 1000 γξακκάξηα θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα) (Γηάγξακκα ξνήο). Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ 
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νκάδα παξέκβαζεο, επεηδή αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 

Δ1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά καζεηώλ επαλαμηνιόγεζεο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ παξέκβαζεο 

θαη νκάδαο ειέγρνπ δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο εμεηαδφκελεο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ παηέξα (p<0.001) (Πίλαθαο 1). 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ζε ζρέζε κε ην θχιν κεηαμχ 

παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη ην 51% ζηελ παξέκβαζε ήηαλ αγφξηα (n=160) ελψ ην 

54% (n=232) ζηνλ έιεγρν ήηαλ θνξίηζηα. Ζ θχξηα ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ 

ε Διιάδα ζπγθεληξψλνληαο 97% (n=303) θαη 96% (n=407) πνζνζηφ αληίζηνηρα γηα ηελ 

παξέκβαζε θαη ηνλ έιεγρν. ε φηη αθνξά ηα πνζνζηά ηεο θαηαγσγήο ηνπ παηέξα, ην 94% 

(n=294) θαη 82% (n=346) γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ αληίζηνηρα είλαη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ θαηαγσγή ηεο κεηέξαο είλαη 93% (n=289) θαη 

91% (n=383). Δπίζεο ην 93% ησλ αηφκσλ (n=292) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε δνχζαλ 

θαη κε ηνπο δχν ηνπο γνλείο, ελψ γηα ηα άηνκα πνπ ήηαλ ζηνλ έιεγρν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ήηαλ 90% (n=378).  

Δ2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δαζθάισλ   

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δαζθάισλ ήηαλ 22/27= 82%, κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία ζην δείγκα (n=12, 57% ησλ εξσηεζέλησλ). Οη ειηθηαθέο νκάδεο κε ηελ 

κεγαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε ήηαλ νη ειηθίεο 30-39 θαη 50-59 ζπγθεληξψλνληαο 35% ηνπ 

δείγκαηνο ε θάζε κηα. ζνλ αθνξά ηα έηε δηδαζθαιίαο νη θαηεγνξίεο 1-5 έηε, 6-10 θαη 11-20 

ζπγθέληξσζαλ 24% ε θάζε κηα (4 δάζθαινη) θαη πνζνζηφ 18% (3 δάζθαινη) βξέζεθε ζηελ 

θαηεγνξία 21-30 θαη ζηελ θαηεγνξία πάλσ απφ 30 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Σν απνηέιεζκα 

πνπ πξνθαιεί φκσο ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνζνζηφ 82% (n=14) δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη επίζεκε δηαηξνθηθή 

εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 6). 

Δ3.  Βαζκόο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηθίιιεη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Χο πξνο ηα 

καζήκαηα πνπ δήισζαλ φηη αθηέξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί , απηά θπκαίλνληαη απφ έλα σο είθνζη 

κε ην κέζν φξν λα είλαη 7 καζήκαηα (ηππηθή απφθιηζε 4, εχξνο 1-20) (Πίλαθαο 9).  
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Ο κέζνο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ δαζθάισλ είλαη 2. Αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

δηαιιείκαηνο  θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ην 60% (n=13 δάζθαινη) δήισζε φηη ην εθάξκνζε κηα 

ή θαη ιηγφηεξν απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, έλα κηθξφ πνζνζηφ 15% (n=3 δάζθαινη) ην 

εθάξκνζε φιεο ή 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ην 5%  (1 δάζθαινο) δελ ην εθάξκνζε θαζφινπ 

(Πίλαθαο 9). 

Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 52% (n=11 δάζθαινη) φηη εθάξκνζαλ ζηελ ηάμε ηνπο 

ην ηεζη  γεχζεσλ.  

Μία απφ ηηο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην πξφγξακκα ήηαλ ε 

επίζθεςε ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ειάρηζην  πνζνζηφ 

9,5%, απφ 2 κφιηο δαζθάινπο. 

Δμαηξεηηθά κηθξφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ δαζθάισλ, κφιηο 14% (n =3),  πνπ απαληάεη φηη 

εθάξκνζε ηηο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ 

δαζθάινπ ( Πίλαθαο 10).Μία απφ απηέο  ηηο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ε παξαζθεπή ζπληαγήο κε 

βάζε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο κε  δεδνκέλα 10 κφλν ηκεκάησλ, 

θαίλεηαη φηη κφλν 4 ηάμεηο έθαλαλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη κφλν 2 εθάξκνζαλ ην ηξίην 

πξναηξεηηθφ κάζεκα.   

 Σέινο, δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη  εληφο 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ή γηα ηελ ηπρφλ ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θπιηθείνπ πνπ 

ζα είρε σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ ζην 

ζρνιείν. 

Δ4.   Δθηίκεζε ησλ καζεηώλ γηα  ην πξόγξακκα Pro Greens  
 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξέκβαζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ  δειψλεη φηη φιεο ηνπο άξεζαλ πνιχ ή ηνπο άξεζαλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο δήισζαλ φηη νη πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα, 

φπσο νη δνθηκέο γεχζεσλ,  ηνπο άξεζαλ πνιχ  (55% , n=165)  ή ηνπο άξεζαλ (29%, n=86), ελψ  

ην δηάιιεηκα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  ηνπο άξεζε πνιχ ζε πνζνζηφ 52% (n=156) θαη ζε 

πνζνζηφ 35% (n=107) ηνπο άξεζε. ζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα γηα ηα θξνχηα θαη ιαραληθά ην 

πνζνζηφ φζσλ ηνπο άξεζαλ πνιχ ή ηνπο άξεζε είλαη 40% (n=118) θαη 39% (n=115). Σέινο, γηα 

ηηο εξγαζίεο  ηα πνζνζηά είλαη 50% (n=153) θαη 42% (n=127)  αληίζηνηρα. Χο πξνο ηε  

ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπο γηα ηε κειέηε , ην 95% δειψλεη φηη ηνπ άξεζε πνιχ (56 %, n=167)  ή 

ηνπ άξεζε (39%, n=118) (Πίλαθαο 4). 

Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάκεζα ζηα αγφξηα 

θαη ηα θνξίηζηα κε κφλε εμαίξεζε ζηελ εξψηεζε «ζαο  άξεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηα Φ&Λ;» 

(p=0.020). 
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (p<0.001) γηα φια ηα δεχγε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξσηήζεηο «νπ άξεζαλ ηα καζήκαηα γηα ηα  Φ&Λ;», « νπ άξεζαλ νη 

δνθηκέο γεχζεσλ;» « νπ άξεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηα Φ&Λ;» «πλνιηθά, πφζν ζνπ άξεζε ε 

κειέηε P.G;», πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ην πξφγξακκα 

(Δξσηεκαηνιφγην παηδηψλ).  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ην πξφγξακκα ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη, φπσο αλαθέξνπλ νη καζεηέο, κίιεζαλ γηα ηε κειέηε 

ζηνπο γνλείο ηνπο ζπρλά ή κεξηθέο θνξέο ζε έλα πνζνζηφ 79% (50% (n=157) θαη 39% (n=123) 

αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ην 82% (n=251) εθηηκά φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθή επίδξαζε φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλάισζε εθ κέξνπο ηνπο  ζε θξνχηα. Σα πνζνζηά αλάινγα κε ην θχιν  δε 

δηαθέξνπλ νχηε ζ‘ απηέο ηηο απαληήζεηο (p=0,088). 

 

Τςειφ επίζεο είλαη ην πνζνζηφ 72% (n=221) πνπ ζεσξεί φηη θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα 

ιαραληθά εμαηηίαο ηεο κειέηεο (Πίλαθαο 5). Οχηε θη εδψ δηαθέξνπλ ηα πνζνζηά αλάινγα κε ην 

θχιν (p=0,171). Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε, απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

κεηξήζεηο, αληίζεηα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.  

 

Δ 5. Απνηειέζκαηα θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ  

Ζ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (r=0.419, p<0.001 πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη r=0.307, p<0.001 κεηά ηελ 

παξέκβαζε). 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ δείρλνπλ κηα ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή 

κείσζε θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ ε κέζε θαηαλάισζε θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε βξέζεθε λα είλαη 176 γξ/εκ , ελψ κεηά 

ηελ παξέκβαζε νη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ήηαλ 143 γξ/εκ. παξαηεξήζεθε δειαδή κείσζε πνπ  

είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 33 γξακκαξίσλ. Παξ‘ φιε ηε κείσζε, ε θαηαλάισζε παξακέλεη πάλσ 

απφ ηα πιαίζηα ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ γη‘ απηή ηελ ειηθία  είλαη 120 γξακκάξηα  

εκεξεζίσο θαη γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηα θνξίηζηα (A.H.A, 2005)  (Πίλαθαο 2). 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ησλ ιαραληθψλ, θη εδψ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζηαηηζηηθά 

κε ζεκαληηθή κείσζε θαη ζηηο δχν νκάδεο, θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Ζ νκάδα ειέγρνπ θαηά ηελ 

αξρηθή κέηξεζε θαίλεηαη λα θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν 94 γξακκάξηα  ε νπνία  θαηά ηελ 

παξαθνινχζεζε θηάλεη ηα 80 γξακκάξηα , ζεκεηψλεη δειαδή κείσζε θαηά 14.2 (95% ΓΔ) 

γξακκάξηα. ηελ νκάδα παξέκβαζεο ε κείσζε είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε θαη απφ 94.5 
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γξακκάξηα θηάλεη ηα 79.7 , κείσζε θαηά 14.8 γξακκάξηα. Ζ δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε 

ιαραληθψλ είλαη φηη είλαη πνιχ  θαηψηεξε  απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  πνπ γη‘απηή ηελ 

ειηθία είλαη 160 γξ. γηα ηα θνξίηζηα θαη 200 γξ γηα ηα αγφξηα (A.H.A, 2005) (Πίλαθαο 3). Γελ 

παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ (p=0.318) θαη θξνχησλ (p-0.993) 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν.  

Δ 6. Δθηίκεζε ησλ δαζθάισλ γηα ην πξόγξακκα Pro Greens 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε γηα ην πξφγξακκα νη δάζθαινη 

ζεψξεζαλ ρξήζηκε θαη έθξηλαλ θαιή ηελ παξέκβαζε κε ην εξγαιείν Pro Greens 

ζπγθεληξψλνληαο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο θαιή ή πνιχ θαιή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε  πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαιή θαη πνιχ θαιή θαηά 43% 

(n=9) θαη 33% (n=7) αληίζηνηρα . 

Σν 90% (n=18) εθηηκά φηη νη καζεηέο αληηιήθζεθαλ θαιά (50%, n=10)  ή πνιχ θαιά (40%, 

n=8) ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, θξίλνπλ φηη νη γνλείο θαηά 57% (n=12) είραλ κηα θαιή (38%, 

n=8)  ή πνιχ θαιή (19%, n=4)  αληίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τςειφ επίζεο  είλαη ην πνζνζηφ  

81% (n=17) πνπ εθηηκά σο θαιή (43%, n=9)  ή πνιχ θαιή (38%, n=8) ηελ πνηφηεηα ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Pro Greens πνπ έγηλαλ ζηελ ηάμε.  

Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ  εξγαζηψλ γηα ηνπο καζεηέο ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ (n=18) 

εθηηκά φηη είλαη θαιή (50%, n=10) ή πνιχ θαιή (40%, n=8). 

Πάλσ απφ ην 90% ηνπ δείγκαηνο (n=19) έρεη ζεηηθή (62%, n=13)  ή πνιχ ζεηηθή (29%, n=6) 

άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θπιιαδίνπ πνπ ζηάιζεθε ζηνπο γνλείο. 

Σέινο, ην 86% ησλ δηδαζθφλησλ (n=15) εθηηκά σο θαιή (57%, n=12)  ή πνιχ θαιή (29%, n=3)  

ηελ πνηφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο δαζθάινπο  θαη φηη ήηαλ ρξήζηκν ή πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε πνζνζηφ 43% (n= 9) θαη 33% (n=7) αληίζηνηρα 

((Πίλαθαο 7). 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (50%, n=9) δήισζε φηη ε παξέκβαζε ηνπο 

νδήγεζε ζε θάπνην βαζκφ ζε επηπξφζζεηε εξγαζία.  

 

Δπίζεο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

ελζνπζηαζκέλνη ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ γηα ην πξφγξακκα, δειψλνληαο φηη 

είλαη επραξηζηεκέλνη ζε θάπνην βαζκφ ζε πνζνζηφ 53% (n=10) θαη 47% (n=9) αληίζηνηρα 

(Πίλαθαο 8). 
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ζνλ αθνξά ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ίδηνπο 

θαη ζηνπο καζεηέο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 11, θαίλεηαη φηη είλαη ζρεηηθά επηθπιαθηηθνί 

ηφζν γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηνπο ίδηνπο φζν  θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο, δειψλνληαο θαηά 

πιεηνςεθία φηη ηνπο επεξέαζε ζε θάπνην βαζκφ. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία (45%, n=9) πηζηεχεη φηη 

ην πξφγξακκα ζπλέβαιιε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ απμεκέλε ζπλεξγαζία  κεηαμχ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν θαη κφιηο ην 15% (n=3) πηζηεχεη φηη ζπλέβαιιε ζε κεγάιν βαζκφ. 

Δ7. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο από ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ησλ δαζθάισλ 

Μφιηο 14 απφ ηνπο 22  εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα  απάληεζαλ ζηηο 

αλνηρηέο εξσηήζεηο. 

ηηο ζεηηθέο παξαηεξήζεηο έλαο εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη φηη ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ζεκαληηθφο, δχν αλαθέξνπλ φηη είρε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηα παηδηά, έλαο δειψλεη  φηη 

παξαηήξεζε ελζνπζηαζκφ εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ γηα ην πξφγξακκα θαη φηη απηφ ζπλέβαιε ζηε 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ. Σέινο, δχν εθπαηδεπηηθνί παξαηήξεζαλ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα παηδηά γηα ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά θαζψο θαη γηα λέεο 

ζπληαγέο πνπ ηα πεξηιακβάλνπλ.  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ σο πξνο ηε κνληκφηεηα ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξεη θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ , ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο , πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αιιαγή ζηελ πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.   

ηηο αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηηο απνδίδνπλ  ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, 

έλαο ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο, θαζνδήγεζεο  θαη ζπκπαξάζηαζεο. Γχν εθπαηδεπηηθνί 

δηακαξηχξνληαη  γηα ηελ  αιιαγή ησλ φξσλ εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα φιν ην βάξνο λα έρεη κεηαηνπηζηεί ζην εθπαηδεπηηθφ. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο  αλέθεξε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηε κε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ηε κηθξή 

πνηθηιία βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη ζηα παηδηά δελ άξεζε λα ζπκπιεξψλνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην αιιά πξνηηκνχζαλ λα κηιάλε γη‘απηά πνπ κάζαηλαλ. Σέινο, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο δειψλεη φηη ην πξφγξακκα έπξεπε λα μεθηλάεη απφ κηθξφηεξεο ηάμεηο γηα λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφ (Παξάξηεκα 2). 

 

Δ8. Αιιειεπίδξαζε απνηειεζκάησλ δαζθάισλ –καζεηώλ 
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ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα Pro-Greens θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ζηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ .  

Καηαξρήλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 12, δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) ησλ δαζθάισλ θαη ηεο άπνςεο ησλ 

καζεηψλ (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) (p=0.526). ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε ε ππφζεζε θαηά πφζν ε 

ζπκπιήξσζε  ή φρη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ δαζθάισλ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην πξφγξακκα. Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ  (Πίλαθαο 13 ). 

Θα πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ φπνπ ν δάζθαινο δε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνιφγην είλαη πνιχ ιίγεο , κφιηο 31, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 5 δάζθαινη απφ ηνπο 27 

δε ηα ζπκπιήξσζαλ. Καηφπηλ  ειέγρζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ γεχζεσλ ζηνπο καζεηέο κε ην εάλ ππάξρεη αληίζηνηρε ζπκκεηνρή 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη θάπνηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ (ρ
2
=34,676, df=1, p<0,001). 

πκπιεξσκαηηθά, δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ (p=0.587) θαη 

ιαραληθψλ (p=0.742) ζηνπο καζεηέο θαη ζην εάλ ζπκπιήξσζαλ νη δηδάζθνληεο ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σν απνηέιεζκα δείρζεθε κε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή θαηαλάισζε ζε θξνχηα θαη ιαραληθά ησλ καζεηψλ θαζψο 

επίζεο θαη ην θχιν.  

 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ ζην πξφγξακκα (p=0.460, ρήκα 2). Ζ θαηαλάισζε 

ιαραληθψλ δείρλεη λα δηαθνξνπνηείηαη –θαη κάιηζηα αξλεηηθά- κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ (p=0.007, ρήκα 3). 
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Δηθφλα 2. πλνιηθή θαηαλαιψκελε πνζφηεηα θξνχησλ (gr) κεηά ηελ παξέκβαζε φπσο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αξηζκφ εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ ζην πξφγξακκα 

                 

Δηθφλα 3. πλνιηθή θαηαλαιψκελε πνζφηεηα ιαραληθψλ (gr) κεηά ηελ παξέκβαζε φπσο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αξηζκφ εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ ζην πξφγξακκα.  
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 

δαζθάινπο θαίλεηαη λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ (r=-0.025, 

p=0.731). Ζ ζπγθεθξηκέλε κε-ζπζρέηηζε ζα πξέπεη λα εηδσζεί κε πξνζνρή ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ έγθπξσλ κεηξήζεσλ (n=195).  

ΣΔΛΟ, φηαλ ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 

δαζθάινπο, δηρνηνκείηαη κε βάζε ηελ δηάκεζν (πςειφο θαη ρακειφο βαζκφο εθαξκνγήο) 

πξνθχπηεη φηη ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. πγθεθξηκέλα ε θαηαλάισζε θξνχησλ κεηά ηελ παξέκβαζε δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.055), φπσο θαη ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ (p=0.593). 

Ε) ΤΕΖΣΖΖ 

ζνλ αθνξά ζηε γεληθή εθηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα ην πξφγξακκα βξέζεθε λα είλαη πνιχ πςειή 

θαζψο ηα παηδηά δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία φηη ηνπο άξεζε. Δπηπιένλ, ηα παηδηά δειψλνπλ φηη 

ηνπο άξεζαλ νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίεο  έρνπλ πην έληνλν ην 

βησκαηηθφ ζηνηρείν. 

Ζ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πξφγξακκα είλαη πςειή, αλ θαη ρακειφηεξε απφ απηή 

ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη είλαη ζρεηηθά επηθπιαθηηθνί ηφζν γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζηνπο ίδηνπο φζν  θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο  θαη ε 

εθηίκεζε ησλ παηδηψλ γη‘απηή δε ζπλδένληαη κε ζπλδένληαη κε πςειφηεξα επίπεδα πξφζιεςεο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαζψο παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηφζν ζηα θξνχηα φζν θαη ζηα 

ιαραληθά. Δπίζεο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ καζεηψλ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ, εθηφο 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ γεχζεσλ. 

Χο πξνο  ηνλ αξηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ δαζθάισλ δε βξέζεθε λα ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο 

ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ απφ ηα παηδηά, ελψ σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ βξέζεθε λα 

ππάξρεη αξλεηηθή δηαθνξά. 

Σέινο, δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο άπνςεο ησλ 

δαζθάισλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ησλ καζεηψλ.    

 

Αλαθνξηθά κε   ηα  απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens 

ζηε ρψξα καο θαίλεηαη φηη ε κέζε πξφζιεςε θξνχησλ είλαη πςειφηεξε απφ ηε ζπληζηψκελε 

πνζφηεηα , ελψ ε κέζε θαηαλάισζε ιαραληθψλ είλαη ρακειφηεξε  θαη γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηα 

θνξίηζηα. Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο  Pro Greens απφ ηηο άιιεο ρψξεο φπνπ εθαξκφζηεθε 
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δείρλνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα ( te Velde & Brug, 2011). Ζ πξφζιεςε  θξνχησλ θαη  

ιαραληθψλ δε βξέζεθε λα είλαη  ζχκθσλα κε ηελ νδεγία « 5 ηελ εκέξα » ζε θακία  απφ ηηο 

ελλέα επξσπατθέο  ρψξεο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρξνληθή κειέηε Pro Children, ζηελ 

νπνία επίζεο βξέζεθε φηη ε πξφζιεςε ιαραληθψλ είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ησλ θξνχησλ ( 

Yngve et al, 2005). Ζ πςειφηεξε θαηαλάισζε θξνχησλ απφ απηή ησλ ιαραληθψλ ζα κπνξνχζε 

λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ηα θξνχηα είλαη πην ειθπζηηθά επεηδή είλαη γιπθά θαη δνπκεξά, 

γη‘απηφ θαη ηξψγνληαη πην εχθνια απ‘ φηη ηα ιαραληθά, ηα νπνία ρξεηάδνληαη θάπνηα 

πξνεηνηκαζία γηα λα θαηαλαισζνχλ (Kirby et al, 1995).  

Δπηπιένλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε,  ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζεκεηψζεθε  κηα κείσζε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ηφζν  ζηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη  ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

παξαηεξνχληαη θαη ζηηο  πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο  ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξέκβαζε Pro Greens. Μφλν ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηε ινβελία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο αιιά κφλν  ησλ θξνχησλ ( te Velde & Brug, 2011) . Αληίζεηα, ζηελ παξέκβαζε 

Pro Children ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηφζν 

ησλ θξνχησλ φζν θαη ησλ ιαραληθψλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ πην εθηεηακέλε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Children, ην νπνίν πεξηείρε   πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη  νπζηαζηηθή 

εκπινθή ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ηεο θνηλφηεηαο (te Velde et al, 2007). 

Ζ κειέηε Pro Greens δηήξθεζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θαη 

φπσο αλαθέξζεθε,  ζεκεηψζεθε κείσζε , ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επνρηθφηεηα 

θαζψο ε αξρηθέο κεηξήζεηο έγηλαλ απφ ην Μάην σο ην επηέκβξην, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζε θξνχηα θαη ιαραληθά, ελψ νη κεηξήζεηο επαλαμηνιφγεζεο έγηλαλ 

ηνλ Απξίιην ηνπ επφκελνπ έηνπο, νπφηε ιφγσ ηεο κηθξήο πνηθηιίαο  θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο κεηψλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο (Cameron et al, 1988).  

 

Άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ην απνηέιεζκα είλαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα επεξέαζε ην απνηέιεζκα, δηφηη κειέηεο κε  πεξίνδν παξαθνινχζεζεο 

πεξηζζφηεξν απφ έλα  έηνο, παξείραλ  θάπνηεο ελδείμεηο φηη νη παξεκβάζεηο πξνψζεζεο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κπνξεί λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζή ηνπο ( Bere et al, 2007) 

Μάιηζηα, κία ζρνιηθή κειέηε   παξέκβαζεο δηάξθεηαο 2 ρξφλσλ,  νδήγεζε ηφζν ζηελ 

απμεκέλε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζν θαη ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο ησλ παηδηψλ. 
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Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε δείγκα 730 παηδηψλ ειηθίαο 5-12 ρξφλσλ απφ 4 ζρνιεία παξέκβαζεο 

θαη ζε 3 ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Δμεηάζηεθαλ ην χςνο, ην βάξνο , ε 

πεξίκεηξνο κέζεο, ε ζπζηνιηθή πίεζε, νη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

αξρηθά, κεηά απφ έλα ρξφλν θαη κεηά απφ 2 ρξφληα. Ζ παξέκβαζε πεξηειάκβαλε δηαηξνθηθή 

εθπαίδεπζε πνπ ζηφρεπε ζηε κείσζε ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο 

Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο κεηψζεθε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηνλ πξψην ρξφλν θαηά 0,09  θαη 

ην δεχηεξν θαηά 0,26 αλ θαη ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο δε δηέθεξε αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο (Taylor et al, 2007). 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε ηεο κειέηεο Pro Greens ζηελ Κξήηε γηα ηελ  

παρπζαξθία δείρλνπλ φηη ην 36% ησλ παηδηψλ είλαη ππέξβαξα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

εξψηεζε ηελ νπνία απάληεζαλ  νη γνλείο 698 παηδηψλ απφ ηα 892 πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην 

ηειηθφ δείγκα, πνζνζηφ 78%. Με δεδνκέλν φηη νη δίαηηεο πνπ είλαη πςειέο ζε θξνχηα θαη 

ιαραληθά έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε κείσζε ηεο παρπζαξθίαο (Carlton Tohill, 2004) θαη φηη 

ππάξρνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο φηη νη παξεκβάζεηο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, ζηε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο παηδηθήο 

παρπζαξθίαο (Gonzalez-Suarez, 2009),  ε εθαξκνγή  ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην Pro 

Greens έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, παξφιν πνπ κηα 

ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο  παρπζαξθίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε έρεη ζεκεηψζεη 

ειάρηζηε βειηίσζε  (de Sa & Lock, 2008). 

Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο Pro Greens δελ πξνβιεπφηαλ επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο 

θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε πνπ λα αθνξνχλ ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο παρπζαξθίαο. 

 

Σν γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε δελ ζπκπεξηειάκβαλε παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ζηελ Κξήηε κπνξεί λα ήηαλ έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θαζψο θαίλεηαη φηη  ε παξνρή ηνπο βνεζάεη ζηελ επίηεπμε  απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ, φπσο ζπλέβε κε ην πξφγξακκα Pro Children  (te Velde et al, 2007). 

Δπηπιένλ, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  

κπνξνχλ  λα έρνπλ ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ηεο κείσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ (Kaizer et al,2007) . Παηδηά απφ ρακειφηεξν  θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν σο επί 

ην πιείζηνλ έρνπλ  ρακειφηεξε πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, φπσο έδεημε  λνξβεγηθή 

κειέηε ε νπνία ζπλέθξηλε άκεζα ηα απνηειέζκαηα  ηεο παξνρήο θξνχησλ κέζσ επηδνηνχκελεο  

http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Karen+Lock&sortspec=date&submit=Submit
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ζπλδξνκήο ή δσξεάλ πξνγξάκκαηνο. Σν δσξεάλ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ φιεο ηηο 

νκάδεο, ελψ ην επηδνηνχκελν πξφγξακκα  ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ ηνπο  θαηαλαισηέο  κε 

ζηαζεξά πςειή θαηαλάισζε θαη πςειφηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν. ε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλδξνκεηηθφ πξφγξακκα, ην δσξεάλ πξφγξακκα  κείσζε ηηο δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  κεηαμχ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ, κε ηελ αχμεζε ηεο 

πξφζιεςεο λα  δηαηεξείηαη  3 ρξφληα κεηά ( Bere et al, 2007). 

 

ην πξφγξακκα Pro Greens νη γνλείο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ  παξέκβαζε, αιιά 

ζπκκεηείραλ ππνζηεξηθηηθά θπξίσο βνεζψληαο ηα παηδηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

γηα ην ζπίηη. Απηφο ν παξάγνληαο κπνξεί λα ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο, φπσο δείρλνπλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

δηαηξνθηθήο παξέκβαζεο ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ  

πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλα ηξφθηκα κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαλάισζήο ηνπο 

κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζπίηη, έρνπλ θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ( Hearn et 

al,1998; Birch L. L.,1980; Cullen et al, 2003; Parcel, 1995; Blanchette & Brug, 2005, Perry et 

al, 2004). Γηάθνξεο κειέηεο ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ην 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαγφλησλ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-θνηλφηεηαο , αλαθέξνπλ κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε  θξνχησλ ή / θαη ιαραληθψλ ζε θάπνην ζηάδην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ε νπνία δηαηεξείηαη  ζηελ ζπλέρεηα ζε αξθεηέο απφ απηέο (de Sa & 

Lock, 2008).  

Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ζπκπεξηειάκβαλαλ εθηφο απφ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα, ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαη παξνρή θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ κέζα απφ ην πξφγξακκα. 

Tα δεδνκέλα ηεο κείσζεο ηεο πξφζιεςεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε  ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ  ζηελ εθηίκεζε εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

σο πξνο ηελ  πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ηα νπνία δείρλνπλ  φηη ε εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο ηνπο επεξέαζε ζεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ. Παξαηεξείηαη, δειαδή, έιιεηςε 

ζπκθσλίαο, αλάκεζα ζηελ πξφζιεςε θαη ζηελ εθηηκψκελε απφ ηα παηδηά ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο απηή.   Απφ  ηα  δεδνκέλα ησλ άιισλ ρσξψλ πξνθχπηεη επίζεο φηη ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη 

ην πξφγξακκα  είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ  πξφζιεςε , αλεμάξηεηα απφ ηελ αχμεζε ή ηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ ζεκεηψζεθε ζε θάζε κία ( te Velde & Brug, 2011) . Αληίζεηα, 

απφ ηα δεδνκέλα απηά ηεο κειέηεο Pro Children πξνθχπηεη φηη ε εθηίκεζε ηεο παξέκβαζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε πξφζιεςε (Wind, 2008). 
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Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε Pro Children πεξηειάκβαλε 

κεγαιχηεξε πνηθηιία  δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε, δσξεάλ παξνρή θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ  θαζψο θαη φηη  ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ήηαλ πην ελεξγή απφ απηή ησλ γνλέσλ ζηε 

ρψξα καο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε ζηε ρψξα καο δείρλνπλ φηη δελ ππήξμε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, σζηφζν θαίλεηαη φηη ηα παηδηά έρνπλ αιιάμεη ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, αθνχ δειψλνπλ φηη έρεη 

επεξεαζηεί ζεηηθά ε πξφζιεςε ηφζν ησλ θξνχησλ φζν θαη ησλ ιαραληθψλ.    

Άιιεο  κειέηεο  δελ έρνπλ αλαθέξεη απμεκέλε πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, σζηφζν, 

αλαθέξνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ γλψζεσλ γηα ηα νθέιε ζηελ πγεία απφ ηελ πξφζιεςε 

(Mangunkusumo  et al, 2007) θαζψο θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

κεηαβιεηψλ , φπσο ε απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη νη πξνζέζεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή  θαη ησλ  επίπεδσλ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ( Perry 

et al,1998).  Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θη απφ έλα  πξφγξακκα ζηε θνηία πνπ είρε 

σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ καζεηέο ηεο ίδηαο 

ειηθηαθήο νκάδαο, ην νπνίν έδεημε φηη νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ παξέκβαζεο δελ ζεκείσζαλ  

θακηά αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο γη‘ απηά, αιιά  παξαηεξήζεθε κηα κέηξηα  

αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαζψο θαη ζηηο δηαηξνθηθέο γλψζεηο γηα 

θξνχηα θαη ιαραληθά (Anderson, 2005).  

Άιια απνηειέζκαηα  δηαθφξσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο  θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζηα παηδηά, δείρλνπλ  φηη  είλαη απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο φζν θαη ησλ 

γλψζεσλ γηα  ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (Knai et al,  2006).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη κηα παξέκβαζε κε ζηφρν ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα 

πγείαο ζα κπνξνχζε λα ηα βνεζήζεη  λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ή παξαηεξείηαη κείσζε, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο Pro Greens πνπ αθνξνχλ ζηε ρψξα καο, 

αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο απηή έρεη εθαξκνζηεί. Ο θνηλφο παξάγνληαο ζε φιεο ηηο 

κειέηεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εληφο ηεο ηάμεο, δειαδή, φηη ηα παηδηά 

δηδάζθνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηα 

κελχκαηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία  επηηπραίλεη ην ζθνπφ ηεο 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ κεηάδνζε θηλήηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

επαξθνχο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε ππελζχκηζε ηφζν γηα ηε 

δηαηήξεζε φζν θαη ηειηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο (Birnbaum et al, 2002). Οη 
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δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη σο πξνο ηελ πξφζιεςε ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε 

παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φπσο ε παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο  δείρλνπλ  επίζεο φηη  ε εθηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ  

παξέκβαζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη δε δηαθέξεη κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Δπηπιένλ,  

δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, 

παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ. Παξεκθεξή απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ  απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Pro 

Greens θαη ησλ άιισλ ρσξψλ, φπνπ γεληθά παξαηεξείηαη ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο 

απφ ηα παηδηά ( te Velde & Brug, 2011). Γηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζε άιιε 

παξφκνηα παξέκβαζε φπνπ ζεκεηψζεθαλ  κεγαιχηεξεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  επηπηψζεηο  

ζηα παηδηά πνπ ηνπο άξεζε  πεξηζζφηεξν. Σα απνηειέζκαηα απφ  ηελ ίδηα  κειέηε  αλαθέξνπλ 

επίζεο  φηη ηα παηδηά πξνηηκνχζαλ  ηα πην πξαθηηθά καζήκαηα, φπσο  δνθηκέο  γεχζεσλ, 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία θαη παξαζθεπή ζπληαγήο (Bere & Klepp, 

2005). Παξφκνηα  απνηειέζκαηα δελ πξνθχπηνπλ  απφ ηελ παξνχζα κειέηε, φπνπ  ζηελ 

εξψηεζε αλ ηνπο άξεζαλ ηα καζήκαηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

απάληεζε ζεηηθά. ζνλ αθνξά ζηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο  πνπ έπξεπε λα θάλνπλ, 

θαίλεηαη φηη θη απηή είλαη πνιχ ζεηηθή. Γεληθφηεξα, νη δνθηκέο γεχζεσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κέζα ζηελ ηάμε θαίλεηαη λα άξεζαλ  ζηα παηδηά, 

φπσο θαη ηα καζήκαηα θαη νη εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απνδνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ θαίλεηαη φηη είλαη πςειή θαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ρσξψλ φπνπ εθαξκφζηεθε ην 

Pro Greens ( te Velde & Brug, 2011). 

Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε  ησλ καζεηψλ ζηε κειέηε Pro Greens κπνξεί λα νθείιεηαη  ζηε  ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη  ζηνλ πην 

επράξηζην θαη παηγληψδε ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ  ζέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα  

πξνγξάκκαηα  Αγσγήο Τγείαο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλεηαη  αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ ζπληειεί  ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ παξαηεξήζεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ  θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηδαζθφλησλ ζην 

πξφγξακκα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, 

αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δαζθάισλ,  είηε ιφγσ  ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε ζρέζε κε ην θαζηεξσκέλν ηνπο πξφγξακκα είηε ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.    
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Δπίζεο, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη  ηελ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ. Σν δεδνκέλν απηφ  ζα πξέπεη λα εηδσζεί κε πξνζνρή ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

έγθπξσλ κεηξήζεσλ (n=195) θαη ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνδνζεί ζε πιεκκειή ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ελδέρεηαη λα επεξέαζε ηε γλψκε ησλ παηδηψλ γηα ην πξφγξακκα 

είλαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δήισζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη κίιεζαλ γη‘απηφ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. Ζ γνληθή επηξξνή, αλ θαη δελ εμεηάζηεθε απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ  παηδηά κηθξφηεξεο θαη 

κεγαιχηεξεο  ειηθίαο ,  φπσο δείρλνπλ δηάθνξεο έξεπλεο ( Rasmussen et al, 2006; Blanchette & 

Brug, 2005; Wind et al, 2006;  Patrick & Nicklas, 2005) αιιά  θαη  ηα αξρηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ Pro Greens ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηελ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζην ζπίηη θαη ηε ζεηηθή επίδξαζή ηεο ζηελ πξφζιεςε ηνπο απφ ηα παηδηά 

(Moschandreas et al, 2010).  

 Γη‘απηφ θαη ε γνληθή  εκπινθή είλαη  έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζε πνιιέο παξεκβάζεηο. 

Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο  βνεζψληαο ζηηο  εξγαζίεο γηα 

ην ζπίηη, ( Friel et al, 1999) ή αμηνινγψληαο εξγαιεία  κέηξεζεο   ηεο δηθήο  ηνπο πξφζιεςεο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ( Te Velde  et al, 2007).  

 

Έλαο παξάγνληαο γηα ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα 

είλαη ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο 3% , ησλ μελφγισζζσλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη  ηα   γισζζηθά εκπφδηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζην ζπίηη ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα. ην νιιαλδηθφ δείγκα 

ηεο κειέηεο Pro Children, ζρεδφλ 50% ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ  ήηαλ κε 

νιιαλδηθήο θαηαγσγήο. Απηά ηα παηδηά δελ  ήηαλ θαζφινπ  ελζνπζηψδε γηα ηηο  εξγαζίεο πνπ 

έπξεπε λα γίλνπλ  ζην ζπίηη κε έλαλ απφ ηνπο γνλείο. Δλδέρεηαη ηα γισζζηθά εκπφδηα λα 

πξνθάιεζαλ  ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη. Γη‘απηφ ζα πξέπεη  νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο γνλείο λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο ψζηε  λα 

ππάξρεη  κεγαιχηεξε γνληθή ζπκκεηνρή θαζψο θαη  ηζρπξφηεξεο ζπζρεηίζεηο  κε αιιαγέο ζηελ 

πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ( Wind, 2008). 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί  νη δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζπρλά θαζνδεγνχληαη κφλν απφ 

ηε γεχζε ελψ νη ελήιηθεο έρνπλ θη άιια θξηηήξηα (Drewnowski,1997). Δπίζεο, έξεπλεο έρνπλ 
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δείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο γηα νξηζκέλεο 

ηξνθέο θαη ζηελ θαηαλάισζή ηνπο απφ ηα παηδηά ( Bere & Klepp, 2004; Neumark-Sztainer , 

2003). Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens ζηε 

ρψξα καο, θαζψο επίζεο φηη ε δηαζεζηκόηεηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζην ζπίηη ή ζηνπο 

ρψξνπο αλαςπρήο επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζή ηνπο. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα θξνχησλ ζην ζπίηη θαη  ζηνπο ρψξνπο αλαςπρήο ζπζρεηηδφηαλ κε πςειφηεξε 

πξφζιεςε θξνχησλ. Ζ δηαζεζηκφηεηα ιαραληθψλ ζην ζπίηη ζπζρεηηδφηαλ κε πςειφηεξε 

πξφζιεςε ιαραληθψλ. Οη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ φηη επεξεάδνπλ ηελ πξφζιεςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα, νη πξνηηκήζεηο, νη γλψζεηο γηα ηα νθέιε ζηελ 

πγεία θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Moschandreas et al, 2010). 

  

 Δπηπιένλ, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ζπλνκειίθσλ ή άιισλ πξνηχπσλ ησλ παηδηψλ 

επεξεάδνπλ ηηο  πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο.  Ζ δηαζεζηκφηεηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ ήδε απμεκέλεο 

πξνηηκήζεηο ζε απηά θαη ην κφλν εκπφδην γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπο είλαη ε απνπζία ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηνπο ρψξνπο ζίηηζήο ηνπο. 

Ζ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο δελ έρεη πάληα ζεηηθφ απνηέιεζκα, φπσο ζηελ 

παξέκβαζε CATCH, ε νπνία είρε ζηφρν ηελ πξνψζεζε κηαο γεληθά πγηεηλήο δηαηξνθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξφζιεςεο ζην ζπίηη. Ζ εθαξκνγή ηεο έγηλε  ζε 1186 παηδηά 

ηξίηεο θαη ηεηάξηεο ηάμεο θαη  πεξηείρε ηελ εθαξκνγή ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

πξνγξακκάησλ  γνληθήο ζπκκεηνρήο  θαη  αιιαγέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο.  Ζ 

πξφζιεςε εθηηκήζεθε κφλν κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 24-σξεο αλάθιεζεο   ηξνθίκσλ 

θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε θαη ηελ επαλαμηνιφγεζε.  

Οη αλαιχζεηο ηεο δηαθχκαλζεο δελ έδεημαλ δηαθνξέο ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε  ηνλ ηφπν, ην θχιν ή ηε θπιή. Χο εθ ηνχηνπ, 

ηίζεηαη ην εξψηεκα  αλ ε γεληθή δηαηξνθηθή παξέκβαζε είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη 

αχμεζε ηεο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  ( Perry et al,1998).  

 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα  

ζε θξνχηα θαη ιαραληθά (Rasmussen et al, 2006). Ο παξάγνληαο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

θαίλεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη απφ ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο Pro Greens 

ζηε ρψξα καο  (Moschandreas et al, 2010).  Ζ αχμεζε ηεο  πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ ζε θξνχηα 

θαη ιαραληθά ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο Pro Greens , o νπνίνο  θαίλεηαη φηη  
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κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο  αιιάδνληαο  ηα ζρνιηθά γεχκαηα, ζε φπνηεο 

ρψξεο απηά δηαηίζεληαη, ηελ παξνρή ζλαθ, ηελ θεπνπξηθή, ηε  καγεηξηθή ή ηα πξνγξάκκαηα 

γεπζηγλσζίαο  (Wind, 2008). 

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο  κειέηεο είλαη φηη ε απόδνζε θαη ε αμηνπηζηία  

ηνπ ζρνιηθνχ  πξνγξάκκαηνο  ζπζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ( Story et al, 2000;  Horne  et al,  2004 ).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαθέξεη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν κε κέζν φξν 7 καζήκαηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη ν βαζκφο 

εθαξκνγήο ζπζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα (Wind, 2008) θαη φηη ν βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αξθεηά ζρνιεία δελ ήηαλ ν πςειφηεξνο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ πην νπζηαζηηθά  αλ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα είρε εθαξκνζηεί πιεξέζηεξα. 

ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε ινβελία ν κέζνο φξνο ησλ  καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ήηαλ πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ρψξα καο (11,7 θαη 18,4 αληίζηνηρα) θη 

απηφ κπνξεί λα εμεγεί ζε έλα βαζκφ  ηε ζεηηθή δηαθνξά ζηελ πξφζιεςε θξνχησλ κεηαμχ 

αξρηθήο κέηξεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ( te Velde & Brug, 2011). 

Χζηφζν, απφ ηα απνηειέζκαηα  ηεο αλάιπζεο ζηελ Κξήηε, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην ρακειφ θαη πςειφ βαζκφ εθαξκνγήο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο θαηαλάισζεο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κεηά ηελ παξέκβαζε.  

Δπηπιένλ, δε θάλεθε λα ππάξρεη δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ ζην πξφγξακκα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα 

ζηαζεξφηεηα ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ, ίζσο ιφγσ ηνπ πην εχθνινπ ρεηξηζκνχ ηνπο θαη ηεο 

γιπθηάο γεχζεο ηνπο πνπ ηα θάλεη πην πξνζηηά θαη πην δηαρεηξίζηκα απφ ηα παηδηά. Αληίζεηα, 

παξαηεξείηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ δαζθάισλ θαη ηεο θαηαλάισζεο 

ιαραληθψλ. Βξέζεθε, δειαδή, φηη φζν πεξηζζφηεξνη δάζθαινη αζρνινχληαλ κε ην πξφγξακκα 

ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην φηη δελ 

ππήξρε ίζσο κηα ζπλέρεηα ζηε δηδαζθαιία θαη άξα δελ ππήξρε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ 

θαζψο θαη επηζήκαλζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ, ησλ νπνίσλ  ε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο  είλαη πην δχζθνιν λα γίλεη (Basch,1994).  

Ο κέζνο φξνο καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο  ζηελ 

Κξήηε ήηαλ ζρεηηθά ρακειφο ( 7 καζήκαηα) .  ηε κειέηε Pro Children  παξαηεξήζεθε φηη ζηε 

Ννξβεγία  εθαξκφζηεθε πςειφηεξνο κέζνο αξηζκφο  καζεκάησλ  θη απηφ ζα κπνξνχζε λα 
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εμεγεζεί  απφ ην γεγνλφο φηη ζηα  πεξηζζφηεξα Ννξβεγηθά ζρνιεία ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ ν δάζθαινο  νηθηαθήο νηθνλνκίαο. Απηφ ίζσο  λα παξείρε έλα θαιχηεξν 

πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Οιιαλδία φπνπ, φπσο θαη ζηε ρψξα καο, νη  

δάζθαινη ησλ ηκεκάησλ ήηαλ ππεχζπλνη  γηα ηελ εθαξκνγή  παξέκβαζεο (Wind, 2008). ηελ 

Διιάδα δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε εηδηθφηεηα ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη επηπιένλ, ε δηαηξνθηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη επαθίεηαη ζην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπο, θη απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην βαζκφ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

Ο  βαζκφο εθαξκνγήο ησλ πξναηξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  κπνξεί λα είλαη έλαο παξάγνληαο 

ζηελ αιιαγή ηεο πξφζιεςεο απφ ηα παηδηά. Απφ ηελ αλάιπζε  ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη 

φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ειάρηζηεο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο, κία εθ 

ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε επίζθεςε ζε θαηάζηεκα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ , κε ζηφρν λα δνπλ θαη 

λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ πνηθηιία θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αιιά θαη  ηε ζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Σν  γεγνλφο ηεο κηθξήο εθαξκνγήο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ   κπνξεί λα ζεκαίλεη έιιεηςε ρξφλνπ απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα λα 

ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ παξάγνληα πνπ επηθαιέζηεθαλ εμάιινπ νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάπνηα 

ζρνιεία, φπνπ ην πξφγξακκα εθαξκφζηεθε απφ ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens. 

 Γεληθφηεξα, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ πινπνίεζε δηαηξνθηθψλ πξνγξακκάησλ εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ( Lambert, 2006; Borra et al.,2003). 

πλεπψο, γηα λα κελ απνηειεί εκπφδην ε έιιεηςε ρξφλνπ, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα 

λα εληνπηζηνχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πξφζιεςεο  θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, έηζη ψζηε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ λα  κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην εζηηαζκέλν θαη λα  απαηηνχληαη ιηγφηεξεο 

ζρνιηθέο  ψξεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ πηζηεχνπλ νη  εθπαηδεπηηθνί φηη είρε ην 

πξφγξακκα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο, πξνθχπηεη φηη είλαη ζρεηηθά επηθπιαθηηθνί, 

δειψλνληαο θαηά πιεηνςεθία  φηη ηνπο επεξέαζε ζε θάπνην βαζκφ. Δπίζεο ε πιεηνςεθία  

πηζηεχεη φηη ην πξφγξακκα ζπλέβαιιε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ απμεκέλε ζπλεξγαζία  κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Παξφκνηα  δεδνκέλα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο άιιεο 

ρψξεο φπνπ εθαξκφζηεθε ην Pro Greens, ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη δάζθαινη θαηά πιεηνςεθία  

πηζηεχνπλ φηη ην πξφγξακκα νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίγλσζεο θαη 

ηε δηθή ηνπο θαη ησλ καζεηψλ  ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ ( te Velde & Brug, 2011) .  
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ζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  γηα ην πξφγξακκα Pro Greens, ηα 

απνηειέζκαηα  δείρλνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ  ηε ζεσξεί «πνιχ θαιή» θαη «θαιή». Τςειή 

εθηίκεζε πξνθχπηεη θαη γηα ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ άιισλ ρσξψλ ( te 

Velde & Brug, 2011). Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) ησλ δαζθάισλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο άπνςεο ησλ καζεηψλ.  

 Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζίδνληαη ζηα απηφ-αλαθεξφκελα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ. Χζηφζν, εθηεηακέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ακέζσο 

κεηά ηελ πεξίνδν παξέκβαζεο ή δηπιέο  παξαηεξήζεηο  αμηνπηζηίαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πην 

έγθπξεο απφ ηηο  απην-αλαθνξέο, κε δεδνκέλν φηη ε παξαηήξεζε, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη  νη 

ζπλεληεχμεηο είλαη έλαο ζπλήζεο  ζπλδπαζκφο γηα  ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κηαο 

παξέκβαζεο (Parsons & Stears, 2000; McGraw  et al, 2000). Μία κειέηε ηζρχνο πνπ   

ζπγθξίλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο (παξαηεξήζεηο κέζα ζηηο ηάμεηο,  απην-

αλαθεξφκελεο  εθζέζεηο δαζθάισλ θαη ζπλεληεχμεηο κεηά ηελ εθαξκνγή) γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εθαξκνγήο κηαο παξέκβαζεο  γηα ηελ πγεία  εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, έδεημε φηη 

νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο  δείρλνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά πινπνίεζεο ( Resnicow 

et al, 1998). Γηα λα είλαη ινηπφλ, πιεξέζηεξα θαη αθξηβέζηεξα ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη ε 

αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ  ηε κειέηε Pro Greens πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ ηεο δηαηξνθηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη είλαη αλεζπρεηηθά πςειφ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ απαληά φηη δελ έρεη ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ δηαηξνθηθή αγσγή.  

 Απηφο κπνξεί λα ήηαλ έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηαηί, φπσο  έρεη ππνζηεξηρηεί  ζε δηάθνξεο κειέηεο ζρεηηθά µε ηελ θαηάξηηζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε  πςειή θαηάξηηζε, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη  ε 

ελαζρφιεζε ηνπο κε  ζέµαηα  αγσγήο πγείαο  ζρεηίδνληαη µε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο 

δηδαζθαιίαο ηεο ζην ζρνιείν (Buston et al, 2002; Peterson , 2001; American Association for 

Health Education, 1996). 

πσο θαίλεηαη απφ άιιε κειέηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζθάισλ, νη κεηξήζεηο εθαξκνγήο 

ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ζηελ ηάμε, θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ επηδξάζεσλ  ζπλδένληαη κε αιιαγέο 

ζηηο  δηαηξνθηθέο  γλψζεηο, ζηηο πξνζέζεηο, θαη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ζηα ζρνιεία παξέκβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είραλ άκεζεο θαη αλεμάξηεηεο επηδξάζεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζηφηεηα  ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

έγηλαλ ζην πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ ηάμε (McGraw et al, 1994). 

 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο  γεληθφηεξα, δηφηη φπσο έρεη θαλεί απφ δηάθνξα ζρνιηθά 

εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα πγείαο πνπ  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα παηδηά απφ ην λεπηαγσγείν 

κέρξη θαη ην ιχθεην, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή  ηεο εθπαίδεπζεο πγείαο  εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ην θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαζψο θαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξνψζεζε 

πγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ ( Nicklas,1997).  

 

Ζ ειιηπήο ζπκπιήξσζε ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ζηα απην-αλαθεξφκελα εξσηεκαηνιφγηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη κπνξεί λα ζπκπιεξψζεθαλ βηαζηηθά.  

ηηο ζεηηθέο παξαηεξήζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθφο, φηη 

είρε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηα παηδηά, φηη ζπλέβαιε ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ- 

καζεηψλ θαη φηη παξαηήξεζαλ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα παηδηά γηα ηα θξνχηα θαη ηα 

ιαραληθά θαζψο θαη γηα λέεο ζπληαγέο πνπ ηα πεξηιακβάλνπλ. Γη‘απηφ θαη αλαθέξνπλ φηη ζα 

πξέπεη παξφκνηα πξνγξάκκαηα λα μεθηλνχλ απφ κηθξφηεξεο ηάμεηο.   

ηηο αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ηηο απνδίδνπλ  ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, ελεκέξσζεο, θαζνδήγεζεο  θαη 

ζπκπαξάζηαζεο θαζψο  θαη ζηελ αιιαγή ησλ φξσλ εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα φιν ην βάξνο λα έρεη κεηαηνπηζηεί ζην 

εθπαηδεπηηθφ. Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε θαιή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο νηθνγέλεηαο, παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηε κηθξή πνηθηιία βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη 

ζηα παηδηά δελ άξεζε λα ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην αιιά πξνηηκνχζαλ λα κηιάλε 

γη‘απηά πνπ κάζαηλαλ . 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη είλαη ζε θάπνην βαζκφ 

επραξηζηεκέλνη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πήξαλ γηα ην πξφγξακκα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαη ην ίδην δειψλνπλ θαη γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία πνπ επσκίζηεθαλ εμαηηίαο ηνπ. Οη  

παξάγνληεο απηνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, γηαηί θαίλεηαη φηη ν απμεκέλνο βαζµφο αληίιεςεο εµπνδίσλ απφ 
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ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεπάγεηαη ραµέλεο επθαηξίεο κεηάδνζεο ζπκπεξηθνξψλ πγείαο (Van 

Hook, 2002; Buston et al, 2002; Rosenstock, 1974), θαη φηη γηα  λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε 

εθαξκνγή, νη  εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ (Wind, 2008). 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζρνιηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηξνθηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαίλεηαη φηη έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ (Lambert, 2006). ηελ 

πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη δηεπζπληέο ήηαλ δχζθνιε θαη επηζθαιήο ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ αληαπφθξηζεο αιιά θαη  ηεο αιιαγήο ησλ δηεπζπληψλ ζε νξηζκέλα ζρνιεία 

κεηά ηελ παξέκβαζε.  

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ θάλνπλ απνηειεζκαηηθέο ηηο ζρνιηθέο παξεκβάζεηο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ  ζηνηρείσλ πνπ   ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο φπσο ην πξφγξακκα Pro Greens, ψζηε λα 

βειηησζεί ε δξαζηηθφηεηά ηνπο, αλ θαη  απηφ είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηά ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ πνιππαξαγνληηθψλ παξεκβάζεσλ. Σν ηδαληθφ  ζα ήηαλ λα εμεηαζηνχλ  ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο  παξέκβαζεο ρσξηζηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη κηα ηέηνηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε απαηηεί ρξφλν θαη ρξήκα θαη  

ζπρλά δελ είλαη εθηθηή, νη αμηνινγήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληζηάηαη λα δηεξεπλνχλ ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηνπο  θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο  ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (Wind, 2008).  

 

Ο αληίθηππνο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ έθζεζεο  εμεηάζηεθε πξνζεθηηθά κφλν ζε  κία 

ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε κειέηε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νχηε νη  παξεκβάζεηο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νχηε νη πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε  πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  είραλ απφ κφλεο  ηνπο ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξφζιεςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ( Birnbaum et al, 2002) αιιά ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, κπνξεί λα θέξεη θαη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο πεξηιακβάλνπλ 

ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε επηά παξάγνληεο ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο: δηαηξνθηθή ζρνιηθή 

πνιηηηθή, ζπληνληζκέλν θαη δηαδνρηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηνπο 

καζεηέο,  έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θπιηθείσλ  ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε,  
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θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο, θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Centers for Disease Control and Prevention, 1997 ).  

Έρεη θαλεί φηη νη  παξεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα  

παηδηά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ  φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη    πεξηβαιινληηθνί , φπσο  ε 

ελεξγφο εκπινθή ησλ γνλέσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. θξνληίδνληαο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ  ζην ζπίηη), ε παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη άιινη πξνζσπηθνί  φπσο νη πξνηηκήζεηο, ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην επίπεδν γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή. Οη παξάγνληεο απηνί 

δηαπιέθνληαη, θαη  απμάλνληαο ηελ έθζεζε, κπνξεί λα απμεζνχλ νη πξνηηκήζεηο θαη θαη‘ 

επέθηαζε θαη ε πξφζιεςε, θπξίσο ησλ ιαραληθψλ ( Wind, 2006).  

ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο Pro Greens ζηε ρψξα καο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο  απηνχο φπσο ε έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ θπιηθείσλ  ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε,   ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ε κε  παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα παηδηά. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επεξεάζηεθε αξλεηηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ. 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Pro Greens είλαη φηη ζηε ρψξα καο δελ παξέρεηαη κεζεκεξηαλφ ζην ζρνιείν, 

φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο 

αχμεζεο ηεο πξφζιεςεο ηφζν θξνχησλ φζν, θπξίσο, ησλ  ιαραληθψλ, πνπ γεληθά είλαη πην 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί, θη απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνδνζεί ζην φηη ηα θξνχηα επεηδή είλαη 

ήδε «παθεηαξηζκέλα» ηξψγνληαη επθνιφηεξα απ‘φηη ηα ιαραληθά, ηα νπνία πξέπεη ή λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαγεηφ ή λα ρξεηάδνληαη θαζάξηζκα θαη θφςηκν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλαισζνχλ (Basch,1994).  

 

ηνλ ηνκέα ηεο  ζρνιηθήο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηελ  πξνψζεζε 

πγηεηλψλ πξνηχπσλ δηαηξνθήο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί  αθνξνχλ θχξηα ηελ αγσγή πγείαο 

ζηα παηδηά θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηα ζρνιεία. Ζ δηαηξνθηθή αγσγή ζηα ζρνιεία πξνσζείηαη 

κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο. Σν Τπνπξγείν, ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο, νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο θαη βησκαηηθήο 
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εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή δίαηηα, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ παρπζαξθία θαη 

ηε ζσκαηηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  

Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Τγείαο, έρνπλ πξνσζεζεί κέηξα 

απαγφξεπζεο ηεο πψιεζεο ζθεπαζκάησλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη 

απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία θαη έρνπλ νξγαλσζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε πγηεηλψλ 

ηξνθίκσλ, π.ρ. θξνχησλ (Δζληθφ ζρέδην Γξάζεο, 2008).  

Με δεδνκέλν φηη νη εζληθέο ζρνιηθέο δηαηξνθηθέο  πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

δηαθέξνπλ  ηφζν ζηηο δηαηξνθηθέο  ζπζηάζεηο  φζν  θαη ζην πνηα ηξφθηκα κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη ή λα θαηαλαιψλνληαη ζηα ζρνιεία θαη φηη ηα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

δηαθέξνπλ επίζεο ζην αλ  πεξηιακβάλνπλ δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θαη  καζήκαηα  καγεηξηθήο, 

είλαη ζαθέο φηη νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, φπσο ην πξφγξακκα  Pro Greens, πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ  λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά εζληθά πιαίζηα. Απηφ ζπλέβε 

θαη ζηε κειέηε παξέκβαζεο Pro Children ε νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε  

ζε ηξεηο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά ζπζηήκαηα θαη ζπλδχαδε δσξεάλ πξνκήζεηα θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ, πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη  γνληθή ππνζηήξημε. Χζηφζν, ν 

ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξνρήο  θξνχησλ θαη ιαραληθψλ δηέθεξε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, 

θαζψο ζηελ  Ννξβεγία θαη ηελ Οιιαλδία δελ ππάξρεη θακία πξνκήζεηα γεχκαηνο  ζην ζρνιείν. 

Γη‘απηφ, θαηά ηελ εθαξκνγή  ηεο παξέκβαζεο δηαζθαιίζηεθε  ε πξνζαξκνγή ηεο  παξέκβαζεο  

ζηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ησλ ρψξσλ, πνπ είρε ζαλ  απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία παξέκβαζεο ( Te Velde  et al, 2007). 

 

Ζ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ κέζσ ζρνιηθψλ παξεκβάζεσλ φπσο είλαη ην πξφγξακκα Pro Greens , είλαη κηα 

απαξαίηεηε  πξσηνβνπιία, ηδηαίηεξα φπνπ ε πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηε ζπληζηψκελε ( Pomerleau et al, 2006), γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο κειέηεο  θπξίσο γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ ιαραληθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα πεηζηεί φηη ηα ρξήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη έρνπλ απνηέιεζκα. 

Μέρξη ζήκεξα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  κφλν κία λνξβεγηθή κειέηε ε νπνία επηρείξεζε λα 

κεηξήζεη ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ. Απφ απηή θαίλεηαη  φηη αθφκε θαη πνιχ κηθξέο 

απμήζεηο ζηε δηα βίνπ πξφζιεςε θξνχησλ θαη  ιαραληθψλ  θάλεη έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφ (Bere et al, 2005 ) θαη δείρλεη φηη νη επελδχζεηο ζε ηέηνηεο παξεκβάζεηο  
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δηθαηνινγνχληαη αθφκε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νπνηαδήπνηε  αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε 

καθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο νξηζκέλα εζληθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ (φπσο ζηε Γαλία), αξρηθά απέηπραλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαλαδηάζεζεο 

θπβεξλεηηθψλ πφξσλ, ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ (de Sa & Lock, 2008). 

 

Ζ ) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα επξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζα πξέπεη  λα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα  

θάπνησλ πεξηνξηζκψλ. 

Οη ιφγνη  γηα ηνπο νπνίνπο  ηα άιια ζρνιεία δε δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ  δελ αλαθέξνληαη 

θη απηφ ζπλεπάγεηαη  έιιεηςε πιεξνθνξίαο.  

Δπηπιένλ, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα  

πεξηνξίδεη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Πην εκπεξηζηαησκέλα θαη ζε βάζνο δεδνκέλα  ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ παξάζρεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γηαηί ηα ζρνιεία δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ην ζχλνιν ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. 

Λφγσ ηεο  ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δηεπζπληψλ δελ εμεηάζηεθε 

πιήξσο  ε ζπκβαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ , ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ 

εμέηαζε ηεο πηζαλήο ζπλέρηζεο επίηεπμεο ησλ  ζηφρσλ ηνπ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζην 

κέιινλ.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο  κνλάρα ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ   πεξηνξίδεη 

ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έηζη ψζηε δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ 

ηζρχ ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Σα εξγαιεία  κέηξεζεο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ‘απηή ηε κειέηε βαζίζηεθαλ ζε παιαηφηεξεο 

κειέηεο ( Baranowski & Stables, 2000) θαη ζε γλσκνδνηήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο  ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζεσξήζεθε  πςειή. κσο δελ είλαη ζηαζκηζκέλα 

ζηα ειιεληθά. 

Σέινο, έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη  

ν αξηζκφο ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ  ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

Η ) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν πξφγξακκα Pro Greens  εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  γηα ηηο  

ζρνιηθέο παξεκβάζεηο πξνψζεζεο  θξνχησλ  θαη  ιαραληθψλ ζηα παηδηά, ε νπνία  ζα πξέπεη λα 

http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Joia+de+Sa&sortspec=date&submit=Submit
http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Karen+Lock&sortspec=date&submit=Submit
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είλαη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε πξνο φθεινο  ηφζν  ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν ηεο 

γεσξγίαο. Ζ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη, θπξίσο, ιαραληθψλ απφ ηε λέα γεληά 

θαηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζε έλα θάζκα ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο, ζηε κείσζε  

ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ζηελ ηφλσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο , θαζψο  θαη ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  κέζσ ηεο πξφιεςεο ( Gundgaard et al, 2003).  

Οη πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

δηάθνξα απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη  έρνπλ  πξνζαξκνζηεί  ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο θαη ζηνπο εηδηθνχο  παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ γεπκάησλ, ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη 

ηεο δηαηξνθηθήο θνπιηνχξαο, θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη  ζε καθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε (de Sa & Lock, 2008). 

Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, σζηφζν, πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη  απαηηνχληαη  αιιαγέο 

ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θπζηθέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο απμεκέλεο  πξφζιεςεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαζψο θαη φηη ηα ζρνιεία 

απνηεινχλ κία κφλν πηπρή ζ‘απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαζψο  ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία αθνξά 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ελφο ζρνιείνπ, ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ, ην δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηδηθψλ θνξέσλ, ηε δπλακηθή 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Σέινο, ηα παξαπάλσ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο 

πνπ αθνξά ζηελ αγσγή πγείαο, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

παξεκβάζεηο, ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ, ζηελ πξνζηαζία 

θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζε κηα θνηλσλία ( Σνχληαο, 2006). 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο ηεο  κειέηεο Pro Greens ζηε ρψξα καο  πξνθχπηεη αθελφο  φηη 

ε εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ην πξφγξακκα είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη αθεηέξνπ φηη 

παξαηεξήζεθε κείσζε ζηε ιήςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  κεηά ηελ παξέκβαζε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο θαη πιήξνπο  ελεκέξσζεο ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ πνηεο ηξνθέο είλαη βιαβεξέο θαη πνηεο πγηεηλέο θαη λα 

αιιάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο.  

Ο γλσζηνινγηθφο ηνκέαο  επεξεάδεηαη ακεζφηεξα απφ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, φπσο 

πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο δηαηξνθηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο  κε 

http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Joia+de+Sa&sortspec=date&submit=Submit
http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Karen+Lock&sortspec=date&submit=Submit
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θαηάιιειε πξνεηνηκαζία , πξνζέγγηζε θαη ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ  απηφ ηνλ  ζηφρν ( 

Henry & Warren, 2001 , Lister-Sharp, 1999). 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο  ζε ζπλεξγαζία κε ην  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

θαη κε άιινπο θνξείο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο θαη βησκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε  δηαηξνθηθή αγσγή, γηα ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή δίαηηα, ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή, ηελ παρπζαξθία θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε, καθξνπξφζεζκα, λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο θπξίσο 

ιαραληθψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε βξέζεθε λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ζπληζηψκελε. Ο 

ζηφρνο απηφο  γεληθά είλαη πην δχζθνιν λα επηηεπρζεί, επεηδή ηα ιαραληθά ρξεηάδνληαη θάπνηα 

επηπιένλ επεμεξγαζία γηα λα θαηαλαισζνχλ ( θαζάξηζκα, θφςηκν, καγείξεκα ). ηε ρψξα καο , 

φπσο είλαη γλσζηφ, δελ παξέρεηαη θαγεηφ ζην ζρνιείν, κέζα απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

πξνσζεζεί ε πξφζιεςή ηνπο. Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο παξακέλνπλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη  ηξψλε απηφ πνπ ηνπο έρνπλ εηνηκάζεη απφ ην ζπίηη. Δθεί κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ πξσηνβνπιίεο ηφζν απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ , φζν θαη απφ 

ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ δηαηηνινγίνπ ησλ παηδηψλ κε 

πεξηζζφηεξα ιαραληθά.  

Ζ θαηαλάισζε θξνχησλ απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Pro Greens  ζηε ρψξα 

καο βξέζεθε λα είλαη πάλσ απφ ηε ζπληζηψκελε θαη πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Χζηφζν, 

απφ ηα απνηειέζκαηα  ηεο επαλαμηνιφγεζεο παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο πξφζιεςεο θαη ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, πξάγκα πνπ  κπνξεί λα νθείιεηαη  θαη ζηελ 

επνρηθφηεηα. Γηα λα πξνσζεζεί ε αχμεζε ηεο πξφζιεςεο ή έζησ λα κελ  κεηψλεηαη θαηά ηε 

ζρνιηθή πεξίνδν, έλα πξφγξακκα θαηάιιειν θαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή γηα ηα ζρνιεία φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 5ιεπην ηνπ Φξνχηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ,  γηα ηελ θαηαλάισζε ελφο θξνχηνπ. Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα θέξλνπλ ηα θξνχηα 

απφ ην ζπίηη ή λα ηα αγνξάδνπλ ζην ζρνιηθφ θπιηθείν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεηηθή δηάηαμε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηα ζρνιηθά θπιηθεία (Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο, 2008). 

Γεληθφηεξα, ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ κε ηελ αλάξηεζε αθηζψλ, ηε δηαλνκή θπιιαδίσλ, ηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ 
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δηαηξνθήο. Σα παηδηά ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ή θαη λα νξγαλψζνπλ ηα ίδηα ηηο 

εθδειψζεηο, κε ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο.  

 

πσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ε παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζήο ηνπο έρεη ζεηηθά  απνηειέζκαηα . Σν πξφγξακκα 

Pro Greens δελ πξνέβιεπε παξνρή , σζηφζν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ  δεηήζεθε  ε ζπλδξνκή 

δηαθφξσλ θνξέσλ  θαη παξαγσγψλ πνπ  ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα παξέρνπλ δσξεάλ θξνχηα θαη 

ιαραληθά γηα θάπνην δηάζηεκα θαη κε ηξφπν ψζηε  λα ππάξμεη πνηθηιία, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ επνρηθφηεηά ηνπο. Απηφ ζα βνεζνχζε  ηελ ηνπηθή παξαγσγή, επεηδή ζα απμαλφηαλ ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ζα επεξέαδε ηηο πξνηηκήζεηο, νδεγψληαο κεζνπξφζεζκα ζε κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ζην αίηεκα απηφ δελ ππήξμε αληαπφθξηζε κε  

απνηέιεζκα ην πξφγξακκα λα κελ πεξηιακβάλεηαη δσξεάλ παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζηα παηδηά. Γίλεηαη, έηζη, εκθαλήο ε αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο 

ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο θνξείο γηα ηελ ελίζρπζε παξφκνησλ ζρνιηθψλ παξεκβάζεσλ, 

παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ζηελ επηηπρία παξφκνησλ παξεκβάζεσλ θαη 

ζπλππνινγίδεηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο. 

 

Απφ ηε κειέηε Pro Greens ζηε ρψξα καο πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κε ζηφρν ηελ αιιαγή ζηελ πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ 

ηα παηδηά πνπ λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Απηνί 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη  ζηνπο πξνζδηνξηζηέο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ,  ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη καδί  κε ηα παηδηά,  παξέρνπλ 

πεξηβαιινληηθή ζηήξημε θαη πξνθαινχλ αιιαγέο  ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ( Sahay et al, 2006). 

 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε δείρλνπλ φηη κπνξνχλ  λα βειηησζνχλ νη  ζηάζεηο θαη νη 

απφςεηο  ησλ παηδηψλ γηα πγηεηλά ηξφθηκα, φπσο είλαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, κέζα απφ 

δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζην ζρνιείν. Σα εθπαηδεπηηθά απηά  

πξνγξάκκαηα πξέπεη λα  ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, 

θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηαηξνθηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο ψζηε κε ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο λα 

επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα  βειηηψζνπλ ηηο δηαηηεηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. 

Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ήδε βειηησκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο απφ θάπνηνπο καζεηέο. 
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Πξνθχπηεη επίζεο  ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο  παξεκβάζεσλ πνπ εθηηκψληαη απφ ηα παηδηά θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, πξνθεηκέλνπ  λα ηνπο 

είλαη πην ειθπζηηθή θαη λα θξαηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο . 

 Δίλαη βαζηθφ λα ιακβάλνληαη  ππφςε  νη απφςεηο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα είλαη εγγπεκέλε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε ζπλέρηζε ησλ  πξνγξακκάησλ σο  απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπο. 

ην πιαίζην  ηεο ζρνιηθήο πνιηηηθήο πγείαο, θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ ρξένο ηεο πνιηηείαο είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηνπο καζεηέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θπιηθείνπ κέζα απφ δηάθνξεο πξσηφηππεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο, κε ζηφρν  ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία δηαδηθαζία ελεκέξσζεο αμηνιφγεζεο θαη απνδνρήο φισλ ησλ 

δξάζεσλ. 

 

Δμάιινπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζε ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη ηε ζεκαζία  ηεο  δηαηξνθηθήο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ  

φρη κφλν ζηελ πξνψζεζε   ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, αιιά ζπλνιηθά ζηελ 

εθαξκνγή  ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο , κε δεδνκέλν φηη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα 

βξνπλ ηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεο εκέξαο γηα λα ηα 

εθαξκφζνπλ,  ζπλδπάδνληάο ηα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, κε δηάθνξα  

καζήκαηα φπσο ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο γεσγξαθίαο, ηεο ηζηνξίαο, 

ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηεο βηνινγίαο,  θ.α. 

 

Δπηπιένλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη παξεκβάζεηο ζηα ζρνιεία σο πξνο ηελ θαιχηεξε 

δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, λα αμηνινγνχληαη θαη λα αλαιχνληαη νη 

γλψζεηο, νη απφςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο  ησλ καζεηψλ, ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  αιιά θαη ηεο 

δηεχζπλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε παξέκβαζεο, ψζηε λα απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο νη νπνίεο πξέπεη  λα ζρεδηάδνληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε ρψξαο. 

Γη‘απηφ θαη ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ µε  δείγκα 

πνπ ζα θάιππηε πεξηζζφηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο  ηεο ρψξαο καο  γηα ηε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνο ζχγθξηζε φρη κφλν σο πξνο ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 
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απφ ηα παηδηά, αιιά θαη γηα λα κειεηεζνχλ εθηελέζηεξα νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα  αγσγήο πγείαο γεληθφηεξα, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο  ζηελ πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο πγείαο.  
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                                                           ΠΗΝΑΚΔ 

 

                   Διάγραμμα ροήσ δείγματοσ Pro Greens 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

920 μαθητζσ ςυμπλήρωςαν τα ερωτηματολόγια  

Δζχτηκαν 36 ςχολεία με διαθζςιμο δείγμα 1231 μαθητζσ 

Ρωτήθηκαν  τα 53 Δημ. χολεία του Ηρακλείου 

Επιλζξιμο δείγμα : 972 μαθητζσ 

μαθητζσ  

Ειςαγωγή δεδομζνων για 905 μαθητζσ 

         Συχαιοποιήθηκαν 36 ςχολεία  με τελικό δείγμα 892 μαθητζσ 

15 μαθητζσ αποκλείςτηκαν λόγω ζλλειψησ 

ςτοιχείων ςτο ερωτηματολόγιο των γονζων  

17 ςχολεία αρνήθηκαν να ςυμμετάςχουν 

13 μαθητζσ αποκλείςτηκαν λόγω 

υπερβολικήσ αναφοράσ πρόςληψησ 

52 μαθητζσ αποκλείςτηκαν λόγω απουςίασ  την 

ημζρα ςυμπλήρωςησ των ερωτηματολογίων  

Παρζμβαςη: 16 ςχολεία , 427 μαθητζσ  

 

Ζλεγχοσ :   20 ςχολεία  466 μαθητζσ 

39 μαθητζσ δε ςυμμετείχαν ςτην 

επαναξιολόγηςη λόγω απουςίασ ή 

λόγω μετακίνηςησ ςε άλλο ςχολείο 

Παρζμειναν 15 ςχολεία , 403 μαθητζσ και 27 δάςκαλοι 

φνολο ομάδασ ελζγχου:   20 ςχολεία και 

427 μαθητζσ 

Ζνα ςχολείο ( 25 μαθητζσ ), δε ςυμμετείχε 

ςτην επαναξιολόγηςη  για άγνωςτο λόγο 

φνολο ομάδασ παρζμβαςησ : 14 ςχολεία , 

315 μαθητζσ και 22 δάςκαλοι 

Ζνα ςχολείο (23 μαθητζσ) διζκοψε μετά  την 

αίτηςησ διακοπήσ από το προςωπικό του 

ςχολείου  πριν την παρζμβαςη 

259 μαθητζσ αποκλείςτηκαν λόγω 

ζλλειψησ ςυναίνεςησ των γονζων 

63 μαθητζσ δε ςυμμετείχαν ςτην 

επαναξιολόγηςη  λόγω απουςίασ ή λόγω 

μετακίνηςησ ςε άλλο ςχολείο 

5 δάςκαλοι δε 

ςυμπλήρωςαν 

ερωτηματολόγια 
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Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο καζεηώλ ζηελ επαλαμηνιόγεζε (follow-up)  n=742  

 

 Παξέκβαζε   

       (315) 

Έιεγρνο 

(427) 

ύλνιν  P 

     N  (%)    N (%)       

1. Φύιν    ρ
2
 1.909 

 Αγόξηα 160      ( 51) 195  (46)  355 df 1 

Κνξίηζηα  155      (49) 232  (54)  387 P 0,167 

2. Υώξα γέλλεζεο    ρ
2
 0,257 

Διιάδα 303    (97) 407  (96)  710 df 1 

Άιιε ρψξα   11      (4)   18    (4)    29 P 0,612 

3. Υώξα θαηαγσγήο παηέξα    ρ
2
 22,875 

Διιάδα 294     (94) 346  (82)  640 df 1 

Άιιε ρψξα   18       (6)   74  (18)    92 P <0,001 

4. Υώξα θαηαγσγήο κεηέξαο    ρ
2
 0,359 

Διιάδα 289    (93) 383  (91)   672 df 1 

Άιιε ρψξα   23     (7)    36   (9)     59 P 0,549 

6. Γιώζζα πνπ κηιάλε ζην ζπίηη    ρ
2
 0,022 

Διιεληθή 306    (97) 414  (97) 720 df 1 

Άιιε      9      (3)    13  ( 3)   22 P 0,882 

7. Μέλεηο θαη  κε ηνπο δύν ζνπ 

γνλείο; 

   ρ
2
 3,080 

Ναη  292     ( 93) 378  (90) 670 df 1 

ρη   21       (7)   44  (10)   65 P 0,079 

Οη καζεηέο πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζηε παξέκβαζε ήηαλ 403 θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ 315, πνζνζηφ 22%. 

Οη καζεηέο πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζηνλ έιεγρν ήηαλ 466 θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ 427, πνζνζηφ 8%. 

Απφ ηνπο καζεηέο ηεο παξέκβαζεο δελ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 3, 4, 5, 7,  αληίζηνηρα 

1(0,3%), 3(1%), 3(1%)  θαη 2( 1%). 

Απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ειέγρνπ δελ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 3, 4, 5, 6,  αληίζηνηρα  

2(1%),7(3%), 8(2%), θαη 5 (1%). 
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Πίνακασ 2. Επίπεδα πρόςληψησ φροφτων μεταξφ αρχικήσ μζτρηςησ (baseline-BL) και 

επαναξιολόγηςησ (follow-up-FU) ςτισ  ομάδεσ ελζγχου και παρζμβαςησ . 

 

 Οκάδα    

 
Διέγρνπ Παξέκβαζε p 

1 
ηαζκηζκέλε 

επίδξαζε 
2
 

p 
3
 

BL πξόζιεςε θξνύησλ 

(γξακ./εκ.)
4
 

176 182 0.666 0.56 0.972 

FU Πξόζιεςε θξνύησλ 

(γξακ./εκ.)
4
 

143 147 0.730   

 

 

 

Πίλαθαο 3. Επίπεδα πρόςληψησ λαχανικϊν μεταξφ αρχικήσ μζτρηςησ (baseline) και 

επαναξιολόγηςησ (follow-up) ςτισ ομάδεσ ελζγχου και παρζμβαςησ. 

 Δ I p 
1 

Adjusted 

effect size 
2
 

p 
3
 

BL Πξόζιεςε ιαραληθώλ 

(γξ./εκ.)
4
 

94.3 94.5 .986 3.2 0.719 

FU Πξόζιεςε ιαραληθώλ 

(γξ./εκ.)
4
 

80.1 79.7 0.965   

 

1
 Σηκή p δηαθνξάο πξφζιεςεο κεηαμχ νκάδαο καξηχξσλ θαη νκάδαο παξέκβαζεο, 

ππνινγηζκέλε απφ ANOVA ρσξίο ζηάζκηζε.   

2
 Σηκή p δηαθνξάο πξφζιεςεο ππνινγηζκέλε απφ πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο, 

ζηαζκηζκέλε απφ ηηο κεηαβιεηέο αξρηθή κέηξεζε, θχιν, ειηθία, γνληθφο έιεγρνο θαη 

ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. 

 3 
Σηκή p δηαθνξάο πξφζιεςεο κεηαμχ νκάδαο καξηχξσλ θαη νκάδαο επαλάιεςεο ζηαζκηζκέλε 

απφ ηηο κεηαβιεηέο αξρηθή κέηξεζε, θχιν, ειηθία, γνληθφο έιεγρνο θαη ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ 

4 
 Σηκή p δηαθνξάο πξφζιεςεο φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζχγθξηζε κε εξσηεκαηνιφγην εκεξήζηαο 

αλάθιεζεο. 
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Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ησλ καζεηώλ γηα  ην πξόγξακκα Pro Greens  

(n=315) 

  

 

Μνπ άξεζαλ 

πνιύ 

Μνπ 

άξεζαλ 

Γε κνπ 

άξεζαλ 

Γελ ηα παξαθν 

ινύζεζα 

ύλνιν Γελ 

απάληεζαλ 

 Ν(%) Ν(%) Ν(%) Ν(%) Ν (%) Ν (%) 

p2.  νπ άξεζαλ ηα  

καζήκαηα γηα ηα  Φ&Λ; 

118 (40) 115 (39) 18 (6) 46   (16)     297 (94) 18 (2) 

Κνξίηζηα 65 (45) 48 (33) 8 (6) 23 (16) P=0,230  

Αγόξηα 53 (35) 67 (44) 10 (7) 23 (15)   

 ρ
2
=4,313   df=4  p=0.230   

p4. νπ άξεζαλ  

νη δνθηκέο γεύζεσλ; 

165   (55) 86  (29) 7    (2) 44      (15)     302 (96) 13 (2) 

Κνξίηζηα 83 (55) 41 (27) 3 (2) 23 (15) P=0,938  

Αγόξηα 82 (54) 45 (30) 4 (3) 21 (14)   

 ρ
2
=0,007   df=3  p=0.938   

p6. νπ άξεζε λα ηξώηε  

όινη καδί Φ&Λ; 

156   (52) 107  (35) 8    (3) 32      (11) 303 (96) 12 (2) 

Κνξίηζηα 81 (55) 45 (30) 2 (1) 20 (14) P=0,079  

Αγόξηα 75 (48) 62 (40) 6 (4) 12 (8)   

 ρ
2
=6,774   df=3  p=0.079   

p8. νπ άξεζαλ  

νη εξγαζίεο γηα ηα Φ&Λ; 

153   (50) 127  (42) 13   ( 4) 11      ( 4) 304 (97) 11(2) 

Κνξίηζηα 81 (54) 63 (42) 1 (1) 5 (3) P=0,020  

Αγόξηα 72 (47) 64 (42) 12 (8) 6 (4)   

 ρ
2
=9,885   df=3  p=0.020   

p7 πλνιηθά, πόζν ζνπ 

άξεζε ε κειέηε P.G; 

167   (56) 118   (39) 16   ( 5) 0 (0) 301 (96) 14 (2) 

Κνξίηζηα 87 (59) 54 (37) 6 (4) 0 (0) P=0,372  

Αγόξηα 80 (52) 64 (42) 10 (7) 0 (0)   

 ρ
2
=1,979   df=2  p=0.372   
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Πίλαθαο 5.  Γηαθνξνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο κεηά ην πξόγξακκα PG 

 

 Ναη, ζπρλά Ναη, ηνπο 

θνξέο 

Όρη 

P9. Μίιεζεο γηα ηε κειέηε κε ηνπο 

γνλείο ζνπ; 

157 (50) 123 (39) 23 (7) 

Κνξίηζηα 86 (58) 55 (40) 8 (5) 

Αγόξηα  71 (46) 68 (44) 15 (10) 

 ρ
2
=4,856  df=1 p=0,088  

 Ναη Όρη 

p10. ε έθαλε ε κειέηε λα 

θαηαλαιώλεηο πεξηζζόηεξα θξνύηα 

ζε  ζρέζε κε πξηλ; 

251 (82) 54  (18) 

Κνξίηζηα 128 (85) 22 (15) 

Αγόξηα  123 (79) 32 (21) 

 ρ
2
=1,870  df=1 p=0,171  

p11. ε έθαλε ε κειέηε λα 

θαηαλαιώλεηο πεξηζζόηεξα 

ιαραληθά  ζε  ζρέζε κε πξηλ; 

221 (72) 83 (27) 

Κνξίηζηα 116 (77) 34 (23) 

Αγόξηα  105 (68) 49 (32) 

 ρ
2
=3,260  df=1 p=0,073  

 

 

ηελ εξψηεζε p 10 δελ απάληεζαλ 10 παηδηά, πνζνζηφ 3% θαη ζηελ εξψηεζε p 11 δελ 

απάληεζαλ 12, πνζνζηφ 4%. 
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Πίλαθαο 6. Γεκνγξαθηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ δαζθάισλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

εξσηεκαηνιόγην (n=22/27) 

 

 N (%) 

Φύιν  

Άλδξαο 9 (43) 

Γπλαίθα 12 (57) 

Ηιηθία  

20-29 εηώλ  3 (18) 

30-39 εηώλ  6 (35) 

40-49 εηώλ  2 (12) 

50-59 εηώλ  6 (35) 

Έηε δηδαζθαιίαο  

1-5 έηε   4 (24) 

6-10 έηε   4 (24) 

11-20 έηε  4 (24) 

21-30 έηε   3 (18) 

Πάλσ από 30 έηε   2 (18) 

Δθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθηθή αγσγή   

Όρη  14 (82) 

Ναη, επίζεκε εθπαίδεπζε    1 (6) 

Ναη, ζεκηλάξηα δηαηξνθήο    2 (12) 

 

ηελ πξψηε  εξψηεζε  δελ απάληεζε 1 εθπαηδεπηηθφο (5%), ζηε  δεχηεξε, ζηελ ηξίηε  θαη ζηελ 

ηέηαξηε δελ απάληεζαλ  5 εθπαηδεπηηθνί  (23%). 
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Πίνακας 7. Εκτίμηση των δασκάλων για το πρόγραμμα Pro Greens (n=22) 

 

  

Πνιύ  
θησρή 

Φησρή  Καιή  Πνιύ 
θαιή 

  Ν (%)   

1.  πλνιηθά, πώο  εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο;  

1  (5) 4  (19) 9  (43) 7  (33)  

2. Πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο ζρεηηθά κε ην 

πώο αληηιήθζεθαλ νη   καζεηέο ην πξόγξακκα; 

   1 (5)    1 (5) 10 (50) 8  (40) 

3. Πώο λνκίδεηε όηη νη γνλείο αληηιήθζεθαλ ην 

πξόγξακκα; 

3 (14) 6  (29) 8  (38) 4  (19) 

4. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ησλ καζεκάησλ 

ηνπ Pro Greens πνπ έγηλαλ ζηελ ηάμε; 

1   (5) 3 (14) 9  (43) 8  (38) 

5. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ 

γηα ηνπο καζεηέο; 

 1   (5)  1    (5) 10  (50) 8  (40) 

6. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ηνπ θπιιαδίνπ 

Pro Greens πνπ ζηάιζεθε ζηνπο γνλείο; 

 1   (5)  1    (5) 13 (62) 6   (29) 

7. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ηνπ δαζθάινπ; 

0 (0) 3  (14) 12 (57) 3   (29) 

8. Βξήθαηε όηη ην  εγρεηξίδην ηνπ δαζθάινπ 

ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία 

ζαο; 

1   (5) 4  (19)  9  (43)  7  (33) 

 

ηηο εξσηήζεηο 1,3,4, 6,7, 8, δελ απάληεζε έλα πνζνζηφ 5% ζε θάζε κία, δειαδή έλαο (ν ίδηνο) 

εθπαηδεπηηθφο ζε θάζε εξψηεζε . 

ηηο εξσηήζεηο 2,5 δελ απάληεζε έλα πνζνζηφ  9%, δειαδή δχν εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε 

εξψηεζε , εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ απηφο πνπ δελ απάληεζε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο. 
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Πίνακας 8. Δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς 

(n=22) 

  Βαζκφο       

 Μεγάιν 

 

Ν (%) 

Κάπνην 

 

Ν (%) 

Πνιύ 

Λίγν 

Ν (%) 

Καζόινπ 

 

Ν (%) 

 

1. Σν πξόγξακκα νδήγεζε ζε 

επηπξόζζεηε εξγαζία γηα εζάο σο 

εθπαηδεπηηθόο; 

0 9   (50) 7   (39) 2   (11) 

2.  Δίζηε επραξηζηεκέλνο\ε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην 

πξόγξακκα πξηλ απηό μεθηλήζεη; 

5  (26) 10  (53) 2  (11) 2  (11) 

3. Δίζηε επραξηζηεκέλνο\ε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην 

πξόγξακκα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ; 

5  (26) 9  (47) 4  (21) 1   (5) 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε  δελ απάληεζαλ 4 εθπαηδεπηηθνί, πνζνζηφ 18%, ζηε δεχηεξε δελ 

απάληεζαλ 3, πνζνζηφ 14% θαη ζηελ ηξίηε δελ απάληεζαλ 3, πνζνζηφ 14%. 
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Πίλαθαο 9.  Έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (n=22) 

 

1. Παρακαλούμε εκτιμήστε πόσα μαθήματα 
χρησιμοποιήσατε για να εφαρμόσετε το Pro Greens  
κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς; 

 

 

N (%) 

Έλα 1     (5) 

Γχν 2   (10) 

Σξία 2   (10) 

Πέληε 2   (10) 

Έμη 3   (14) 

Οθηψ 1     (5) 

Γέθα 2   (10) 

Γψδεθα 2   (10) 

Δίθνζη 2   (10) 

2. Εφαρμόσατε το διάλειμμα φρούτου και λαχανικού 
στην αίθουσα ως μέρος της μελέτης Pro Greens 

 

Ναι, όλες τις μέρες 

 

1  (5) 

Ναι, 2-4 ημέρες την εβδομάδα 

 

2  (10) 

Ναι, μια φορά την εβδομάδα 6  (27) 

Ναι, αλλά λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα   7  (33) 

Όχι  
 

5  (24) 

 

ε φιεο ηηο εξσηήζεηο δελ απάληεζε  έλαο εθπαηδεπηηθφο (5%). 
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Πίλαθαο 10. 

 Πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ(n=22) 

 

 Ναη 

Ν(%) 

ρη 

Ν(%) 

3. Πξαγκαηνπνηήζαηε ηεζη γεύζεσλ γηα ηελ ηάμε 

ζαο; 

11  (52) 10  (48) 

 

4. πκπεξηιάβαηε ην ζέκα ησλ θξνύησλ θαη ησλ 

ιαραληθώλ ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο; 

15  (71)   6  (29) 

 

 

5. Δπηζθεθηήθαηε θάπνην ζνύπεξ κάξθεη\ 

θαηάζηεκα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ κε ηελ ηάμε 

ζαο; 

2   (10) 19  (91) 

 

 

6. Εφαρμόσατε τις προαιρετικές 
δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο 
εγχειρίδιο; 

3    (14) 18  (86) 

 

ε φιεο ηηο εξσηήζεηο δελ απάληεζε έλαο εθπαηδεπηηθφο (5%). 

 

 

 

Πίλαθαο 11. Ζ γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο 

ίδηνπο θαη ζηνπο καζεηέο. (n=22) 

   Βαζκόο      

 Μεγάιν 

     Ν(%) 

Κάπνην 

  Ν(%) 

Πνιύ Λίγν 

     Ν(%) 

Καζόινπ 

     Ν(%) 

1. Πηζηεύεηε όηη ην PG ζπλέβαιε ζηε αύμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ 

καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε Φ&Λ.; 

3(16) 11(58) 4(21) 1(5) 

2. πλέβαιε ην πξόγξακκα ζηελ αύμεζε ηνπ 

δηθνύ ζαο ελδηαθέξνληνο θαη  επίγλσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε Φ&Λ.; 

5(25) 7(35) 5(25) 3(15) 

3. Οδήγεζε ην πξόγξακκα ζηελ απμεκέλε 

ζπλεξγαζία  κεηαμύ καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν ζαο; 

3(15) 9(45) 6(30) 0 (0%) 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε δελ απάληεζαλ ηξεηο  εθπαηδεπηηθνί, πνζνζηφ 14%, θαη ζηηο άιιεο δχν 

δελ απάληεζαλ θάζε θνξά δχν εθπαηδεπηηθνί, πνζνζηφ 9%. 
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Πίλαθαο 12 . πζρέηηζε γλώκεο δαζθάισλ-καζεηώλ 

 

 

 P7. πλνιηθά, πόζν ζνπ άξεζε ε κειέηε 

Pro Greens; 

 

PT18. πλνιηθά, πώο εθηηκάηε 

ηελ πνηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 

Μνπ άξεζε 

πνιύ 

Μνπ 

άξεζε 

Γε κνπ άξεζε 

Πνιχ θαιή   46 (57) 32 (40) 3 (4) 

Καιή   71 (58) 45 (37) 7 (6) 

Φησρή    25 (49) 23 (45) 3 (6) 

Πνιχ θησρή   6 (67) 2 (22) 1 (11) 

χλνιν   148 (56) 102 (39) 14 (5) 

Mantel Haensznel  ρ
2
=0,403 , df=1  p=0.526 
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Πίλαθαο 13. πζρέηηζε απαληήζεσλ ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα Pro Greens καζεηψλ 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δαζθάισλ ζην πξφγξακκα 

 

 

 

Γε κνπ 
άξεζαλ 

Μνπ άξεζαλ Μνπ 
άξεζαλ 
πνιύ 

p 

πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 
από ην δάζθαιν 

p2.  νπ άξεζαλ ηα καζήκαηα γηα ηα  Φ&Λ; 

  

Όρη 1 13 14 

 Ναη 17 102 104 
  

 
ρ

2
=0.120  df=1  p=0,729 

 
  

p4. νπ άξεζαλ νη δνθηκέο γεύζεσλ; 
  

Όρη 0 12 11 
0,111 

Ναη 7 74 154 
  

 
ρ

2
=2.539  df=1  p=0,111 

 
  

p7 πλνιηθά, πόζν ζνπ άξεζε ε κειέηε P.G; 
  

Όρη 1 12 17 
0,878 

Ναη 15 106 150 
  

 
ρ

2
=0.024  df=1  p=0,878 

 
  

p8. νπ άξεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηα Φ&Λ;   

Όρη 0 15 14 
0,360 

Ναη 13 112 139 
  

 
ρ

2
=0.838  df=1  p=0,360 
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                       ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 
Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο παηδηώλ 
           ζρνιηθήο ειηθίαο  
 

    Ερωηημαηολόγιο παιδιού (OE) 

 
 
Αγαπεηέ καζεηή/ αγαπεηή καζήηξηα, 

 

Θα ζέιακε ηε βνήζεηά ζνπ γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηε δηαηξνθή ησλ παηδηώλ ηεο ειηθίαο 

ζνπ. Δθηόο από εζέλα θαη ηελ ηάμε ζνπ, άιια 9.000 παηδηά, από 9 ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ζα 

απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

 

Όηαλ απαληήζεηο ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ζε παξαθαινύκε πνιύ λα βάιεηο ην εξσηεκαηνιόγην 

ζην θάθειν, λα θιείζεηο ην θάθειν θαη λα ην δώζεηο ζην/ ε δάζθαιό/ δαζθάια ζνπ. Με 

γξάςεηο ην όλνκά ζνπ ζην εξσηεκαηνιόγην. Καλείο ζην ζρνιείν δε ζα δεη ηηο απαληήζεηο ζνπ.  

 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε βνήζεηά ζνπ! 

Πώο λα ζπκπιεξώζεηο ην εξσηεκαηνιόγην 
 

Μπνξείο λα απαληήζεηο ηηο πην πνιιέο εξσηήζεηο ζεκεηώλνληαο κε Χ ζην θνπηί ηεο απάληεζεο 

πνπ ζνπ ηαηξηάδεη. ε κεξηθέο εξσηήζεηο κπνξείο λα ζεκεηώζεηο κε Χ πεξηζζόηεξα από έλα 

θνπηηά. ε κεξηθέο εξσηήζεηο ζα ζέιακε λα γξάςεηο ηε δηθή ζνπ απάληεζε.  

Παξάδεηγκα: 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
εκείσζε ην νλνκαηεπώλπκό ζνπ:   
 

Αξηζκόο ζρνιείνπ:  
 

Αξηζκόο ηάμεο:  Κσδηθόο αηόκνπ: 

Πηζηεχεηο φηη ηξσο πνιιά ή ιίγα δεκεηξηαθά;  
 

     Πνιιά δεκεηξηαθά 
 

 X  Μεξηθά δεκεηξηαθά 
 

     Ούηε πνιιά, νύηε ιίγα 
 

     Λίγα δεκεηξηαθά 
 

     Πνιύ ιίγα δεκεηξηαθά 
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Μερικές ερωηήζεις για ζένα 

 
D1. Πνηα ρξνληά γελλήζεθεο;  

19___ 
 

 

D2. Πνην κήλα έρεηο ηα γελέζιηά ζνπ; 

 Ιαλνπάξηνο 

 Φεβξνπάξηνο  

 Μάξηηνο 

 Απξίιηνο 

 Μάηνο 

 Ινύληνο 

 Ινύιηνο 

 Αύγνπζηνο 

 επηέκβξηνο 

 Οθηώβξηνο 

 Ννέκβξηνο 

 Γεθέκβξηνο 
 
 

D3. Δίζαη θνξίηζη ή αγόξη; 

 Κνξίηζη 

 Αγόξη 
 

 
D4. Γελλήζεθεο ζηελ Διιάδα;  

 Ναη 

 Όρη 
 
 

D5. ε πνηα ρώξα γελλήζεθε ε κεηέξα 
ζνπ;  

 
 ___________________________ 

 
 

D6. ε πνηα ρώξα γελλήζεθε ν παηέξαο 
ζνπ;  
 
___________________________ 
 

D7. Πνηα γιώζζα κηιάηε πην ζπρλά ζην 
ζπίηη;  

 
 ___________________________ 
 

D8. Μέλεηο θαη κε ηνπο δύν ζνπ γνλείο;  

 (Αλ κέλεης ζε δύο κέρε, 
κπορείς λα ζεκεηώζεης Χ ζε 
δύο θοσηηά)  

 Ναη, κε ηε κεηέξα κνπ θαη ηνλ 
παηέξα κνπ ζπλέρεηα 

 Όρη, κόλν κε ηε κεηέξα κνπ  

 Όρη, κόλν κε ηνλ παηέξα κνπ  

 Όρη, κε ηε κεηέξα κνπ θαη ηνλ 
θαηλνύξην ηεο ζύληξνθν  

 Όρη, κε ηνλ παηέξα κνπ θαη 
ηελ θαηλνύξηα ηνπ ζύληξνθν 

 Όρη, κε άιινπο ελήιηθεο; 
Γράυε κε ποηοσς:  

 
 _______________________ 
 
 

 
D9. Πόζνπο αδεξθνύο θαη 

αδεξθέο έρεηο; 
 

 ______αδεξθό (νύο)  
 
θαη/ ή 
 

   ______αδεξθή (έο) 
 
 

D10. Έρεηο αιιεξγία ζε θάπνην 
θξνύην; 
 

 Ναη 

 Όρη 
Αλ ΝΑΙ, ζε πνηα; 
 
___________________________ 
 
D11. Έρεηο αιιεξγία ζε θάπνην 

ιαραληθό; 
 

 Ναη 

 Όρη 
Αλ ΝΑΙ, ζε πνηα; 
 
___________________________ 
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Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην ηη έθαγεο  

ΧΘΔ  
 

ΥΘΔ ΣΟ ΠΡΩΙ (πξηλ 
ην ζρνιείν) 
 

H1. Ση κέξα ήηαλ ρζεο;   

 Γεπηέξα 

 Σξίηε 

 Σεηάξηε 

 Πέκπηε 
 
 
H2. Ση ώξα ζεθώζεθεο από ην θξεβάηη; 

 
__________________________ 
 
H3. Πήγεο ζην ζρνιείν ρζεο; 

 Ναη 

 Όρη 
 

H4. Έθαγεο ή ήπηεο θάηη ρζεο ην πξσί (πξηλ 
ην ζρνιείν);  

 Ναη 

 Όρη 
 

Ση ήηαλ απηό;  
(εκείσζε κφλν πεξηιεπηηθά, π.ρ. ςσκί, 

γάια, δεκεηξηαθά θιπ) 

 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

 

Οη επόκελεο εξσηήζεηο είλαη γηα ηνπο 
ρπκνύο, ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά 
 

H5. Ήπηεο ρπκό ρζεο ην πξσί (πξηλ ην ζρνιείν);  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 

Ση ρπκό ήπηεο; Πόζν ήπηεο;   
Σεκείφζε 1 αλ ήπηες έλα ποηήρη, ½ αλ ήπηες 
κηζό ποηήρη θιπ. 

Υπκφ πνξηνθάιη    πνηήξη 

Άιιν ρπκό θξνύησλ 
 πνηήξη 

 

H6. Έθαγεο θξνύηα ρζεο ην πξσί (πξηλ ην 
ζρνιείν);   

 Ναη 

 Όρη 
Αλ λαη, 

Ση θξνύηα έθαγεο; Πόζν έθαγεο; 
Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα κήιο, ½ αλ έθαγες κηζό 
κήιο θιπ. 

 

Μήιν  κέηξην 

 

Μπαλάλα  κέηξηα 

 

Πνξηνθάιη  κέηξην 

 

Μαληαξίλη  κέηξην 

 

Αριάδη  κέηξην 

 
Πεπόλη  θέηα 

 
Φξνπηνζαιάηα 

 θιηηδάλη ηνπ 
ηζαγηνύ 

 

Άιια θξνύηα  
(ζεκείφζε ποηα) 

 
 
 
 
 
 

 

κέηξην 
θξνύην ή 
θιηηδάλη 
ηζαγηνύ 
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H7. Έθαγεο σκά ιαραληθά ρζεο ην πξσί 

(πξηλ ην ζρνιείν);  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ιαραληθά έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  
Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα θαρόηο, ½ αλ 
έθαγες κηζό θαρόηο θιπ. 

 

Νηνκάηα  
ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

Αγγνχξη   

ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

 
Καξόην  

ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

 

Άιια σκά 
ιαραληθά  
(ζεκείφζε ποηα)  

 
 
 
 
 
____________  κεξίδα 
(ε κεξίδα είλαη 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ 
σκά ιαραληθά) 

ΥΘΔ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
ΚΑΙ ΣΟ 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ  
 

H8. Έθαγεο ή ήπηεο θάηη πξηλ ην 
κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο; 

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, πνύ ήηαλ απηό; 

 ην ζρνιείν 

 ην ζπίηη 

 Κάπνπ αιινύ, ζεκείσζε πνύ: 
 
____________________________ 

 

 

Αλ λαη, ηη ήηαλ απηό; (Σεκείφζε κόλο 

περηιεπηηθά, π.τ. ζάληοσηης, 
αλαυσθηηθό, κήιο θιπ) 

____________________________ 

 
____________________________ 

 

H9. Έθαγεο ή ήπηεο θάηη ζην 
κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο; 

 Ναη 

 Όρη  
 

(αλ ΟΧΙ, πήγαηλε ζηελ ερώηεζε Η11) 
 

Αλ λαη, ηη ήηαλ απηό; (Σεκείφζε κόλο 

περηιεπηηθά) 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

H10. Πνύ έθαγεο ην κεζεκεξηαλό ζνπ 
ρζεο; 

 ην ζρνιείν 

 ην ζπίηη 

 Κάπνπ αιινύ, ζεκείφζε πού: 
 

____________________________ 
 
H11. Έθαγεο ή ήπηεο θάηη κεηά ην 
κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο (αιιά πξηλ ην 
απνγεπκαηηλό θνιαηζηό); 

 Ναη 

 Όρη 
 
Αλ λαη, πνύ ήηαλ απηό; 

 ην ζρνιείν 

 ην ζπίηη 

 Κάπνπ αιινύ, ζεκείσζε πνύ: 
 

____________________________ 
 
Αλ λαη, ηη ήηαλ απηό; (Σεκείφζε κόλο 

περηιεπηηθά, π.τ. ζάληοσηης, αλαυσθηηθό, 
κήιο θιπ) 

 

____________________________ 
 

____________________________ 
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Οη επόκελεο εξσηήζεηο είλαη 
γηα ηνπο ρπκνύο, θξνύηα θαη 
ιαραληθά 
 

H12. Ήπηεο 100% θπζηθό ρπκό θξνύησλ 
όζν ήζνπλ ζην ζρνιείν Ή/ ΚΑΙ ζην 
κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο;   

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ρπκό ήπηεο; Πόζν ήπηεο;  
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα τσκού ποσ 
ήπηες όζο ήζοσλ ζηο ζτοιείο θαη θαηά ηε 
δηάρθεηα ηοσ κεζεκερηαλού θαγεηού! 
Σεκείφζε 1 αλ ήπηες έλα ποηήρη, ½ αλ ήπηες 
κηζό ποηήρη θιπ. 
Χπκό πνξηνθάιη   

 πνηήξη 

Άιιν ρπκό θξνύησλ 
 πνηήξη 

 

H13. Έθαγεο θξνύηα όζν ήζνπλ ζην 
ζρνιείν Ή/ ΚΑΙ ζην κεζεκεξηαλό 
ζνπ ρζεο;   

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, ηη θξνύηα έθαγεο; Πόζν 
έθαγεο; 
εκείσζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

θξνχησλ πνπ έθαγεο φζν ήζνπλ ζην 

ζρνιείν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζεκεξηαλνχ θαγεηνχ! εκείσζε 1 αλ 

έθαγεο έλα κήιν, ½ αλ έθαγεο κηζφ κήιν 

θιπ. 

Μήιν  κέηξην 

Μπαλάλα  κέηξηα 

Πνξηνθάιη  κέηξην 

 
Μαληαξίλη  κέηξην 

Αριάδη  κέηξην 

Πεπόλη  θέηα 

Φξνπηνζαιάηα 
 

θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ 

Άιια θξνύηα  
(ζεκείφζε ποηα) 
 
 
 
 

 

κέηξην θξνύην ή 
θιηηδάλη ηζαγηνύ 

ΥΘΔ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
ΚΑΙ ΣΟ 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 
 

H14. Έθαγεο σκή ζαιάηα όζν ήζνπλ ζην ζρνιείν 
Ή/ ΚΑΙ ζην κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ζαιάηα έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  

εκείσζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα σκήο ζαιάηαο πνπ 

έθαγεο φζν ήζνπλ ζην ζρνιείν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κεζεκεξηαλνχ θαγεηνχ! εκείσζε 1 αλ έθαγεο 

κία κεξίδα,½ αλ έθαγεο κηζή κεξίδα θιπ.  

(η μερίδα είναι 1 θλιηζάνι ηοσ ηζαγιού ζαλάηα) 
 
Αλάκηθηε ζαιάηα      κεξίδα 

 
Μόλν καξνύιη  κεξίδα 

 
Μόλν ζαιάηα ληνκάηα  κεξίδα 

 
Μόλν ζαιάηα αγγνύξη  κεξίδα 

 
Ψηινθνκκέλα/ ηξηκκέλα 
ιαραληθά  κεξίδα 
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Άιιε ζαιάηα 
(ζεκείσζε πνηα) 
 
 
 
 
_______________  κεξίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έθαγεο άιια σκά ιαραληθά όζν 
ήζνπλ ζην ζρνιείν Ή/ ΚΑΙ ζην 
κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ιαραληθά έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  
εκείσζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα άιισλ σκψλ 

ιαραληθψλ πνπ έθαγεο φζν ήζνπλ ζην ζρνιείν 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ 

θαγεηνχ! εκείσζε 1 αλ έθαγεο έλα θαξφην, ½ 

αλ έθαγεο κηζφ θαξφην θιπ. 

(η μερίδα είναι 1 θλιηζάνι ηοσ 
ηζαγιού ωμά λατανικά) 
Νηνκάηα  ζηξνγγπιή θεηνύια 

Αγγνύξη   ζηξνγγπιή θεηνύια 

Καξόην  ζηξνγγπιή θεηνύια 

Άιια σκά 
ιαραληθά  
(ζεκείσζε 
πνηα)  
 
 
____________  κεξίδα 

 

H15. Έθαγεο καγεηξεπκέλα ιαραληθά ή 
ρόξηα όζν ήζνπλ ζην ζρνιείν Ή/ 
ΚΑΙ ζην κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ιαραληθά έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα 
καγεηρεσκέλφλ ιαταληθώλ ποσ 
έθαγες όζο ήζοσλ ζηο ζτοιείο θαη 

θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ κεζεκερηαλού θαγεηού! 
Σεκείφζε 1 αλ έθαγες κηζό θιηηδάλη ηοσ 
ηζαγηού, ή ¼ αλ έθαγες ηο κηζό ηοσ κηζού 
θιηηδάλη ηζαγηού  
 

Γηάθνξα ιαραληθά   
κηζό θιηηδάλη 
ηζαγηνύ 

Μόλν αξαθάο          » 

Μόλν θαιακπόθη          » 

Μόλν θαζνιάθηα          » 

Μόλν θνπλνππίδη          » 

Μόλν κπξόθνιν          » 

Άιια καγεηξεπκέλα 
ιαραληθά  
(ζεκείφζε ποηα) 

 
 
_________          » 

 

H16. Έθαγεο ρνξηόζνππα ή ζνύπα κε 
ιαραληθά όζν ήζνπλ ζην ζρνιείν Ή/ ΚΑΙ 
ζην κεζεκεξηαλό ζνπ ρζεο;  

 Ναη 

 Όρη 
Αλ λαη, 

Πόζν έθαγεο; 
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα 
τορηόζοσπας ή ζούπας κε ιαταληθά ποσ 
έθαγες όζο ήζοσλ ζηο ζτοιείο θαη θαηά ηε 
δηάρθεηα ηοσ κεζεκερηαλού θαγεηού! 
Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα θισηδάλη ηοσ 
ηζαγηού, ή ½ αλ έθαγες κηζό θισηδάλη ηζαγηού  
 

νύπα κε 
ιαραληθά 

 θιπηδάλη 
ηζαγηνύ 

 

ΥΘΔ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ,  
ΚΑΣΑ ΣΟ ΒΡΑΓΤΝΟ ΚΑΙ 
ΜΔΣΑ ΣΟ ΒΡΑΓΤΝΟ 
 

H17. Έθαγεο ή ήπηεο θάηη ρζεο ην απόγεπκα, 
πξηλ ην βξαδπλό θαγεηό;  

 Ναη 

 Όρη 
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Αλ λαη, ηη ήηαλ απηό; (Σεκείφζε κόλο 

περηιεπηηθά, π.τ. ζάληοσηης, γηαούρηη 
θιπ) 

 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

H18. Ση έθαγεο ρζεο ζην βξαδπλό; 
(Σεκείφζε κόλο περηιεπηηθά) 

 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

H19. Ση έθαγεο ρζεο κεηά ην βξαδπλό θαγεηό; 
(Σεκείφζε κόλο περηιεπηηθά) 

 
____________________________ 
 
____________________________

Οη επόκελεο εξσηήζεηο είλαη γηα 
ηνπο ρπκνύο, θξνύηα θαη 
ιαραληθά 
 

H20. Ήπηεο 100% θπζηθό ρπκό θξνύησλ 
ρζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
απνγεύκαηνο, ηνπ βξαδπλνύ θαη κεηά 
ην βξαδπλό θαγεηό; 

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ρπκό ήπηεο; Πόζν ήπηεο;   
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα τσκού 
ποσ ήπηες θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ 
απογεύκαηος, ηοσ βραδσλού θαγεηού 
θαη κεηά ηο βραδσλό θαγεηό! Σεκείφζε 
1 αλ ήπηες έλα ποηήρη, ½ αλ ήπηες κηζό 
ποηήρη θιπ. 
 

Υπκφ πνξηνθάιη 
 πνηήξη 

Άιιν ρπκό θξνύησλ  πνηήξη 

 

H21. Έθαγεο θξνύηα ρζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ απνγεύκαηνο, ηνπ βξαδπλνύ θαη 
κεηά ην βξαδπλό θαγεηό;   

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση θξνύηα έθαγεο; Πόζν έθαγεο; 
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα 
θρούηφλ ποσ έθαγες θαηά ηε δηάρθεηα 
ηοσ απογεύκαηος, ηοσ βραδσλού 
θαγεηού θαη κεηά ηο βραδσλό θαγεηό! 
Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα κήιο, ½ αλ 
έθαγες κηζό κήιο θιπ. 
 

Μήιν  κέηξην 

  κέηξηα 

Μπαλάλα 

 
Πνξηνθάιη  κέηξην 

 
Μαληαξίλη  κέηξην 

 
Αριάδη  κέηξην 

Πεπόλη  
θιηηδάλη ηνπ 
ηζαγηνύ 

Φξνπηνζαιάηα 
 θιηηδάλη ηνπ 

ηζαγηνύ 

Άιια θξνύηα  
(ζεκείφζε ποηα) 
 
 
 
 

  
 
 
κέηξην θξνύην 
ή θιηηδάλη 
ηζαγηνύ 
 

H23. Έθαγεο σκή ζαιάηα ρζεο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο, ηνπ βξαδπλνύ 
θαη κεηά ην βξαδπλό θαγεηό; 

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ζαιάηα έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  

Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα φκής ζαιάηας 
ποσ έθαγες θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ απογεύκαηος, 
ηοσ βραδσλού θαγεηού θαη κεηά ηο βραδσλό 
θαγεηό! Σεκείφζε 1 αλ έθαγες κία κερίδα,½ αλ 
έθαγες κηζή κερίδα θιπ.  
(η μερίδα είναι 1 θλιηζάνι ηοσ ηζαγιού 
ζαλάηα) 

 
Αλάκηθηε ζαιάηα      κεξίδα 

 
Μόλν καξνύιη  κεξίδα 

 
Μόλν ζαιάηα ληνκάηα  κεξίδα 

 
Μόλν ζαιάηα αγγνύξη  κεξίδα 
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Ψηινθνκκέλα/ ηξηκκέλα 
ιαραληθά  κεξίδα 

 
Άιιε ζαιάηα (ζεκείφζε ποηα) 
 
 
 
______________  κεξίδα 

 
H24. Έθαγεο άιια σκά ιαραληθά ρζεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο, 
ηνπ βξαδπλνύ θαη κεηά ην βξαδπλό 
θαγεηό;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 

Ση ιαραληθά έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα άιιφλ φκώλ 
ιαταληθώλ ποσ έθαγες θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ 
απογεύκαηος, ηοσ βραδσλού θαγεηού θαη κεηά 
ηο βραδσλό θαγεηό! Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα 
θαρόηο, ½ αλ έθαγες κηζό θαρόηο θιπ. 
(η μερίδα είναι 1 θλιηζάνι ηοσ ηζαγιού ωμά 
λατανικά) 

Νηνκάηα  
ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

Αγγνχξη   
ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

 
Καξόην  

ζηξνγγπιή 
θεηνύια 

Άιια σκά ιαραληθά  
(ζεκείφζε ποηα)  
 
 
____________  κεξίδα 

H25. Έθαγεο καγεηξεπκέλα ιαραληθά ή 
ρόξηα ρζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
απνγεύκαηνο, ηνπ βξαδπλνύ θαη κεηά 
ην βξαδπλό θαγεηό;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Ση ιαραληθά έθαγεο; Πόζν έθαγεο;  
Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα 
καγεηρεσκέλφλ ιαταληθώλ ποσ έθαγες 
θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ απογεύκαηος, ηοσ 
βραδσλού θαγεηού θαη κεηά ηο 
βραδσλό θαγεηό! Σεκείφζε 1 αλ 
έθαγες κηζό θιηηδάλη ηοσ ηζαγηού, ή ¼ 
αλ έθαγες ηο κηζό ηοσ κηζού θιηηδάλη 
ηζαγηού. 
 

 
Γηάθνξα ιαραληθά   κηζό θιηηδάλη ηζαγηνύ 

 
Μόλν αξαθάο          » 

 
Μόλν θαιακπόθη          » 

 
Μόλν θαζνιάθηα          » 

 
Μόλν θνπλνππίδη          » 

 
Μόλν κπξόθνιν          » 

 
Άιια καγεηξεπκέλα 
ιαραληθά  
(ζεκείφζε ποηα) 

 
 
 
 
 
_________          » 

 
 
 
 
 
H26. Έθαγεο ρνξηόζνππα ή ζνύπα κε 
ιαραληθά ρζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
απνγεύκαηνο, ηνπ βξαδπλνύ θαη κεηά ην 
βξαδπλό θαγεηό;  

 Ναη 

 Όρη 
 

Αλ λαη, 
Πόζν έθαγεο; 

Σεκείφζε ηε ζσλοιηθή ποζόηεηα 
τορηόζοσπας ή ζούπας κε ιαταληθά ποσ 
έθαγες θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ απογεύκαηος, 
ηοσ βραδσλού θαγεηού θαη κεηά ηο βραδσλό 
θαγεηό! Σεκείφζε 1 αλ έθαγες έλα θισηδάλη 
ηοσ ηζαγηού, ή ½ αλ έθαγες κηζό θισηδάλη 
ηζαγηού  
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νύπα κε ιαραληθά  θιπηδάλη ηζαγηνύ 
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Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην ηη  
ηξσο ζπλήζσο 
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε)

 
F1. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο ηξσο θξέζθα 

θξνύηα;  

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο 
ηε κέξα 
 

F2. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο ηξσο σκή 
ζαιάηα ή ηξηκκέλα ιαραληθά; 

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο 
ηε κέξα 
 

F3. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο ηξσο άιια 
σκά ιαραληθά; 

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο ηε κέξα 
 
F4. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο ηξσο παηάηεο; 

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο ηε κέξα  
 
 

F5. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο ηξσο καγεηξεπκέλα 
ιαραληθά ή ζνύπα ιαραληθώλ; 

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο ηε κέξα 
 
F6. Πόζν ζπρλά ζπλήζσο πίλεηο 100% θπζηθό 
ρπκό θξνύησλ;  

 Πνηέ 

 Ληγόηεξν από 1 κέξα ηελ εβδνκάδα  

 1 κέξα ηελ εβδνκάδα 

 2-4 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 5-6 κέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Κάζε κέξα, 1 θνξά ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, 2 θνξέο ηε κέξα 

 Κάζε κέξα, πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο ηε κέξα 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα θξνύηα 
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε) 
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D12. Πηζηεύεηο όηη ηξσο πνιιά ή ιίγα 

θξνύηα;  

 Πάξα πνιιά θξνύηα 

 Πνιιά θξνύηα 

 Ούηε πνιιά, νύηε ιίγα 

 Λίγα θξνύηα 

 Πνιύ ιίγα θξνύηα 
 

D13. Πηζηεύεηο όηη ηξσο πεξηζζόηεξα ή 
ιηγόηεξα θξνύηα από όηη ηα 
πεξηζζόηεξα αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο 
ειηθίαο ζνπ; 

 Πνιύ πεξηζζόηεξα 

 Λίγν πεξηζζόηεξα 

 Σν ίδην 

 Λίγν ιηγόηεξα 

 Πνιύ ιηγόηεξα 
 

D14. Πόζα θξνύηα πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα 
ηξσο γηα λα έρεηο κηα πγηεηλή δηαηξνθή; 

 Καλέλα θξνύην 

 1-3 θξνύηα ηελ εβδνκάδα 

 4-6 θξνύηα ηελ εβδνκάδα 

 1 θξνύην ηελ εκέξα 

 2 θξνύηα ηελ εκέξα 

 3 θξνύηα ηελ εκέξα  

 4 θξνύηα ηελ εκέξα 

 5 θξνύηα ηελ εκέξα ή πεξηζζόηεξν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε ηηο 
παξαθάησ γλώκεο: 
 
D15. Σν λα ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 
κε θάλεη λα ληώζσ θαιά 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D16. Σν λα ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 
κνπ δίλεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D17. Μνπ αξέζεη λα ηξώσ θξνύηα 
θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D18. Σα θξνύηα έρνπλ σξαία γεύζε 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 

D19. Η κεηέξα κνπ ηξώεη θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηε κεηέξα κνπ 
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Δξσηήζεηο γηα ηα θξνύηα ζπλέρεηα… 
 (Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε) 
 

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε ηηο 
παξαθάησ γλώκεο: 

D20. Ο παηέξαο κνπ ηξώεη θξνύηα θάζε 
κέξα  

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηνλ παηέξα κνπ 
 

D21. Οη θαιύηεξνί κνπ θίινη ηξώλε 
θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 

D22. Η κεηέξα κνπ κε ελζαξξύλεη λα 
ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηε κεηέξα κνπ 
 

D23. Ο παηέξαο κνπ κε ελζαξξύλεη λα 
ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηνλ παηέξα κνπ 
 

D24. Tξώσ ζπρλά θξνύηα καδί κε ηελ 
νηθνγέλεηά κνπ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε 
ηηο παξαθάησ γλώκεο: 

 
D25. Δίλαη δύζθνιν γηα κέλα λα ηξώσ 

θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D26. Αλ απνθαζίζσ λα ηξώσ θξνύηα 
θάζε κέξα, κπνξώ λα ην θάλσ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D27. Θέισ λα ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
D28. Σν λα ηξώσ θξνύηα θάζε κέξα 
είλαη ζπλήζεηά κνπ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 
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Δξσηήζεηο γηα ηα θξνύηα ζπλέρεηα… 
 

D29. Πνηα από ηα παξαθάησ θξνύηα ζνπ αξέζνπλ ή δε ζνπ αξέζνπλ; 
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε) 

 

Μνπ αξέζνπλ 
πάξα πνιύ 

Μνπ 
αξέζνπλ 
ιίγν 

Γε κνπ 
αξέζνπλ 
πνιύ 

Γε κνπ 
αξέζνπλ 
θαζόινπ 

Γελ ηα έρσ 
δνθηκάζεη 

Μήια      

Μπαλάλεο      

Αριάδηα      

Πνξηνθάιηα      

Μαληαξίληα      

Γακάζθελα      

Ρνδάθηλα      

Πεπόλη      

Φξάνπιεο      

ηαθύιηα      

Κεξάζηα      

Αθηηλίδηα      

Καξπνύδη      

Βεξίθνθα      

 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα θξνύηα ζην ζπίηη 
(Αλ κέλεης ζε δύο κέρε, απάληεζε γηα ηο κέρος ποσ κέλεης ηολ πηο ποιύ θαηρό)

D30.  νπ ιέλε νη γνλείο ζνπ λα ηξσο θξνύηα θάζε 
κέξα; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ 
 

D31. νπ επηηξέπεηαη λα ηξσο όζα θξνύηα 
ζέιεηο ζην ζπίηη;  

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D32. Αλ πεηο ζην ζπίηη πνηα θξνύηα ζα 
ήζειεο λα ηξσο, ζα ηα αγνξάζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D33. νπ επηηξέπεηαη λα πίλεηο όζν 100% θπζηθό 
ρπκό θξνύησλ ζέιεηο ζην ζπίηη; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D34. ην ζπίηη, ππάξρνπλ ζπλήζσο 100% θπζηθνί 
ρπκνί θξνύησλ πνπ ζνπ αξέζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 
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 πάληα 

 Πνηέ  
D35. Αλ πεηο ζην ζπίηη πνηoπο ρπκνύο 

θξνύησλ ζα ήζειεο λα πίλεηο, ζα ηνπο 
αγνξάζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D36. ην ζπίηη, ππάξρνπλ ζπλήζσο 
δηαθνξεηηθά είδε θξνύησλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D37. ην ζπίηη, ππάξρνπλ ζπλήζσο θξνύηα 
πνπ ζνπ αξέζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D38. ην ζπίηη ζνπ, ππάξρνπλ ζπλήζσο 
δηαζέζηκα θξνύηα ζηελ θνπδίλα; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D39. Η κεηέξα ζνπ ή ν παηέξαο ζνπ, ζνύ 
θόβνπλ ζπλήζσο θξνύηα αλάκεζα ζηα 
γεύκαηα ή ζην θνιαηζηό; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα θξνύηα ζην ζρνιείν 
θαη ζηηο εμσζρνιηθέο ζνπ δξαζηεξηόηεηεο 
 

D40. Φέξλεηο ζπλήζσο καδί ζνπ θξνύηα 
ζην ζρνιείν; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ 
 

D41. Τπάξρνπλ θξνύηα ζην ζρνιείν, 
πνπ κπνξείο λα αγνξάζεηο ή λα ζνπ 
δώζνπλ δσξεάλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
 
 

 
D42. Τπάξρνπλ θξνύηα ζηα ζπίηηα ησλ 
θίισλ ζνπ, όηαλ είζαη εθεί ηα 
απνγεύκαηα; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
D43. Τπάξρνπλ θξνύηα πνπ κπνξείο 
λα αγνξάζεηο ή λα ζνπ δώζνπλ 
δσξεάλ, ζηα κέξε πνπ θάλεηο ηηο 
εμσζρνιηθέο ζνπ δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. 
γπκλαζηήξην, θξνληηζηήξην); 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 
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 Πνηέ  Γελ έρσ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 
 
 
 

 
 
 

D44. Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε ηηο παξαθάησ γλώκεο: 
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε)  

 

 
 

 
πκθσλώ 
απόιπηα 

πκθσλώ 
αξθεηά 

Ούηε ζπκθσλώ 
νύηε δηαθσλώ 

Γηαθσλώ 
αξθεηά 

Γηαθσλώ 
απόιπηα 

α) Γελ ηξώσ θξνύηα γηαηί 
ρξεηάδεηαη πάξα πνιύ ώξα γηα 
λα ηα θάσ 

     

β) Γελ ηξώσ θξνύηα γηαηί 
ζέισ λα θάσ θάηη άιιν       

γ) Γελ ηξώσ θξνύηα γηαηί ηα 
δάρηπιά κνπ θνιιάλε όηαλ ηα 
θάσ  

     

δ) Γελ ηξώσ θξνύηα γηαηί 
δνπιηνύληαη ζηε ζρνιηθή κνπ 
ηζάληα  

     

ε) Γελ ηξώσ θξνύηα γηαηί 
πεηλάσ αθόκα αθνύ ηα θάσ  
 

     

  

Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα ιαραληθά 
 

(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε) 
 

D45. Πηζηεύεηο όηη ηξσο πνιιά ή ιίγα 
ιαραληθά;  

 Πάξα πνιιά ιαραληθά  

 Πνιιά ιαραληθά 

 Ούηε πνιιά, νύηε ιίγα 

 Λίγα ιαραληθά 

 Πνιύ ιίγα ιαραληθά 
 

D46. Πηζηεύεηο όηη ηξσο πεξηζζόηεξα ή 
ιηγόηεξα ιαραληθά από όηη ηα 
πεξηζζόηεξα αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο 
ειηθίαο ζνπ; 

 Πνιύ πεξηζζόηεξα 

 Λίγν πεξηζζόηεξα 

 Σν ίδην 

 Λίγν ιηγόηεξα 

 Πνιύ ιηγόηεξα 
 

D47. Πόζα ιαραληθά πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα 
ηξσο γηα λα έρεηο κηα πγηεηλή δηαηξνθή;  

(η μερίδα είναι 1 θλιηζάνι ηοσ 
ηζαγιού ωμά λατανικά)  

 Καλέλα ιαραληθό 

 1-3 κεξίδεο ηελ 
εβδνκάδα 

 4-6 κεξίδεο ηελ 
εβδνκάδα 

 1 κεξίδα θάζε κέξα 

 2 κεξίδεο θάζε κέξα 

 3 κεξίδεο θάζε κέξα 

 4 κεξίδεο θάζε κέξα 

 5 κεξίδεο ή πεξηζζόηεξν 
θάζε κέξα 

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε 
ηηο παξαθάησ γλώκεο: 
 

D48. Σν λα ηξώσ ιαραληθά θάζε 
κέξα κε θάλεη λα ληώζσ θαιά  

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 



© Pro Children adopted for PRO GREENS 

 101 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
 

D49. Σν λα ηξώσ ιαραληθά θάζε κέξα κνπ 
δίλεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα  

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 

D50. Μνπ αξέζεη λα ηξώσ ιαραληθά θάζε 
κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 
 
 
 
 

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε ηηο 
παξαθάησ γλώκεο: 
 

D51. Σα ιαραληθά έρνπλ σξαία γεύζε 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 
  

D52. Η κεηέξα κνπ ηξώεη ιαραληθά θάζε 
κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηε κεηέξα κνπ 
 

D53. Ο παηέξαο κνπ ηξώεη ιαραληθά θάζε 
κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηνλ παηέξα 
κνπ 
 

D54. Οη θαιύηεξνί κνπ θίινη ηξώλε 
ιαραληθά θάζε κέξα  

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 
δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 
 

D55. Η κεηέξα κνπ κε ελζαξξύλεη λα 
ηξώσ ιαραληθά θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 
δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηε 
κεηέξα κνπ 
 

D56. Ο παηέξαο κνπ κε ελζαξξύλεη 
λα ηξώσ ιαραληθά θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 

 Γελ έρσ/ δε βιέπσ ηνλ παηέξα 
κνπ 
 

Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε 
ηηο παξαθάησ γλώκεο: 
 

D57. Σξώσ ζπρλά ιαραληθά καδί κε 
ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 
 

D58. Δίλαη δύζθνιν γηα κέλα λα 
ηξώσ ιαραληθά θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 
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 Γηαθσλώ απόιπηα 
 

D59. Αλ απνθαζίζσ λα ηξώσ ιαραληθά 
θάζε κέξα, κπνξώ λα ην θάλσ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  
 

D60. Θέισ λα ηξώσ ιαραληθά θάζε κέξα 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα  

 
D61. Σν λα ηξώσ ιαραληθά θάζε 

κέξα είλαη ζπλήζεηά κνπ 

 πκθσλώ απόιπηα 

 πκθσλώ αξθεηά 

 Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ 

 Γηαθσλώ αξθεηά 

 Γηαθσλώ απόιπηα 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξσηήζεηο γηα ηα ιαραληθά ζπλέρεηα… 
 

D62. Πνηα από ηα παξαθάησ ιαραληθά ζνπ αξέζνπλ ή δε ζνπ αξέζνπλ:  
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε) 

 
 Μνπ 

αξέζνπλ 
πάξα 
πνιύ 

Μνπ 
αξέζνπλ 
ιίγν 

Γε κνπ 
αξέζνπλ 
πνιύ 

Γε κνπ 
αξέζνπλ 
θαζόινπ 

Γελ ηα 
έρσ 
δνθηκάζεη 

Νηνκάηεο 

 
     

Αγγνύξηα 

 
     

Μαξνύιη 

 
     

Λάραλν 

 
     

παλάθη 

 
     

Πξάζα 

 
     

Φαζνιάθηα 

 
     

Κξεκκύδηα 

 
     

Καξόηα 
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Μπξόθνιν 

 
     

Κνπλνππίδη 

 
     

Αξαθάο 

 
     

Πηπεξηέο 

 
     

Κνινθύζηα 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα ιαραληθά ζην 
ζπίηη 
 (Αλ κέλεης ζε δύο κέρε, απάληεζε γηα ηο κέρος ποσ κέλεης ηολ πηο ποιύ 
θαηρό) 
 

D63. νπ ιέλε νη γνλείο ζνπ λα ηξσο 
ιαραληθά θάζε κέξα; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D64. νπ επηηξέπεηαη λα ηξσο όζα 
ιαραληθά ζέιεηο ζην ζπίηη;  

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D65. Αλ πεηο ζην ζπίηη πνηα ιαραληθά ζα 
ήζειεο λα ηξσο, ζα ηα αγνξάζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
D66. ην ζπίηη, ππάξρνπλ ζπλήζσο 
δηαθνξεηηθά είδε ιαραληθώλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
D67. ην ζπίηη, ππάξρνπλ ζπλήζσο 
ιαραληθά πνπ ζνπ αξέζνπλ; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
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D68. Η κεηέξα ζνπ ή ν παηέξαο ζνπ ζνύ 
θόβνπλ ζπλήζσο ιαραληθά αλάκεζα 
ζηα γεύκαηα ή ζην θνιαηζηό; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D69. ην ζπίηη, ζεξβίξνληαη ζπλήζσο 
ιαραληθά κε ην κεζεκεξηαλό ή ην 
βξαδπλό θαγεηό; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 

D70. ην ζπίηη, ηα ιαραληθά ζην 
κεζεκεξηαλό ή ην βξαδπλό θαγεηό 
πξνεηνηκάδνληαη ζπλήζσο κε ηξόπν πνπ 
ζνπ αξέζεη (π.ρ. σκά ή καγεηξεπκέλα); 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
 
 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα ιαραληθά ζην 
ζρνιείν θαη ζηηο εμσζρνιηθέο ζνπ 
δξαζηεξηόηεηεο 
 
 

D71. Φέξλεηο ζπλήζσο καδί ζνπ ιαραληθά 
ζην ζρνιείν; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ 
 

D72. Τπάξρνπλ ιαραληθά ζην ζρνιείν, πνπ 
κπνξείο λα αγνξάζεηο ή λα ζνπ δώζνπλ 
δσξεάλ;  

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ 

 
D73. Τπάξρνπλ ιαραληθά ζηα ζπίηηα ησλ θίισλ 
ζνπ, όηαλ είζαη εθεί ηα απνγεύκαηα; 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ  
 
D74. Τπάξρνπλ ιαραληθά πνπ κπνξείο λα 
αγνξάζεηο ή λα ζνπ δώζνπλ δσξεάλ, ζηα 
κέξε πνπ θάλεηο ηηο εμσζρνιηθέο ζνπ 
δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. γπκλαζηήξην, 
θξνληηζηήξην); 

 Ναη, πάληα 

 Ναη, ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

 Μεξηθέο θνξέο 

 πάληα 

 Πνηέ 

 Γελ έρσ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 
D75. Πεο καο πόζν ζπκθσλείο κε ηηο παξαθάησ γλώκεο: 

(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε)  
 

 
 
 

 
πκθσλώ 
απόιπηα 

πκθσλώ 
αξθεηά 

Ούηε ζπκθσλώ 
νύηε δηαθσλώ 

Γηαθσλώ 
αξθεηά 

Γηαθσλώ 
απόιπηα 
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α) Γελ ηξώσ ιαραληθά 
γηαηί ρξεηάδεηαη πάξα 
πνιύ ώξα γηα λα ηα θάσ  

     

β) Γελ ηξώσ ιαραληθά 
γηαηί πεηλάσ αθόκα αθνύ 
ηα θάσ 

     

γ) Γελ ηξώσ ιαραληθά 
γηαηί ζέισ λα θάσ θάηη 
άιιν  

     

δ) Γελ ηξώσ ιαραληθά 
γηαηί δνπιηνύληαη ζηε 
ζρνιηθή κνπ ηζάληα 

     

 

 
 
 

 
 

 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηα γεύκαηά ζνπ 
 

(Αλ κέλεης ζε δύο κέρε, απάληεζε γηα ηο κέρος ποσ κέλεης ηολ πηο ποιύ θαηρό) 
 

D76. Πόζν ζπρλά ηξσο πξσηλό καδί κε ηε 
κεηέξα θαη/ ή ηνλ παηέξα ζνπ; 

 Κάζε κέξα 

 4 - 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 1 - 3 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Ληγόηεξν από 1 εκέξα ηελ εβδνκάδα 

 Πνηέ 

D77. Πόζν ζπρλά ηξσο βξαδηλό καδί κε 
ηε κεηέξα θαη/ ή ηνλ παηέξα ζνπ; 

 Κάζε κέξα 

 4 - 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 1 - 3 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Ληγόηεξν από 1 εκέξα ηελ εβδνκάδα 

 Πνηέ  

 

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ ηειεόξαζε θαη 
ηηο δηαθεκίζεηο 
 

D78. Σνλ ηειεπηαίν κήλα, έρεηο δεη δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεόξαζε πνπ δηαθεκίδνπλ:  
(Σεκείφζε κε Χ κόλο έλα θοσηί ζε θάζε ερώηεζε)  

 

 Ναη Όρη 
Γιπθά/ ζνθνιάηεο    

Μπηζθόηα, γιπθά ςσκάθηα, θέηθ    

Φξέζθα θξνύηα   

Νεξό   

Αλαςπθηηθά   

Λαραληθά   

Παηαηάθηα/ αικπξά ζλαθ   

Φαζη-θνπλη (π.ρ. ράκπνπξγθεξ, ρνη-ληνγθο, ηεγαληηέο παηάηεο)    

Χπκνύο θξνύησλ   

 
D79. Πόζν ζπρλά ζην ζπίηη ζνπ ηξώηε βξαδηλό θαγεηό κπξνζηά ζηελ αλνηρηή ηειεόξαζε; 
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 Κάζε κέξα 

 4 - 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 1 - 3 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Ληγόηεξν από 1 εκέξα ηελ εβδνκάδα 

 Πνηέ 
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Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ ηειεόξαζε θαη 
ηηο δηαθεκίζεηο ζπλέρεηα... 
 

D80. Πεξίπνπ πόζεο ώξεο ηελ εκέξα βιέπεηο ζπλήζσο ηειεόξαζε ή ηαηλίεο ζηνλ 
ειεύζεξό ζνπ ρξόλν; 
 

Σηο ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ Σα ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ 
 

 Καζόινπ 

 Πεξίπνπ κηζή ώξα ηελ εκέξα  

 Πεξίπνπ 1 ώξα ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 2 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 3 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 4 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 5 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 6 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 7 ή πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εκέξα 

 Καζόινπ 

 Πεξίπνπ κηζή ώξα ηελ εκέξα  

 Πεξίπνπ 1 ώξα ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 2 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 3 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 4 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 5 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 6 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 7 ή πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εκέξα 
 

D81. Πεξίπνπ πόζεο ώξεο ηελ εκέξα ζπλήζσο πεξλάο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή (γηα 
λα παίμεηο play station ή βηληενπαηρλίδηα ή λα ςάμεηο ζην Internet, λα ζηείιεηο e-mail 
ή λα παίμεηο παηρλίδηα), ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν; 
 

Σηο ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ 
 

Σα ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ 
 

 Καζόινπ 

 Πεξίπνπ κηζή ώξα ηελ εκέξα  

 Πεξίπνπ 1 ώξα ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 2 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 3 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 4 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 5 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 6 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 7 ή πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εκέξα 

 Καζόινπ 

 Πεξίπνπ κηζή ώξα ηελ εκέξα  

 Πεξίπνπ 1 ώξα ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 2 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 3 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 4 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 5 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 6 ώξεο ηελ εκέξα 

 Πεξίπνπ 7 ή πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εκέξα 
  

Μεξηθέο εξσηήζεηο γηα άιια πξάγκαηα πνπ 
κπνξεί λα θάλεηο ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν 

 

D82. ΔΚΣΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: Πόζεο ώξεο ηελ εβδνκάδα ζπλήζσο αζθείζαη ηόζν ώζηε λα 
ιαραληάδεηο ή λα ηδξώλεηο, ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν; 

 Καζόινπ 

 Πεξίπνπ κηζή ώξα ηελ εβδνκάδα 

 Πεξίπνπ κία ώξα ηελ εβδνκάδα 

 Πεξίπνπ 2-3 ώξεο ηελ εβδνκάδα 

 Πεξίπνπ 4-6 ώξεο ηελ εβδνκάδα 

 7 ή πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα  
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Ερωηήζεις για ηη μελέηη Pro Greens 
 

P1. Παξαθνινύζεζεο θάπνηα καζήκαηα γηα ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ηε ρξνληά πνπ καο 
πέξαζε; 

 Ναη 

 Όρη 
 

P2. νπ άξεζαλ ηα καζήκαηα θη ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά; 

 Μνπ άξεζαλ πνιύ 

 Μνπ άξεζαλ 

 Γε κνπ άξεζαλ 

 Γελ ηα παξαθνινύζεζα 
 

P3. πκκεηείρεο ζε δνθηκέο γεύζεσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηελ ηάμε/ ζην ζρνιείν; 

 Ναη 

 Όρη 
 

P4. νπ άξεζαλ νη δνθηκέο γεύζεσλ;  

 Μνπ άξεζαλ πνιύ 

 Μνπ άξεζαλ 

 Γε κνπ άξεζαλ 

 Γε ζπκκεηείρα 
 

P5. Καηαλάισζεο θξνύηα θαη ιαραληθά καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηελ ηάμε ηε ρξνληά 
πνπ καο πέξαζε; 

 Ναη 

 Όρη 
 

P6. νπ άξεζε λα ηξώηε όινη καδί θξνύηα θαη ιαραληθά; 

 Μνπ άξεζε πνιύ 

 Μνπ άξεζε 

 Γε κνπ άξεζε 

 Γελ ην έθαλα 
 

P7. πλνιηθά, πόζν ζνπ άξεζε ε κειέηε Pro Greens ; 

 Μνπ άξεζε πνιύ 

 Μνπ άξεζε 

 Γε κνπ άξεζε 
 

P8. νπ άξεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά; 

 Μνπ άξεζαλ πνιύ 

 Μνπ άξεζαλ 

 Γε κνπ άξεζαλ 

 Γελ ηηο έθαλα 
 

P9. Μίιεζεο γηα ηε κειέηε κε ηνπο γνλείο ζνπ; 

 Ναη, ζπρλά 

 Ναη, κεξηθέο θνξέο 

 Όρη 
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P10. ε έθαλε ε κειέηε λα θαηαλαιώλεηο πεξηζζόηεξα θξνύηα ζε ζρέζε κε πξηλ; 

 Ναη 

 Όρη 
 

P11. ε έθαλε ε κειέηε λα θαηαλαιώλεηο πεξηζζόηεξα ιαραληθά ζε ζρέζε κε πξηλ; 

 Ναη 

 Όρη 

 
P12. Δπηζθεθηήθαηε κε ηελ ηάμε ζαο θάπνην θαηάζηεκα ηξνθίκσλ;  

 Ναη 

 Όρη 
 

P13. νπ άξεζε ε επίζθεςε ζην θαηάζηεκα;  

 Μνπ άξεζε πνιύ 

 Μνπ άξεζε 

 Γε κνπ άξεζε 

 Γελ ην έθαλα 
 

P14. Σε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, είζαη ζε νινήκεξν πξόγξακκα (κέλεηο ζην ζρνιείν ζε 
νινήκεξν ηκήκα);  

 Ναη 

 Όρη 

 Ήκνπλ, αιιά δελ είκαη πηα 

 

 

ε επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε βνήζεηά 
ζνπ! 

 
 

ε παξαθαινύκε βάιε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ  
ζπκπιήξσζεο ζην θάθειν, θιείζε ην θάθειν θαη δώζε ηνλ ζην/ ε δάζθαιό/ 

δαζθάια ζνπ. 
 
 
 

Αλ ζνπ κέλεη ιίγνο ρξόλνο κέρξη ην δηάιεηκκα, κπνξείο λα θάλεηο κηα δσγξαθηά ζην πίζσ 
κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Αμηνιόγεζε ηνπ Pro Greens από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
 

 

Χο κέξνο ηεο γεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο κειέηεο Pro Greens, είλαη ζεκαληηθφ γηα εκάο λα 

γλσξίδνπκε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξέκβαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή 

εθαξκφζηεθε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ψζηε λα βειηηψζνπκε ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρεηε είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο απαληήζεηο θαλέλα ζρνιείν ή 

εθπαηδεπηηθφο. 

 

Αληψλεο Καθάηνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Κιηληθή Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Γηαηξνθήο, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

Μάηνο/ Ηνχληνο 2010  

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκφο ζρνιείνπ: Αξηζκφο ηάμεο: 
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Γηα κηα αθφκα θνξά εθηηκνχκε πνιχ ην ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα απηήλ ηελ 

αμηνιφγεζε. 

 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε βνήζεηά ζαο! 

 

 

 

Παξαθαινύκε απαληήζηε ηηο επόκελεο εξσηήζεηο ζεκεηώλνληαο κε αξηζκνύο ή 

κε Υ ζε έλα κόλν θνπηί  

 

PT1. Πόζνη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ProGreens ζε απηό ην 

ζρνιείν; 

  

………. 

PT2. Παξαθαινύκε εθηηκήζηε πόζα καζήκαηα ρξεζηκνπνηήζαηε γηα 

λα εθαξκόζεηε ην ProGreens θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο.  

  

………. 

 

PT3. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ελόο καζήκαηνο/ ζρνιηθήο ώξαο; 

  

………. ιεπηά 

 

PT4. Πόζνη δάζθαινη αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ProGreens 

απηήλ ηε ζρνιηθή ρξνληά ζην ζρνιείν ζαο; 

 

 

………. 

 

PT5. Πόζεο ώξεο αθηεξώλνληαη ζπλήζσο ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πξναγσγήο πγείαο ζηελ Δ' (Σ') ηάμε; 

 

 

…………..ώξεο/ ζρνιηθή ρξνληά 

 

PT6. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ProGreens ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ρξόλν 

πνπ αθηεξώλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πξναγσγήο πγείαο; 

  

  
 Ναη 

 Όρη 

 

PT7. Δθαξκόζαηε ην δηάιεηκκα θξνύηνπ θαη ιαραληθνύ ζηελ αίζνπζα, 

σο κέξνο ηεο κειέηεο ProGreens; 

 

 Ναη, όιεο ηηο εκέξεο 

    
 Ναη, 2-4 εκέξεο/ 

εβδνκάδα 

    
 Ναη, κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

  

 Ναη, αιιά ιηγόηεξν από 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

   Όρη (ζπλερίζηε κε ηελ 
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εξώηεζε PT9) 

   

PT8. Αλ λαη, πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο ζρεηηθά κε ην πώο 

αληηιήθζεθαλ νη καζεηέο ην δηάιεηκκα θξνύηνπ θαη ιαραληθνύ; 

 

  Πνιύ θαιή αληίιεςε 

  Καιή αληίιεςε 

   Φησρή αληίιεςε 

   Πνιύ θησρή αληίιεςε 

PT9. Πξαγκαηνπνηήζαηε ηεζη γεύζεσλ γηα ηελ ηάμε ζαο;    Ναη 

  

 Όρη (ζπλερίζηε κε ηελ 

εξώηεζε PT11) 

   

PT10. Αλ λαη, πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο ζρεηηθά κε ην πώο 

αληηιήθζεθαλ νη καζεηέο ην ηεζη γεύζεσλ;   Πνιύ θαιή αληίιεςε 

   Καιή αληίιεςε 

   Φησρή αληίιεςε 

   Πνιύ θησρή αληίιεςε 

   

PT11. πκπεξηιάβαηε ην ζέκα ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ ζε 

καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο;   Ναη 

  

 Όρη (ζπλερίζηε κε ηελ 

εξώηεζε PT13) 

   

PT12. Αλ λαη, πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο ζρεηηθά κε ην πώο 

αληηιήθζεθαλ νη καζεηέο ηε ζπκπεξίιεςε θξνύησλ θαη 

ιαραληθώλ ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο;   Πνιύ θαιή αληίιεςε 

   Καιή αληίιεςε 

   Φησρή αληίιεςε 

   Πνιύ θησρή αληίιεςε 

   

PT13. Δπηζθεθζήθαηε θάπνην ζνύπεξ κάξθεη/ θαηάζηεκα θξνύησλ 

θαη ιαραληθώλ κε ηελ ηάμε ζαο;   Ναη 

  

 Όρη (παξαιείςηε ηελ 

εξώηεζε PT14) 
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Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή ζαο ζπκκεηνρή ζηελ 

παξέκβαζε Pro Greens (ζεκεηώζηε κε Υ ζε έλα κόλν θνπηί γηα θάζε εξώηεζε):  
 

 Ναη, ζε κεγάιν 
βαζκό 

ε θάπνην 
βαζκό 

Πνιύ ιίγν  Όρη, 
θαζόινπ 

 
PT15. Σν πξόγξακκα νδήγεζε ζε 
επηπξόζζεηε εξγαζία γηα εζάο σο 
εθπαηδεπηηθόο; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PT16. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην 
πξόγξακκα πξηλ απηό μεθηλήζεη; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PT17. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην 
πξόγξακκα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Παξαθαινύκε πείηε καο ηε γλώκε ζαο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

παξέκβαζεο Pro Greens ζεκεηώλνληαο κε Υ ζε έλα κόλν θνπηί γηα θάζε 

εξώηεζε:  
 

 Πνιύ θαιά Καιά Φησρά Πνιύ θησρά 

     
PT18. πλνιηθά, πώο εθηηκάηε ηελ 
πνηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PT19. Πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο 
ζρεηηθά κε ην πώο αληηιήθζεθαλ νη 
καζεηέο ην πξόγξακκα; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PT20. Πώο λνκίδεηε όηη νη γνλείο 
αληηιήθζεθαλ ην πξόγξακκα; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
PT21. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ησλ 
καζεκάησλ ηνπ Pro Greens πνπ έγηλαλ 
ζηελ ηάμε; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PT22. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ησλ 
εξγαζηώλ γηα ηνπο καζεηέο; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PT23. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ηνπ 
θπιιαδίνπ Pro Greens πνπ ζηάιζεθε 
ζηνπο γνλείο; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PT14. Αλ λαη, πνηα είλαη ε εληύπσζή ζαο ζρεηηθά κε ην πώο 

αληηιήθζεθαλ νη καζεηέο ηελ επίζθεςε απηή;   Πνιύ θαιή αληίιεςε 

   Καιή αληίιεςε 

   Φησρή αληίιεςε 

   Πνιύ θησρή αληίιεςε 
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PT24. Πώο εθηηκάηε ηελ πνηόηεηα ηνπ 
εγρεηξηδίνπ ηνπ δαζθάινπ; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PT25. Βξήθαηε όηη ην εγρεηξίδην ηνπ 
δαζθάινπ ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν 
ζηε δηδαζθαιία ζαο; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PT26. Δθαξκόζαηε ηηο πξναηξεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην; 

 

 Όρη 
 

 Ναη: 
 

Πνηεο; 

 
 
 
 

PT27. Καλνλίζαηε θάπνηα επίζθεςε ζε 
θαηάζηεκα ηξνθίκσλ; 
 

 Όρη 
 

 Ναη: 
 

Πνύ; 

 
 
 
 
 
Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ζηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Pro Greens 
(ζεκεηώζηε κε Υ ζε έλα κόλν θνπηί γηα θάζε εξώηεζε): 
 
 

 
 Ναη, ζε κεγάιν 

βαζκό 
ε θάπνην 

βαζκό 
Πνιύ ιίγν  Όρη, 

θαζόινπ 

 
PT28. Πηζηεύεηε όηη ε παξέκβαζε Pro 
Greens ζπλέβαιε ζην λα απμεζεί ην 
ελδηαθέξνλ θαη ε επίγλσζε ησλ 
καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε 
θξνύησλ θαη ιαραληθώλ; 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

PT29. πλέβαιε ην πξόγξακκα ζην λα 
απμεζεί ην δηθό ζαο ελδηαθέξνλ θαη 
επίγλσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε 
θξνύησλ θαη ιαραληθώλ; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PT30. Οδήγεζε ην πξόγξακκα ζηελ 
απμεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ 
θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν ζαο; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Παξαθαινύκε πξνζζέζηε γεληθά, αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλα ζρόιηα εδώ: 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

 

Παξαθαινύκε απαληήζηε επίζεο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 
PT31. Δίζηε άλδξαο ή γπλαίθα; 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 
 
 
 
 
 

 

PT32. Πόζσλ εηώλ είζηε; 

 20-29 εηώλ 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 ≥ 60 εηώλ 
 
 
PT33. Πόζα ρξόληα δηδάζθεηε; 

 1-5 ρξόληα 

 6-10 

 11-20 

 21-30 

 Πεξηζζόηεξν από 30 ρξόληα 
 
 
PT34. Έρεηε επίζεκε εθπαίδεπζε ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία/ δηαηξνθηθή αγσγή; 
 

 Όρη, δελ έρσ επίζεκε εθπαίδεπζε  

 Ναη, έρσ επίζεκε εθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή σο κέξνο ηεο δηδαθηηθήο κνπ 

εθπαίδεπζεο 
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 Ναη, έρσ επίζεκε εθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηηθόο νηθηαθήο νηθνλνκίαο 

 Ναη, παξαθνινύζεζα ζεκηλάξηα δηαηξνθήο σο κέξνο ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο 

 Ναη, παξαθνινύζεζα ζεκηλάξηα νηθηαθήο νηθνλνκίαο σο κέξνο ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο 
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                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  
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