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Περίληψη 

 

Η φυσική άσκηση είναι στις μέρες μας ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής κάθε 

ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Ο ελεύθερος χρόνος που αφιερώνουν τα 

παιδιά σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

αύξησης των επιπέδων φυσικής άσκησης των μαθητών. Ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, και η 

σύγκριση μεταξύ τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 531 μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης, από τους 

οποίους 293 μαθητές φοιτούσαν σε σχολεία της Λάρνακας και 238 της Φλώρινας. Η 

συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων και εξετάστηκε 

συγκεκριμένα ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε 

καθιστικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες άσκησης, οι λόγοι που επιδρούν 

στη συμμετοχή και στη μη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης, οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή τους σε αυτές και 

τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης στα οποία συμμετέχουν. Τα 

αποτελέσματα οδήγησαν σε κοινά σημεία μεταξύ των δύο πόλεων όπως για 

παράδειγμα ο χρόνος που αφιερώνουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και σε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους που αφορούν κυρίως τις επιλογές των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης στις οποίες συμμετέχουν. 

 

Λέξεις κλειδιά 

 

Ελεύθερος χρόνος, εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, φυσική άσκηση, παιδί.  



6 
 

Abstract 

 

Nowadays, physical activity is an essential part of everybody’s life, especially of 

children. The free time spent by students in extracurricular sport activities, is a key 

factor in increasing their physical activity levels. The current study investigates and 

compares the relationship between elementary school students and extracurricular 

sport activities, in Florina and Larnaca. The sample consisted of 531 fifth and sixth 

grade students. 293 of those students were enrolled in schools of Larnaca and 238 

of Florina. The data were collected by means of a questionnaire which emphasized 

on the time spent by elementary students in sedentary and physical activities, the 

reasons affecting participation and non-participation of students in extracurricular 

sport activities, the gender differences in physical activity participation and the 

various types of extracurricular sport activities available to them. The results of this 

study revealed that the students share similarities, such as the time spent in 

extracurricular activities, but also significant differences especially in the type of 

extracurricular sport activities they wish to participate in. 

  

Keywords 

 

Free time, Extracurricular Activities, Physical Activity, Child.  
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Εισαγωγή 

 

Η φυσική άσκηση στην παιδική ηλικία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

στην ζωή του παιδιού. Τα ψυχικά, σωματικά και κοινωνικά οφέλη που προσφέρει 

στην ζωή του, είναι αυτά τα οποία θα το βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

και θα τα κρατά καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του εφόσον η φυσική άσκηση στην 

παιδική ηλικία συνδέεται άμεσα με την ενήλικη ζωή (Twisk, 2001). Η φυσική άσκηση, 

η υγεία και η ποιότητα ζωής είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σύμφωνα με το 

World Health Organization (2003) η τακτική φυσική άσκηση βοηθά τους νέους και 

ειδικά τα παιδιά, να χτίσουν και να διατηρήσουν υγιή οστά, μύες και αρθρώσεις, 

βοηθά στον έλεγχο του σωματικού βάρους, στη μείωση του λίπους και στην 

ανάπτυξη της καλής λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Επίσης, η φυσική 

άσκηση επηρεάζει θετικά την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου (Ζέρβας 1996; 

Σουλίου & Ζουρμπάνος, 2012), και βοηθά στην μείωση του άγχους (Ζιώγου, 2013). 

Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει τεράστια ανησυχία σχετικά με τη γρήγορη μείωση 

των επιπέδων φυσικής άσκησης στα παιδιά (Sallis & Patrick, 1994). Το πρόβλημα 

αυτό χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό και όχι απλά προσωπικό πρόβλημα και απαιτεί 

διεπιστημονική και πολιτισμικά σχετική προσέγγιση (World Health Organization, 

2002). Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα το μάθημα της φυσικής αγωγής που 

προσφέρεται, χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή περιεκτικότητα του σε φυσική άσκηση 

καθώς και οι ώρες του μαθήματος αυτού είναι πολύ περιορισμένες. Οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης φαίνεται να είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν τακτική σωματική δραστηριότητα μόνο όταν λαμβάνουν μέρος 

σε αυτές όπως αναφέρει ο Sallis (1994, στο Reverter, Montero, Hernandez, Jové, 

& Coiduras, 2013). Η επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης από τα 

παιδιά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, 

συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Το φύλο και η ηλικία διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης, καθώς επίσης η χώρα 

και η περιοχή στην οποία το παιδί διαμένει. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σχετικά με το τι είναι εξωσχολικές 

δραστηριότητες και πώς οι μαθητές αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους 

συμμετέχοντας σε αυτές. Γίνεται μία αναφορά στο πώς οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες ξεκίνησαν και τι συνέβαλε έτσι ώστε να έχουν την σημερινή τους 
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μορφή. Ακολούθως γίνεται μια κατηγοριοποίηση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

ανάλογα με το είδος τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον αναφέρεται 

στα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν στην επιλογή τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης και γενικότερα στο τι είναι και τι προσφέρουν. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται οι επιρροές που δέχονται οι μαθητές, οι οποίες επηρεάζουν στην 

επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης, καθώς και οι παράγοντες οι 

οποίοι συμβάλλουν στην συμμετοχή ή στην μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. 

Ακολούθως αναφέρονται οι κατάλληλες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 

κίνητρα τα οποία ωθούν το άτομο στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της φυσικής άσκησης και μια αναφορά 

στην σημαντικότητα αυτής στην ζωή του ανθρώπου. Στην συνέχεια του κεφαλαίου 

δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φυσική άσκηση στα παιδιά και 

πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την πορεία του μαθητή στο σχολείο. Εν συνεχεία 

γίνεται αναφορά στη σχέση της φυσικής άσκησης με την καθιστική ζωή και την 

παχυσαρκία, προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία καθώς η φυσική άσκηση 

μπορεί να συμβάλει θετικά και σε μεγάλο βαθμό στην μείωση τους. Επιπλέον 

αναφέρεται στο πώς η φυσική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του άγχους 

και να επιδράσει θετικά στην ψυχολογία του ανθρώπου. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι του θεωρητικού μέρους γίνεται αναφορά 

στο πόσο σημαντική είναι η φυσική αγωγή για τα παιδιά και παρουσιάζονται όλα τα 

θετικά στοιχεία που προσφέρει σε αυτά. Αναφέρεται ακόμα στην φυσική αγωγή ως 

μάθημα του αναλυτικού προγράμματος και στις αδυναμίες που αυτό παρουσιάζει. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί το πρακτικό κομμάτι. Μέσα από 

έρευνα που διεκπεραιώθηκε με την χρήση ερωτηματολογίων στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο, παρουσιάζονται οι επιλογές των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου οι οποίες 

αφορούν τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στις οποίες συμμετέχουν. Γίνεται 

μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου παρουσιάζονται οι διαφορές αλλά 

και τα κοινά σημεία των δύο περιοχών σε ερωτήματα που αφορούν τα ποσοστά 

συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, τις προτιμήσεις τους σε 

αυτές, τους λόγους συμμετοχής και μη συμμετοχής, καθώς επίσης τις διαφορές 
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μεταξύ των φύλων και τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτές στις ελεύθερες ώρες 

τους.  
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1. Εξωσχολικές Δραστηριότητες 

 

1.1. Τι είναι εξωσχολικές δραστηριότητες 

 

Μέρος πλέον της ζωής των μαθητών θεωρούνται οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Δραστηριότητες που γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών 

προσφέροντας τους εφόδια για την μετέπειτα ζωή τους. Ο ελεύθερος χρόνος 

αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυσυζητημένη έννοια ανθρώπινης κατασκευής 

που αφορά την οργάνωση της ζωής του ατόμου καθώς υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις σχετικά με τη σημασία του. Σύμφωνα με τον Τσαούση (1989), 

ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που δεν διατίθεται σε υποχρεωτικές 

δραστηριότητες του ατόμου, αλλά αφήνεται στην ελεύθερη διάθεσή του σύμφωνα με 

τις ιδιαίτερες επιθυμίες του. Ο χρόνος κατά τον Opasckowski (1990, στο Θωίδης, 

2000), κατηγοριοποιείτε σε: Ετεροκαθορισμένο ή εξαρτημένο χρόνο, δηλαδή χρόνο 

κατά την διάρκεια του οποίου το άτομο εξαναγκάζεται σε δραστηριότητες με 

προσδιορισμένο το περιεχόμενο, τον χρόνο και τον τόπο. Είναι κυρίως ο χρόνος 

εργασίας και ο χρόνος που απαιτούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Σε 

υποχρεωτικό ή δεσμευμένο χρόνο, δηλαδή τον χρόνο που το άτομο αφιερώνει σε 

δραστηριότητες τις οποίες είναι υποχρεωμένο να προβεί είτε λόγο οικογενειακών 

αναγκών είτε λόγο κοινωνικών υποχρεώσεων. Τέλος σε ελεύθερα διαθέσιμο χρόνο, 

δηλαδή χρόνο που αναλίσκεται από το άτομο, όπως αυτό επιθυμεί. Σύμφωνα με τον 

Θωίδη (2000), ο διαθέσιμος εξωσχολικός χρόνος τον μαθητών αποτελεί ένα 

συμπληρωματικό χρόνο σχολικής μάθησης που έχει στόχο την επιτυχημένη σχολική 

πορεία και τις μελλοντικές ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Έτσι ο 

διαθέσιμος χρόνος των μαθητών σχολικοποιήται άτυπα. Υπεύθυνο δεν είναι 

αποκλειστικά το σχολείο αλλά κομμάτι του χρόνου αυτού αποτελούν και οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες στις οποίες ολοένα αυξάνεται η συμμετοχή των 

παιδιών. Έτσι ο ελεύθερος διαθέσιμος χρόνος των μαθητών είναι το διάστημα του 

εξωσχολικού χρόνου που υπολείπεται όταν αφαιρεθεί ο παραπάνω χρόνος και 

καταλαμβάνει περίπου το 1/3 (3-4 ώρες κατά μέσο όρο καθημερινά) του 

εξωσχολικού χρόνου και χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα προσωπικών επιλογών 

και ελευθερίας (Θωίδης, 2000).  
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Η παρακάτω εργασία αφορά αποκλειστικά τον εξωσχολικό χρόνο κατά τον 

οποίο, όπως προαναφέρθηκε αξιοποιούν τα παιδιά για την συμμετοχή σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Όταν μιλάμε για εξωσχολικές δραστηριότητες 

αναφερόμαστε σε δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές κυρίως, σε όλο το 

φάσμα ηλικιών ξεκινώντας από τη νηπιακή ηλικία φτάνοντας ακόμα και στη περίοδο 

της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Όταν αναφερόμαστε σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

εννοούμε δραστηριότητες οι οποίες δεν αποτελούν κομμάτι του αναλυτικού 

προγράμματος του σχολείου μπορούν όμως να είναι μέρος αυτού ή ακόμα 

δραστηριότητες που παίρνουν δράση έξω από τα όρια του σχολείου, συνήθως σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις με ειδικούς διαμορφωμένους χώρους κάτω από την επίβλεψη 

ειδικών στον σχετικό τομέα.  

 

1.2. Ιστορική αναδρομή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

 

Η εμφάνισή των πιο γνωστών εξωσχολικών δραστηριοτήτων έγινε σύμφωνα 

με την Casinger (2011, στο Massoni, 2011), τον 19 αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες 

όπου πρωτοεμφανίστηκαν σαν ένα επιπρόσθετο κομμάτι του ακαδημαϊκού 

προγράμματος του σχολείου. Ξεκίνησαν σαν λέσχες λογοτεχνίας ή λέσχες δημόσιας 

συζήτησης που ήταν επηρεασμένες από Ελληνικά συστήματα όπως ήταν οι 

αδελφότητες. Στην συνέχεια εμφανίστηκαν οι λέσχες αθλητισμού οι οποίες έγιναν 

ποιο ελκυστικές με αποτέλεσμα να επέλθει η πτώση των λεσχών λογοτεχνίας. Την 

περίοδο του Α’ παγκοσμίου πολέμου τα σχολεία ξεκίνησαν να δημιουργούν λέσχες 

δημοσιογραφίας και έκδοσης εφημερίδων, δραστηριότητες που μέχρι και σήμερα 

ασπάζονται πολλά σχολεία στον κόσμο και σε Ελλάδα και Κύπρο δημιουργώντας 

την εφημερίδα του κάθε σχολείου. 

Η ιδιωτική εκπαιδευτική αγορά στην Ελλάδα, δηλαδή των κέντρων παροχής 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, υπολογιστών, 

μουσικής, μπαλέτου κ.λπ.), αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την μετάβαση του 

ολοήμερου σχολείου σε ημιημερήσιο σχολείο την δεκαετία του ’70 (Θωϊδης, 2000). 

Εάν στην Ελλάδα είχε διατηρηθεί ένα ολοήμερο σχολείο, όπως υποστήριζαν αρκετοί 

από τον επιστημονικό κόσμο στα μέσα της δεκαετίας του ’60, η ιδιωτική εκπαιδευτική 

αγορά θα ήταν σήμερα στην Ελλάδα αρκετά περιορισμένη. (Χανιωτάκης, Θωίδης, 

2002). 
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1.3. Κατηγοριοποίηση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

 

Σήμερα οι διαστάσεις που πήραν οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι 

πραγματικά φανταστικές. Σε όλο τον κόσμο ανάλογα με τον πολιτισμό την 

κουλτούρα, και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, 

αποτελούν μέρος της ζωής κάθε ατόμου αφού από μικρή ηλικία ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα του εμπλέκεται σε αυτές. Σύμφωνα με την Eccles (2003) μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τις εξωσχολικές δραστηριότητες που παίρνουν μέρος οι μαθητές σε 

πέντε διαφορετικές κατηγορίες. Ξεκινώντας με τις κοινωνικές δραστηριότητες που 

αφορούν κυρίως δραστηριότητες που ασχολούνται με ομάδες νέων, εθελοντικές 

δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα ο προσκοπισμός, εκκλησιαστικές 

δραστηριότητες όπως το κατηχητικό και δραστηριότητες κοινωφελούς εργασίας. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες επιδρούν θετικά στα άτομα που ασχολούνται με 

αυτές, μειώνοντας τις πιθανότητες να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή να 

εγκαταλείψουν το σχολείο και τους απομακρύνει από το δρόμο της κατανάλωσης 

αλκοόλ και των ναρκωτικών ουσιών. Το επόμενο είδος εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων είναι οι τέχνες ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως τα 

συγκροτήματα μουσικής, το θέατρο, ομάδες χορού και ζωγραφική. Αυτού του είδους 

δραστηριότητες κάνουν τον μαθητή να αγαπήσει το σχολείο με αποτέλεσμα να 

ανεβαίνει και ο μέσος όρος των βαθμών του. Οι δραστηριότητες του σχολείου που 

είναι δραστηριότητες έξω από το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελούν και αυτές μια 

κατηγορία που επίσης ωθεί τον μαθητή στο να του αρέσει το σχολείο αφήνοντας 

σταθερό το γενικό όρο των βαθμών. Ένα άλλο είδος δραστηριοτήτων είναι τα 

ακαδημαϊκά σωματεία όπου εντάσσονται οι δημόσιες συζητήσεις, οι ξένες γλώσσες, 

οι λέσχες για σκάκι, λέσχες μαθηματικών ή επιστημών όπου προσφέρουν στον 

μαθητή μεγάλη εκπαιδευτική επιτυχία και δυνατότητες για επιτυχημένη 

επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος τα ομαδικά αθλήματα όπου οι μαθητές 

αναπτύσσουν στοιχεία του χαρακτήρα όπως η ηγεσία, μαθαίνουν να συνεργάζονται 

και να αγαπούν το σχολείο. 
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1.4. Θετικά και αρνητικά των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

 

Οι Fredricks και Eccles (2006) και ο Brown (2008), βρήκαν ότι ή συμμετοχή 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες σχετίζεται με θετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα 

όπως οι καλύτερες βαθμολογίες στα διαγωνίσματα και η βελτίωση του γενικού όρου 

των βαθμών. Επιπλέον, αποκτούν μεγαλύτερη εμπλοκή σε θέματα του σχολείου και 

δημιουργούν εκπαιδευτικές φιλοδοξίες. Αυτό δείχνει πώς τα παιδιά αυτά αγαπούν 

περισσότερο το σχολείο και οι απουσίες τους από αυτό είναι σπάνιες. Τα παιδιά που 

ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας 

και ηγεσίας και μειώνουν την πιθανότητα χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και 

προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Eccles (2003), oι εθελοντικές 

δραστηριότητες βασισμένες στο σχολείο, έξω όμως από το αναλυτικό πρόγραμμα, 

αυξάνουν τη συμμετοχή στο σχολείο και την επιτυχία. Αυτό επιταχύνεται επειδή η 

συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτήτων 

και κοινωνικών νορμών, το παιδί γίνεται μέλος μίας κοινωνικής ομότιμης ομάδας, 

αναπτύσσει δυνατότερους συναισθηματικούς και κοινωνικούς δεσμούς και μειώνει τη 

πιθανότητα εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες 

δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία για αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, την δυνατότητα 

για δημιουργία φίλων και για οικοδόμηση κοινωνικής αυτοπεποίθησης. Άτομα που 

εμπλέκονται σε εξωσχολικές δραστηριότητες κάνουν πολύ πιο εύκολα φίλους, 

προσαρμόζονται γρήγορα σε νέα περιβάλλοντα, και αποκτούν από νωρίς ηγετικά 

προσόντα. Αναπτύσσουν την αίσθηση της ευθύνης, της δέσμευσης και της 

υποχρέωσης. Σύμφωνα με τον Reeves (2008), οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος σε 

3 – 4 εξωσχολικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς έχουν 

απίστευτα καλύτερους βαθμούς από αυτούς που δεν λαμβάνουν μέρος. 

Τα σχολεία και οι κοινότητες ανέκαθεν παρουσίαζαν συγκεκριμένες 

προκλήσεις όπως τα επεισόδια βίας και εκφοβισμού που αντιμετωπίζονται 

καθημερινά καθώς και η αύξηση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου (σχολική 

διαρροή). Αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται καθημερινά σε αρκετά σχολεία και 

μπορούν να μειωθούν με τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Με ποιο 

τρόπο; Σύμφωνα με την Wilson (2009), οι δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται 

μέσα στα πλαίσια της σχολικής μονάδας αλλά βρίσκονται εκτός του αναλυτικού 

προγράμματος βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν τη σχολική κοινότητα και να 
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δεσμευτούν μαζί της. Οι μαθητές έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ένα δεσμό με το 

σχολείο και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του να βρίσκεσαι σε αυτό. Οι 

εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες του σχολείου έξω από το αναλυτικό 

πρόγραμμα τον βοηθά στο να εκτιμήσει ότι του προσφέρει το σχολείο, να νιώθει 

οικείο το περιβάλλον, να περνά ευχάριστα την ώρα μαζί με τους φίλους του, να 

σέβεται την περιουσία του σχολείου και το ποιο σημαντικό, να αγαπήσει το σχολείο. 

Αν όμως ο μαθητής έχει ίδει πέσει θύμα και έχει βιώσει βία, εκφοβισμό ή 

περιθωριοποίηση στο σχολείο, πολύ δύσκολα θα μπει στη διαδικασία να 

συμμετάσχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αυτό οφείλεται στο ότι το παιδί θα 

έχει σχηματίσει μια άσχημη ιδέα για το σχολείο με αρνητικές εικόνες που θα του 

θυμίζουν εκείνες τι καταστάσεις και εμπειρίες, θα έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση 

δύσκολα θα αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο και θα αισθάνεται πιεσμένος. Σε τέτοια 

περίπτωση καλό θα ήταν αυτά τα παιδιά να μπουν σε κάποια ομάδα όπου θα είναι 

κάποιος φίλος, κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή να γνωρίζει ο μαθητής τον εκπαιδευτή 

και να νιώθει οικεία μαζί του, τότε θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται και έτσι θα 

μπορεί να προχωρήσει.  

Από την άλλη πλευρά όμως οι Eccles και Barber (1999) σημείωσαν και 

κάποιες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Για 

παράδειγμα η υπερβολική συμβολή του μαθητή σε τέτοια προγράμματα θα επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες όπως η κούραση και η πίεση, με αποτέλεσμα το παιδί να είναι 

οξύθυμο και να δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για συμμετοχή μέσα στο μάθημα. 

Μπορεί οι εξωσχολικές δραστηριότητες να δίνουν στο μαθητή το πλεονέκτημα της 

καλύτερης σχολικής πορείας, αντίθετα όμως η υπερβολική συμμετοχή σε αυτές, 

φαίνεται να έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα ένα υπερβολικά 

βαρυφορτωμένο πρόγραμμα σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης όπου οι μαθητές 

σπαταλούν μεγάλα ποσοστά ενέργειας, αν δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση από 

την έντονη προπόνηση το παιδί δεν θα μπορεί να αποδώσει στο σχολείο με τον ίδιο 

τρόπο.  

Μεγάλο ρόλο και ίσως τον μεγαλύτερο στο αν η εξωσχολική δραστηριότητα 

θα επιφέρει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα έχει ο εκπαιδευτής-προπονητής, το 

άτομο που θα μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του, θα προσφέρει την αγάπη του και 

την βοήθεια του στον μαθητή έτσι ώστε ο ίδιος ο μαθητής να αγαπήσει τη 

δραστηριότητα και να θέλει να ασχοληθεί μαζί της. Με τη σωστή καθοδήγηση και με 

το ενδιαφέρον του μαθητή σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, θα οικοδομήσει 
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πολλές γνώσεις και θα αναπτύξει τις δεξιότητες που του προσφέρονται. Αν ο 

εκπαιδευτής – προπονητής δεν αγαπά ο ίδιος αυτό που προσφέρει δεν θα καταφέρει 

να κάνει ποτέ ένα παιδί να αγαπήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ένας κακής 

ποιότητας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί 

ανασφάλειες, το αίσθημα ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, να του ρίξει την 

αυτοπεποίθηση ή να το ταπεινώσει, ιδιαίτερα εάν εμπλέκεται με κάποιο ομαδικό 

άθλημα και ο προπονητής ταπεινώνει την ομάδα, σπάνια θα έχει επιτυχίες, τα μέλη 

της ομάδας δεν θα είναι δεμένα άρα δεν θα δημιουργήσει φιλίες και δεν θα αγαπήσει 

ποτέ το συγκεκριμένο άθλημα.  

Οι μαθητές που δεν έχουν την ευκαιρία να ταυτιστούν με μια ομάδα ή 

συνοδεύονται από ομάδες που υιοθετούν παραβάτη συμπεριφορά συνήθως έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις όπως η εγκατάλειψη του σχολείου, η κατάχρηση ναρκωτικών 

ουσιών και αλκοόλ, καθώς επίσης παρουσιάζουν προβλήματα πειθαρχίας και 

μπορούν να φτάσουν ακόμα και στην αυτοκτονία όπως δηλώνει η Smith (2008, στο 

Wilson, 2009). Σύμφωνα με την Wilson (2009), ανήκεις σε μια ομάδα όταν είσαι 

μέλος μιας εξωσχολικής δραστηριότητας. Η Eccles (2003) επίσης αναφέρει ότι η 

εξωσχολική δραστηριότητα στην οποία το παιδί συμμετέχει επηρεάζει άμεσα τον 

περίγυρό του, τα άτομα δηλαδή με τα οποία συναναστρέφεται, τα άτομα που θα γίνει 

φίλος μαζί τους και αυτό οφείλετε στο μεγάλο αριθμό ωρών που περνάνε μαζί κατά 

τη διάρκεια που εκτελείτε η δραστηριότητα. 

 

1.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εξωσχολικής 

δραστηριότητας 

 

Ο χρόνος του παιδιού έξω από το σχολείο είναι σημαντικός για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων που θα πάρει μαζί του και στην ενήλικη ζωή (Little, 2005). Αν έχουμε 

υπόψη μας ότι τα παιδιά και οι έφηβοι στις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν 

περισσότερο από τις μισές ώρες που είναι ξύπνια σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

(Eccles, 2003), θα συμφωνούσαμε ότι η σωστή εκμετάλλευση του χρόνου με σωστές 

δραστηριότητες θα έδινε σε όλα τα παιδιά τα εφόδια για την μελλοντική τους ζωή; Η 

επιλογή μίας εξωσχολικής δραστηριότητας καθώς και ο σωστός διαχωρισμός του 

ελευθέρου χρόνου ενός μαθητή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που μπορούν 

να επιδράσουν θετικά ή ακόμα και αρνητικά σε ένα άτομο. Με ποιο τρόπο όμως 
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μπορείς να επιλέξεις μια εξωσχολική δραστηριότητα αποφεύγοντας τα αρνητικά που 

μπορεί να επιφέρει και να συλλέξεις μόνο τα θετικά; Η εξωσχολική δραστηριότητα 

πρέπει να στοχεύει κυρίως στις κλίσεις του παιδιού, τι το ενδιαφέρει και με τι 

ασχολείται τις περισσότερες ελεύθερες ώρες του. Ανακαλύπτοντας τα κρυμμένα 

ταλέντα τα οποία μπορούν με τη βοήθεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων να 

αναδείξουν το παιδί. Με την ενημέρωση από τον δάσκαλο του ο οποίος περνά 

αρκετές ώρες μαζί του ή ενημέρωση και από το ίδιο το παιδί με τι θα του άρεσε να 

ασχοληθεί. Το περιβάλλον στο οποίο παίρνει δράση η δραστηριότητα πρέπει να 

ελεγχθεί, να είναι ασφαλές και το παιδί να νιώθει οικεία. Με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτή, πληροφόρηση για αυτόν ή ενημέρωση από το ίδιο το παιδί. Με την 

παρακολούθηση της δραστηριότητας από τους γονείς εάν και εφόσον δίνεται η 

δυνατότητα. Να δίνεται έμφαση στις αντιδράσεις του παιδιού αν περνάει ευχάριστα 

εκείνη την ώρα, αν του κινεί το ενδιαφέρον η εξωσχολική δραστηριότητα και αν μιλά 

για αυτήν. Στην δραστηριότητα καλό θα ήταν να συμμετέχει κάποιο άτομο οικείο ή 

κάποιος φίλος του παιδιού, έτσι θα είναι ποιο εύκολη η προσαρμογή του, ιδιαίτερα 

αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα προσαρμογής. 

Σημαντικό πρόβλημα για την επιλογή μιας εξωσχολικής δραστηριότητας είναι 

συνήθως το οικονομικό. Μπορεί οι εξωσχολικές δραστηριότητες να προσφέρουν 

εφόδια στα παιδιά, μπορεί να αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, για να λάβει 

όμως μέρος σε αυτές ένα παιδί χρειάζεται και χρήματα. Οι περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες προϋποθέτουν δίδακτρα έτσι ώστε το παιδί να μπορεί 

να συμμετέχει. Πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια για να 

συλλέγουν το ποσό που χρειάζεται το παιδί κάθε μήνα έτσι ώστε να συμμετέχει σε 

μία εξωσχολική δραστηριότητα, πόσο μάλλον σε περισσότερες. Οικονομικά έξοδα 

όμως δεν είναι μόνο τα δίδακτρα, η βενζίνη που σπαταλά το αυτοκίνητο κάθε μέρα 

για την μεταφορά του παιδιού από και προς το χώρο που παίρνει δράση η 

δραστηριότητα, αλλά και ο εξοπλισμός που απαιτείται που συνήθως 

συμπεριλαμβάνεται και αυτός στα έξοδα της οικογένειας. Συνήθως μια εξωσχολική 

δραστηριότητα επιλέγεται και με βάση αυτά τα κριτήρια εφόσον για να συμμετάσχει 

το παιδί σε αρκετές και προσεκτικά επιλεγμένες εξωσχολικές δραστηριότητες πρέπει 

ο γονέας να καταβάλει αρκετά χρήματα κάθε μήνα. Σύμφωνα με την Smith (2008, 

στο Wilson, 2009), τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης έχουν ψιλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και αυτό οφείλεται στις 

συνεχείς μεταφορές για προπόνηση, στον εξοπλισμό που ίσος να χρειάζεται 
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αντικατάσταση ή επιδιόρθωση αρκετά συχνά και λόγο των ψιλών διδάκτρων που 

απαιτούνται. Γενικά οι εξωσχολικές δραστηριότητες που απαιτούν ακριβό εξοπλισμό 

όπως μουσικά όργανα, ρακέτες και μεγάλα χρηματικά ποσά σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα, συνήθως επιλέγονται από άτομα υψηλού κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου. 

Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλα παιδιά 

για αυτό το λόγο προσπαθούν το καλύτερο για αυτά. Έτσι οι γονείς θέλουν τα παιδιά 

τους να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να απολαμβάνουν τα 

θετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτές. Ο ρόλος το γονέων είναι καθοριστικός 

στο εάν το παιδί θα κερδίσει ή θα χάσει από την συμμετοχή του σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους Jacobsen και Hoffmann (1997), οι οποίοι 

μελέτησαν σχετικά με τον μέσο όρο επίδοσης των παιδιών στο σχολείο κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που έχουν υποστηρικτικούς γονείς γίνονται πιο 

υπεύθυνα και ανεξάρτητα, αντίθετα οι πιεστικοί, υπέρ υποστηρικτικοί γονείς που 

θέλουν το παιδί τους να επιτυγχάνει συνεχώς και στοχεύουν πέρα από τις 

δυνατότητες του, η πίεση αυτή μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο παιδί με 

αποτέλεσμα να αναπτύξει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, γονείς από χαμηλότερα 

κοινωνικό-μορφωτικά στρώματα συνήθως απαιτούν και προωθούν την πειθαρχεία 

την υποταγή και την συμμόρφωση του παιδιού. Συχνά προβαίνουν σε σωματική 

τιμωρία απειλές και ειρωνεία, και έχουν χαμηλές προσδοκείς απέναντι στο παιδί. 

Έτσι τα παιδιά με γονείς χαμηλότερων κοινωνικό-μορφοτικών στρωμάτων συχνά 

έχουν πρόβλημα με την αυτοπεποίθηση τους και έχουν χαμηλότερα κίνητρα. Ενώ οι 

γονείς από ανώτερα κοινωνικό-μορφωτικά στρώματα θέτουν σαφή όρια στη 

συμπεριφορά των παιδιών, παρέχουν αυτονομία στο παιδί και χρησιμοποιούν τον 

διάλογο με επιχειρήματα. Έχουν υψηλές προσδοκίες, θέτουν μακροπρόθεσμους 

στόχους και παρέχουν στο παιδί συναισθηματική στήριξη. Έτσι η συμπεριφορά των 

γονέων ανώτερων κοινωνικό-μορφοτικών στρωμάτων συμβάλει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών έχουν 

υψηλότερα κίνητρα, καλλιεργούν την συναισθηματική τους σταθερότητα και 

αναπτύσσουν αυτόνομη συμπεριφορά (Γεωργίου, 2000). Κατά συνέπεια, το αν μια 

εξωσχολική δραστηριότητα θα επιδράσει θετικά σε ένα παιδί αυτό εξαρτάτε και από 

την οικογένεια. Τα εφοδεία και η σωστή ανατροφή, η συμπεριφορά και η σχέση του 

γονέα με το παιδί επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 

καθώς η σχολική πορεία, η κοινωνικές του σχέσεις και η συμμετοχή του παιδιού σε 
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εξωσχολικές δραστηριότητες επηρεάζονται από την οικογένεια και επηρεάζουν 

ταυτόχρονα. 
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2. Εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

 

2.1. Τι είναι εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

 

Σύμφωνα με τους Penney και Harris (1997), με τον όρο εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης αναφερόμαστε στην παροχή δραστηριοτήτων έξω από το 

μάθημα της φυσικής αγωγής και εκτός του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου. 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από τα 

παιδιά αλλά και από τους γονείς οι οποίοι ωθούν τα ίδια τα παιδιά σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους της μεγάλης απήχησης 

που έχουν οι εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης είναι τα τεράστια οφέλη που έχει 

η φυσική άσκηση στην υγεία των παιδιών αλλά και των ενήλικων. Στο σημερινό 

εκπαιδευτικό σύστημα οι περιορισμένες ώρες φυσικής αγωγής που προσφέρονται 

στους μαθητές, και η χαμηλή περιεκτικότητα του μαθήματος σε φυσική άσκηση μας 

οδηγεί να υποθέσουμε ότι τα παιδιά κάνουν τακτική σωματική δραστηριότητα μόνο 

όταν λαμβάνουν μέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης όπως υποστηρίζει 

ο Sallis (1994, στο Reverter et al, 2013). Έτσι οι γονείς προκειμένου το παιδί να 

βάλει στη ζωή του την φυσική άσκηση στρέφουν την προσοχή τους σε κέντρα 

φυσικής άσκησης. Ως εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μπορούν να 

θεωρηθούν όλες οι δραστηριότητες μέσω των οποίων προάγεται η φυσική άσκηση. 

Φυσική άσκηση σύμφωνα με τους Caspersen, Powell και Christensen (1985), είναι 

οποιαδήποτε σωματική κίνηση που προέρχεται από τους μύες του σώματος και 

φέρει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη ενέργειας. Φυσική άσκηση μπορεί να θεωρηθεί το 

περπάτημα, οι δουλειές του σπιτιού, το παιχνίδι και πολλά άλλα. Οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης παρέχονται στο σχολείο στα πλαίσια του μαθήματος της 

φυσικής αγωγής, στα διαλύματα καθώς και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών εντός 

και εκτός σχολείου. Επίσης, παρέχονται και σε ιδιωτικά, κρατικά και κοινοτικά κέντρα 

αθλητισμού.  

Τα είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης ποικίλουν ανάλογα με τη 

χώρα, το κλίμα της και την παράδοσή της. Για παράδειγμα στην Κύπρο οι καιρικές 

συνθήκες και η Θάλασσα είναι παράγοντες που ωθούν του κατοίκους στην 

εκμάθηση κολύμβησης ενώ στην Φλώρινα οι μεγάλες περίοδοι χιονόπτωσης δίνουν 
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την ευκαιρία για εκμάθηση σκι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αθλημάτων που μπορεί 

κανείς να επιλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες 

που τα παρέχουν. Μερικές από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες άσκησης σε 

Ελλάδα και Κύπρο είναι το ποδόσφαιρο, η καλαθόσφαιρα, η αντισφαίριση, η 

κολύμβηση, ο στίβος, ο χορός, η ενόργανη γυμναστική και οι πολεμικές τέχνες. 

Όπως αναφέρετε από τους Romero, Garrido και Zagalaz (2009, στο Reverter et al,  

2013), στην Ισπανία οι γονείς προτιμούν τα παιδιά τους να παίρνουν μέρος σε 

δραστηριότητες κολύμβησης και ποδοσφαίρου, πιθανό λόγο της παράδοσης αυτών 

τον αθλημάτων σε αυτή την χώρα. 

Σύμφωνα με τούς Fahey, Delaney και Gannon (2005, στο CSPPA, 2010), τα 

παιδιά επιλέγουν περισσότερο τα ομαδικά αθλήματα καθώς επίσης ότι η συμμετοχή 

τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης επηρεάζεται από την ηλικία και το 

φύλο. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία με θέμα τη συμμετοχή των 

παιδιών σε αθλήματα και στη φυσική άσκηση (CSPPA, 2010) φαίνεται ότι το 63% 

των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης 1 φορά την εβδομάδα το λιγότερο, τα αγόρια συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες αυτές περισσότερο από τα κορίτσια καθώς και η συμμετοχή των 

παιδιών μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Επίσης, τα κορίτσια επιλέγουν 

περισσότερα είδη δραστηριοτήτων άσκησης από τα αγόρια αλλά πηγαίνουν 

λιγότερες φορές σε αντίθεση με τα αγόρια που επιλέγουν συνήθως μικρό αριθμό 

δραστηριοτήτων άσκησης αλλά πηγαίνουν περισσότερες φορές από τα κορίτσια. 

Όσο αφορά τα αποτελέσματα αυτά για την Κύπρο και την Ελλάδα θα τα μελετήσουμε 

πιο αναλυτικά μέσα από την εργασία στα επόμενα κεφάλαια.  

 

2.2. Επιρροές που δέχονται οι μαθητές σχετικά με την επιλογή 

εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης 

 

Πώς όμως τα παιδιά επηρεάζονται στην επιλογή μεταξύ των πολλών 

παρεχόμενων εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης; Οι επιρροές μπορεί να είναι 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές, συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Οι κοινωνικές 

επιρροές στην επιλογή εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης έχουν να κάνουν με 

τον περίγυρο του παιδιού, δηλαδή τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται. Οι φίλοι 

του παιδιού ασκούν μεγάλη επιρροή στην επιλογή μιας δραστηριότητας εφόσον 
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πολλές ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα τις ώρες σχολείου συναναστρέφονται μαζί τους, 

μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και τα δικά τους ενδιαφέροντα, έτσι το παιδί 

επηρεάζεται από τις συζητήσεις και επιλογές των φίλων του. Επίσης, η σκέψη να 

εμπλακεί σε μία εξωσχολική δραστηριότητα όπου θα συμμετέχουν και οι φίλοι του 

είναι ένα μεγάλο κίνητρο για την επιλογή της, καθώς και στην πορεία διεξαγωγής της 

εξωσχολικής δραστηριότητας όπου το παιδί θα νιώθει πιο άνετα, θα νιώσει ότι ανήκει 

σε μια ομάδα με αποτέλεσμα να εκφράζεται ελεύθερα και να προσαρμοστεί 

γρηγορότερα. 

Οι γονείς στην επιλογή μιας εξωσχολικής δραστηριότητας ίσως να έχουν την 

μεγαλύτερη επιρροή, εξάλλου στην τελική αυτοί θα πάρουν την απόφαση για την 

συμμετοχή του παιδιού σε αυτήν. Οι Stuckyropp και Dilorenzo (1993) υποστηρίζουν 

ότι ο γονιός είναι αυτός που θα κάνει την εγγραφή του παιδιού στις εξωσχολικές 

δραστηριότητες και θα πληρώνει τη σχετική συνδρομή, επίσης οι γονείς επηρεάζουν 

έμμεσα την συμπεριφορά και τις επιλογές των παιδιών τους μέσα από τη δική τους 

στάση και τον δικό τους τρόπο ζωής που δείχνει την ενεργητικότητα τους ή τον 

καθιστικό τρόπο ζωής τους. Στην επιλογή της εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης 

του παιδιού τους, οι γονείς θέλουν να επιλέξουν αυτήν που θα είναι πιο κατάλληλη 

και με τα περισσότερα ερεθίσματα. Σύμφωνα με έρευνες των Carratalá, 1996., 

Castillo et al, 1997., Escartí και Ballester, 1993., Sallis, 1994., Stuckyropp και 

Dilorenzo, 1993., (στο Reverter et al, 2013), ο γονέας θα επιλέξει μια 

δραστηριότητα για το παιδί η οποία κατά τη γνώμη του θα βοηθήσει το παιδί να 

αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες που θα του χρειαστούν στην μετέπειτα 

πορεία του. Ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός, δρουν ως παράγοντας 

κοινωνικοποίησης των παιδιών τους και τα ενθαρρύνουν να ασχοληθούν με 

αθλητικές δραστηριότητες. Το οικονομικό είναι ένας παράγοντας επιλογής μιας 

εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης, αφού όπως προαναφέρθηκε τέτοιου είδους 

εξωσχολικές δραστηριότητες συνήθως κοστίζουν αρκετά περισσότερο από άλλες 

εφόσον εκτός από τα δίδακτρα που χρειάζεται να πληρώνουν οι γονείς κάθε μήνα, 

πολλές δραστηριότητες άσκησης προϋποθέτουν και την αγορά εξοπλισμού. Επίσης, 

οι μεταφορές στις προπονήσεις επηρεάζει αρκετά το οικονομικό ιδιαίτερα εάν είναι 

αρκετές φορές την εβδομάδα. Η Smith (2008, στο Wilson, 2009), αναφέρει ότι 

τέτοιου είδους δραστηριότητες επιλέγονται περισσότερο από οικογένειες με 

ψηλότερο κοινωνικό-οικονομικό στρώμα. Η ασφάλεια τον παιδιών είναι ένας 
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παράγοντας που οι γονείς λαμβάνουν υπόψη, πολλοί γονείς απορρίπτουν αρκετές 

δραστηριότητες θεωρώντας ότι είναι επικίνδυνες για το παιδί όπως για παράδειγμα 

το κολύμπι ιδιαίτερα αν ο γονιός δεν έχει μια οικειότητα με το νερό ή εάν στο 

παρελθόν είχε ο ίδιος κάποια τραυματική εμπειρία, είναι παράγοντες που θα τον 

οδηγήσουν στην απόρριψη αυτής της δραστηριότητας για την ασφάλεια του παιδιού 

του. Ορισμένοι γονείς βέβαια ωθούν τα παιδιά τους, συχνά από μικρή ηλικία στην 

συμμετοχή μιας εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης με την οποία οι ίδιοι 

ασχολούνται προσπαθώντας να περάσουν το ενδιαφέρον τους στα ίδια τα παιδιά. 

Αντίθετα γονείς που δεν ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα άσκησης ή δεν 

αθλούνται φαίνεται να το μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Αποτελέσματα ερευνών 

Fernández et al., 2002., García, 2001., Hernán et al., 2004., Martín et al., 2004 και 

παγκόσμιες έρευνες Armstrong και Van Machelen, 1998., Mendoza, 2000., Sallis, 

1993 (στο Reverter et al,  2013), έχουν δείξει ότι από τους ερωτηθέντες γονείς 

σχετικά με τις συνήθειες άσκησης τους, σχεδόν οι μισοί δεν ασχολούνται με κάποια 

αθλητική δραστηριότητα. Ως συνέπεια και τα ίδια τα παιδιά φαίνεται να έχουν χαμηλό 

ποσοστό συμμετοχής σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης και χαμηλό 

ποσοστό φυσικής άσκησης επίσης. Οι κλίσης του παιδιού σε κάποιο άθλημα όπου ο 

γονέας θα εντοπίσει, ή ακόμα και ο δάσκαλος του, είναι ένας λόγος επιλογής μιας 

εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης για το παιδί. Επιρροή δέχονται τα παιδιά και 

από τον δάσκαλο τους, εφόσον πολλές ώρες της ημέρας είναι μαζί τους. Ο 

δάσκαλος μπορεί να ανακαλύψει στον μαθητή ταλέντα και κλίσεις συγκεκριμένου 

παιδιού και να το μεταφέρει στους γονείς με αποτέλεσμα την επιλογή μιας 

εξωσχολικής δραστηριότητας. Ωστόσο οι έρευνες Cruz, 1997., Dishman et al, 2004., 

NASPE, 2003 (στο Reverter et al, 2013), έδειξαν ότι όσο μεγαλώνει το παιδί σε 

ηλικία η επιρροή των γονέων μειώνετε σημαντικά. 

Το περιβάλλον του παιδιού είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

επιλογή μιας εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης. Όπως προαναφέρθηκε η 

περιοχή στην οποία κατοικεί το παιδί περιορίζει τις επιλογές, καθώς και τα κέντρα 

παροχής τέτοιων δραστηριοτήτων περιορίζονται σε αθλήματα τα οποία έχουν 

ζήτηση και μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το κλίμα 

περιορίζει την ποικιλία αθλημάτων έτσι σε κάθε περιοχή υπάρχουν συγκεκριμένα 

είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμα. Ο πολιτισμός και η 

κουλτούρα κάθε λαού επίσης επηρεάζει στην επιλογή μιας δραστηριότητας. Έτσι το 
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τι κάνουν τα παιδιά δεν αντιπροσωπεύει το τι θα έκανα εάν οι πόροι, οι 

εγκαταστάσεις και οι παροχές δεν περιόριζαν τις δυνατότητες τους (Smith, Theurston 

& Green, 2007). Το σχολείο είναι ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που 

επηρεάζει τα παιδιά. Μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής το παιδί μαθαίνει για 

συγκεκριμένα αθλήματα δημιουργεί μια βάση, αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες 

που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί σε ένα πρόγραμμα εξωσχολικής 

δραστηριότητας άσκησης έχοντας τις βάσεις για να ανταπεξέλθουν. Επίσης, μέσα 

από το μάθημα της φυσικής αγωγής οι μαθητές μαθαίνουν τη συμβολή και την 

αναγκαιότητα της φυσικής άσκησης στην ζωή του ανθρώπου, γεγονός που συμβάλει 

στην υποκίνηση του άτομο για επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης 

έναντι άλλων δραστηριοτήτων. 

Η συμπεριφορά του παιδιού είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας στην 

επιλογή μιας δραστηριότητας άσκησης, πόσο κινητικό και πόσες ώρες καθιστικής 

ζωής έχει. Ένα άτομο πολύ κινητικό θα επιλέξει μια δραστηριότητα άσκησης με πιο 

έντονη φυσική άσκηση έτσι ώστε να αποβάλλει τα μεγάλα ποσοστά ενέργειας από το 

σώμα του. Αντίθετα ένα άτομο που περνά αρκετές ώρες μπροστά σε μία τηλεόραση 

ή σε ένα υπολογιστή με λιγότερη ενέργεια δεν θα κάνει την ίδια επιλογή. Θα επιλέξει 

μια ήπια δραστηριότητα άσκησης στην οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι ώστε 

να θέλει να συμμετέχει και να μην πιέζεται με αποτέλεσμα να τα παρατήσει. 

Σύμφωνα με την Lynch (1989), φαίνεται ότι και το φύλο επηρεάζει παράλληλα με την 

συμπεριφορά αφού σε έρευνα της στην Ιρλανδία βρήκε ότι τα κορίτσια συνήθως 

επιλέγουν πολιτιστικές δραστηριότητες όπως χορός, μπαλέτο ή δράμα και αυτό κάνει 

τον χορό να είναι μια πολύ δημοφιλής εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης για τα 

κορίτσια στο δημοτικό σχολείο. 

Η προσωπικότητα του κάθε παιδιού συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επιλογή 

μιας εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης. Η χαμηλή θέληση και η έλλειψη 

δεξιοτήτων φέρει το παιδί αντιμέτωπο με τον φόβο ότι θα αποτύχει. Εδώ φαίνεται η 

σημαντικότητα του ρόλου της φυσικής αγωγής που θα του δώσει τα κίνητρα και τις 

γερές βάσεις έτσι ώστε να παρακινήσει το παιδί στη συμμετοχή. Η έλλειψη κινήτρων 

και πηγών για την συμμετοχή σε ένα άθλημα θα δημιουργήσει στο παιδί μια 

απωθητική στάση. Έτσι καθήκον του γονέα, του δασκάλου και της κοινωνίας 

γενικότερα είναι η παρακίνηση των παιδιών για συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης, να αναπτύξουν στα παιδιά το αίσθημα της 

αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης έτσι ώστε το παιδί να συμμετέχει και να 
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απολαμβάνει τα θετικά στοιχεία που προσφέρει η φυσική άσκηση στην ζωή του μέσα 

από την θεληματική εμπλοκή του σε μια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης.  

 

2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

 

Σε έρευνες που διεξήχθησαν στην Ιρλανδία Kelly, Molcho και Nic Gabhainn, 

2009 και Williams και Greene, 2009 (στο CSPPA, 2010), τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι 27% των αγοριών και 23% των κοριτσιών ηλικίας 10-11 ετών, ασκούνται 4-6 

φορές την εβδομάδα σε εξωσχολικές δραστηριότητες ενώ παρόμοια έρευνα έδειξε 

ότι τα τρία τέταρτα από τα άτομα ηλικίας 9 ετών συμμετέχουν σε κέντρα 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης. Στην πορεία θα εξετάσουμε την συμμετοχή 

των μαθητών Ελλάδας και Κύπρου όσο αφορά τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης. Ωστόσο να αναφέρουμε ορισμένους παράγοντες που 

επηρεάζουν την συμμετοχή των παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

και ποιο γενικά στη φυσική άσκηση. Τα αποτελέσματα από την έρευνα CSPPA (The 

Children’s Sport Participation and Physical Activity) έδειξαν ότι το 5% μαθητών 

Δημοτικού Σχολείου επέλεξαν ότι δεν θα έπαιρναν μέρος σε εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης η σε φυσική άσκηση και οι σημαντικότεροι λόγοι 

αναφέρονται ποιο κάτω. Για τα αγόρια οι κυριότεροι λόγοι για να μην συμμετέχουν 

φαίνεται να είναι ότι ήδη κάνουν αρκετή άσκηση, τα προβλήματα μεταφοράς τους 

στο κέντρο παροχής δραστηριοτήτων άσκησης καθώς και η έλλειψη αρμοδιότητας. 

Όσο αφορά τα κορίτσια οι σημαντικότεροι λόγοι για να μην συμμετάσχουν είναι τα 

μεταφορικά προβλήματα στο κέντρο παροχής δραστηριοτήτων άσκησης, η μικρή 

ποικιλία προσφερόμενων δραστηριοτήτων από τις οποίες δεν καλύπτονται καθώς 

και το αίσθημα ότι δεν είναι ικανές να ανταπεξέλθουν. Άλλοι λόγοι για τους οποίους 

ένα παιδί δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες άσκησης είναι η πίεση του χρόνου, δεν 

τους αρέσει να αθλούνται καθώς υπήρχε και η απάντηση ότι δεν ρωτήθηκαν ποτέ για 

να συμμετέχουν. Όπως έδειξε η πιο πάνω έρευνα σχετικά με το φύλο, τα αγόρια 

συνήθως συμμετέχουν και προχωρούν σε μεγαλύτερα επίπεδα ενώ τα κορίτσι 

παραμένουν συνήθως στο βασικό επίπεδο. Όσο αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, 

σε όσο μικρότερη ηλικία εμπλακείς σε μια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης τόσο 

πιο πολύ εμπλεκόμενος θα είσαι από τους υπόλοιπους που ξεκίνησαν πιο μετά. 
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Γενικά η συμμετοχή ενός παιδιού σε μια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που είναι καθοριστικοί στο εάν το παιδί θα 

συνεχίσει ή αν θα τα παρατήσει (Παπαδόπουλος, Μπαλάσκα, Παπαδόπουλος & 

Παπαδοπούλου, 2015). Οι κοινωνικοί παράγοντες και το σχολείο διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος του σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου από 

όπου προκύπτει και η διαμόρφωση των κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων του παιδιού. Οι κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες έχει ένα παιδί είναι 

σημαντικές αφού αυτές θα καθορίσουν τη σχέση του με τα υπόλοιπα παιδιά στην 

δραστηριότητα. Εφόσον το παιδί δεν έχει ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες έτσι 

θα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί σε μια ομάδα αντίθετα άτομα με ανεπτυγμένες 

κοινωνικές δεξιότητες δηλαδή που συνεργάζονται, συμμετέχουν, αποδέχονται και 

άτομα με ηγετικές ικανότητες συνήθως προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα από 

άλλα και η συμμετοχή τους σε μια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης θα είναι 

θετική. Η συμβολή της οικογένειας είναι σημαντική. Εάν η οικογένεια δεν παρέχει την 

κατάλληλη υποστήριξη, κίνητρα και ενδιαφέρον για την συμμετοχή του παιδιού έτσι 

δύσκολα το παιδί αρέσκετε να συμμετάσχει και συχνά οδηγείται στην παραίτηση. 

Αντίθετα γονείς που παρέχουν κουράγιο, ασχολούνται και παίζουν μαζί με τα παιδιά 

τους, τα μεταφέρουν στο κέντρο παροχής της εξωσχολικής δραστηριότητας ενώ 

συχνά παραμένουν εκεί για να τους βλέπουν και να τους ενθαρρύνουν, αυτά τα 

παιδιά αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση αντλούν κίνητρα και συμμετέχουν ενεργά. 

 

2.4. Κατάλληλες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης για παιδιά 

 

Οι κατάλληλες δραστηριότητες άσκησης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου, είναι 

δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τρέξιμο, άλματα και αναρριχήσεις με 

σύντομες περιόδους ανάπαυσης. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσουν κινητικές 

δεξιότητες όπως: «αντικείμενο- έλεγχος» δηλαδή το πιάσιμο, ρίξιμο, χτύπημα και 

σταθερότητα – ισορροπία (Department of Health, Physical Activity, Health 

Improvement and Protection, 2011). 

Για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών: Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αναπτύξει 

ένα αριθμό κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για ορισμένα αθλήματα. Η 

ικανότητα του συντονισμού χεριού ματιού δεν έχει αναπτυχθεί σε αυτή την ηλικία 

γεγονός που περιορίζει τη συμμετοχή του παιδιού σε ομαδικά αθλήματα με 
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αυξημένες απαιτήσεις. Σε τέτοια ηλικία η κατάλληλες εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης είναι η αντισφαίριση, ο στίβος, οι πολεμικές τέχνες και το σκι και γενικά 

δραστηριότητες που απαιτούν απλές κινητικές δεξιότητες. Τα ομαδικά αθλήματα 

όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθόσφαιρα και η χειροσφαίριση είναι αθλήματα που 

απαιτούν στρατηγική και συνεργασία και αποτελούν δύσκολες δραστηριότητες 

άσκησης για αυτή την ηλικία εκτός και αν η δραστηριότητες αυτές προσαρμοστούν 

στα μέτρα των μαθητών (Βαλαβέρη, 2012).  

Για παιδιά ηλικίας 10- 12 ετών: Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά είναι έτοιμα για 

πολύπλοκες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Σε αντίθεση με την 

προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία, τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν αποκτήσει τις 

κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες που απαιτούνται από τα ομαδικά αθλήματα και 

τα αθλήματα στρατηγικής. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει βέβαια να προάγουν την 

εκγύμναση, την συμμετοχή και τη διασκέδαση και όχι τον ανταγωνισμό (Βαλαβέρη, 

2012). 

Τα παιδιά που είναι πιο εξωστρεφή και πιο ψυχωτικά καλό είναι να επιλέγουν 

δραστηριότητες άσκησης που είναι πιο ανταγωνιστικές, συνήθως τέτοια άτομα 

αποδίδουν καλύτερα σε αυτές τις κατηγορίες. Αντίθετα τα παιδιά που είναι πιο 

εσωστρεφές προτείνετε η επιλογή δραστηριοτήτων άσκησης που είναι λιγότερο 

βίαιες και ανταγωνιστικές. (Γαλάνια , Αντωνίου & Διγγελίδης, 2008). 

 

2.5. Κίνητρα για συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

 

Η παρακίνηση αποτελεί το θεμέλιο για κάθε επίτευγμα. Προκειμένου κάθε 

άτομο να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει, να προβλέψει και να 

αντιμετωπίσει κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται ανάμεσα σε αυτό και στον στόχο του, 

θέτει κίνητρα έτσι ώστε να τα καταφέρει. Τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν κίνητρα 

έτσι ώστε να ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, να θέσουν 

στόχους τους οποίους θα επιτεύξουν μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτές. Η 

επιθυμία για ένταξη ίσος είναι το κυριότερο κίνητρο για τα παιδιά έτσι ώστε να 

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες επειδή το άτομο από τη φύση του 

αναζητά κοινωνική επαφή με άτομα που σκέπτονται το ίδιο με αυτό. Η 

συντροφικότητα κατά την άθληση σε μια ομάδα είναι για πολλούς ένα σημαντικό 

κίνητρο για συμμετοχή. 
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 Πιο κάτω αναγράφονται τα κίνητρα του ατόμου για φυσική άσκηση 

όπως τα διατυπώνει ο Kenyon (1968): 

- Κοινωνικά κίνητρα (περισσότερο γυναίκες από τους άνδρες). 

o Κοινωνικές συναναστροφές κατά την άθληση 

o Νέες γνωριμίες- δημιουργία επαφών. 

- Κίνητρα υγείας και ευεξίας (περισσότερο άνδρες από τις γυναίκες). 

o Να προσπαθεί κανείς για καλή σωματική κατάσταση 

o Πρόληψη σωματικών παθήσεων 

o Θεραπεία σωματικών παθήσεων 

o Να ψυχαγωγείται και να νιώθει καλά 

o Να μειώσει το άγχος 

o Σωματική και ψυχική ισορροπία 

- Κίνητρα αισθητικής και εμφάνισης (περισσότερο γυναίκες από τους 

άνδρες). 

o Απόκτηση αθλητικού σώματος 

o Διατήρηση αθλητικού σώματος 

o Αδυνάτισμα 

- Κίνητρα συγκίνησης ή ενθουσιασμού (περισσότερο άνδρες από τις 

γυναίκες).  

- Για αναψυχή ή λόγο αδυναμίας (μικρή διαφορά αλλά οι άνδρες 

περισσότερο) 

- Κίνητρα λόγο πρόκλησης (περισσότερο άνδρες από τις γυναίκες).  
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3. Φυσική άσκηση  

3.1. Τι είναι φυσική άσκηση 

 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της 

ΕΕ για τη σωματική άσκηση (2008), φυσική άσκηση ορίζεται συνήθως ως κάθε 

σωματική κίνηση που συνδέεται µε μυϊκή συστολή η οποία αυξάνει τις ενεργειακές 

δαπάνες πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης. Η φυσική άσκηση, η υγεία και οι 

ποιότητα ζωής είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το ανθρώπινο σώμα είναι 

σχεδιασμένο να κινείται και κατά συνέπεια, χρειάζεται τακτική σωματική άσκηση για 

να λειτουργεί άριστα και να αποφεύγει την ασθένεια. Υπάρχουν ισχυρές και πειστικές 

αποδείξεις από έρευνες, ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει κρίσιμο ρόλο 

στην βελτίωση της ευημερίας και ασκεί θετική επίδραση στην ψυχική υγεία (Calfas & 

Taylor, 1994; Daley & Leahy, 2003; Emery & Blumenthal, 1990; Fox, 1988; Gruber, 

1986; Ζέρβας, 1996; Σουλίου & Ζουρμπάνος, 2012). Μερικά από τα οφέλη όπως 

αναφέρονται μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση 

(2008) είναι: 

- Ο μειωμένος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου. 

- H πρόληψη και καθυστέρηση της ανάπτυξης αρτηριακής υπέρτασης 

και καλύτερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης σε άτομα που πάσχουν 

από υπέρταση. 

- Καλύτερη καρδιοπνευμονική λειτουργία.  

- Καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού και χαμηλή συχνότητα 

εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 

- Καλύτερη καύση του λίπους που συμβάλλει στον έλεγχο του βάρους, 

μειώνοντας τον κίνδυνο της παχυσαρκίας. 

- Μειωμένος κίνδυνος ορισμένων τύπων καρκίνου, όπως ο καρκίνος 

του μαστού, του προστάτη και του παχέος εντέρου. 

- Καλύτερη εναπόθεση αλάτων στα οστά σε νεαρές ηλικίες που 

συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων σε 

μεγαλύτερες ηλικίες. 

- Καλύτερη πέψη και ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου. 
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- Διατήρηση και βελτίωση της μυϊκής δύναμης και αντοχής που αυξάνει 

τη λειτουργική ικανότητα για την άσκηση δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής.  

- Διατήρηση κινητικών λειτουργιών που περιλαμβάνουν τη δύναμη και 

την ισορροπία. 

- Διατήρηση γνωσιακών λειτουργιών και μειωμένου κινδύνου 

κατάθλιψης και άνοιας. 

- Χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καλύτερη ποιότητα ύπνου. 

- Μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και περισσότερο ενθουσιασμό και 

αισιοδοξία. 

- Μειωμένα ποσοστά απουσίας από την εργασία (αναρρωτικές άδειες). 

- Σε άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας , χαμηλότερο κίνδυνο πτώσης και 

πρόληψη ή καθυστέρηση χρόνιων ασθενειών που συνδέονται με τη 

γήρανση. 

Η κατάλληλη φυσική άσκηση είναι ένα σημαντικό συστατικό για την 

πρόληψη των χρόνιων ασθενειών που αναπτύσσονται παγκόσμια. Τουλάχιστο το 

60% του παγκόσμιου πληθυσμού αδυνατεί να πετύχει την ελάχιστη σύσταση των 30 

λεπτών μέτριας έντασης φυσικής άσκησης επί καθημερινή βάση ενώ ο κίνδυνος 

εμφάνισης καρδιοαγγειακής νόσου αυξάνεται κατά 1.5 φορές εάν το άτομο δεν 

ακολουθεί τις ελάχιστες συστάσεις για φυσική άσκηση. Η αύξηση της φυσικής 

άσκησης είναι ένα κοινωνικό και όχι απλά προσωπικό πρόβλημα και απαιτεί 

διεπιστημονική και πολιτισμικά σχετική προσέγγιση (World Health Organization, 

2002).  

 

3.2. Φυσική άσκηση και παιδί 

 

Πολλοί ενήλικες οι οποίοι έχουν ενσωματώσει την φυσική άσκηση στην 

καθημερινότητα τους, έχουν αποδώσει αυτή την στάση και συμπεριφορά τους στους 

γονείς τους. Γενικά παραδέχονται ότι η επιρροή αυτή ήταν μεγαλύτερη στην ηλικία 

των 5-12 ετών από ότι στην εφηβική ηλικία (Greendorfer, 1977; Weiss & Knoppers, 

1982). Η φυσική άσκηση για τα παιδιά είναι ακόμα πιο σημαντική. Η φυσική άσκηση 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας σχετίζεται με την παιδική υγεία μέσω της 
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οποίας προβλέπεις την ενήλικη υγεία. Η φυσική άσκηση κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας σχετίζεται με την φυσική άσκηση στην ενήλικη ζωή η οποία 

σχετίζεται με την ενήλικη υγεία. Έτσι η φυσική άσκηση στην παιδική ηλικία συνδέεται 

άμεσα με την ενήλικη υγεία (Twisk, 2001). Όπως υποστηρίζεται από το World Health 

Organization (2003) η φυσική άσκηση παρέχει στα παιδιά ψυχικά, σωματικά και 

κοινωνικά οφέλη. Η τακτική φυσική άσκηση βοηθά τους νέους και ειδικά τα παιδιά, 

να χτίσουν και να διατηρήσουν υγιή οστά, μύες και αρθρώσεις, βοηθά στον έλεγχο 

του σωματικού βάρους, στη μείωση του λίπους και στην ανάπτυξη της καλής 

λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Διευκολύνει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων κίνησης και βοηθά στην πρόληψη και τον έλεγχο των συναισθημάτων του 

άγχους και της κατάθλιψης. 

 Όπως υποστηρίζεται από το Department of Health and Children’s στο 

CSPPA (2010), τα παιδιά πρέπει να κάνουν από μέτρια έως βαριά άσκηση για 60 

λεπτά κάθε μέρα. Η άσκηση αυτή πρέπει να είναι αναπτυξιακά κατάλληλη για την 

ηλικία του παιδιού, να αποτελείται από ποικιλία δραστηριοτήτων και να είναι 

ευχάριστη. Σύμφωνα με έρευνες (Andersen, Harro et al., 2006; Borraccio, Lemma et 

al., 2009; CSPPA, 2010; Freedson et al., 2002; Pate, Strong, Malina et al., 2005) 

μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν ασκούνται από μέτρια έως έντονη άσκηση 60’ 

λεπτών την ημέρα. Τα αγόρια συνήθως ασκούνται περισσότερο από τα κορίτσια και 

η φυσική άσκηση μειώνεται καθώς η ηλικία αυξάνεται. Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει 

φτωχά επίπεδα αερόβιας άσκησης, είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο και έχει αυξημένη 

πίεση αίματος. Τα 60’ μέτριας έως έντονης άσκησης αυξάνονται σημαντικά όταν το 

παιδί ασχολείται με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης.  

 

3.3. Φυσική άσκηση και σχολείο 

 

Η φυσική άσκηση σε παιδική ηλικία προσφέρει οφέλη στην κοινωνική και 

σχολική ζωή του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της σχολικής πορείας του παιδιού η 

φυσική άσκηση επιδρά στην εκπαίδευση του παιδιού. Αποτελεί βασικό στοιχείο, 

καθώς ενθαρρύνοντας την κοινωνικοποίηση μεταδίδει αξίες και επιπλέον προωθεί 

τους μαθητές για μελλοντική δέσμευση με τον αθλητισμό (Sallis, McKenzie, Alcaraz, 

Kolody, Faucette, & Hovell, 1997). Συγκεκριμένα η φυσική άσκηση σε παιδική ηλικία 

συμβάλει στη μείωση της παραβατικότητας, βελτιώνει τη διάρκεια προσοχής και τη 
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συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη και έχει καλύτερες επιδόσεις στην 

ακαδημαϊκή του πορεία. Αναπτύσσει αντιληπτικές δεξιότητες και συμβάλει στην 

καλύτερη κοινωνική ζωή του παιδιού αναπτύσσοντας δεξιότητες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. 

 Η μείωση της φυσικής άσκησης στο πρόγραμμα του σχολείου και η πίεση 

του αναλυτικού προγράμματος που επιφέρει μείωση στην φυσική άσκηση καθώς 

επίσης, η μείωση του χρόνου για παιχνίδι, η έλλειψη προπόνησης και η έλλειψη 

πράσινων χώρων και χώρων παιχνιδιού στο σχολείο έχουν φτάσει σε ανησυχητική 

τάση ανά το παγκόσμιο (Hardman, 2007; World Health Organization, 2003). Ένα 

μεγάλο ποσοστό φυσικής άσκησης των παιδιών εμφανίζεται έξω από το σχολείο, σε 

κέντρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης (Ross & Gilbert, 1985). Η συμμετοχή 

για μερικούς σε κέντρα φυσικής άσκησης μπορεί να ενθαρρύνει στο να βάλουν στη 

ζωή τους την φυσική άσκηση ενώ για άλλους μπορεί να τους οδηγήσει στην 

διακοπή, ιδιαίτερα τα κορίτσια. Όπως δηλώνουν οι Sallis και Patrick (1994) υπάρχει 

τεράστια ανησυχία σχετικά με την γρήγορη μείωση των επιπέδων άσκησης στα 

παιδιά. Ένα είδος φυσικής άσκηση για τα παιδιά είναι το περπάτημα και η 

ποδηλασία προς και από το σχολείο που όπως δηλώνουν οι Beck και Greenspan 

(2008), τα παιδιά που περπατούν ή ποδηλατούν προς η από το σχολείο έχουν 

μειωθεί δραματικά. Όπως αναφέρεται από το World Health Organization, (2002) το 

περπάτημα μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία και είναι η 

κοντινότερη δραστηριότητα στην τέλεια άσκηση. Η πορεία προς και από το σχολείο 

μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να καθιερώσουν τα παιδιά την 

καθημερινή φυσική τους άσκηση. Σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά που πηγαίνουν με 

τα πόδια στο σχολείο έχουν ψιλότερα επίπεδα φυσικής άσκησης, καλύτερη 

καρδιαγγειακή ικανότητα και μεγαλύτερη ενέργεια για δαπάνη από αυτά που 

πηγαίνουν με το αυτοκίνητο. Προωθώντας το περπάτημα δεν μειώνεις την αδρανή 

συμπεριφορά αλλά την αντικαθιστάς με μία μέτριας έντασης δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τους Beck και Greenspan (2008) η απόσταση αποτελεί τον κυριότερο 

λόγο μείωσης των παιδιών που ποδηλατούν η περπατούν για το σχολείο, καθώς 

επίσης, άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν ο φόβος της εγκληματικότητας και ο 

κίνδυνος στο δρόμο λόγο της κυκλοφορίας. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών όπου η κοινότητα μπορεί να συνεφέρει. Για 

παράδειγμα η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, 

ασφαλέστερων δρόμων για περπάτημα και μείωση της κίνησης κοντά στα σχολεία, 
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δημιουργία ή διόρθωση πεζοδρομίων, καθώς και οι δάσκαλοι και οι γονείς να 

προσπαθούν να προωθήσουν αυτή την αντίληψη έτσι ώστε τα παιδιά να αλλάξουν 

τους τρόπους μετακίνησης τους για το σχολείο έτσι ώστε να αυξάνεται ο χρόνος 

φυσικής άσκησης των παιδιών. Στην Ιρλανδία υποστηρίζεται ένα βιώσιμο μέλλον 

μεταφορών, από τη νέα πολιτική μεταφορών για το 2009 – 2020 όπως αναφέρεται 

από το Department of Transport (2009, στο CSPPA, 2010). Τέλος να αναπτυχθούν 

σχολικά ή κοινοτικά προγράμματα έτσι ώστε να επιτύχουν τις μετακινήσεις των 

παιδιών. Για παράδειγμα προγράμματα που υπάρχουν είδη από άλλα σχολεία ανά 

το παγκόσμιο και αναφέρονται στην έρευνα CSPPA, όπως το Walking Bus ή το Walk 

and cycle on Wednesdays. (www.activelivingresearch.org, ή www.sustrans.org.uk 

και http://bikeweek.ie/at_school ). 

 

3.4. Καθιστική ζωή 

 

Όπως υποστηρίζεται από το World Health Organization (2004, 2002), 

περισσότεροι από 2 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην μη άσκηση. Η 

καθιστική συμπεριφορά είναι ένα λόγος που μπορεί να επιφέρει το λιγότερο 35 

χρόνιες ασθένειες. Παγκόσμια υπολογίζεται ότι είναι αιτία για το 10-16% των 

περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου και του διαβήτη. Καθώς 

επίσης, ευθύνεται και για το 22% περίπου της ισχαιμικής καρδιακής νόσου. Προωθεί 

την παχυσαρκία με το να εκτοπίζει τη σωματική άσκηση και επιδρά περισσότερο 

στους εφήβους έως και τη νεαρή ενήλικη ζωή. Η μη άσκηση εμφανίζεται γενικά 

περισσότερο από τις γυναίκες, τα άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα από χαμηλό 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και από τα άτομα με αναπηρία (World Health 

Organization, 2003).  

To Eurobarometer 72.3 (2010) σε έρευνα του έδειξε ότι το 60% των 

Ευρωπαίων πολιτών δήλωσαν πώς είτε δεν ασκούνται ποτέ είτε το κάνουν σπάνια 

ενώ το 40% ασκούνται σχετικά κανονικά, δηλαδή περισσότερο από 1 φορά την 

εβδομάδα και από αυτούς μόνο το 9% ασκούνται ποιο έντονα δηλαδή 5 φορές την 

εβδομάδα ή περισσότερο.  

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την έκπτωση αξιών, την παρακμή 

του θεσμού της οικογένειας, την παραβατικότητα των νέων αλλά και την βία εναντίων 

τους, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, τη φτώχεια και την ανισότητα, την 

http://www.activelivingresearch.org/
http://www.sustrans.org.uk/
http://bikeweek.ie/at_school


33 
 

μετανάστευση τον ρατσισμό και την εγκληματικότητα. Το σχολείο βρίσκεται μακριά 

από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η εγκατάλειψη του ολοήμερου 

σχολείου και η δραστική ελάττωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών συμβάλουν 

στην δημιουργία προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σε σχολεία 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Έρευνα στην Αττική έδηξε ότι 34,000 

παιδιά ηλικίας Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού είναι μόνα τους μετά το σχολείο. Τα 

παιδιά αυτά βλέπουν περισσότερη τηλεόραση, τρώνε περισσότερο, είναι επιρρεπή 

σε εξαρτησιογόνες ουσίες και έχουν συναισθήματα ανασφάλειας και κοινωνικής 

απομόνωσης. Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται επίσης από την απώλεια της 

γειτονιάς. Παλιά οι νέοι περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου τους χρόνου 

μετά το σχολειό παίζοντας στη γειτονιά. Σήμερα οι προγραμματισμένες 

δραστηριότητες των παιδιών, ο ελεύθερος χρόνος σε ξεκομμένες νησίδες καθώς και 

το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι παράγοντες που στερούν από την νέα γενιά το 

ρόλο της γειτονιάς και περάσαμε σε ένα στάδιο από την παιδικότητα του δρόμου 

στην απομόνωση της παιδικότητας. Ακόμα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

σύγχρονη κοινωνία είναι τα «νέα αδέλφια του παιδιού» τα οποία αποτελούν το 

ιντερνέτ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η υπερβολική κατανάλωση τους προάγει 

την μονόπλευρη ενημέρωση των παιδιών, την πραγματικότητα από δεύτερο χέρι και 

αμφιλεγόμενες νόρμες και αξίες (Θωίδης & Χανιωτάκης, 2012). 

Τα παραπάνω αποτελούν αιτίες που προωθούν την καθιστική συμπεριφορά 

της νέας γενιάς. Με τον όρο καθιστική συμπεριφορά αναφερόμαστε σε 

δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται με την συμμετοχή του ατόμου σε 

δραστηριότητες φυσικής άσκησης (Varo, Martinez – Gonzalez, de Irala – Estevez, 

Kearney, Gibney & Martinez, 2003). Οι δραστηριότητες καθιστικής συμπεριφοράς 

της νέας γενιάς είναι να βλέπουν τηλεόραση, η προβολή βίντεο, να παίζουν 

παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η πλοήγηση στο διαδίκτυο, να μιλούν στο 

τηλέφωνο, να κάθονται και να μιλούν με φίλους και να ακούνε μουσική (Marshall, 

Biddle et al., 2002). Ιδιαίτερα η τηλεόραση και η προβολή βίντεο επιφέρουν την 

παχυσαρκία μειώνοντας την φυσική άσκηση και αυξάνοντας τη διαιτητική προσοχή 

βλέποντας διαφημίσεις με φαγητά, επιπλέων μπορούν να επηρεάσουν τις 

συμπεριφορές υγείας των παιδιών και να αυξάνονται οι πιθανότητες για ανάπτυξη 

χρόνιων νοσημάτων όπως καρδιαγγειακών και διαβήτη τύπου 2. (Διγγελίδης, 

Κάμτσιος & Θεοδωράκης, 2007) 

 



34 
 

3.5. Φυσική άσκηση και ψυχολογία 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί ο ψυχολογικός παράγοντας ως πολύ 

σημαντικός για την υγεία, και η πεποίθηση ότι η σωματική άσκηση σχετίζεται με 

ψυχολογικά οφέλη. Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αγγλία 

και την Ελλάδα ενισχύουν συνεχώς με καινούργια δεδομένα τη σχέση άσκησης και 

ψυχικής διάθεσης. Μερικοί συγκεντρώνονται στην άσκηση ως μέσο βελτίωσης της 

ψυχικής διάθεσης, άλλοι ως θεραπευτική τεχνική για άτομα που πάσχουν από 

ψυχοπαθολογικά προβλήματα και άλλοι ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό μέσο για 

άτομα με ειδικές ανάγκες (Ζέρβας, 1996). Τα άτομα που ασκούνται συστηματικά 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε σύγκριση με άτομα που κάνουν 

καθιστική ζωή. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 

και ανάπτυξης κατάθλιψης, καθώς επίσης, μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα σε 

άτομα με ελαφριά και μέτρια κατάθλιψη. Η φυσική άσκηση επιδρά θετικά στη 

διάθεση και στο συναίσθημα μας. Πολλά άτομα που ασκούνται τακτικά αναφέρουν 

ότι αισθάνονται καλύτερα ή είναι σε μια καλύτερη διάθεση μετά τη συμμετοχή τους σε 

μια δραστηριότητα άσκησης. Η άσκηση επηρεάζει θετικά τη συναισθηματική 

κατάσταση των ασκούμενων καθώς αυξάνει τη ζωτικότητα, δημιουργεί ευχάριστα 

συναισθήματα, προσφέρει μυϊκή τόνωση και η αντικαταθλιπτική της επίδραση 

μπορεί να προκύπτει από ένα γενικό αίσθημα επίτευξης, αυτοελέγχου και 

ικανότητας, αλλά και από την αλλαγή στην καθημερινότητα του ατόμου και την 

αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον και με άλλους ανθρώπους (Ζέρβας, 1996; 

Σουλίου & Ζουρμπάνος, 2012).  

 

3.6. Φυσική άσκηση και Άγχος 

 

 Σύμφωνα με τον Ζέρβα (1966), ο όρος άγχος αναφέρεται σε σχετικά 

σταθερές προδιαθέσεις ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου (άγχος 

προδιάθεσης) ή σε μεταβατικές συγκινησιακές αντιδράσεις αγωνίας, ανησυχίας, 

νευρικότητας με αυξημένη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (άγχος 

κατάστασης). Όταν σε ένα άτομο εμφανίζεται ξαφνικά ένα πρόβλημα ή μία 

ενοχλητική σκέψη ή όταν νιώθει ότι απειλείται, οι διανοητικές και οι σωματικές του 

λειτουργίες τίθενται σε κατάσταση συναγερμού και ετοιμάζονται να αντιδράσουν σε 
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αυτή την απειλή. Μια σειρά από συμπτώματα εμφανίζονται τότε όπως οι γρήγοροι 

χτύποι της καρδίας, σφίξιμο των μυών, γρήγορη αναπνοή και ιδρώτας (Θωδοράκης , 

Ζουρμπάνος & Χατζηγεωργιάδης, 2013). Η φυσική άσκηση όπως επιβεβαιώνεται 

από πολλές μελέτες, βοηθά στη μείωση του άγχους, το οποίο για κάποιους 

ανθρώπους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Φαίνεται ότι η φυσική 

άσκηση προλαμβάνει την έναρξη των συμπτωμάτων του άγχους καθώς επίσης, 

θεραπεύει τις αγχώδεις καταστάσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό ακόμα και από άλλες 

φαρμακευτικές και ψυχαναλυτικές μεθόδους (Ζιώγου, 2013). Σε μια έρευνα των 

Raglin και Morgan (1987) βρέθηκε ότι η αερόβια άσκηση συνέβαλε στη μείωση του 

άγχους κατάστασης (πρόσκαιρου άγχους) και της συστολικής πίεσης του αίματος 

ατόμων με φυσιολογική πίεση και υπερτασικών ατόμων που έλεγχαν την πίεση με 

φάρμακα. Οι μεταβολές αυτές διατηρήθηκαν μόνο κατά την περίοδο της άσκησης. Η 

άσκηση επηρεάζει άμεσα με θετικό τρόπο τη διάθεση και μειώνει τα επίπεδα άγχους 

και έντασης των ατόμων. Αυτή η θετική διάθεση μπορεί να διαρκέσει επιπλέον 2 με 4 

ώρες μετά την άσκηση. Επιπλέον η φυσική άσκηση επιδρά άμεσα σε άτομα με στρες 

και άγχος, καθώς λειτουργεί ως μηχανισμός απόσπασης της προσοχής από 

δυσάρεστες σκέψεις της καθημερινής ζωής. Έτσι η ώρα της άσκησης, είναι η ώρα 

που το άτομο θα διακόψει τη ροή της σκέψης του, όταν αυτή στροβιλίζεται στα 

ατελείωτα, καθημερινά προβλήματα που δε βρίσκει εύκολα λύσεις. (Θωδοράκης, 

Ζουρμπάνος & Χατζηγεωργιάδης, 2013). 

 

3.7. Παχυσαρκία 

 

Υπάρχει μια παγκόσμια τάση για αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας 

και ιδιαίτερα της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό 

πρόβλημα υγείας. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις συχνότερες 

διατροφικές παθήσεις, με συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς σε όλες τις 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (Βλαχοπαπαδοπούλου et al., 2003). Η 

παχυσαρκία ορίζετε ως μία ανώμαλη συσσώρευση λίπους που μπορεί να επηρεάσει 

την υγεία ενός ατόμου. Το 2005 υπολογιστικέ ότι 400 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον 

κόσμο είναι παχύσαρκα, ενώ μέχρι το 2015 αναμένεται να αυξηθεί στα 700 

εκατομμύρια άτομα. Η τάση αυτή οφείλεται στις αλλαγές στην διατροφή σε φαγητά 

υψηλής περιεκτικότητας λιπαρών και ζάχαρης και χαμηλής περιεκτικότητας σε 
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βιταμίνες, και στη μείωση της φυσικής άσκησης μέσα από την αυξανόμενη τάση 

καθιστικής συμπεριφοράς, τη αλλαγή στον τρόπο μεταφορών και την αστικοποίηση. 

Αιτίες είναι επίσης, η επίδραση του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, και 

οι ορμονικοί, ψυχολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (World Health 

Organization, 2006; Διγγελίδης et al., 2007; Χανιώτης et al., 2010). Όπως 

αναφέρεται από το World Health Organization (2006), η παχυσαρκία μπορεί να 

οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας και χρόνιες ασθένειες όπως η 

καρδιαγγειακή νόσος, κυρίως καρδιακή νόσος και εγκεφαλικό επεισόδιο, νούμερο 

ένα αιτία θανάτου στον κόσμο σκοτώνοντας 17 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 

χρόνο. Ο διαβήτης, ασθένεια που έχει γίνει γρήγορα μια παγκόσμια επιδημία που 

προβλέπετε ότι οι θάνατοι από διαβήτη θα αυξηθούν περισσότερο από 50% τα 

επόμενα 10 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, ειδικά 

οστεοαρθρίτιδας. Μερικά είδη καρκίνου όπως ο ενδομήτριος, του μαστού και του 

παχέος εντέρου. Η παιδική παχυσαρκία συνδέεται με μία υψηλότερη πιθανότητα 

πρόωρου θανάτου και αναπηρίας στην ενήλικη ζωή. 
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4. Φυσική αγωγή 

4.1. Τι είναι φυσική αγωγή 

 

Το μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο βοηθά να αναπτύξουν οι 

μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παίρνουν αποφάσεις, 

να αναπτύξουν συμπεριφορές άσκησης και να δημιουργήσουν συνθήκες υγιεινής 

ζωής (World Health Organization, 1998). Η φυσική αγωγή αναγνωρίζει τις φυσικές, 

ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις της ανθρώπινης κίνησης και 

τονίζει τη συμβολή της φυσικής άσκησης στην προώθηση της ατομικής και ομαδικής 

ευημερίας όπως υποστηρίζεται από το Department of Education and Science (2003, 

στο CSPPA, 2010). Η φυσική αγωγή είναι σημαντική για τη συμμετοχή στον 

αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα σε όλη τη ζωή. Ένα σωματικά 

μορφωμένο άτομο είναι ένα άτομο σωματικά εγγράμματο. Έχει δηλαδή αποκτήσει 

πολιτισμικές, κανονιστικές δεξιότητες που επιτρέπουν την εμπλοκή του σε μια 

ποικιλία σωματικών δραστηριοτήτων που το βοηθά να διατηρήσει την υγεία και την 

ευημερία στη ζωή του (Hardman, 2007). Η φυσική αγωγή είναι υποχρεωτικό μάθημα 

στα σχολεία των περισσότερων χωρών και είναι εφικτό να παρέχεται υγιής και 

ελκυστική φυσική αγωγή στα σχολεία, ώστε να δημιουργείται ενδιαφέρον για τη 

φυσική άσκηση. Τα προγράμματα σωματικής αγωγής στο σχολείο που καλύπτουν 

μόνο δύο ή τρεις ώρες την εβδομάδα στο πρόγραμμα, αποδείχθηκε ότι επιφέρουν 

ήσσονος σημασίας βελτιώσεις στην υγεία. Μέσα από τη φυσική αγωγή οι μαθητές 

μαθαίνουν για την φυσική άσκηση και την υγεία και αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση 

και δεξιότητες για την μετέπειτα συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες 

άσκησης. (Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, 2008). Η αύξηση των ωρών που 

διδάσκετε η φυσική αγωγή είναι ένας σημαντικός λόγος αύξησης της φυσικής 

άσκησης των παιδιών στην σχολική ηλικία. Οι περισσότερες ώρες φυσικής αγωγής 

αποτελούν φυσική άσκηση που περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, ασκήσεις δύναμης, 

ευελιξία και ασκήσεις συντονισμού. Προσφέρεται ποικιλία από επιλογές θεμάτων 

φυσικής αγωγής ανάλογα με την ηλικία το φύλο, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

κάθε μαθητή (World Health Organization, 2008). Σύμφωνα με τον Hardman, (2007), 

όσο μεγαλώνει το παιδί και προάγετε στην επόμενη τάξη, τόσο λιγότερες ώρες 

περιλαμβάνετε το μάθημα της φυσικής αγωγής στο πρόγραμμά του, ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες τάξεις (Ε’, Στ’) όπου σχεδόν το μάθημα αυτό εξαφανίζεται. Σύμφωνα και 
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με αποτελέσματα της έρευνας CSPPA (2010), οι τελειόφοιτοι μαθητές έχουν 

λιγότερες ώρες φυσικής αγωγής σε αντίθεση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων.  

Σύμφωνα με το World Health Organisation (2008), το μάθημα της φυσικής 

αγωγής στοχεύει: 

- Στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον μαθητή 

να αναπτύξει θετικές συμπεριφορές σε σχέση με την καλή διατροφή, 

τη φυσική άσκηση και την υγεία. 

- Προωθεί τους μαθητές έτσι ώστε να έχουν ευκαιρίες να εξασκούν 

σημαντικές δεξιότητες όπως η λήψη αποφάσεων σχετικά με το 

φαγητό και τη φυσική άσκηση. 

- Να βοηθήσει τους μαθητές να προσδιορίσουν όχι μόνο τα εμπόδια 

για να είναι σωματικά δραστήριοι και να κάνουν υγιεινές επιλογές, 

αλλά να βρίσκουν και τις λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των 

εμποδίων. 

- Να παρέχει στους μαθητές παιδεία σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης 

και το μάρκετινγκ ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν σχέση με φαγητά και 

αλκοολούχα ποτά. 

- Να εμπλέκονται δάσκαλοι που έχουν δεχθεί την κατάλληλη 

εκπαίδευση και είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που είναι 

αναγκαίες έτσι ώστε να επηρεάσουν να μεταδίδουν μηνύματα υγείας 

στους μαθητές. 

 

4.2. Φυσική αγωγή και σχολείο 

 

Το μάθημα της φυσικής αγωγής πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικό και 

υποχρεωτικό στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι το μοναδικό μάθημα το οποίο δίνει 

έμφαση στο σώμα την κίνηση και την ανάπτυξη (CSPPA, 2010). Όπως δηλώνει ο 

Hardman (2007), καλής ποιότητας προγράμματα φυσικής αγωγής προσφέρουν στο 

παιδί το αντίδοτο για τους κίνδυνους της υγείας. Η φυσική αγωγή διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών για φυσική άσκηση ακόμα και έξω 

από την τάξη. Αν οι μαθητές δεν αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

συμμετάσχουν σε ένα άθλημα, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, δεν θα συνεχίσουν λόγο 

του φόβου, της ανικανότητας και της έκθεσης που θα ακολουθήσει (Daley, 2002). 
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Για να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τη 

φυσική αγωγή, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η 

διαθεσιμότητα του απαιτούμενου χρόνου στο σχολικό πρόγραμμα, οι κατάλληλες 

εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, η βελτίωση στο πρόγραμμα σπουδών και να 

προωθούνται δάσκαλοι με τα απαιτούμενα προσόντα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

των δασκάλων πρέπει να τους παρέχει την απαιτούμενη εμπειρία για να μεταδίδουν 

σαφή και ακριβή μηνύματα στους μαθητές και στους γονείς τους και να τους βοηθούν 

να αντιληφθούν ότι η σωματική άσκηση είναι βασική προϋπόθεση για την υγεία. 

(Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, 2008).  
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5. Σκοπός της Εργασίας 

 

 Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των 

μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην 

Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση.  

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορά τη σχέση των μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου με τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, ο σκοπός 

αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

Για κάθε πόλη ξεχωριστά εξετάζονται: 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον 

ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές 

δραστηριότητες και σε δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου 

χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι 

μαθητές Δημοτικού Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής. 

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες. 



41 
 

6. Χρησιμότητα της εργασίας 

 

 Η φυσική άσκηση είναι στις μέρες μας ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής κάθε 

ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Η απασχόληση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

αύξησης των επιπέδων άσκησης των μαθητών. Εικάζονται πολλά σχετικά με την 

συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι εικασίες αυτές σπάνια 

όμως αποτελούν αντικείμενα ερευνών. Οι απόψεις των μαθητών συχνά 

περιθωριοποιούνται και καλύπτονται από τις απόψεις των ενηλίκων. Μέχρι σήμερα 

πολλές έρευνες με θέμα τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης των μαθητών 

αντλούν τα αποτελέσματα τους από δείγμα που αποτελείται κυρίως από γονείς και 

όχι από μαθητές. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αποτελούν άβουλα και παθητικά μέλη 

τα οποία καθοδηγούνται από τους ενηλίκους.  

Μέσα από αυτή την εργασία που το δείγμα απαρτίζεται από μαθητές τα 

συμπεράσματα αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμμεσα για την ερμηνεία και 

την ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές και τις απόψεις των μαθητών που αφορούν 

τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Βέβαια όλες οι απόψεις και οι επιλογές 

δεν μπορούν να γίνουν γνωστές σε όλη τους την έκταση μέσα από την εργασία. 
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7. Μέθοδος 

7.1. Δείγμα 

 

Το δείγμα αποτέλεσαν 531 μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Εξ 

αυτών οι 293 μαθητές φοιτούσαν σε σχολεία της Λάρνακας από τους οποίους οι 150 

ήταν μαθητές Στ’ τάξης και οι 143 Ε’ τάξης. Από τους μαθητές 158 ήταν κορίτσια και 

135 αγόρια. Από τα σχολεία της Φλώρινας έλαβαν μέρος 238 μαθητές, από τους 

οποίους 109 ήταν μαθητές Ε’ τάξης και 129 μαθητές Στ’ τάξης. Εξ αυτών 121 ήταν 

κορίτσια και 117 αγόρια (Πίνακας 1, Γράφημα 1). Το δείγμα της έρευνας επιλεκτικέ 

από 8 διαφορετικά σχολεία της Λάρνακας το δημοτικό σχολείο Δροσιάς 103 μαθητές, 

δημοτικό σχολείο Καλογερά 48 μαθητές, δημοτικό σχολείο Καθαρής 41 μαθητές, 

δημοτικό σχολείο Προδρόμου 34 μαθητές, δημοτικό σχολείο Αγίου Λαζάρου Α’ 24 

μαθητές, δημοτικό σχολείο Αγίου Λαζάρου Β’ 18 μαθητές, δημοτικό σχολείο Ζήνων 

15 μαθητές και δημοτικό σχολείο Σωτήρας 10 μαθητές (Πίνακας 2, Γράφημα 2). Από 

την Φλώρινα 4 διαφορετικά σχολεία συμμετείχαν στην έρευνα, το 6ο δημοτικό 

σχολείο Φλώρινας 82 μαθητές, το 2ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας 75 μαθητές, το 5ο 

δημοτικό σχολείο Φλώρινας 41 μαθητές, και το Πρότυπο δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

40 μαθητές (Πίνακας 3, Γράφημα 3).  

 

Πίνακας 1. Ανάλυση δείγματος 

  

ΚΥΠΡΟΣ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ 

68 67 74 84 53 65 55 65 

135 158 118 120 

293 238 

531 
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Γράφημα 1. 

 

Πίνακας 2 και 3. Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν από κάθε σχολείο. 

 

ΚΥΠΡΟΣ Αρ. 

Μαθητών 

ΕΛΛΑΔΑ Αρ. 

Μαθητών 

Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς 103 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 82 

Δημοτικό Σχολείο Καλογερά 48 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 75 

Δημοτικό Σχολείο Καθαρής 41 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 41 

Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου 34 Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας 

40 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Λαζάρου Α΄ 

24   

Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Λαζάρου Β΄ 

18   

Δημοτικό Σχολείο Ζήνων 15   

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας 10   

 

 

 

 

 

 

 

 Γράφημα 2.  Γράφημα 3. 
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7.2. Εργαλεία 

 

Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά: 

- Με τις δραστηριότητες απασχόλησης των μαθητών στον ελεύθερο 

χρόνο τους. 

- Με τον χρόνο που αφιερώνουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης.  

- Με τα είδη των δραστηριοτήτων άσκησης που επιλέγουν. 

- Με τoν αριθμό εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που 

συμμετέχει o κάθε μαθητής. 

- Με τους λόγους συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες και τον 

βαθμό που τους ενδιαφέρει.  

- Με τους λόγους μη συμμετοχής τους σε αυτές (για τα άτομα που δεν 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης).  

- Με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος όπως φύλο, πόλη 

και τάξη.  

7.3. Διαδικασία 

 

 Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων έγινε τους μήνες Φεβρουάριο και 

Μάρτιο στην Φλώρινα ενώ στην Λάρνακα έγινε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και 

διατηρήθηκαν ίδιες συνθήκες για τη διαδικασία συλλογής. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν στους μαθητές σε ώρα μαθημάτων μετά από συνεννόηση με τον 

διευθυντή και τον υπεύθυνο δάσκαλο κάθε τάξης. Τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν μετά από οδηγίες και διευκρινήσεις που έγιναν από τον ερευνητή. 

Είχε διευκρινιστεί στους μαθητές πώς οι εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στις 

οποίες αναφέρεται το ερωτηματολόγια αφορούν δραστηριότητες άσκησης στις 

οποίες είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο σύλλογο ή ομάδα. Επίσης, από την αρχή 

αναφέρθηκε πώς το ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμο. Κατά τη διάρκεια 

συμπλήρωσης των ερωτηματολόγιων ο ερευνητής ήταν παρόν για να μπορεί να 

επιλύει τυχών απορίες ή ερωτήσεις. 
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Στη Φλώρινα οι μαθητές συμμετείχαν εθελοντικά μετά από τη συγκατάθεση 

και την άδεια των διευθυντών και των υπευθύνων δασκάλων κάθε σχολείου. Για τη 

συμμετοχή των μαθητών στην Λάρνακα παραχωρήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή της 

έρευνας από το υπουργείο παιδείας και πολιτισμού μετά από αίτηση του ερευνητή 3 

μήνες πριν την διεξαγωγή της, καθώς και η συγκατάθεση των διευθυντών κάθε 

σχολείου. Επίσης, δόθηκε έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα 

έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής να συμμετάσχει στην έρευνα. Όλα τα έντυπα 

βρίσκονται στα παραρτήματα πιο κάτω. Δόθηκαν τα έντυπα ενημέρωσης για τους 

γονείς σε όλα τα σχολεία που δέχτηκαν να συμμετάσχουν και μετά από συνεννόηση 

με τους διευθυντές των σχολείων διεξήχθη η έρευνα σε κάθε σχολείο διαφορετική 

ημέρα, με όσους μαθητές είχαν τη δήλωση του γονέα συμπληρωμένη. 

Δόθηκαν και συλλέχθηκαν συνολικά 531 ερωτηματολόγια από τα οποία 522 

ήταν σωστά συμπληρωμένα και θεωρήθηκαν έγκυρα ενώ τα υπόλοιπα 9 ήταν 

άκυρα. Στην Φλώρινα δόθηκαν και συλλέχθηκαν 238 ερωτηματολόγια εκ των οποίων 

230 ήταν έγκυρα και 8 ήταν άκυρα, ενώ στην Λάρνακα δόθηκαν 293 ερωτηματολόγια 

εκ των οποίων τα 292 ήταν έγκυρα και 1 άκυρο. Τα ίδια ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 

αγόρια και κορίτσια Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού και των δύο περιοχών. 

7.4. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Όλες οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων ελέγχθηκαν, και τα δεδομένα 

μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα Excel. Τα ερωτηματολόγια αριθμήθηκαν και οι 

απαντήσεις μεταφέρθηκαν στους πίνακες για κάθε ερωτηματολόγιο ξεχωριστά. Με τη 

χρήση του φίλτρου και στατιστικών εργαλείων του προγράμματος εξήχθησαν τα 

αποτελέσματα. Οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων έγιναν 

με την χρήση εργαλείων του προγράμματος Excel. Για να αναλυθούν τα 

αποτελέσματα σχετικά με τα είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν οι 

μαθητές ακολουθήθηκε διαφορετικός τρόπος, για αυτό τον λόγο τα δεδομένα 

περάστηκαν σε διαφορετικό αρχείο στην Excel.  
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8. Αποτελέσματα 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι μαθητές της Κύπρου, 50% 

(Ν=147), στον ελεύθερο τους χρόνο βλέπουν τηλεόραση 1 ώρα την ημέρα ενώ το 

26% (Ν=77) 2 ώρες. Το 9% (N=26) των μαθητών βλέπουν τηλεόραση 3 ώρες την 

ημέρα. Καθόλου δεν βλέπουν τηλεόραση στον ελεύθερο χρόνο τους το 8% (Ν=24), 

ενώ 4 ώρες την ημέρα βλέπει το 4% (Ν=10). Το μικρότερο ποσοστό αποτελούν οι 

μαθητές που βλέπουν τηλεόραση 5 ώρες η περισσότερες 3% (Ν=8). Τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τον χρησιμοποιούν στον ελεύθερο χρόνο τους 38% (Ν=112) 

των μαθητών. Το 36% (Ν=105) δεν χρησιμοποιούν καθόλου τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή 2 ώρες αποτελούν το 14% (Ν=41), ενώ το 6% (Ν=16) 3 

ώρες. Ελάχιστοι είναι οι μαθητές που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 4 

ή 5 ώρες και περισσότερες με ποσοστό 3% αντίστοιχα (Ν=9). Περισσότεροι από 

τους μισούς μαθητές 52% (Ν=153) διαβάζουν βιβλία 1 ώρα την ημέρα. Το 22% 

(Ν=63) στον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζουν βιβλία 2 ώρες την ημέρα ενώ το 16% 

(Ν=46) δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο. Οι μαθητές που διαβάζουν βιβλία 3 ώρες την 

ημέρα αποτελούν το 6% (Ν=17). Το μικρότερο ποσοστό έχουν τα άτομα που 

διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους 4 ώρες και περισσότερο με ποσοστό 

4% (Ν=13). Ο χρόνος που αφιερώνουν οι περισσότεροι μαθητές, 49% (Ν=143), στις 

ξένες γλώσσες είναι 1 ώρα την ημέρα ενώ 2 ώρες την ημέρα αφιερώνει το 25% 

(Ν=74). Το 16% (Ν=47) των μαθητών δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Λίγοι μαθητές 

είναι αυτοί που αφιερώνουν 3 ώρες την ημέρα για ξένες γλώσσες 4% (Ν=11) καθώς 

και οι μαθητές που αφιερώνουν 5 ώρες και περισσότερες που έχουν το ίδιο αριθμό. 

Οι πιο λίγοι μαθητές 2% (Ν=6) αφιερώνουν 4 ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους για 

ξένες γλώσσες (πίνακας 4, γράφημα 4). 

Για τη Ελλάδα τα αποτελέσματα έδηξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών, 45% (Ν=104), βλέπουν τηλεόραση 1 ώρα την ημέρα. Αμέσως επόμενο 

είναι το ποσοστό των μαθητών που βλέπουν τηλεόραση 2 ώρες την ημέρα, το οποίο 

φτάνει το 31% (Ν=72). Οι μαθητές που βλέπουν 3 ώρες την ημέρα τηλεόραση στον 

ελεύθερο χρόνο τους αποτελούν το 11% (Ν=24), ενώ οι μαθητές που δεν βλέπουν 

καθόλου τηλεόραση είναι το 9% (Ν=21). Οι μαθητές που αφιερώνουν 4 ώρες και 

περισσότερες στον ελεύθερο χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση αποτελούν το 
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μικρότερο αριθμό 4% (Ν=9). Όσον αφορά την Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών, περισσότεροι από τους μισούς, 45% (Ν=104), χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ελεύθερο χρόνο τους 1 ώρα, ενώ το 31% (Ν=70) δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αμέσως επόμενο είναι το 

ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 2 ώρες την 

ημέρα. Λίγοι είναι οι μαθητές που χρησιμοποιούν καθημερινά τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή περισσότερο από 3 ώρες με ποσοστό να φτάνει το 9% (Ν=21). Οι 

περισσότεροι μαθητές στον ελεύθερο χρόνο τους φαίνεται να αφιερώνουν 1 με 2 

ώρες διαβάζοντας βιβλία με ποσοστά να φτάνουν 39% (Ν=90) και 30% (Ν=70) 

αντίστοιχα. Το 13% (Ν=29) αφιερώνουν 3 ώρες διαβάζοντας βιβλία ενώ το 12% 

(Ν=27) δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο στον ελεύθερο χρόνο τους. Ελάχιστοι είναι οι 

μαθητές που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους 4 ώρες ή περισσότερες με 

ποσοστό 6% (Ν=14). Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες στον ελεύθερο χρόνο τους το 

40% (Ν=92) των μαθητών αφιερώνουν 1 ώρα την ημέρα ενώ το 35% (Ν=80) 2 ώρες. 

Δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο για ξένες γλώσσες το 14% (Ν=32) των μαθητών ενώ 

3 ώρες και περισσότερες αφιερώνει μόνο το 11% (Ν=26). 

 

Πίνακας 4. Η κατανομή ελεύθερου χρόνου των μαθητών (Κύπρος). 

 

 Τηλεόραση Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διάβασμα βιβλίων Ξένες γλώσσες 

0 ώρες 24 (8%) 105 (36%) 46 (16%) 47 (16%) 

1 ώρα 147 (50%) 112 (38%) 153 (52%) 143 (49%) 

2 ώρες 77 (26%) 41 (14%) 63 (22%) 74 (25%) 

3 ώρες 26 (9%) 16 (6%) 17 (6%) 11 (4%) 

4 ώρες 10 (4%) 9 (3%) 7 (3%) 6 (2%) 

5 ώρες 8 (3%) 9 (3%) 6 (1%) 11 (4%) 

Σύνολο 292 (100%) 292 (100%) 292 (100%) 292 (100%) 

 

 

    

 

 

 

Γράφημα 4. 
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Πίνακας 5. Η κατανομή ελεύθερου χρόνου των μαθητών (Ελλάδα) 

 Τηλεόραση Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διάβασμα βιβλίων Ξένες γλώσσες 

0 ώρες 21 (9%) 70 (31%) 27 (12%) 32 (14%) 

1 ώρα 104 (45%) 104 (45%) 90 (39%) 92 (40%) 

2 ώρες 72 (31%) 35 (15%) 70 (30%) 80 (35%) 

3 ώρες 24 (11%) 7 (3%) 29 (13%) 14 (6%) 

4 ώρες 5 (3%) 5 (2%) 8 (3%) 8 (3%) 

5 ώρες 4 (1%) 9 (4%) 6 (3%) 4 (2%) 

Σύνολο 230 (100%) 230 (100%) 230 (100%) 230 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Γράφημα 5. 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα για τους κύπριους μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 84% (Ν=245), 

ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

ενώ το 16% (Ν=47) δεν ασχολείται με καμιά εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης. 

Όσον αφορά την Ελλάδα το 82% (Ν=189) των συμμετεχόντων ασχολούνται με 

κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης ενώ το 18% (Ν=41) δεν συμμετέχουν σε 

καμιά (πίνακας 6, γράφημα 6.1 και 6.2). Συγκρίνοντας τις δύο χώρες, φαίνεται πώς 

το ποσοστό των κύπριων μαθητών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες 

(51%) είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το ποσοστό των μαθητών της Ελλάδας (49%) 

(Γράφημα 6.3).  
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Πίνακας 6. Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

          ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΞ. ΔΡ. ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 245 (84%) 189 (82%) 434 

ΟΧΙ 47 (16%) 41 (18%) 88 

ΣΥΝΟΛΟ 292 (100%) 230 (100%) 522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.3. 

 

 

Γράφημα 6.1. Γράφημα  6.2. 
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Στην Κύπρο όπως έδειξαν τα αποτελέσματα από τους 245 μαθητές που 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης τα 124 (51%) ήταν αγόρια και 

121 (49%) κορίτσια. Από τους 47 μαθητές που δεν συμμετέχουν σε καμία 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους 36 (77%) από 

αυτούς είναι κορίτσια και 11 (23%) είναι αγόρια (πίνακας 7, γράφημα 7.1). 

Όσον αφορά την Ελλάδα από τους 189 μαθητές που συμμετέχουν σε κάποια 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 98 (52%) είναι κορίτσια και 91 (48%) αγόρια. 

Ενώ από τους 41 μαθητές που δεν ασχολούνται με καμία εξωσχολική δραστηριότητα 

άσκησης στον ελεύθερο τους χρόνο, 22 (54%) είναι αγόρια και 19 (46%) κορίτσια 

(πίνακας 7, γράφημα 7.2). 

 

Πίνακας 7. Σύγκριση φύλων ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

 Κύπρος Ελλάδα 

 Συμμετέχουν Δεν συμμετέχουν Συμμετέχουν Δεν συμμετέχουν 

Αγόρια 124 (51%) 11 (77%) 91 (48%) 22 (54%) 

Κορίτσια 121 (49%) 36 (23%) 98 (52%) 19 (46%) 

Σύνολο 245 (100%) 47 (100%) 189 (100%) 41 (100%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7. 1. Γράφημα 7. 2. 



51 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 245 κύπριους μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα και στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με κάποια 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης, το 24% (Ν=59) αυτών αφιερώνουν 2 φορές την 

εβδομάδα ενώ το 21% (Ν=51) 3 μέρες την εβδομάδα. Οι μαθητές που ασχολούνται 4 

και 5 φορές την εβδομάδα με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης αποτελούν το 

17% (Ν=42) και 16% (Ν=39) του συνόλου αντίστοιχα. Λιγότεροι είναι οι μαθητές που 

αφιερώνουν 6 φορές την εβδομάδα 10% (Ν=25), ενώ οι μαθητές που ασχολούνται 

καθημερινά με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης αποτελούν το 8% (Ν=20). 

Τέλος το 4% (Ν=9) των μαθητών αφιερώνουν στις εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης 1 μέρα της εβδομάδας (πίνακας 8, γράφημα 8.1). 

Στην Ελλάδα από τους 189 μαθητές που συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, το μεγαλύτερο ποσοστό 30% (Ν=57) 

αφιερώνει 3 φορές την εβδομάδα. Αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό των μαθητών 

που συμμετέχουν 2 φορές την εβδομάδα 22% (Ν=42). Οι μαθητές που συμμετέχουν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 4 φορές την εβδομάδα αποτελούν το 14% 

(Ν=27). Λιγότεροι είναι οι μαθητές που αφιερώνουν 5 φορές την εβδομάδα οι οποίοι 

αποτελούν το ποσοστό 11% (Ν=20). Οι μαθητές που ασχολούνται καθημερινά με 

κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης είναι το 9% (Ν=16). Το 7% των 

μαθητών ασχολούνται με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 6 φορές την 

εβδομάδα, καθώς επίσης, το ίδιο ποσοστό έχουν οι μαθητές που συμμετέχουν 1 

φορά την εβδομάδα (πίνακας 8, γράφημα 8.2). 

 

Πίνακας 8. Συμμέτοχη μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης σε εβδομαδιαία 

βάση. 

 

          ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΞΙ ΕΦΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΕΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 9 

(4%) 

59 

(24%) 

51 

(21%) 

42    

(17%) 

39 

(16%) 

25 

(10%) 

20 

(8%) 

245 

(100%) 

ΜΑΘΗΤΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13 

(7%) 

42 

(22%) 

57 

(30%) 

27    

(14%) 

20 

(11%) 

14 

(7%) 

16 

(9%) 

189 

(100%) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 33% (Ν=80) των μαθητών που συμμετέχουν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Κύπρο αφιερώνουν 2 ώρες την 

ημέρα από τον ελεύθερο τους χρόνο για κάποια εξωσχολική δραστηριότητα 

άσκησης. Το 27% (Ν=66) αφιερώνει 1 ώρα την ημέρα ενώ το 24% (Ν=59) 3 ώρες 

την ημέρα. Οι μαθητές που αφιερώνουν 5 ώρες ή και περισσότερες κάθε μέρα για 

κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης αποτελούν το 10% (Ν=24). Τέλος 6% 

(Ν=16) των μαθητών αφιερώνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους 4 ώρες την ημέρα 

(πίνακας 9, γράφημα 9.1). 

Στην Ελλάδα οι περισσότεροι από τους μαθητές που συμμετέχουν σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους αφιερώνουν 1 ώρα 

την ημέρα και αποτελούν το 32% (Ν=60) του συνόλου. Πολύ κοντά είναι ο αριθμός 

των μαθητών που αφιερώνουν 2 ώρες την ημέρα οι οποίοι αποτελούν το 30% 

(Ν=56). Το 21% (Ν=40) των μαθητών αφιερώνουν 3 ώρες την ημέρα για 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης ενώ το 17% (Ν=33) των μαθητών αφιερώνουν 

4 ή και περισσότερες ώρες την μέρα από τον ελεύθερο τους χρόνο (πίνακας 9, 

γράφημα 9.2).  

Γράφημα 8.1. Γράφημα 8.2. 
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Πίνακας 9. Συμμέτοχη μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης σε ημερήσια 

βάση. 

 

  

                                ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

(ΚΥΠΡΟΣ) 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

(ΕΛΛΑΔΑ) 

1 ΏΡΑ 66 (27%) 60 (32%)  

2 ΏΡΕΣ 80 (33%) 56 (30%) 

3 ΏΡΕΣ 59 (24%) 40 (21%)  

4 ΏΡΕΣ 16 (6%) 15 (8%) 

5 ΏΡΕΣ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 24 (10%) 18 (9%) 

Σύνολο 245 (100%) 189 (100%) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9.1. Γράφημα 9.2. 
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Από τους μαθητές της Κύπρου που συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

55% (Ν=134) επιλέγει 1 δραστηριότητα άσκησης. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των 

μαθητών, 29% (Ν=71), που ασχολούνται με δύο εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο αριθμός των μαθητών μειώνεται όταν ο 

αριθμός των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης μεγαλώνει έχοντας έτσι 

μικρότερο ποσοστό μαθητών που ασχολούνται με 3 (13%, Ν=32) δραστηριότητες 

άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους και ακόμα μικρότερο ποσοστό μαθητών που 

ασχολούνται με 4 (3%, Ν=8). Κανένας μαθητής δεν δήλωσε ότι συμμετέχει σε 5 ή 

περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης (πίνακας 10, γράφημα 10.1). 

Πολύ κοντά βρίσκονται και τα αποτελέσματα των μαθητών της Ελλάδας, όπου 

το 47% (Ν=90) των μαθητών που συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης, συμμετέχει σε 1 εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης. Το 31% (Ν=58) των 

μαθητών συμμετέχει σε 2 εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στον ελεύθερο 

χρόνο του ενώ το 15% (Ν=28) σε 3. Πολύ μικρό το ποσοστό των μαθητών που 

συμμετέχουν σε 4 δραστηριότητες άσκησης 6% (Ν=11), καθώς και το ποσοστό που 

συμμετέχουν σε 5, όπου μόνο 2 (1%) μαθητές είχαν συμπληρώσει (πίνακας 10, 

γράφημα 10.2). 

 

Πίνακας 10. Αριθμός εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που επιλέγουν οι μαθητές. 

 

  

                          Πόλη 

Δραστηριότητες 

Μαθητές 

Κύπρος 

(Λάρνακα) 

Μαθητές 

Ελλάδα 

(Φλώρινα) 

Μία δραστηριότητα 134 (55%) 90 (47%) 

Δύο δραστηριότητες 71 (29%) 58 (31%) 

Τρείς δραστηριότητες 32 (13%) 28 (15%) 

Τέσσερις 

δραστηριότητες 

8 (3%) 11 (6%) 

Πέντε δραστηριότητες 0 (0%) 2 (1%) 

Σύνολο 245 189 
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Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το λόγο για τον οποίο οι μαθητές συμμετέχουν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Αναφέρονται 8 λόγοι (από ενδιαφέρον, για 

πρωταθλητισμό, για την υγεία μου, για να χάσω κιλά, για να είμαι με τους φίλους 

μου, αισθάνομαι καλύτερα, περνάω ευχάριστα, μου το επιβάλουν οι γονείς μου) 

όπου οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν σε κάθε ένα με τον βαθμό που τους 

ενδιαφέρει ξεκινώντας από το καθόλου, λίγο, αρκετά, πάρα πολύ. Οι μαθητές της 

Κύπρου που συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στο ερώτημα αν 

συμμετέχουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα από ενδιαφέρον απάντησαν 

καθόλου 16 μαθητές (6%), λίγο 31 μαθητές (13%), αρκετά 74 μαθητές (30%) και 

πάρα πολύ απάντησαν οι περισσότεροι μαθητές 124 (51%). Για πρωταθλητισμό 41 

μαθητές (17%) απάντησαν καθόλου, 56 (23%) λίγο, 67 (27%) αρκετά και 81 μαθητές 

(33%)πάρα πολύ. Στο αν οι μαθητές ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης για την υγεία τους, 7 (3%) απάντησαν καθόλου, 19 μαθητές λίγο (8%), 73 

μαθητές αρκετά (30%) και πάρα πολύ απάντησαν 146 μαθητές (59%). Στην ερώτηση 

αν ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης για να χάσουν κιλά, 

καθόλου δήλωσαν 98 μαθητές (40%), λίγο 62 μαθητές (25%), αρκετά 40 (16%) και 

πάρα πολύ 45 (19%). Στο ερώτημα αν οι μαθητές συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης για να είναι μαζί με τους φίλους τους, 94 μαθητές 

απάντησαν καθόλου (38%), 68 μαθητές λίγο (28%), 57 (23%) αρκετά και πάρα πολύ 

26 (11%). Αν οι μαθητές συμμετέχοντας σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

αισθάνονται καλύτερα, 16 μαθητές απάντησαν καθόλου (7%), 32 λίγο (13%), 77 

(31%) αρκετά και 120 (49%) πάρα πολύ. Αν περνούν ευχάριστα 2 (1%) μαθητές 

απάντησαν καθόλου, 7 (3%) λίγο και 53 (21%) αρκετά. Οι περισσότεροι μαθητές 183 

Γράφημα 10.1. Γράφημα 10.2. 
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(75%) απάντησαν πάρα πολύ. Στο ερώτημα αν συμμετέχουν σε κάποια εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης επειδή τους το επιβάλουν οι γονείς τους η πλειοψηφία των 

μαθητών απάντησε καθόλου (188, 77%), ενώ λίγο απάντησαν 26 μαθητές (10%), 

αρκετά 12 (5%) και πάρα πολύ 19 μαθητές (8%) (Πίνακας 11, γράφημα 11).  

Στην Ελλάδα 16 (9%) μαθητές ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες 

ενώ δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, 31 (16%) μαθητές τους ενδιαφέρει λίγο, 68 (36%) 

μαθητές αρκετά και 74 (39%) μαθητές επειδή τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για 

πρωταθλητισμό 41 (22%) μαθητές απάντησαν καθόλου, 47 (25%) λίγο, 55 (29%) 

αρκετά και 46 (24%) μαθητές πάρα πολύ. Στο ερώτημα αν ασχολούνται με 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης για την υγεία τους 6 μαθητές απάντησαν 

καθόλου (3%), 15 μαθητές λίγο (8%), 52 μαθητές αρκετά (28%) και οι περισσότεροι 

μαθητές (116, 61%) απάντησαν πάρα πολύ. Στο αν συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης για να χάσουν κιλά, 61 μαθητές δήλωσαν καθόλου (32%), 

46 μαθητές λίγο (24%), 41 (22%) αρκετά και 41 (22%) πάρα πολύ. Στην ερώτηση αν 

οι μαθητές συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης για να είναι μαζί 

με του φίλους τους, 52 μαθητές απάντησαν καθόλου (28%), 54 λίγο (29%), 50 (26%) 

μαθητές δήλωσαν αρκετά και 33 (17%) πάρα πολύ. 7 (4%) μαθητές δήλωσαν πως 

δεν αισθάνονται καθόλου καλύτερα συμμετέχοντας σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης, 30 (16%) μαθητές αισθάνονται λίγο καλύτερα, 74 (39%) μαθητές αρκετά 

και 78 (41%) μαθητές πάρα πολύ. Όταν ρωτήθηκαν αν με την συμμετοχή τους σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης περνούν ευχάριστα, 3 (2%) μαθητές 

απάντησαν πως δεν περνούν καθόλου ευχάριστα, 8 (4%) μαθητές λίγο ευχάριστα 

και 45 (24%) μαθητές απάντησαν αρκετά. Οι περισσότεροι μαθητές (133, 70%) 

απάντησαν πως περνούν πάρα πολύ ευχάριστα. Τέλος στην ερώτηση αν 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης επειδή τους το επιβάλουν οι 

γονείς τους οι περισσότεροι δήλωσαν καθόλου (151, 80%), 19 (10%) μαθητές 

απάντησαν λίγο, 7 (4%) μαθητές αρκετά και πάρα πολύ 12 (6%) μαθητές (πίνακας 

12, γράφημα 12). 
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Πίνακας 11. Λόγοι για τους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης (Κύπρος). 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ Σύνολο 

Από ενδιαφέρον 16 (6%) 31 (13%) 74 (30%) 124 (51%) 245 (100%) 

Για πρωταθλητισμό 41 (17%) 56 (23%) 67 (27%) 81 (33%) 245 (100%) 

Για την υγεία μου 7 (3%) 19 (8%) 73 (30%) 146 (59%) 245 (100%) 

Για να χάσω κιλά 98 (40%) 62 (25%) 40 (16%) 45 (19%) 245 (100%) 

Για να είμαι με φίλους 94 (38%) 68 (28%) 57 (23%)  26 (11%) 245 (100%) 

Αισθάνομαι καλύτερα 16 (7%) 32 (13%) 77 (31%) 120 (49%) 245 (100%) 

Περνώ ευχάριστα 2 (1%) 7 (3%)  53 (21%) 183 (75%) 245 (100%) 

Μου το επιβάλουν οι γονείς μου 188 (77%) 26 (10%) 12 (5%) 19 (8%) 245 (100%) 

 Γράφημα 11. 
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Πίνακας 12. Λόγοι για τους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης (Ελλάδα). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ Σύνολο 

Από ενδιαφέρον 16 (9%) 31 (16%)  68 (36%) 74 (39%) 189 (100%) 

Για πρωταθλητισμό 41 (22%) 47 (25%) 55 (29%) 46 (24%) 189 (100%) 

Για την υγεία μου 6 (3%) 15 (8%) 52 (28%) 116 (61%) 189 (100%) 

Για να χάσω κιλά 61 (32%) 46 (24%) 41 (22%) 41 (22%) 189 (100%) 

Για να είμαι με φίλους 52 (28%) 54 (29%) 50 (26%) 33 (17%) 189 (100%) 

Αισθάνομαι καλύτερα 7 (4%) 30 (16%) 74 (39%) 78 (41%) 189 (100%) 

Περνώ ευχάριστα 3 (2%) 8 (4%) 45 (24%) 133 (70%) 189 (100%) 

Μου το επιβάλουν οι γονείς μου 151 (80%) 19 (10%) 7 (4%) 12 (6%) 189 (100%) 

 Γράφημα 12. 
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Στους 88 μαθητές, 47 για την Κύπρο και 41 για την Ελλάδα, που δεν 

συμμετέχουν σε καμία εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης στον ελεύθερο χρόνο 

τους ζητήθηκε να αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο δεν συμμετέχουν. Για το 28% 

(Ν=13) των κύπριων μαθητών ο λόγος που δεν συμμετέχουν σε καμιά εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης είναι ότι ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο τους. Το 17% (Ν=8) δήλωσαν ότι δεν έχουν χρόνο για κάποια 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης. Επίσης, 17% (Ν=8) των μαθητών δήλωσαν 

πως δεν συμμετέχουν για οικονομικούς λόγους. Δεν αφιερώνει χρόνο σε κάποια 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης το 11% (Ν=5)επειδή δεν τους αρέσει η 

γυμναστική. Το 9% (Ν=4) δήλωσαν πώς ο λόγος είναι ότι ασχολούνται με τα 

μαθήματα τους ενώ το 6% (Ν=3) επειδή απλά δεν θέλουν. Λιγότεροι μαθητές 

απάντησαν πώς δεν τους το επιτρέπουν οι γονείς τους (4%, Ν=2) και πώς δεν 

χρειάζονται την γυμναστική (4%, Ν=2). Επειδή είναι κουραστικό και επειδή κάνουν 

αρκετή γυμναστική στο σχολείο απάντησε το 4% (Ν=2) (πίνακας 13, γράφημα 13. 1). 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών (29%, Ν=12) δεν ασχολούνται με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα 

άσκησης επειδή αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για τα μαθήματα τους ενώ το 

27% (Ν=11) δήλωσαν ότι δεν έχουν χρόνο. Το 12% (Ν=5) των μαθητών δεν 

συμμετέχουν για οικονομικούς λόγους. Στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με 

άλλου είδους δραστηριότητες απάντησε το 7% (Ν=3) καθώς επίσης, το ίδιο ποσοστό 

δήλωσε πώς κάνει είδη αρκετή άσκηση στο σχολείο. Από 5% (Ν=2) του συνόλου 

των μαθητών που δεν ασχολείται με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 

είχαν οι λόγοι δεν θέλω, επειδή βαριέμαι και δεν τα πάω καλά με την γυμναστική. 

Τέλος το 3% (Ν=1) απάντησε πως δεν του το επιτρέπουν οι γονείς του (πίνακας 13, 

γράφημα 13. 2). 
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Πίνακας 13. Λόγοι μαθητών που δεν συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης. 

 

                                    Πόλη 

Λόγοι 

Μαθητές 

(Λάρνακα) 

Μαθητές 

(Φλώρινα) 

Ασχολούμαι με άλλες δραστηριότητες 13 (28%) 3 (7%) 

Δεν έχω χρόνο 8 (17%) 11 (27%) 

Για οικονομικούς λόγους 8 (17%) 5 (12%) 

Ασχολούμαι με τα μαθήματα μου 4 (9%) 12 (29%) 

Δεν μου αρέσει η γυμναστική 5 (11%) 0 (0%) 

Δεν θέλω 3 (6%) 2 (5%) 

Δεν μου το επιτρέπουν οι γονείς μου 2 (4%) 1 (3%) 

Δεν χρειάζομαι τη γυμναστική 2 (4%) 0 (0%) 

Επειδή βαριέμαι 0 (0%) 2 (5%) 

Δεν τα πάω καλά με τη γυμναστική 0 (0%) 2 (5%) 

Κάνω αρκετή στο σχολείο 1 (2%) 3 (7%) 

Είναι κουραστικό 1 (2%) 0 (0%) 

Σύνολο 47 (100%) 41 (100%) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γράφημα 13. 1. 
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Όσον αφορά τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που 

επιλέγουν οι μαθητές, στην Κύπρο η δημοφιλέστερη δραστηριότητα άσκησης είναι ο 

χορός με 76 από τους μαθητές να συμμετέχουν. Ακολουθεί το ποδόσφαιρο με 67 

μαθητές να το έχουν δηλώσει. Το κολύμπι επιλέχθηκε από 49 μαθητές και το τένις 

από 39 με μικρή διαφορά από τους μαθητές που επιλέγουν τις πολεμικές τέχνες που 

είναι 37. Ακολουθεί το μπάσκετ με 32 μαθητές να συμμετέχουν σε αυτή την 

εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης και ο στίβος με 24 μαθητές. Το βόλεϊ έχει 

επιλεχθεί από 17 μαθητές, η ενόργανη από 14 και από 10 μαθητές επέλεξαν την 

ρυθμική γυμναστική και την ποδηλασία αντίστοιχα. Ελάχιστοι μαθητές (Ν=5) έχουν 

επιλέξει ότι στον ελεύθερο χρόνο τους αφιερώνουν χρόνο σε γυμναστήριο. Την 

επιτραπέζια αντισφαίριση επέλεξαν 2 μαθητές καθώς επίσης, δύο μαθητές επέλεξαν 

την ιππασία, το handball, το badminton, την τοξοβολία, το water polo, water skiing 

και wakeboard. Το σκάκι, η ιστιοπλοΐα, το skateboard, το jet ski φαίνεται να έχουν 

από μόνο ένα συμμετέχοντα (πίνακας 14, γράφημα 14).  

Στην Ελλάδα η δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης όπως 

δείχνουν τα αποτελέσματα είναι το ποδόσφαιρο με 68 μαθητές να το έχουν επιλέξει. 

Ακολουθεί ο χορός με μικρή διαφορά, 60 μαθητές, να συμμετέχουν σε αυτού του 

είδους εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους. Τρίτο έρχεται 

το μπάσκετ με 44 μαθητές ενώ το βόλεϊ με 33. Ακολουθεί ο στίβος στον οποίο 

δήλωσαν ότι συμμετέχουν 29 μαθητές, σε πολεμικές τέχνες 18 μαθητές και σκι 

δήλωσαν 16 μαθητές. Την ποδηλασία επέλεξαν 13 μαθητές, 11 την ξιφασκία και 10 

το τένις. 7 μαθητές επέλεξαν την ρυθμική γυμναστική και την επιτραπέζια 

Γράφημα 13. 2. 
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αντισφαίριση, 5 μαθητές το γυμναστήριο και 4 το handball. Το σκάκι, η ορειβασία και 

το παρκούρ επιλέχθηκαν από 3 μαθητές το κάθε ένα ενώ η ιππασία, το skateboard 

και το snowboard από 2 μαθητές. Από 1 συμμετέχοντα είχαν η κολύμβηση, η 

ενόργανη γυμναστική, η ζούμπα, η γιόγκα και το baseball (πίνακας 15, γράφημα 15).  
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Πίνακας 14. Είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι 

μαθητές (Κύπρος) 

 

A/A 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ A/A 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1 ΧΟΡΟΣ 76 24 JET SKI 1 

2 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 67 25 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 0 

3 ΚΟΛΥΜΒΙΣΗ 49 26 ΖΟΥΜΠΑ 0 

4 ΤΕΝΙΣ 39 27 ΓΙΟΓΚΑ 0 

5 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 37 28 ΣΚΙ 0 

6 ΜΠΑΣΚΕΤ 32 29 ΟΡΙΒΑΣΙΑ 0 

7 ΣΤΙΒΟΣ 24 30 BASEBALL 0 

8 ΒΟΛΕΪ 17 31 ΠΑΡΚΟΥΡ 0 

9 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 14 32 SNOWBOARD 0 

10 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 10    

11 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 10    

12 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 5    

13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΗΣΗ 2    

14 ΙΠΠΑΣΙΑ 2    

15 HANDBALL 2    

16 BADMINTON 2    

17 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 2    

18 WATER POLO 2    

19 WATER SKIING 2    

20 WAKEBOARD 2    

21 ΣΚΑΚΙ 1    

22 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 1    

23 SKATEBOARD 1    
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Πίνακας 15. Είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι 

μαθητές (Ελλάδα) 

 

 

A/A 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ A/A 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 68 26 BADMINTON 0 

2 ΧΟΡΟΣ 60 27 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 0 

3 ΜΠΑΣΚΕΤ 44 28 WATER POLO 0 

4 ΒΟΛΕΪ 33 29 WATER SKIING 0 

5 ΣΤΙΒΟΣ 29 30 WAKEBOARD 0 

6 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 18 31 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 0 

7 ΣΚΙ 16 32 JET SKI 0 

8 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 13    

9 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 11    

10 ΤΕΝΙΣ 10    

11 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 7    

12 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΗΣΗ 7    

13 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 5    

14 HANDBALL 4    

15 ΣΚΑΚΙ 3    

16 ΟΡΙΒΑΣΙΑ 3    

17 ΠΑΡΚΟΥΡ 3    

18 ΙΠΠΑΣΙΑ 2    

19 SKATEBOARD 2    

20 SNOWBOARD 2    

21 ΚΟΛΥΜΒΙΣΗ 1    

22 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1    

23 ΖΟΥΜΠΑ 1    

24 ΓΙΟΓΚΑ 1    

25 BASEBALL 1    
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Μέσα από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι δημοφιλέστερες εξωσχολικές 

δραστηριότητες διαφέρουν ανάλογα με το φύλλο. Στην Κύπρο για τα αγόρια 

δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης είναι το ποδόσφαιρο με 61 

αγόρια να το έχουν επιλέξει. Ακολουθούν οι πολεμικές τέχνες με 29 αγόρια και το 

τένις 22. Το μπάσκετ το έχουν επιλέξει 22 αγόρια και την κολύμβηση 18. Για τα 

κορίτσια τα πέντε δημοφιλέστερα αθλήματα είναι ο χορός με 64 κορίτσια να 

συμμετέχουν, ακολουθεί η κολύμβηση με 31, το τένις με 17, ο στίβος με 16 και τέλος 

το βόλεϊ με 13. 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα αγόρια συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο με 58 να 

το έχουν επιλέξει, το μπάσκετ με 34 αγόρια, ακολουθούν οι πολεμικές τέχνες με 14 

αγόρια, ο χορός και το σκι με 9 συμμετέχοντες το κάθε ένα. Για τα κορίτσια ο χορός 

είναι η δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης με 51 κορίτσια να τον 

έχουν επιλέξει, ακολουθεί το βόλεϊ με 32, ο στίβος με 23, το ποδόσφαιρο και το 

μπάσκετ με 10 κορίτσια να συμμετέχουν στο κάθε ένα. 
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9. Συζήτηση  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών 

του Δημοτικού Σχολείου με τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα 

και στην Λάρνακα. Μέσα από την εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

διαφορές της συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, δηλαδή οι προτιμήσεις των μαθητών κάθε πόλης, 

αν συμμετέχουν ή όχι, οι λόγοι συμμετοχής καθώς και ο χρόνος που αφιερώνουν οι 

μαθητές κάθε πόλης για κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης. Κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό οι αρχικές υποθέσεις επαληθεύθηκαν. Εντοπίστηκαν αρκετές 

διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, χωρίς όμως να αποκλίνουν σε μεγάλο 

βαθμό. 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, φαίνεται ότι 

και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν τηλεόραση 

μία με δύο ώρες την ημέρα και χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μια ώρα 

ή καθόλου. Οι μαθητές στην Ελλάδα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο διαβάζοντας 

βιβλία σε αντίθεση με τους κύπριους μαθητές που αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο. 

Όπως επίσης και στις ξένες γλώσσες οι μαθητές τις Ελλάδας αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους μαθητές της Κύπρου που οι περισσότεροι 

μαθητές αφιερώνουν μία ώρα την ημέρα. Από την Κύπρο 11 μαθητές δήλωσαν πως 

στον ελεύθερο χρόνο τους αφιερώνουν 1-2 ώρες την ημέρα για παιχνίδι ενώ στην 

Ελλάδα οι μαθητές που κάνουν το ίδιο είναι 17 και αφιερώνουν 2-3 ώρες την ημέρα. 

Ένας αριθμός μαθητών δήλωσε ακόμα, ότι στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με 

τη μουσική (37 από Κύπρο και 19 από Ελλάδα). Επίσης, αρκετά μεγάλος ο αριθμός 

τον μαθητών που δήλωσαν ότι στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια (25 από Κύπρο και 22 από Ελλάδα). Άλλες ασχολίες που 

ανάφερε μικρός αριθμός μαθητών ήταν το κατηχητικό, οι βόλτες, τα κατοικίδια και οι 

δουλειές σπιτιού. Γενικά δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την κατανομή του 

ελεύθερου χρόνου των μαθητών εφόσον και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο 

φαίνεται οι μαθητές να έχουν πολύ κοντινό τρόπο ζωής. 

Όσον αφορά την συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης στον ελεύθερο τους χρόνο φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και από 

τους μαθητές της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο 
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τα ποσοστά των μαθητών που συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης είναι με πολύ μεγάλη διαφορά μεγαλύτερα από τα ποσοστά των μαθητών 

που δεν συμμετέχουν σε καμιά εξωσχολική δραστηριότητα στον ελεύθερο τους 

χρόνο. Στην Κύπρο φαίνεται πώς υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από ότι στην 

Ελλάδα με μικρή όμως διαφορά. Όσον αφορά το φύλο, τα αγόρια που συμμετέχουν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Κύπρο είναι περισσότερα από τα 

κορίτσια ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο, τα κορίτσια που συμμετέχουν είναι 

περισσότερα από τα αγόρια. 

Η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

στον ελεύθερο χρόνο τους με την αρνητική του σκοπιά φαίνεται να επιβεβαιώνει 

αυτό που αναφέρει ο Sallis (1994, στο Reverter et al, 2013), ότι το σχολείο δεν 

παρέχει αρκετές ώρες από το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της φυσικής 

αγωγής καθώς και η χαμηλή περιεκτικότητα του μαθήματος σε φυσική άσκηση μας 

οδηγεί στο αποτέλεσμα ότι οι μαθητές για να κάνουν τακτική σωματική 

δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

έτσι ώστε να καλύψουν το κενό. Το γεγονός αυτό εύκολα μπορεί να συνδεθεί με την 

αναφορά του Hardman, (2007), ότι όσο μεγαλώνει το παιδί και προάγετε στην 

επόμενη τάξη, τόσο λιγότερες ώρες περιλαμβάνετε το μάθημα της φυσικής αγωγής 

στο πρόγραμμά του, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις (Ε’, Στ’) όπου σχεδόν το 

μάθημα αυτό εξαφανίζεται.  

Οι ώρες που αφιερώνουν καθημερινά οι μαθητές και από την Ελλάδα και από 

την Κύπρο για εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης είναι σχεδόν οι ίδιες. Οι 

περισσότεροι μαθητές και από τις δύο χώρες αφιερώνουν 1-3 ώρες κάθε μέρα για 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, ενώ οι μαθητές που δεν αφιερώνουν καμία 

ώρα και οι μαθητές που αφιερώνουν υπερβολικές ώρες άσκησης κάθε μέρα έχουν 

πολύ μικρά ποσοστά. Όπως υποστηρίζεται από το Department of Health and 

Children’s στην έρευνα CSPPA (2010) τα παιδιά πρέπει να κάνουν από μέτρια έως 

βαριά άσκηση για 60 λεπτά κάθε μέρα. Στην παρούσα έρευνα προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο για 

άσκηση καθημερινά, γεγονός που δημιουργεί ένα προβληματισμό εάν συγκρίνουμε 

με έρευνες (Andersen, Harro et al., 2006; Borraccio, Lemma et al., 2009; CSPPA, 

2010; Pate, Freedson et al., 2002; Strong, Malina et al., 2005) οι οποίες αναφέρουν 

ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν ασκούνται από μέτρια έως έντονη άσκηση 60’ 
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λεπτών την ημέρα. Αν συγκρίνουμε όμως την σημαντικότητα της φυσικής άσκησης 

με το ποσοστό τον μαθητών της παρούσας εργασίας και από τις δύο χώρες το οποίο 

φτάνει περίπου το 20% των μαθητών που δεν συμμετέχουν σε κάποια εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης, επόμενος δεν ασκούνται περισσότερο από 60’ λεπτά την 

ημέρα, από αυτή την σκοπιά, το 20% από το σύνολο είναι ένα τεράστιο ποσοστό και 

συμφωνούμε με τις παραπάνω έρευνες.  

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές από την Κύπρο αλλά και από την 

Ελλάδα συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες δύο ή τρείς φορές την 

εβδομάδα. Οι μαθητές από την Ελλάδα που συμμετέχουν δύο με τρείς φορές την 

εβδομάδα σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης είναι περισσότεροι από του 

μαθητές της Κύπρου. Οι κύπριοι όμως μαθητές που συμμετέχουν 4 φορές και 

περισσότερες την εβδομάδα είναι περισσότεροι από τους μαθητές της Ελλάδας. Οι 

μαθητές που συμμετέχουν μόνο μία φορά την εβδομάδα και στις δύο χώρες έχουν 

σημαντικά χαμηλό ποσοστό. Σύμφωνα με αποτελέσματα της Ιρλανδικής έρευνας, 

(CSPPA, 2010), που αναφέρουν ότι το 63% των μαθητών Δημοτικού Σχολείου 

συμμετέχουν το λιγότερο 1 φορά την εβδομάδα σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης, συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φαίνεται να 

μην υπάρχει σημαντική απόκλιση εφόσον το ποσοστό των μαθητών που 

συμμετέχουν το λιγότερο 1 φορά την εβδομάδα φτάνει το 84% των μαθητών της 

Κύπρου και το 82% των μαθητών της Ελλάδας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός 

μαθητών και από τις δύο χώρες συμμετέχει περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα. 

Οι μαθητές στην Ελλάδα και Κύπρο αφιερώνουν αρκετό από τον ελεύθερο 

χρόνο τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης. Όπως αναφέρουν οι Eccles και Barber (1999) η 

υπερβολική συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες μπορεί να προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις όπως η κούραση και η πίεση, με αποτέλεσμα το παιδί να είναι 

οξύθυμο και να δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για συμμετοχή μέσα στο μάθημα. Θα 

ήταν σημαντικό να ελεγχθεί κατά πόσο οι ώρες που αφιερώνουν οι μαθητές της 

Κύπρου και της Ελλάδας σε εξωσχολικές δραστηριότητες είναι υπερβολικές έτσι 

ώστε να επιφέρουν αρνητικές συνέπιες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ελεγχθούν οι 

ώρες που αφιερώνουν οι μαθητές κυρίως σε εξωσχολικές δραστηριότητές φυσικής 

άσκηση στις οποίες οι μαθητές σπαταλούν μεγάλα ποσοστά ενέργειας και αν δεν 

υπάρχει χρόνος για ξεκούραση από την έντονη προπόνηση το παιδί δεν θα μπορεί 
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να αποδώσει στο σχολείο με τον ίδιο τρόπο, όπως υποστηρίζουν οι Eccles και 

Barber (1999). 

Όσον αφορά τον αριθμό των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που 

επιλέγουν οι μαθητές και από Ελλάδα και από Κύπρο, και στις δύο χώρες οι 

περισσότεροι επιλέγουν μία έως δύο δραστηριότητες άσκησης. Στην Κύπρο 

περισσότεροι από τους μισούς επιλέγουν μία εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 

ενώ στην Ελλάδα αν και ο αριθμός που επιλέγουν μία δραστηριότητα άσκησης είναι 

και αυτός μεγάλος, πολλοί είναι και οι μαθητές που επιλέγουν δύο εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης. Και στις δύο χώρες αρκετά μικρός είναι ο αριθμός των 

μαθητών που επιλέγουν περισσότερες από 2 εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης.  

Συγκρίνοντας τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης διαπιστώνεται ότι και στις δύο χώρες, και στην 

Κύπρο και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει διαφορά. Φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις 

η πλειοψηφία των μαθητών συνδέουν αυτού του είδους εξωσχολικές δραστηριότητες 

με θετικά στοιχεία. Οι λόγοι που αφορούν την συναισθηματική κατάσταση των 

μαθητών όπως το περνάω ευχάριστα και αισθάνομαι καλύτερα, από τις απαντήσει 

των μαθητών φαίνεται πώς η φυσική άσκηση επιδρά θετικά στη συναισθηματική 

κατάσταση των συμμετεχόντων. Όπως αναφέρεται σε έρευνες (Ζέρβας, 1996; 

Σουλίου & Ζουρμπάνος, 2012), πολλά άτομα που ασκούνται τακτικά αναφέρουν ότι 

αισθάνονται καλύτερα ή είναι σε μια καλύτερη διάθεση μετά τη συμμετοχή τους σε 

μια δραστηριότητα άσκησης. Αναφέρεται επίσης, ότι η άσκηση επηρεάζει θετικά τη 

συναισθηματική κατάσταση των ασκούμενων καθώς αυξάνει τη ζωτικότητα, 

δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, προσφέρει μυϊκή τόνωση και η 

αντικαταθλιπτική της επίδραση μπορεί να προκύπτει από ένα γενικό αίσθημα 

επίτευξης, αυτοελέγχου και ικανότητας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τις 

παρούσας εργασίας με των παραπάνω φαίνεται ότι τα συμπεράσματα συμφωνούν.

 Όσον αφορά τις γνώσεις τον μαθητών σχετικά με τα θετικά που προσφέρει η 

φυσική άσκηση, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές είναι ενημερωμένοι εφόσον και στην 

Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα σχεδόν όλοι ο μαθητές απάντησαν πώς ασχολούνται 

με δραστηριότητες φυσική άσκησης για την υγεία τους γεγονός που φανερώνει ότι οι 

μαθητές γνωρίζουν πώς η φυσική άσκηση έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία του 

ανθρώπου. Οι λόγοι που δείχνουν ότι ο μαθητής συμμετέχει σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης επειδή του αρέσει και όχι επειδή επηρεάζεται από άλλους, 

το οποίο προκύπτει από τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα όπως 
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«συμμετέχω σε δραστηριότητες άσκησης από ενδιαφέρον ή επειδή μου το 

επιβάλουν οι γονείς μου», φανερώνει ότι όντος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα 

ελάχιστοι είναι οι μαθητές που συμμετέχουν χωρίς να το θέλουν. Οι μαθητές και από 

τις δύο χώρες, στο αν συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης επειδή 

τους το επιβάλουν οι γονείς τους απάντησαν σχεδόν όλοι καθόλου. Κατά την 

διεκπεραίωση της έρευνας αρκετοί ήταν οι μαθητές που δεν γνώριζαν τι σημαίνει η 

λέξη ‘’επιβάλουν’’. Εξηγώντας τους την σημασία της λέξης με απλό τρόπο ή 

αντικαθιστώντας την με λέξεις όπως ‘’με αναγκάζουν’’ ή ‘’μου λένε να το κάνω’’ οι 

μαθητές απαντούσαν. Το γεγονός αυτό ίσως να φανερώνει ότι οι μαθητές θεώρησαν 

αυτή την απάντηση σαν κάτι το αρνητικό θεωρώντας πώς έτσι ρίχνουν ευθύνες 

στους γονείς τους, για αυτό το λόγο έδιναν την απάντηση καθόλου. 

Συγκρίνοντας τους λόγους που ανέφεραν οι μαθητές που δεν συμμετέχουν σε 

κάποια εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης, υπάρχουν αρκετές διαφορές όσον 

αφορά τους μαθητές της Κύπρου με τους μαθητές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα στην 

Κύπρο το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που δεν συμμετέχουν οφείλει το 

γεγονός αυτό στο ότι ασχολείται με άλλες δραστηριότητες στο ελεύθερο χρόνο του. 

Αντίθετα οι μαθητές από την Ελλάδα οφείλουν το γεγονός της μη συμμετοχής στα 

μαθήματα του σχολείο που για την Κύπρο το ποσοστό αυτών των μαθητών είναι 

κατά πολύ μικρότερο. Αυτό ίσως οφείλετε στις διαφορές των εκπαιδευτικών 

συστημάτων όπου στην Κύπρο οι κατ’ οίκων εργασίες φαίνεται να απασχολούν τον 

μαθητή λιγότερες ώρες στον ελεύθερο χρόνο του ή στο γεγονός ότι κάποια από τα 

σχολεία της Κύπρου όπου επιλέχτηκε δείγμα ήταν ολοήμερα. Μεγάλος αριθμός 

μαθητών που δεν ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης και στις 

δύο χώρες οφείλουν το λόγο μη συμμετοχής στο ότι δεν έχουν χρόνο για τέτοιου 

είδους δραστηριότητες καθώς επίσης σημαντικό αριθμό έχουν οι μαθητές που δεν 

συμμετέχουν λόγο του οικονομικού. Οι μαθητές που δήλωσαν τον οικονομικό 

παράγοντα ως λόγο που τους αποτρέπει να συμμετάσχουν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης στην Κύπρο είναι περισσότεροι από ότι στην Ελλάδα. Οι 

λόγοι που αναφέρθηκαν και από την Κύπρο αλλά και από την Ελλάδα οι οποίοι 

αποτρέπουν τους μαθητές από το να συμμετάσχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης είναι ‘’δεν θέλω’’, ‘’επειδή κάνω ήδη αρκετή άσκηση στο σχολείο’’ και δεν 

μου το επιτρέπουν οι γονείς μου. Οι μαθητές της Κύπρου δήλωσαν επίσης πως δεν 

συμμετέχουν ‘’επειδή είναι κουραστικό’’, ‘’επειδή δεν χρειάζομαι την γυμναστική’’ και 

‘’επειδή δεν μου αρέσει η γυμναστική’’. Ενώ στην Ελλάδα αναφερθήκαν οι λόγοι 
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‘’επειδή βαριέμαι’’ και ‘’ επειδή δεν τα πάω καλά με την γυμναστική’’ λόγοι που δεν 

αναφερθήκαν από κανένα μαθητή της Κύπρου. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας 

με την έρευνα CSPPA (2010), σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές 

Δημοτικού Σχολείου δεν συμμετέχουν σε καμία εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης 

στον ελεύθερο χρόνο τους, διαπιστώνεται πώς υπάρχουν λόγοι οι οποίοι 

συμφωνούν με της παρούσας εργασίας όπως ο χρόνος και ότι δεν τους αρέσει να 

αθλούνται. Οι δημοφιλέστεροι λόγοι όπως το μεταφορικό και η μικρή ποικιλία 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που αναφέρονται στην Ιρλανδική έρευνα 

διαφέρουν από την παρούσα εργασία και ίσως αυτό να οφείλεται στις διαφορές 

μεταξύ των χωρών. Υπάρχουν όμως και οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται και από τις 

δύο έρευνες ως σημαντικοί όπως το ήδη κάνουν αρκετή άσκηση και το αίσθημα ότι 

δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν (δεν τα πάω καλά με την γυμναστική). 

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών Κύπρου και Ελλάδας υπάρχουν 

στο είδος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που επιλέγουν οι μαθητές στο 

ελεύθερο χρόνο τους. Όπως αναφέρθηκε από τους Smith, Theurston και Green, 

(2007), οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

άσκησης σε κάθε περιοχή διαφέρουν ανάλογα με το κλίμα, τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα του κάθε λαού. Στις πόλεις από όπου συλλέχθηκε το δείγμα, Φλώρινα και 

Λάρνακα, όπου το κλίμα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η 

χιονόπτωση στη Φλώρινα και οι ψηλές θερμοκρασίες, ο ήλιος και η θάλασσα στην 

Λάρνακα, φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω εφόσον το αποδεικνύουν και τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Ως γνωστό, το ποδόσφαιρο αποτελεί το πιο 

δημοφιλές άθλημα σε πολλές χώρες και επιλέγεται από πάρα πολλούς μαθητές 

ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην Ελλάδα το 

ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο άθλημα. Αντίθετα στην Κύπρο το ποδόσφαιρο 

έρχεται δεύτερο με τον χορό να αποτελεί τη δημοφιλέστερη εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στον μεγάλο αριθμό 

αγοριών στην Κύπρο που εκτός από το ποδόσφαιρο επιλέγουν και τον χορό, καθώς 

και την πλειοψηφία των κοριτσιών που επίσης επιλέγουν τον χορό με αποτέλεσμα το 

ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν το χορό να είναι μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα ο 

χορός είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης λόγο του 

μεγάλου αριθμού κοριτσιών που τον επιλέγουν, ενώ σε σχέση με τους κύπριους 

μαθητές, ελάχιστα είναι τα αγόρια που τον επιλέγουν, Όπως αναφέρει η Lynch 

(1989), τα κορίτσια συνήθως επιλέγουν πολιτιστικές δραστηριότητες όπως χορός 
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γεγονός που κάνει αυτή την δραστηριότητα πολύ δημοφιλής για τα κορίτσια στο 

δημοτικό σχολείο. Έτσι εύκολα συμπεράνουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

ερευνάς συμφωνούν με τα πιο πάνω.  

Σαν νησί η Κύπρος είναι φημισμένη για τις πολλές παραλίες, την θάλασσα, 

τις ψηλές θερμοκρασίες και τον δυνατό ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι 

πολλά αθλήματα που έχουν σχέση με το νερό και την θάλασσα είναι γνωστά και 

επιλέγονται από τους μαθητές. Το κολύμπι είναι το τρίτο στην σειρά δημοφιλέστερο 

άθλημα στην Κύπρο όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, ενώ στην Ελλάδα δείχνει να 

βρίσκετε στο τέλος της λίστας των επιλογών. Πολλά άλλα αθλήματα που έχουν ως 

βάση το νερό αναφέρονται ως εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης που επιλέγουν 

οι κύπριοι μαθητές όπως είναι το water polo, η ιστιοπλοΐα, το water skiing, το 

wakeboard και το jet ski αθλήματα που στην Φλώρινα δεν επιλέχθηκαν από κανένα 

μαθητή και ίσως να είναι άγνωστα προς αυτούς. Στην Ελλάδα όμως και ιδιαίτερα 

στην Φλώρινα, εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης που έχουν να κάνουν με το 

χιόνι όπως σκι και snowboard δεν αναφέρονται από κανένα μαθητή της Κύπρου και 

είναι αθλήματα που ένας κύπριος μαθητής μπορεί να γνωρίσει και να δοκιμάσει 

ελάχιστες φορές στη ζωή του λόγο του ελαφρύ χειμώνα και της χιονόπτωσης μόνο 

στην περιοχή του Τροόδους. Αντίθετα στην Ελλάδα το σκι είναι μια δημοφιλής 

εξωσχολική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στη Φλώρινα που έχει επιλεχθεί από μεγάλο 

αριθμό μαθητών.  

Το μπάσκετ και το βόλεϊ θεωρούνται γνωστά αθλήματα και οικείες 

δραστηριότητες προς τους μαθητές λόγο των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και 

από το σχολείο οπού είναι αθλήματα τα οποία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 

εγκαταστάσεις και υλικά και από νωρίς οι μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες και 

εξοικειώνονται μαζί τους παίζοντας τα στο σχολείο και στη γειτονιά. Στην Ελλάδα οι 

μαθητές ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με αυτές τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης κατατάσσοντας τις πολύ ψηλά στην λίστα. Ιδιαίτερα τα κορίτσια έχουν μια 

κλίση προς το βόλεϊ αφού ένας μεγάλος αριθμός το έχει επιλέξει. Στην Κύπρο το 

βόλεϊ και το μπάσκετ θεωρούνται και αυτά δημοφιλής εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης οι οποίες όμως δεν επιλέγονται όσο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την 

Βαλαβέρη (2012) οι μαθητές ηλικίας 10-12 ετών είναι έτοιμοι για πολύπλοκες 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, οι μαθητές αυτής της ηλικίας έχουν 

αποκτήσει τις κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες που απαιτούνται από τα ομαδικά 

αθλήματα και τα αθλήματα στρατηγικής. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα οι 
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μαθητές της Κύπρου και της Ελλάδας στις ηλικίες αυτές ενδιαφέρονται για ομαδικές 

δραστηριότητες άσκησης και αθλήματα στρατηγικής όπως είναι το ποδόσφαιρο, το 

μπάσκετ, το βόλεϊ και οι πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες είναι μία εξωσχολική 

δραστηριότητα άσκησης η οποία επιλέγεται από πολλούς μαθητές και από την 

Κύπρο και από την Ελλάδα και βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών 

ιδιαίτερα των αγοριών. Ο στίβος επίσης θεωρείται μια δημοφιλής εξωσχολική 

δραστηριότητα που επιλέγεται από πολλούς μαθητές, και αγόρια αλλά και κορίτσια 

και από τις δύο χώρες. 

Στην Κύπρο ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα το οποίο με βάση τις 

επιλογές των μαθητών βρίσκετε στην τέταρτη θέση ακριβώς μετά το κολύμπι, είναι το 

τένις. Φαίνεται πώς το τένις βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών της 

Κύπρου σε αντίθεση με τους μαθητές της Ελλάδας που ελάχιστοι το προτιμούν. Στην 

Κύπρο μεγάλη απήχηση φαίνεται να έχουν η ενόργανη γυμναστική και η ρυθμική 

γυμναστική που στην Ελλάδα δεν επιλέγονται από πολλούς μαθητές, ιδιαίτερα η 

ενόργανη γυμναστική. Στην Ελλάδα επιλέγονται από πολλούς μαθητές η επιτραπέζια 

αντισφαίριση και η ξιφασκία, εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης που στην Κύπρο 

όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα ελάχιστοι είναι οι μαθητές που επιλέγουν την 

επιτραπέζια αντισφαίριση και κανένας μαθητής δεν έχει επιλέξει την ξιφασκία. 

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μαθητών και από τις δύο χώρες έχει επιλέξει 

την ποδηλασία ως μία εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης για την οποία αφιερώνει 

ένα κομμάτι από τον ελεύθερο χρόνο του. Δεν έχει διαπιστωθεί αν αυτό το ποσοστό 

των μαθητών χρησιμοποιούν τα ποδήλατα τους για τις μετακινήσεις τους από και 

προς το σχολείο. Η ποδηλασία από και προς το σχολείο όπως δηλώνουν οι Beck και 

Greenspan (2008), είναι ένα είδος φυσικής άσκησης για τα παιδιά, αλλά όπως 

αναφέρεται τα παιδιά που το εφαρμόζουν έχουν μειωθεί δραματικά. Στην εργασία 

δεν έχει ερωτηθεί αν τα παιδιά χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους 

από και προς το σχολείο, αλλά στα σχολεία και στις δύο χώρες, δεν φαίνετε να έχουν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να δίνουν αυτή την ευκαιρία στους μαθητές. 

Σπάνια θα βρεις ποδήλατα στο σχολείο ή χώρο στον οποίο μπορούν οι μαθητές να 

φυλάνε τα ποδήλατά τους. Οι λόγοι όπως αναφέρονται από τους Beck και 

Greenspan (2008) είναι ο κίνδυνος στο δρόμο λόγο της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα τις 

ώρες αυτές όπου είναι αυξημένη η κυκλοφορία λόγο τις προέλευσης ή της 

αναχώρησης από το σχολείο ή και από την δουλειά για τους ενήλικες. Επίσης, λόγοι 

που αναφέρονται από τους Beck και Greenspan (2008) οι οποίοι ισχύουν και στην 
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Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο είναι η έλλειψη ποδηλατοδρόμων, χώρων στάθμευσης 

ποδηλάτων, η μείωση της κίνησης κοντά στα σχολεία και η έλλειψη πεζοδρομίων και 

ασφαλών δρόμων. Όπως αναφέρθηκε δεν εξεταστικέ αυτή η παράμετρος στην 

εργασία αλλά καλό θα ήταν στο μέλλον να υπάρξουν έρευνες έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να αναληφθούν δράσεις προκειμένου οι 

μαθητές να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια από και προς το σχολείο με τα 

ποδήλατα. 

Υπάρχουν ορισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης οι οποίες 

αναφέρθηκαν από ελάχιστους μαθητές. Αυτές οι δραστηριότητες φαίνεται πώς δεν 

προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρων από τους μαθητές αφού ο αριθμός των μαθητών 

που τις επιλέγουν είναι πολύ μικρός. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το handball, το 

σκάκι, η ιππασία, και το skateboard. Υπάρχουν επίσης εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης οι οποίες επιλέχθηκαν από μικρό αριθμό μαθητών τις Κύπρου και από 

κανένα της Ελλάδας όπως το badminton και η τοξοβολία. Ενώ εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης που αναφέρθηκαν μόνο από μικρό αριθμό μαθητών τις 

Ελλάδας είναι η ορειβασία, το baseball και το παρκούρ.  

Όσον αφορά τη δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης της 

Κύπρου και την δεύτερη σε σειρά της Ελλάδας, τον χορό, τα αποτελέσματα δείχνουν 

πώς το μπαλέτο είναι το πιο αγαπητό είδος χορού το οποίο επιλέχτηκε μόνο από 

κορίτσια. Οι παραδοσιακοί χοροί στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγαλύτερη απήχηση 

από ότι στην Κύπρο. Αυτό το είδος χορού φαίνετε να προσελκύει και μεγάλο αριθμό 

αγοριών. Το λάτιν είναι ένα είδος χορού το οποίο επιλέγεται και από τις δύο χώρες 

το ίδιο και φαίνεται να ενδιαφέρει και αγόρια και κορίτσια. Το brake dance φαίνετε να 

ενδιαφέρει μόνο αγόρια από την Κύπρο και κανένα μαθητή από την Ελλάδα, 

αντίθετα τους ποντιακούς χορούς επέλεξαν μόνο μαθητές από Ελλάδα και κανείς 

από την Κύπρο. Τον μοντέρνο χορό και το hip hop, επιλέγει μικρός αριθμός μαθητών 

και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. 

Όσον αφορά τις δημοφιλέστερες εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης, η 

συμμετοχή των μαθητών σε αυτές διαπιστώνεται ότι διαφέρει σε σχέση με το φύλο. 

Στην Κύπρο η δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης είναι ο χορός, 

όπως όμως αναφέρθηκε αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό κοριτσιών που τον 

επιλέγουν καθώς και αγοριών. Το ποδόσφαιρο σαν δεύτερη στη σειρά 

δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα άσκησης επιλέγετε από ελάχιστα 

κορίτσια. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι για τα αγόρια δημοφιλέστερο 
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άθλημα δεν είναι ο χορός αλλά το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την Ελλάδα ο μικρός 

αριθμός αγοριών που επιλέγουν τον χορό φέρνει το ποδόσφαιρο στο προσκήνιο και 

το κατατάσσει ως την δημοφιλέστερη εξωσχολική δραστηριότητα. Για τα κορίτσια 

όμως μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι μέσα στις πέντε δημοφιλέστερες επιλογές τους 

αλλά ο χορός και σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται από την πλειοψηφία των 

κοριτσιών. Οι πολεμικές τέχνες όπως προαναφέρθηκε είναι μια αρκετά δημοφιλής 

εξωσχολική δραστηριότητα αλλά όμως επιλέγεται κυρίως από αγόρια και όχι από 

κορίτσια καθώς αυτό παρατηρείται και στις δύο χώρες. Για την Κύπρο η κολύμβηση 

και το τένις είναι δραστηριότητες οι οποίες επιλέγονται από πολλούς μαθητές και 

αγόρια και κορίτσια. Στην Ελλάδα το ίδιο διαπιστώνετε για το μπάσκετ. Με βάση τα 

ποιο πάνω φαίνεται πως η επιλογή εξωσχολικής δραστηριότητας άσκησης 

επηρεάζεται και από το φύλο σε μεγάλο βαθμό συμφωνώντας έτσι με τους Fahey, 

Delaney και Gannon (2005, στο CSPPA, 2010) οι οποίοι υποστηρίζουν το ίδιο. 

Σύμφωνα με την παρούσα εργασία προκύπτει ότι οι μαθητές και από 

Ελλάδα και από Κύπρο ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στον 

ελεύθερο χρόνο τους. Αφιερώνουν αρκετό χρόνο για φυσική άσκηση και γνωρίζουν 

τα οφέλη αυτής. Επιλέγουν δραστηριότητες οι οποίες τους ενδιαφέρουν και περνούν 

ευχάριστα όπως πολλοί δηλώνουν. Εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των μαθητών της 

Κύπρου και της Ελλάδας ιδιαίτερα στα είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης 

που επιλέγουν. Όπως αναφέρθηκε οι λόγοι ποικίλουν, ξεκινώντας με τις διαφορές 

στο κλίμα και στη γεωγραφική θέση και φτάνοντας στην καθημερινή ζωή. Υπάρχει 

ένα ποσοστό μαθητών το οποίο δεν ασχολείται με εξωσχολικές δραστηριότητες 

άσκησης γεγονός που δείχνει χαμηλά ποσοστά φυσικής άσκησης σε αυτά τα παιδιά. 

Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τη σημαντικότητα της φυσικής 

άσκησης στη ζωή μας. Το σχολείο πρέπει να εκπαιδεύσει τους μαθητές από μικρή 

ηλικία να αγαπήσουν και να βάλουν στη ζωή τους τη φυσική άσκηση, ξεκινώντας 

από αυτό. Το μάθημα της φυσικής αγωγής πρέπει να αξιοποιείται σωστά και να μην 

θεωρείται ένα εύκολο μάθημα, αλλά μέσα από αυτό να μεταφερθούν στους μαθητές 

οι σωστές αξίες, στάσεις και γνώσεις έτσι ώστε η φυσική άσκηση να υπάρχει και να 

γίνει τρόπος ζωής από μικρή ηλικία στη ζωή του κάθε άνθρωπου. 
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Παραρτήματα 

Ερωτηματολόγιο 

Αγόρι  
Κορίτσι   

Πόλη:  

Τάξη:  

 

1. Συμπλήρωσε με  πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνεις στον ελεύθερο 

χρόνο σου για: 

 Καθόλου 1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες  5 ώρες και 
Περισσότερες  

Τηλεόραση 
 

      

Ηλεκτρ. 
Υπολογιστή 

      

Διάβασμα βιβλίων 
 

      

Αθλητικές 
δραστηριότητες  

      

Ξένες γλώσσες 
 

      

Ζωγραφική 
 

      

Άλλο (γράψε με τι)  
……………………. 
……………………. 

      

 

Αν στον ελεύθερο χρόνο σου ΔΕΝ γυμνάζεσαι προχώρα στην 

ερώτηση 5! 

 

Σημειώστε με  αυτό που ισχύει για σάς. 

2. Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεσαι εκτός σχολείου; 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Σε πόσες αθλητικές δραστηριότητες συμμετέχεις και ποιες είναι αυτές; 

1)……………………………………………………………………….. 
2)……………………………………………………………………….. 
3)……………………………………………………………………….. 
4)……………………………………………………………………….. 
Άλλο (γράψε ποιες)………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
 
4. Για ποιο λόγο γυμνάζεσαι; Συμπλήρωσε με  σε κάθε ένα από τα πιο 

κάτω με τον βαθμό που σε ενδιαφέρει.  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πάρα πολύ 

Από ενδιαφέρον     

Για πρωταθλητισμό     

Για την υγεία μου     

Για να χάσω κιλά     

Για να είμαι με τους φίλους μου     

Αισθάνομαι καλύτερα     

Περνάω ευχάριστα     

Μου το επιβάλουν οι γονείς μου     
 

Αν γυμνάζεσαι ΜΗΝ απαντήσεις στην παρακάτω ερώτηση! 

5. Συμπλήρωσε με  για πιο λόγο δεν συμμετέχεις σε κάποια αθλητική 

δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο σου. 

Δεν μου αρέσει η γυμναστική Για οικονομικούς λόγους 
Ασχολούμαι με τα μαθήματα μου Δεν μου το επιτρέπουν οι γονείς μου 
Δεν χρειάζομαι τη γυμναστική Δεν έχω χρόνο 
Ασχολούμαι με άλλες δραστηριότητες Είναι κουραστικό 
Δεν θέλω Κάνω ήδη αρκετή άσκηση στο 

σχολείο 

Γράψε αν υπάρχει άλλος λόγος που δεν συμμετέχεις σε αθλητική 

δραστηριότητα και ποιος είναι αυτός. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ευχαριστώ! 
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Κυριάκος Ττοφή 16/02/2016 

28ης Οκτωβρίου 8 

6025, Λάρνακα 

Τηλ: 99594371 

 

Προς Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ονομάζομαι Κυριάκος Ττοφή με αριθμό ταυτότητας 957885. Είμαι κάτοικος 

Λάρνακας και σπουδάζω στην Ελλάδα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα. Αιτούμε άδεια 

για τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, να διανέμω ερωτηματολόγια στους μαθητές Ε’ και 

Στ’ τάξης των δημοτικών σχολείων της Λάρνακας τα οποία θα αξιοποιήσω για την 

έρευνα της Πτυχιακής μου εργασίας με θέμα: Εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 

των μαθητών Δημοτικού Σχολείου. Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου. Το δείγμα που χρειάζομαι είναι περίπου από 400 μαθητές. Σας 

επισυνάπτω το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα δοθεί, τη βεβαίωση φοίτησης μου 

καθώς και επιστολή από την επιβλέπουσα της εργασίας. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Κυριάκος Ττοφή 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου 

ερωτηματολογίου στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε στην εν λόγω 

εργασία να διερευνηθεί η σχέση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση.  

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού 

με την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι 

μαθητές/τριες θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. Ό 

χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Έχετε το δικαίωμα 

απόσυρσης του παιδιού σας από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας. 

 
Με εκτίμηση 

Ττοφή Κυριάκος 

Φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 

Ο/η……………………………………………………………, πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας 
του/της……………………………………………………… παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την 
συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου από το παιδί μου. 

    
Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου Α΄ 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου B΄ 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καθαρής 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ζήνων 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καλογερά 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας 

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου από τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στην Φλώρινα και στην Λάρνακα, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. O 

σκοπός αναλύεται μέσα από επιμέρους στάδια όπως αναφέρονται ποιο κάτω. 

 Οι δραστηριότητες που απασχολούν τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσο αφορά τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε καθιστικές δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες άσκησης στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. 

 Τα είδη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων άσκησης που συμμετέχουν οι μαθητές Δημοτικού 
Σχολείου και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες άσκησης καθώς και ο βαθμός επιρροής.  

 Οι λόγοι που επιδρούν στη μη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και ερωτήσεις θα αφορούν γενικά τη σχέση του παιδιού με 

την φυσική άσκηση και την συμμετοχή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης. Οι μαθητές/τριες θα 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάτω από την επίβλεψη του ερευνητή. O χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στo τηλέφωνο 99594371 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ττοφή Κυριάκος  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητής 



 

103 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

Ο φοιτητής του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Κυριάκος Ττοφή πρόκειται να διεκπεραιώσει έρευνα, στο πλαίσιο της πτυχιακής του 

εργασίας, με θέμα «τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού Σχολείου». 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, παρακαλούμε να επιτρέψετε στον Κυριάκο Ττοφή 

να διανείμει σχετικό ερωτηματολόγιο στους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων. Σας 

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στο τηλέφωνο 23850- 

55050. 

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά 

Με εκτίμηση 

 

Κλειώ Σέμογλου, ΕΕΠ ΦΑ ΠΔΜ 

Επιβλέπουσα 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

Ο φοιτητής του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Κυριάκος Ττοφή πρόκειται να διεκπεραιώσει έρευνα, στο πλαίσιο της πτυχιακής του 

εργασίας, με θέμα «τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού Σχολείου». 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, παρακαλούμε να επιτρέψετε στον Κυριάκο Ττοφή 

να διανείμει σχετικό ερωτηματολόγιο στους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων. Σας 

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στο τηλέφωνο 23850- 

55050. 

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά 

Με εκτίμηση 

 

Κλειώ Σέμογλου, ΕΕΠ ΦΑ ΠΔΜ 

Επιβλέπουσα 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

Ο φοιτητής του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Κυριάκος Ττοφή πρόκειται να διεκπεραιώσει έρευνα στο πλαίσιο της πτυχιακής του 

εργασίας, με θέμα «τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού Σχολείου». 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, παρακαλούμε να επιτρέψετε στον Κυριάκο Ττοφή 

να διανείμει σχετικό ερωτηματολόγιο στους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων. Σας 

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στο τηλέφωνο 23850- 

55050. 

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά 

Με εκτίμηση 

 

Κλειώ Σέμογλου, ΕΕΠ ΦΑ ΠΔΜ 

Επιβλέπουσα 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Προς τον Διευθυντή του Δημοτικού του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

Ο φοιτητής του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Κυριάκος Ττοφή πρόκειται να διεκπεραιώσει έρευνα, στο πλαίσιο της πτυχιακής του 

εργασίας, με θέμα «τις εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης μαθητών της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού Σχολείου». 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, παρακαλούμε να επιτρέψετε στον Κυριάκο Ττοφή 

να διανείμει σχετικό ερωτηματολόγιο στους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων. Σας 

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε χρειαστεί στο τηλέφωνο 23850- 

55050. 

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά 

Με εκτίμηση 

 

Κλειώ Σέμογλου, ΕΕΠ ΦΑ ΠΔΜ 

Επιβλέπουσα 

 

 


