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Στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης “Exercise is Medicine – Η άσκηση είναι φάρμακο» 
https://exerciseismedicine.org/,  το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών http://physiology.med.uoa.gr/, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο «Η άσκηση είναι φάρμακο-Ελλάς» 
https://exerciseismedicine.gr/ και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Άσκησης 
στην Ιατρική (ΙΕΦΑΙ) http://iapem.gr/index.php εκπόνησε και προτείνει δίωρο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» με σκοπό την ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση των μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου για τα οφέλη της άσκησης 
στην υγεία  μας και απώτερο στόχο τη μείωση της καθιστικής ζωής και την αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης στους νέους μας, αφού είναι γνωστό ότι η 
άσκηση προάγει την σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία.  
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται από συνεργάτες του  Εργαστηρίου 
Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής με την παρουσία εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας, σε 
αίθουσα διδασκαλίας εφοδιασμένη με υπολογιστή, ηχεία, προβολέα, σύνδεση στο 
διαδίκτυο, ή πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως, ως εξής: 
 
Η 1η διδακτική ώρα περιλαμβάνει συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αφορά τις απόψεις 
των μαθητών σχετικά με την άσκηση και τα οφέλη της, τις στάσεις τους όσον αφορά τη 
σωματική δραστηριότητα και τις προτιμήσεις τους σε αθλήματα. Το ερωτηματολόγιο 
βασίζεται κυρίως στο βιβλίο Φυσικής Αγωγής ΣΤ΄ Δημοτικού (Η αξία της δια βίου άσκησης 
για την υγεία) και περιέχει και στοιχεία του βιβλίου της Α’ γυμνασίου (Η αξία της δια βίου 
άσκησης). Στη συνέχεια γίνεται προβολή και επεξήγηση 2 εκπαιδευτικών βίντεο (έχει γίνει 
μετάφραση στα ελληνικά) που αφορούν  τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος 
κατά τη διάρκεια της άσκησης και τις επιπτώσεις της έλλειψης της σωματικής άσκησης στον 
οργανισμό μας.  
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Τη 2η διδακτική ώρα αναπτύσσονται τα ερωτήματα – θέματα που τέθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένης παρουσίασης (PowerPoint)  σε 
συμφωνία με την ύλη των βιβλίων «Φυσικά» ΣΤ’  Δημοτικού και «Βιολογίας»  Α΄ Γυμνασίου. 
Ακολουθεί προβολή εκπαιδευτικού  βίντεο σχετικού με τα οφέλη της σωματικής άσκησης,  
το οποίο έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτική ομάδα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και 
έχει διαμορφωθεί με τη συμμετοχή μαθητών από το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, (βίντεο 
για το Δημοτικό), το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων και το Δημοτικό Σχολείο Καταπόλων 
Αμοργού (2 βίντεο για το Γυμνάσιο). Το κάθε βίντεο συνοδεύεται από ανάλογο φύλλο 
εργασίας που συμπληρώνεται ατομικά ή σε ομάδες, από τους μαθητές. Η εκπαιδευτική 
παρέμβαση ολοκληρώνεται με  τη συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης της δράσης από τους 
μαθητές. 
 
Συγκεκριμένα: 

 
1η διδακτική ώρα: Παρουσίαση προγράμματος από Δρ. Φ. Ζαράνη - Βιολόγου ή κ. Κ. 
Νταλαχάνη – εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής. 
 
Α. Συμπλήρωση του ειδικά διαμορφωμένου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ «Η Άσκηση είναι 
φάρμακο» (επισυνάπτεται) ανώνυμα, από κάθε μαθητή ξεχωριστά, στην τάξη (20 λεπτά), ή 
διαδικτυακά μέσω της φόρμας: https://forms.gle/7dTYQaQZdayJS3UU6 
 

Β. Τι συμβαίνει στο σώμα μου όταν γυμνάζομαι; 
Οι μαθητές ανακαλούν τι νιώθουν όταν παίρνουν μέρος σ’ ένα τυπικό μάθημα Φυσικής 
Αγωγής με στόχο την καλή φυσική κατάσταση - καταιγισμός ιδεών (ζεσταίνομαι, χτυπάει 
γρήγορα η καρδιά μου, λαχανιάζω, καίνε τα πόδια μου, κουράζομαι). Με τη μέθοδο της 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης και ανακαλώντας πρότερες γνώσεις συνδέουν αυτά που 
νιώθουν με τις εσωτερικές λειτουργίες του σώματος κατά τη διάρκεια της άσκησης (5 
λεπτά).  
 
Γ. Προβολή και συζήτηση δυο πεντάλεπτων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βίντεο με 
υπότιτλους στα Ελληνικά:  
1. Chronic effects of exercise on the heart – Μετάφραση: Η επίδραση της άσκησης στην 
καρδιά μας https://www.youtube.com/watch?v=U_m4hUpv8NE&t=35s 
Με αφορμή το βίντεο οι μαθητές ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν 
ασκούμαστε.  
2. Exercise & Coronary Heart Disease - Άσκηση και στεφανιαία νόσος  
https://www.youtube.com/watch?v=zIRkvhGw7zA&feature=youtu.be που δείχνει τα 
προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στο καρδιοαγγειακό μας σύστημα και μπορούν να 
αποφευχθούν με την άσκηση (20 λεπτά). 
 
2η διδακτική ώρα: Παρουσίαση από Φ. Ζαράνη ή Κ. Νταλαχάνη. 
 
Α. Παρουσίαση διαφανειών (ppt) με τίτλο: «Η Άσκηση είναι φάρμακο»  (σχεδιασμένο, με 
βάση το ερωτηματολόγιο, από Α. Φιλίππου, Φ. Ζαράνη, Κ. Νταλαχάνη- επισυνάπτεται) με 
σκοπό την ενημέρωση των μαθητών όσον αφορά την άσκηση και τα οφέλη της (15 λεπτά). 
 
Β. Οι μαθητές αναλόγως της ηλικίας τους παρακολουθούν ένα από τα τρία εκπαιδευτικά 
βίντεο που έχουν σχεδιασθεί και δημιουργηθεί από την κ. Ζαράνη (εργαστήριο 
Φυσιολογίας της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ), με τη συμμετοχή μαθητών, στο πλαίσιο της 
δράσης «Η Άσκηση είναι φάρμακο», με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους όσο αφορά τα 
οφέλη της άσκησης. Συμπλήρωση των αντιστοίχων φύλλων εργασίας (επισυνάπτονται), 
ατομικά ή σε ομάδες 2 ή 4 μαθητών (20 λεπτά). Η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 
(Φ.Ε.) μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. 
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- Βίντεο (προτεινόμενο για το Δημοτικό) - ΚΛΕΨΑΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ! 
https://www.youtube.com/watch?v=uvcBw3vjfLg Φ.Ε. https://forms.gle/BwsWsRnzcJsL2D5Q8 

- Βίντεο (προτεινόμενο για το Γυμνάσιο)  - Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας 
https://www.youtube.com/watch?v=oHN6vAK7N7M&feature=youtu.be  
Φ.Ε.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqKuGXfEkitO8g6YUNFhDcU_fONz8bNL9
0mf-nEFzjJbOIA/viewform  

Ή εναλλακτικά: βίντεο για το Γυμνάσιο - Μπορείς να ασκηθείς οπουδήποτε: Αμοργός 
https://www.youtube.com/watch?v=U2_srltol6Q&feature=youtu.be 
Φ.Ε.https://forms.gle/yxfn9sQcfJLWgRNT8 

 

Γ.Συζήτηση – Αξιολόγηση  της δράσης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
(επισυνάπτεται)  ή φόρμας Google https://forms.gle/bh83ZCk4PiLveZBh8 - (10 λεπτά). 

 

Πληροφορίες: Δρ. Φλώρα Ζαράνη, Βιολόγος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ. 210 7462602, 6974846575 fzarani@med.uoa.gr  
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