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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης “Exercise is Medicine – Η άσκηση είναι φάρμακο»,  το 
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και 
Άσκησης στην Ιατρική (ΙΕΦΑΙ - http://www.iapem.gr/) και το Εθνικό Κέντρο “Exercise is 
Medicine-Greece” (https://exerciseismedicine.gr/),   εκπόνησε και προτείνει δίωρο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο»,  με σκοπό την ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση των μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 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.  
Το πρόγραμμα διεξάγεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, στη σχολική αίθουσα ή 
διαδικτυακά.  
 
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Την πρώτη διδακτική ώρα ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το ειδικά 
σχεδιασμένο (πεντάλεπτο) βίντεο με τίτλο «Η άσκηση στη ζωή μας – Σαντορίνη» 
https://youtu.be/vkjiOG4IoTY   
Το βίντεο συνοδεύεται από ομώνυμο φύλλο εργασίας - ερωτηματολόγιο τόσο σε μορφή 
φόρμας (Google forms) όσο και σε pdf,  το οποίο συμπληρώνεται (διαδικτυακά ή 
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χειρόγραφα) και συζητείται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.  Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να συμπληρώσουν οι μαθητές το φύλλο εργασίας ή απλά 
να συζητήσουν τις ερωτήσεις στην τάξη.  
Ευνόητο είναι ότι, ειδικά για τη διαδικτυακή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου -τα 
αποτελέσματα του οποίου θα επεξεργαστούν και θα ανακοινωθούν για το σύνολο των 
σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα- δεν θα πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων 
από τον εκπαιδευτικό οποιαδήποτε ενημέρωση ή συζήτηση των μαθητών σχετική με την 
άσκηση και τα οφέλη της στην υγεία μας, ώστε τα ερωτηματολόγια να αντικατοπτρίζουν τις 
αυθεντικές απόψεις και στάσεις των μαθητών. 
 
Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν δυο βίντεο από 
το διαδίκτυο, με ελληνικούς υπότιτλους  
1. https://www.youtube.com/watch?v=U_m4hUpv8NE&t=35s, που αφορά  την επίδραση 
της άσκησης στην καρδιά μας και  
2. https://www.youtube.com/watch?v=zIRkvhGw7zA&t=33s  
που αφορά την άσκηση και την στεφανιαία νόσο.  
 
Ακολουθεί η εκπαιδευτική παρουσίαση  με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» (ειδικά 
διαμορφωμένο PowerPoint) στην οποία αναφέρονται, επιστημονικά τεκμηριωμένα, τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο βίντεο «Η άσκηση στη ζωή μας» και γίνεται συζήτηση με 
τους μαθητές, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για την άσκηση και τα 
οφέλη της στην υγεία μας. 
Η εκπαιδευτική δράση είναι ευέλικτη, αφού ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει 
τα στοιχεία του προγράμματος που θα παρουσιάσει, καθώς και τη χρονική διάρκεια της 
διεξαγωγής της δράσης (1 ή 2 ώρες).   
Οι μαθητές  μπορούν να εργαστούν ατομικά αλλά και ομαδικά για τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων. 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
Η συμπλήρωση και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων -φορμών  Google- όπου 
καταγράφονται οι απόψεις και οι στάσεις των μαθητών όσον αφορά τη σωματική άσκηση 
και τα οφέλη της, θα γίνει  κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της δράσης Δρ. Φλώρα 
Ζαράνη για την αποστολή του σχετικού link. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης, 
διαδικτυακά, με την αποστολή του σχετικού link από την υπεύθυνη της δράσης. 
 
 
Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης 
συγκατάθεσης των γονέων τους. 
 
 
 

Καλή επιτυχία!  
 

Η υπεύθυνη της δράσης 
Δρ. Φλώρα Ζαράνη 
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