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ΠΡΟΛΟΓΟ
Τν λέν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ Σρνιείσλ κέζα ζην
νπνίν εληάρζεθε ε ζρνιηθή καο κνλάδα, καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα απφ ηε θεηηλή
ζρνιηθή ρξνληά λα θηλεζνχκε πξνο λέεο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο.
Δθκεηαιιεπφκελνη ην λέν ζεζκφ ησλ Οκίισλ Αξηζηείαο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο πνπ
απφ θέηνο ζπλαληάκε ζηα Πξφηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία, ζαο πξνηείλακε σο
εθπαηδεπηηθνί ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νκίινπ κε ηίηιν: «Μαζαίλσ πώο λα
καζαίλσ λα ζπλεξγάδνκαη λα αζινύκαη θαη λα απνδέρνκαη ην δηαθνξεηηθό».
Φξνληίδα καο είλαη λα αμηνπνηήζνπκε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηα δεδνκέλα, λα ηα
κεηνπζηψζνπκε ζ’ έλα ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα
ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη θπξίσο ζα θάλεη ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Σε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, φπνπ ε εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, δηεζλψο αιιά θαη ζηελ παηξίδα καο αλαπηχζζεηαη ζε ηαρχο
ξπζκνχο, πηζηεχνπκε φηη εζείο νη ζεκεξηλνί καζεηέο, ζηε δηα βίνπ εθπαηδεπηηθή ζαο
πνξεία, ζα βξεζείηε ζίγνπξα κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ζπκκεηέρεηε ζαλ
εθπαηδεπφκελνη, ίζσο θαη ζαλ εθπαηδεπηέο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα. Πηζηεχνπκε επίζεο πσο ε δηδαζθαιία, ε γλψζε θαη ε ελεκέξσζε ζαο
ζηα ζέκαηα πνπ ν δηαζεκαηηθφο φκηιφο καο πξαγκαηεχεηαη, δειαδή απφ ηε κηα ν
αζιεηηζκφο θαη ε θπζηθή άζθεζε θαη απφ ηελ άιιε ε ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο, ε ζπλεξγαζία θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απνηεινχλ ζηνηρεία
ηεο πξνζσπηθή ζαο ελδπλάκσζεο πνπ ζαο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα έρεηε ηνλ έιεγρν
παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πγεία, ζηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο. Δπίζεο ηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Απηή ε ελδπλάκσζε
ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο ε απηνλνκία, ε απηνεθηίκεζε θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο,
κε άιια ιφγηα κε ηελ χπαξμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηινγήο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.
Σηα πιαίζηα θαη ζηε ινγηθή απηψλ πνπ ζαο αλαθέξακε παξαπάλσ, θαιείζηε σο
ζπλδεκηνπξγνί θαη άκεζα ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Η εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα Moodle, πνπ ζα απνηειέζεη ην κέζν ηεο εμ
απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο,

είλαη γηα φινπο ζαο έλαο θαηλνχξγηνο θαη άγλσζηνο

εθπαηδεπηηθφο ρψξνο. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζαο δεκηνπξγεί άγρνο, αθνχ ην έλα
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βήκα ζα αθνινπζεί ην άιιν θαη ζηαδηαθά φινη ζα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε ηηο
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία καο εθαξκνγέο. Δπίζεο ε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ πνπ ζα ηνπνζεηείηαη απφ εκάο ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα, ίζσο ζαο
μελίζεη αξρηθά. Σχληνκα φκσο ζα εμνηθεησζείηε καδί ηνπ. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο
ππνζρφκαζηε φηη ζα βξεζνχκε πιάη ζαο ζην μεπέξαζκα θάζε δπζθνιίαο θαη πσο ζα
θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο

πξνζδνθίεο ζαο. Τν

γεγνλφο φηη εζεινληηθά επηιέμαηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν φκηιν,
εληζρχεη πεξηζζφηεξν ην αίζζεκα επζχλεο καο απέλαληί ζαο.

Νίθνο Κακπχιεο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΑΚΖΖ

Ν.Κακπχιεο

Ο θχξηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα
πεξηγξάςεη ηελ ηφζν ζεκαληηθή έλλνηα ηεο πγείαο, λα ηε

θνπόο

ζπλδέζεη κε ηελ θπζηθή άζθεζε θαη λα παξνπζηάζεη ηα
νθέιε ηεο άζθεζεο γηα ηε δσή καο.
Όηαλ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαθάησ θείκελν, ζα είζηε
ζε ζέζε:


Να δψζεηε έλαλ νξηζκφ ζηελ έλλνηα πγεία



Να πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιφγηα ηη είλαη πξναγσγή ηεο πγείαο



Να πεξηγξάθεηε ηνπο δέθα θνηλσληθνχο θαη ηξνπνπνηήζηκνπο

Πξνζδνθώκελα
Απνηειέζκαηα

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πγεία


Να πεξηγξάθεηε ηε ζρέζε πγείαο θαη θπζηθήο άζθεζεο



Να αλαθέξεηε

δέθα πέληε

νθέιε ηεο άζθεζεο γηα ηνπο

αλζξψπνπο.



Υγεία



Πξναγσγή ηεο πγείαο



Κνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγεία



Κνηλσληθνί/ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πγεία



Υγεία θαη άζθεζε



Οθέιε ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία

Έλλνηεο
Κιεηδηά
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Σην πξψην

θεθάιαην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεηε ήδε

κπξνζηά ζαο, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξψηε
ελφηεηά ηνπ, ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ πγεία θαη ζηε δεχηεξε ζηε ζρέζε
άζθεζεο θαη πγείαο. Πηζηεχνπκε πσο ε πγεία απνηειεί ζεκειηψδεο
αγαζφ θαη παλαλζξψπηλν δηθαίσκα. Η κέξηκλα γηα απηή δελ απνηειεί
ππνρξέσζε κφλν ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη ππνρξέσζε θαζελφο απφ εκάο
ζε αηνκηθφ επίπεδν. Η άζθεζε αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πγεία. Έηζη ζηηο δπν
απηέο ελφηεηεο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ζειήζακε λα ζπλδέζνπκε ηνπο
φξνπο πγεία θαη άζθεζε θαη λα δείμνπκε πψο ν δεχηεξνο επηδξά ζεηηθά
ζηνλ πξψην. Αζθαιψο ζηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα έρνπκε
κηα πιεξέζηεξε θαη εθηελή εηθφλα ηεο αμίαο ηεο άζθεζεο γηα ηελ
αλζξψπηλε δσή.

Δηζαγσγηθέο
Παξαηεξήζεηο
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ΔΝΟΤΗΤΑ 1.1
ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΤΓΔΗΑ
Υγεία, κηα ιέμε ηφζν ζπρλή ζην θαζεκεξηλφ καο ιεμηιφγην, ην κέγεζνο ηεο αμίαο ηεο
απνδεηθλχεηαη έκκεζα θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηνλ θχξην θαζεκεξηλφ
ραηξεηηζκφ ζηε γιψζζα καο. Δίλαη φκσο κηα έλλνηα πνπ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν
λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε κε κηα ή δχν θξάζεηο, άιισζηε είλαη αξθεηά δχζθνιν λα
νξίζνπκε θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ.
Η αληίιεςε γηα ηελ πγεία απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη θαηά ηε κεγαιχηεξε
δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ζηεξίρζεθε ζηα επηηεχγκαηα θπξίσο ηεο βηνταηξηθήο, κε
απνηέιεζκα λα ζρεκαηηζηεί κηα κνλνδηάζηαηε εξκελεία ηεο πγείαο θαη ηεο αξξψζηηαο
κε βάζε θπξίσο ηα επξήκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο θαη θιηληθήο ηαηξηθήο. Τν
αλζξψπηλν ζψκα αλαγλσξηδφηαλ σο ¨κεραλή¨. Η αληίιεςε απηή ζήκεξα έρεη
ακθηζβεηεζεί απφ ηελ θξίζε ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο, πνπ αδπλαηεί λα ζεξαπεχζεη
απνηειεζκαηηθά αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο, ηα θαξδηαγγεηαθά θ.ι.π.
Τν θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε κηα θαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απφ ηελ άιιε
απνηεινχλ πιένλ ην βαζηθφ ππξήλα ηνπ λένπ κνληέινπ εξκελείαο ηεο πγείαο θαη ηεο
αξξψζηηαο. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλαληάκε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο ην 1946 θαη απνηειεί αθφκα ηελ επηθξαηέζηεξε
πξνζέγγηζε γηα ην ηη είλαη πγεία. Σχκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ, «πγεία είλαη ε θαηάζηαζε
ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη ε απιή
απνπζία ηεο αξξώζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο». Με ηνλ νξηζκφ απηφ αλαγλσξίδνληαη
δχν θεληξηθνί παξάκεηξνη πνπ νξηνζεηνχλ ηελ πγεία, ε παξάκεηξνο ηεο απνπζίαο ηεο
αξξψζηηαο θαη ε παξάκεηξνο ηεο επεμίαο. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο, ζε φηη αθνξά ηελ
επεμία, ε χπαξμε ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο ηεο δηάζηαζεο, πέξα απφ ηε ζσκαηηθή.
Η έλλνηα ηεο επεμίαο απνηειεί ηε βάζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεηηθήο πγείαο.
(Τζακαλδνπξάθε & άιινη 2000).
Κξίλνπκε ζθφπηκν, λα αλαθέξνπκε έζησ θαη επηγξακκαηηθά ηηο βαζηθέο δηαθεξχμεηο
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ζηα παγθφζκηα
ζπλέδξηά ηνπ απφ ην 1986 θαη κεηά.
Η Πξναγσγή ηεο Υγείαο, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Οηάβα ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ), είλαη ε δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία ηα άηνκα
γίλνληαη ηθαλά λα αλαπηύμνπλ ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπο θαη λα ηε
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βειηηώζνπλ. Η άπνςε απηή απνξξέεη απφ κηα επξχηεξε αληίιεςε πνπ ηαπηίδεη ηελ
πγεία κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα, λα κπνξεί απφ ηε κηα λα
πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε,
λα κεηαβάιιεη ην πεξηβάιινλ ή λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ. Δπίζεο, ν Φάξηεο ηεο
Οηάβα

ηνλίδεη φηη

ε θνηλσληθή

δηθαηνζύλε

θαη ε

ηζνηηκία

απνηεινχλ

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγεία.
Τν 1991, ε Γήισζε ηνπ Σνχληζβααι γηα ην Υπνζηεξηθηηθφ Πεξηβάιινλ θαζφξηδε φηη
ην θπζηθό, θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ πξέπεη λα γίλεη
ππνζηεξηθηηθφ γηα ηελ πγεία. Σηε ζπλέρεηα ζαλ θαζνξηζηηθά ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε
δξάζεσλ ππνζηεξηθηηθνχ γηα ηελ πγεία πεξηβάιινληνο θαζφξηδε:
- Σελ Κνηλσληθή Γηάζηαζε, φπνπ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο,
λφξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη αμίεο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπ
αηφκνπ.
-Σελ Πνιηηηθή δηάζηαζε, δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
δέζκεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε θαη ηε κείσζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμνπιηζκψλ.
-Σελ Οηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ
επίηεπμε ηεο Υγείαο.
- Σηο Γεμηόηεηεο ησλ γπλαηθώλ

ζε φινπο ηνπο ηνκείο

θαη ζπκκεηνρή ησλ

γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο.
Τν 1997 ε Γηαθήξπμε ηεο Τδαθάξηα γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Υγείαο ηνλ 21ν Αηψλα
αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ πσο πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ πγεία είλαη ε θνηλσληθή
δηθαηνζύλε, ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε ηζνηηκία.
Μειέηε πνπ έγηλε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ) γηα ηελ Δπξψπε, απφ νκάδα επηζηεκφλσλ θαη εζηηάζηεθε
ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θνηλσληθνύο θαη ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο έδεημε φηη ην
επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ Δπξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εμήο δέθα 1)
ηελ θνηλσληθή καο βαζκίδα, 2) ην άγρνο, 3) ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο καο, 4) ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 5) ηελ εξγαζία, 6) ηελ αλεξγία, 7) ηελ θνηλσληθή
ππνζηήξημε, 8) ηνπο εζηζκνχο, 9) ηελ ηξνθή καο θαη 10) ηηο κεηαθνξέο/ κεηαθηλήζεηο
καο.
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ΔΝΟΤΗΤΑ 1.2
ΦΤΗΚΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
Η ζπκβνιή ηεο θπζηθήο άζθεζεο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο θπζηθήο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο.
Φαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ Ιππνθξάηε ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη ε
ηζνξξνπία κεηαμχ άζθεζεο θαη δηαηξνθήο εμαζθάιηδε ηελ πγεία, ζε αληίζεζε κε ηελ
δηαηαξαρή απηήο ηεο ηζνξξνπίαο ε νπνία νδεγεί ζηελ αξξψζηηα. Ο Αξηζηνηέιεο
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κπτθήο
πξνζπάζεηαο, δειαδή ηεο άζθεζεο, δηαηχπσζε εξσηήκαηα ηα νπνία είλαη αθφκε
επίθαηξα. Ο Γαιελφο, ν δεχηεξνο γλσζηφηεξνο γηαηξφο ηεο αξραηφηεηαο πνπ έδεζε
ηνλ 2ν κ.ρ. αηψλα, ζπζρέηηζε ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο, θαη ηηο
βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο πνπ πξνθαιεί κε έλα ¨δσηηθφ πλεχκα¨ απηφ πνπ ζήκεξα
γλσξίδνπκε σο νμπγφλν ( αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνχξαο 2007).
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, απηφ
δηακνξθψζεθε ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε. Ο
άλζξσπνο ζαλ ηξνθνζπιιέθηεο θαη ζαλ θπλεγφο ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα δηαλχεη
θαζεκεξηλά κεγάιεο απνζηάζεηο, θηλνχκελνο ζπλερψο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
εμαζθάιηζεο ηεο ηξνθήο ή ηεο απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλερψο ηνλ απεηινχζαλ.
Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ αλαγθψλ εμειίρζεθε έλα αλζξψπηλν ζψκα πξννξηζκέλν
γηα θίλεζε, αιιά ηαπηφρξνλα ¨θαηαδηθαζκέλν¨ ζε

θίλεζε, πξνθεηκέλνπ λα

δηαηεξείηαη πγεηέο. Με άιια ιφγηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα
γηα ηα νπνία θηηαρηήθακε, ε θίλεζε θαη ε θπζηθή άζθεζε είλαη έλα απφ απηά.
Σήκεξα, ηα αγαζά θαη νη επθνιίεο πνπ καο πξφζθεξε ε ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή
αλάπηπμε αιιά θαη ν ζπλνιηθφο ηξφπνο δσήο καο φπσο δηακνξθψζεθε, καο έθεξαλ
πίζσ απφ έλα ηηκφλη απηνθηλήηνπ, πίζσ απφ έλα γξαθείν, κπξνζηά απφ κηα
ηειεφξαζε. Έηζη γηα λα έρεη ην ζψκα καο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε γηα λα
δηαηεξείηαη πγεηέο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα ηνπ ηελ παξέρνπκε κέζα απφ
κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία άζιεζεο. Δίλαη πιένλ γεγνλφο φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο
ηνπιάρηζηνλ ρψξεο, ε αμία ηεο θπζηθήο άζθεζεο θαη ε αλάγθε γηα απηή, απνηεινχλ
θνηλή θαη αδηακθηζβήηεηε αληίιεςε ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά
θαη κέρξη ην ζεκείν, πνπ

ε άζθεζε ζα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή θαη δηα βίνπ

ζπλήζεηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ, απέρνπκε αξθεηά.
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1.1.1

Πνηά όκσο είλαη ηα νθέιε ηεο άζθεζεο γηα ηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν;

Αο ηα δνχκε παξαθάησ ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
πγείαο φπσο αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο Β΄
Γπκλαζίνπ.
1. Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν απφ πξφσξν ζάλαην.
2. Μεηψλεη ζεκαληηθά ην θίλδπλν ζαλάηνπ απφ αζζέλεηεο

ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ

ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο απνηεινχλ αηηίεο γηα ην 30% πεξίπνπ φισλ ησλ ζαλάησλ.
3. Μεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αζζελεηψλ ηνπ παρέσο εληέξνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηαβήηε
ηχπνπ Β.
4. Σπληειεί ζηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηεο ππέξηαζεο.
5. Βνεζάεη ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο θαη ζπληειεί ζηελ απνηξνπή ηνπ λα γίλεη θάπνηνο
παρχζαξθνο.
6. Βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο νζηενπφξσζεο, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαηαγκάησλ θαη
θπξίσο απηφ ηεο θεθαιήο ηνπ ηζρίνπ ηεο ιεθάλεο.
7. Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο πφλνπ ζηε κέζε.
8. Βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε θαη δηαηήξεζε πγηψλ νζηψλ, κπψλ θαη ζπλδέζκσλ.
9. Μεηψλεη ην ζηξεο, ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε.
10. Βνεζάεη ζηελ πξφιεςε επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξψλ κεηαμχ παηδηψλ
θαη λέσλ αλζξψπσλ, φπσο θάπληζκα, αιθνφι θαη ρξήζε άιισλ νπζηψλ, αλζπγηεηλνχο
δηαηξνθήο θαη βίαο.
Σηα πξνεγνχκελα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη απηά πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηελ
παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία:
1. Η ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα θαη αζιήκαηα πξνζθέξεη επθαηξίεο απηνέθθξαζεο,
αλαπηχζζεη ηελ απηνπεπνίζεζε, κεηψλεη ηελ έληαζε, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο, ην ηίκην παηρλίδη.
2. Οη ζπλήζεηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άζιεζεο πνπ απνθηνχληαη ζηελ
παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαηεξεζνχλ ζε φιε ηε δσή.
3. Τα παηδηά πνπ είλαη θπζηθά δξαζηήξηα έρνπλ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε.
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Γξαζηεξηόηεηα 1/ Κεθάιαην 1
Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 1 θαη μαλαδείηε ηνπο δέθα θνηλσληθνχο θαη ηξνπνπνηήζηκνπο
παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ

Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ ηνπ

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ) γηα ηελ Δπξψπε, επεξεάδνπλ ην επίπεδν
πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Πνηνί απφ απηνχο εμαξηψληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ έλα
ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηε θπζηθή άζθεζε; Γξάςηε ηελ άπνςή ζαο ζε έλα θείκελν
πεξίπνπ 100 ιέμεσλ. Σπγθξίλεηέ ην κε δηθφ καο θείκελν ζην παξάξηεκα ζην ηέινο
ηνπ θεθαιαίνπ.
Γξαζηεξηόηεηα 2/ Κεθάιαην 1
Γψζηε ζε έλα θείκελν πεξίπνπ 80-100 ιέμεσλ ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα, γηαηί
είλαη ζεκαληηθό λα αζθνύκαη;
Τελ δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε ζην παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ.

ύλνςε
Ζ αλζξώπηλε πγεία απνηειεί βαζηθό αλζξώπηλν δηθαίσκα. Ζ πξναγσγή ηεο πγείαο
εμαξηάηαη από κηα ζεηξά παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη από ην θπζηθό, θνηλσληθό,
νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ. Αθόκα πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πγεία είλαη ε
θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε ηζνηηκία.
Ζ θπζηθή άζθεζε ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη απνηειεί κηα
από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζσκαηηθήο αιιά θαη ηεο
ςπρηθήο πγείαο.

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ θεθαιαίνπ, επηζηξέςηε ζηα Πξνζδνθώκελα
Απνηειέζκαηα θαη ειέγμηε αλ έρεηε θαηαλνήζεη όζα αλαθέξνληαη ζε απηά.

11

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Κιεηζνχξαο, Β (2007). Εργοθσζιολογία. Αζήλα: Ιαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Φ. Παζραιίδεο.
Παπατσάλλνπ, Α & άιινη (2007). Φσζική Αγωγή. Β΄ Γσμναζίοσ: Βιβλίο
Εκπαιδεσηικού. Αζήλα: ΟΔΓΒ
Τζακαλδνπξάθε, Κ & άιινη (2000). Αγωγή σγείας. Καρδιακά νοζήμαηα- Φσζική
άζκηζη. Αζήλα: Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο.
Πεγέο
1ο Παγκόζμιο Σσνέδριο Προαγωγής Υγείας (Ottava, 1986):
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index.html
2ο Παγκόζμιο Σσνέδριο Προαγωγής Υγείας (Adelaide, 1988):
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/adelaide/en/index.html
3ο Παγκόζμιο Σσνέδριο Προαγωγής Υγείας (Sundsvall, 1991):
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/sundsvall/en/index.html
4ο Παγκόζμιο Σσνέδριο Προαγωγής Υγείας (Jakarta, 1997):
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index.html
Σηοιτεία για ηην έρεσνα σγείας ηοσ Εσρωπαϊκού πληθσζμού ανακηήθηκαν από:
www.euro.who.int/DOCUMENT/E81384.pdf

12

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Απαληήζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο

Γξαζηεξηόηεηα 1
Αλ παξαηεξήζνπκε κε πξνζνρή ηνπο δέθα απηνχο παξάγνληεο, ζα δνχκε φηη άκεζα ή
έκκεζα φινη αλεμαηξέησο επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηε
θπζηθή άζθεζε. Η άζθεζε κεηψλεη ην άγρνο, βνεζά ζηελ αλάπηπμή καο θαηά ηα
παηδηθά θαη εθεβηθά καο ρξφληα. Σπληειεί ζηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ
αθνχ απμάλεη ηελ θνηλσληθφηεηά καο, καο θέξλεη ζε επαθή θαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο άιινπο. Βειηηψλεη ηηο εξγαζηαθέο καο επηδφζεηο, θάηη πνπ έκκεζα ζπληειεί θαη
ζηελ θνηλσληθή καο αλέιημε. Λεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε θάζε είδνο εζηζκφ, απαηηεί
ηελ βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ καο ζπλεζεηψλ θαη καο πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο.
Γξαζηεξηόηεηα 2
Με ηε ζπζηεκαηηθή άζθεζε ην άηνκν αληηκεησπίδεη πην ςχρξαηκα φηη ηνπ δεκηνπξγεί
ζπκφ, ζχγρπζε, άγρνο, θφβν θαη ζηξεο. Έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζεη
θαηάζιηςε αιιά θαη ηελ αληηκεησπίδεη θαιχηεξα αλ ηνπ παξνπζηαζηεί. Έρεη ζεηηθή
δηάζεζε, επράξηζηα

ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρηθή επεμία. Αθφκα εξγάδεηαη πην

απνδνηηθά ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά, θνπξάδεηαη ιηγφηεξν θαη θνηκάηαη θαιχηεξα.
Δθηηκά θαη έρεη πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη απνθηά πγηείο
ζπλήζεηεο. Παξάιιεια ζπληεινχληαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ κηα ζεηξά απφ
πξνζαξκνγέο πνπ ηνλ ζσξαθίδνπλ θαη ηνλ δπλακψλνπλ απέλαληη ζηηο απεηιέο πνπ ην
ζψκα καο δέρεηαη θαζεκεξηλά.

