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● ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Όινη λνηαδφκαζηε γηα ηα παηδηά καο, 

είλαη ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. ηηο κέξεο 

καο 1 ζηα 4 παηδηά είλαη παρχζαξθν. Με 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ην πξφγξακκα HEPS 

ππνζηεξίδεη ρψξεο ηεο Δπξψπεο λα 

πξνάγνπλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία κε ηξφπν 

ζεηηθφ θαη βηψζηκν. Σν πξφγξακκα 

HEPS ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζρνιείνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο σο έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αλάπηπμεο  

πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ζηα ζρνιεία. Σν 

πξφγξακκα HEPS σο έλα επξσπατθφ 

πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν SHE 

(Schools for Health in Europe-ρνιεία 

γηα ηελ Τγεία ζηελ Δπξψπε) πνπ έρεη 

δχν γεληθνχο ζθνπνχο: 

 

1. Σελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη 

αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθψλ 

εζληθψλ ηαθηηθψλ θαη βηψζηκσλ 

πξαθηηθψλ γηα εξγαζία κε ζέκα ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε ζηα ζρνιεία ζε φια ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Σελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο πεξηεθηηθψλ, 

βηψζηκσλ θαη βεβαησκέλα 

απνηειεζκαηηθψλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα θξάηε κέιε κε 

ζηφρν ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία 

βαζηζκέλσλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζρνιείνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

 

ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ππάξρνπλ πνιιέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππέξβαξσλ παηδηψλ κε 

πξαθηηθνχο ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκάησλ θαη 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Παξφια απηά 

θαλέλα θξάηνο κέινο δελ έρεη κέρξη 

ζήκεξα κία ηξέρνπζα απνηειεζκαηηθή 

εζληθή ζρνιηθή πνιηηηθή. θνπφο ηνπ 

HEPS είλαη λα γεθπξψζεη απηφ ην θελφ 

απνηειψληαο έλα πξφγξακκα  γηα ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν 

ζηελ ζηα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Σν HEPS 

ζα βνεζήζεη λα εθαξκνζηνχλ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα κε βηψζηκν ηξφπν ζηα 

ζρνιεία. 
 

 

►  Παθέην ρνιηθώλ Δξγαιείωλ HEPS       

 

Σν πξφγξακκα HEPS πεξηιακβάλεη ην 

Παθέην ησλ ρνιηθψλ Δξγαιείσλ HEPS. 

Σν παθέην HEPS ζηεξίδεη ηα θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

δηακνξθψζνπλ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζηα ζρνιεία, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 

«ρνιείσλ Πξναγσγήο Τγείαο». Σν 

παθέην απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 6 

εξγαιεία: 

 

1. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο HEPS: 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζηα 

ζρνιεία πνπ απεπζχλεηαη ζε θνξείο 

νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν ζηελ Δπξψπε. 

2. Οδεγφο ζπλεγνξίαο HEPS: έλα 

εξγαιείν πνπ βνεζά απηνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ππέξ ηεο 

δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο εζληθήο 

ζρνιηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο. 

3. Καηάινγνο γηα πνηνηηθή εθηίκεζε 

HEPS: έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ 

θξηηεξίσλ γηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο. 

4. Δξγαιείν γηα ζρνιεία HEPS: έλα 

εγρεηξίδην ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηα 

ζρνιεία ζηα θξάηε-κέιε λα εηζάγνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ έλα ζρνιηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ πξναγσγή ηεο 
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πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο. 

5. Δξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ HEPS: πξφθεηηαη γηα 

έλα πξφγξακκα ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ  πξναγσγή ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο ζηα ζρνιεία. 

6. Δξγαιείν αμηνιφγεζεο HEPS: 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

παθέηνπ HEPS ζε θάζε έλα απφ ηα 

θξάηε-κέιε. 

 

 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ 

HEPS ΓΙΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

 

Σν εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηα ζρνιεία 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε θαη παξέρεη 

πξνηάζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. 

 

„Όπσο ηνλίδεηαη ζην Οδεγφ ζπλεγνξίαο 

HEPS (Bada et al, 2009) θαη ζηηο 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο HEPS (Boonen 

et al, 2009), πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ 

παηδηψλ πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε είλαη 

ππέξβαξα ή παρχζαξθα. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νξγαληθή πγεία, ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη επεμία, ηελ 

αθαδεκατθή  πνξεία θαη ηα γλσζηηθά 

επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ. 

 

πλεπψο πξνηείλεηαη θάζε ζρνιείν λα 

αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε πνπ ζα είλαη κέξνο ησλ 

επξχηεξσλ ηαθηηθψλ δξάζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζα ζπλάδεη κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο. 

 

Τπάξρνπλ απμαλφκελεο ελδείμεηο φηη κηα 

πεξηεθηηθή ζρνιηθή πνιηηηθή νιηζηηθνχ 

ηχπνπ  γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξε αθαδεκατθή  πνξεία ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα 

πνιηηηθή γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε ζπκβάιιεη φρη κφλν  

ζηελ γεληθφηεξε πξναγσγή ηεο πγείαο 

ζηα ζρνιεία, αιιά εμππεξεηεί θαη έλαλ 

βαζηθφ ζρνιηθφ ζηφρν: ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΗΜΑ 1: Πιενλεθηήκαηα κηαο πνιηηηθήο ζρνιείνπ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε 

 

 

 πλεθηηθή, πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο 

 Απμεκέλε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

 Πξναγσγή ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

 

 

 Βειηησκέλα γλσζηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρνιηθή επίδνζε  γηα ηνπο καζεηέο 

 

 

 Πξναγσγή ηεο πγείαο, ηεο επεμίαο θαη απμεκέλν αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ζηελ δνπιεηά γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Πεξηζζφηεξν δηαθαλείο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν 

 Βειηησκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο 

 Καιχηεξε αηκφζθαηξα ζην ζρνιείν 

 Καιχηεξνη δεζκνί κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ 

 Βειηησκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην ζρνιείν.   



ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΥΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ  

ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ; 

 

ε απηφ ην εγρεηξίδην σο ζρνιηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε νξίδεηαη ην θείκελν 

πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ δηάινγν κε 

ζπκκεηνρή φινπ ηνπ ζρνιείνπ. Η 

δηακφξθσζε απηήο ηεο πνιηηηθήο 

ζηνρεχεη: 

 

• ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε. 

• ηελ πεξηγξαθή ησλ αξρψλ ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο. 

• ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε θαη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γεληθφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ. 

• ηηο πξνηεξαηφηεηεο, θαζήθνληα θαη 

δξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην ζρνιείν. 

• ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ ζεκαληηθψλ νξφζεκσλ, ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

παξαθνινχζεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

αλαζεψξεζε  

• ηνπο  δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζρνιηθήο πνιηηηθήο. 

• ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ εθαξκνγή, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. 

• ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νξγάλσζε. 

 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο HEPS θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζεκειηψδεηο αμίεο θαη ππιψλεο ηνπ 

δηθηχνπ SHE (Schools for Health in 

Europe-ρνιεία γηα ηελ Τγεία ζηελ 

Δπξψπε), απηή ε έθδνζε θάλεη ρξήζε 

ηεο επξείαο, ζεηηθήο θαη νιηζηηθήο 

έλλνηαο ηεο πγείαο, φπσο αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηελ χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Boonen 

et al, 2009). 

Η επξχηεξε έλλνηα ηεο πγείαο εκπεξηέρεη 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηφζν ηνπ 

ηξφπνπ φζνλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

(Simovska et al, 2006). Σν ζχλνιν ηνπ 

ζρνιείνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πξναγσγήο ηεο πγείαο  ζην ζρνιείν θαη 

έηζη ην ζέκα «πγεία» είλαη παξφλ ζε φιεο 

ηηο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηφζν 

απηψλ πνπ καζαίλνπλ φζν θαη απηψλ πνπ 

εξγάδνληαη εθεί. 

 

Πεξηιακβάλνληαη ην ζρνιηθφ θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσληθή, θπζηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή πγεία ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη: 

 

• Η πνιηηηθή πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ 

θαηαλνκή ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε. 

• Η πνιηηηθή πξέπεη λα αληαλαθιά κηα 

θνηλή νπηηθή ζε ζρέζε κε ην πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζέιεη λα 

νδεγεζεί ζε ζρέζε κε ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ψζηε ε θνηλή 

νπηηθή λα πινπνηεζεί κε ηξφπν πνπ 

ζπλάδεη κε ηηο δεδεισκέλεο αμίεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

• Η πνιηηηθή λα έρεη ζηφρν λα 

πξνζεγγίζεη  ζέκαηα πγείαο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ππέξβαξα θαη 

παρχζαξθα παηδηά ζε ζρνιηθφ 

επίπεδν, κε ηελ αληηκεηψπηζε  

παξαγφλησλ ζην ηξφπν δσήο ησλ 

παηδηψλ, αιιά θαη ζην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

• Η πνιηηηθή λα εμαζθαιίδεη ζπλέπεηα 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα θαη ζηελ ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Η 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΔΚΓΟΗ 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο έθδνζεο 

είλαη λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

βηψζηκεο ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνξά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε. 

Θα ήηαλ επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο, πνπ 

εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο αγσγήο θαη ηεο 

πξναγσγήο πγείαο ζηα ζρνιεία. 

Δηδηθά απηή ε έθδνζε απεπζχλεηαη ζε 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ινηπφ πξνζσπηθφ  ησλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο, φζν 

θαη ζε εηδηθά ζρνιεία. Απφ απηήλ ηελ 

έθδνζε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ νη 

θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη εληζρχνπλ 

ηα ζρνιεία ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν, φπσο θαη νη ππεχζπλνη 

δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ θαη 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ζην επξχηεξν 

πεδίν ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

ΠΩ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ ΑΤΣΗ Η 

ΔΚΓΟΗ  

 

Απηή ε έθδνζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο κε 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη απηφ επεηδή 

ε δεκηνπξγία ζρνιηθήο πνιηηηθήο είλαη 

κηα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία πνπ 

ζπκβαίλεη κέζα ζε κηα δπλακηθή ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη ζπλδέεηαη κε ηφζν κε ηα 

άηνκα φζν θαη κε  αιιαγέο ζε ηνπηθφ θαη 

εζληθφ  επίπεδν. 

Σα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ 

ηελ έθδνζε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζαλ έλα ζρέδην ή ζαλ έκπλεπζε κε 

πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξά ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε ζηα 

ζρνιεία. 

Δπηπξφζζεηα, θαη νη άιιεο δηαζέζηκεο 

εθδφζεηο ηνπ HEPS βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθήο, ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

 

ΠΩ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΜΔ ΑΤΣΗΝ 

ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ 

 

Ο Οδεγφο γηα ηελ αλάπηπμε ζρνιηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξά ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο HEPS κε κία 

ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: 

 

• Γηεξεχλεζε: Γηεμήρζε κηα 

δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνξά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε πνπ έρνπλ εθδνζεί ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα (2004-2009). 

χληνκεο πεξηγξαθέο απηνχ ηνπ 

πιηθνχ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ζε κία 

εζσηεξηθή αλαθνξά ηνπ HEPS( 

Morel, 2009) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο πεγή έκπλεπζεο απηήο ηεο 

έθδνζεο. 

• Αλάδξαζε απφ επαγγεικαηίεο ζην 

ρψξν ηεο παηδείαο θαη ηεο πγείαο ζε 

Δπξσπατθέο ρψξεο:  Γηεμήρζε κία 

αμηνιφγεζε ζην πξψην θείκελν ηεο 

έθδνζεο απφ 15 επαγγεικαηίεο ζην 

ρψξν ηεο παηδείαο θαη ηεο πγείαο ζε 

επηά Δπξσπατθέο ρψξεο. Σα ζρφιηα 

θαη νη πξνηάζεηο ηνπο αλαιχζεθαλ 

θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην ηειηθφ 

θείκελν.  

• Αλάδξαζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο HEPS θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο ηνπ HEPS. 

Μία πξφρεηξε έθδνζε απηνχ ηνπ 

θεηκέλνπ ζπδεηήζεθε θαη έηζη 

πξνέθπςε ε ηειηθή κνξθή απηνχ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

 

 



● ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

ΠΡΙΝ ΞΔΚΙΝΗΔΣΔ 
 

 

1.1 ΠΟΙΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Μία πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ 

κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνξά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

δεκηνπξγεζεί  κηα νκάδα εξγαζίαο ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη αληηπξνζψπνπο 

απφ: 

• ηελ ππεχζπλε νκάδα επαγγεικαηηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ 

• ηνπο γνλείο 

• ηνπο καζεηέο 

• ην κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

• ηελ ζρνιηθή λνζνθφκα, ηνλ εηδηθφ ζε 

ζέκαηα δηαηξνθήο 

• ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο δηαθέξνπλ 

απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Παξφηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα νξηζζεί κία νκάδα 

εξγαζίαο πνπ ζα πηνζεηήζεη κία αλνηθηή 

δηαδηθαζία δηαιφγνπ  θαη ζα δνκήζεη έλα 

θνηλφ ζθεπηηθφ ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη 

ζεκαληηθφ, πνηεο αιιαγέο είλαη δπλαηέο 

θαη πσο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία βνεζά 

ψζηε ε πνιηηηθή λα είλαη έξγν φιεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ηφζν ζην 

ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο φζν θαη ζην 

ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

1.2 ΠΩ ΘΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΚΑΛΔ  

ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   

 

πληζηάηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

πνιηηηθήο λα μεθηλήζεη κε ηελ ζπδήηεζε 

ησλ αθφινπζσλ εξσηήζεσλ: 

• Γηαηί ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ λα αθνξά 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε; 

• Πνηεο είλαη νη βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα αλαγλσξηζκέλα ζέκαηα πγείαο; 

• Ση εκείο ζέινπκε ηδαληθά λα 

πεηχρνπκε ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε ζην 

ζρνιείν(πνην είλαη ην φξακά καο); 

• Πνηέο είλαη νη δπλαηφηεηεο γηα απηφ 

ην ζθνπφ(δηαζέζηκνο ρξφλνο, ψξεο, 

άλζξσπνη θαη νηθνλνκηθά 

απνζέκαηα); Πσο κπνξνχκε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ππνζηήξημε θαη επηθνηλσλία κε 

ζρεηηθνχο θνξείο θαη αλζξψπνπο 

εθηφο ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ θαη ησλ γνλέσλ; 

Άιιεο ρξήζηκεο εξσηήζεηο κπνξεί λα 

είλαη: 

• Πνηεο κέζνδνη είλαη θαιχηεξεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο, 

ηνπ θηλήηξνπ, ηεο αίζζεζεο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηεο έκπλεπζεο, θαη ηεο 

γλσξηκίαο κε αλζξψπνπο θιεηδηά πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο πνιηηηθήο; 

• Πνηα είλαη ηα νξφζεκα πνπ ζα καο 

βνεζήζνπλ ζηελ δφκεζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο ζηνλ ρξφλν; 

• Πνπ κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε 

επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο. 
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● ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 

2.1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΤΓΔΙΑ 

 

Η έλλνηα ηεο πγείαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα ζρνιείν πξέπεη 

λα ζπκθσλεζεί πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα αθνξά 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε. Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο ζε 

ζρέζε κε ην πψο νξίδεηαη ε «πγεία» ζηελ 

βηβιηνγξαθία, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνπο 

ηερληθνχ ηχπνπ νξηζκνχο κε αθεηεξία 

ηελ αζζέλεηα, έσο ηηο θηινζνθηθέο 

αλαθνξέο πνπ ηνλίδνπλ ην λφεκα ηεο 

ζεηηθήο πγείαο ή ηεο επεμίαο, ηεο 

πξαγκάησζεο εαπηνχ θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο. Γελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή 

ζηελ εξψηεζε ηνπ ηη είλαη πγεία, πνπ λα 

κπνξεί λα αθνξά δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, πιαίζηα θαη ηξφπνπο δσήο. 

Η πγεία φπσο θαη ε αζζέλεηα βηψλεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ην θάζε άηνκν, φπσο 

επίζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ 

θαζνξίδνπλ, φπσο νη ζπλζήθεο δσήο, ην 

πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε εζληθφηεηα, ν πνιηηηζκφο, 

ε ειηθία, ην θχιν θ.ι.π. 

Όπσο ηνλίδεη ζηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ HEPS θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζεκειηψδεηο αμίεο θαη ππιψλεο ο ηνπ 

SHE απηή ε έθδνζε ρξεζηκνπνηεί κία 

επξεία, ζεηηθή θαη νιηζηηθή έλλνηα ηεο 

πγείαο, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηε 

ζπλζήθε ησλ Ηλσκέλσλ Eζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Boonen et al, 

2009). 

Μηα επξεία έλλνηα γηα ηελ πγεία 

εκπεξηέρεη ηφζν ηε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ 

δσήο φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

(Simovaska et al, 2006). Σξφπνο δσήο 

(life style) είλαη ν ηξφπνο πνπ δνπλ νη 

άλζξσπνη, νη ζπλήζεηεο ηνπο, νη επηινγέο 

πνπ θάλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηινγψλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θαγεηφ, ηε 

θπζηθή άζθεζε, ηελ ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηελ ρξήζε θαπλνχ, ηελ 

ρξήζε νπζηψλ θηι. πλήζσο ηα άηνκα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο. 

 

 

 

 
 

Δηθφλα 1. Παξάγνληεο Τγείαο: ηξφπνο δσήο θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

 



Οη ζπλζήθεο  δσήο αλαθέξνληαη ζηα 

πιαίζηα πνπ νη άλζξσπνη δνπλ θαη 

εξγάδνληαη, ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία 

επεξεάδνπλ ηε δσή ελφο αηφκνπ. Απηνί 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν, ν πνιηηηζκφο, ε πφιε, ε 

γεηηνληά, ε νηθνλνκία θιπ. Οη ζπλζήθεο 

δσήο είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν αιιά 

φρη αδχλαηνλ λα αιιάμνπλ. 

Ο ηξφπνο δσήο θαη νη ζπλζήθεο δσήο 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ νη άλζξσπνη δνπλ ζε κηα θνηλφηεηα 

φπνπ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά είλαη 

εχθνια δηαζέζηκα πηζαλφηαηα ζα ηξψλε 

πην πγηεηλά θαη απηφ ζα επεξεάζεη ηελ 

πγεία ηνπο. Σν ζρήκα 1 απνηππψλεη πσο 

ν ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο δσήο 

αιιεινεπεξεάδνληαη σο πξνο ηελ πγεία. 

Μηα ζεηηθή αληίιεςε ηεο πγείαο 

εκπεξηέρεη φηη ε πγεία είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ έιιεηςε ηεο αζζέλεηαο. Η ζεηηθή 

πγεία ή ε επεμία αληηπξνζσπεχεη έλα 

απφζεκα γηα πνηφηεηα δσήο. πλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ 

γηα ην ηη απνηειεί «θαιή δσή». Με άιια 

ιφγηα ε πγεία δνκείηαη απφ ηε δηάδξαζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ 

ηνπο. Δπνκέλσο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πγείαο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φρη 

κφλν αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο άιια θαη 

ην πεξηβάιινλ, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο. Γηα απηφ αθξηβψο 

ην ιφγν ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο. 

 

 

2.2 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ πξναγσγήο 

ηεο πγείαο πξνο κία ηζνξξνπεκέλε θαη 

πγηεηλή δηαηξνθή πηνζεηεί κία επξεία 

άπνςε ησλ ζεκάησλ γχξσ απφ ην 

θαγεηφ, αληί λα εμεηάδεη απνθιεηζηηθά 

ηελ ζξεπηηθή πνηφηεηα θαη ηελ ζεξκηδηθή 

αμία. Απηή ε πξνζέγγηζε ιακβάλεη 

ππφςε ηα αθφινπζα: 

• ηελ αηζζεηηθή ή ηελ νπηηθή εκθάληζε 

ησλ γεπκάησλ 

• ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

θαηαλαιψλνληαη ηα γεχκαηα 

• ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ γεχζε θαη ηελ 

πθή ηεο ηξνθήο 

• ηελ θνηλσληθή νπηηθή ηνπ γεχκαηνο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη καδί κε άιινπο, ε 

πνπ κνηξάδεηαη κε άιινπο 

• ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ηηκή 

θξέζθηαο, νξγαληθήο θαη πγηεηλήο 

ηξνθήο 

• ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

ηξνθή παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη 

Η ιίζηα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ πνηθηιία ησλ απφςεσλ 

θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηξνθή θαη ηελ θαηαλάισζε ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

καζεηψλ.  

Σν ζρήκα 2 απνηππψλεη κηα ηέηνηνπ 

είδνπο επξεία πξνζέγγηζε ζην θαγεηφ. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Δηθφλα 2. πλζήθεο ηξνθήο θαη δηαηξνθήο (ηξνπνπνηεκέλν απφ Simovska et al, 2006). 

 

 

 

2.3 ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ 

ΑΚΗΗ 

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ πξναγσγήο 

ηεο πγείαο πξνο κία πγηή θαη 

ηζνξξνπεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνλίδεη κε έκθαζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

παηρληδηνχ, ηνπ ρνξνχ, ηεο αηζζεηηθήο 

θαη ηεο εηθφλαο ζψκαηνο, φπσο επίζεο 

θαη ησλ ζπνξ θαη ηεο δνκεκέλεο 

άζθεζεο. 

Σν ζρήκα 3 απνηππψλεη ηελ έλλνηα ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο. 

 

Καζεκεξηλά δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην βάδηζκα θαη ην 

πνδήιαην απφ θαη πξνο ην ζρνιείν, ην 

ηξέμηκν θαη ην παηρλίδη (πεδήκαηα, 

ηξαβήγκαηα θαη ζπξσμίκαηα, ηεληψκαηα 

θαη επηθχςεηο) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαιιεηκάησλ, κηα πνηθηιία θηλήζεσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π. 

Απηή ε επξεία άπνςε πξνυπνζέηεη φηη ε 

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα αθνξά ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε έλαλ αξηζκφ 

παξαγφλησλ πνπ ελζαξξχλνπλ ή 

πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα. Απηνί 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο επίζεο 

κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηα 

αζιήκαηα. 

 

 

2.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΑΦΔ 

ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  

 

Η πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα 

δνκείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξνηείλεηαη φκσο ε πνιηηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ λα εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αμίεο 

θαη ηνπο ππιψλεο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζρνιείνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο. Απηέο 

νη αμίεο θαη νη ππιψλεο κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν λα απνθηεζεί 

θνηλή νπηηθή. Έηζη ζα δεκηνπξγεζνχλ 

δεζκνί κεηαμχ απηψλ θαη ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο θαη 

ζα ελζσκαησζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ζρνιείνπ. 



 

 

 
 

 

Δηθφλα 3. πλζήθεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηξνπνπνηεκέλν απφ Simovska et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Οη πέληε βαζηθέο αμίεο ηνπ δηθηύνπ ρνιεία γηα ηελ Τγεία ζηελ Δπξώπε (SHE) είλαη 

νη εμήο: 

 

 

1) Ιζόηεηα.  
Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο εμαζθαιίδνπλ λα παξέρνπλ ζε φινπο ίζεο 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε φιν ην θάζκα δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

εθπαίδεπζε θαη πγεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηηο 

αληζφηεηεο ζηελ πγεία. 

 

 

2) Βηωζηκόηεηα.  
Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο αλαγλσξίδνπλ φηη ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

εμέιημε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. Σα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα αθαδεκατθήο 

γλψζεο θαη ζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ελεξγήο θαη ζεηηθήο εηθφλαο φζνλ αθνξά ζηνπο 

κειινληηθνχο ξφινπο ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία. Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο 

Τγείαο εμειίζζνληαη θαιχηεξα φηαλ νη πξνζπάζεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα εθαξκφδνληαη 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα κηα εθηεηακέλε ζρνιηθή ρξνληθή πεξίνδν, γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε κε επηά ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα, ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζηελ παηδεία 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν νξαηά ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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3) Έληαμε.  
Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο γηνξηάδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη εμαζθαιίδνπλ 

ψζηε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα ληψζνπλ φηη είλαη άμηα εκπηζηνζχλεο 

θαη ζεβαζκνχ. Σα ζρνιεία είλαη θνηλφηεηεο κάζεζεο φπνπ νη θαιέο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζε καζεηέο, αλάκεζα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη αλάκεζα ζε ζρνιείν, 

γνλείο θαη θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθέο. 

 

 

4) Δλδπλάκωζε θαη ηθαλόηεηα γηα νξζή δξάζε
1
.  

Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά, ηνπο λένπο θαη φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί. 

 

 

5) Γεκνθξαηία.  
Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο βαζίδνληαη ζε δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη 

εμαζθνχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλάιεςεο επζχλεο. 

  

 

Οη πέληε ππιώλεο ηνπ δίθηπνπ ρνιεία γηα ηελ Τγεία ζηελ Δπξώπε (SHE) πνπ 

ππνγξακκίδνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ηωλ ρνιείωλ Πξναγωγήο ηεο Τγείαο είλαη νη 

εμήο: 

 

 

1)   πλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πγεία.  

Τπάξρεη κηα ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέπεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο πξαθηηθέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη αλαγλσξίδνληαη απφ νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Απηή ε πξνζέγγηζε 

πεξηιακβάλεη: 

- Μηα πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο πγείαο πνπ λα εληάζζεηαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

           θαη ε νπνία λα είλαη ζπκκεηνρηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

           δξάζεηο 

- Σελ αληίιεςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πγεία 

- Σε δηακφξθσζε ζρνιηθήο πνιηηηθήο ε νπνία δηέπεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

           ζρνιείνπ 

- Σε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ 

- Σε δηακφξθσζε δεμηνηήησλ δσήο 

- Σελ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κε ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα 

- Σελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

                                                 
1
 Η ηθαλφηεηα γηα νξζή δξάζε (action competence) νξίδεηαη σο ε ζηνηρεηνζεηεκέλε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δξα 

θαη λα θέξλεη αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, έρνληαο θαηά λνπ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πγεία (Jensen, 1997). 
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2)   πκκεηνρηθόηεηα.  

Η αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» γαινπρείηαη ζηνπο καζεηέο, ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ζηνπο γνλείο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ νπζηαζηηθή δέζκεπζε, ε νπνία είλαη κηα 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηα 

ζρνιεία. 

 

 

3)   Πνηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ.  

Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Οη πγηείο καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα. Σν πγηέο δηδαθηηθφ 

θαη κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε πςειφηεξν αίζζεκα 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν θχξην κέιεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

ζρνιηθά απνηειέζκαηα. Η πνιηηηθή ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία, ζηεξίδεη 

ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ησλ ζρνιείσλ. 

 

 

4)   Γξάζε βάζε ελδείμεωλ.  

Σν δίθηπν ρνιείσλ γηα ηελ Τγεία ζηελ Δπξψπε (SHE) ελεκεξψλεηαη απφ ηα 

ηζρχνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία εζηηάδνληαη ζηηο απνηειεζκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία, ηφζν ζε ζέκαηα 

πγείαο (π.ρ. λνεηηθή πγεία, πγηεηλή δηαηξνθή, πξφιεςε ρξήζεο νπζηψλ θιπ) φζν θαη 

ζηελ νιηζηηθή ζρνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

5)   ρνιεία θαη νη θνηλόηεηεο.  

Σα ρνιεία Πξναγσγήο ηεο Τγείαο είλαη κέξνο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο πνπ ηα 

πεξηβάιιεη. Δλζηεξλίδνληαη ηελ ελεξγή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο 

θαη είλαη ελεξγνί θνξείο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία. 

 

 

 

 

. 
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● ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

ΠΩ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙΣΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΥΟΛΔΙΟΤ 

ΟΛΙΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ; 
 

 

3.1: ΦΑΗ 1: ΚΑΘΟΡΙΜΟ  ΠΛΑΙΙΟΤ 

 

 Φάζε 1: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ 

 Δμαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημε θαη ε δέζκεπζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η επηηπρήο πνιηηηθή  πνπ αθνξά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ δέζκεπζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Δμαζθαιίδεηαη νκνζπκία κέζα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί κία ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκθσλία κέζα 

ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Μφλν ηφηε 

είλαη δπλαηή ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γεκηνπξγείηαη κία νκάδα εξγαζίαο θαη νξίδεηαη ν ζπληνληζηήο 

 Η νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο, κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη καζεηέο, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 ηηο ζεκαληηθέο ζπλζήθεο πεξηιακβάλνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρέζεηο ζην ζρνιείν θαη ν ρξφλνο πνπ 

ζα θαζνξηζζεί γηα νινθιεξσζεί ε εξγαζία. 

 

Φάζε 2: Αλάιπζε εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

Η εθηίκεζε ησλ νξγαλσηηθψλ, ησλ θπζηθψλ θαη ησλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θπζηθή άζθεζε θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζην ζρνιείν, βνεζά ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Σν 

εξγαιείν ηαρείαο εθηίκεζεο ηνπ HEPS  (Παξάξηεκα 1) βνεζά ζε απηήλ ηελ 

εθηίκεζε. 

 

Φάζε 3: Αλάπηπμε θαη θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο 

 Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ 

 Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη 

νη ζηφρνη. Σν εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηνπο ζρνιηθνχο δείθηεο (Παξάξηεκα 2) 

βνεζά ζην λα αλαγλσξηζζνχλ ηνκείο ζην ζρνιείν, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

εζηηάζεη ε πνιηηηθή. 

 Πξψηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο πνιηηηθήο 

 Σν θείκελν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηηο δηαζέζηκεο αλζξψπηλεο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηα 

θαζήθνληα, ηηο ππεπζπλφηεηεο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα. Δμαζθαιίδεηαη φπσο  

ε γλσκνδφηεζε θαη ε αλάδξαζε είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Αλαζεψξεζε 
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 ρφιηα θαη πξνηάζεηο αλαιχνληαη, ζπδεηνχληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

θείκελν εθφζνλ είλαη ρξήζηκα. 

 

Φάζε  4: Κνηλνπνίεζε θαη εθαξκνγή 

 Κνηλνπνίεζε 

 Σν θείκελν ηεο πνιηηηθήο αλαθνηλψλεηαη παλεγπξηθά ζε φιε ηελ θνηλφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη έλα ζρέδην ηνπ ηξφπνπ θνηλνπνίεζεο. 

 Αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή. 

 Απηφ ην ζηάδην εκπεξηέρεη ηνλ ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο. ε απηφ ην 

ζηάδην είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ππνζηήξημε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Δθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Σν ζρέδην κπαίλεη ζε εθαξκνγή. Η ππνζηήξημε απφ ζπλεξγάηεο ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη απφ ηνπο γνλείο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε. Απνηειεζκαηηθφο 

ζπληνληζκφο θαη μεθάζαξε επηθνηλσλία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ζε απηή 

ηελ θάζε.  

  

Φάζε  5: Παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη γλψζε 

Η δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ζπλερήο θαη 

απαηηεί παξαθνινχζεζε, αλαζεψξεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπιάρηζηνλ θάζε 3-4 

ρξφληα. 

Σν εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηνπο ζρνιηθνχο δείθηεο (Παξάξηεκα 2) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε. 

 
 

3.1.1 Δμαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημε 

θαη ε δέζκεπζε ηεο δηεύζπλζεο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Έλαο ζεηηθφο θαη κε δέζκεπζε 

δηεπζπληήο ζρνιείνπ έρεη θξίζηκε 

ζεκαζία γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. Δπί 

πιένλ ε βησζηκφηεηα ηεο πνιηηηθήο ψζηε 

λα παξακείλεη ελεξγήο θαη θαηάιιειε 

εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηελ δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε. Δάλ ε αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο είλαη πξσηνβνπιία ησλ κειψλ 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή αηφκσλ ζε 

ζέζεηο θιεηδηά απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, 

ηφηε ζα πξέπεη ζα εμαζθαιηζηεί ε 

δέζκεπζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

3.1.2 Δμαζθαιίδεηαη νκνζπκία κέζα 

ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

 

 Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ζεκαληηθφ άηνκν γηα ηελ δεκηνπξγία  

ζεηηθήο ζηάζεο θαη νκνζπκίαο ζε φιε 

ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ ε πνιηηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ κπνξεί λα είλαη επηηπρήο κφλν 

εάλ ππνζηεξίδεηαη απφ φιε ηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Δίλαη ρξήζηκν λα γίλεη κε 

ζαθήλεηα θαηαλνεηφ φηη ε πξναγσγή ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο ππνζηεξίδεη ζην ζρνιείν 

ζεκειησδψο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ 

ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο κε 

ηελ πλεπκαηηθή πγεία θαη ηελ γεληθφηεξε 

επεμία. Απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί, 

ψζηε λα δνκεζεί κηα ζχκθσλε γλψκε 

κέζα ζε φιε ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ γνλέσλ. Οη αθφινπζεο ππνδείμεηο  

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ 
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ζρεδηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε νκνζπκίαο κέζα ζηελ 

ζρνιηθή θνηλφηεηα.: 

• Πξνγξακκαηηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ γνλέσλ, φπνπ 

εηδηθνί ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

ζηα ζρνιεία ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν 

κε φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζε 

ζρέζε κε ηελ ζχλδεζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

• Πξνγξακκαηηζκφο γηα επίζθεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ γνλέσλ ζε έλα 

άιιν ζρνιείν (πξναγσγήο ηεο πγείαο) 

κε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε. 

 

3.1.3  Γεκηνπξγείηαη κία νκάδα 

εξγαζίαο θαη νξίδεηαη ν 

ζπληνληζηήο 

 

Σν επφκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο νκάδαο εξγαζίαο κε 

αληηπξνζψπνπο απφ ηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Δίλαη ρξήζηκε ε έληαμε 

εζεινληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ έρνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ 

θαη ηθαλφηεηα ζην ηνκέα ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο.  

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη 

ζεκαληηθή. Δάλ δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο  λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν 

ζηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη 

ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ, 

νηθεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηελ 

πνιηηηθή θαη θηλεηνπνηνχληαη λα 

πηνζεηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

θαηλνχξηεο πξαθηηθέο. 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία κηαο νκάδαο 

εξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζζεί 

έλαο ζπληνληζηήο πνπ ζα ζπληνλίδεη ηελ 

εξγαζία ηεο νκάδαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δνζνχλ ζηνλ ζπληνληζηή ηα κέζα ψζηε 

λα αλαιάβεη απηήλ ηελ επζχλε, π.ρ. λα 

δηδάζθεη ιηγφηεξεο ψξεο. 

 

Οη ππεπζπλφηεηεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

• Σελ δηεμαγσγή κηαο εθηίκεζεο 

αλαγθψλ θαη εθηίκεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξνγξακκάησλ (κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηαρείαο 

εθηίκεζεο ηνπ HEPS  ζην 

Παξάξηεκα 1). 

• Σνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θνηλνπνίεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, φπσο 

επίζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζή ηεο. 

• Σελ ππνζηήξημε θαη ηελ δηαηήξεζε 

ηεο δέζκεπζεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ πξσηνβνπιία γηα 

πνιηηηθή. 

 

 ε απηό ην ζηάδην ε εθηίκεζε θαη 

ζπδήηεζε ηωλ επόκελωλ 

εξωηήζεωλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε: 
 

• Πνηνο αλήθεη ζηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (πξνζδηνξίζηε 

νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα 

εκπιαθεί); 

• Πνηα είλαη ηα κέιε πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν θαη έρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλεηξν γηα λα εκπιαθνχλ ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο (φπσο δάζθαινη,  

ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, 

καζεηέο, ε λνζνθφκα ηνπ 

ζρνιείνπ, γνλείο, αληηπξφζσπνη 

ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ/θνξέσλ, 

εηδηθνί ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θ.ι.π.); 

• Ση κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ν 

εηδηθφο ηνπο ξφινο ή ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ νκάδα εξγαζίαο; 

 

3.1.4   Δμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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Τπάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο κέζα 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα 

πνιηηηθή. Αλαθέξνπκε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηηο νξγαλσηηθέο ζπλήζεηεο, 

ηηο ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιείν, θαη ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν.  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

αιιάμεη γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ίδξπζε ή ε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ή άιισλ ζεκείσλ 

φπνπ ηα παηδηά ηξψλε ην γεχκα ηνπο. 

Δπίζεο νη ιεηηνπξγηθέο θαη/ή νη 

αηζζεηηθέο παξάκεηξνη πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε. Οκνίσο ε απιή ηνπ 

ζρνιείνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί θάησ απφ 

ην πξίζκα ηνπ ηη δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη 

γηα θπζηθή άζθεζε, αιιά θαη σο πξνο 

ηελ αηζζεηηθή ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

ειθπζηηθή γηα ηα παηδηά. 

Απηφ ην ζηάδην ζηελ δεκηνπξγία 

πνιηηηθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ηνλ ηξφπν πνπ  δηδάζθνληαη νη καζεηέο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πσο 

ζα αιιάμεη θαη ζα εμειηρζεί ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην ζρνιείν. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ 

θαη λα δψζνπλ πξνηάζεηο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ  ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιηθνχ 

θπιηθείνπ, ηνπ ρψξνπ πνπ ηξψλε ηα 

παηδηά ή ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ, ζαλ 

κέξνο ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο 

πνιηηηθήο. 

Οη ζρνιηθέο ζπλήζεηεο θαη νη ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο, 

πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην ζρνιείν, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα θαηαδεηθλχεηαη κέζα απφ 

ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, κε πνην 

ηξφπν ε πνιηηηθή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο αληηκεησπίδεη 

δεηήκαηα φπσο ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε 

έληαμε ζην ζρνιείν. 

Γηα ηνλ ππάξρνληα δηαζέζηκν ρξφλν 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα 

βξεζνχλ νη θαηάιιεινη ρξφλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

είδνπο πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ρξφλνο ηνπ δηαιιείκαηνο γηα θαγεηφ ή νη 

επθαηξίεο γηα ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα, 

κέζα ζε ζέκαηα ή δηακέζνπ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ. 

 

3.2 ΦΑΗ 2: ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ  

 

Σν πξψην θαζήθνλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

είλαη λα αλαιχζεη ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ζην ζρνιείν. Απηφ εκπεξηέρεη 

κηα εθηίκεζε ηνπ πσο νξγαλσηηθνί, 

θπζηθνί  θαη αηνκηθνί παξάγνληεο 

δηεπθνιχλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε 

ζην ζρνιείν. 

Γηα λα γίλεη απηή ε εθηίκεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηαρείαο 

εθηίκεζεο ηνπ HEPS ( Παξάξηεκα 1). 

Σν εξγαιείν ηαρείαο εθηίκεζεο ηνπ 

HEPS  απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

εξσηήζεσλ ρσξηζκέλσλ ζε 7 νκάδεο. 

Αληηπξνζσπεχνπλ κηα νιηζηηθνχ ηχπνπ 

πξνζέγγηζε ζρνιείνπ ζηα ζέκαηα ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο. Δίλαη έλα επέιηθην εξγαιείν 

ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο εξσηήζεηο, θαηάιιειεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, εθφζνλ ε νκάδα 

εξγαζίαο ην θξίλεη βνεζεηηθφ. Η 

εθηίκεζε ζα αλαδείμεη ηηο πξαθηηθέο 

εθείλεο πνπ δνπιεχνπλ θαιά θαη εθείλεο 

πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο ζα βνεζήζεη 

λα ηεζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη 

ζηφρνη ζηελ θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

πνιηηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ελέξγεηεο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ θάζε ηεο 

εθαξκνγήο. Η εθηίκεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβεη 

ππφςε θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξναγσγή  ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην ζρνιείν. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα 
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ρξήκαηα, ηνλ ρξφλν, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηελ 

πνιηηηθή κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπηπξφζζεηα ε εθηίκεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ εθηίκεζε ησλ ηάζεσλ 

ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε ζην 

ζρνιείν. 

Η ζσζηή θαηαλφεζε ηνπ πσο 

νξγαλσηηθνί, θπζηθνί  θαη αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ βνεζά ζην 

θαζνξηζκφ ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ. 

 

 ε απηό ην ζηάδην ε εθηίκεζε θαη 

ζπδήηεζε ηωλ επόκελωλ 

εξωηήζεωλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε: 
 

• Πνηεο είλαη νη παξνχζεο πνιηηηθέο 

ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην 

ζρνιείν; 

• Ση επί ηνπ παξφληνο ζπκβαίλεη 

ζηελ πξάμε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο; 

(Τπάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζε 

θάζε ηάμε πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ;) 

• Πνηνη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

εκπνδίδνπλ ή πξνάγνπλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε ζην ζρνιείν; 

• Πνηνη θπζηθνί παξάγνληεο 

εκπνδίδνπλ ή πξνάγνπλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε ζην ζρνιείν; 

• Πνηνη αηνκηθνί παξάγνληεο 

εκπνδίδνπλ ή πξνάγνπλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε ζην ζρνιείν; 

• Πνηα είλαη ηα ππάξρνληα επίπεδα 

θπζηθήο άζθεζεο ζηηο δηάθνξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο; 

• Πνηέο είλαη νη ππάξρνπζεο ηάζεηο 

ζην θαγεηφ ζηηο δηάθνξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο; 

• Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ ζε επίπεδν πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θαη  θπζηθήο άζθεζεο; 

• Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε επίπεδν 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη  θπζηθήο 

άζθεζεο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ εζληθφηεηα ή ηελ ζξεζθεία; 

• Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε επίπεδν 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη  θπζηθήο 

άζθεζεο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε; 

• Τπάξρνπλ εμσηεξηθνί θνξείο πνπ 

έρνπλ ήδε εκπιαθεί κε ηελ 

πξναγσγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην 

ζρνιείν; 

 

 

3.3 ΦΑΗ 3: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

3.3.1  Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήηωλ 

θαη ζηόρωλ 

 

Δθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί κηα θαιή 

γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ε νκάδα 

εξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο. Απηή ε θάζε 

δίλεη ηελ επθαηξία γηα ζθέςε θαη 

πεξηγξαθή ησλ πξνζδνθψκελσλ 

επηηεπγκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνχξηαο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε.   

Έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη ρξήζηκν λα 

επηιεγνχλ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο 

νπνίνπο ζα ζηνρεχζεη ε πνιηηηθή. 

πληζηάηαη νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επξεία έλλνηα ηεο 

πγείαο, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε, φπσο ζπδεηήζεθε ζην 

θεθάιαην 2.1. Απηνί επίζεο ζα πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ ηηο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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Σν εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηνπο 

ζρνιηθνχο δείθηεο (Παξάξηεκα 2) 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν. Σν εξγαιείν 

βνεζά ζηελ αλάδεημε ηνκέσλ ζην 

ζρνιείν ζηνπο νπνίνπο ε πνιηηηθή γηα 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε ζα εζηηάζεη. 

 

3.3.2   Πξώηε πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο ηεο πνιηηηθήο 

 

Σν θαζήθνλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο είλαη 

λα δεκηνπξγήζεη έλα πξψην θείκελν 

πνιηηηθήο. Απηφ πξέπεη λα πξνθχςεη κε 

ηξφπν φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν απιφ 

θαη δηαθαλή, έηζη ψζηε φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα κπνξνχλ λα 

δνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ πσο 

δεκηνπξγήζεθε ε πνιηηηθή. 

Σν θείκελν πξέπεη λα ηζνξξνπεί ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο 

θαη ζε επίπεδν αηφκσλ δπλαηφηεηεο. Θα 

πξέπεη μεθάζαξα λα πεξηγξάθεη 

θαζήθνληα, ππεπζπλφηεηεο θαη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα γηα δξάζε. 

ε απηφ ην ζεκείν κηα απιή δηαδηθαζία 

γηα γλσκνδφηεζε θαη αλάδξαζε κέζα 

ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκε. Απηνί πνπ ζα 

πνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζα είλαη έλα κίγκα 

απφ καζεηέο, γνλείο θαη εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Απηφ βνεζά ψζηε φια ηα 

κέιε  ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα 

νηθεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη λα 

είλαη ελήκεξα γηα ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο. Η δηαδηθαζία ζπιινγήο 

απφςεσλ ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν γηα 

αληαπφθξηζε θαη αλάδξαζε κε δηάθνξεο 

κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ιεπηνκεξψλ 

αηνκηθψλ ζρφιησλ. Δηδηθή κέξηκλα 

πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ χπαξμε 

δηάθνξσλ κνξθψλ αλάδξαζεο 

θαηάιιεισλ γηα δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ καζεηέο απφ φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο. 

 

3.3.3  Πξνζαξκνγή 

 

Όια ηα ζρφιηα  θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

αλαιχνληαη θαη ζπδεηνχληαη απφ ηελ 

νκάδα εξγαζίαο θαη ην θείκελν ηεο 

πνιηηηθήο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα. 

 

  

 ε απηό ην ζηάδην ε εθηίκεζε θαη 

ζπδήηεζε ηωλ επόκελωλ 

εξωηήζεωλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε: 

 

• Δίλαη νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 

θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα δνκεκέλα κέζα 

ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηηο 

αμίεο ηνπ ζρνιείνπ; 

• Δίλαη νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 

θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα δνκεκέλα κέζα 

ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ θαη ζηηο επηδηψμεηο γηα 

κειινληηθά επηηεχγκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ; 

• Πσο νη θαζνξηζκέλνη ζθνπνί θαη 

ζηφρνη επεξεάδνπλ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

ή ηελ νξγάλσζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ; 

• Η δηαδηθαζία ζπιινγήο απφςεσλ 

ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη 

πεξηειάκβαλε φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

καζεηψλ; 

• ε πνηνπο πξέπεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα: ηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ ή ζηνπο ηνκείο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο έηζη φπσο πξνέθπςε 

απφ ηελ εθηίκεζε αλαγθψλ; 

• Αλαιχζεθαλ ζπζηεκαηηθά φια ηα 

ζρφιηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλάδξαζεο; 

• Δίλαη εθαξκφζηκνη νη ηειηθνί 

ζθνπνί θαη ζηφρνη; 
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3.4   ΦΑΗ 4: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

3.4.1  Κνηλνπνίεζε 

 

Σν θαηλνχξην θείκελν ηεο πνιηηηθήο 

αλαθνηλψλεηαη παλεγπξηθά ζε φιε ηελ 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δίλαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ηνπ θεηκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη πιεζπζκνχο ζηφρνπο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζπληζηάηαη λα 

ππάξρεη κηα επηθνηλσληαθή ηαθηηθή. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθψλ 

ηξφπσλ θνηλνπνίεζεο είλαη: 

• Έλα αληίγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 

θπθινθνξείηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνπο 

γνλείο, ελψ αλαθνηλψλεηαη θαη κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ. 

• Οξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο γηα 

ελεκέξσζε κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ 

επθαηξία γηα ζπδήηεζε. 

• Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη κέζσ ησλ 

καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ 

ζπδεηήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, αθηζψλ 

θαη άιισλ νπηηθψλ εθζεκάησλ κέζα 

ζην ζρνιείν. 

• Οξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο κε ζηφρν 

λα θαιχςνπλ  δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ελεκέξσζεο, γηα παξάδεηγκα κέζα 

ζην θπιηθείν ή ζηηο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

• Σα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα 

ελεκεξψζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε, 

φζν θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηηηθήο 

ζην ζρνιείν. 

 

3.4.2   Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ γηα 

εθαξκνγή 

 

Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη. 

Πξηλ λα αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο, κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε ε επηθνηλσλία ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, κε θνξείο θαη άηνκα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην ζρνιείν. Απηνί 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε πξαθηηθέο θαη 

ρξήζηκεο  ηδέεο θαη πξνηάζεηο. 

Έλα ζρέδην εξγαζίαο θαη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα 

ππνγξακκίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

δξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ 

ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

εθαξκνζζνχλ. Δίλαη επίζεο ρξήζηκν λα 

γίλεη κία ιίζηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή. Ξαλά 

κπνξεί λα ππάξμεη ππνζηήξημε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε. ε κεξηθέο ρψξεο πξνζθέξεηαη 

εθπαίδεπζε ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

ζε θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα. 

Πξνηείλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε  ηέηνηα εθπαίδεπζε, 

εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Δάλ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, πξνηείλεηαη λα 

εθπαηδεπηνχλ έλα ή δχν κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη απηνί κεηά ζα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππφινηπνπο κέζα ζην 

ζρνιείν. 

 

3.4.3   Δθαξκνγή θαη ελζωκάηωζε ηεο 

πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Η επφκελε πξφθιεζε είλαη ε 

κεηνπζίσζε ηεο πνιηηηθήο ζε πξάμε. Η 

πνιηηηθή είλαη ρξήζηκε κφλν αλ 

ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φιεο 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δπνκέλσο ην 

ζρέδην εξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζεί. 

Απηφ πξνυπνζέηεη νξγάλσζε θαη 

αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ 

φζνλ αθνξά ηνλ θάζε ζηφρν θαη 
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ηθαλνπνηεηηθή θαηαλνκή κέζσλ. 

Τπνζηήξημε απφ ζπλεξγάηεο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη απφ ηνπο γνλείο 

είλαη ζεκαληηθή ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. 

Πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ νξφζεκα κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο 

εθαξκνγήο λα αλαζεσξείηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη. Απνηειεζκαηηθφο 

ζπληνληζκφο θαη ζαθήο επηθνηλσλία 

είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζε απηή ηελ θάζε, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δνπιεηά 

γίλεηαη έγθαηξα, νη πξνθιήζεηο 

αληηκεησπίδνληαη θαη νη επηηπρίεο 

αλαγλσξίδνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνβιεθζεί ηθαλφο ρξφλνο γηα λα 

κνηξάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχληαη 

παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. 

 

 ε απηό ην ζηάδην ε εθηίκεζε θαη 

ζπδήηεζε ηωλ επόκελωλ 

εξωηήζεωλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε: 

 

• Έρνπλ μεθάζαξα πεξηγξαθεί θαη 

γλσζηνπνηεζεί ηα θαζήθνληα, νη 

ζηφρνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα; 

• Έρεη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο νηθεηνπνηεζεί ηελ 

πνιηηηθή θαη λνηψζεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο; 

• Έρεη γίλεη γλσζηή ε πνιηηηθή ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία; 

• Δίλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ηθαλφ λα εθαξκφζεη ηελ πνιηηηθή; 

• Έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

αξθεηφ ρξφλν θαη νηθνλνκηθά 

απνζέκαηα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο; 

• Έρεη πξνβιεθηεί θάπνηα κέζνδνο 

γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη 

θηλεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ εθαξκφδεη ηελ 

πνιηηηθή; 

• Έρεη πξνβιεθηεί ηη ζα γίλεη ζε 

πεξίπησζε κεηαθηλήζεσλ- 

θαηλνχξηνη καζεηέο, θαηλνχξηνη 

γνλείο θαη θαηλνχξηνη ζπλάδειθνη- 

θαη πσο απηνί ζα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηελ πνιηηηθή; 

• Τπάξρνπλ νη ζπλζήθεο ψζηε λα 

ζπληεξεζεί ε εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο καθξνπξφζεζκα; 

 

 

3.5   ΦΑΗ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΝΩΗ 

 

Η παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε 

είλαη αλαπφζπαζηα ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο. Η δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο 

πνιηηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη 

θπθιηθή. Απαηηεί παξαθνινχζεζε, 

αλαζεψξεζε θαη πξνζαξκνγή θάζε 3-4 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Οη ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο 

αλάγθεο θαη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, κέζα ή έμσ απφ 

ην ζρνιείν κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη είλαη 

πηζαλφ λα ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγή ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Γηα ηελ αλεχξεζε εξγαιείνπ πνπ ζα 

βνεζήζεη  ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε, κπνξεί θαλείο λα 

δηεξεπλήζεη ηα ππάξρνληα εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο θαη εθηίκεζεο. Ο 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ SHE 

(www.schoolsforhealth.eu) παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηα εξγαιεία. ε 

θάπνηεο ρψξεο ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα δηαζέηεη εξγαιεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνιηηηθήο ζην ζρνιείν. 

Σν παξάξηεκα 2 ζε απηήλ ηελ έθδνζε 

παξέρεη έλα ζχλνιν ζρνιηθψλ δεηθηψλ, 

πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκνη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πνιηηηθήο. Απηνί νη δείθηεο 

απνηεινχλ έλα ζεκείν αθεηεξίαο θαη 

πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 

ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ θάζε μερσξηζηνχ ζρνιείνπ. 

 

 

http://www.schoolsforhealth.eu/
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 ε απηό ην ζηάδην ε εθηίκεζε θαη 

ζπδήηεζε ηωλ επόκελωλ 

εξωηήζεωλ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε: 

 

• ε πνην βαζκφ επηηεχρζεθαλ νη 

ζθνπνί θαη νη ζηφρνη πνπ 

θαζφξηζε ε πνιηηηθή; 

• Πνηα είλαη ε θχζε θαη ν βαζκφο 

ηεο επηηπρίαο; 

• Πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ; 

• Πνηα είλαη ε εκπεηξία απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ; 

• Με πνην ηξφπν πξνζιακβάλνπλ 

ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ηηο θαηλνχξηεο πξαθηηθέο πνπ 

εηζήγαγε ε εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο; 

• Με πνην ηξφπν πξνζιακβάλνπλ νη 

καζεηέο ηηο θαηλνχξηεο πξαθηηθέο 

πνπ εηζήγαγε ε εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο; 

• Πσο αληαπνθξίζεθαλ νη γνλείο 

ζηελ απμεκέλε πξνζνρή ζηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε; 

• Έρνπλ παλεγπξηθά αλαθνηλσζεί 

ηα επηηεχγκαηα; 
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● ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΜΠΝΔΤΗ 
 

 

4.1 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ: 

ΓΑΝΙΑ 

 

ρνιείν Hillerǿdgades, Κνπεγράγε 

(νινήκεξν ζρνιείν: βαζκίδεο απφ 

παηδηθφο ζηαζκφ κέρξη ηελ 9
ε
 βαζκίδα, 

230 καζεηέο) 

Άηνκν γηα επηθνηλσλία: Marika 

Ouchicha Jensen 

 

 

4.1.1.  Ιζηνξηθό πιαίζην   

 

Σν 2006 ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

Κνπεγράγεο απεθάζηζε λα εθαξκφζεη ην 

πξφγξακκά καο ζηα νινήκεξα ζρνιεία 

πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

εζληθέο θαη θνηλσληθέο πνιψζεηο. Ο 

ζηφρνο απηψλ ησλ ζρνιείσλ ήηαλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα πεξηβάιινλ δηεγεξηηθφ 

θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν 

ζρνιείν αλνίγεη  ζηηο 7πκ, ηα καζήκαηα 

μεθηλνχλ ζηηο 8πκ θαη ε ζρνιηθή κέξα 

ηειεηψλεη ζηηο 3κκ. ηελ ζπλέρεηα 

κεηαμχ ησλ σξψλ 3-5κκ ηα παηδηά έρνπλ 

ειεχζεξν ρξφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αζιήκαηα. 

 

 

4.1.2 Ση έθαλε ην ζρνιείν;  

 

Σν ζρνιείν δεζκεχηεθε ζε έλα 

πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηελ αγσγή πγείαο 

ζηα ζρνιεία θαη ηελ δεκηνπξγία 

πνιηηηθήο πγείαο. Ο ζηφρνο ε πγεία λα 

ελζσκαησζεί σο αληηθείκελν ζην 

παξαδνζηαθφ σξνιφγην πξφγξακκα ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο. Σν ζρνιείν μεθίλεζε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαηαξρήλ κε ηελ 

δεκηνπξγία κηαο νκάδαο πγείαο πνπ 

απνηειείην απφ εθπαηδεπηηθνχο, ην 

πξνζσπηθφ ηεο πξνζρνιηθήο βαζκίδαο, 

ηελ λνζνθφκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. πκθσλήζεθε ε 

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ λα κελ είλαη έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο. 

Δλαιιαθηηθά, λα πξφθεηηαη γηα έλα 

εθπαηδεπηηθφ καληθέζην, πνπ λα δειψλεη 

φηη ε πγεία είλαη έλα ζεκαληηθφ ζάκα 

πνπ πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ φινπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Με άιια 

ιφγηα ε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγήο κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη ζην επίζεκν 

σξνιφγην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, 

ζπκθσλήζεθε φηη ε πνιηηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ηνλίδεη κε έκθαζε 

φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία ζην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε 

δξάζεηο, πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ 

Γηεξεχλεζε, ζηελ Όξαζε, ζηελ Γξάζε 

θαη ζηελ Αιιαγή ( κέζνδνο IVAC-

Investigation, Vision, Action, Change), 

κέζνδν ζηελ νπνία νη καζεηέο είλαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

 

 

4.1.3 Η πνιηηηθή ζε εθαξκνγή: 

ζρνιηθά γεύκαηα 

 

χκθσλα κε ηελ θαηλνχξηα πνιηηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ, απνθαζίζηεθε φηη ηα ζρνιηθά 

γεχκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ρψξνπ πξναγσγήο ηεο πγείαο, φπνπ 

ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζζνχλ 

κε έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πγείαο: ηελ ηξνθή, φρη κφλν 

γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη γηα φιν ην 

ζρνιείν. Έηζη ην ζρνιείν εηζήγαγε 

ζρνιηθά γεχκαηα. Ο ζηφρνο ήηαλ ηα 

πγηεηλά γεχκαηα λα ελζσκαησζνχλ κέζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θηινζνθηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ζα 
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είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ φιε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

γεπκάησλ, έηζη ψζηε λα κάζνπλ γηα ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θάλνπλ πγηείο επηινγέο. 

Σν πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ 

είρε επίζεο σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, 

λα απμήζεη ηελ ζπλνρή θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην ηνπ ζρνιείνπ, λα βειηηψζεη ηηο 

αλεπίζεκεο επαθέο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απμήζεη ηελ 

ζπλνιηθφηεξε επεμία νιφθιεξεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Κάπνηεο θπζηθέο αιιαγέο έπξεπε λα 

γίλνπλ ζην ζρνιείν, εθφζνλ απηφ δελ 

δηέζεηε θπιηθείν ή θνπδίλα. ήκεξα θάζε 

ζρνιηθφ γεχκα πξνεηνηκάδεηαη ζηελ 

θνπδίλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεξβίξεηαη 

ζηελ θαληίλα. Σν ζρνιείν πξνζέιαβε 

έλαλ επαγγεικαηία ζεθ, γηα βνεζήζεη 

ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζεξβίξηζκα 

ησλ γεπκάησλ καδί κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

θαζεγεηέο ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

4.1.4 Απνηειέζκαηα 

 

Σν ζρνιείν θξφληηζε ψζηε λα είλαη 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δνπιεηάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ γεπκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ζρνιείν επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη κία 

αζθαιή θαη δεζηή αηκφζθαηξα γηα ηα 

παηδηά κέζα ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα επηρεηξήζνπλ λα δνθηκάζνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε ηξνθψλ θαη λα κάζνπλ 

γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σα παηδηά θάζε 

ηάμεο ηξψλε πάληα καδί θαη καδί κε ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο θαη θάζε ηάμε έρεη ην 

δηθφ ηεο ηξαπέδη ζηελ θαληίλα. Σν γεχκα 

ζεξβίξεηαη ζην ηξαπέδη πάλσ ζε 

φκνξθνπο δίζθνπο πνπ ηα παηδηά ηνπο 

κεηαθέξνπλ γχξσ- γχξσ θαη απφ ηνπο 

νπνίνπο ηα παηδηά ζα γεκίζνπλ ηα πηάηα 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά 

απνθαζίδνπλ κφλα ηνπο πφζν ζα θάλε. 

Οη δάζθαινη ηα ελζαξξχλνπλ λα 

ζπιινγηζηνχλ ην πεξηερφκελν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα «πγηεηλφ πηάην» κε 

πνηθηιία ηξνθψλ φπσο ςάξη, ιαραληθά, 

θξέαο θιπ. 

 

 

4.1.5 Η ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ 

 

Σν ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαγσγή 

γεπκάησλ ζηελ θνπδίλα ζαλ έλα 

πξαθηηθφ κέζν γηα αγσγή πγείαο,  κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απφ ηελ 5
ε
  έσο 

ηελ 8
ε
 βαζκίδα θαη ησλ θαζεγεηψλ ηεο 

νηθηαθήο νηθνλνκίαο. Κάζε καζεηήο 

ζπκκεηέρεη γηα κία εβδνκάδα ζηελ 

θνπδίλα. Έλα ζχλνιν απφ 25 

ζπκκεηνρέο/καζήκαηα ηνλ ρξφλν. 

Έξρνληαη ζηε θνπδίλα ζε νκάδεο ησλ 4-5 

θαη δνπιεχνπλ καδί κε ην ζεθ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνλ θαζεγεηή ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο. Με εθπαηδεπηηθνχο φξνπο ε 

θνπδίλα είλαη κία «θνηλφηεηα πξάμεο», 

φπνπ θάζε κέινο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε λα πξνεηνηκάζεη θαιά, πγηεηλά 

γεχκαηα γηα φιν ην ζρνιείν. 

 

 

4.1.6   Ση δηδάρηεθε ην ζρνιείν; 

 

Σν πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο ζρνιηθψλ 

γεπκάησλ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο ηνπ ζρνιείνπ καο, ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Η ηδέα λα 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ 

πξνζέθεξε ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξα απφ 

απιψο έλα ρψξν γηα δηδαζθαιία θαη 

εξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ην θαγεηφ. Οη καζεηέο 

νηθεηνπνηήζεθαλ ηα γεχκαηα θαη 

αλέπηπμαλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή. Μέρξη ηψξα ην 85-

90% ησλ καζεηψλ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ. 

Η ππνθείκελε δηαδηθαζία κέρξη λα 

θηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν έγηλε 

θεληξηθφ κέξνο ηεο ζρνιηθήο καο κέξαο 

θαη ηεο ζρνιηθήο καο θνπιηνχξαο. Οη 

καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο 
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ιέλε φηη κε ην ηξφπν πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ηα πγηεηλά γεχκαηα θαη 

ην γεγνλφο φηη ζπκκεηέρνπλ καζεηέο, 

έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην αίζζεκα 

ηεο επεμίαο ζην ζρνιείν. Βιέπνπκε 

ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο. Οη καζεηέο 

έρνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Απηνί πνπ ζεσξνχληαη αθαδεκατθά πην 

αδχλακνη, κνηάδεη λα έρνπλ θεξδίζεη 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν κε ην λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνπδίλα. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη ζηελ 

δηαδηθαζία θαη νη δάζθαινί ηνπο 

παξαηεξνχλ φηη απηφ ηνπο αθνινπζεί θαη 

ζηα παξαδνζηαθά καζήκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, απηφ είλαη έλα 

παξάδεηγκα ζρνιηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πγεία πνπ βνεζά λα γίλεη νιφθιεξν ην 

ζρνιείν κία θνηλφηεηα πνπ καζαίλεη γηα 

ηελ πγεία.  

 

 

4.2  ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ:  

 ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Οινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν ζην 

Hoollerbusch, Βεξνιίλν, Γεξκαλία  

(545 καζεηέο, 36 εθπαηδεπηηθνί, 29 

άηνκα κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ) 

Άηνκν γηα επηθνηλσλία: Karin 

Ronneberger 

 

 

4.2.1   Ιζηνξηθό πιαίζην 

 

ηελ Γεξκαλία ε εμέιημε ησλ νινήκεξσλ 

ζρνιείσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

2003 έσο ην 2009 απφ ην Οκνζπνλδηαθφ 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Σν νινήκεξν 

ζρνιείν έρεη ψξεο επηθνηλσλίαο κέρξη ην 

απφγεπκα γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κέξεο 

ηελ εβδνκάδα. Δπηπξφζζεηα κε ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ην νινήκεξν 

ζρνιείν πξνζθέξεη επίζεο γεχκα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο φπσο 

αζιήκαηα. 

 

4.2.2   Ση έθαλε ην ζρνιείν;  

 

Αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

«θαινχ θαη πγηνχο ζρνιείνπ», ην ζρνιείν 

είλαη πνιχ ελεξγεηηθφ ζε πνιινχο ηνκείο 

ζρεηηθνχο κε ηελ πγεία: 

 

• Γξαζηεξηφηεηα, αληηιεπηηθφηεηα θαη 

ραιάξσζε: Βαζηζκέλα ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ζηελ ειηθία 

ησλ καζεηψλ γίλνληαη ηαθηηθέο, 

θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

παηρλίδηα δξάζεο θαη αζθήζεηο, 

αζθήζεηο αλαπλνήο, θαληαζηηθά 

ηαμίδηα, ραιάξσζε κε κνπζηθή ή 

καζάδ. Όιεο νη ηάμεηο είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε πιηθφ γηα 

δηαιιείκαηα κε ελέξγεηα, πνπ 

γίλνληαη θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. Με ζηφρν ηελ εμαηνκίθεπζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ην 

ζρνιείν παξέρεη ρψξνπο γηα δξάζε 

θαη  ρψξν γηα ραιάξσζε. 

• Γπλακηθφ θάζηζκα: Με ζηφρν λα 

θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ελέξγεηα θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, εηζήρζε ή 

έλλνηα ηνπ «δπλακηθνχ θαζίζκαηνο». 

Κάζε καζεηήο θαη εθπαηδεπηηθφο έρεη 

έλα θάζηζκα «θηιηθφ γηα ηελ πιάηε», 

κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα θάζνληαη (πρ. 

Πξνο ηελ πιάηε ηεο θαξέθιαο). 

Δπηπιένλ παξέρνληαη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο θαζίζκαηνο ζε θάζε ηάμε, 

φπσο κπάιεο θπζηνζεξαπείαο. 

• Πξνγξάκκαηα: Κάζε ηάμε 

δεζκεχεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

έλα πξφγξακκα κηαο εκέξαο, 

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή 

ηεο πγείαο  θαη ηελ πξφιεςε ηεο βίαο, 

κηα θνξά ην ρξφλν. 

• Γεκηνπξγία επράξηζηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο: Δθφζνλ νη καζεηέο 

θαη νη δάζθαινη πεξλνχλ έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο εκέξαο ζην ζρνιείν, ε 

δεκηνπξγία ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 



 28 

είλαη ζεκαληηθή. Η απιή ηνπ 

ζρνιείνπ πξνζθέξεη  ζηνπο καζεηέο 

ηελ επθαηξία γηα θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κέζσ κηαο παηδηθήο 

ραξάο κε δξαζηεξηφηεηεο, ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ ζε έθηαζε ρψξνπ γηα 

παηρλίδη  θαη γηα θπζηθή άζθεζε, κε 

αζθήζεηο ηζνξξνπίαο θαη κε αζθήζεηο 

ραιάξσζεο. Έηζη ζηελ παηδηθή ραξά 

ππάξρεη έλαο ιφθνο γηα παηρλίδη, 

ηξαπεδάθηα γηα παηρλίδη, ηξαπέδη 

πηλγθ πνλγθ, δπλαηφηεηα γηα 

ζθαξθάισκα, φπσο επίζεο θαη 

παγθάθηα θαη κία αίζνπζα ζην θήπν 

ηνπ ζρνιείνπ. 

• Δπηπξφζζεηα: Σν ζρνιείν πξνζθέξεη 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

ψξα ηεο αλάπαπζεο,  απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη καζεηέο. 

Τπάξρνπλ επθαηξίεο γηα θπζηθή 

άζθεζε, γηα αηνκηθή βειηίσζε, φπσο 

γηφγθα, φπσο επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε, φπσο θεξακηθή. 

 

Με ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ν 

θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

έιεγρνο, ην ζρνιείν φξηζε κηα νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπλνιηθφ 

ζπληνληζκφ θαη γηα ηηο ζπλεξγαζίεο κε 

ζπλεξγάηεο εθηφο ζρνιείνπ. 

 

  

 

Οξγαλψλνληαη ηαθηηθά εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα γηα φινπο ηνπο ζπλάδειθνπο.  

Ωο κέξνο ηνπ «Γηθηχνπ γηα θαιά θαη 

πγηή ζρνιεία ζην Βεξνιίλν», αξρίζακε 

λα επηθνηλσλνχκε κε άιια ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο καο, πνπ έθαλαλ παξφκνηα 

δνπιεηά. 

 

Δπηπιένλ ην ζρνιείν καο ζεσξεί φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

είλαη θεληξηθή ζε απηφ ην έξγν. Οη 

εθπξφζσπνη ησλ ηάμεσλ απφ ηελ 

βαζκίδα 3 έσο ηελ βαζκίδα 6, φπσο 

επίζεο θαη γνλείο ζπκκεηείραλ ζε 

ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο παηδαγσγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

καζεηέο ηεο βαζκίδαο 4 πξνεηνίκαζαλ 

αζθήζεηο ραιάξσζεο κφλνη ηνπο θαη ηηο 

έθεξαλ κέζα ζην κάζεκα. 

 

 

4.2.3 Γηαηί ην ζρνιείν επέιεμε λα  

αζρνιεζεί κε απηό; 

  

Σν ζρνιείν εδξεχεη ζε κία 

ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή κε 60% ησλ 

καζεηψλ λα δνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε 

θνηλσληθή δπζπξαγία. Σν λφεκα απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο γηα πξναγσγή ηεο 

πγείαο αλαπηχρζεθε, ψζηε λα δνζεί ζηνλ 

θάζε καζεηή ε δπλαηφηεηα γηα βέιηηζηε 

θπζηθή θαη πλεπκαηηθή εμέιημε. Ο 

ζθνπφο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα έλαλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο ζηνλ νπνίν 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, 

πλεπκαηηθέο εληάζεηο ή ην άγρνο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη κεησκέλα, ελψ 

εληζρχνληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ πγεία, φπσο ε θπζηθή άζθεζε θαη νη 

θνηλσληθέο επαθέο.  

 

 

4.2.4 Ση ζπλέβε ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα;  

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ «Καινχ θαη 

Τγηνχο ρνιείνπ», ν ζθνπφο ήηαλ ε 
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ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο 

θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ 

κέζα απφ κέηξα πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

Η πξναγσγή ηεο πγείαο δνκεί ην πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο κέξαο θαη έρεη γίλεη ε 

θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

νδεγηψλ καο. Απηφ δεκηνπξγεί έλα 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη 

θίλεηξν, ππνζηεξίδεη ηελ ππεπζπλφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ, ηηο θνηλσληθέο επαθέο, ηελ 

ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ θαη ζεζπίδεη  θαλφλεο πνπ 

είλαη δηαθαλείο θαη θαηαλνεηνί. Σα 

παξαπάλσ ζπκβάιινπλ  ζηελ επηπρία 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ καο, 

πξάγκα πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε 

θαιχηεξα γλσζηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, απμάλεηαη κεηαμχ ησλ δαζθάισλ 

ν βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

δνπιεηά θαη ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο 

γηα αιιαγέο. 

 

 

4.2.5 Πνηεο παξάκεηξνη πήγαλ 

ηδηαηηέξωο θαιά; 

 

Ο βαζκφο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ήηαλ ηδηαίηεξα θαιφο. 

 

 

4.2.6 Πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεθαλ 

θαη πωο απηέο 

αληηκεηωπίζζεθαλ; 

 

Όιε απηή ε δνπιεηά έπξεπε λα γίλεη 

ρσξίο πξφζζεην θφζηνο. Απηφ απαηηνχζε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαη ηελ 

πξνζπκία ησλ ζπλαδέιθσλ λα εμεηάζνπλ 

ηα έμνδά ηνπο. 

 

 

4.2.7 Πωο μέξνπκε πόζν επηηπρεκέλν 

ππήξμε; 

 

Έλα αξρηθφ ηεζη γλψζεσλ πάλσ ζε 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο δφζεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ζηνπο 

καζεηέο ηεο πξψηεο βαζκίδαο θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο θζάλνπλ 

ζην ζρνιείν ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Ο 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ζέκαηα ζε πνηθίινπο ηνκείο, 

απμήζεθε εμ αηηίαο απηψλ ησλ ηεζη. Ο 

δάζθαινο έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ. Δπίζεο επηπξφζζεηα 

κέηξα γηα ηελ ψξα ηεο ζρφιεο 

ζρεδηάδνληαη καδί κε ην άηνκν πνπ 

δνπιεχεη καδί κε ηα παηδηά (child 

worker). Όια ηα κέηξα ζηνρεχνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ επηηπρή κάζεζε γηα ηα 

παηδηά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξίηεο 

βαζκίδαο φια ηα παηδηά ζην Βεξνιίλν 

δίλνπλ ην ίδην ηεζη, ην νπνίν έηζη δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπγθξίζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην ζρνιείν 

καο ζπρλά πεξλάεη ηνλ κέζν φξν. 

Δπηπξφζζεηα, κέζα ζην δίθηπν ησλ 

θαιψλ θαη πγηψλ ζρνιείσλ πνιιέο 

κειέηεο έρνπλ γίλεη κε καζεηέο, γνλείο, 

δαζθάινπο θαη κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ 

εθπαηδεπηηθή καο θνπιηνχξα. Δπίζεο, 

ζην ζρνιείν καο γίλνληαη ζπρλέο 

ζρνιηθέο επηζεσξήζεηο θαη επηβιέςεηο. 

πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχκε φηη ην 

ζρνιείν καο έρεη έλα θαιφ θιίκα, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη  απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ, 

αλνρή θαη ππνζηήξημε. 

 

 
 

 

 

4.2.8 Πνην είλαη ην δίδαγκα; 
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Μηα νιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ 

θπζηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία, αιιά έρεη 

θαη κηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

επηηπρή κάζεζε ησλ παηδηψλ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο έρεη σο 

απνηέιεζκα επηηπρέο θαη ζεσξεηηθά 

αθέξαην έξγν, πνπ είλαη επξέσο 

απνδεθηφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Σν έξγν 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία θαη κπνξεί 

λα επεθηαζεί θαη ζην κέιινλ. 

 

 

4.3  ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ: 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

Πξσηνβάζκην ζρνιείν Νν 5: Gustaw 

Morcinek School, Myslowice, Poland 

( Γεκνηηθφ ρνιείν, 86 καζεηέο, ειηθίεο 

7-13) 

Άηνκν γηα επηθνηλσλία: Renata Boba 

 

 

4.3.1 Ση έθαλε ην ζρνιείν;  
 

Σν ζρνιείν έρεη εκπιαθεί ζε δξάζεηο 

πξναγσγήο ηεο πγείαο απφ ην 2006, φηαλ 

δεκηνπξγήζεθε  έλα πξφγξακκα αγσγήο 

πγείαο ηξηεηνχο δηάξθεηαο. Σν 2009 ην 

ζρνιείν ζπκπεξηειήθζε ζην εζληθφ 

πξφγξακκα “Keep Fit”, ηνπ νπνίνπ νη 

ζηφρνη είλαη λα αλαπηχμνπλ: ηελ 

ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

πγεία ηνπο αιιά θαη ηελ πγεία ησλ 

άιισλ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θξνληίδνπλ ηελ θπζηθή ηνπο πγεία, φπσο 

επίζεο θαη λα ηξψλε πγηεηλά. 

 

 

4.3.2 Οη θύξηεο δξάζεηο πνπ αλέιαβε 

ην ζρνιείν ήηαλ: 

 

ε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή: 

• Όινη νη καζεηέο είραλ γάια ή 

γηανχξηη θαζεκεξηλά-ην ζρνιείν 

ζπκκεηέρεη ζην εζληθήο εκβέιεηαο 

πξφγξακκα “Glass of Milk”(πνηήξη 

κε γάια), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

• Κάζε Σεηάξηε νη καζεηέο θαη νη 

δάζθαινη ηξψλε καδί έλα πγηεηλφ 

πξσηλφ κε θξνχηα θαη ιαραληθά. 

• Οη καζεηέο κε ειηθία απφ 10 έσο 13, 

παξαθνινπζνχλ έλα εξγαζηήξην κε 

ηίηιν «Ση, πφζν θαη πψο λα θάκε». 

• Οη γνλείο ησλ καζεηψλ 

παξαθνινχζεζαλ έλα ζεκηλάξην κε 

ζέκα ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο, 

φπσο ηελ παρπζαξθία, ηελ βνπιηκία 

θαη ηελ αλνξεμία. 

• Οη καζεηέο κε ειηθία απφ 7 έσο 10 

πεγαίλνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζην Club 

Squirrel, φπνπ καζαίλνπλ λα 

δηαιέγνπλ πγηεηλέο ηξνθέο γηα ην 

«πγηεηλφ θαιάζη» ηνπο. 

 

ε ζρέζε κε ηελ θπζηθή άζθεζε: 

• Σν ζρνιείν πεξηβάιιεηαη απφ κηα 

πεξηνρή κε άθζνλν πξάζηλν θαη 

ρακειφ φγθν θπθινθνξίαο. Οη 

καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

εμσηεξηθφ γήπεδν κπάζθεη θαη βφιετ 

θαη ππάξρνπλ ζχγρξνλεο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ, ελφο πιήξνπο 

γπκλαζηεξίνπ θαη ρψξνπ γηα βάξε. 

Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θπζηθήο 

άζθεζεο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη δεκνθηιείο 

ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο 

δαζθάινπο θαη ζην κε δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, αιιά θαη ζηελ θνηλφηεηα. 

Κάζε ρξφλν ην ζρνιείν γηνξηάδεη ηελ 

Παγθφζκηα Ηκέξα Τγείαο πνπ δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

πξνεηνηκάζνπλ έλα smorgasborb  κε 

θξνχηα θαη ζαιάηεο ιαραληθψλ θαη 

ρπκνχο, αιιά θαη ζάληνπηηο κε νξεθηηθή 

θαη δσεξφρξσκε γέκηζε. Όινη νη 

καζεηέο θαη νη δάζθαινη ρσξηζκέλνη ζε 

νκάδεο, πξνεηνηκάδνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ κηθξά ζεαηξηθά έξγα κε 

ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε. 
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Παξάδνζε ηνπ ζρνιείνπ θάζε ρξφλν 

είλαη ε Αλνηθηή Ηκέξα, πνπ 

ζπγθεληξψλεη φιε ηελ θνηλφηεηα θαη 

δίλεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηαζηνχλ νη 

δξάζεηο ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

 

 

4.3.3 Γηαηί ην ζρνιείν δηάιεμε απηέο 

ηηο δξάζεηο; 

 

Πξηλ λα ζρεδηαζηεί ην πξφγξακκα 

αγσγήο πγείαο, νη ζπληνληζηέο ηνπ 

ζρνιείνπ δηεμήγαγαλ κία εθηίκεζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Απνθαζίζηεθαλ αηνκηθέο 

δξάζεηο απφ φινπο ηνπο δάζθαινπο θαη 

κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθηίκεζεο, παξαηεξήζεθε ην πξσηλφ ζηα 

δηαιιείκαηα ηνπ πξσηλνχ θαη δφζεθε 

ζεκαζία ζηηο ζπλνκηιίεο κε ηνπο 

καζεηέο. ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ βξέζεθε φηη ππήξραλ 

κε πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 

ρξφλνη πνπ ζπαηαινχληαη ζε θαζηζηηθέο 

αζρνιίεο θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

καζεηψλ κε πξφβιεκα παρπζαξθίαο. 

ηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο 

αληρλεχνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Οη πξνηάζεηο 

καο ζην πεδίν ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο 

είλαη απνδεθηέο ζε πνζνζηφ 90% απφ 

γνλείο θαη καζεηέο. 

 

 

4.3.4 Ση ζπλέβε ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα;  

 

Όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο ζπλερίδνπλ 

ελζσκαησκέλεο ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Σν εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηα καζήκαηα 

επεθηάζεθε θαη ηψξα πεξηιακβάλεη 

αεξνβηθή γπκλαζηηθή θαη ατθίλην. Οη πην 

κηθξνί καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε παηρλίδηα ζην ρηφλη θαη ζε αλάβαζε ην 

θαινθαίξη. ρεδηάδνπκε λα 

εθαξκφζνπκε: 

• Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Φξνχηα 

ζηα ζρνιεία» ζε φιε ηελ ρψξα. ηνπο 

καζεηέο ειηθίαο 7 έσο 10 ζα δνζνχλ 

θξνχηα, ιαραληθά θαη ρπκφο θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ θαζεκεξηλά. 

• Η «Δβδνκάδα ησλ Υξσκάησλ», έλα 

πξφγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Παγθφζκηα Ηκέξα Τγείαο ζηηο 7 

Απξηιίνπ. Γηα θάζε κέξα ηεο 

εβδνκάδαο νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα θαη θάζε κέξα νη καζεηέο θαη 

νη δάζθαινη ηξψλε θξνχηα θαη 

ιαραληθά απηνχ ηνπ ρξψκαηνο. 

 

 

4.3.5 Πνηέο παξάκεηξνη πήγαλ 

ηδηαηηέξωο θαιά; 

 

Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη φισλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ηεο απνδνρήο θαη ηεο 

βνήζεηαο ησλ γνλέσλ, απελεκήζε ζην 

ζρνιείν ην 2006 ην δίπισκα «Silesian 

health promoting school network», θαη 

ην ζρνιείν πήξε ηελ 3
ε
 ζέζε ζηελ 

πεξηθέξεηα γηα ην εζληθφ πξφγξακκα 

“Keep Fit”.  

Άιια επηηεχγκαηα ήηαλ: 

• Σν πγηεηλφ πξσηλφ: έρνπκε 

παξαηεξήζεη φηη νη καζεηέο θέξλνπλ 

ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη 

ιαραληθά. 

• πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη, ελψ ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν απαζρνινχληαη κε ελεξγεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ίδηνη νη καζεηέο 

πξνηείλνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο, 

ψζηε λα αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο ελεξγεηηθά. Σα αδέιθηα 

θαη νη γνλείο ζπρλά ζπκκεηέρνπλ. 

• Αλνηθηή Μέξα γηα ηε θνηλφηεηα. 

• Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ, ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, φπσο ε εξγαζία 

ζε έλα πξφγξακκα. 

 

 

4.3.6 Πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεθαλ 

θαη πωο απηέο 

αληηκεηωπίζζεθαλ; 
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Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ππήξμε ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ελψ κεξηθνί 

γνλείο είραλ ηελ γλψκε φηη νη δξάζεηο 

καο δελ εμππεξεηνχζαλ θαλέλα ζθνπφ. 

Με ηελ ρξήζε αθηζψλ, ζεκεησκάησλ, 

ζπλαληήζεσλ θαη ζπλνκηιηψλ ην ζχλνιν 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ελεπιάθε θαη νη 

αξρηθέο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ 

εμαηηίαο ηεο    δέζκεπζεο ησλ δαζθάισλ, 

ηεο απνδνρήο ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

4.3.7 Πωο μέξνπκε πόζν επηηπρεκέλν 

ππήξμε; 

 

Μφλν 86 καζεηέο έξρνληαη ζε απηφ ην 

ζρνιείν. Οη δάζθαινη γλσξίδνπλ φινπο 

ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ε εθηίκεζε 

ησλ απνθαζηζκέλσλ δξάζεσλ λα 

βαζίδεηαη ζηελ ζπλνκηιία θαη ηελ 

παξαηήξεζε. Κάζε ρξφλν νη δχν 

ζπληνληζηέο ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο 

ζην ζρνιείν, θαηαγξάθνπλ ηηο γλψκεο 

θαη δηεξεπλνχλ κε εξσηεκαηνιφγηα, ηνλ 

βαζκφ απνδνρήο ησλ γνλέσλ, ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Σν 90% 

απφ απηνχο βξίζθνπλ επράξηζηεο ηηο 

δξάζεηο θαη ζέινπλ λα ζπλερηζηνχλ. Η 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο 

πγείαο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ 

επηέκβξε ηνπ 2011. 

 

 

4.3.8 Πνην είλαη ην δίδαγκα; 

 

Η γλψζε πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηνπο 

ζπληνληζηέο, ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηνπο δαζθάινπο ρξεζηκνπνηήζεθε κε 

πξαθηηθφ ηξφπν. Σν ζρνιείν έκαζε φηη ν 

κφλνο δξφκνο γηα ηελ επηηπρία είλαη ε 

ζπλέπεηα, ε επηκνλή θαη ε νκαδηθή 

δνπιεηά. 

Σν ζρνιείν έρεη ην αίζζεκα φηη νη 

καζεηέο, νη γνλείο θαη νη δάζθαινη: 

• Έρνπλ κάζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο έιιεηςεο 

άζθεζεο. 

• Έρνπλ κάζεη λα νξγαλψλνπλ ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν κε ηξφπν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη αζιήκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

• Δίλαη πεξηζζφηεξν επηκειείο θαη 

νξγαλσκέλνη. 

• Έρνπλ κάζεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη λα 

δνπιεχνπλ ζε νκάδα. 

 

 
 

 

 
 

 

4.4 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ: 

       ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΙΑ 

 

ρνιείν EB, 2/Sec, Moimenta da Beira, 

Portugal 

( δεπηεξνβάζκην ζρνιείν: βαζκίδεο 10-

12 κε βαζκίδεο  θαη 7-9, 847 καζεηέο) 

Άηνκν γηα επηθνηλσλία: Helena Correia 
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4.4.2 Ση έθαλε ην ζρνιείν;  

 

• Η «Μέξα ηεο Τγείαο» θαη ε «Μέξα 

ηνπ Μήινπ» δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν 

ζην ζρνιείν. 

• Σα ζρνιηθά γεχκαηα έρνπλ βειηησζεί 

κε ηξία γεχκαηα κε θξέαο θαη δχν κε 

ςάξη ηελ εβδνκάδα θαη έρεη 

παξαηεξεζεί κία αχμεζε ζηελ 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ. Έηζη ζε θάζε γεχκα 

ππάξρνπλ θξνχηα θαη ιαραληθά, φπσο 

επίζεο θαη ζνχπα. 

• Παξέρνληαη επνρηαθά θξνχηα πξνο 

πψιεζε θαη ζηα δχν θπιηθεία ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

• Έρεη ζπλνιηθά κεησζεί ε πνζφηεηα 

ησλ θαηαςπγκέλσλ ηξνθψλ θαη ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ αιαηηνχ ζηηο ηξνθέο 

ηεο θαληίλαο. 

• Διέγρνληαη ε ρνιεζηεξφιε, ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε αξηεξηαθή 

πίεζε θάζε εβδνκάδα ζην “Health 

Room”  ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ Κέληξνπ 

Τγείαο. 

• Έρεη εληάμεη έλα επηπιένλ 

εθπαηδεπηηθφ ζέκα ζηελ 9
ε
 βαζκίδα 

πνπ αθνξά ηελ «Τγηεηλή 

Γηαηξνθή»(90 ιεπηά ηελ εβδνκάδα). 

• Μία νκάδα απφ καζεηέο ηεο 9
εο

 

βαζκίδαο ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη 

παξνπζίαζαλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε επηηπρία. 

• Με ηελ ζπλεξγαζία άιισλ 

ηδξπκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ, ην 

ζρνιείν ζπλερψο αλαπηχζζεη 

θαηλνχξηεο δξάζεηο θαζ‟φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δξάζεσλ 

γηα θπζηθή άζθεζε. 

   

 

4.4.3 Γηαηί ην ζρνιείν δηάιεμε απηέο 

ηηο δξάζεηο; 

 

Σν ζρνιείν απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. 

Δθπαηδεπηηθνχο κε δηαθνξεηηθή 

εθπαίδεπζε, καζεηέο, ηελ ζρνιηθή 

λνζνθφκα, ηνπο γνλείο θαη απνηειεί έλα 

ρψξν κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

παηδηνχ. Όινη πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηελ δηαθνξά ζην λα 

βνεζήζνπκε ην κεγάισκα πγηψλ 

αηφκσλ, γηαηί γηα εκάο ην πγηέο άηνκν 

είλαη θαη επηπρηζκέλν. 

 

 

4.4.4 Ση ζπλέβε ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα; 

 

Όια ήηαλ κηα επηηπρία! Ο ελζνπζηαζκφο 

ησλ καζεηψλ ήηαλ πξνθαλήο θαη ηα 

ηνπηθά πξντφληα έγηλαλ πην νξαηά. 

  

 

4.4.5 Πνηέο παξάκεηξνη πήγαλ 

ηδηαηηέξωο θαιά; 

 

Γηπιαζηάζηεθε ε θαηαλάισζε θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ. Οη καζεηέο θαη νη γνλείο 

έρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο. βησζηκφηεηα πξνρσξεί. 

 

 

4.4.6 Πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεθαλ 

 θαη πωο απηέο  

αληηκεηωπίζζεθαλ; 

 

Κακηά δπζθνιία. Ξέξνπκε πσο νη 

αιιαγέο παίξλνπλ ρξφλν. 

 

 

4.4.6 Πώο μέξνπκε πόζν επηηπρεκέλν 

 ππήξμε; 

 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ηξψλε ζηελ 

θαληίλα απμήζεθε, ην ζρνιείν έρεη 

παξαηεξήζεη φηη ηξψλε κήια θάζε κέξα, 

ε αλάδξαζε απφ καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζεηηθή θαη ν 

ελζνπζηαζκφο φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ 

είλαη κεγάινο. 

 

4.4.7 Πνηό είλαη ην δίδαγκα; 
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Μηα νκάδα αλζξψπσλ κε θίλεηξν θαη 

επηζπκία λα δνπιέςνπλ εηο φθεινο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα θάλεη ηελ 

δηαθνξά. 
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● ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΟ  ΣΑΥΔΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ HEPS 

 
 

Δηζαγωγή 

 

Πξηλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο γην ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα εθηίκεζε γηα ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο 

πγείαο θαη πξαθηηθέο, κε ζηφρν λα απνθηεζεί γηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην ηη είλαη 

απνηειεζκαηηθφ θαη γηα ην ηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη. ε απηήλ ηελ έθδνζε απηή ε 

εθηίκεζε ππάξρεη ζηελ θάζε 2: Αλάιπζε εθαξκνζκέλωλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηίκεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ νδεγφο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ θαη επνκέλσο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. 

Σν εξγαιείν ηαρείαο εθηίκεζεο ηνπ  HEPS πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, 

πνπ ρσξίδνληαη ζε 7 νκάδεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. Έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη 

επέιηθην θαη επηπιένλ εξσηήζεηο κπνξεί λα πξνζηεζνχλ εθφζνλ ζεσξεζνχλ θαηάιιειεο 

απφ θάπνηα νκάδα εξγαζίαο κε ζηφρν ην εξγαιείν λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην 

ιεηηνπξγηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σν ζχλνιν ηεο νκάδαο εξγαζίαο κπνξεί λα 

εκπιαθεί ζε απηφ.  

 

 

Οδεγίεο 

 

Κάζε εξψηεζε κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε δχν ηξφπνπο : 

1. Παξνχζα θαηάζηαζε: ην ζρνιείν πξέπεη λα βαζκνινγεζεί ζε κηα θιίκαθα ηξηψλ 

δηαβαζκίζεσλ: 1= πιήξσο ζε ιεηηνπξγία, 2= κεξηθψο ζε ιεηηνπξγία, 3= φρη ζε 

ιεηηνπξγία ( είλαη νη ζηήιεο ζηα αξηζηεξά ζηεο θφξκαο κε ηελ επηθεθαιίδα « 

βαζκνινγία» ). 

2. Πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζε απηή ηελ εξψηεζε. Απηή πξέπεη λα βαζκνινγεζεί 

ζε κηα θιίκαθα ηξηψλ δηαβαζκίζεσλ: 1= ρακειή / θακία πξνηεξαηφηεηα, 2= 

κέηξηα πξνηεξαηφηεηα, 3= πςειή πξνηεξαηφηεηα( είλαη νη ζηήιεο ζηα δεμηά ηεο 

θφξκαο κε ηελ επηθεθαιίδα « πξνηεξαηφηεηα»). 

 

Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο εθηίκεζεο, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ  

αλαιχνληαο θάζε εξψηεζε μερσξηζηά ή κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε 

κηαο απφ ηηο 7 νκάδεο, ππνινγίδνληαο ην κέζν φξν θάζε κηαο. Οκάδεο πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε έλα ρακειφ κέζν φξν ζηηο πξψηεο ζηήιεο (πρ ζηελ βαζκνινγία ηνπ ζρνιείνπ) θαη 

έρνπλ ηαπηνρξφλσο πςειφ κέζν φξν ζηηο δεχηεξεο ζηήιεο (πξνηεξαηφηεηεο) είλαη ε 

πεξίπησζε εθείλε πνπ πξέπεη λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα δξάζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

πνιηηηθήο. 
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Δξγαιείν εθηίκεζεο 

 

Η βαζκνινγία ζαο:  1= πιήξσο ζε ιεηηνπξγία,   2= κεξηθψο ζε ιεηηνπξγία,    

3= φρη ζε ιεηηνπξγία 

Οη πξνηεξαηόηεηεο ζαο: 1= ρακειή / θακία πξνηεξαηφηεηα,  2= κέηξηα πξνηεξαηφηεηα,   

     3= πςειή πξνηεξαηφηεηα  

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

 1 2 3 1 2 3 

 

1. Σεθκεξίωζε  / ζηνηρεία 

 

      

1.1  Σν ζρνιείν καο έρεη κηα γεληθή 

εηθφλα πνπ αθνξά ηνπο καζεηέο πνπ 

είλαη ππέξβαξνη, παρχζαξθνη ή 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα αλσκαιία 

δηαηξνθήο 

      

1.2 Σν ζρνιείν καο κπνξεί λα 

εθηηκήζεη ηηο παξνχζεο 

ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ην θαγεηφ 

θαη ηελ θπζηθή άζθεζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ 

καζεηψλ. 

      

1.3 Σν ζρνιείν καο δηεμήγαγε κηα 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

επηζπκηψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε (πρ εξσηεκαηνιφγηα, θνπηί 

γηα επηζπκίεο)
 

      

 

2. Πνιηηηθή  ρνιείνπ 

 

      

2.1 Σν ζρνιείν έρεη έγγξαθε 

πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

      

2.2 Η θπζηθή άζθεζε θαη ε πγηεηλή 

δηαηξνθή ελζσκαηψλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

      

2.3 Η θπζηθή άζθεζε θαη ε πγηεηλή 

δηαηξνθή εκπεξηέρνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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3. Φπζηθό πεξηβάιινλ ζρνιείνπ 

 

      

3.1 Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

φπσο ην πξναχιην, είλαη θηιηθά γηα 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θαηάιιεια ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

θαη ην θχιν ησλ καζεηψλ. 

      

3.2 Οη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηηο ψξεο εθηφο καζεκάησλ. 

      

3.3 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ καο γηα θπζηθή άζθεζε 

πιεξνχλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

αζθαιείαο. 

      

3.4 Η δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν 

είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζε 

θπζηθή άζθεζε (πρ. Πνδήιαην ή 

πεξπάηεκα. 

      

 

4. Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ζρνιείνπ 

 

      

4.1 Η θαληίλα ηνπ ζρνιείνπ, ην 

θπιηθείν, θαη ηα κεραλήκαηα 

απηφκαηεο πψιεζεο, πξνζθέξνπλ 

θαγεηφ θαη ξνθήκαηα πνπ είλαη 

πγηεηλά θαη πιεξνχλ ηνπο εζληθνχο 

θαλφλεο αζθαιείαο ηξνθίκσλ. 

      

4.2 Με πγηεηλέο ηξνθέο θαη 

ξνθήκαηα απφ ηα κεραλήκαηα 

απηφκαηεο πψιεζεο, κεηψλνληαη 

ζην ειάρηζην. 

      

4.3 Η θαληίλα ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ηαθηνπνηεκέλε κε ηξφπν επράξηζην 

θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή. 

      

4.4 Σν ζρνιείν καο πξνζθέξεη 

ηαθηηθά θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε, φπσο ζεκαηηθέο 

εβδνκάδεο, θεζηηβάι, 

δηαγσληζκνχο, ιέζρεο πξσηλνχ θιπ.  

      

4.5 Η πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε 

θπζηθή άζθεζε έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην απνγεπκαηηλφ 

πξφγξακκα. 
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5. ε επίπεδν ηάμεο 

 

      

5.1 Σν ζρνιείν καο εθαξκφδεη 

πξνγξάκκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζε 

αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο γηα 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ θπζηθή 

άζθεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή πγεία. 

      

5.2  Η πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε θπζηθή 

άζθεζε ζαλ ζέκαηα, είλαη 

ελζσκαησκέλα ζην πξφγξακκα ζε 

δηαθνξεηηθά καζήκαηα, φπσο 

βηνινγία, γπκλαζηηθή, ρεκεία θιπ. 

      

5.3 Ξεθάζαξνη θαλφλεο  έρνπλ 

ζεζπηζζεί πνπ αθνξνχλ ηελ απνθπγή 

ησλ κε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, κε ηελ κνξθή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο καζεηέο. (πρ. 

θαιή ζπκπεξηθνξά) 

      

5.4 Γηαιιείκαηα γηα θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα εκπεξηέρνληαη κέζα 

ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη ηα 

δηαιιείκαηα.  

      

 

6. πλεξγαζία ζρνιείνπ-θνηλόηεηαο 

 

      

6.1 Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

      

6.2 Σν ζρνιείν έρεη θαζηεξψζεη επαθέο 

κε ηνπο ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο φπσο 

θέληξα λεφηεηαο, αζιεηηθά θέληξα, 

εζηηαηφξηα, αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

πγείαο, ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θιπ. 

      

6.3 Σν ζρνιείν καο ελζαξξχλεη 

ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζε ηνπηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

      

7. Δπαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

πξνζωπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

      

7.1 Δίλαη γλσζηφ ζε φιν ην ζρνιείν 

πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα φπσο 

ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε θπζηθή 

άζθεζε. 
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7.2 Σν ζρνιείν καο πξνζθέξεη 

ηαθηηθέο εθπαηδεχζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ δφκεζε 

ηθαλνηήησλ, πάλσ ζηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ε θπζηθή άζθεζε 

      

7.3 Τπάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα κέζα, 

ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ λα 

έρεη ζχγρξνλν πιηθφ γηα  ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 
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■ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ HEPS ΓΙΑ ΣΟΤ  

ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΔΙΚΣΔ 
 

Δηζαγωγή 

 

Σν εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηνπο ζρνιηθνχο δείθηεο ζε απηφ ην παξάξηεκα, παξέρεη 

κηα πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ, πνπ είλαη αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

εθαξκνγή, ζηελ επίβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο νιηζηηθήο πνιηηηθήο ζρνιείνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

χκθσλν κε ηηο αμίεο θαη ηνπ ππιψλεο ηνπ SHE, νη ζρνιηθνί δείθηεο ηνπ HEPS, πνπ 

παξνπζηάδνληαη εδψ, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 3 νκάδεο. 

-φιν ην ζρνιείν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο) 

-ζπκκεηνρή (καζεηέο θαη πξνζσπηθφ) 

-ζπλεξγαζία ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (κε νηθνγέλεηεο θαη ηνπηθέο αξρέο) 

Δλψ ην  Δξγαιείν Σαρείαο Δθηίκεζεο (Παξάξηεκα 1) είλαη ρξήζηκν ζηελ 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο (θάζε 2), ην εξγαιείν ηνπ HEPS γηα ηνπο 

ζρνιηθνχο δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε πνιηηηθψλ 

θαη πξαθηηθψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο, 

αιιά επίζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίβιεςεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

Γεκηνπξγία Πνιηηηθήο 

 

Απηνί νη δείθηεο έρνπλ νξηζζεί γηα λα βνεζήζνπλ ηα ζρνιεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο θαη ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηθήο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ αθνξκή γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πνιηηηθή, 

θαη γηα απηφ πξνηείλεηαη ε νκάδα εξγαζίαο λα ζπγθξίλεη ην αξρηθφ θείκελν ηεο πνιηηηθήο 

κε ηελ ιίζηα ησλ δεηθηψλ ζηελ θάζε ηεο πξνζαξκνγήο (κέξνο ηεο θάζεο 3).  

 

Αμηνιόγεζε 

 

Όηαλ ε πνιηηηθή ηεζεί ζε εθαξκνγή, νη δείθηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίβιεςε 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη επέιηθηε θαη λα 

αθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ πξνηεξαηνηήησλ, έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξεί έλα ζρνιείν λα 

απνθαζίζεη ζε πνηνπο δείθηεο ζα εζηηάζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

αιήζεηα λα πξνζζέζεη θαη άιινπο δείθηεο ζηελ ιίζηα εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ην εξγαιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο ζρνιείνπ 

θαη ζηνρεχεη ζην λα είλαη ζεκείν αθεηεξίαο θαη έκπλεπζεο θαη φρη απιψο κηα ζπληαγή. 

Γελ κπνξνχλ φινη νη δείθηεο λα αθνξνχλ φια ηα ζρνιεία. 
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ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ HEPS ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΔΙΚΣΔ 

 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
 

 

Όιν ην ζρνιείν 
 

 

Πνιηηηθή ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε, ζχκθσλε κε ηηο 

ππάξρνπζεο εζληθέο θαη ηνπηθέο 

πνιηηηθέο θαη ζρέδηα δξάζεο γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. 

 

• Τπάξρεη πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλε κε ηηο 

ππάξρνπζεο εζληθέο θαη ηνπηθέο πνιηηηθέο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. Η πνιηηηθή 

πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα: ηα ζρνιηθά γεχκαηα, ην 

θνιαηζηφ, ηα γελέζιηα ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

• Η πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξνθαλήο ζηηο ζρνιηθέο 

εθδξνκέο θαη ζηηο γηνξηέο θαη εθδειψζεηο. 

• Μεραληζκφο επίβιεςεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο έρεη 

πξνβιεθηεί. 

• Η πνιηηηθή είλαη εκθαλήο ζην ζρνιείν θαη ζχκθσλε κε ην 

σξνιφγην πξφγξακκα. 

• Σα δηαζέζηκα κέζα έρνπλ θαηαλεκεζεί  γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο. 

• αθείο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο έρνπλ 

ζεζπηζζεί, κε θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο γηα 

ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 
 

 

Παξνρή θαγεηνχ θαη ξνθεκάησλ. 
 

• Η παξνρή θαγεηνχ θαη ξνθεκάησλ ζην ζρνιείν είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο ππάξρνπζεο εζληθέο θαη ηνπηθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

• Σν θαγεηφ πξνζθέξεηαη κε έλα ηξφπν πνπ δελ ζηνρνπνηεί 

(εηδηθά αλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζίηηζεο 

κε ειεχζεξε επηινγή) 

• Τγηεηλή ηξνθή θαη ξνθήκαηα δηαηίζεληαη ζην θπιηθείν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

• αθήο ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ φηη απνζαξξχλεη κέζα ζην 

ζρνιείν, ηελ πψιεζε ηξνθψλ ηχπνπ fast food ζηνπο 

καζεηέο. 

• Σα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο θαη ην θπιηθείν 

πξνζθέξνπλ πγηεηλέο επηινγέο, φπσο λεξφ, θξνχηα θαη 

ρακειήο ζεξκηδηθήο αμίαο κηθξνγεχκαηα (snacks) 

• Σν λεξφ πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη ρσξίο θφζηνο ζε έλα 

αξηζκφ νξαηψλ ζεκείσλ παληνχ ζην ζρνιείν θαη καθξηά 

απφ ηηο ηνπαιέηεο. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  ζρνιείνπ, 

ελζαξξχλνπλ ηα πγηεηλά παθέηα θαγεηνχ ή άιια ζρνιηθά 

γεχκαηα. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, 

ελζαξξχλνπλ ην πγηεηλφ πξσηλφ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν 

θαη/ή ζην ζπίηη. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 

 

ΓΔΙΚΣΔ 

 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ε θνπιηνχξα θαη νη 

ζπλήζεηεο. 

 

• Σν ζρνιηθφ θηίξην θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ελζαξξχλνπλ 

ηελ θπζηθή άζθεζε. 

• ρνιηθνί αζιεηηθνί αγψλεο θαη εθδειψζεηο νξγαλψλνληαη 

ηαθηηθά. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη ηα δηαιείκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη  

ελεξγεηηθά θαη ε θπζηθή άζθεζε ελζαξξχλεηαη ζηαζεξά. 

• Σν πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ είλαη ηθαλά λα ελζαξξχλνπλ θαη λα 

επηηξέπνπλ κηα πνηθηιία ηξφπσλ θπζηθήο άζθεζεο. 

• Μεηά ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ πνιιέο 

επηινγέο γηα θπζηθή άζθεζε θαη επθαηξίεο γηα πγηεηλφ 

καγείξεκα. 

• Αθίζεο ζηνπο ηνίρνπο ππνζηεξίδνπλ ηα κελχκαηα ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο ζπρλήο θπζηθήο άζθεζεο. 

• Έρνπλ πξνβιεθζεί ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ 

κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε 

πγηεηλψλ ηξνθψλ θαη ξνθεκάησλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

• Η θαληίλα είλαη ηαθηνπνηεκέλε κε ηξφπν επράξηζην, πνπ 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

• Τπάξρνπλ κέξε γηα θαγεηφ, πνπ έρνπλ αξθεηφ ρψξν γηα 

ηνπο καζεηέο. 

• Ο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην γεχκα είλαη αξθεηφο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη έλα επράξηζην γεχκα. 

• Έρεη πξνβιεθζεί ρξφλνο ψζηε νη καζεηέο λα ζπλαληψληαη 

θαη λα παίδνπλ, θαηά πξνηίκεζε πξηλ ην γεχκα. 

• Ο ρψξνο γηα ην πξνζσπηθφ είλαη ηαθηνπνηεκέλνο κε ηξφπν 

επράξηζην θαη ραιαξσηηθφ. 

• Τπάξρεη απφδεημε γηα ζπλερή κελχκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε ζηνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, πξφβιεςε γηα επηβξάβεπζε 

θιπ. 

• Σν ζρνιείν πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπκβνπιεπηηθή  

γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θαηάιιειε θπζηθή 

άζθεζε ζε γνλείο θαη καζεηέο. 

• Τπάξρεη απφδεημε γηα ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ ππέξβαξσλ 

καζεηψλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζηνρνπνίεζε, ηελ απνκφλσζε 

θαη ηελ ελδνζρνιηθή βία. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
 

 

Δπαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ 

 

• Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ εθπαηδεχνληαη 

θαηάιιεια ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε θαη ηελ ζχλδεζε κε ηελ πγεία θαη ηελ 

επεμία. Δπίζεο εθπαηδεχνληαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δνπιεηά κε ηνπο καζεηέο ζε απηά 

θαη ζε άιια ζρεηηθά ζέκαηα. 

• Η εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη ζε ηαθηηθά 

• Τιηθφ (έληππν, βίληεν, θιπ)γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε απφ ηνπηθνχο, εζληθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο δηαλέκεηαη ηαθηηθά ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

• Παξέρεηαη πγηεηλή ηξνθή θαη ξνθήκαηα ζηα δηαιιείκαηα 

θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη ε εθπαίδεπζε επεξέαζε ηελ 

πξαθηηθή. 

 

Ωξνιφγην πξφγξακκα 
 

• Τπάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη πιηθφ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

• Τπάξρεη μεθάζαξε ζρέζε κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθή θαη ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο. 

• ηαζεξά κελχκαηα δίλνληαη θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

• πγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

αμηνινγεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 ρξφλσλ. 

 
 

πκκεηνρή 
 
 

Μαζεηέο 
 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη νη καζεηέο έρνπλ επεξεάζεη ηελ 

δεκηνπξγία, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο. 

• Τπάξρεη απφδεημε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε, ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο έρνπλ ελεξγά ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, αιιά 

θαη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε. 

• Τπάξρεη απφδεημε φηη νη καζεηέο έρνπλ επεξεάζεη ηελ 

πξνκήζεηα ησλ ηξνθψλ θαη ησλ ξνθεκάησλ ζην ζρνιείν (ην 

κελνχ ζηελ ζρνιηθή θαληίλα, ζηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο, 

απιή ηνπ ζρνιείνπ, ε αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θιπ) 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 

 

ΓΔΙΚΣΔ 

 

Πξνζσπηθφ 
 

 Τπάξρεη απφδεημε φηη νη καζεηέο έρνπλ επεξεάζεη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

 Τπάξρεη απφδεημε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

επεξέαζε ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο. 

 Τπάξρεη απφδεημε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

επεξέαζε επαγγεικαηηθά ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ , ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

 Τπάξρεη απφδεημε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ  ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

πλεξγαζία ζρνιείνπ-θνηλόηεηαο 

 
 

Οηθνγέλεηεο 
 

 Οη γνλείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

ηελ θπζηθή άζθεζε ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα. 

 Οη γνλείο πξνζθαινχληαη λα εκπιαθνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ  αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

 Οη εμεηδηθεχζεηο ησλ γνλέσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ είλαη 

αξκφδνλ.  

 
 

Σνπηθέο αξρέο  

(δεκνηηθέο αξρέο θιπ) 

 

 χλδεζε κε ηελ πεξηθέξεηα θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ππνζηήξημε γηα ηηο ζρνιηθέο πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε θαη πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή 

πνιηηηθή. 

 Σα ζρνιεία εκπιέθνληαη θαη ππνζηεξίδεη ηνπηθέο/εζληθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή 

άζθεζε. 

 Σα ζρνιεία πξσηνπνξνχλ θαη νξγαλψλνπλ δξάζεηο ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα, ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε. 

 Τπάξρνπλ δεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ψζηε λα νξγαλψζνπλ 

εθδειψζεηο εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο. 

 Κάζε ζπκκεηνρή ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ζην ρξφλν. 
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Δπαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί θαη 

πξφζσπα (δηαηηνιφγνη, 

επαγγεικαηίεο πγείαο, αζιεηηθά 

ζσκαηεία θιπ). 

 

 Γίλνληαη ζπλδέζεηο θαη ελεξγεηηθή ζπλεξγαζία κε ζρεηηθά 

εμσηεξηθά ζσκαηεία, νξγαληζκνχο, θνξείο, θαη ηδηψηεο γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θπζηθή άζθεζε. 

 Κάζε ζπκκεηνρή ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ζην ρξφλν. 
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