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● ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Όλοι νοιαζόµαστε για τα παιδιά µας, 
είναι το µέλλον της Ευρώπης. Στις µέρες 
µας 1 στα 4 παιδιά είναι παχύσαρκο. Με 
στόχο την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος, το πρόγραµµα HEPS 
υποστηρίζει χώρες της Ευρώπης να 
προάγουν την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση στα σχολεία µε τρόπο 
θετικό και βιώσιµο. Το πρόγραµµα 
HEPS χρησιµοποιεί την προσέγγιση του 
σχολείου προαγωγής της υγείας ως έναν 
αποτελεσµατικό τρόπο ανάπτυξης  
πολιτικής για την υγεία στα σχολεία. Το 
πρόγραµµα HEPS ως ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα συνδέεται µε το δίκτυο SHE 
(Schools for Health in Europe-Σχολεία 
για την Υγεία στην Ευρώπη) που έχει 
δύο γενικούς σκοπούς: 

 
1. Την ανάπτυξη, εφαρµογή και 
αξιολόγηση αποτελεσµατικών 
εθνικών τακτικών και βιώσιµων 
πρακτικών για εργασία µε θέµα την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση στα σχολεία σε όλα τα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Την υποστήριξη της ανάπτυξης και 
της εφαρµογής περιεκτικών, 
βιώσιµων και βεβαιωµένα 
αποτελεσµατικών σχολικών 
προγραµµάτων στα κράτη µέλη µε 
στόχο την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση στα σχολεία 
βασισµένων στην προσέγγιση του 
σχολείου προαγωγής της υγείας. 

 
Στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες 
που έχουν σκοπό την µείωση του 
αριθµού των υπέρβαρων παιδιών µε 
πρακτικούς στόχους την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και 
µεθόδων διδασκαλίας. Παρόλα αυτά 
κανένα κράτος µέλος δεν έχει µέχρι 
σήµερα µία τρέχουσα αποτελεσµατική 
εθνική σχολική πολιτική. Σκοπός του 

HEPS είναι να γεφυρώσει αυτό το κενό 
αποτελώντας ένα πρόγραµµα  για την 
ανάπτυξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 
στην στα κράτη της Ευρώπης. Το HEPS 
θα βοηθήσει να εφαρµοστούν αυτά τα 
προγράµµατα µε βιώσιµο τρόπο στα 
σχολεία. 
 
 
►  Πακέτο Σχολικών Εργαλείων HEPS       

 
Το πρόγραµµα HEPS περιλαµβάνει το 
Πακέτο των Σχολικών Εργαλείων HEPS. 
Το πακέτο HEPS στηρίζει τα κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
διαµορφώσουν εθνική πολιτική για την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής και 
της φυσικής άσκησης στα σχολεία, η 
οποία βασίζεται στην προσέγγιση των 
«Σχολείων Προαγωγής Υγείας». Το 
πακέτο αποτελείται από τα παρακάτω 6 
εργαλεία: 
 
1. Κατευθυντήριες οδηγίες HEPS: 

αποτελείται από ένα σύνολο 
κατευθυντήριων αρχών για την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης στα 
σχολεία που απευθύνεται σε φορείς 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
εθνικό επίπεδο στην Ευρώπη. 

2. Οδηγός συνηγορίας HEPS: ένα 
εργαλείο που βοηθά αυτούς που 
δραστηριοποιούνται υπέρ της 
διαµόρφωσης και εφαρµογής εθνικής 
σχολικής πολιτικής µε στόχο την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης. 

3. Κατάλογος για ποιοτική εκτίµηση 

HEPS: ένα σύνολο ποιοτικών 
κριτηρίων για σχολικά προγράµµατα 
για την προαγωγή της υγιεινής 
διατροφής και της φυσικής άσκησης. 

4. Εργαλείο για σχολεία HEPS: ένα 
εγχειρίδιο το οποίο θα βοηθήσει τα 
σχολεία στα κράτη-µέλη να εισάγουν 
και να εφαρµόσουν ένα σχολικό 
πρόγραµµα για την προαγωγή της 
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υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης. 

5. Εργαλείο για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών HEPS: πρόκειται για 
ένα πρόγραµµα το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών για την  προαγωγή της 
υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης στα σχολεία. 

6. Εργαλείο αξιολόγησης HEPS: 
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
πακέτου HEPS σε κάθε ένα από τα 
κράτη-µέλη. 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 
HEPS ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Το εργαλείο του HEPS για τα σχολεία 
εισάγει την έννοια της πολιτικής του 
σχολείου για την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση και παρέχει 
προτάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες 
για την ανάπτυξη της. 
 
‘Όπως τονίζεται στο Οδηγό συνηγορίας 
HEPS (Bada et al, 2009) και στις 
Κατευθυντήριες οδηγίες HEPS (Boonen 
et al, 2009), περίπου το ένα τέταρτο των 
παιδιών που ζουν στην Ευρώπη είναι 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Το γεγονός 
αυτό µπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην οργανική υγεία, την 
ψυχική υγεία και ευεξία, την 
ακαδηµαϊκή  πορεία και τα γνωστικά 
επιτεύγµατα των παιδιών. 
 
Συνεπώς προτείνεται κάθε σχολείο να 
αναπτύξει και να εφαρµόσει ένα σχέδιο 
δράσης για την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση που θα είναι µέρος των 
ευρύτερων τακτικών δράσης του 
σχολείου και θα συνάδει µε τις 
περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και 
προτεραιότητες. 
 
Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι µια 
περιεκτική σχολική πολιτική ολιστικού 
τύπου  για την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση, µπορεί να οδηγήσει σε 
καλύτερη ακαδηµαϊκή  πορεία των 
µαθητών, αλλά και στην προαγωγή της 
υγείας τους. Αυτό σηµαίνει ότι µια 
πολιτική για την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση συµβάλλει όχι µόνο  
στην γενικότερη προαγωγή της υγείας 
στα σχολεία, αλλά εξυπηρετεί και έναν 
βασικό σχολικό στόχο: την εκπαίδευση 
των µαθητών. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 1: Πλεονεκτήµατα µιας πολιτικής σχολείου για την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση 
 
 

• Συνεκτική, προγραµµατισµένη και συστηµατική προσέγγιση της υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης 

• Αυξηµένη κινητοποίηση όλων των µελών της σχολικής κοινότητας 
• Προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής µεταξύ των µαθητών 
 

 
• Βελτιωµένα γνωστικά αποτελέσµατα και σχολική επίδοση  για τους µαθητές 

 
 

• Προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και αυξηµένο αίσθηµα ικανοποίησης στην δουλειά για το 
προσωπικό του σχολείου. 

• Περισσότερο διαφανείς και δηµοκρατικές διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων στο σχολείο 
• Βελτιωµένη επικοινωνία µε τους γονείς 
• Καλύτερη ατµόσφαιρα στο σχολείο 
• Καλύτεροι δεσµοί µεταξύ της κοινότητας και του σχολείου 
• Βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ του σχολείου και των φορέων και των επιχειρήσεων που 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ  
ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
 
Σε αυτό το εγχειρίδιο ως σχολική 
πολιτική για την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση ορίζεται το κείµενο 
που προκύπτει µετά από διάλογο µε 
συµµετοχή όλου του σχολείου. Η 
διαµόρφωση αυτής της πολιτικής 
στοχεύει: 
 
• Στις ανάγκες του σχολείου και της 
ευρύτερης κοινότητας σε θέµατα 
σχετικά µε την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση. 

• Στην περιγραφή των αρχών του 
σχολείου που έχουν σχέση µε την 
προαγωγή της υγείας και την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής και 
της φυσικής άσκησης. 

• Στους σκοπούς και τους στόχους που 
αφορούν την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση και που 
σχετίζονται µε τις γενικότερες 
εκπαιδευτικές αρχές του σχολείου. 

• Στις προτεραιότητες, καθήκοντα και 
δράσεις που έχουν στόχο την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής και 
της φυσικής άσκησης στο σχολείο. 

• Στο χρονοδιάγραµµα των δράσεων 
και των σηµαντικών ορόσηµων, στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται η 
παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η 
αναθεώρηση  

• Στους  διαθέσιµους πόρους για την 
ανάπτυξη σχολικής πολιτικής. 

• Στον σχεδιασµό για την εφαρµογή, 
την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση. 

• Στην επικοινωνία και την οργάνωση. 
 
Όπως περιγράφεται στις Κατευθυντήριες 
οδηγίες HEPS και σύµφωνα µε τις 
θεµελιώδεις αξίες και πυλώνες του 
δικτύου SHE (Schools for Health in 
Europe-Σχολεία για την Υγεία στην 
Ευρώπη), αυτή η έκδοση κάνει χρήση 
της ευρείας, θετικής και ολιστικής 
έννοιας της υγείας, όπως αναγνωρίζεται 

από την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Boonen 
et al, 2009). 
Η ευρύτερη έννοια της υγείας εµπεριέχει 
την κατανόηση της σηµασίας τόσο του 
τρόπου όσον και των συνθηκών ζωής 
(Simovska et al, 2006). Το σύνολο του 
σχολείου εµπλέκεται στην εφαρµογή της 
προαγωγής της υγείας  στο σχολείο και 
έτσι το θέµα «υγεία» είναι παρόν σε όλες 
τις πτυχές της σχολικής ζωής, τόσο 
αυτών που µαθαίνουν όσο και αυτών που 
εργάζονται εκεί. 
 
Περιλαµβάνονται το σχολικό φυσικό 
περιβάλλον και η κοινωνική, φυσική, 
συναισθηµατική, πνευµατική υγεία των 
µαθητών και του προσωπικού του 
σχολείου.  
 
Επιπρόσθετα, προτείνεται: 
 
• Η πολιτική πρέπει να καθορίζει την 
κατανοµή του απαραίτητου υλικού 
που θα χρησιµοποιηθεί για την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση. 

• Η πολιτική πρέπει να αντανακλά µια 
κοινή οπτική σε σχέση µε το που το 
συγκεκριµένο σχολείο θέλει να 
οδηγηθεί σε σχέση µε την µελλοντική 
ανάπτυξη του και σε σχέση µε τον 
καθορισµό στόχων, ώστε η κοινή 
οπτική να υλοποιηθεί µε τρόπο που 
συνάδει µε τις δεδηλωµένες αξίες του 
σχολείου. 

• Η πολιτική να έχει στόχο να 
προσεγγίσει  θέµατα υγείας, που 
σχετίζονται µε υπέρβαρα και 
παχύσαρκα παιδιά σε σχολικό 
επίπεδο, µε την αντιµετώπιση  
παραγόντων στο τρόπο ζωής των 
παιδιών, αλλά και στο φυσικό και 
κοινωνικό σχολικό περιβάλλον. 

• Η πολιτική να εξασφαλίζει συνέπεια 
στην παροχή υπηρεσιών, στο σχολικό 
πρόγραµµα και στην σταθερότητα 
του σχολικού περιβάλλοντος. 
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
 
Ο βασικός στόχος αυτής της έκδοσης 
είναι να αποτελέσει ένα χρήσιµο 
εργαλείο για την ανάπτυξη µιας 
βιώσιµης σχολικής πολιτικής που θα 
αφορά την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση. 
Θα ήταν επιθυµητό να χρησιµοποιηθεί 
από όλους τους επαγγελµατίες, που 
εργάζονται στο χώρο της αγωγής και της 
προαγωγής υγείας στα σχολεία. 
Ειδικά αυτή η έκδοση απευθύνεται σε 
διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και 
λοιπό προσωπικό  των σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, όσο 
και σε ειδικά σχολεία. Από αυτήν την 
έκδοση µπορούν να επωφεληθούν οι 
φορείς που συνεργάζονται και ενισχύουν 
τα σχολεία σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, όπως και οι υπεύθυνοι 
δηµιουργίας προγραµµάτων και 
διαµόρφωσης πολιτικής στο ευρύτερο 
πεδίο της προαγωγής της υγείας και της 
εκπαίδευσης. 
 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η 
ΕΚ∆ΟΣΗ  
 
Αυτή η έκδοση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως οδηγός µε 
κατευθυντήριες οδηγίες και αυτό επειδή 
η δηµιουργία σχολικής πολιτικής είναι 
µια εξατοµικευµένη διαδικασία που 
συµβαίνει µέσα σε µια δυναµική σχολική 
κοινότητα και συνδέεται µε τόσο µε τα 
άτοµα όσο και µε  αλλαγές σε τοπικό και 
εθνικό  επίπεδο. 
Τα στάδια που περιγράφονται σε αυτήν 
την έκδοση µπορούν να λειτουργήσουν 
σαν ένα σχέδιο ή σαν έµπνευση µε 
προοπτική την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή ενός συγκεκριµένου σχεδίου 
δράσης, µε στόχο την δηµιουργία 
πολιτικής που θα αφορά την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση στα 
σχολεία. 

Επιπρόσθετα, και οι άλλες διαθέσιµες 
εκδόσεις του HEPS βοηθούν στην 
ανάπτυξη πολιτικής, στην εφαρµογή της 
και στην διαδικασία της αξιολόγησης. 

 
 

ΠΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
 
Ο Οδηγός για την ανάπτυξη σχολικής 
πολιτικής που θα αφορά την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση έχει 
δηµιουργηθεί από τους συνεργάτες του 
προγράµµατος HEPS µε µία 
συνεργατική διαδικασία που 
περιλαµβάνει τρεις φάσεις: 
 
• ∆ιερεύνηση: ∆ιεξήχθη µια 
διερεύνηση της βιβλιογραφίας για τα 
υπάρχοντα δεδοµένα σε σχέση µε την 
ανάπτυξη σχολικής πολιτικής που θα 
αφορά την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση που έχουν εκδοθεί τα 
τελευταία πέντε χρόνια (2004-2009). 
Σύντοµες περιγραφές αυτού του 
υλικού έχουν δηµοσιοποιηθεί σε µία 
εσωτερική αναφορά του HEPS( 
Morel, 2009) και χρησιµοποιήθηκαν 
ως πηγή έµπνευσης αυτής της 
έκδοσης. 

• Ανάδραση από επαγγελµατίες στο 
χώρο της παιδείας και της υγείας σε 
Ευρωπαϊκές χώρες:  ∆ιεξήχθη µία 
αξιολόγηση στο πρώτο κείµενο της 
έκδοσης από 15 επαγγελµατίες στο 
χώρο της παιδείας και της υγείας σε 
επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Τα σχόλια 
και οι προτάσεις τους αναλύθηκαν 
και ενσωµατώθηκαν στο τελικό 
κείµενο.  

• Ανάδραση από τους συνεργάτες του 
προγράµµατος HEPS και της 
εκπαιδευτικής οµάδας του HEPS. 
Μία πρόχειρη έκδοση αυτού του 
κειµένου συζητήθηκε και έτσι 
προέκυψε η τελική µορφή αυτού του 
κειµένου. 

 
 
 



● ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 
 
 
1.1 ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Μία πλειάδα διαφορετικών ανθρώπων 
µπορεί να είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη σχολικής πολιτικής που θα 
αφορά την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση. Είναι προτιµότερο να 
δηµιουργηθεί  µια οµάδα εργασίας η 
οποία θα περιλαµβάνει αντιπροσώπους 
από: 
• την υπεύθυνη οµάδα επαγγελµατιών 
εκπαιδευτικών του σχολείου 

• τους γονείς 
• τους µαθητές 
• το µη διδακτικό προσωπικό 
• την σχολική νοσοκόµα, τον ειδικό σε 
θέµατα διατροφής 

• την τοπική κοινότητα 
Τα µέλη της οµάδας εργασίας διαφέρουν 
από σχολείο σε σχολείο. Παρότι είναι 
σηµαντικό να ορισθεί µία οµάδα 
εργασίας που θα υιοθετήσει µία ανοικτή 
διαδικασία διαλόγου  και θα δοµήσει ένα 
κοινό σκεπτικό σε σχέση µε το τι είναι 
σηµαντικό, ποιες αλλαγές είναι δυνατές 
και πως µπορούν αποτελεσµατικότερα 
να χρησιµοποιηθούν οι δυνατότητες του 
σχολείου. 
Μια τέτοιου είδους διαδικασία βοηθά 
ώστε η πολιτική να είναι έργο όλης της 
σχολικής κοινότητας συµπεριλαµ-
βανοµένων των µαθητών και των γονέων 
και αυτό θα βοηθήσει στην 
µεγιστοποίηση της επιτυχίας τόσο στο 
στάδιο της δηµιουργίας όσο και στο 
στάδιο της εφαρµογής. 
 
 
1.2 ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΛΕΣ  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

 
Συνιστάται η διαδικασία ανάπτυξης 
πολιτικής να ξεκινήσει µε την συζήτηση 
των ακόλουθων ερωτήσεων: 
• Γιατί χρειάζεται να αναπτυχθεί µια 
συγκεκριµένη πολιτική που να αφορά 
την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση; 

• Ποιες είναι οι βασικές 
προτεραιότητες που σχετίζονται µε 
τα αναγνωρισµένα θέµατα υγείας; 

• Τι εµείς θέλουµε ιδανικά να 
πετύχουµε σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση στο 
σχολείο(ποιο είναι το όραµά µας); 

• Ποιές είναι οι δυνατότητες για αυτό 
το σκοπό(διαθέσιµος χρόνος, ώρες, 
άνθρωποι και οικονοµικά 
αποθέµατα); Πως µπορούµε να 
εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη και επικοινωνία µε 
σχετικούς φορείς και ανθρώπους 
εκτός σχολείου, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των γονέων; 

Άλλες χρήσιµες ερωτήσεις µπορεί να 
είναι: 
• Ποιες µέθοδοι είναι καλύτερες για 
την εξασφάλιση της υποστήριξης, 
του κινήτρου, της αίσθησης της 
ιδιοκτησίας, της έµπνευσης, και της 
γνωριµίας µε ανθρώπους κλειδιά που 
εµπλέκονται µε την διαδικασία 
δηµιουργίας πολιτικής; 

• Ποια είναι τα ορόσηµα που θα µας 
βοηθήσουν στην δόµηση, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και 
την προσαρµογή της διαδικασίας 
ανάπτυξης στον χρόνο; 

• Που µπορούµε να αναζητήσουµε 
επαρκή και αποτελεσµατική 
υποστήριξη κατά την διαδικασία 
ανάπτυξης. 
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● ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Η έννοια της υγείας που θα 
χρησιµοποιηθεί από ένα σχολείο πρέπει 
να συµφωνηθεί πριν την ανάπτυξη της 
πολιτικής του σχολείου που θα αφορά 
την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση. Υπάρχουν πολλές απόψεις σε 
σχέση µε το πώς ορίζεται η «υγεία» στην 
βιβλιογραφία, που κυµαίνονται από τους 
τεχνικού τύπου ορισµούς µε αφετηρία 
την ασθένεια, έως τις φιλοσοφικές 
αναφορές που τονίζουν το νόηµα της 
θετικής υγείας ή της ευεξίας, της 
πραγµάτωσης εαυτού και της ποιότητας 
της ζωής. ∆εν υπάρχει µία και µοναδική 
στην ερώτηση του τι είναι υγεία, που να 
µπορεί να αφορά διαφορετικούς 
πολιτισµούς, πλαίσια και τρόπους ζωής. 
Η υγεία όπως και η ασθένεια βιώνεται 
διαφορετικά από το κάθε άτοµο, όπως 
επίσης και οι παράγοντες που την 
καθορίζουν, όπως οι συνθήκες ζωής, το 
περιβάλλον, η κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση, η εθνικότητα, ο πολιτισµός, 
η ηλικία, το φύλο κ.λ.π. 

Όπως τονίζει στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του HEPS και σύµφωνα µε τις 
θεµελιώδεις αξίες και πυλώνες ς του 
SHE αυτή η έκδοση χρησιµοποιεί µία 
ευρεία, θετική και ολιστική έννοια της 
υγείας, όπως αναγνωρίζεται από τη 
συνθήκη των Ηνωµένων Eθνών για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού (Boonen et al, 
2009). 
Μια ευρεία έννοια για την υγεία 
εµπεριέχει τόσο τη σηµασία του τρόπου 
ζωής όσο και των συνθηκών ζωής 
(Simovaska et al, 2006). Τρόπος ζωής 
(life style) είναι ο τρόπος που ζουν οι 
άνθρωποι, οι συνήθειες τους, οι επιλογές 
που κάνουν σε σχέση µε την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών 
που έχουν σχέση µε το φαγητό, τη 
φυσική άσκηση, την σεξουαλική 
συµπεριφορά, την χρήση καπνού, την 
χρήση ουσιών κτλ. Συνήθως τα άτοµα 
έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τις 
επιλογές που έχουν κάνει στον τρόπο 
ζωής τους. 
 
 
 

 
 
Εικόνα 1. Παράγοντες Υγείας: τρόπος ζωής και συνθήκες διαβίωσης. 

 



Οι συνθήκες  ζωής αναφέρονται στα 
πλαίσια που οι άνθρωποι ζουν και 
εργάζονται, στους τρόπους µε τους 
οποίους το περιβάλλον και η κοινωνία 
επηρεάζουν τη ζωή ενός ατόµου. Αυτοί 
θα µπορούσαν να είναι τα εργασιακό 
περιβάλλον, το κοινωνικοοικονοµικό 
υπόβαθρο, ο πολιτισµός, η πόλη, η 
γειτονιά, η οικονοµία κλπ. Οι συνθήκες 
ζωής είναι περισσότερο δύσκολο αλλά 
όχι αδύνατον να αλλάξουν. 
Ο τρόπος ζωής και οι συνθήκες ζωής 
αλληλοεπηρεάζονται. Για παράδειγµα, 
εάν οι άνθρωποι ζουν σε µια κοινότητα 
όπου τα φρούτα και τα λαχανικά είναι 
εύκολα διαθέσιµα πιθανότατα θα τρώνε 
πιο υγιεινά και αυτό θα επηρεάσει την 
υγεία τους. Το σχήµα 1 αποτυπώνει πως 
ο τρόπος και οι συνθήκες ζωής 
αλληλοεπηρεάζονται ως προς την υγεία. 
Μια θετική αντίληψη της υγείας 
εµπεριέχει ότι η υγεία είναι περισσότερο 
από την έλλειψη της ασθένειας. Η θετική 
υγεία ή η ευεξία αντιπροσωπεύει ένα 
απόθεµα για ποιότητα ζωής. Συνδέεται 
στενά µε την αντίληψη των ανθρώπων 
για το τι αποτελεί «καλή ζωή». Με άλλα 
λόγια η υγεία δοµείται από τη διάδραση 
των ανθρώπων και των περιβαλλόντων 
τους. Εποµένως για την βελτίωση της 
υγείας πρέπει να λάβουµε υπόψη όχι 
µόνο ατοµικές συµπεριφορές άλλα και 
το περιβάλλον, τις κοινωνικές σχέσεις, 
και τις συνθήκες ζωής. Για αυτό ακριβώς 
το λόγο η πολιτική του σχολείου που 
απευθύνεται στο σύνολο του σχολικού 
περιβάλλοντος είναι κρίσιµη για την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής και 
της φυσικής άσκησης. 

 
 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 
Η προσέγγιση του σχολείου προαγωγής 
της υγείας προς µία ισορροπηµένη και 
υγιεινή διατροφή υιοθετεί µία ευρεία 
άποψη των θεµάτων γύρω από το 
φαγητό, αντί να εξετάζει αποκλειστικά 
την θρεπτική ποιότητα και την θερµιδική 
αξία. Αυτή η προσέγγιση λαµβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα: 
• την αισθητική ή την οπτική εµφάνιση 
των γευµάτων 

• το περιβάλλον στο οποίο 
καταναλώνονται τα γεύµατα 

• την θερµοκρασία, την γεύση και την 
υφή της τροφής 

• την κοινωνική οπτική του γεύµατος 
που καταναλώνεται µαζί µε άλλους, η 
που µοιράζεται µε άλλους 

• την προσβασιµότητα και την τιµή 
φρέσκιας, οργανικής και υγιεινής 
τροφής 

• τους τρόπους µε τους οποίους η 
τροφή παράγεται και διανέµεται 

Η λίστα µπορεί να επεκταθεί και να 
συµπεριλάβει την ποικιλία των απόψεων 
και των αντιλήψεων των µελών της 
σχολικής κοινότητας σε σχέση µε την 
τροφή και την κατανάλωση της, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 
µαθητών.  
Το σχήµα 2 αποτυπώνει µια τέτοιου 
είδους ευρεία προσέγγιση στο φαγητό. 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
Εικόνα 2. Συνθήκες τροφής και διατροφής (τροποποιηµένο από Simovska et al, 2006). 

 
 
 
2.3 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Η προσέγγιση του σχολείου προαγωγής 
της υγείας προς µία υγιή και 
ισορροπηµένη φυσική δραστηριότητα 
τονίζει µε έµφαση πολλές διαφορετικές 
πτυχές συµπεριλαµβανοµένων του 
παιχνιδιού, του χορού, της αισθητικής 
και της εικόνας σώµατος, όπως επίσης 
και των σπορ και της δοµηµένης 
άσκησης. 
Το σχήµα 3 αποτυπώνει την έννοια της 
φυσικής άσκησης. 
 
Καθηµερινά δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε το σχολείο 
περιλαµβάνουν επίσης το βάδισµα και το 
ποδήλατο από και προς το σχολείο, το 
τρέξιµο και το παιχνίδι (πηδήµατα, 
τραβήγµατα και σπρωξίµατα, τεντώµατα 
και επικύψεις) κατά την διάρκεια των 
διαλλειµάτων, µια ποικιλία κινήσεων 
κατά την διάρκεια του µαθήµατος κ.λ.π. 
Αυτή η ευρεία άποψη προϋποθέτει ότι η 
πολιτική του σχολείου που θα αφορά την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση 
πρέπει να λάβει υπόψη έναν αριθµό 

παραγόντων που ενθαρρύνουν ή 
περιορίζουν την κινητικότητα. Αυτοί 
έχουν σχέση µε την οργάνωση και το 
περιβάλλον του σχολείου, όπως επίσης 
µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής και τα 
αθλήµατα. 
 
 
2.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΑΦΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  
 
Η πολιτική του σχολείου πρέπει να 
δοµείται µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες του σχολείου. 
Προτείνεται όµως η πολιτική του 
σχολείου να εµπεριέχει τις βασικές αξίες 
και τους πυλώνες της προσέγγισης του 
σχολείου προαγωγής της υγείας. Αυτές 
οι αξίες και οι πυλώνες µπορούν να 
συζητηθούν κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας δηµιουργίας της πολιτικής 
του σχολείου µε στόχο να αποκτηθεί 
κοινή οπτική. Έτσι θα δηµιουργηθούν 
δεσµοί µεταξύ αυτών και της υγιεινής 
διατροφής και της φυσικής άσκησης και 
θα ενσωµατωθούν στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο σχολείου. 



 
 

 
 
 
Εικόνα 3. Συνθήκες φυσικής δραστηριότητας (τροποποιηµένο από Simovska et al, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
Οι πέντε βασικές αξίες του δικτύου Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE) είναι 
οι εξής: 
 
 
1) Ισότητα.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας εξασφαλίζουν να παρέχουν σε όλους ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης σε όλο το φάσµα δυνατοτήτων που προσφέρονται για 
εκπαίδευση και υγεία. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν τις 
ανισότητες στην υγεία. 

 
 
2) Βιωσιµότητα.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας αναγνωρίζουν ότι η υγεία, η εκπαίδευση και η 
εξέλιξη είναι στενά συνδεδεµένα. Τα σχολεία λειτουργούν ως κέντρα ακαδηµαϊκής 
γνώσης και στηρίζουν τη διαµόρφωση ενεργής και θετικής εικόνας όσον αφορά στους 
µελλοντικούς ρόλους των µαθητών στην κοινωνία. Τα Σχολεία Προαγωγής της 
Υγείας εξελίσσονται καλύτερα όταν οι προσπάθειες και τα επιτεύγµατα εφαρµόζονται 
µε συστηµατικό τρόπο για µια εκτεταµένη σχολική χρονική περίοδο, για τουλάχιστον 
πέντε µε επτά χρόνια. Τα αποτελέσµατα, τόσο στην υγεία όσο και στην παιδεία 
γίνονται περισσότερο ορατά σε βάθος χρόνου. 
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3) Ένταξη.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και εξασφαλίζουν 
ώστε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας να νιώθουν ότι είναι άξια εµπιστοσύνης 
και σεβασµού. Τα σχολεία είναι κοινότητες µάθησης όπου οι καλές σχέσεις ανάµεσα 
σε µαθητές, ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και ανάµεσα σε σχολείο, 
γονείς και κοινότητα είναι σηµαντικές. 

 
 
4) Ενδυνάµωση και ικανότητα για ορθή δράση1.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας ενθαρρύνουν τα παιδιά, τους νέους και όλα τα 
µέλη της σχολικής κοινότητας να συµµετέχουν ενεργά στον προσδιορισµό των 
στόχων που σχετίζονται µε την υγεία και να αναλαµβάνουν δράσεις σε επίπεδο 
σχολείου και κοινότητας για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. 

 
 
5) ∆ηµοκρατία.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας βασίζονται σε δηµοκρατικές αξίες και 
εξασκούνται στην εφαρµογή των δικαιωµάτων και της ανάληψης ευθύνης. 

  
 

Οι πέντε πυλώνες του δίκτυου Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE) που 
υπογραµµίζουν αυτή την προσέγγιση των Σχολείων Προαγωγής της Υγείας είναι οι 
εξής: 
 

 
1)   Συνολική προσέγγιση του σχολείου για την υγεία.  
Υπάρχει µια συνάφεια µεταξύ του σχεδιασµού σχολικής πολιτικής που διέπει τον 
τρόπο λειτουργίας του σχολείου και στις πρακτικές δράσεις που πραγµατοποιούνται 
και αναγνωρίζονται από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση 
περιλαµβάνει: 
- Μια προσέγγιση της αγωγής υγείας που να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα 

           και η οποία να είναι συµµετοχική και προσανατολισµένη σε συγκεκριµένες 
           δράσεις 

- Την αντίληψη των ίδιων των µαθητών για την υγεία 
- Τη διαµόρφωση σχολικής πολιτικής η οποία διέπει τον τρόπο λειτουργίας του 

           σχολείου 
- Τη διαµόρφωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου 
- Τη διαµόρφωση δεξιοτήτων ζωής 
- Την αποτελεσµατική διασύνδεση µε το σπίτι και την κοινότητα 
- Την αποτελεσµατική χρήση των υπηρεσιών υγείας. 
 

                                                 
1 Η ικανότητα για ορθή δράση (action competence) ορίζεται ως η στοιχειοθετηµένη δυνατότητα του ατόµου να δρα 
και να φέρνει αλλαγές σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, έχοντας κατά νου ως στόχο τη βελτίωση της υγείας και 
των συνθηκών για την υγεία (Jensen, 1997). 
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2)   Συµµετοχικότητα.  
Η αίσθηση του «ανήκειν» γαλουχείται στους µαθητές, στο διδακτικό προσωπικό και 
στους γονείς µέσα από τη συµµετοχή και την ουσιαστική δέσµευση, η οποία είναι µια 
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα των δράσεων προαγωγής της υγείας στα 
σχολεία. 
 

 
3)   Ποιότητα του σχολείου.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας δηµιουργούν καλύτερες διδακτικές και 
µαθησιακές διαδικασίες. Οι υγιείς µαθητές µαθαίνουν καλύτερα. Το υγιές διδακτικό 
και µη διδακτικό προσωπικό, εργάζεται αποτελεσµατικότερα µε υψηλότερο αίσθηµα 
εργασιακής ικανοποίησης. Το κύριο µέληµα του σχολείου είναι να µεγιστοποιήσει τα 
σχολικά αποτελέσµατα. Η πολιτική της προαγωγής της υγείας στα σχολεία, στηρίζει 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών στόχων των σχολείων. 

 
 
4)   ∆ράση βάση ενδείξεων.  
Το δίκτυο Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE) ενηµερώνεται από τα 
ισχύοντα ερευνητικά δεδοµένα τα οποία εστιάζονται στις αποτελεσµατικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές στην προαγωγή της υγείας στα σχολεία, τόσο σε θέµατα 
υγείας (π.χ. νοητική υγεία, υγιεινή διατροφή, πρόληψη χρήσης ουσιών κλπ) όσο και 
στην ολιστική σχολική προσέγγιση του σχολείου. 

 
 

5)   Σχολεία και οι κοινότητες.  
Τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας είναι µέρος της ευρύτερης κοινότητας που τα 
περιβάλλει. Ενστερνίζονται την ενεργή συνεργασία µεταξύ σχολείου και κοινότητας 
και είναι ενεργοί φορείς στην ενδυνάµωση του κοινωνικού κεφαλαίου και της 
δυνατότητας κατανόησης των πληροφοριών που έχουν σχέση µε την υγεία. 

 
 

 
 
. 
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● ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

ΠΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
 
 
3.1: ΦΑΣΗ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 

� Φάση 1: Καθορισµός πλαισίου 
• Εξασφαλίζεται η υποστήριξη και η δέσµευση της διεύθυνσης του σχολείου. 

 Η επιτυχής πολιτική  που αφορά την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση 
εξαρτάται από την υποστήριξη και την δέσµευση της διεύθυνσης του 
σχολείου. 

• Εξασφαλίζεται οµοθυµία µέσα στην σχολική κοινότητα. 
 Γίνεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί µία θετική στάση και συµφωνία µέσα 

στην σχολική κοινότητα σε σχέση µε την πολιτική του σχολείου. Μόνο τότε 
είναι δυνατή η επιτυχής εφαρµογή της πολιτικής του σχολείου. 

• ∆ηµιουργείται µία οµάδα εργασίας και ορίζεται ο συντονιστής 
 Η οµάδα εργασίας που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς, µέλη της σχολικής 

κοινότητας και µαθητές, είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία, την εφαρµογή και 
την διατήρηση της πολιτικής του σχολείου. 

• Εξασφαλίζονται οι συνθήκες για την ανάπτυξη της πολιτικής του σχολείου. 
 Στις σηµαντικές συνθήκες περιλαµβάνονται το φυσικό περιβάλλον του 

σχολείου, η κουλτούρα του σχολείου, οι σχέσεις στο σχολείο και ο χρόνος που 
θα καθορισθεί για ολοκληρωθεί η εργασία. 

 
Φάση 2: Ανάλυση εφαρµοσµένων πολιτικών και πρακτικών 
Η εκτίµηση των οργανωτικών, των φυσικών και των ατοµικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την φυσική άσκηση και την υγιεινή διατροφή στο σχολείο, βοηθά στον 
καθορισµό των προτεραιοτήτων και των στόχων της πολιτικής του σχολείου. Το 
εργαλείο ταχείας εκτίµησης του HEPS  (Παράρτηµα 1) βοηθά σε αυτήν την 
εκτίµηση. 

 
Φάση 3: Ανάπτυξη και καταγραφή της πολιτικής 
• Καθορισµός προτεραιοτήτων και στόχων 
 Με βάση την ανάλυση της δεδοµένης κατάστασης καθορίζονται οι σκοποί και 

οι στόχοι. Το εργαλείο του HEPS για τους σχολικούς δείκτες (Παράρτηµα 2) 
βοηθά στο να αναγνωρισθούν τοµείς στο σχολείο, στους οποίους πρέπει να 
εστιάσει η πολιτική. 

• Πρώτη προσπάθεια καταγραφής της πολιτικής 
 Το κείµενο µπορεί να περιλαµβάνει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του 

σχολείου, τις διαθέσιµες ανθρώπινες και οικονοµικές δυνατότητες, τα 
καθήκοντα, τις υπευθυνότητες και ένα χρονοδιάγραµµα. Εξασφαλίζεται όπως  
η γνωµοδότηση και η ανάδραση είναι µέρος της διαδικασίας ανάπτυξης της 
πολιτικής του σχολείου. 

• Αναθεώρηση 
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 Σχόλια και προτάσεις αναλύονται, συζητούνται και συµπεριλαµβάνονται στο 
κείµενο εφόσον είναι χρήσιµα. 

 
Φάση  4: Κοινοποίηση και εφαρµογή 
• Κοινοποίηση 
 Το κείµενο της πολιτικής ανακοινώνεται πανηγυρικά σε όλη την κοινότητα 

του σχολείου. Είναι χρήσιµο να υπάρχει ένα σχέδιο του τρόπου κοινοποίησης. 
• Ανάπτυξη των στρατηγικών για την εφαρµογή. 
 Αυτό το στάδιο εµπεριέχει τον σχεδιασµό συγκεκριµένων δράσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων, που έχουν 
στόχο την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της πολιτικής. Σε αυτό το 
στάδιο είναι δυνατό να υπάρχει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. 

• Εφαρµογή και ενσωµάτωση της πολιτικής στην καθηµερινή πρακτική του 
σχολείου. 

 Το σχέδιο µπαίνει σε εφαρµογή. Η υποστήριξη από συνεργάτες στην τοπική 
κοινότητα και από τους γονείς µπορεί να είναι χρήσιµη. Αποτελεσµατικός 
συντονισµός και ξεκάθαρη επικοινωνία είναι εξαιρετικά σηµαντικά σε αυτή 
την φάση.  

  
Φάση  5: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και γνώση 
Η διαδικασία της ανάπτυξης και της εφαρµογής της πολιτικής είναι συνεχής και 
απαιτεί παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρµογή τουλάχιστον κάθε 3-4 
χρόνια. 
Το εργαλείο του HEPS για τους σχολικούς δείκτες (Παράρτηµα 2) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για παρακολούθηση και αξιολόγηση. 
 

 
3.1.1 Εξασφαλίζεται η υποστήριξη 

και η δέσµευση της διεύθυνσης 
του σχολείου. 

 
Ένας θετικός και µε δέσµευση 
διευθυντής σχολείου έχει κρίσιµη 
σηµασία για την επιτυχή ανάπτυξη και 
εφαρµογή µιας πολιτικής για την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. Επί 
πλέον η βιωσιµότητα της πολιτικής ώστε 
να παραµείνει ενεργής και κατάλληλη 
εξαρτάται επίσης και από την διοικητική 
υποστήριξη. Εάν η ανάπτυξη της 
πολιτικής είναι πρωτοβουλία των µελών 
του διδακτικού προσωπικού ή ατόµων σε 
θέσεις κλειδιά από τις τοπικές αρχές, 
τότε θα πρέπει θα εξασφαλιστεί η 
δέσµευση και η υποστήριξη του 
διευθυντή του σχολείου και της 
διοίκησης του σχολείου. 
 
3.1.2 Εξασφαλίζεται οµοθυµία µέσα 

στην σχολική κοινότητα. 

 
 Ο διευθυντής του σχολείου είναι 
σηµαντικό άτοµο για την δηµιουργία  
θετικής στάσης και οµοθυµίας σε όλη 
την σχολική κοινότητα για την πολιτική 
του σχολείου, εφόσον η πολιτική του 
σχολείου µπορεί να είναι επιτυχής µόνο 
εάν υποστηρίζεται από όλη την σχολική 
κοινότητα. Είναι χρήσιµο να γίνει µε 
σαφήνεια κατανοητό ότι η προαγωγή της 
υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης υποστηρίζει στο σχολείο 
θεµελιωδώς στην διαδικασία της 
διδασκαλίας και της µάθησης. Επιπλέον 
υπάρχει σύνδεση µεταξύ της υγιεινής 
διατροφής και της φυσικής άσκησης µε 
την πνευµατική υγεία και την γενικότερη 
ευεξία. Αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί, 
ώστε να δοµηθεί µια σύµφωνη γνώµη 
µέσα σε όλη την κοινότητα του 
σχολείου, συµπεριλαµβανοµένων και 
των γονέων. Οι ακόλουθες υποδείξεις  
µπορούν να ληφθούν υπόψη όταν 
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σχεδιάζονται οι στρατηγικές µε στόχο 
την εξασφάλιση οµοθυµίας µέσα στην 
σχολική κοινότητα.: 
• Προγραµµατισµός συναντήσεων του 
προσωπικού και των γονέων, όπου 
ειδικοί στην προαγωγή της υγείας 
στα σχολεία συµµετέχουν σε διάλογο 
µε όλη την σχολική κοινότητα, σε 
σχέση µε την σύνδεση που υπάρχει 
µεταξύ της υγιεινής διατροφής, της 
φυσικής άσκησης και των 
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. 

• Προγραµµατισµός για επίσκεψη του 
προσωπικού και των γονέων σε ένα 
άλλο σχολείο (προαγωγής της υγείας) 
µε εµπειρία στην ανάπτυξη και 
εφαρµογή πολιτικής που αφορά την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση. 

 
3.1.3  ∆ηµιουργείται µία οµάδα 

εργασίας και ορίζεται ο 
συντονιστής 

 
Το επόµενο βήµα περιλαµβάνει την 
δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας µε 
αντιπροσώπους από την σχολική 
κοινότητα. Είναι χρήσιµη η ένταξη 
εθελοντών, συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπαιδευτικών και µελών της σχολικής 
κοινότητας, που έχουν ειδικό ενδιαφέρον 
και ικανότητα στο τοµέα της υγιεινής 
διατροφής και της φυσικής άσκησης.  
Η συµµετοχή των µαθητών είναι 
σηµαντική. Εάν δοθεί η δυνατότητα 
στους µαθητές  να έχουν ενεργό ρόλο 
στην φάση του σχεδιασµού, αλλά και 
στη φάση της εφαρµογής και της 
αξιολόγησης της πολιτικής του σχολείου, 
οικειοποιούνται περισσότερο την 
πολιτική και κινητοποιούνται να 
υιοθετήσουν και να διατηρήσουν 
καινούριες πρακτικές. 
Μετά την δηµιουργία µιας οµάδας 
εργασίας, είναι σηµαντικό να ορισθεί 
ένας συντονιστής που θα συντονίζει την 
εργασία της οµάδας. Είναι σηµαντικό να 
δοθούν στον συντονιστή τα µέσα ώστε 
να αναλάβει αυτήν την ευθύνη, π.χ. να 
διδάσκει λιγότερες ώρες. 

 
Οι υπευθυνότητες της οµάδας εργασίας 
περιλαµβάνουν: 
• Την διεξαγωγή µιας εκτίµησης 
αναγκών και εκτίµηση των 
υπαρχουσών δραστηριοτήτων και 
προγραµµάτων (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ταχείας 
εκτίµησης του HEPS  στο 
Παράρτηµα 1). 

• Τον σχεδιασµό, την κοινοποίηση και 
την εφαρµογή της πολιτικής, όπως 
επίσης και την παρακολούθηση και 
αξιολόγησή της. 

• Την υποστήριξη και την διατήρηση 
της δέσµευσης της σχολικής 
κοινότητας στην πρωτοβουλία για 
πολιτική. 

 

� Σε αυτό το στάδιο η εκτίµηση και 
συζήτηση των επόµενων 
ερωτήσεων µπορεί να είναι 
χρήσιµη: 

 
• Ποιος ανήκει στην σχολική 
κοινότητα (προσδιορίστε 
οποιονδήποτε µπορεί να 
εµπλακεί); 

• Ποια είναι τα µέλη που έχουν 
µεγαλύτερη σχέση µε το 
αντικείµενο και έχουν µεγαλύτερο 
κίνητρο για να εµπλακούν στην 
οµάδα εργασίας (όπως δάσκαλοι,  
ο διευθυντής του σχολείου, 
µαθητές, η νοσοκόµα του 
σχολείου, γονείς, αντιπρόσωποι 
τοπικών οργανώσεων/φορέων, 
ειδικοί στην προαγωγή της υγείας 
που απασχολούνται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση κ.λ.π.); 

• Τι µπορεί να συµπεριλαµβάνει ο 
ειδικός τους ρόλος ή η συµµετοχή 
τους στην οµάδα εργασίας; 

 
3.1.4   Εξασφαλίζονται οι συνθήκες για 

την ανάπτυξη της πολιτικής του 
σχολείου. 
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Υπάρχουν καθορισµένες συνθήκες µέσα 
στις οποίες µπορεί να δηµιουργηθεί µια 
πολιτική. Αναφέρουµε το φυσικό 
περιβάλλον, τις οργανωτικές συνήθειες, 
τις σχέσεις µέσα στο σχολείο, και τον 
διαθέσιµο χρόνο.  
Το φυσικό περιβάλλον µπορεί να 
αλλάξει για την προαγωγή της υγιεινής 
διατροφής και της φυσικής άσκησης. Για 
παράδειγµα, η ίδρυση ή η βελτίωση του 
σχολικού κυλικείου, ή άλλων σηµείων 
όπου τα παιδιά τρώνε το γεύµα τους. 
Επίσης οι λειτουργικές και/ή οι 
αισθητικές παράµετροι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Οµοίως η αυλή του 
σχολείου πρέπει να εξετασθεί κάτω από 
το πρίσµα του τι δυνατότητες προσφέρει 
για φυσική άσκηση, αλλά και ως προς 
την αισθητική της που πρέπει να είναι 
ελκυστική για τα παιδιά. 
Αυτό το στάδιο στην δηµιουργία 
πολιτικής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
τον τρόπο που  διδάσκονται οι µαθητές. 
Οι µαθητές µπορούν να επηρεάσουν πως 
θα αλλάξει και θα εξελιχθεί το φυσικό 
περιβάλλον µέσα στο σχολείο. Για 
παράδειγµα µπορούν να διερευνήσουν 
και να δώσουν προτάσεις που θα 
επηρεάσουν  την εικόνα του σχολικού 
κυλικείου, του χώρου που τρώνε τα 
παιδιά ή της αυλής του σχολείου, σαν 
µέρος της εµπλοκής τους στην 
διαδικασία δηµιουργίας και εφαρµογής 
πολιτικής. 
Οι σχολικές συνήθειες και οι σχέσεις 
µπορούν να βελτιωθούν µέσω των 
πρακτικών της προαγωγής της υγείας, 
που υποστηρίζουν και αναπτύσσουν 
κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο, γεγονός 
που µπορεί να καταδεικνύεται µέσα από 
την δηµιουργία και την εφαρµογή της 
πολιτικής. Για παράδειγµα, µε ποιο 
τρόπο η πολιτική της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης αντιµετωπίζει 
ζητήµατα όπως η περιθωριοποίηση και η 
ένταξη στο σχολείο. 
Για τον υπάρχοντα διαθέσιµο χρόνο 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
καθηµερινότητα του σχολείου και τα 
βρεθούν οι κατάλληλοι χρόνοι για την 

ανάπτυξη και εφαρµογή αυτού του 
είδους πολιτικής. Για παράδειγµα, ο 
χρόνος του διαλλείµατος για φαγητό ή οι 
ευκαιρίες για ενασχόληση µε το θέµα της 
υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης στο ωρολόγιο πρόγραµµα, 
µέσα σε θέµατα ή διαµέσου 
διαφορετικών θεµάτων. 
 
3.2 ΦΑΣΗ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

 
Το πρώτο καθήκον της οµάδας εργασίας 
είναι να αναλύσει την υπάρχουσα 
κατάσταση στο σχολείο. Αυτό εµπεριέχει 
µια εκτίµηση του πως οργανωτικοί, 
φυσικοί  και ατοµικοί παράγοντες 
διευκολύνουν ή παρεµποδίζουν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση 
στο σχολείο. 
Για να γίνει αυτή η εκτίµηση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ταχείας 
εκτίµησης του HEPS ( Παράρτηµα 1). 
Το εργαλείο ταχείας εκτίµησης του 
HEPS  αποτελείται από ένα σύνολο 
ερωτήσεων χωρισµένων σε 7 οµάδες. 
Αντιπροσωπεύουν µια ολιστικού τύπου 
προσέγγιση σχολείου στα θέµατα της 
υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο 
στο οποίο µπορούν να προστεθούν και 
άλλες ερωτήσεις, κατάλληλες για ένα 
συγκεκριµένο σχολείο, εφόσον η οµάδα 
εργασίας το κρίνει βοηθητικό. Η 
εκτίµηση θα αναδείξει τις πρακτικές 
εκείνες που δουλεύουν καλά και εκείνες 
που πρέπει να βελτιωθούν. Το 
αποτέλεσµα της εκτίµησης θα βοηθήσει 
να τεθούν οι προτεραιότητες και οι 
στόχοι στην φάση της δηµιουργίας της 
πολιτικής και στην συνέχεια οι ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν στην φάση της 
εφαρµογής. Η εκτίµηση της παρούσας 
κατάστασης θα πρέπει επίσης να λάβει 
υπόψη καταστάσεις που επηρεάζουν την 
προαγωγή  της υγιεινής διατροφής και 
της φυσικής άσκησης στο σχολείο. 
Αυτές περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα 
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χρήµατα, τον χρόνο, τις δυνατότητες του 
προσωπικού που θα εφαρµόσουν την 
πολιτική µέσα στην πραγµατικότητα της 
καθηµερινότητας του σχολείου. 
Επιπρόσθετα η εκτίµηση της παρούσας 
κατάστασης θα µπορούσε να 
συµπεριλάβει την εκτίµηση των τάσεων 
των µαθητών σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση στο 
σχολείο. 
Η σωστή κατανόηση του πως 
οργανωτικοί, φυσικοί  και ανθρώπινοι 
παράγοντες επηρεάζουν την 
συµπεριφορά των µαθητών βοηθά στο 
καθορισµό ρεαλιστικών στόχων. 
 

� Σε αυτό το στάδιο η εκτίµηση και 
συζήτηση των επόµενων 
ερωτήσεων µπορεί να είναι 
χρήσιµη: 

 
• Ποιες είναι οι παρούσες πολιτικές 
του σχολείου σε σχέση µε την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης στο 
σχολείο; 

• Τι επί του παρόντος συµβαίνει 
στην πράξη σε σχέση µε την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης; 
(Υπάρχουν ατοµικές διαφορές σε 
κάθε τάξη που εξαρτώνται από 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό;) 

• Ποιοι οργανωτικοί παράγοντες 
εµποδίζουν ή προάγουν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση στο σχολείο; 

• Ποιοι φυσικοί παράγοντες 
εµποδίζουν ή προάγουν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση στο σχολείο; 

• Ποιοι ατοµικοί παράγοντες 
εµποδίζουν ή προάγουν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση στο σχολείο; 

• Ποια είναι τα υπάρχοντα επίπεδα 
φυσικής άσκησης στις διάφορες 
ηλικιακές οµάδες; 

• Ποιές είναι οι υπάρχουσες τάσεις 
στο φαγητό στις διάφορες 
ηλικιακές οµάδες; 

• Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 
δύο φύλων σε επίπεδο υγιεινής 
διατροφής και  φυσικής άσκησης; 

• Υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο 
υγιεινής διατροφής και  φυσικής 
άσκησης που να έχουν σχέση µε 
την εθνικότητα ή την θρησκεία; 

• Υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο 
υγιεινής διατροφής και  φυσικής 
άσκησης που να έχουν σχέση µε 
την κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση; 

• Υπάρχουν εξωτερικοί φορείς που 
έχουν ήδη εµπλακεί µε την 
προαγωγή της υγιεινής διατροφής 
και της φυσικής άσκησης στο 
σχολείο; 

 
 
3.3 ΦΑΣΗ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
3.3.1  Καθορισµός προτεραιοτήτων 

και στόχων 
 
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί µια καλή 
γνώση των αναγκών των µαθητών και 
της παρούσας κατάστασης, η οµάδα 
εργασίας µπορεί να καθορίσει τους 
σκοπούς και τους στόχους. Αυτή η φάση 
δίνει την ευκαιρία για σκέψη και 
περιγραφή των προσδοκώµενων 
επιτευγµάτων από την εφαρµογή µιας 
καινούριας πολιτικής σε σχέση µε την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση.   
Έχει διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιµο να 
επιλεγούν τοµείς προτεραιότητας στους 
οποίους θα στοχεύσει η πολιτική. 
Συνιστάται οι τοµείς προτεραιότητας να 
αντιπροσωπεύουν την ευρεία έννοια της 
υγείας, την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση, όπως συζητήθηκε στο 
κεφάλαιο 2.1. Αυτοί επίσης θα πρέπει να 
αντανακλούν τις αξίες του σχολείου. 
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Το εργαλείο του HEPS για τους 
σχολικούς δείκτες (Παράρτηµα 2) 
µπορεί να είναι χρήσιµο. Το εργαλείο 
βοηθά στην ανάδειξη τοµέων στο 
σχολείο στους οποίους η πολιτική για 
την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση θα εστιάσει. 
 
3.3.2   Πρώτη προσπάθεια 

καταγραφής της πολιτικής 
 
Το καθήκον της οµάδας εργασίας είναι 
να δηµιουργήσει ένα πρώτο κείµενο 
πολιτικής. Αυτό πρέπει να προκύψει µε 
τρόπο όσο το δυνατό περισσότερο απλό 
και διαφανή, έτσι ώστε όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας να µπορούν να 
δουν και να καταλάβουν πως 
δηµιουργήθηκε η πολιτική. 
Το κείµενο πρέπει να ισορροπεί τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες του 
σχολείου, µε τις υπάρχουσες οικονοµικές 
και σε επίπεδο ατόµων δυνατότητες. Θα 
πρέπει ξεκάθαρα να περιγράφει 
καθήκοντα, υπευθυνότητες και ένα 
χρονοδιάγραµµα για δράση. 
Σε αυτό το σηµείο µια απλή διαδικασία 
για γνωµοδότηση και ανάδραση µέσα 
στο σχολείο είναι χρήσιµη. Αυτοί που θα 
πουν την γνώµη τους θα είναι ένα µίγµα 
από µαθητές, γονείς και εξωτερικούς 
παράγοντες. Αυτό βοηθά ώστε όλα τα 
µέλη  της σχολικής κοινότητας να 
οικειοποιούνται περισσότερο και να 
είναι ενήµερα για την διαδικασία 
δηµιουργίας και εφαρµογής της 
πολιτικής. Η διαδικασία συλλογής 
απόψεων χρειάζεται αρκετό χρόνο για 
ανταπόκριση και ανάδραση µε διάφορες 
µορφές, συµπεριλαµβανοµένων 
ερωτηµατολογίων και λεπτοµερών 
ατοµικών σχόλιων. Ειδική µέριµνα 
πρέπει να ληφθεί για την ύπαρξη 
διάφορων µορφών ανάδρασης 
κατάλληλων για διαφορετικές ηλικίες, 
έτσι ώστε να µπορούν να 
συµπεριληφθούν µαθητές από όλες τις 
ηλικιακές οµάδες. 
 
3.3.3  Προσαρµογή 

 
Όλα τα σχόλια  και οι προτάσεις που 
συγκεντρώνονται σε αυτό το στάδιο, 
αναλύονται και συζητούνται από την 
οµάδα εργασίας και το κείµενο της 
πολιτικής προσαρµόζεται ανάλογα. 
 
  

� Σε αυτό το στάδιο η εκτίµηση και 
συζήτηση των επόµενων 
ερωτήσεων µπορεί να είναι 
χρήσιµη: 

 
• Είναι οι τοµείς προτεραιότητας 
και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα δοµηµένα µέσα 
στο εννοιολογικό πλαίσιο και τις 
αξίες του σχολείου; 

• Είναι οι τοµείς προτεραιότητας 
και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα δοµηµένα µέσα 
στους προβληµατισµούς για τα 
προβλήµατα που πρέπει να 
επιλυθούν και στις επιδιώξεις για 
µελλοντικά επιτεύγµατα του 
σχολείου; 

• Πως οι καθορισµένοι σκοποί και 
στόχοι επηρεάζουν τους 
διδακτικούς στόχους του σχολείου 
ή την οργάνωση της 
καθηµερινότητάς του; 

• Η διαδικασία συλλογής απόψεων 
ήταν λεπτοµερής και 
περιελάµβανε όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 
µαθητών; 

• Σε ποιους πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα: Στις οµάδες των 
µαθητών ή στους τοµείς της 
σχολικής ζωής, µε βάση την 
ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης έτσι όπως προέκυψε 
από την εκτίµηση αναγκών; 

• Αναλύθηκαν συστηµατικά όλα τα 
σχόλια κατά την διαδικασία της 
ανάδρασης; 

• Είναι εφαρµόσιµοι οι τελικοί 
σκοποί και στόχοι; 
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3.4   ΦΑΣΗ 4: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
3.4.1  Κοινοποίηση 
 
Το καινούριο κείµενο της πολιτικής 
ανακοινώνεται πανηγυρικά σε όλη την 
σχολική κοινότητα. Είναι σκόπιµο να 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές µορφές 
του κειµένου σε διαφορετικές 
περιπτώσεις και πληθυσµούς στόχους, 
πράγµα που σηµαίνει ότι συνιστάται να 
υπάρχει µια επικοινωνιακή τακτική. 
Μερικά παραδείγµατα διαφορετικών 
τρόπων κοινοποίησης είναι: 
• Ένα αντίγραφο του κειµένου 
κυκλοφορείται σε όλα τα µέλη του 
προσωπικού του σχολείου και στους 
γονείς, ενώ ανακοινώνεται και µέσω 
της ιστοσελίδας του σχολείου. 

• Οργανώνονται συναντήσεις για 
ενηµέρωση µε στόχο την περαιτέρω 
πληροφόρηση των µελών της 
σχολικής κοινότητας και την 
ευκαιρία για συζήτηση. 

• Οι µαθητές ενηµερώνονται µέσω των 
µαθητικών συµβουλίων, των 
συζητήσεων µέσα στην τάξη, αφισών 
και άλλων οπτικών εκθεµάτων µέσα 
στο σχολείο. 

• Οργανώνονται συναντήσεις µε στόχο 
να καλύψουν  διαφορετικά επίπεδα 
ενηµέρωσης, για παράδειγµα µέσα 
στο κυλικείο ή στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

• Τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης 
χρησιµοποιούνται τόσο για 
ενηµερώσουν την τοπική κοινωνία 
για θέµατα σχετικά µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση, 
όσο και για την δηµιουργία πολιτικής 
στο σχολείο. 

 
3.4.2   Ανάπτυξη στρατηγικών για 

εφαρµογή 
 
Το στάδιο αυτό αφορά τον σχεδιασµό 
συγκεκριµένων ενεργειών, στον οποίο 

περιλαµβάνονται η ανάπτυξη 
στρατηγικών και δράσεων ώστε να 
επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι. 
Πριν να αρχίσει ο σχεδιασµός, µπορεί να 
είναι χρήσιµη η επικοινωνία στην τοπική 
κοινωνία, µε φορείς και άτοµα που 
υποστηρίζουν το σχολείο. Αυτοί 
µπορούν να βοηθήσουν µε πρακτικές και 
χρήσιµες  ιδέες και προτάσεις. 
Ένα σχέδιο εργασίας και ένα 
χρονοδιάγραµµα πρέπει να 
υπογραµµίζουν τις στρατηγικές και τις 
δράσεις που θα χρησιµοποιηθούν και την 
χρονική σειρά µε την οποία θα 
εφαρµοσθούν. Είναι επίσης χρήσιµο να 
γίνει µία λίστα των υλικών που θα 
χρειαστούν για την εφαρµογή. Ξανά 
µπορεί να υπάρξει υποστήριξη σε τοπικό 
επίπεδο για αυτό το σκοπό. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και το 
προσωπικό του σχολείου µπορεί να 
επωφεληθούν από την συµµετοχή σε 
επαγγελµατική κατάρτιση σε σχέση µε 
την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση. Σε µερικές χώρες προσφέρεται 
εκπαίδευση στην προαγωγή της υγείας 
σε κολλέγια και πανεπιστήµια. 
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να 
συµµετέχουν σε  τέτοια εκπαίδευση, 
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Εάν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται να 
εκπαιδευτούν ένα ή δύο µέλη του 
προσωπικού και αυτοί µετά θα 
εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους µέσα στο 
σχολείο. 
 
3.4.3   Εφαρµογή και ενσωµάτωση της 

πολιτικής στην καθηµερινή 
πρακτική του σχολείου. 

 
Η επόµενη πρόκληση είναι η 
µετουσίωση της πολιτικής σε πράξη. Η 
πολιτική είναι χρήσιµη µόνο αν 
ενσωµατωθεί στην καθηµερινότητα όλης 
της σχολικής κοινότητας. Εποµένως το 
σχέδιο εργασίας που αναφέρθηκε 
παραπάνω χρειάζεται να ενεργοποιηθεί. 
Αυτό προϋποθέτει οργάνωση και 
ανάθεση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων 
όσον αφορά τον κάθε στόχο και 
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ικανοποιητική κατανοµή µέσων. 
Υποστήριξη από συνεργάτες στην 
τοπική κοινωνία και από τους γονείς 
είναι σηµαντική σε αυτή την διαδικασία. 
Προτείνεται να τεθούν ορόσηµα µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία της 
εφαρµογής να αναθεωρείται και να 
προσαρµόζεται. Αποτελεσµατικός 
συντονισµός και σαφής επικοινωνία 
είναι πολύ σηµαντικά σε αυτή την φάση, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δουλειά 
γίνεται έγκαιρα, οι προκλήσεις 
αντιµετωπίζονται και οι επιτυχίες 
αναγνωρίζονται. Είναι σηµαντικό να 
τονισθεί ότι είναι σηµαντικό να 
προβλεφθεί ικανός χρόνος για να 
µοιράζονται και να επικοινωνούνται 
παραδείγµατα καλής πρακτικής στην 
εφαρµογή της πολιτικής. 
 

� Σε αυτό το στάδιο η εκτίµηση και 
συζήτηση των επόµενων 
ερωτήσεων µπορεί να είναι 
χρήσιµη: 

 
• Έχουν ξεκάθαρα περιγραφεί και 
γνωστοποιηθεί τα καθήκοντα, οι 
στόχοι και το χρονοδιάγραµµα; 

• Έχει το σύνολο της σχολικής 
κοινότητας οικειοποιηθεί την 
πολιτική και νοιώθει την ευθύνη 
για την εφαρµογή της; 

• Έχει γίνει γνωστή η πολιτική στην 
τοπική κοινωνία; 

• Είναι το προσωπικό του σχολείου 
ικανό να εφαρµόσει την πολιτική; 

• Έχει το προσωπικό του σχολείου 
αρκετό χρόνο και οικονοµικά 
αποθέµατα για την ικανοποιητική 
εφαρµογή της πολιτικής; 

• Έχει προβλεφτεί κάποια µέθοδος 
για την συνεχή υποστήριξη και 
κινητοποίηση του προσωπικού 
του σχολείου που εφαρµόζει την 
πολιτική; 

• Έχει προβλεφτεί τι θα γίνει σε 
περίπτωση µετακινήσεων- 
καινούριοι µαθητές, καινούριοι 
γονείς και καινούριοι συνάδελφοι- 

και πως αυτοί θα ενηµερωθούν 
για την πολιτική; 

• Υπάρχουν οι συνθήκες ώστε να 
συντηρηθεί η εφαρµογή της 
πολιτικής µακροπρόθεσµα; 

 
 
3.5   ΦΑΣΗ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 
 
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
είναι αναπόσπαστα στην εφαρµογή της 
πολιτικής. Η διαδικασία της δηµιουργίας 
πολιτικής και της εφαρµογής της είναι 
κυκλική. Απαιτεί παρακολούθηση, 
αναθεώρηση και προσαρµογή κάθε 3-4 
χρόνια τουλάχιστον. Οι συνθήκες που 
επηρεάζουν τις προτεραιότητες, τις 
ανάγκες και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή της πολιτικής, µέσα ή έξω από 
το σχολείο µπορεί να αλλάξουν και είναι 
πιθανό να χρειάζονται προσαρµογή σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Για την ανεύρεση εργαλείου που θα 
βοηθήσει  την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, µπορεί κανείς να 
διερευνήσει τα υπάρχοντα εργαλεία 
παρακολούθησης και εκτίµησης. Ο 
δικτυακός τόπος του SHE 
(www.schoolsforhealth.eu) παρέχει 
πληροφορίες για τέτοια εργαλεία. Σε 
κάποιες χώρες ο τοµέας της εκπαίδευσης 
µπορεί να διαθέτει εργαλεία που να 
υποστηρίζουν την αξιολόγηση της 
πολιτικής στο σχολείο. 
Το παράρτηµα 2 σε αυτήν την έκδοση 
παρέχει ένα σύνολο σχολικών δεικτών, 
που µπορούν να φανούν χρήσιµοι για 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της πολιτικής. Αυτοί οι δείκτες 
αποτελούν ένα σηµείο αφετηρίας και 
πρέπει να τροποποιούνται και να 
προσαρµόζονται, ώστε να ταιριάζουν 
στις ανάγκες και στις προτεραιότητες 
του κάθε ξεχωριστού σχολείου. 
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� Σε αυτό το στάδιο η εκτίµηση και 
συζήτηση των επόµενων 
ερωτήσεων µπορεί να είναι 
χρήσιµη: 

 
• Σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκαν οι 
σκοποί και οι στόχοι που 
καθόρισε η πολιτική; 

• Ποια είναι η φύση και ο βαθµός 
της επιτυχίας; 

• Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι 
δυσκολίες που αντιµετωπίσθηκαν; 

• Ποια είναι η εµπειρία από την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών; 

• Με ποιο τρόπο προσλαµβάνουν 
τα µέλη της σχολικής κοινότητας 
τις καινούριες πρακτικές που 
εισήγαγε η εφαρµογή της 
πολιτικής; 

• Με ποιο τρόπο προσλαµβάνουν οι 
µαθητές τις καινούριες πρακτικές 
που εισήγαγε η εφαρµογή της 
πολιτικής; 

• Πως ανταποκρίθηκαν οι γονείς 
στην αυξηµένη προσοχή στην 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση; 

• Έχουν πανηγυρικά ανακοινωθεί 
τα επιτεύγµατα; 
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● ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
 
 
4.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

∆ΑΝΙΑ 
 
Σχολείο Hillerǿdgades, Κοπεγχάγη 
(ολοήµερο σχολείο: βαθµίδες από 
παιδικός σταθµό µέχρι την 9η βαθµίδα, 
230 µαθητές) 
Άτοµο για επικοινωνία: Marika 
Ouchicha Jensen 
 
 
4.1.1.  Ιστορικό πλαίσιο   
 
Το 2006 το δηµοτικό συµβούλιο της 
Κοπεγχάγης απεφάσισε να εφαρµόσει το 
πρόγραµµά µας στα ολοήµερα σχολεία 
περιοχών που χαρακτηρίζονταν από 
εθνικές και κοινωνικές πολώσεις. Ο 
στόχος αυτών των σχολείων ήταν να 
αναπτύξουν ένα περιβάλλον διεγερτικό 
καθ’όλη την διάρκεια της ηµέρας. Το 
σχολείο ανοίγει  στις 7πµ, τα µαθήµατα 
ξεκινούν στις 8πµ και η σχολική µέρα 
τελειώνει στις 3µµ. Στην συνέχεια 
µεταξύ των ωρών 3-5µµ τα παιδιά έχουν 
ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες και 
αθλήµατα. 
 
 
4.1.2 Τι έκανε το σχολείο;  
 
Το σχολείο δεσµεύτηκε σε ένα 
πρόγραµµα σχετικό µε την αγωγή υγείας 
στα σχολεία και την δηµιουργία 
πολιτικής υγείας. Ο στόχος η υγεία να 
ενσωµατωθεί ως αντικείµενο στο 
παραδοσιακό ωρολόγιο πρόγραµµα σε 
όλες τις βαθµίδες. Το σχολείο ξεκίνησε 
αυτήν την διαδικασία καταρχήν µε την 
δηµιουργία µιας οµάδας υγείας που 
αποτελείτο από εκπαιδευτικούς, το 
προσωπικό της προσχολικής βαθµίδας, 

την νοσοκόµα του σχολείου και τον 
διευθυντή του σχολείου. Συµφωνήθηκε η 
πολιτική του σχολείου να µην είναι ένα 
σύνολο κανόνων συµπεριφοράς. 
Εναλλακτικά, να πρόκειται για ένα 
εκπαιδευτικό µανιφέστο, που να δηλώνει 
ότι η υγεία είναι ένα σηµαντικό θάµα 
που πρέπει να αποτελεί µέρος του όλου 
περιβάλλοντος του σχολείου. Με άλλα 
λόγια η πολιτική θα πρέπει να είναι 
ενεργής µέσα στην καθηµερινότητα του 
σχολείου, αλλά και στο επίσηµο 
ωρολόγιο πρόγραµµα. Επιπλέον, 
συµφωνήθηκε ότι η πολιτική του 
σχολείου θα πρέπει να τονίζει µε έµφαση 
ότι η εκπαίδευση για την υγεία στο 
σχολείο θα πρέπει να στοχεύει σε 
δράσεις, που να βασίζονται στην 
∆ιερεύνηση, στην Όραση, στην ∆ράση 
και στην Αλλαγή ( µέθοδος IVAC-
Investigation, Vision, Action, Change), 
µέθοδο στην οποία οι µαθητές είναι 
συµµετέχουν ενεργά. 
 
 
4.1.3 Η πολιτική σε εφαρµογή: 

σχολικά γεύµατα 
 
Σύµφωνα µε την καινούρια πολιτική του 
σχολείου, αποφασίστηκε ότι τα σχολικά 
γεύµατα θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία 
ενός χώρου προαγωγής της υγείας, όπου 
τα παιδιά θα µπορούσαν να εργασθούν 
µε έναν από τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες υγείας: την τροφή, όχι µόνο 
για τους ίδιους, αλλά και για όλο το 
σχολείο. Έτσι το σχολείο εισήγαγε 
σχολικά γεύµατα. Ο στόχος ήταν τα 
υγιεινά γεύµατα να ενσωµατωθούν µέσα 
στους εκπαιδευτικούς και φιλοσοφικούς 
στόχους του σχολείου. Οι µαθητές θα 
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είχαν ενεργό συµµετοχή στην όλη 
διαδικασία της προετοιµασίας των 
γευµάτων, έτσι ώστε να µάθουν για την 
υγιεινή διατροφή και την δυνατότητα να 
κάνουν υγιείς επιλογές. 
Το πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων 
είχε επίσης ως στόχο να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη της συµµετοχής και των 
δηµοκρατικών ικανοτήτων των µαθητών, 
να αυξήσει την συνοχή και το κοινωνικό 
κεφάλαιο του σχολείου, να βελτιώσει τις 
ανεπίσηµες επαφές µεταξύ µαθητών και 
εκπαιδευτικών και να αυξήσει την 
συνολικότερη ευεξία ολόκληρης της 
σχολικής κοινότητας. 
Κάποιες φυσικές αλλαγές έπρεπε να 
γίνουν στο σχολείο, εφόσον αυτό δεν 
διέθετε κυλικείο ή κουζίνα. Σήµερα κάθε 
σχολικό γεύµα προετοιµάζεται στην 
κουζίνα του σχολείου και σερβίρεται 
στην καντίνα. Το σχολείο προσέλαβε 
έναν επαγγελµατία σεφ, για βοηθήσει 
στην προετοιµασία και το σερβίρισµα 
των γευµάτων µαζί µε τα παιδιά και τους 
καθηγητές της οικιακής οικονοµίας. 
 
 
4.1.4 Αποτελέσµατα 
 
Το σχολείο φρόντισε ώστε να είναι 
µέρος της καθηµερινής δουλειάς των 
εκπαιδευτικών να συµµετέχουν και να 
βοηθούν τους µαθητές κατά την διάρκεια 
των γευµάτων. Με αυτό τον τρόπο το 
σχολείο επιχείρησε να δηµιουργήσει µία 
ασφαλή και ζεστή ατµόσφαιρα για τα 
παιδιά µέσα στην οποία θα µπορούσαν 
να επιχειρήσουν να δοκιµάσουν 
διαφορετικά είδη τροφών και να µάθουν 
για την υγιεινή διατροφή. Τα παιδιά κάθε 
τάξης τρώνε πάντα µαζί και µαζί µε τους 
δασκάλους τους και κάθε τάξη έχει το 
δικό της τραπέζι στην καντίνα. Το γεύµα 
σερβίρεται στο τραπέζι πάνω σε 
όµορφους δίσκους που τα παιδιά τους 
µεταφέρουν γύρω- γύρω και από τους 
οποίους τα παιδιά θα γεµίσουν τα πιάτα 
τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 
αποφασίζουν µόνα τους πόσο θα φάνε. 
Οι δάσκαλοι τα ενθαρρύνουν να 

συλλογιστούν το περιεχόµενο και να 
δηµιουργήσουν ένα «υγιεινό πιάτο» µε 
ποικιλία τροφών όπως ψάρι, λαχανικά, 
κρέας κλπ. 
 
 
4.1.5 Η συµµετοχή των µαθητών 
 
Το σχολείο χρησιµοποιεί την παραγωγή 
γευµάτων στην κουζίνα σαν ένα 
πρακτικό µέσο για αγωγή υγείας,  µε την 
συµµετοχή των µαθητών από την 5η  έως 
την 8η βαθµίδα και των καθηγητών της 
οικιακής οικονοµίας. Κάθε µαθητής 
συµµετέχει για µία εβδοµάδα στην 
κουζίνα. Ένα σύνολο από 25 
συµµετοχές/µαθήµατα τον χρόνο. 
Έρχονται στη κουζίνα σε οµάδες των 4-5 
και δουλεύουν µαζί µε το σεφ του 
σχολείου και τον καθηγητή της οικιακής 
οικονοµίας. Με εκπαιδευτικούς όρους η 
κουζίνα είναι µία «κοινότητα πράξης», 
όπου κάθε µέλος αναλαµβάνει την 
ευθύνη να προετοιµάσει καλά, υγιεινά 
γεύµατα για όλο το σχολείο. 
 
 
4.1.6   Τι διδάχτηκε το σχολείο; 
 
Το πρόγραµµα προετοιµασίας σχολικών 
γευµάτων είναι ένα συγκεκριµένο 
παράδειγµα της εφαρµογής της πολιτικής 
υγείας του σχολείου µας, στην 
καθηµερινότητα του σχολείου. Η ιδέα να 
συµµετέχουν οι µαθητές στην 
προετοιµασία των σχολικών γευµάτων 
προσέφερε στο σχολείο περισσότερα από 
απλώς ένα χώρο για διδασκαλία και 
εργασία σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και το φαγητό. Οι µαθητές 
οικειοποιήθηκαν τα γεύµατα και 
ανέπτυξαν θετική στάση προς την 
υγιεινή διατροφή. Μέχρι τώρα το 85-
90% των µαθητών συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων. 
Η υποκείµενη διαδικασία µέχρι να 
φτάσουµε σε αυτό το σηµείο έγινε 
κεντρικό µέρος της σχολικής µας µέρας 
και της σχολικής µας κουλτούρας. Οι 
µαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
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λένε ότι µε το τρόπο που 
παρασκευάζονται τα υγιεινά γεύµατα και 
το γεγονός ότι συµµετέχουν µαθητές, 
έχει µια θετική επίδραση στο αίσθηµα 
της ευεξίας στο σχολείο. Βλέπουµε 
λιγότερες συγκρούσεις. Οι µαθητές 
έχουν περισσότερη ενέργεια και είναι 
περισσότερο συγκεντρωµένοι κατά την 
διάρκεια των µαθηµάτων. 
Αυτοί που θεωρούνται ακαδηµαϊκά πιο 
αδύναµοι, µοιάζει να έχουν κερδίσει 
σηµαντικά περισσότερο µε το να 
συµµετέχουν στην κουζίνα. Είναι 
περισσότερο αφοσιωµένοι στην 
διαδικασία και οι δάσκαλοί τους 
παρατηρούν ότι αυτό τους ακολουθεί και 
στα παραδοσιακά µαθήµατα. 
Συµπερασµατικά, αυτό είναι ένα 
παράδειγµα σχολικής πολιτικής για την 
υγεία που βοηθά να γίνει ολόκληρο το 
σχολείο µία κοινότητα που µαθαίνει για 
την υγεία.  
 
 
4.2  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο στο 
Hoollerbusch, Βερολίνο, Γερµανία  
(545 µαθητές, 36 εκπαιδευτικοί, 29 
άτοµα µη εκπαιδευτικό προσωπικό) 
Άτοµο για επικοινωνία: Karin 
Ronneberger 
 
 
4.2.1   Ιστορικό πλαίσιο 
 
Στην Γερµανία η εξέλιξη των ολοήµερων 
σχολείων, πραγµατοποιήθηκε από το 
2003 έως το 2009 από το Οµοσπονδιακό 
Υπουργείο Παιδείας. Το ολοήµερο 
σχολείο έχει ώρες επικοινωνίας µέχρι το 
απόγευµα για τουλάχιστον τρεις µέρες 
την εβδοµάδα. Επιπρόσθετα µε τα 
µαθήµατα του σχολείου, το ολοήµερο 
σχολείο προσφέρει επίσης γεύµα και 
δραστηριότητες αναψυχής όπως 
αθλήµατα. 
 
4.2.2   Τι έκανε το σχολείο;  

 
Ακολουθώντας την προσέγγιση του 
«καλού και υγιούς σχολείου», το σχολείο 
είναι πολύ ενεργητικό σε πολλούς τοµείς 
σχετικούς µε την υγεία: 
 
• ∆ραστηριότητα, αντιληπτικότητα και 
χαλάρωση: Βασισµένα στην 
κατάσταση της τάξης και στην ηλικία 
των µαθητών γίνονται τακτικές, 
καθ’όλη την διάρκεια της ηµέρας 
δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν 
παιχνίδια δράσης και ασκήσεις, 
ασκήσεις αναπνοής, φανταστικά 
ταξίδια, χαλάρωση µε µουσική ή 
µασάζ. Όλες οι τάξεις είναι 
εφοδιασµένες µε υλικό για 
διαλλείµατα µε ενέργεια, που 
γίνονται καθ’όλη την διάρκεια της 
ηµέρας. Με στόχο την εξατοµίκευση 
των αναγκών των µαθητών το 
σχολείο παρέχει χώρους για δράση 
και  χώρο για χαλάρωση. 

• ∆υναµικό κάθισµα: Με στόχο να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις των 
µαθητών για ενέργεια και για την 
υποστήριξη της µάθησης, εισήχθη ή 
έννοια του «δυναµικού καθίσµατος». 
Κάθε µαθητής και εκπαιδευτικός έχει 
ένα κάθισµα «φιλικό για την πλάτη», 
µε στόχο την ανακούφιση της 
σπονδυλικής στήλης. Οι µαθητές 
µπορούν να αποφασίσουν για τον 
τρόπο µε τον οποίον θα κάθονται (πχ. 
Προς την πλάτη της καρέκλας). 
Επιπλέον παρέχονται εναλλακτικές 
προτάσεις καθίσµατος σε κάθε τάξη, 
όπως µπάλες φυσιοθεραπείας. 

• Προγράµµατα: Κάθε τάξη 
δεσµεύεται ότι θα πραγµατοποιήσει 
ένα πρόγραµµα µιας ηµέρας, 
κατάλληλο για την ηλικία των 
µαθητών, σε σχέση µε την προαγωγή 
της υγείας  και την πρόληψη της βίας, 
µια φορά το χρόνο. 

• ∆ηµιουργία ευχάριστου σχολικού 
περιβάλλοντος: Εφόσον οι µαθητές 
και οι δάσκαλοι περνούν ένα µεγάλο 
µέρος της ηµέρας στο σχολείο, η 
δηµιουργία σχολικού περιβάλλοντος 
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είναι σηµαντική. Η αυλή του 
σχολείου προσφέρει  στους µαθητές 
την ευκαιρία για φυσική 
δραστηριότητα, µέσω µιας παιδικής 
χαράς µε δραστηριότητες, ενός 
ικανοποιητικού σε έκταση χώρου για 
παιχνίδι  και για φυσική άσκηση, µε 
ασκήσεις ισορροπίας και µε ασκήσεις 
χαλάρωσης. Έτσι στην παιδική χαρά 
υπάρχει ένας λόφος για παιχνίδι, 
τραπεζάκια για παιχνίδι, τραπέζι 
πινγκ πονγκ, δυνατότητα για 
σκαρφάλωµα, όπως επίσης και 
παγκάκια και µία αίθουσα στο κήπο 
του σχολείου. 

• Επιπρόσθετα: Το σχολείο προσφέρει 
ποικιλία δραστηριοτήτων για την 
ώρα της ανάπαυσης,  από τις οποίες 
µπορούν να επιλέξουν οι µαθητές. 
Υπάρχουν ευκαιρίες για φυσική 
άσκηση, για ατοµική βελτίωση, όπως 
γιόγκα, όπως επίσης και η 
δυνατότητα για δηµιουργική 
απασχόληση, όπως κεραµική. 

 
Με στόχο να εξασφαλιστεί ο 
κατάλληλος προγραµµατισµός και 
έλεγχος, το σχολείο όρισε µια οµάδα 
εργασίας για την προαγωγή της υγείας, 
που είναι υπεύθυνη για τον συνολικό 
συντονισµό και για τις συνεργασίες µε 
συνεργάτες εκτός σχολείου. 
 

  

 
Οργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για όλους τους συνάδελφους.  
Ως µέρος του «∆ικτύου για καλά και 
υγιή σχολεία στο Βερολίνο», αρχίσαµε 
να επικοινωνούµε µε άλλα σχολεία της 
περιοχής µας, που έκαναν παρόµοια 
δουλειά. 
 
Επιπλέον το σχολείο µας θεωρεί ότι η 
συµµετοχή των µαθητών και των γονέων 
είναι κεντρική σε αυτό το έργο. Οι 
εκπρόσωποι των τάξεων από την 
βαθµίδα 3 έως την βαθµίδα 6, όπως 
επίσης και γονείς συµµετείχαν σε 
συµβουλευτικές συνεδρίες παιδαγωγικού 
περιεχοµένου και στον προγραµµατισµό 
των εκδηλώσεων του σχολείου. Οι 
µαθητές της βαθµίδας 4 προετοίµασαν 
ασκήσεις χαλάρωσης µόνοι τους και τις 
έφεραν µέσα στο µάθηµα. 
 
 
4.2.3 Γιατί το σχολείο επέλεξε να  

ασχοληθεί µε αυτό; 
  
Το σχολείο εδρεύει σε µία 
υποβαθµισµένη περιοχή µε 60% των 
µαθητών να ζουν σε οικογένειες µε 
κοινωνική δυσπραγία. Το νόηµα αυτής 
της προσέγγισης για προαγωγή της 
υγείας αναπτύχθηκε, ώστε να δοθεί στον 
κάθε µαθητή η δυνατότητα για βέλτιστη 
φυσική και πνευµατική εξέλιξη. Ο 
σκοπός είναι η προσπάθεια για έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής στον οποίο 
επικίνδυνες συµπεριφορές, όπως για 
παράδειγµα η έλλειψη φυσικής άσκησης, 
πνευµατικές εντάσεις ή το άγχος του 
σχολείου είναι µειωµένα, ενώ 
ενισχύονται συµπεριφορές που προάγουν 
την υγεία, όπως η φυσική άσκηση και οι 
κοινωνικές επαφές.  
 
 
4.2.4 Τι συνέβη στην 

πραγµατικότητα;  
 
Μέσα στα πλαίσια του «Καλού και 
Υγιούς Σχολείου», ο σκοπός ήταν η 
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ενίσχυση της εκπαιδευτικής ποιότητας 
και η βιώσιµη ανάπτυξη του σχολείου 
µέσα από µέτρα προαγωγής της υγείας. 
Η προαγωγή της υγείας δοµεί το πλαίσιο 
της σχολικής µέρας και έχει γίνει η 
κινητήριος δύναµη για την εξέλιξη του 
σχολείου µας και για την ποιότητα των 
οδηγιών µας. Αυτό δηµιουργεί ένα 
σχολικό περιβάλλον που προσφέρει 
κίνητρο, υποστηρίζει την υπευθυνότητα 
του σχολείου, τις κοινωνικές επαφές, την 
αµοιβαία κατανόηση, την εκτίµηση των 
επιτευγµάτων και θεσπίζει  κανόνες που 
είναι διαφανείς και κατανοητοί. Τα 
παραπάνω συµβάλλουν  στην ευτυχία 
και την ικανοποίηση των µαθητών µας, 
πράγµα που µε την σειρά του οδηγεί σε 
καλύτερα γνωστικά αποτελέσµατα. 
Επίσης, αυξάνεται µεταξύ των δασκάλων 
ο βαθµός της ικανοποίησης από την 
δουλειά και ο βαθµός της ετοιµότητας 
για αλλαγές. 
 
 
4.2.5 Ποιες παράµετροι πήγαν 

ιδιαιτέρως καλά; 
 
Ο βαθµός της συνέχειας και της 
αξιοπιστίας ήταν ιδιαίτερα καλός. 
 
 
4.2.6 Ποιες δυσκολίες καταγράφηκαν 

και πως αυτές 
αντιµετωπίσθηκαν; 

 
Όλη αυτή η δουλειά έπρεπε να γίνει 
χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτό απαιτούσε 
την υποστήριξη των γονέων και την 
προθυµία των συναδέλφων να εξετάσουν 
τα έξοδά τους. 
 
 
4.2.7 Πως ξέρουµε πόσο επιτυχηµένο 

υπήρξε; 
 
Ένα αρχικό τεστ γνώσεων πάνω σε 
βασικές ικανότητες δόθηκε κατά την 
διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας στους 
µαθητές της πρώτης βαθµίδας και 
διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές φθάνουν 

στο σχολείο σε διαφορετικά στάδια. Ο 
αριθµός των µαθητών που παρουσιάζουν 
σηµαντικά θέµατα σε ποικίλους τοµείς, 
αυξήθηκε εξ αιτίας αυτών των τεστ. Ο 
δάσκαλος έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα 
των αποτελεσµάτων των τεστ, που 
χρησιµοποιεί ως βάση για τον σχεδιασµό 
υποστηρικτικών µέτρων και 
προτεραιοτήτων. Επίσης επιπρόσθετα 
µέτρα για την ώρα της σχόλης 
σχεδιάζονται µαζί µε το άτοµο που 
δουλεύει µαζί µε τα παιδιά (child 
worker). Όλα τα µέτρα στοχεύουν να 
εξασφαλίσουν επιτυχή µάθηση για τα 
παιδιά. Κατά την διάρκεια της τρίτης 
βαθµίδας όλα τα παιδιά στο Βερολίνο 
δίνουν το ίδιο τεστ, το οποίο έτσι δίνει 
την δυνατότητα για συγκρίσεις. Τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι το σχολείο 
µας συχνά περνάει τον µέσο όρο. 
Επιπρόσθετα, µέσα στο δίκτυο των 
καλών και υγιών σχολείων πολλές 
µελέτες έχουν γίνει µε µαθητές, γονείς, 
δασκάλους και µη διδακτικό προσωπικό, 
οι οποίες κατέληξαν σε θετικά 
αποτελέσµατα, ειδικά σε ότι αφορά την 
εκπαιδευτική µας κουλτούρα. Επίσης, 
στο σχολείο µας γίνονται συχνές 
σχολικές επιθεωρήσεις και επιβλέψεις. 
Συµπερασµατικά θεωρούµε ότι το 
σχολείο µας έχει ένα καλό κλίµα, που 
χαρακτηρίζεται  από αµοιβαίο σεβασµό, 
ανοχή και υποστήριξη. 
 

 
 
 
 
4.2.8 Ποιο είναι το δίδαγµα; 
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Μια ολιστική αντίληψη της προαγωγής 
της υγείας δεν συµβάλλει µόνο στην 
φυσική και πνευµατική υγεία, αλλά έχει 
και µια σηµαντική επίπτωση στην 
επιτυχή µάθηση των παιδιών. Ο 
συνδυασµός της προαγωγής της υγείας 
και της εκπαιδευτικής ποιότητας έχει ως 
αποτέλεσµα επιτυχές και θεωρητικά 
ακέραιο έργο, που είναι ευρέως 
αποδεκτό και αποτελεσµατικό. Το έργο 
σχετίζεται µε την διαδικασία και µπορεί 
να επεκταθεί και στο µέλλον. 
 
 
4.3  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
Πρωτοβάθµιο σχολείο Νο 5: Gustaw 
Morcinek School, Myslowice, Poland 
( ∆ηµοτικό Σχολείο, 86 µαθητές, ηλικίες 
7-13) 
Άτοµο για επικοινωνία: Renata Boba 
 
 
4.3.1 Τι έκανε το σχολείο;  
 
Το σχολείο έχει εµπλακεί σε δράσεις 
προαγωγής της υγείας από το 2006, όταν 
δηµιουργήθηκε  ένα πρόγραµµα αγωγής 
υγείας τριετούς διάρκειας. Το 2009 το 
σχολείο συµπεριελήφθη στο εθνικό 
πρόγραµµα “Keep Fit”, του οποίου οι 
στόχοι είναι να αναπτύξουν: την 
υπευθυνότητα των µαθητών για την 
υγεία τους αλλά και την υγεία των 
άλλων, την ικανότητά τους να 
φροντίζουν την φυσική τους υγεία, όπως 
επίσης και να τρώνε υγιεινά. 
 
 
4.3.2 Οι κύριες δράσεις που ανέλαβε 

το σχολείο ήταν: 
 
Σε σχέση µε την υγιεινή διατροφή: 
• Όλοι οι µαθητές είχαν γάλα ή 
γιαούρτι καθηµερινά-το σχολείο 
συµµετέχει στο εθνικής εµβέλειας 
πρόγραµµα “Glass of Milk”(ποτήρι 
µε γάλα), που χρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Κάθε Τετάρτη οι µαθητές και οι 
δάσκαλοι τρώνε µαζί ένα υγιεινό 
πρωινό µε φρούτα και λαχανικά. 

• Οι µαθητές µε ηλικία από 10 έως 13, 
παρακολουθούν ένα εργαστήριο µε 
τίτλο «Τι, πόσο και πώς να φάµε». 

• Οι γονείς των µαθητών 
παρακολούθησαν ένα σεµινάριο µε 
θέµα τις διαταραχές της διατροφής, 
όπως την παχυσαρκία, την βουλιµία 
και την ανορεξία. 

• Οι µαθητές µε ηλικία από 7 έως 10 
πηγαίνουν στις συναντήσεις στο Club 
Squirrel, όπου µαθαίνουν να 
διαλέγουν υγιεινές τροφές για το 
«υγιεινό καλάθι» τους. 

 
Σε σχέση µε την φυσική άσκηση: 
• Το σχολείο περιβάλλεται από µια 
περιοχή µε άφθονο πράσινο και 
χαµηλό όγκο κυκλοφορίας. Οι 
µαθητές έχουν πρόσβαση σε ένα 
εξωτερικό γήπεδο µπάσκετ και βόλεϊ 
και υπάρχουν σύγχρονες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός γηπέδου 
ποδοσφαίρου, ενός πλήρους 
γυµναστηρίου και χώρου για βάρη. 
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα για 
διαφορετικού τύπου φυσικής 
άσκησης. 

 
Οι δραστηριότητες είναι δηµοφιλείς 
στους µαθητές, τους γονείς, τους 
δασκάλους και στο µη διδακτικό 
προσωπικό, αλλά και στην κοινότητα. 
Κάθε χρόνο το σχολείο γιορτάζει την 
Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας που δίνει την 
ευκαιρία στους µαθητές να 
προετοιµάσουν ένα smorgasborb  µε 
φρούτα και σαλάτες λαχανικών και 
χυµούς, αλλά και σάντουιτς µε ορεκτική 
και ζωηρόχρωµη γέµιση. Όλοι οι 
µαθητές και οι δάσκαλοι χωρισµένοι σε 
οµάδες, προετοιµάζουν και 
παρουσιάζουν µικρά θεατρικά έργα µε 
θέµα την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση. 
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Παράδοση του σχολείου κάθε χρόνο 
είναι η Ανοικτή Ηµέρα, που 
συγκεντρώνει όλη την κοινότητα και 
δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι 
δράσεις της προαγωγής της υγείας. 
 
 
4.3.3 Γιατί το σχολείο διάλεξε αυτές 

τις δράσεις; 
 
Πριν να σχεδιαστεί το πρόγραµµα 
αγωγής υγείας, οι συντονιστές του 
σχολείου διεξήγαγαν µία εκτίµηση 
λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του σχολείου και τις ανάγκες των 
µαθητών. Αποφασίστηκαν ατοµικές 
δράσεις από όλους τους δάσκαλους και 
µε βάση τα αποτελέσµατα της 
εκτίµησης, παρατηρήθηκε το πρωινό στα 
διαλλείµατα του πρωινού και δόθηκε 
σηµασία στις συνοµιλίες µε τους 
µαθητές. Στα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν βρέθηκε ότι υπήρχαν 
µη υγιεινές διατροφικές συνήθειες, 
χρόνοι που σπαταλούνται σε καθιστικές 
ασχολίες και ένα σηµαντικό ποσοστό 
µαθητών µε πρόβληµα παχυσαρκίας. 
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς 
ανιχνεύονται οι προσδοκίες των 
µαθητών και των γονέων. Οι προτάσεις 
µας στο πεδίο της προαγωγής της υγείας 
είναι αποδεκτές σε ποσοστό 90% από 
γονείς και µαθητές. 
 
 
4.3.4 Τι συνέβη στην 

πραγµατικότητα;  
 
Όλες οι παραπάνω δράσεις συνεχίζουν 
ενσωµατωµένες στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα του σχολείου. Το εύρος των 
δραστηριοτήτων µετά τα µαθήµατα 
επεκτάθηκε και τώρα περιλαµβάνει 
αεροβική γυµναστική και αϊκίντο. Οι πιο 
µικροί µαθητές µπορούν να συµµετέχουν 
σε παιχνίδια στο χιόνι και σε ανάβαση το 
καλοκαίρι. Σχεδιάζουµε να 
εφαρµόσουµε: 
• Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Φρούτα 
στα σχολεία» σε όλη την χώρα. Στους 

µαθητές ηλικίας 7 έως 10 θα δοθούν 
φρούτα, λαχανικά και χυµός φρούτων 
και λαχανικών καθηµερινά. 

• Η «Εβδοµάδα των Χρωµάτων», ένα 
πρόγραµµα που σχετίζεται µε την 
Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας στις 7 
Απριλίου. Για κάθε µέρα της 
εβδοµάδας ορίζεται διαφορετικό 
χρώµα και κάθε µέρα οι µαθητές και 
οι δάσκαλοι τρώνε φρούτα και 
λαχανικά αυτού του χρώµατος. 

 
 
4.3.5 Ποιές παράµετροι πήγαν 

ιδιαιτέρως καλά; 
 
Με την συµµετοχή των µαθητών, του 
διευθυντή του σχολείου και όλων των 
υπαλλήλων και της αποδοχής και της 
βοήθειας των γονέων, απενεµήθη στο 
σχολείο το 2006 το δίπλωµα «Silesian 
health promoting school network», και 
το σχολείο πήρε την 3η θέση στην 
περιφέρεια για το εθνικό πρόγραµµα 
“Keep Fit”.  
Άλλα επιτεύγµατα ήταν: 
• Το υγιεινό πρωινό: έχουµε 
παρατηρήσει ότι οι µαθητές φέρνουν 
στο σχολείο περισσότερα φρούτα και 
λαχανικά. 

• Συµµετοχή των µαθητών στις 
αθλητικές δραστηριότητες που 
παρέχονται, ενώ στον ελεύθερο 
χρόνο απασχολούνται µε ενεργητικές 
δραστηριότητες. Οι ίδιοι οι µαθητές 
προτείνουν καινούριους τρόπους, 
ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους ενεργητικά. Τα αδέλφια 
και οι γονείς συχνά συµµετέχουν. 

• Ανοικτή Μέρα για τη κοινότητα. 
• ∆ιοργάνωση εργαστηρίων, στα οποία 
χρησιµοποιούνται ενεργητικές 
µέθοδοι διδασκαλίας, όπως η εργασία 
σε ένα πρόγραµµα. 

 
 
4.3.6 Ποιες δυσκολίες καταγράφηκαν 

και πως αυτές 
αντιµετωπίσθηκαν; 
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Το µεγαλύτερο πρόβληµα υπήρξε η 
επικοινωνία µε τους γονείς, ενώ µερικοί 
γονείς είχαν την γνώµη ότι οι δράσεις 
µας δεν εξυπηρετούσαν κανένα σκοπό. 
Με την χρήση αφισών, σηµειωµάτων, 
συναντήσεων και συνοµιλιών το σύνολο 
της σχολικής κοινότητας ενεπλάκη και οι 
αρχικές δυσκολίες ξεπεράστηκαν 
εξαιτίας της    δέσµευσης των δασκάλων, 
της αποδοχής των γονέων και της 
συνεχούς αξιολόγησης του 
προγράµµατος. 
 
 
4.3.7 Πως ξέρουµε πόσο επιτυχηµένο 

υπήρξε; 
 
Μόνο 86 µαθητές έρχονται σε αυτό το 
σχολείο. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν όλους 
τους γονείς και την τοπική κοινότητα. 
Αυτό δίνει την δυνατότητα η εκτίµηση 
των αποφασισµένων δράσεων να 
βασίζεται στην συνοµιλία και την 
παρατήρηση. Κάθε χρόνο οι δύο 
συντονιστές της προαγωγής της υγείας 
στο σχολείο, καταγράφουν τις γνώµες 
και διερευνούν µε ερωτηµατολόγια, τον 
βαθµό αποδοχής των γονέων, των 
µαθητών και των δασκάλων. Το 90% 
από αυτούς βρίσκουν ευχάριστες τις 
δράσεις και θέλουν να συνεχιστούν. Η 
αξιολόγηση του προγράµµατος αγωγής 
υγείας προγραµµατίζεται για τον 
Σεπτέµβρη του 2011. 
 
 
4.3.8 Ποιο είναι το δίδαγµα; 
 
Η γνώση που συγκεντρώθηκε από τους 
συντονιστές, τον διευθυντή του σχολείου 
και τους δασκάλους χρησιµοποιήθηκε µε 
πρακτικό τρόπο. Το σχολείο έµαθε ότι ο 
µόνος δρόµος για την επιτυχία είναι η 
συνέπεια, η επιµονή και η οµαδική 
δουλειά. 
Το σχολείο έχει το αίσθηµα ότι οι 
µαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι: 
• Έχουν µάθει τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για την υγιεινή διατροφή και 

αντιλαµβάνονται τις συνέπειες της µη 
υγιεινής διατροφής και της έλλειψης 
άσκησης. 

• Έχουν µάθει να οργανώνουν τον 
ελεύθερο χρόνο µε τρόπο που να 
περιλαµβάνει αθλήµατα και 
δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. 

• Είναι περισσότερο επιµελείς και 
οργανωµένοι. 

• Έχουν µάθει να σχεδιάζουν τις 
δραστηριότητες τους και να 
δουλεύουν σε οµάδα. 

 

 
 
 

 
 
 
4.4 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
       ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 
 
Σχολείο EB, 2/Sec, Moimenta da Beira, 
Portugal 
( δευτεροβάθµιο σχολείο: βαθµίδες 10-
12 µε βαθµίδες  και 7-9, 847 µαθητές) 
Άτοµο για επικοινωνία: Helena Correia 
 
 
 



 33

4.4.2 Τι έκανε το σχολείο;  
 
• Η «Μέρα της Υγείας» και η «Μέρα 
του Μήλου» διεξάγονται κάθε χρόνο 
στο σχολείο. 

• Τα σχολικά γεύµατα έχουν βελτιωθεί 
µε τρία γεύµατα µε κρέας και δύο µε 
ψάρι την εβδοµάδα και έχει 
παρατηρηθεί µία αύξηση στην 
κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών. Έτσι σε κάθε γεύµα 
υπάρχουν φρούτα και λαχανικά, όπως 
επίσης και σούπα. 

• Παρέχονται εποχιακά φρούτα προς 
πώληση και στα δύο κυλικεία των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών. 

• Έχει συνολικά µειωθεί η ποσότητα 
των καταψυγµένων τροφών και της 
ποσότητας του αλατιού στις τροφές 
της καντίνας. 

• Ελέγχονται η χοληστερόλη, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή 
πίεση κάθε εβδοµάδα στο “Health 
Room”  του σχολείου µας µε την 
υποστήριξη του τοπικού Κέντρου 
Υγείας. 

• Έχει εντάξει ένα επιπλέον 
εκπαιδευτικό θέµα στην 9η βαθµίδα 
που αφορά την «Υγιεινή 
∆ιατροφή»(90 λεπτά την εβδοµάδα). 

• Μία οµάδα από µαθητές της 9ης 
βαθµίδας συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα προαγωγής της υγείας και 
παρουσίασαν την υγιεινή διατροφή 
στους µαθητές της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µε επιτυχία. 

• Με την συνεργασία άλλων 
ιδρυµάτων και προσωπικοτήτων, το 
σχολείο συνεχώς αναπτύσσει 
καινούριες δράσεις καθ’όλη την 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων 
για φυσική άσκηση. 

   
 
4.4.3 Γιατί το σχολείο διάλεξε αυτές 

τις δράσεις; 
 
Το σχολείο αποτελείται από 
διαφορετικούς ανθρώπους. 

Εκπαιδευτικούς µε διαφορετική 
εκπαίδευση, µαθητές, την σχολική 
νοσοκόµα, τους γονείς και αποτελεί ένα 
χώρο µε στόχο την προστασία του 
παιδιού. Όλοι πιστεύουµε ότι µπορούµε 
να κάνουµε την διαφορά στο να 
βοηθήσουµε το µεγάλωµα υγιών 
ατόµων, γιατί για εµάς το υγιές άτοµο 
είναι και ευτυχισµένο. 
 
 
4.4.4 Τι συνέβη στην 

πραγµατικότητα; 
 
Όλα ήταν µια επιτυχία! Ο ενθουσιασµός 
των µαθητών ήταν προφανής και τα 
τοπικά προϊόντα έγιναν πιο ορατά. 
  
 
4.4.5 Ποιές παράµετροι πήγαν 

ιδιαιτέρως καλά; 
 
∆ιπλασιάστηκε η κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών. Οι µαθητές και οι γονείς 
έχουν σε µεγαλύτερο βαθµό 
συνειδητοποιήσει τα οφέλη της υγιεινής 
διατροφής. βιωσιµότητα προχωρεί. 
 
 
4.4.6 Ποιες δυσκολίες καταγράφηκαν 

 και πως αυτές  
αντιµετωπίσθηκαν; 

 
Καµιά δυσκολία. Ξέρουµε πως οι 
αλλαγές παίρνουν χρόνο. 
 
 
4.4.6 Πώς ξέρουµε πόσο επιτυχηµένο 

 υπήρξε; 
 
Ο αριθµός των µαθητών που τρώνε στην 
καντίνα αυξήθηκε, το σχολείο έχει 
παρατηρήσει ότι τρώνε µήλα κάθε µέρα, 
η ανάδραση από µαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς είναι θετική και ο 
ενθουσιασµός όλων όσων συµµετέχουν 
είναι µεγάλος. 
 
4.4.7 Ποιό είναι το δίδαγµα; 
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Μια οµάδα ανθρώπων µε κίνητρο και 
επιθυµία να δουλέψουν εις όφελος της 
σχολικής κοινότητας µπορεί να κάνει την 
διαφορά. 
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● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ HEPS 
 
 
Εισαγωγή 
 

Πριν την ανάπτυξη και την εφαρµογή µιας πολιτικής γιο την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση θα πρέπει να διεξαχθεί µια εκτίµηση για τις υπάρχουσες πολιτικές 
υγείας και πρακτικές, µε στόχο να αποκτηθεί για γενικότερη εικόνα για το τι είναι 
αποτελεσµατικό και για το τι χρειάζεται να αλλάξει. Σε αυτήν την έκδοση αυτή η 
εκτίµηση υπάρχει στην φάση 2: Ανάλυση εφαρµοσµένων πολιτικών και πρακτικών. 
Το αποτέλεσµα αυτής της εκτίµησης πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν οδηγός για τον 
καθορισµό των προτεραιοτήτων και των στόχων και εποµένως και των δράσεων που 
πρέπει να γίνουν. 

Το εργαλείο ταχείας εκτίµησης του  HEPS περιλαµβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων, 
που χωρίζονται σε 7 οµάδες, που αντιπροσωπεύουν µια ολιστική προσέγγιση του 
σχολείου στην υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση. Έχει σχεδιαστεί να είναι 
ευέλικτο και επιπλέον ερωτήσεις µπορεί να προστεθούν εφόσον θεωρηθούν κατάλληλες 
από κάποια οµάδα εργασίας µε στόχο το εργαλείο να γίνει όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό για το συγκεκριµένο σχολείο. Το σύνολο της οµάδας εργασίας µπορεί να 
εµπλακεί σε αυτό.  
 
 
Οδηγίες 
 
Κάθε ερώτηση µπορεί να υπολογισθεί µε δύο τρόπους : 

1. Παρούσα κατάσταση: το σχολείο πρέπει να βαθµολογηθεί σε µια κλίµακα τριών 
διαβαθµίσεων: 1= πλήρως σε λειτουργία, 2= µερικώς σε λειτουργία, 3= όχι σε 
λειτουργία ( είναι οι στήλες στα αριστερά στης φόρµας µε την επικεφαλίδα « 
βαθµολογία» ). 

2. Προτεραιότητα που δίνεται σε αυτή την ερώτηση. Αυτή πρέπει να βαθµολογηθεί 
σε µια κλίµακα τριών διαβαθµίσεων: 1= χαµηλή / καµία προτεραιότητα, 2= 
µέτρια προτεραιότητα, 3= υψηλή προτεραιότητα( είναι οι στήλες στα δεξιά της 
φόρµας µε την επικεφαλίδα « προτεραιότητα»). 

 
Μετά την διενέργεια της εκτίµησης, τα αποτελέσµατα µπορούν να ερµηνευτούν  
αναλύοντας κάθε ερώτηση ξεχωριστά ή µε την συγκέντρωση των αποτελεσµάτων κάθε 
µιας από τις 7 οµάδες, υπολογίζοντας το µέσο όρο κάθε µιας. Οµάδες που καταλήγουν 
σε ένα χαµηλό µέσο όρο στις πρώτες στήλες (πχ στην βαθµολογία του σχολείου) και 
έχουν ταυτοχρόνως υψηλό µέσο όρο στις δεύτερες στήλες (προτεραιότητες) είναι η 
περίπτωση εκείνη που πρέπει να παρθούν αποφάσεις για δράση σε επίπεδο σχολικής 
πολιτικής. 
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Εργαλείο εκτίµησης 
 
Η βαθµολογία σας:  1= πλήρως σε λειτουργία,   2= µερικώς σε λειτουργία,    

3= όχι σε λειτουργία 
Οι προτεραιότητες σας: 1= χαµηλή / καµία προτεραιότητα,  2= µέτρια προτεραιότητα,   

     3= υψηλή προτεραιότητα  
 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 1 2 3 1 2 3 
 
1. Τεκµηρίωση  / στοιχεία 
 

      

1.1  Το σχολείο µας έχει µια γενική 
εικόνα που αφορά τους µαθητές που 
είναι υπέρβαροι, παχύσαρκοι ή 
παρουσιάζουν κάποια ανωµαλία 
διατροφής 

      

1.2 Το σχολείο µας µπορεί να 
εκτιµήσει τις παρούσες 
συµπεριφορές ως προς το φαγητό 
και την φυσική άσκηση σε σχέση µε 
την ηλικία και το φύλο των 
µαθητών. 

      

1.3 Το σχολείο µας διεξήγαγε µια 
εκτίµηση των αναγκών και των 
επιθυµιών των µαθητών και των 
εκπαιδευτικών σε σχέση µε την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση (πχ ερωτηµατολόγια, κουτί 
για επιθυµίες) 

      

 
2. Πολιτική  Σχολείου 

 

      

2.1 Το σχολείο έχει έγγραφη 
πολιτική σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

      

2.2 Η φυσική άσκηση και η υγιεινή 
διατροφή ενσωµατώνονται στους 
εκπαιδευτικούς στόχους του 
σχολείου. 

      

2.3 Η φυσική άσκηση και η υγιεινή 
διατροφή εµπεριέχονται στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 
σχολείου. 
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3. Φυσικό περιβάλλον σχολείου 
 

      

3.1 Οι εγκαταστάσεις του σχολείου 
όπως το προαύλιο, είναι φιλικά για 
φυσική δραστηριότητα και 
κατάλληλα σε σχέση µε την ηλικία 
και το φύλο των µαθητών. 

      

3.2 Οι µαθητές έχουν πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις του σχολείου 
και τις ώρες εκτός µαθηµάτων. 

      

3.3 Όλες οι εγκαταστάσεις του 
σχολείου µας για φυσική άσκηση 
πληρούν τους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας. 

      

3.4 Η διαδροµή προς το σχολείο 
είναι σχεδιασµένη ώστε να 
ενθαρρύνει τους µαθητές σε 
φυσική άσκηση (πχ. Ποδήλατο ή 
περπάτηµα. 

      

 
4. Ολιστική προσέγγιση σχολείου 
 

      

4.1 Η καντίνα του σχολείου, το 
κυλικείο, και τα µηχανήµατα 
αυτόµατης πώλησης, προσφέρουν 
φαγητό και ροφήµατα που είναι 
υγιεινά και πληρούν τους εθνικούς 
κανόνες ασφαλείας τροφίµων. 

      

4.2 Μη υγιεινές τροφές και 
ροφήµατα από τα µηχανήµατα 
αυτόµατης πώλησης, µειώνονται 
στο ελάχιστο. 

      

4.3 Η καντίνα του σχολείου είναι 
τακτοποιηµένη µε τρόπο ευχάριστο 
και προάγει την κοινωνική 
συναναστροφή. 

      

4.4 Το σχολείο µας προσφέρει 
τακτικά κοινές δραστηριότητες 
στην υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση, όπως θεµατικές 
εβδοµάδες, φεστιβάλ, 
διαγωνισµούς, λέσχες πρωινού κλπ.  

      

4.5 Η υγιεινή διατροφή και η 
φυσική άσκηση έχουν 
συµπεριληφθεί στο απογευµατινό 
πρόγραµµα. 
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5. Σε επίπεδο τάξης 
 

      

5.1 Το σχολείο µας εφαρµόζει 
προγράµµατα που εστιάζουν σε 
ατοµικές ικανότητες και γνώσεις για 
την υγιεινή διατροφή, την φυσική 
άσκηση και την πνευµατική υγεία. 

      

5.2  Η υγιεινή διατροφή και η φυσική 
άσκηση σαν θέµατα, είναι 
ενσωµατωµένα στο πρόγραµµα σε 
διαφορετικά µαθήµατα, όπως 
βιολογία, γυµναστική, χηµεία κλπ. 

      

5.3 Ξεκάθαροι κανόνες  έχουν 
θεσπισθεί που αφορούν την αποφυγή 
των µη υγιεινών διατροφικών 
συµπεριφορών, µε την µορφή της 
ικανοποίησης για τους µαθητές. (πχ. 
καλή συµπεριφορά) 

      

5.4 ∆ιαλλείµατα για φυσική 
δραστηριότητα εµπεριέχονται µέσα 
στην ώρα του µαθήµατος και τα 
διαλλείµατα.  

      

 
6. Συνεργασία σχολείου-κοινότητας 
 

      

6.1 Οι γονείς συµµετέχουν στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή των 
δραστηριοτήτων για την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

      

6.2 Το σχολείο έχει καθιερώσει επαφές 
µε τους τοπικούς συνεργάτες όπως 
κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, 
εστιατόρια, ασφαλιστικούς φορείς 
υγείας, συµβουλευτικά κέντρα κλπ. 

      

6.3 Το σχολείο µας ενθαρρύνει 
τακτικές επισκέψεις σε τοπικούς 
φορείς µε στόχο την υγιεινή διατροφή 
και την φυσική άσκηση. 

      

7. Επαγγελµατική εξέλιξη του 
προσωπικού του σχολείου. 

 

      

7.1 Είναι γνωστό σε όλο το σχολείο 
ποιος είναι υπεύθυνος για θέµατα όπως 
η υγιεινή διατροφή και η φυσική 
άσκηση. 
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7.2 Το σχολείο µας προσφέρει 
τακτικές εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών 
και δυνατότητες για την δόµηση 
ικανοτήτων, πάνω στην υγιεινή 
διατροφή και η φυσική άσκηση 

      

7.3 Υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα µέσα, 
ώστε το προσωπικό του σχολείου να 
έχει σύγχρονο υλικό για  την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 
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■ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ HEPS ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Εισαγωγή 
 

Το εργαλείο του HEPS για τους σχολικούς δείκτες σε αυτό το παράρτηµα, παρέχει 
µια περιγραφή των θεµάτων, που είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, στην 
εφαρµογή, στην επίβλεψη και την αξιολόγηση µιας ολιστικής πολιτικής σχολείου σε 
σχέση µε την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση. 
Σύµφωνο µε τις αξίες και του πυλώνες του SHE, οι σχολικοί δείκτες του HEPS, που 
παρουσιάζονται εδώ, κατηγοριοποιούνται σε 3 οµάδες. 
-όλο το σχολείο (συµπεριλαµβανοµένων του σχολικού περιβάλλοντος και του ωρολογίου 
προγράµµατος) 
-συµµετοχή (µαθητές και προσωπικό) 
-συνεργασία σχολικής κοινότητας (µε οικογένειες και τοπικές αρχές) 

Ενώ το  Εργαλείο Ταχείας Εκτίµησης (Παράρτηµα 1) είναι χρήσιµο στην 
διαδικασία δηµιουργίας της πολιτικής (φάση 2), το εργαλείο του HEPS για τους 
σχολικούς δείκτες µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει στην ανάλυση πολιτικών 
και πρακτικών που ήδη υπάρχουν, κατά την διάρκεια του σχεδιασµού της πολιτικής, 
αλλά επίσης και κατά την διάρκεια της επίβλεψης και της αξιολόγησης. 
 
∆ηµιουργία Πολιτικής 
 
Αυτοί οι δείκτες έχουν ορισθεί για να βοηθήσουν τα σχολεία κατά την διάρκεια της 
συγγραφής και του τελικού ελέγχου των στοιχείων της πολιτικής. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σαν αφορµή για το τι θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στην πολιτική, 
και για αυτό προτείνεται η οµάδα εργασίας να συγκρίνει το αρχικό κείµενο της πολιτικής 
µε την λίστα των δεικτών στην φάση της προσαρµογής (µέρος της φάσης 3).  
 
Αξιολόγηση 
 
Όταν η πολιτική τεθεί σε εφαρµογή, οι δείκτες µπορούν να βοηθήσουν στην επίβλεψη 
και στην αξιολόγηση της εφαρµογής της. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι ευέλικτη και να 
ακολουθεί το σύνολο των προτεραιοτήτων, έτσι για παράδειγµα µπορεί ένα σχολείο να 
αποφασίσει σε ποιους δείκτες θα εστιάσει σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και 
αλήθεια να προσθέσει και άλλους δείκτες στην λίστα εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Με 
αυτό τον τρόπο το εργαλείο ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες ενός σχολείου 
και στοχεύει στο να είναι σηµείο αφετηρίας και έµπνευσης και όχι απλώς µια συνταγή. 
∆εν µπορούν όλοι οι δείκτες να αφορούν όλα τα σχολεία. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ HEPS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 
Όλο το σχολείο 
 
 
Πολιτική σχολείου σε σχέση µε 
την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση, σύµφωνη µε τις 
υπάρχουσες εθνικές και τοπικές 
πολιτικές και σχέδια δράσης για 
την προαγωγή της υγείας. 

 
• Υπάρχει πολιτική του σχολείου, σύµφωνη µε τις 
υπάρχουσες εθνικές και τοπικές πολιτικές, σε σχέση µε την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση. Η πολιτική 
περιλαµβάνει για παράδειγµα: τα σχολικά γεύµατα, το 
κολατσιό, τα γενέθλια των µαθητών στο σχολείο. 

• Η πολιτική του σχολείου είναι προφανής στις σχολικές 
εκδροµές και στις γιορτές και εκδηλώσεις. 

• Μηχανισµός επίβλεψης της εφαρµογής της πολιτικής έχει 
προβλεφτεί. 

• Η πολιτική είναι εµφανής στο σχολείο και σύµφωνη µε το 
ωρολόγιο πρόγραµµα. 

• Τα διαθέσιµα µέσα έχουν κατανεµηθεί  για την εφαρµογή 
της πολιτικής. 

• Σαφείς στρατηγικές για την εφαρµογή της πολιτικής έχουν 
θεσπισθεί, µε καθορισµένους ρόλους και υπευθυνότητες για 
το προσωπικό και τους µαθητές του σχολείου. 

 

 
Παροχή φαγητού και ροφηµάτων. 

 
• Η παροχή φαγητού και ροφηµάτων στο σχολείο είναι 
σύµφωνη µε τις υπάρχουσες εθνικές και τοπικές 
κατευθυντήριες οδηγίες. 

• Το φαγητό προσφέρεται µε ένα τρόπο που δεν στοχοποιεί 
(ειδικά αν οι µαθητές συµµετέχουν σε προγράµµατα σίτισης 
µε ελεύθερη επιλογή) 

• Υγιεινή τροφή και ροφήµατα διατίθενται στο κυλικείο του 
σχολείου. 

• Σαφής στάση του σχολείου ότι αποθαρρύνει µέσα στο 
σχολείο, την πώληση τροφών τύπου fast food στους 
µαθητές. 

• Τα µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης και το κυλικείο 
προσφέρουν υγιεινές επιλογές, όπως νερό, φρούτα και 
χαµηλής θερµιδικής αξίας µικρογεύµατα (snacks) 

• Το νερό προσφέρεται δωρεάν και χωρίς κόστος σε ένα 
αριθµό ορατών σηµείων παντού στο σχολείο και µακριά 
από τις τουαλέτες. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι οι δραστηριότητες του  σχολείου, 
ενθαρρύνουν τα υγιεινά πακέτα φαγητού ή άλλα σχολικά 
γεύµατα. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι οι δραστηριότητες του σχολείου, 
ενθαρρύνουν το υγιεινό πρωινό στο σπίτι ή στο σχολείο 
και/ή στο σπίτι. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 
Το φυσικό περιβάλλον του 
σχολείου, η κουλτούρα και οι 
συνήθειες. 

 
• Το σχολικό κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος ενθαρρύνουν 
την φυσική άσκηση. 

• Σχολικοί αθλητικοί αγώνες και εκδηλώσεις οργανώνονται 
τακτικά. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι τα διαλείµµατα χρησιµοποιούνται  
ενεργητικά και η φυσική άσκηση ενθαρρύνεται σταθερά. 

• Το προαύλιο του σχολείου και ο εξοπλισµός του 
γυµναστηρίου είναι ικανά να ενθαρρύνουν και να 
επιτρέπουν µια ποικιλία τρόπων φυσικής άσκησης. 

• Μετά το πρόγραµµα του σχολείου υπάρχουν πολλές 
επιλογές για φυσική άσκηση και ευκαιρίες για υγιεινό 
µαγείρεµα. 

• Αφίσες στους τοίχους υποστηρίζουν τα µηνύµατα της 
υγιεινής διατροφής και της συχνής φυσικής άσκησης. 

• Έχουν προβλεφθεί στρατηγικές για την αποφυγή και την 
µείωση της επίπτωσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων µη 
υγιεινών τροφών και ροφηµάτων στο χώρο του σχολείου. 

• Η καντίνα είναι τακτοποιηµένη µε τρόπο ευχάριστο, που 
προάγει την κοινωνική συναναστροφή, προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες των µαθητών. 

• Υπάρχουν µέρη για φαγητό, που έχουν αρκετό χώρο για 
τους µαθητές. 

• Ο χρόνος που προβλέπεται για το γεύµα είναι αρκετός ώστε 
να εξασφαλίζεται ένα ευχάριστο γεύµα. 

• Έχει προβλεφθεί χρόνος ώστε οι µαθητές να συναντώνται 
και να παίζουν, κατά προτίµηση πριν το γεύµα. 

• Ο χώρος για το προσωπικό είναι τακτοποιηµένος µε τρόπο 
ευχάριστο και χαλαρωτικό. 

• Υπάρχει απόδειξη για συνεχή µηνύµατα, που αφορούν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση στους 
διαγωνισµούς του σχολείου, πρόβλεψη για επιβράβευση 
κλπ. 

• Το σχολείο προσφέρει την δυνατότητα για συµβουλευτική  
για την υγιεινή διατροφή και την κατάλληλη φυσική 
άσκηση σε γονείς και µαθητές. 

• Υπάρχει απόδειξη για σχολικές δραστηριότητες που 
προάγουν την συναισθηµατική υγεία των υπέρβαρων 
µαθητών, που εµποδίζουν τη στοχοποίηση, την αποµόνωση 
και την ενδοσχολική βία. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
 

Επαγγελµατική εξέλιξη του 
προσωπικού του σχολείου 

 

• Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό εκπαιδεύονται 
κατάλληλα σε σχέση µε την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση και την σύνδεση µε την υγεία και την 
ευεξία. Επίσης εκπαιδεύονται στις συµµετοχικές µεθόδους 
που χρησιµοποιούνται για δουλειά µε τους µαθητές σε αυτά 
και σε άλλα σχετικά θέµατα. 

• Η εκπαίδευση αξιολογείται σε τακτικά 
• Υλικό (έντυπο, βίντεο, κλπ)για την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση από τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς 
οργανισµούς διανέµεται τακτικά στο προσωπικό του 
σχολείου. 

• Παρέχεται υγιεινή τροφή και ροφήµατα στα διαλλείµατα 
και στις συναντήσεις του προσωπικού. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι η εκπαίδευση επηρέασε την 
πρακτική. 

 

Ωρολόγιο πρόγραµµα 
 

• Υπάρχει οµοφωνία µεταξύ του ωρολογίου προγράµµατος 
και της πολιτικής του σχολείου σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι υλικό του ωρολογίου προγράµµατος 
αφορούν την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση. 

• Υπάρχει ξεκάθαρη σχέση µεταξύ της πνευµατικής και 
συναισθηµατικής ευεξίας και της υγιεινής διατροφή και της 
φυσικής άσκησης. 

• Σταθερά µηνύµατα δίνονται καθ’όλη την διάρκεια του 
ωρολογίου προγράµµατος. 

• Συγκεκριµένα προγράµµατα σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση έχουν εφαρµοστεί και 
αξιολογηθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων 3 χρόνων. 

 
 
Συµµετοχή 
 
 

Μαθητές 
 

• Υπάρχει απόδειξη ότι οι µαθητές έχουν επηρεάσει την 
δηµιουργία, εφαρµογή και αξιολόγηση της πολιτικής. 

• Υπάρχει απόδειξη δραστηριοτήτων που προάγουν την 
υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση, στις οποίες οι 
µαθητές έχουν ενεργά συµµετάσχει στον σχεδιασµό, αλλά 
και την εφαρµογή και αξιολόγηση. 

• Υπάρχει απόδειξη ότι οι µαθητές έχουν επηρεάσει την 
προµήθεια των τροφών και των ροφηµάτων στο σχολείο (το 
µενού στην σχολική καντίνα, στους αυτόµατους πωλητές, 
αυλή του σχολείου, η αίσθηση του σχολικού κτιρίου κλπ) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Προσωπικό 
 

� Υπάρχει απόδειξη ότι οι µαθητές έχουν επηρεάσει το 
φυσικό περιβάλλον του σχολείου σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

� Υπάρχει απόδειξη ότι το προσωπικό του σχολείου 
επηρέασε την διαµόρφωση της πολιτικής. 

� Υπάρχει απόδειξη ότι το προσωπικό του σχολείου 
επηρέασε επαγγελµατικά την εξέλιξη του σχεδιασµού , την 
εφαρµογή και την αξιολόγηση σε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

� Υπάρχει απόδειξη πρωτοβουλιών για την προαγωγή της 
υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης µεταξύ του 
προσωπικού  του σχολείου. 

 
 
Συνεργασία σχολείου-κοινότητας 
 
 

Οικογένειες 
 

� Οι γονείς ενηµερώνονται για την πολιτική του σχολείου και 
τις δραστηριότητες που αφορούν την υγιεινή διατροφή και 
την φυσική άσκηση σε τακτικά διαστήµατα. 

� Οι γονείς προσκαλούνται να εµπλακούν στον σχεδιασµό, 
την εφαρµογή και την  αξιολόγηση σχολικών 
δραστηριοτήτων και σχολικών εκδηλώσεων που αφορούν 
την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση. 

� Οι εξειδικεύσεις των γονέων χρησιµοποιούνται για να 
υποστηρίξουν την πολιτική του σχολείου, εφόσον είναι 
αρµόζον.  

 
 

Τοπικές αρχές  
(δηµοτικές αρχές κλπ) 

 

� Σύνδεση µε την περιφέρεια και τις τοπικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί υποστήριξη για τις σχολικές πολιτικές και 
δράσεις που αφορούν την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση και που συνάδουν µε την τοπική και εθνική 
πολιτική. 

� Τα σχολεία εµπλέκονται και υποστηρίζει τοπικές/εθνικές 
πρωτοβουλίες για την υγιεινή διατροφή και την φυσική 
άσκηση. 

� Τα σχολεία πρωτοπορούν και οργανώνουν δράσεις στην 
τοπική κοινότητα, ώστε να ενθαρρύνουν την υγιεινή 
διατροφή και την φυσική άσκηση. 

� Υπάρχουν δεδοµένες στρατηγικές για την κινητοποίηση 
των γονέων και των κοινοτήτων, ώστε να οργανώσουν 
εκδηλώσεις εκτός των ωρών διδασκαλίας. 

� Κάθε συµµετοχή σχεδιάζεται, αξιολογείται και 
παρακολουθείται στο χρόνο. 
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Επαγγελµατικοί οργανισµοί και 
πρόσωπα (διαιτολόγοι, 
επαγγελµατίες υγείας, αθλητικά 
σωµατεία κλπ). 

 
� Γίνονται συνδέσεις και ενεργητική συνεργασία µε σχετικά 
εξωτερικά σωµατεία, οργανισµούς, φορείς, και ιδιώτες για 
να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των σχολικών πολιτικών και 
δράσεων που αφορούν την υγιεινή διατροφή και την 
φυσική άσκηση. 

� Κάθε συµµετοχή σχεδιάζεται, αξιολογείται και 
παρακολουθείται στο χρόνο. 
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Useful  web links 
 

• Schools for Health  in Europe (SHE Network) 
http://www.schoolsforhealth.eu 

 
• HEPS  supports school health policy 

http://www.hepseurope.eu 
 

• Shape  Up Europe 
http://www.shapeupeurope.net 

 


